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N. 10RGA DESPRE PREDICILE LUI 

ANTIM IV1REANU

In Istoria lit. rom. în secolul al x vm -lea , i, 430—433

De sigur că în ele e m ultă  imitaţie, —  în volumul desco
perit în urmft multă traducere c h i a r ; de sigur că avem des
tulă erudifie migăloasă de teolog, care nu se citeşte şi nu 
se poate citi. Dar, afară de partea lucrată după  reţetă sau 
îm prum uta tă ,  afară de partea banală şi moartă , e şi o alta 
care nu e cea mai întinsă, dar ocupă multe pagini din «Di
dahii». E această parte  originală în care ne întâlnim cu ex
perienţa oratorului, îi cunoaştem  sentimentele personale.

Ascultaţi-1 cum descrie societatea rom ânească  din timpul 
său, cu indignarea supraveghetorului turmii celei cuvân tă
toare, cum o m ustră  şi caută să o îndrepte către o vieaţă cu 
ra tă  şi potrivită cil voia iui Dumnezeu.

«Ce neam  înjură ca noi, de lege, de cruce, de cuminică- 
tură, de morţi, de com andare, de lumânare, de suflet, de 
m orm ânt, de colivă, de prescuri, de ispovedanie, de botez, 
de cununie şi de toate tainele Sfintei Biserici... Nouă ne pare 
bine şi râdem . De sunt acestea lucruri creştineşti, zică cine 
are  Dumnezeu».

El arată pe părinţi ocăriţi şi bătuţi, pe bătrâni necinstiţi, 
pe boieri, pe domni blestemaţi, pe arhierei despreţuiţi, pe 
preoţi şi călugări defăimaţi şi clevetiţi. Bisericile sunt soco
tite «ca nişte grajduri» : în ele credincioşii, falşii credincioşi 
vorbesc, râd, «şi fac cu ochiul unul altuia mai rău decât



I*** I» tr tu lume" .  C â n d  vine o să rbă toa re ,  Români i  se a d u n ă  
MfMliM m întruni pe dracul. Ei vând şi c u m p ă r ă  ca şi în zi- 
It-iti Im iitlnittc >i pet rec f ără m ă s u ră ,  «ca nişte dob i toace  nec u-  
I»•* Mi illmlii se iu r ăsfât ăciuni le  cele spu rca te  şi de  nimica»,  
i l t i i i iIhimI id uişle cai sirepi,  fără de zăba l ă  şi fără de ru-  
ţ in m

I I  p in u i i u  fU' însă  meş teş ug ar i lo r  şi negus t o r i lo r  să cins-
|M«i ii ' i i ........d lhnei  lui D u m n e z e u ,  înch izându-ş i  cămă r i l e  şi
IA»nliil» . 1  v.i închideţ i  prăvălii le,  şi nici să vindeţi ,  nici să 
0MHI|iAih|I, 1,11 n um a i  dela creşt in,  ci nici de la  Turci ,  nici 
•Mm uliii ulei să lucraţi».  Căci  altfel îi va pedepsi  şi va a l e rgă 
1 1 i• 11 ii iht i isIh la a ju torul  domnie i ,  nu n u m a i  la a r me le  lui 
pUllHVMli rşli,  Şi n imen i  să nu soco tea scă  din voi şi să zică 
|H IhIiiim l u i . Dar  ce t r eabă  a re  Vlădica  cu noi,  nu- ş i  cau tă

io lui. ii să ames t ecă  în t r ’ale n o a s t r e ?  De  n ’ati şt iut  
|i*n<i mi mu şi de n ’au  fost n imeni  să vă înveţe,  ia tă  că a c u m  
tl>|l «II i ii .nu t r eab ă  cu toţi oameni i  câţi s u n t  în Ţ ar a - Ro -  

a. dela mic p â n ă  la ma re ,  şi p â n ă  la un copil  de 
I M ,  uliurt din păgân i  şi din ceia ce nu su n t  de o lege cu 
| |Mt (Jrtt • Iu se a m a  m e a  v ’au  da t  s t ă p â n u l  Hr is tos ,  s ă  vă pasc 
ml l i  ii i i , • .i pre nişte oi cuvân tă toa re ,  şi de  gâtul  m e u  sp ân -
• iii K miflrlclo voas t re  şi dela  m in e  va să ceară  pre toţi, iar 
MII iIvIn fiI(li, p â n ă  când  vă voiu fi păs to r» .  Dac ă  au ei «nevoi  
M vIp * m i r  i î n d e a m n ă  să calce l iniştea Duminec i i  — căci vlă-
l i lH .....- de r â i e  su fere  (ara sa «dela cei ce s t ă p ân e sc  pă-
i H A m I h I h i  .la»,  el o a r e  nu le a r e ?

Imn ■ii iun r ându l  puternici lor  şi bogaţ i lor ,  d u p ă  al mes e -  
MH|IIhi ifl negus tor i lor .  In posturi ,  ei d acă  se spove des c  din 
iHllti ii Im numa i  din obiceiu,  de ruş ine  ori de frica «s t ăpâ -  
Mllm m u  ,,i a « u n o r  în tâmplă r i» .  S u n t  unii  care-şi  fac râs 

Ulmi spovedaniei ,  ţiind pe l ângă du ho v n ic u l  dela oraş ,  
lUluit» i i imi n in se se  greşeli le m ă ru n t e ,  un d u h o v n ic  de  ţa ra ,  
*im mmi jinusl" şi sfios, căruia- i  spun ,  pe n t ru c a  să le ierte,  
NK|iH d u i u m  lui, vinovăţi i le cele grele ,  păcate le  cele mari .  Ei 
llllf* «A kpil ■ ru m â n c ă m  c a r n ea  şi m u n c a  fratelui  nos t ru ,  
Hiyl inul i i i  I bem sâng e le  şi s u d o a r e a  feţii lui, cu lăcomiile
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LII A NTIM  IV IREA NU

şi nesaţiul ce avem», ei nu-şi mai aduc aminte de nedrep
tăţile şi pârile cu cari şi-au încărcat sufletele. La postit, aceşti 
fruntaşi ai ţării nu-şi află locul de nemulţămire şi de poftă. 
«Răpştesc a supra  verzelor, înjură legumele, zicând : în zadar 
s ’au adus în lume». Apa o beau cu sila ca o doftorie, «şi 
cei mai mulţi meşterşuguesc băutura, m ângâindu-şi pohta 
lor, unii cu bragă, al|ii cu bere, alţii cu şerbet, alţii cu liverji, 
alţii cu mied». Şi femeile lor, femeile timpurilor nouă  care 
nu mai ştiu ca Sara  să gătească m asa  oaspetului... Căci m a 
nile nu pot frăm ântă  pânea, fiind pline «de inele şi de scule», 
precum  faţa li-o acopăr «fleacurile drăceşti».

Iar cât despre  preoţii săi, ei îşi au încă partea în această 
satiră cuprinsă în ramele predicii religioase. Prin vina lor nu 
se luminează poporul, prin vina lor nu se curăţă sufletele şi 
cad in pierzare. Ei cari trebue să aibă graiu de adevăr, lasă 
să s tăpânească tăcerea în casa lui D um nezeu. Atunci când- 
spune Mitropolitul, «citaniile şi tâlcurile, voiu îndrăzni a zice, 
că sunt mai bune decât cilania Sfintei Evanghelii».

Dar chiar când avem a face cu pură frazeologie biseri
cească, cu vechia, veşnica şi banala  morală, în formele vechi, 
fixate de tradiţie, f rum useţi  literare deşteaptă  atenfia cetito
rului şi-l fac să u rm ărească  mai departe  predica lui Antim. 
Ici o frază cu meşteşug întoarsă, dincolo o com paraţie  ori
ginală. «După ce a ascuns soarele toate razele lui şi s 'a  stins 
de tot lumina zilei întru întunericul nopţii, şi când cerul dc 
osteneală a fost închis spre som n tofi ochii lui, a tâta cât nici 
luna nu priveghiâ, nici una  din stelele cele mai mici avea des
chise tâmplele lor cele de argint». «Cum face ariciul», scrie 
el a iurea, «că, după  ce merge la vie, întâi se sa tu ră  el de 
s truguri  şi apoi scutură viţa, de cad broboanele  jos şi se tă
văleşte p i  d insele, de se înfig în ghimpii lui, şi duce şi puilor»- 
Şi nu sunt s ingurele pe cari le-am putea culege in Didahia

E curios cum  de nu s 'au  publicat aceste m inunate  învâ- 
ţ-'Uuri, a tu n c i  când nu numai operele lui Maiota, purtând  n u 
mele beizadelelor, d a r  şi ale lui proprii s 'au  tipărit pe greceşte, 
şi chi ar pe româneşte. Biserica rom ânească  a pierdut fără în-



lliilul/l mult prin aceasta, căci prin m anuscripte discursurile
nu ..........-.pândit, şi ele au răm as fără influenţă, Abia târziu
şitiiiln ardeleană a pus in circulaţie, a popularizat propove- 
IIhiiII ,1 didahii, «cuvinte», cari au o bună formă românească, 
lllml upi rii Fruntaşilor culturii noastre, dar  n ’au energia şi 
Ui iun  ii! discursurilor lui Antim lvireanul.

IV di* altă parte, se pare că dintre Mitropoliţii cari i-au 
M i m u l  şi unii erau totuşi oameni cunoscători şi iubitori de 
miIi pastori sufleteşti plini de râvnă, —  nimeni n ’a mai urcat 
iM'plrlr ce duceau către amvon, pentru a întări şi m ângâia 
in nuiiiineşte sufletele credincioşilor. Cuvântările cari, cum nc 
| | im ir  I limitrie Cantemir, se rostiau la îngropăciunea Dom- 
tillni, drvcniră  foarte rare, intr'o epocă de schimbare calei- 
iliin iipii ii a cârmuitorilor noştri. Şi chiar de s 'ar  mai fi rostit, 
im n  ir i lem  din lorgachi Logofătul, că se rostiau discursuri 
li H.iiliilorile mari şi cum suntem  îndreptăţiţi a crede că se 
f|t«*ii In instalarea vreunui D o m n ,— oratorul vorbiâ în forma 
ti'li imi.i grecească, pentru  a-şi recom andă astfel cunoştinţele».
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LUNA LUI AUGUST 6

CAZANIB 1.A PRE O BR A JEN IA ' )  DOMNULUI

* Luai-au l is u s  pre  Petru ş i pre  
Iacov ş i pre lo a n  fra tele  lu i ş ii-a  
su it  p re  dânşii în tr 'un  m unte (nalt 
deosebi ş l  şi-au schimbat fa ţa  in- 
naintea  lo r».

Cuvintele acestea sunt ale Sfintei Evanghelii, dintru carele 
BVt'in srt înţelegem de prea slăvită schim barea feţei a dom nului 
Ititalm lisus Hristos, ce şi-au făcut în muntele Tavorului. Că 
' unul ca să arate mărirea sa ucenicilor săi şi nouă mai înainte 
I ii |tuliuel, zice Evanghelistul cum că, um blând  lisus în părţile 
Clii’Miiriei lui Filip, întrebă pre ucenicii săi, z icând: «cine-mi 
#li mic oamenii a fi ?», iar Petru, apostolul din descoperirea 
l>>n 1111i-Iiii ceresc, dintre toate celelalte vorbe ale ucenicilor 
I nu zis cum că este fiiul lui D um nezeu  celui viu, şi cu acest 
Mil|l< >i- descoperind tu tu ro r  mărirea  sa cea mare^ O cara  pa- 
llilicl sale, ucenicilor săi celor întăriţi în tr’această credinţă a 
ttifllitl, zicând: «că i se cade lui a merge în Ierusalim şi 
Hiullc n păţi dela bătrâni şi dela arhierei şi dela cărturari, şi 
H «t* omorî, şi a treia zi a învia din morţi». Care cuvinte 
Hh/IiiiIii le Petru şi fiind încă cu cunoştinţă trupească  şi necu- 
MiiicAuiI mărirea ce eră să vie dintru ocara patimilor, s ’a ne-

11 Schim barea la Fată.

A . ,  i i  i u  I v l r o a n u . —  Predici. 1
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voit ca să întoarcă pre D om nul dela accl gând, zicând : «De 
parte de tine, D oam ne, să nu-ţi fie (ie acestea*. C ăruia  Domnul 
îi z ise :  «Du-te dinapoia mea, satano, sminteală-mi eşti, că 
nu gândeşti  cele ce sunt ale lui D um nezeu, ci cele omeneşti». 
Cu care cuvinte, dojeniâ Dom nul gândul cel trupesc ce eră 
înrădăcinat cu greşala păcatului celui de obşte în mintea o a 
menilor, ci zice cum că-i este sminteală, nu că doar ar păţi 
el sminteală, ci pentrucă  cu acele cuvinte il opriâ pre el Petru 
de lucrarea mântuirii noastre. Dintru care cuvinte pu tem  cu
noaşte dragostea  cea fierbinte a lui Dumnezeu, care are cătrc 
neamul omenesc, că pentru fierbinţeala dragostei aceştia şi-au 
schimbat faţa înaintea ucenicilor, pentjru ca să-i întărească pre 
dânşii mai mult în credinţă şi să nu să smintească văzând 
pre dascălul lor pătimind pe cruce. Drept aceea lasă astăzi de 
străluceşte întru dânsul lumina aceea a măririi, care lumină 
va străluci şi în trupurile sfinţilor lui, când vor lua cununa 
cea desăvârşită a bucuriei lor, întru care lumină toată făptura 
omenească cea d inafară atâta  s ’a schimbat, cât *) obrazul lui 
străluciâ ca soarele şi veşmintele lui erau albe ca zăpada. Iar 
a săm ănarea  aceasta a obrazului cu soarele şi a veşmintelor 
cu zăpada, nu doar pentru aceea să asemenează, cum că nu 
a r  fi strălucit obrazul lui mai mult decât soarele, sau veş
mintele lui n 'a r  fi fost mai albe decât zăpada ; ci pentrucă 
aici în lume n 'avem  noi alt nimic mai strălucitor şi mai lu
minat, d ed ţt  soarele ; sau mai alb, decât zăpada. Că pentru 
trupurile sfinţilor, însuşi D om nul zice la 13 c a p e te 2) ale lui 
M ate i:  «Că vor străluci ca soarele întru împărăţia  părintelui 
lor (cari sunt pre lângă Hristos ca şi nişte stele, care au lu
mina lor dela acest soare al dreptăţii), că de asămăneazS, Hristos 
pre lângă toţi sfinţii lui ca un soare pre lângă stele şi de vor 
străluci sfinţii ca soarele, cu cât mai vârtos va străluci soa 
rele acesta al dreptăţii. Şi lumina aceasta ochii cei slabi ai 
ucenicilor nu-i smintiâ, ci mai vârtos cu o bucurie oarecare 
dum nezeească îi veselia. Şi nu num ai lumina aceasta str; lucia

J) încât.
2) la cap ito lu l al xm -lea .
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Iii nbni/.iil lui Hristos, ci şi o frumuseţe oarecare şi podoabă 
in ■ |msă să arăta  întru dânsul, atâta cât, de s ’ar ad u n a  in
ii nu loc toată frum useţea şi toată podoaba, şi cea păm ân- 
h'.r.i .1 şi cea1 cerească, nici în tr ’un chip n ’ar putea ca să se 
m i ' le a scă  ochii şi inimile celora ce ar privi spre dânsa, precum 
ti veselit lumina aceea ochii ucenicilor lui Hristos. Şi această 
Imnirie preste fire a ucenicilor lui Hristos, nu din strălucirea 
In nun ii, ci mai mult din luminata frum useţe  a Mântuitorului 
i;| fArcâ. Pentru care lucru putem  cunoaşte bunăta tea  şi dra- 
Kii'tli’ii lui cea mare, că cu această mărire pu tea  to tdeauna 
ml ’.lră lucească; iar el din bunăvoie a sa pentru noi au închis 
ni/ele strălucirii sale, ca să poată răbda dureri amare pentru 
i i i *I vi pentru păcatele noastre, ca să poată face răsplătire 
imului cei ') dumnezeeşti. Drci cine va fi acela carele va so- 
ihIi ncestea şi nu să va aprinde cu totul de dragostea Mân- 
tMlurului acestu ia?  Şi cine nu să va m inună de puterea lui 
ln i  mare şi nespusă, care to tdeauna ar fi putu t ca să stră- 
liiMMscft cu această m ărire?  Şi cine nu va iubi o bunătate
i ii iirnista pentru care ( o ! minune) a gonit dela sine o mă-
• li** ni aceasta, ca să poată săvârşi m ântu irea  noastră. Că 
mul mare minune a fost a închide o mărire ca aceasta s tră
ini (luare, decât a străluci cu dânsa  deapururea.  Şi nu num ai 
slujul;l mărirea lui Hristos veselia ochii ucenicilor, ci şi a lui 
MiiUI şi a lui Ilie, carii îm preună cu Domnul să arătase a fi 
Hi|uln,,i de lumina şi mărirea aceea; că precum nu eră slobod 
I i i  nil il ca împăratului Artaxerx a intră cineva îmbrăcat în sac, 
Hţn iui s ’a cuvenit nici înaintea împăratului celui veşnic a 
*11 lumile lui, fără numai a fi îmbrăcaţi in lum ină şi in s tră- 
!m ln \ C’ă aceştia erau, din toţi părinţii legii vechi, mai aleşi 
I nun mari, că unul eră, «nomthetis» adică puitor de lege, iar 

i#lrtlnll ură «zilotis», adică întăritor acestei legi, şi pre aceştia 
H vini Domnul să să  arate cu dânsul, pentru  ca din lege şi 
lin pi noroci să ia m ărturisire  omenirea lui. O are  ce gură  
NI ptiliM grăi ca să adevereze cu ce bucurie şi cu ce veselie

11 i rlrl.
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s’au um plut acei doi luminaţi prooroci, când pre D om nul şi 
Mântuitorul lor, de carele multe prorocise, nu numai în trup, 
ci şi în mărire şi în strălucire îmbrăcat, l-au văzu t?  Că de 
vreme ce s ’au învrednicit aceştia a-l vedea şi a-1 auzi pre 
D om nul lisus, de care ei de mult doriâ ca să-l vază, şi nu 
numai ei, ci şi toate neamurile. Cu ce gu ră  va putea neştine ') 
să grăească cu adevărat bucuria lor, şi mai vârtos că d in tr’a- 
tâţia părinţi şi prooroci ai legici vechi numai ei s ’au  învred
nicit a vedea o mărire ca aceasta. Şi de s’au bucurat Simeon 
bătrânul atâta, văzând pre M ântuitorul Hristos numai în scutece 
mişcând (cât moartea, care alt lucru mâi groaznic nu poate 
fi, cu ochi veseli o.'priviâ), dar aceştia cari pre acelaş Domn 
întru mărire strălucind 1-au^văzut, ce vor fi făcut ? Şi cu ce 
bucurie s ă 'v o r  fi bucurat, şi cu ce veselie să vor fi veselit? 
Incă şi sufletele acelea cari erau închise în sânul lui Avraam, 
înlorcându-se Moisi şi spuindu-Ie lor cele ce au văzut, cu- 
noscându-şi ei a fi aproape  ziua mântuirii şi a ră scu m p ă
rării lor, cu ce dragoste vor fi aşteptat ? Iar de vreme ce 
acestea toate sunt puse preste înţelegere, cu o tăcere oare
care blândă şi cu o dragoste, cu credinţă trebuie să le cinstim 
•şi să le mărim. Cuvios şi trebuincios lucru socotesc a fi ca 
să ştim, la această prea slăvită mărire, aceşti luminaţi proroci 
ce cuvinte vor fi vorbit cu Domnul. Că înălţimea'Jeţelor înălţat 
lucru oarece întrebă, şi veselia măririi vesel oarece şi frumos 
lucru poftiâ. Că aşa  vedem că să face şi la mesele şi ospeţele 
celor mari, că sunt toate voioase şi vesele, mâncările, b ă u 
turile, vorbele, jocurile şi cântările, nimic nu este de jale sau 
de întristăciune, ci toate de bucurie şi de desfătare. Cine este 
dar  acela acum carele să poată  spune m ărirea  zilei acesteia 
desăvârşit şi precum să <?ade ? Că tot ce a fost mai slăvii 
în legea veche şi în cea nouă, în cer şi pre păm ânt,  la 
arătare  au ieşit. Căci acolo au  fost mai marii prorocilor al 
legii vechi şi mai marii apostolilor ai legii n o u ă ; din cer 
Sfânta Troiţă  s 'au  vădit, şi de pre p ăm ân t prea sfânta ome-

!) cineva.
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.....  n lui Hristos s ’au  a ră ta t :  şi la această veselie mare
i Imîmi slăvită, mai mult decât trei apostoli, cari au fost iu- 

lil|l, n 'au fost chem ap. Să vedem dar  şi vorba cea de veselie 
n  ii11 fost? Vorbiâ, zice Luca la 9 capete '). p e n t r u 2) patimile
I 1.....nulul, carele era să se împlinească în Ierusalim. Adică
vi ii l*i.i pentru patime, pentru moarte, pentru îngropare, pentru
ii m i ,  pentru legături, pentru scuipări, pentru palme, ocări 
ţ |  piMilru bătăile carele era ca să^le împlinească în Ierusalim. 
I *n I dar au acestea sunt cuvintele cele mari şi de veselie 
t'Hlt'lc să cuveniâ să grăească la o veselie ca aceas ta?  Acel 
li I ilr vorbe e ra  să să amestice la o bucurie ca aceas ta?  
Iurm ai aceasta e s te :  că nu trebuie socotită această vorbă 
ilii|ni socoteala lui Petru păm ânteşte , ci după  socoteala lui 
l l ih lu i ,  carele a urit cele pământeşti, înaintea căruia nimic 
mul vrcdnic nu era decât pentru mărirea  lui a răbda patimi 
.(l oc rtii. Că prea marele judecătorul lumii Dumnezeu, pentru
........ . .lobozească neamul omenesc din robia diavolului, acest
I*i 1 1 de răscum părare  mai vârtos au pohtit dela răscum pă- 
( ilin iJ  neamului omenesc, ca să să jertvească el pentru om, 
III nimiile am ară  şi plină de ocară. Care dar  şi jertfă atâta 
■m fn'.l d r  iubite înaintea lui, cât pentru această jertfă a iertat 
ttlftll* ureşalele din toji vecii cei trecuţi, şi uşile cerului, cele 
jiHiifl ulunci încuiate, celor răscum păraţi le-au deschis, şi lumea 
M I n  I o  i s - o  întru mila sa cea bogată şi veche. Că mai mult 
I nu îmblânzit şi l-au milostivit această jertvă singură, decât 
pii'iiim il mâniase răutăţile şi fără  de legile tu tu ro r  oam e- 
iillm 1 )intru care putem  cunoaşte şi putem  înţelege că vorba 
H m ' i h I i »  n fost foarte vrednică unei măriri ca aceea :  că ce 
Itli’iu csle mai iubit robului, decât slobozirea lu i?  Şi ce este 
m u l iliii^ străinului, decât întoarcerea la moşia s a ?  Fiind drept 
Ni i m  înstrăinaţi Moisi şi Ilie de atâta  vreme de moşia lor, de 
u tn In.iiIc doriâ, ce a r  fi pu tu t grăi mai cu dragoste  şi mai 
mi ilulicnţrt, decât p e n t ru *) moartea  preotului acestui m a re ?  
P t lH l l l  cmc m oarte  să dă străinilor întoarcerea la moşia lor.

11 i ii|<Miiltil ix ; 3), 3) despre.
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Aşijderea şi Domnul, ce fel de vorbă a r  fi avut mai iubită 
decât vorba mântuirii şi a răscum părării  lum ii?  Că atâta 
doriâ de paharu l acesta a-1 bea, cât acea putină vreme, ce 
mai eră ca să treacă până a-1 bea, îi păreâ că sun t  mii de 
ani. Căci cu setea acestui pahar  să lucră m ântu irea  sufletelor 
omeneşti, răscum părarea  lumii, stricarea puterii diavolului, 
înmulţireea credinţei, iertăciunea păcatelor şi slobozirea sufle
telor. Şi atâ ta  să bucură de acestea, cât în locul bucuriei, ce 
eră înaintea lui, răbda  crucea de-l m uncia şi b i tă irea  cea 
multă de-l căsniâ, spinii de-l încruntă  şi durerile sufletului , 
de-l chinuâ, de care chinuri asudă  sudorile cele crunte, ne 
gând ind  nimica de ruşine. Că de au păru t  lui lacov puţin 
7 ani a sluji pentru Raliila, logodnica lui, de dragostea  ce 
avea cătră dânsa, dar unui iubitor m are ca acesta, cum nu 
i-ar fi păru t puţine casnele şi muncile, cu care iubita lui lo
godnică o ră scum pără  şi o curăţia pre d ân sa  cu scăldarea 
nepreţuitului său sânge, şi foarte frumoasă, făr de nici o hulă 
şi întinăciune o Tăcea? Drept aceea nu i-au putut fi mai iubit 
şi mai dulce, decât a vorbi de lucrul acel de carele el mult 
înseta.

Cunoască  dar acum fieştecarele dintru noi pohta  cea nes
pusă, bunăta tea  cea negrăită, mila cea bogată şi desăvârşită 
a iubitorului de oameni Dumnezeu, cu câtă sete au priimil 
(nu pentru  sine, ci pentru noi viermii cei lepădaţi) atâ ta  o s
teneală, dureri, patime şi moarte. D ar noi acum, căci să nu 
priimim pentru dragostea lui şi pentru binele ce ne-a făcut, 
vreo scârbă cât de mică ?

Insă vorbindu-se acestea şi gă tindu-se Moisi şi llie ca să 
să ducă, iar Petru, ca să nu să lipsească de o frum useţe  şi 
de o dulceaţă strălucitoare ca aceasta, zice : «Doamne, bine 
este a fi noi aici; de vei vrea, să facem trei colibi, ţie una, 
şi lui Moisi una, şi una  lui llie», ne ştiind ce zice, că nici 
un lucru lumesc nu-şi aduce aminte '), nici de mâncare, nici , 
de  băutură, nici de vieaţă, nici de moarte, ci toate lucru-

*) M ântuitorul.
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rile, încă şi de sine uitându-şi, şi fiind ca şi un beat de d ra 
gostea acei frumuseţi, numai de aceea înseta, num ai aceea 
politia, şi num ai în tr’aceea a petrecc deapururea  să nevoia. 
Iar încăşi luând seam a vorbei şi pohtei lui Petru, o aflăm 
să fie supusă  voiei dumnezeeşti, că a zis «de vei vrea să 
facem aicea trei colilii», adecă de vei nărăvi. D upă  aceasta 
zice, că : încă grăind el, iată nor luminat umbri pre ei şi iată 
rjas din nor grăi : «acesta este fiul meu cel iubit, întru ca
lele bine am voit, pre acesta ascultaţi.»

Şi tot cela ce pohteşte ca să p ljcă  mic prin credinţă şi
prin dragoste, să fie u n a  cu dânsul, ca aşa cu dânsul şi
printr 'insul să fie plăcut mie. Şi pre acesta ascultaţi : că va
deschide vouă cale de mâintuire şi cu crucea va face vouă 
scară spre împărăţia  ceriului.

Pre acesta a sc u l ta ţ i : că el este calea şi vieaţa şi dreptatea  ; 
ci este cuvântul meu şi înţelepciunea mea ; pre dânsul drept 
iicca ascultaţi, iar nu pre lume, nici înşelăciunile şarpelui celui 
de demult, nici îndemnările sufletului, nici cuvintele fa r iseu lu i ; 
el socotind strălucirea ş' mărirea luminii care eră  întru dânsul 
I Moisi şi llie), şi alte minuni toate câte aţi văzut în loc de 
mărturie.

Şi iarăşi zice : că auzind ucenicii, căzură pre faţa lor şi să 
Icni ură foarte. De ce a adus cuvântul acest dulce şi m â n 
u i t o r  al lui D um nezeu  atâta frică? D ar groaza judecătorului 
i o va face ? De îngrozeşte aşâ îndem narea  a ţinea legea, dar  
irtud va luă seam a pentru lenevirea celora ce n 'au  plinit 
li’Kcn, ce va lucră ? Şi oare pentruce la o veselie ca aceasta, 
liltru care vrea să arate Domnul m ărirea  şi frum useţea  sa, 
itii adus ucenicilor săi frica ac e a s ta ?  Cu adevărat nu este alta, 
filnt numai ca să ne înveţe pre noi aceea ce este scris la al 
doilea psalm : «slujiţi D om nului cu frică şi vă bucuraţi lui cu 
i u l r em ur» .  Că să cuvine omului a să bucură de o bunăta te  
mure, şi a să teme şi a să cu trem ura  de o m ărire  mare, 
i iivllndu-se drept aceea acestea am ân d o u ă  lui D um nezeu  dea- 
pn r ur c a  întru  toate  laudele şi măririle lui trebueşte să le 
vedem,  şi să cerem ajutorul şi mila lui cea bagată. Că făr de



8 AN T IM  IV IREA NU

mila lui, nimic spre m ântu irea  sufletelor noastre nu vom puteâ 
face, că însuşi cu nemincinoasa gura  lui zice : *făr de mine 
nu puleţi să faceţi nimic.» Şi deoarece fâră de dânsul nu 
putem face nimica, iar lui trebuie să-i zicem cu căldură din 
adâncul inimii să ne miluească după  inare mila sa, după 
mulţimea îndurărilor sale şi să ne descopere ochii sufletului 
şi ai trupului, ca să putem  pricepe minunile sale ; să scoaţă 
din trupurile noastre, aceste de carne, inimile cele de piatră 
şi să ne dea inimă de trup, ca să ne tem em  de dânsul şi 
să ne ruşinăm  de poruncile l u i ; să ne lumineze inimele noastre 
ca şi ale Apostolilor; să ne în tărească deapuru rea  asupra  
vrăjmaşilor noştri celor văzuţi şi n e v ă z u ţ i ; să ne îndrepteze 
pre calea poruncilor sale şi să ne dea sfârşit bun, ca d e a p u 
rurea să fie mărit şi proslăvit, în vecii vecilor, amin.



II.

C A Z A N I E  LA A D O R M I R E A  P R E A  

SFINTEI NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU l)

Poliţa şi dragostea  cc văz la această cinstită şi sfântă adu- 
n.irc m ă îndeam nă, şi neştiind a vorbi, m ăcar că vorba mea 
nu este vrednică niciodată ca să îndulcească cu vreun mijloc 
iiuzircle ascultătorilor; iar încă şi dom nul Hristos, carele a 
■iillnrat cu 5 pâini 5.000 de suflete şi a îndreptat sărăcia şi 
neputinţa ucenicilor lui cu bogăţia darului său, acelaş şi îna
inte» dragostei voastre, prin mijlocul vorbelor mele cele ne* 
1 11oricite, va întinde m asă  duhovnicească.

De multe ori am stătut în soco- 
IIARUL SFINTEI MARH. , , ,
------------------------------------- teala mea, ca doar aş putea afla

i **\ â nou să zic întru  cinstea şi lauda prea Sfintei Născă-
limrei de D um nezeu şi pururea  fecioarei Măriei, dar  n 'am  
putut află nimica, nu doar că nu sunt cuvinte multe şi de 
multe feliuri de vorbe a  să grăi întru lauda măririi ei, ci 
pentrucă, fiind m intea mea tu rbura tă  de norul neştiinţei şi 
m i j i i vârtos întunecată de socoteala dumnezeeştilor şi prea lu
minatelor ei daruri, îmi înfruntez şi-mi ticăloşesc nevrednicia
vi neştiinţa învăţăturii mele. Că de vrem e ce cei învăţaţi şi pe-
d e p s i ţ i î n t r u  bunătăţi stau de să miră de mărirea  ei, dar eu

• ) 15 A ugust.
*i î n v ă ţ a ţ i .
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cel neinvătat şi departe de toate bunătăţile, ce voiu face ? 
Drept aceea d a r  îmi caut şi făr de voia mea a conteni de a 
mai iscodi să aflu înălţimea fecioriei ei, întru care cu anevoie 
să suie gândurile  omeneşti, şi adâncim ea darurilor ei, carele 
nu să pot vedeâ lesne nici cu ochii îngereşti. Ci numai cu 
acest tituluş ce i s 'au dat m ii 11 linte de tofi vecii, dela P ă 
rintele cel fără de început şi veşnicul Dumnezeu, prin m ij
locul îngerului Givriil, acela şi eu cu bucurie şi cu multă frică-i 
voiu zice intru lauda şi cinstea e i : «bucură-te ceeace eşti 
plină de dar, D om nul e cu tine». Câ mai mare şi mai lăudat 
şi mai cinstit tituluş decât acesta nu s ’au dat din veci ni
m ănui, nici să va da până în veci, fără mimai ei ; că au aflat 
har înaintea lui Dumnezeu, care n 'a  aflat alta niciodată, 
după  cum i-a zis îngerul. Iar de să va şi află vreun periergos, 
adecă prepuitor, să  z ic i cum că cu aceste cuvinte, de nu cu 
acest mijloc, iar in tr’alt chip, s’a zis şi la alţii, precum să 
vede în multe locuri ale Sfintei Scripturi. Câ întâi Ia al pa
trulea cap ') al Facerii'-) zice pentru Avei: «că caută D umnezeu 
asupra  lui şi asupra  darurilor lui» ; pentru Enoch : «şi fu, 
zice, bine plăcut lui D umnezeu ; şi nu să află, pen trucă  l-au 
m utat pre d â n su l» ;  pentru N o e : «c i  au  aflat har înaintea 
dom nului D um nezeu şi-l păzi de potop» ; pentru Avraam : 
«că crezu, zice, pre Dumnezeu, şi i ' s ă  socoti lui întru d rep 
tate şi-l fâcii părinte a multe neam u ri ;»  pentru Io s if : «că 
eră  Domnul cu dânsul şi v â r s i  asupră-i milă şi-i dede lui 
har». Pentru  Moiii, că i a  zis : «şi cuvântul acesta carele ai 
zis tu t>-l voiu face, pentrucă ai aflat h a r  înaintea mea şi te 
ştiu decât pre to t i ;»  pentru D.ivid, că i a z is: «aflat-am om 
după  pofta inimii mele, pre fiul lui Iese, carele va împlini 
toate cererile mele». Şi pentru  ca să nu mai lungesc eu 
vorba, tu tu ro r  proorocilor şi tu turor  sfinţilor, şi celor mai nainte 
de lege şi celor după  lege, li s ’au zis cuvinte de bucurie prin 
mijlocul îngerilor şi li s 'a  dat dela Dum nezeu dar  şi milă,

!) Capitolul al iv-lea.
2) Prim a parte a B ibliei.
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iusă acoperit. Iar Sfintei Fecioarei s’au dat cuvântul bucuriei 
cei adevărate, care este mai pre sus decât toată  mintea, în 
slavă şi în cinste mai veselitoare, covârşind pre to{i cu darul 
•,.i cu mila: «bucură-te ceeace eşti plină de dar, D om nul e 
cu tine.»

NUMELE SFINTEI. Ş ‘ " U n U n ,a i  p e " trU b l ,C U ria  a C e a S ta  CC
-------------------------  i s’au dat să fericeşte de toate n e a m u 

rile, ci şi pentru numele ei cel prea cinstit ce i s 'au  dăruit, 
de să numeşte Mariani ; că precum este numele fiiului ei 
mai presus decât toate numele, — după cum zice fericitul 
I’avel : «şi i-au dăruit lui nume, care este preste «tot n u 
m e le » — aşâ şi numele ei este preste tot numele după  al 
lui lisus ; şi precum întru numele lui lisus să pleacă tot 
gniuchiu l celor cereşti şi celor pământeşti şi celor de supt 
bezne, aşâ  este şi ea mai cinstită in cer decât heruvimii şi 
mai slăvită fără de asem ănare  decât serafimii şi pre păm ânt 
mai închinată şi m i i  fericită, ca o îm pără teasă  a lumii, de 
i<>|i credincioşii păm ân tu lu i;  şi sub bezne mai straşnică şi mai 
înfricoşată asupra  dracilor, decât toţi sfinfii. Intru care num e 
Mariatn, după  a m ea proas tă  socoteală, înţelegem cum că
i uprinde în sine trei lu c ru r i : una, pentrucă fiind numele 
nrrsta de trei silabe, adecă de 3 injugări, se înţelege cum că 
hi născut o fa(ă a Sfintei Troiţe, pre Fiul şi Cuvântul lui 
I > nmiezeu ; a doua, că are fieştecare injugare câte două slove, 
',il să înţelege cule 2 firi ale lui Hristos, adecă cea dum ne- 
ni'zcească şi cea om enească ;  a treia, câ sunt 6 slove de toate 
I ilr'acest nume, cu care inţelegern cele 6 taine m ă r i ş i  preste 
fire, a d ecă :  b lagoveş ten ia '), naşterea, botezul, m oartea  pre
ii mo, învierea şi înălţarea la cer. Deci cu blagoveştenia s 'au
■ I•' .eoperit taina cea mai nainte de toji vecii a sc u n să ;  cu 
înrâurea s’au împăcat ceriul cu păm ântul, adecă Dum nezeu 
mi om ul; cu botezul ne-am  îmbrăcat cu haina nestricăciunii; 
mi m oartea  ni s ’au dat v ie a ja ; cu învierea ni s ’a dat bu-
i ni iu şi cu înălţarea la cer, şederea deadreap la  lui D u m 

1 \ I m i i L i v c s t i r e .
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nezeu-Tatăl. Aşijderea şi în cuvintele cele de bucurie ce i-au 
zis îngeru l :  «Bucură-te ceea ce eşti plină de dar, Dom nul e 
cu tine», iar înţelegem numele prea sfintei T ro i ţă ;  că în cu
vântul ce zice: «bucură-te», se înţelege Fiiul, că el este b u 
curia lumii; în cuvântul ce zice: «plină de d ars ,  se înţelege 
Duhul sfânt, prin carele să dau (oate d a ru r i le ; şi cuvântul ccl 
ce zice: «Dom nul e cu tine», să înţelege Tatăl, că el este 
Domnul a  toate văzutelor şi nevăzutelor. Insă Dumnezeu, carelc 
numai cu un cuvânt au făcut şi au zidit toate lucrurile cele 
văzute şi nevăzute, poate cu adevărat, cu cea desăvârşită 3 
lui preaputernicie să facă stele mai luminoase decât acestea 
ce strălucesc pre cer ; şi lună mai iscusită decât aceasta ce 
ne povăţueşte noap tea ;  şi soare mai strălucitor şi mai luminat 
decât acesta care stinge cu lumina lui toate celelalte lu
mini; şi ceriuri mai mari şi mai largi în rotocolime; şi pasări 
mai cu dulci g lasu ri;  şi flori mai cu multe m irosu ri ;  şi co 
paci mai nalţi şi mai ro d i to r i ; şi vânturi mai sănătoase şi 
văzduhuri mai de folos; şi hiare mai multe la num ăr, şi mai 
de multe feliuri; şi mai multe lumi decât aceasta  ce locuim poate 
să zidească, în mărim e şi în m eşteşug mai minunate. Iar o 
zidire, care să covârşească în vrednicie pre Maica lui D u m 
nezeu, nu va putea să facă niciodată, m ăcar că este prea 
puternic, pentrucă, precum nu este cu putinţă, nu zic să so 
cotească, ci nici cu mintea să gândească  neştine o fiinţă mai 
cuvioasă şi mai naltă decât dum neze irea; aşâ  nici o zidire 
mai covârşitoare decât aceea ce au născut pre un Dumnezeu 
care s 'au făcut om ; că pre dânsa  o au ales Dum nezeu mai 
înaltă decât toată zidirea, pentrucă să fie lăcaş veşnic, după 
cum grăeşte  David : «Aceasta este od ihna  mea în vecii ve
cilor şi în tr 'însa  voiu locui pentrucă o am ales».

Aleasă este cu adevărat ca soarele, 
CU CE SE P O A T E  * , .  ... , . ,-----;---------- ---------  pentrucă este încununata  cu toate razele

A SEM Ă N A  S F Â N T A ? (]a r u r jio r  dumnezeeştî şi străluceşte mai 
vârtos întru celelalte lumini ale ce r iu lu i ; aleasă este şi frumoasă 
ca luna, pen trucă  cu lumina sfinţeniei stinge celelalte stele ; şi 
pentru  m area  şi m inunata  strălucire, de toate şireagurile ste-
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li Ii ii celor de t a ină  se cinsteşte  ca o î m p ă r ă t e a s ă ;  a l easă  eslc 
i o r evă rsa tul  zori lor,  pe n t ru c ă  ea  a gon i t  no ap te a  şi t oa tă  
Inlmiericimea păca tu lu i  şi au ad us  în lu m e  ziua cea pu r t ă -  
lu.m! de v i e a ţ ă ; a l easă  este,  că es te izvor,  care cu curge-  
11U- cereşt i lor  bu nă tă ţ i  a d a p ă  s fân ta  biserică şi t ot  sufletul  
n p l i n e s c ;  a l easă  este,  că este ch iparos ,  carele cu năl j ime 
im' fi rşeşte ceruri le,  şi pen t r u  mi rosu l  cel din fire s ’a u  a ră ta t
• 11 i ' .irlc de toa tă  s t r i căc iunea ;  a l easă  este,  că este crin,  că 
m.H ir de -a u  şi n ăs cu t  în t r e mărăcini i  nenoroc ir i i  cei de  obşte ,  
Im un şi-au p ie rdu t  n ic iodată p o d o a b a  a lb ic i un i i ; aleasă  este,
i i i ile nor, care n ’au ispitit nici o greime a păcatului; mai 
itlrusa este, pentrucă este fecioară mai nainte de naştere, fe- 
iHi.nă in naştere, fecioară şi după n a ş te re ;  şi este o adân-
< Imc nepricepută a  bunătăţilor şi o icoană însufleţită a fru- 
iiin .i-ţilor celor cereşti. Este o g răd ină  încuiată, din care au 
|i ,lt floarea cea neveştejită ; şi o fân tână  pecetluită, din care 
nu iu r s  izvorul vieţii, Hristos. Pre aceasta o au văzut Moisi 
I i i  muntele Sinai ca un rug  aprins şi nu a rdea  ; pre aceasta
ii n i f  văzut Aaron ca un toiag înflorit şi plin de r o a d ă ; pre 
in i a .ta o au văzut lacov ca o scară întărită din păm ânt 
(iftii l In cer, şi îngerii lui D um nezeu să suia şi să pogoră pre 
ilrtir-a ; p re  aceasta o au văzut lezechiil ca o uşă incuiată, prin 
dArc nimeni n ’au t recu t;  pre aceasta au văzut G hedeon ca o 
lAllA, Avacum ca o dum bravă um broasă, Daniil ca un m unte

i 'm lom on ca u i fp a t .  Aceasta astăzi x) să m ută de pre păm ânt 
In n  i, lasă întristăciunea şi să duce Ia bucurie, lasă cele de 
|ni ‘.I |>riimeşte cele de sus, lasă^cele stricăcioase şi câştigă 
tt'li* nemuritoare şi veşnice. Astăzi îşi dă prea sfânt sufletul 
H In mâinele fiiului ei şi cu cântări îngereşti şi apostoleşti să 
1 1 1 11 • re cinstit trupul ei in satul Ghetsim ani spre îngropare. 
ViM/i ceriul întinde sânurile sale şi priimeşte pre ceeace au 
IIIWi ut pre cela ce nu-l încape toată zidirea ; astăzi să minu- 
im■ • i .i loute puterile cereşti, zicând una  cătră alta : cine este 
>i> i ii .Iu ce să suie din pustiu,^adecă de pre p ăm ân t la c e r?

*| I n 15 August.
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cine este care să iveşte ca zorile, frumoasă ca luna şi aleasă 
ca soare le?  Cine este aceasta  ce să suie de pre p ăm ân t  în 
cer, albită, înflorită, în tru  care hulă nu este ? Ridicaţi deci 
porţile voastre, zic cetele cele îngereşti una către alta, şi cu 
cântări de laude priimiţî pre îm părăteasa ceriului şi a p ă m â n 
tului, care vine să locuească deadreapta  împăratului D u m 
nezeu; cu îmbrăcăm inte  de aur, îmbrăcată, împistrilă, după  
cum zice David : «căci aceasta  este ceea ce au împăcat ceriul 
cu păm ântu l şi pre D um nezeu  cu omul; aceasta este bucuria 
celor drepţi şi nădejdea  celor păcătoşi».

DATORIA CREDINCIO- a C eaS ta  d a r  $  ,10' CU t o W
" trebuie cu dragoste, cu cucerie, cu

ŞILOR C ĂTRE SF. MARIA. . . .  .  *  . . . . . . .
------------------------------------ mimă curata şi cu can tan  de laude
să o cântăm  şi să o lăudăm , ca pre .o  maică a lui Dum nezeu, şi
cu bucurie sufletească să prâznuim  Adormirea ei. Ci, o maică
fecioară, acest norod ce slă înaintea măririi tale, văzând
înălţimea curăţeniei tale şi cunoscându-şi ei nevrednicia şi
sm erenia  lor, nu îndrăznesc fără de mijlocitor ca să-ţi aducă
căzuta închinăciune şi m ulţum ită  pentru  multele faceri de bine
şi să să roage ca să te milostiveşti asupra  lor. Pentru  aceea
eu, nevrednicul şi mult păcătosul robul tău, fiindu-le tată
sufletesc, rânduit de fiiul tău, prin mijlocul meu să roagă c:i
toţii cu căldură din adâncul inimii, zicând :

S tăpână  de D um nezeu Născătoare, îm pără teasa  ceriului 
si a pământului, cinstea şi slava creştinilor, ceea ce eşti mai 
naltă decât ceriurile şi mai curată decât soarele, fecioară prea 
lăudată, nădejdea celor păcătoşi şi liniştea celor bătuţi de va
lurile păcatelor, caută a sup ra  norodului tău, vezi moştenirea 
ta, nu ne lăsă pre noi păcătoşii, ci ne păzeşte şi ne m ântueşte  
de  vicleşugurile diavolului, câ ne-au îm presurat scârbele, 
nevoile, răutăţile şi necazurile ; dă-ne m ână  de ajutor F e 
cioară, că pierim, nu te îndură  de noi, că pre tine te avem 
ajutătoare  şi Ia tine nădăjduim , ca, cu rugăciunile tale cele 
prea puternice şi nebiruite, să îmblânzeşti pre fiiul tău asupra  
noastră, ca să-şi întoarcă mila sa cea bogată  spre n o i ; şi 
încă îl roagă  cu căldură, ca să dea  putere din înălţimea lăca-
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Vlilni său, şi pre l umin a tu l  nostru D o m n 1), pre care pronia  sa 
I a ales şi l-a pus preste acest norod, ca să poată  chivernisi
■ 11 înţelepciune în treaga tu rm ă ce i s ’au încredinţat, în mulji 
mii luminat, cu fericită sănătate, şi să o apere de lupii cei 
vfl/.uţi şi nevăzuţi. Să  păzească şi toată  cinstita aceasta boierime 
de toate primejdiile şi de toate vicleşugurile vicleanului, şi să 
Ic dea dragoste, uniciune, sporiu şi ajutor întru toate, şi să 
ne ’nvrednicească pre toţi de obşte, ca să petrecem toată 
»leala noastră cinstită, curată şi fără de prihană, ca cu o 
Hlirfl şi cu o inimă pre dânsul deapururea  să-l mărim şi ţie 
«.I zicem : «bucură-te cecace eşti plină de dar, D om nul e
i i i  tine».

11 i 1 MrAncoveanu.



IU.

LA DUMINECA VAMEŞULUI 

CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ

Pohta  cea m are şi dragostea  cea curată, iar mai vârtos să 
zic datoria  cea părintească ce am către d ragostea  voastră, 
m 'au  îndem nat astăzi de atn venit aici, pentru ca să vă cer
cetăm sufleteşte, de vreme ce m ’au rânduit  D um nezeu ca pre 
un nevrednic să vă fiu păstor  şi părinte sufletesc şi învăţător 
la lucrurile cele ce ar fi spre folosul mântuinţii sufletelor 
voastre ;  pentru care lucru aveţi datorie cu toţi, dela mic 
până  la mare, să mă ascultaţi la cele ce vă învăţ de bine şi 
de folos, că acea ascultare nu o faceţi mie, ci lui Hristos, 
după  cum zice la zece capete ale L u c ă i : «cei ce ascultă pre 
voi, pre mine. mă ascultă, şi cel ce să leapădă de voi, de 
mine să leapădă» ; aşijderea şi fericitul Pavel zice la 13 ca 
pete către O v r e i : « fra ţ i lo r! plecaţi-vă învăţătorilor voştri şi 
vă cuceriţi lor, că ei privighează pentru  sufletele voastre, 
ca cum ar fi să dea cuvânt ca cu bucurie aceasta să facă, 
iar nu suspinând, că nu este de folos vouă aceasta». Drept 
aceea n ’am pregetat, nici am lenevit, ca să nu fac datorie după 
porunca S tăpânului şi Invăţătoriului nostru  Hristos, căruia 
m ă şi rog ca să-mi dea putere, să vă pociu spune ceva de 
folos şi vă pohtim  de ascultare.

Precum un om  casnic, vrând ca să sam ene grâu curat în 
holda lui, pune  multă nevoînţă de-l cerne şi-l curăţă  de ne-
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rliină şi de altele, aşâ  şi sfinţii părinţii noştri au pus multă 
nevoinţă de au  cernut cu ciurul chibzuielii toată Sfânta Seri[>- 
lură şi au ales ca nişte grâu  curat, din toate bunătăţile câte 
iu p iteă fi, aceste trei bunătăţi m ar i :  credinţa, nădejdea şi 
dragostea şi le-au sem ăna t  în holda sfintei beserici, adică : 
iu adunarea  şi în inima celor credincioşi; şi are datorie fieşte- 
i .i re creştin a le ţinea şi a l e  face; căci fără aceste 3 bună- 
l;i(i nu este cu putin ţă  nici cu un mijloc să să m ân tuească  
creştinul, m ăcar de ar zice cine ce va vrea, căci acestea sun t 
lemeile creştinătăţii. Că precum nu este cu putin ţă  a trăi 
neştine pre păm ânt fără de h rană  trupească, şi fără de îm 
brăcăminte, şi fără de somn, aşâ  nici fără de aceste 3 bună- 
l.t(i, care sunt, precum am  zis mai sus, credinţa, nădejdea şi 
dragostea. Ci întâi voi zice puţine cuvinte pentru nădejde şi 
pentru dragoste, apoi voiu zice pre urm ă şi pentru credinţă 
unii pre larg.

NĂDEJDEA Nădejdea este o îndrăzneală adevărată  către 
---------------- D um nezeu, dată  în inima omului din d u m n e 

zeiasca strălucire, ca să nu să desnădăjduească niciodată de 
d u ru l 'lu i  D um nezeu, ci să fie încredinţat cum că va luă prin 
pocăinţă iertăciune păcatelor, şi verice altă cerere sau trecă- 
luare sau veşnică. Şi este nădejdea de două felîuri: una  bună 

i nlla rea. Bună este aceea când nădăjdueşte  cineva la D u m 
nezeu să să m ântuească sau alt bine ceva să petreacă, că nici 
n . Icneşte,  nici cheltueşte nimic, cum zice David : «că cel cc 
► i nădăjdueşte spre D um nezeu, mila îl va înconjură». Rea este 
neeea când nădăjduieşte- cineva la om să-i facă vreun bine,
• j i u  vreo îndem ână  la lucrurile aceste trecătoare  ale lumii, 
ni re nădejde este m incinoasă şi deşartă, cum zice iarăşi 
I lavid : «nu vă nădăjduiţi spre boieri, spre fiii oamenilor, la 
i aii nu este mântuire» ; aşijderea zice şi Solohion : «blestemat 
>.fl fie tot cel ce nădăjdueşte  spre om».

Dragostea  încă este o u n i r e a  mulţi în tr ’una 
DltAGOSTEA. , ... . » ,  ,
------------------ şi cale cătră D um nezeu  şi varf tu tu ro r  b u n ă tă 

ţilor, după  cum o adeverează şi fericitul Pavel, la 13 capete
- illro Corinteni, zicând : «decât credinţa şi decât nădejdea este 

Autim Ivireanu.— Predici. 2
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mai mare dragostea». Şi este şi aceasta de trei feliuri ; mia 
dum nezeească, alta firească şi alta pătimitoare şi rea ; d ragostea 
cea dum nezeească este aceea ce zice la a 2-a lege, la 6 cap : 
«să iubeşti pre D om nul Dumnezeul tău» i p ro c i2) ; iar cea 
firească este ceea ce iubesc părinţi pre fii şi fiii pre părinţi şi 
fieştecare pre ruda sa şi prietenii s ă i ; iar pentru  dragostea  
cea pătimitoare şi rea nu vom zice nimic, pentru căci fieşte
care înfelept şi tem ător  de D um nezeu o cunoaşte  că nu este 
bună, şi pentru aceea lipsească vorba ei dela mijloc, ca să 
nu ne spurcăm  auzul.

Credinţa  este fiinja celor nădăjduite şi lucrurilor celor ce 
nu să văd dovediri, după  cum zice Apostolul P av e l ; «şi fără 
de credinjă nu este cu putin ţă  nimeni să să mântuească» ; 
precum vedem aceasta la toţi sfinţii şi la to{i drepţii, cei mai 
înainte de lege şi cei după  lege, că pentru  credinţa lor cea 
d reap tă  au aflat har  înaintea lui D um nezeu  şi au făcut m i
nuni mari şi preste fire, făcând folos şi lor şi altora. Şi eră 
deapururea  ochii lui Dum nezeu asup ra  lor, şi cu urechele 
lui ascultă rugăciunele lor, după  cum zice David. Aşijderea 
şi în Sfânta Evanghelie vedem in bogate locuri că cei ce 
mergeau Ia D om nul Mristos cu credinţă, auziau din gu ra  lui : 
«după credinţa voastră să să facă vouă», şi îndată să tăm ă- 
duiâ, ori de ce boală ar fi fost. Şi putem  luă pildă şi de pre 
Vameşul acest de astăzi, ce pom eneşte  Sfânta  Evanghelie, că 
bătându-şi pieptul şi zicând cu c red in ţă :  «D oam ne fii milostiv 
mie păcătosului», să pogorî îndreptat.

________ „„.„v D ar noi acum, că ne num im  crcş-
NECREDINŢA NOASTRA. . . , .  .  , . . .
----------------------------------  tini, după  ce tapte bune socotiji că

ne vom putea arătă  creştinătatea şi blagocestia ce avem, şi
să fim aleşi şi despărţiţi de neam urile  ce zicem noi că sunt
păgâni ?

Că de vom zice de pre credinţă, ne înşelăm, că noi credinţă 
nu avem ; că de am  aveă credinţă, am  iubi pre D um nezeu şi

1) cap ito lu l al Vl-lea.
2) s i  c e le la lte  sau eţc ,
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m i i  păzi cuvintelc lui şi am face după  putin ţă  poruncile lui, că 
/H c la loan in 14 capete :  «de mă iubeşte neştine, cuvântul meu 
vit păzi». Iar noi, în loc de a-1 iubi şi a-i păzi cuvintele, îl 
înjurăm şi-i ţinem cuvintele de râs şi de batjocură, ca când 
. 11 fi nişte basne. Iar de m ă veţi întreba în ce chip il în- 
piiăm, să vă spuiu : Când înjurăm de l e g e ’) pre cineva, pre 
I lnmnezeu înjurăm ; că v 'am  spus mai sus că credinţa este 
numai de un fel şi toţi oamenii cred în Dum nezeu, că D um - 
iitv.iMi este legea şi făcătorul legii, şi pen tru  căci înjurăm 
liy.ea, înjurăm pre Dumnezeu, şi pentru  aceea iată dar  că 
n'iivcm credinţă.

I)e vom zice după  nădejde că suntem  aleşi din păgâni, 
nici aceasta nu o avem, căci că de am  avea credinţă, poate 
iliir că am  avea şi năde jde ; că v ’am spus mai sus că întâi 
chU* să crează neştine în Dumnezeu, apoi să nâdăjduească.

Du vom zice de pre dragoste  că suntem  aleşi din păgâni, 
u ld  aceea nu o avem, că zice loan : «de va zice cineva că 
Iubeşte pre  D um nezeu şi pre fratele lui îl urăşte, mincinos
i .le, că  de vreme ce nu iubeşte pre fratele lui, că-1 vede, dar 
pre Dumnezeu, că nu-1 vede, cum îl va putea iubi?»

Şi iată că precum zic, că neavând dragoste  între noi şi 
n rpohtindu-ne  binele unul altuia, după  porunca lui Dumnezeu, 
nu avem nici credinţă, nici nădejde, nici dragoste, şi suntem  
uiul răi, să mă iertaţi, decât p ă g â n i i ; că zice apostolul P a v e l : 
-limbile n ’au lege şi fac ale legii», iar noi avem lege, facem 
Ini împotriva legii şi sun tem  mai păcătoşi decât toate nea- 
iiiurile şi decât toate limbile. Şi puteţi cunoaşte aceasta, că
i ilc aşâ  cum  zic, că ce neam  înjură ca noi de lege, de cruce, 
dc n im inicătură , de morţi, de com ândare, de lum ânare  de 
millet, dc m orm ânt, de colivă, de prescuri, de ispovedanie, 
dc botez, de cununie  şi de toate tainele sfintei biserici? Si 
ne ocărim şi ne batjocorim înşine legea. Cine din păgâni 
fnec aceas ta?  Sau cine-şi măscăreşte legea ca n o i?  O are  nu 
înjurăm cu acestea toate pre D u m n e z e u ?  Oare  nu ocărim

') ic ll^ ie.
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cu acestea poruncile lui?  Că el s ingur ne-a arăta t şi ne-a 
învăţat aceste taine, ca prin mijlocul lor să ne curăţim de 
păcate şi să-l îmblânzim asupra  noastră  la scârbe şi la nevoi. 
D ar noi, clacă auzim pre cineva că înjură înjurăminte de celea 
ce am zis, în loc de a-1 certă şi a-1 înfruntă, ca pe un om 
fără de socoteală, nouă  ne pare bine şi râdem. De suni 
acestea lucruri creştineşti, zică cine are Dumnezeu.

Incă şi pre lângă acestea toate mai adaogem  cu răutatea, 
că pre părinţii noştrii îi ocărim şi-i batem, pre bătrâni îi ne
cinstim, pre boieri şi pre dom ni îi b lestemăm, pre arhierei nu-i 
ţinem în tr 'o  nimic, pre călugări îi clevetim, pre preoţi îi 
ocărîtn, besericile le ţinem ca nişte g r a jd u r i ; şi când mergem 
la dânsele, în loc de a ascultă slujbele şi a ne rugă  lui D u m 
nezeu să ne ierte păcatele, iar noi vorbim şi râdem, şi facem 
cu ochiul unul altuia, mai rău decât pe la cârciumi. S ă rb ă 
torile şi praznicile nu le ţinem ca un nimic, ci atunci facem 
cele mai rele, de bucurăm pre dracul, şi atuncea vindem şi 
cum părăm  ; şi in scurte vorbe ne-am abătut cu toţii din calea 
dreptăţii şi îm preună ne-am netrebuit după  cum zice David : 
«şi nu suntem  p ână  la unul a cunoaşte şi a cerca pre 
Domnul». Căci fiind orbiţi de deşertăciunile cele lumeşti, nu ne 
bucurăm  la altceva, fără numai la lucrurile întunericului vea
cului acestuia, şi sun tem  porniţi cu toţii spre răutăţi, ca o 
roată  când dă de vale şi nu să poate opri ; şi sun tem  toţi 
cu totul ca nişte dobitoace necurate, tăvălindu-ne în răsfă- 
ciunile cele spurcate şi de nimica. Şi acestea toate nu să 
trag  d in tr’alta, fără numai din necredinţa noastră, că ni s 'au 
împietrit inimile întru rău tă ţ i ,  ca a lui Faraon , şi um blăm  
ca nişte cai sirepi, fără zăbală şi fără de ruşine, până  vom 
cădea în vreo prăpastie  şi vom pieri.

Cu aceste fapte ne lăudăm  că suntem  creştini? O  vai de 
păcatele noastre şi cu creştinătatea ce a v e m ! Poate  că vom 
fi socotind că num ai căci ne numim creştini, ne vom ispăşi ; 
ba, ci mai m are osândă  va să luăm, de nu ne vom pocăi 
şi de nu ne vom lăsâ de răutăţile noastre, că zice Hristos : 
«nu cei ce-mi zic m ie :  D o a m n e !  D oam ne! vor intră intru
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.mpărăţîa ceriului, ci cei ce fac voia mea». Spuneţi-mi, ro- 
m i - vă, eă eu poate  că-mi voiu fi ieşit din fire, care voie a 
Ini JIristos facem ? Sau care poruncă  ţ in e m ? Eu nu pot cu
nunate altceva, fără numai un num e uscat şi semn ce avem, 
frtrfi de nici o faptă  b u n ă ;  şi încă stăm de ne mirăm, căci
mi i  ne face D um nezeu pre voia noastră, pen tru  căci ne
numim creştini; ba  încă bine că nu ne prăpădeşte  ca pre 
Sodomiteni, că vedem depărta rea  lui D um nezeu cu ochii 
imşlri şi cunoaştem  că din răutăţile noastre ne vin a tâtea 
U luiri de boale şi a tâ tea  feliuri de morţi şi alte nevoi şi 
i.rArbe, şi nicidecum nu ne venim în fire, ca să ne părăsim  
dc răutăţile noastre.

SFATURI CREDINCIOŞILOR. C i  î a t ă  Că Vâ Z‘C' i u b î t i i ° r m d '
---------------------------------------  şi vă învăţ cu frica lui Dum-

nt'/eu, ca un  părin te  sufletesc şi păstor ce vă sunt, să vă
v «'uiţi în fire şi să vă căiţi de lucrurile cele necuvioase,
< .1 D umnezeu este milostiv, şi dacă va vedea întoarcerea 
noastră şi pocăinţa cea bună, ne va iertă ; că zice prin rostul 
iNitieii «întoarceţi-vă cătră mine şi m ă voiu întoarce şi eu 
r ă t r ă  voi».

Şi vă poruncesc tu tu lor  câţi sunteţi cu m eşterşug  şi cu ne- 
ţţu|UorH, veri de ce breslă, ca de acum  înainte Duminicile 
>,,1 sărbătorile cele mari, ce se numesc domneşti, şi ale Maicei 
1’rt‘dstii, şi a unora  din sfinţii cei numiţi, să vă închideţi p ră 
văliile, şi nici să vindeţi, nici să cumpăraţi, nu num ai dela
< u'ţlini, ci nici dela Turci, nici dela alţii, nici să lucraţi; şi 
precum zic, să faceţi; că nefăcând, să ştiţi bine că vă voiu 
pedepsi bisericeşte cu pravila şi pre dreptate, nefăcându-vă 
nici o năpas te ;  şi încă şi pre cari să vor arătă  semeţi şi tari
■ li cap şi nu să vor supune dreptăţii şi poruncii bisericeşti, 
li vom pedepsi cu domnia. Şi nimeni să nu socotească din voi 
ţl să zică în inima l u i : «dar ce treabă  are Vlădica cu noi, 
nn şi caută vlădicia lui, ci să amestecă în tr ’ale noastre?» De 
n'nţl ştiut până  acum  şi de n ’au fost nimeni să vă înveţe, 
li Mă că acum  veţi şti că am  treabă  cu toţi oamenii câţi sun t 
in j ara Românească, dela mic până  la mare, şi până  la uu



22 ANTIM  IVIRBANU

copil de ţâţă, afară din păgâni şi din cei ce nu sunt de o lege 
cu noi. Căci în seam a m ea v'a dat stăpânul Hristos să vă 
pasc sufleteşte, ca pre nişte oi cuvântătoare, şi de gâtul meu 
spânzură sufletele voastre, şi dela mine va să ceară pre toţi, 
iar nu dela alţii, până  când vă voiu fi păstor. Ci vă caut îti
scurte cuvinte, să m ă ascultaţi, de veţi fi creştini şi de vă
ţineţi ai lui Hristos; că precum  nu pot fi oile făr de păstor, 
aşâ  nici norodul făr de arhiereu, şi orice va păsa cuiva la 
cele sufleteşti, alerge la mine ca la un părinte, că-1 voiu 
vindecă cu ajutorul lui Hristos. Incă-şi poate să zică fieşte- 
cine din voi în gândul său : dar  noi avem  nevoi grele 
a sup ra  noastră şi nu putem  să facem aceste ce ne zic ; ci eu 
încă zic câ este aşâ  şi crez, num ai la greul acela sunt şi eu 
părtaş şi în tr’acel jug ce trageţi voi, trag  şi eu ; dar  n 'am
putere să zic, nici să gândesc a ş â ; căci că, precum cere
împăratul dăjdii dela noi, aşâ  ne cere D umnezeu credinţă şi 
fapte bune, că zice Hristos la Evanghelie: «daţi ale Chesa- 
rului Chesarului şi ale lui D um nezeu lui D umnezeu». Să nu 
socotiţi că-i va fi milă lui D um nezeu  de noi să ne ierte 
pen tru  căci avem nevoi, dacă nu vom face după  putin ţa  şi 
poruncile l u i ; ci ne va băga de unde nu vom putea să mai 
ieşim. Ci s \  lăsăm năravurile cele rele şi obiceiurile cele 
necuvioase, ca doar  s 'ar  milostivi D umnezeu asup ra  noastră 
să ne ierte şi să ne chivernisească cu mila lui cea boga tă ;  
căruia m ă şi rog  să tipărească şi să pecetluească în inimile 
voastre acestea câte v 'am  vorbit, ca să nu le uitaţi, ci după 
putin ţă  deapururea  să le f ace ţ i ; şi precum înţelepţeşte pre 
cei orbi şi pre cei sfărâmaţi îi îndreptează, aşâ  să ne înţelep- 
ţească şi pre noi şi să ne îndrepteze pre calea cea d rep tă  a mân- 
tuinţii, ca deapururea  să mărim  şi să proslăvim numele lui 
cel sfânt şi prea sfânt, amin.



IV.

CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ LA STRETENIA  

D O M N U L U I  N O S T R U  I I S US  H R I S T O S

A povesti lucruri m inunate este dat oamenilor celor învă- 
|d|l, u îndulci cu vorba auzurile ascultătorilor este dat rito- 
iilur, a descoperi taine mari şi preste fire este dai celor desă 
vârşiţi întru bună tă ţ i ;  iar în mine, neaflându-se nici unele de 
rtiîslea, nu va putea nimeni să auză nimic de folos. Drept 
ui ren cu multă jelanie îmi ticăloşesc nevrednicia şi-mi caut 
i/i l'rtr’ de voia a mea a tăcea ; iar apoi cunoscându-m i da- 
4<><iii ce am şi tem ându-m ă ca să nu caz în o sânda  slugii cci 
vldcne, cu cuviinţă este după  putin ţă  să povestesc de a 
plinirea lucrurile Domnului, căruia m ă şi rog cu m ultă  uini- 
llu|A să-mi deslege gângăvia  limbii şi să-mi lumineze mintea, 
ni sil pot zice puţine cuvinte întru slava lui cea negrăită ; ci 
ui poftesc de ascultare.

I 'unt că este fecioria o bunăta te  mare, înaltă şi m inunată , 
nulu l lucru dovedit şi înfăţişat la cei înţelepţi, pen tru  care 
llli sunt vrednic a grăi şi a lăudă măririle ei. Iar pentru căci 
|Mii/uicul de astăzi aduce la mijloc, ca o cunună  neveştejită, 
Imilrt slava fecioriei desăvârşit  şi o pune înaintea fiilor celor 
11 1 (111i(i cu lirana cea sufletească, ne îndeam nă, după  putinţă,
ii / I i t  puţine cuvinte pentru  dânsa. Astăzi să deschide sfatul 
pnm m cilor celor dumnezeeşti şi semnele cele închipuite ale 
(iir.i la vitei zilei aceştia, îm preună  cu sfârşitul lor să propo-
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văduesc adunării cei besericeşti ; astăzi sfârşitul cel adevărat 
al sfatului celui din început prin fapte cu mărirea lumii s ’au 
a r ă t a t ; astăzi slava Dom nului şi a Sfintei Fecioare desco
perit o privim ; astăzi bucuria cea cerească, pre care toate 
neamurile cu dragoste  o aşteptau, sfântul praznic de astăzi o 
dă neamului omenesc. Au trecut cele vechi şi au înflorit cele 
nouă, cari nu să mai învechesc ; nu mai stăpâneşte  de acum 
porunca  cea tare a legii, ci mila D om nului îm părtăşeşte, pre 
toţi îi trage la sine cu m ântuire  şi îndelungă răbdare  ; nici 
ne pedepseşte ca pre Ozan acela odinioară, carele au îndrăznit 
de s 'au atins de care nu eră să să a t i n g ă ; că Dumnezeu 
pre toţi chem ând la sine, frica tiu poate să zăticnească, strigă 
z ic â n d : «veniţi d u p ă  mine toţi cei osteniţi şi însărcinaţi». 
Şi cine nu va a le rgă?  Intru ale sale au venit Domnul, nu 
prin um bră , ci chiar înfăţişat să aduce ca pre un jertvenic pre 
păm ân t cu pohvală de sicriul cei însufleţit, adică de Sfânta 
Fecioară. De care sicriu s’a atins vameşul şi s 'a  îndreptat, 
şi s’a apropiat curva şi s 'a  făcut curată, s’a lipit bubosul şi 
s ’a tămăduit. Acest sicriu pre nimeni nu urăşte, pre nimeni 
nu goneşte, de nimeni nu să scârbeşte, nici să f e r e ş te ; 
aduce cele m ântuitoare  şi pre nimeni nu face părtaş  strică
ciunii, căiubitoriul de oameni D um nezeu să odihneşte  în tr’însa. 
Acestea sunt darurile milei cei nouă, acestea s 'au  făcut întâi 
sub  soare (nou), l ) care nu s’au mai făcut, nici să  va mai 
face. Căceeace rânduise  D um nezeu  pentru  multa milostivire 
şi îndurare  ce aveâ către noi, a venit însuşi şi au împlinit 
pentru  iubirea de oameni ceeace i să cuveniâ lui. Pentru  care 
lucru adevărat a răsunat dum nezeeasca trâm biţă , fericitul Pavel 
zicând : «cele vechi au trecut, iată s ’au făcut toate nouă».

DARURILE ADUSE DE D r e p t  a c e e a ,  c e  v o i u  p u t e a  c o -

MÂNTUITOR IN BISERICĂ. P rin.d e  CU m in t C a  m C a ’ SaU CC ' UC.rU 
------------------------------------ vrednic voiu putea grăi asup ra  zilei
aceştia?  Nu pot să mă întind unde nu ajung, nu pot să vor
besc cele ce nu ştiu. îmi mărturisesc nevrednicia şi neputinţa,

contrazicerea  zicătoarei «n im ic nou  su b  soare» .
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mii  in iăm esc a mai zice nimic, câ birueşte şi covârşeşte mai 
|in' ir. dccât toată priceperea minţii omeneşti graiul pome- 
jltilt \.l fecioria Sfintei Fecioarei aceştia. Că de poate afla 
• I u n  i mai m are şi mai slăvit decât pre Dum uezeu, poate că 

va afla mai m are  şi mai cinstită decât pre Sfânta Fe- 
care Fecioară, ca alt ceriu gânditoriu , ţine îri braţele 

|t||p pre făcătoriul ceriului şi al pământului, pre fiiul său carele 
f»lt> uflscut din Tatăl mai înainte decât luceafărul, şi-I aduce 

la biserică, ca pre un cap ce este al besericii, să-l în- 
rlllnr Domnului, celuia ce să închină toată făptura  şi să pleacă 
llil ifmuchiul. Că pentru  bunăta tea  lui cea fără de margine să 
|M|mmii' legii, cela ce a dat legea lui Moisi în muntele lui Horiv. 
Hi' mipune poruncii cela ce num ai cu porunca  a făcut toate, 
|N<le viizute şi ne văzute ; să smereşte cela ce de carele să cutre- 
Ittmrt toată z id irea ; priimeşte ca un milostiv de să pune în 
|»i«|clr dreptului Simeon cela ce este numai însuşi d rept; duce 
|l|niun la beserică cele ce sunt toate ale lu i ;  duce plocon la 
flli 'r irfl două  paseri, cela ce a făcut cu un cuvânt toate paserile
lll Vftzduh ; duce plocon două  turturele, ca să arate  cele două  
"i! ii dumnezeirii şi a om enirii ;  duce o pereche de ţu r ţu 
r i *  curate, ca să facă pereche curată  iui D um nezeu pre omul, 
mi ml facă am ân d o u ă  una, ca să îm preune cele vechi cu cele 
""ii i, cele cereşti cu cele pământeşti,  cele de jos cu cele de 
| | | i ; duce plocon lucru curat, cela ce este num ai însuşi curat,
• » i.'i arate că s ’a născut din maică curată  şi să arate şi 
Mlirtlcnia besericii şi a credinţei; duce acele două  paseri ca
• « fiică preoţii jertfă, a ră tând  cu această jertfă ceeace eră să 
*»> fiică pre sine Tatălui pen tru  noi.

Wiln lui, a căruia bogăţie nu să poate spune ; priimeşte pre acest 
pfMHc carele este mai vechi decât toţi vech ii ; priimeşte pre acest 
| n 1111* ci vezi, pre carele nici îngerii nu-l pot vedea ;  cuprinde-I 
mi braţele tale, pre carele nu-l poate cuprinde toată  lu m e a ;  
Hiltmli .it, mic este de vârstă, iar anii nu-i se ştiu ; mic este,

m â n t u i t o r u l  [ \
II" Ml 1 i: LUI SIMEON.

Zice sfânta Fecioară către Simeon : 
priimeşte, cinstite şi fericite bătrâne, 
pre acest prunc, carele a sărăcit de



dar  este preste toate măririle mai m a re ;  mic este la vedere 
iar este m are la pricepere ; în biserică este acum împreunfl 
cu noi, iar în cer şade în scaunul slavei sale şi în care d» 
h e ru v im i; în chipul slugii să vede, iar este stăpân presto 
toate. Şi luându-l Simeon în braţe, fiind pornit de Dulm 
sfânt a zis : cu adevărat tu eşti s tăpânul a toată  făptura, 
eşti m ântuitorul lumii, tu eşti Dum nezeul nostru, pre tine a  
mare poftă te aşteptam, de tine doriam, de tine însătoşam 
pre tine adăst de atâţia ani, ţie mă închin, pre tine te rojj 
ca celuia ce eşti stăpânul vieţii şi al morţii. Tu mă slobo 
bozeşte cu pace acum din lumea aceasta şi din trupul acel 
stricăcios, că te-am văzut cu ochii mei, Mântuitorul meu 
slobozeşti-mă dintr 'această  vieaţă, să m erg in iad să spuiu ill 
venirea ta in lume, să-i m ângâiu  pre acei ticăloşi şi dosădi| 
ce sunt întru închisoare de atâţia an i;  să le spuiu bucurlj 
amărîţilor, să le spuiu cum că te-am văzut cu ochii mei 
cum că te-am pipăit cu mânile mele, şi cum că te-am ţinu 
în braţe, şi cum câ ai împlinit toate ale legii, şi vei să pătimeşti 
şi vei să te omori pentru mântuirea  tuturor, şi vei să t 
pogori şi în Iad, ca să ne scoţi pre toţi dela muncă, şi să tl 
sui îm preună cu tine la cer, să ne faci una cu Tatăl. Aşii 
rog, Stăpâne, m ângâerea  şi slava norodului tău Israil, lumi 
cea descoperită a limbilor l ) celor dintru întunerec, slobozc| 
te-mă cu pace, ca să măresc numele tău cel prea sfinţit şi slăvi

: Acesta este praznicul beserid
NECREDINŢA NOASTRA. , , ,1 . . . J
----------------------------------  noastre de astăzi, iubiţilor ni(|

acesta este sfârşitul tainelor celor vechi şi începutul taineli
celor nouă. Astăzi s 'au împlinit toate ale legii cei vechi şi
încep cele nouă. Şi de vreme ce Hristos, Dumnezeul noslr|
cel adevărat, carele este legea şi făcătorul legii, s’au supii
legii, ca să ne arate nouă că este cu cale şi cu dreptate
ne supunem  legii; drept ce dar nu ascultăm, ci stăm îm|
triva legii şi a lui Dumnezeu, ca când ne-ar fi vrăjmaş
m oarte?  Zece porunci sunt scrise în lege şi nici una nu ţine

2( i A NTIM  1VIREANU

*) a neam urilor.
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I P o r u n c a  cea dintâi  zi ce :  să  nu a v e m  al t  D u m n e z e u  
in «lulea lui, iar  noi  av e m  pre m a m o n u l  nedreptăţ i i .

A doua  poruncă  zice: să nu luăm  numele Dom nului 
Iu deşert, iar noi îl purtăm  prin gurile noastre ca o nimica.

I A treia poruncă  zice : să sfinţim Sâm băta , adică să 
fliulim şi să ţinem praznicile, iar noi atuncea facem lucrurile
i i'lr mai multe şi lucrurile cele mai necuvioase.

I A patra  poruncă zice: să cinstim pre părinţii noştri, iar 
lini li ocărim şi îi batem .

fi. A cincia poruncă  zice: să nu ucidem, iar noi de nu 
IHilnit ucide cu băţul sau cu sabia, ucidem cu l im ba; şi de 
î m i  putem ucide pre alţii, ne ucidem şi ne omorîm înşine pre 
tiu! o u  faptele cele rele. —

i» A şasea poruncă zice: să nu preacurvim, iar noi facem 
«lliir mai rele şi mai spurcate care nu le pociu grăi,

7, A şaptea poruncă zice: să nu furăm, iar noi luăm de 
In|i1 iu  sila.

M. A opta poruncă zice : să nu mărturisim strâm b, iar noi 
liHfliu cu mânile pre Sf. Evanghelie, ca să nu ne pierdem 
i I i i M i ' î i ,  şi pierdem pre Dumnezeu.

0. A noua poruncă zice: să nu pohtim m uerea vecinului 
mntiU, iar noi mijlocim ca să ştie şi el de acel lucru, iar să 
lin xirfl nimic, că apoi nu e bine de el.

1(1. A zecea poruncă  zice: să nu pohtim  verice lucru străin, 
l**i noi luăm tot, ca să nu  aibă cu ce să h răn i .

ţii Intft dar că nici una  din c.ele zece porunci nu ţinem, nici 
Im •'in. Iar de va socoti cineva din noi cum că vorbele acestea nu 
«iui! adevărate, îl las în seam a cugetului său ; şi de  nu-l va bate 
hihH iiI în sine, atunci poate că acel om  va fi au prea sfânt şi 
llli<pl Înaintea lui Dum nezeu, au este nesimţitor. Ci tu D oam ne ! 
Ulii ct pentru bună ta tea  cea fă r’de m argine şi multa milostivire
ll viilt de ai luat trupul firii noastre celei slabe şi ai împlinit 
lliillc iile legii, indură-te şi ne luminează şi minţile şi inimile,
im nit ne ară tăm  împlinitori legii şi poruncilor tale, şi ne mi-
llli'fli' cil un milostiv, d u p ă  mulţim ea îndurărilor tale, ca de-

iu cu să mărim numele tău prea  slăvit, amin.



V .

C U V Â N T  D E  Î N V Ă Ţ Ă T U R Ă  LA  

DUMINICA LĂSATULUI DE BRÂNZĂ

Astăzi n ’am a spune alt nimic înaintea dragostei voastre, 
ca să vă ospătez sufleteşte, fără numai puţine cuvinte dc în
văţătură, pre  care mă rog să le ascultaţi toţi cu dragoste,I 
neuitându-vă  atâta la neputinţa şi neştiinţa învăţăturilor mele, 
cât la pofta şi d ragostea ce am deapururea  către înţelepţia 
voas tră ;  şi m ăcar că nu este cu putinţă să vă folosiţi din- 
tr ’însele, iar, a jutorând D um nezeu, nici de tot fără folos nu 
vc{i răm ânea.

în grădină cu mâncare să mănânce, iar din lemnul a pricepe 
binele şi răul, să nu. m ănânce, că în .c e  zi va mânca, cu 
m oartea  va muri. Tâlcul acestor cuvinte cu adevărat este mart; 
şi adânc, şi num ai dascălilor este dat să o tâlcuească după 
cum să cade; iar eu după  putinţă voiu zice, foarte pre scurl, 
num ai cele ce mă voiu pricepe că sunt drepte.

Cuvintele acelea ce zic, «din tot lemnul ce este în gr;V 
dină cu m âncare  să m ănânce», socotesc că nu voiu greşi dtf 
voiu zice: că din toată învăţă tura  cea dreaptă  şi din toate cu*

E X P L I C A R E A  

FRUCTULUI O PR IT .

 ̂ Vedem în Sfânta  Scriptură, la 2 capelei 
” ale Facerei, cum că D um nezeu au po-J
- runcit lui Adam ca din tot l e m n u l ') ce este

i)  pom ul.
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tliili Ir lui D u m n e z e u  cc s u n t  în g r ă d in a  sfintei biserici a r ă 
ii m' il lui,  ca  o h r a n ă  su fl et ească ,  cu bucur ie  tot  creşt inul  cu 

să m ă n â n c e ,  şi ne  p u t e m  înc redin ţa  de  aceas ta  şi 
0itl cuvintele ce zice Hris tos ,  la Matei  în 4  c a p e t e 1) :  «că nu
■ n u m a i  cu pâine va t răi  omul ,  ci cu tot cuv ân tu l  care iese 

■llln g u r a  lui D u m n e z e u » .  Iar  d in  l e mn ul  ce z i ce :  «a pri-  
f|t|ie binele şi r ăul» să n u  mânca ţ i ,  că în ce zi veţi m â n c a  cu 
im ■ * u Ic veţi mur i ,  po t  zice şi pen t r u  a c e a s t a :  C u m  că de  
Ii ii oiuI ce să face cu p ri cepere  f iecare să să ferească,  că in 
f f  vii îl va face,  cu m o a r t e  va  mur i ,  că ma i  r ea  m o a r t e  
ilrrAl a fi neş t ine  prin păc a t  despăr ţ i t  de  D u m n e z e u  nu 
ţkic alta,  că zice loan la 3  c a p e t e ;  «că cel ce face păcatul
iii 11 diavolul  este,  că d ’in c ep u t  diavolul  păcă tueş te» .  Iar 
lllllcin zice şi î n t r ’alt chip  că în toa te  zilele ce sun t  în g ră -
■ i■■ i i linului,  cele ce s u n t  sp re  h r a n a  t r upu lu i  r ân du i t e  cu 
Ifi infcală şi f ără de  vicleşug,  f iecare să  m ă n â n c e ;  iar  din 
lumini cel hotă r î t  p en t ru  folosul  cel sufletesc,  carele cu pri- 
1 1 1 m i ca n oas t ră  îl p u te m  face bine şi rău,  n imeni  să nu-l  
iIiIit ,  că în ce zi îl va strică,  cu m o a r t e  va mur i .  P en t ru că  
fAlot p o r u n ca  lui D u m n e z e u  şi mai  r ea  m o a r t e  decâ t  a călca 
ius t ine p o r u n c a  lui D u m n e z e u ,  nu  es te  al ta;  că va fi izgonit  
dc (lAnsul din g r ă d in a  beserici i ,  ca şi A d a m  din raiu.

I  koSTUl d in t r ’aces te  pu ţ ine  cuv inte ce a m  zis, să p o a t e
[ p * - — ~ înţelege c um  că volnicia mân căr i i  ce au  d a t  D u m -  

IH / cu  lui A d a m  să  a d e v ă r â  şi legea pos tului ,  iar  ma i  vâr tos  
HM /ic, să înc redin ţa  p o r u n c a  lui D u m n e z e u ,  pen t ru  ca să 
i inii iască A d a m  că  a re  ma i  m a re  p res t e  dâns u l  şi c u m  că 
nu este volnic a  călca p o r u n c a  lui D u m n e z e u ,  că în ce zi 
li mi călca, cu m o a r t e  va mur i .  D rep t  aceea acela însuş i  fă- 
l i l lnilul şi porunci tor iu l  lui A d am ,  în zilele cele de  apoi ,  a ră -  
I• i*i*111 se pre p ă m â n t  şi cu oam eni i  î m p r e u n ă  vieţuind,  p en t ru  
fit' >>;A urate n o u ă  c u m  că  es te cu cale şi cu d r ep ta te  să ne 
• l lput iem porunci i  lui D u m n e z e u  şi c u m  că este foar te  de 
tnlm să pos t im ; întâi,  el însuş i  au post i t  40  de zile şi 4 0  de

1 1 I'vanghelia Iui M atei, cap ito lu l al iv -lea ,



30 ANTIM  IV1REANU

nopţi, precum să vede la Luca în 4 capete, puind postul l 
acesta înaintea ochilor noştri, ca să privim în tr’însul ca în tr’o I 
oglindă, în toată vieata noastră, şi să ne aducem  aminte du I 
pacostea ce s ’au  în tâm plat lui Adam, din călcarea poruncii I 
şi din mâncare . Pentru aceea trebueşte da r  şi noi, de vreme 
ce ne-au învrednicit Dum nezeu şi am ajuns ca să in trăm  de 
mâine în călătoria sfântului post, cu poftă şi cu dragoste să 
priimim porunca stăpânului, şi după  putinţă să facem şi cele 
poruncite ;  şi pentrucă avem a m erge  la răsboiu asup ra  vrăj
maşului sufletelor noastre trebuie să ne gătim, ca nişte ostaşi 
viteji ai lui Hristos «încingându-se mijloacele noastre  cu ade
vărul» după  cum zice fericitul Pavel : «şi să ne încălţăm pi- 
«cioarele cu gătirea Evangheliei păcii, şi să ne îm brăcăm  cu 
«zaua dreptă(ii, şi să punem  coiful mântuirii pre capetele I 
«noastre, cu care vom putea stinge toate săgeţile vicleanului 
«cele arzătoare, şi sabia duhului care este graiul lui Dum- 
«nezeu. Pentrucă nu este lupta noastră spre sânge şi trup, 
«ci cătră domnii, cătră puteri, către ţiitorii lumii, întunericului 
«veacului acestuia, spre vicleşugul duhurilor celor de sub cer».

Vrând drep t aceea a face această călătorie asupra  vrăjm a
şului sufletelor noastre, precum  am  şi mai zis, trebuie să luăm 
îm preună cu noi cinci lucruri, ca să ne fie ca o merinde la 
vreme de primejdie, care lucruri sunt acestea: ispovedania, I 
rugăciunea, postul, milostenia şi dragostea.

SPOVEDANIA ' s P o v e ^ a n *a  s a  n e  s p ă l ă m  p ă c a t e l e ,
-------------------- m ărturisindu-ne înaintea duhovnicilor noştri

cu frică şi cu inimă înfrântă, ca înaintea lui D um nezeu, pârîn- I 
du-ne înşine pre noi;  iar nu să dăm  pricina la alţii, sau să 
zicem că de nevoie am făcut sau prin neputinţă, câ nu ne 
vom folosi nimic, precum nu s 'au  folosit nici Adam. Că I 
vrând D um nezeu să-l aducă la pocăinţă, în loc de a-şi cu
noaşte greşala  şi a-şi mărturisi păcatul, el făcea pre Dumnezeu 
vinovat, căci i-a dat muiere, şi muierea iar să cura  pre şarpe.
Şi să fie ispovedania noastră  cu nădejde bună  cum că ne va j 
iertă D um nezeu , iar nu cu desnădejduire, precum  a făcut 
Cain, zicând : «că mai m are este vina mea, decât a mi se 1
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h ......... i r » ; aşijderca şi Iuda, măcar că s 'au mărturisit înaintea
ulucirilor cum că au greşit de au vândut sânge nevinovat, 
hm nu i au folosit nimic aceâ ispovedanie, căci eră cu des- 
HjM«'|duire. Că ispovedania trebuie să o facem cu gând  ca 
■ lin, ca să nu mai greşim înainte. Că Faraon, măcar că s ’au 
iifliliulsit z icând: «greşit-am Domnului», iar n ’au folosit 

f ltllt,  că nu gândiâ  a să părăsi de răutăţi, şi pentru aceea 
<li >1 pierit. Ci să avem  nădejde bună, că de ne vom ispo- 
ililiil cu inimă cura tă  şi cu gând ca acela ca să nu mai 
n  ,iini, ne va iertă Dum nezeu, şi vom auzi ca David : «şi
i •mimul a m uta t păcatul tău, nu vei muri».

K m ACIUNEA rugăciunea să cerem dela Dumnezeu
**----- ----------  m ântuire  sufletelor noastre, că ni-o va da,

||K||A cum singur Hristos z ice : «cereţi şi să va da vouă».
A moliciunea ce să face cu căldură din inimă pă trunde ce- 

■HlHlc fji in tră  în urechile lui D um nezeu. Zice şi Sfântul loan 
IpIiuM , «cum că unde să face rugăciunea cu mulţumită, 
lut durul Duhului Sfânt, şi dracii să gonesc, şi toată pu 
ii potrivnicului să depărtează şi fu g e ;  şi iarăşi într’alt loc 

iii1 rum  că rugăciunea este pază curăţeniei, pecete fecioriei, 
itffpllylc mâniei, ţinere mândriei, curăţenie zavistiei, pierzare 
iljjlrl, şi (emeiu păcii. Şi în scurte cuvinte, cela ce face rugă- 
ilBIH’ vorbeş te cu Dumnezeu».

3. Cu postul să ne uşurăm  trupul, să ne lim-
-----pezim mintea, şi să ne bucurăm  cu sufletul, ca să

li* ihirul lui D um nezeu asupra  noastră, care post trebuie să-l 
■iH'Mi cu rugăciuni am es teca t;  că precum nu sunt dulci bu- 
iit Ic fără de sare, aşâ  nici postul fără de rugăciuni. La a 2-a

• HI li1. In începerea postului, zice Sfântul G r ig o r ie : «cum că 
«••taliiI este pace de obşte a sufletului şi a trupului, traiu fără 
I» Itu Imrare, petrecanie cu bună întocmire, vieaţă ce veseleşte 
plf Dumnezeu şi întristează pre vră jm aşu l;  că precum sunt 
Plfjliiil, celor ce postesc, sfinţi îngeri şi-i feresc de toate pri- 
Iţjtllllc, aşâ sunt, şi celor ce nu postesc, păzitori dracii şi-i 
iiilmimiă la multe păcate. Drept aceea trebuie să ne ostenim
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ca să nu avem părtăşie cu diavolul; că nu s’au  făcut nimri 
ucenic bunătăţilor, din cei ce s’au îndestulat în mâncări dupil 
pohta  lor, nici din cei ce iubiâ răsfăţările s ’au făcut sfânt, niit 
din cei ce au vieţuit t rupeşte  s ’au  făcut părtaşi împărăţiei o 
riului». Ştiu bine că nu ne va lăsa obiceiul şi năravul cel i'ilnl 
ca să ne postim de bucate. Ci încailea să ne postim de r;m< 
t ă ţ i ; că spre mâncare (n’am cum mai zice în tr’alt chip) ne in<J 
doam nă blestematul acesta de pântece, dar  a face rău, n ’avefl 
îndem nător pre n im e n i ; că trupului îi trebuieşte mâncare, i.ifj 
sufletului nu-i trebueşte răutăţi, şi din m âncare  cunoaşti 
oarece dulceaţă, iar din răutate  nu să cunoaşte alt nimic, f.1r| 
numai vătăm are  de suflet şi călcare de lege.

MILOSTENIA.
4. Cu milostenia să îmblânzim pre Dimii 

nezeu, dând cu dragoste milă, din agonisiţi'! 
noastre cele drepte, lipsiţilor, săracilor, străinilor, bolnaviliij 
şi cclor ce sunt intru închisori ; şi a tuncea vom fi şi noi mlj 
lniţi de Dumnezeu, după  cum zice la cele 10 fericiri; iar 
vom da milă din jafurile ce facem, mai multă osândă voij 
c â ş t ig a ; şi de să va lunecă cineva cu firea şi va zice în mintii 
lui că nu ştiu ce grăesc, lăsându-se in nădejdea cuvântului 
loan ce zice: «faceţi şi voi milostenie din m am onul nedrc| 
tăţii», trebueşte acela ce va gândi acel lucru să m eargă  în 
să întrebe pre cei ce ştiu şi tâlcuesc Sfânta  Scriptură fără 
vicleşug, să vază cu ce gând  !-a zis loan acel cuvânt, apoi 
gândească  rău asupra  mea. G ându l lui loan este acesta :  U 
ceţi, zice, şi voi milostenie din m am onul ned rep tă ţ i i ; în ce cluj 
cu lacrămi, cu inima înfrântă, şi cu gând ca acela, ca să nj 
mai faci după  aceea s trâm băta te  nimănui, nici să jefuiţi, şi ;i|i 
atunci va fi acea milostenie priimită. Care lucru să poate încrl 
dinţa şi de pe Zacheu, că au z i s : «iată jum ătate  din avn|l 
m ea’dau  să rac ilo r ; şi de am năpustit  pre cineva cu ceva, îi întui 
împătrit». Auzit-aţi ce zice Zacheu, căruia i-a zis Hristm 
«astăzi să făcu m ântuire  casei aceştia, pen trucă  şi a m l  
fiiul lui Avraam este», adică au făcut cu gând  şi cu inlitl 
ca a lui Avraam acea milostenie, iar nu ca unii dintre mi 
ce fac jafuri şi fac câte sun t  mai rele pre păm ânt, apoi
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iIhu 1 4 i gând ca acela ce dă vreunui popă  să-i facă să-
.....In ,  ca să i să ierte păcatul şi el tot cu totu! s t ă j n  lina
Hiilii[ij. Nu aşâ ticăloşii de noi, nu aşa  ! că D umnezeu nu 
*-1 lii'fiilA.

5. Cu dragostea să ne încredinţăm că de 
M M O O S T E A . & , *
*"*-----------—  vom HiDi pre vecinii noştri dupa  porunca lui

IImtiiKveu, ca înşine pre noi, şi le vom face bine, vom fi şi 
iml Dumnezei şi fii celui de sus, după  cum zice David : «că 

'lea este s ingur Dumnezeu, şi cela ce răm âne îi"f dragoste, 
in Dumnezeu răm âne şi Dumnezeu în tr’însul», după  cum zice 
|u«li; «şi de vom iertă greşalcle tuturor celor ce ne-au greşit 
Imun, ne va iertâ şi D um nezeu greşalele noastre». Că ce folos 
Mir trupul să fie deşert de bucate, iar sufletul a-1 umplea de 
(iflinli*? Ce folos este a fi galben şi ofilit de post, iar de pismă 
fi tir urâciune a fi aprins ? Ce folos este a nu  bea vin şi a fi 
(ti'Ml de veninul mâniei ? Ce folos este a nu mâncâ carne, şi cu 
Imlrlr a  rum pe carne fraţilor noştr i?  Ce folos este a ne eon 
ii ni de cele ce sunt uneori slobode, şi a face acelea ce nu 
llinl niciodată cu vreun mijloc slobod ? Că Dum nezeu pre 
(H!0l<i iubeşte şi-i cinsteşte, pre cari să feresc de cele oprite.

l ii aceste puţine cuvinte ce am vorbit, aţi înţeles lupta 
Klinxlră cu cine este şi cu ce fel de arme şî de m erinde ne 
1 1 1 1Mirşte să mergem asupra  Iui, şi cu ce mijloc să-l biruim. 
Itii jil aceea fieştecarele, după  putinţă, să nu să lenevească 
H nevoi, că nu va greşi. Am înţeles cum că este obiceiu 
t|i> v/l adunaţi deseară în divan şi faceţi puţină orajie înaintea
...........ului şi după  aceea cereţi ier tăc iune; şi m ăcar că nu
tlll d'nii în tâm plat până  acum să văz cu ochii, iar foarte mi-a 
plftiill şi am  fericit obiceiul acesta, că este lucru cuvios a 
n u r  iertăciune dela stăpânii şi mai marii noştri, nu num ai 
InlTiit castă zi ce vom să intrăm în zilele sfântului post, ci 
ţittl /Ice căci să cuvine să cerem iertăciune în toate zilele, că 
| i m h  mu greşim înaintea lui D umnezeu în tot ceasul, aşa greşim 
tliMipmurea şi înaintea mai marilor noştri, cu cuvântul şi cu 
faţilM, cu voie şi fără de voie, prin ştiinţă şi p rin  neştiin ţă ,
iii Iii|rt şi pe’n a scu n s ;  iar apoi luând seam a cu tot dena-

4 «i l i>ii I v i r e a n u .  —  Predici. 3
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dinsul sfârşitul accstui lucru, foarte mă întristez, câ obiceiul 
este frum os la vedere şi rău la p ricepere; că nici iertăciunea 
ce cereţi dela stăpâni nu este curată, nici aceea ce luaţi unul 
dela altul, că este plină de pismă şi de zavistie şi plină dc 
răutate, că nu este cu gând  curat. Ci vă rog, iubiţii mei, pentru 
prea scum p sângele lui Hristos, carele s 'au vărsat pentru noi 
păcătoşii,, să vâ părăsiţi de aceea, că veţi cădeâ în osândă, 
dintru care osândă eu nevrednicul şi mult păcătosul rog pre 
milostivul şi iubitoriul de oameni Dum nezeu ca să ne m ân 
tuească pre toţi şi să ne învrednicească să petrecem sfântul 
post cu pace, cu sănătate, cu vieaţă curată  şi cu spăsenie 
sufletească, ca să putem vedea şi luminata lui înviere, amin.



VI.

C A Z A N I E  LA V O V E D E N I A  

BOGORODJŢEI,1) NOEMVRIE 21

l'H|in ajutoriu va putea luă un bogat dela un sărac, şi pu- 
| lu A  laudă va auzi un cinstii dela un neînvăţat.

Drept aceea dară  şi eu, ştiindu-mi sărăcia bunătăţilor şi slă- 
lili lunea învăţăturii, stau de m ă mir ce voiu f ace?  Că de o 
|illfle u itându-m ă măririlor prea sfintei fecioarei Măriei, a 
i'liIn inlrarea cea cu pohfală în beserică astăzi prăznuirn, de 
■illil parte văzând atâtea cinstite obraze împodobite cu florile 
Imn il;i[ilor şi cu înţelepciune, mă spăim ântez şi nu cutez a 
glAi (Yt ce tărie are ticăloasa mea limbă a lăudă şi a cinsti 
» M vrednicie pre una ca aceasta, care este aleasă şi intru tot 
liulmnitlăţită mai nainte decât toată  zidirea, după  cum zice 
Id l iirtea C ân tăr i lo r?  Sau  ce putere are izvorul meu cel cu 
H |ilerttură de apă  să adape o grăd ină  sufletească ca aceasta ? 
Im lur/tşi de vreme ce darul Duhului Sfânt, carele pururea  
MlllAdiieşte cele neputincioase şi cele carele nu sunt desăvârşit 
I* împlineşte, acelaş să-mi dea şi mie putere şi ajutoriu, ca să 
|MK'lii /ice puţine cuvinte în slava lui D um nezeu şi întru cinstea 
ţi IniiiIii Născătoarei de Dumnezeu.

M liitmrcn M aicii D om n u lu i în biserică.
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M A I C A  D O M N U L U I  

Şl SFÂNTA SFINTELOR.

Vede-se în Sfânta Scriptură, la a 
3-a carte a Împăraţilor la al 6-lea cap, 
«cum că îm păratul Solomon a făcut

casa D om nului cu 3 d e sp ă r ţ i tu r i ; şi în despărţitura  cea dintâi 
sta mulţimea n o ro d u lu i ; întru a doua  despărţi tura  sta arhiereii 
şi preoţii, iar întru a treia despărţitură  eră Sfânta Sfintelor, întru 
care nu putea  să intre nimenea, fără aihiereui în tr 'un  an odată, 
de lăm âiâ locul acela şi să ruga  lui D um nezeu pentru mântuirea 
lui şi a norodului» ; precum  zice fericitul Pavel la al 9-lea cap 
către Evrei : «la cortul cel dintâi pururea  intra preoţii de făcea 
slujbele, iar la cel de al doilea în tr’un an odată  s ingur a r
hiereul ; nu făr de sânge, carele aducea pentru dânsul şi 
pen tru  necunoştinţele norodului». Carea beserică, despărji- 
tura  cea dintâi unde  sta norodul, să închipuia ceriul, care 
stă d 'a su p ra  noastră, unde este văzduhul şi sun t  acolea toate 
pasările s b u r ă to a r e ; iar a doua  despărţitură, unde  stă ar
hiereii şi preoţii, să închipuia ceriul al doilea, carele stă d 'a 
supra  ceriului dinlâi, unde  sunt puterile cele cereşti, adică 
îngerii şi sufletele drepţilor ; iar a treia despărţitură , unde eră 
S fân ta  Sfintelor şi intrâ în tr 'un  an odată  num ai arhiereul, 
să închipuia al treilea ceriu, care stă d ’asup ra  celui de al doilea, 
întru carele nu întră nimenea, fără num ai adevăratul arhiereu, 
Hristos D um nezeul nostru. Şi de pohtiţi ca să vă încredin
ţaţi cum că beserica aceea erâ închipuirea ceriului, ascultaţ 
de vedeţi ce zice fericitul Pavel iar la al 9-lea cap către 
O v r e i : «pentrucă nu în sfinte făcute de mâini au intrat 
Hristos, pildă celor adevărate, ci în tr’acestaş ceriu să să arate | 
acum  feţii lui D um nezeu  pentru  noi». Şi pentru ce să nu- 
miâ Sfânta  Sfintelor? Nu pentru  alta, făr numai căci erâ 
în tr’însa cele 2 table ale legii, ce a da t D um nezeu lui Moisi 
în muntele lui Horiv, şi toiagul cel înflorit al lui Aaron, ş 'J  
năs trapa  cea cu mană, şi cădelniţa cea de au r  şi lada legii. 
Iar eu pociu zice că să num iâ  mai vârtos Sfânta Sfintelor, nu 
pentru căci erâ  s tătătoare în tr 'însa num ai acele lucruri trecătoarc, 
carele închipuiâ multe taini ale besericii noastre, ci şi pentru  căci 
s ’au învrednicit a lăcui în tr 'însa  12 ani S fânta  Sfintelor cea ade-
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Vflialrt, adică Sfânta  Fecioară, carea a născut mai presus de fire 
pic Sfântul Sfinţilor, pre Mesia cel făgăduit. Şi cum că se în- 
i liljiuiâ biserica aceea ceriului, este lucru dovedit, căci este ceriul 
irI adevărat, care au răsărit  pre soarele dreptăţii ,ş i  în pântecele 
ci a 11 locuit ca intru al treilea ceriu o faţă a Sfintei Troiţe. Fiiul 
yl cuvântul lui Dum nezeu, lisus Hristos, adevăratul a r 
hiereu, de au zidit a doua oară  neamul omenesc, şi să rugă  
Iul Dumnezeu Tatăl pen tru  m ântuirea  Iui Adam şi a necu- 
ini*,.lin|ei lui. Iar pentru pricina căci au intrat Sfânta Fecioară de 
•in locuit atâţia ani la acel loc sfânt, m ăcar că este ştiut la 
|n|l, iar incăşi cu cuviinţă este să o spunem  şi noi.

. . .»  In vremile cele de demult erâ obiceiul
IOACHIM ŞI ANA.
1 la Jidovi, şi care om nu făcea co c o n i ')

fi ii hulit şi urît de toţi, m ăcar de ar fi fost de neam cât 
ilr mare şi b o g a t ;  şi când ducea darurile lui la besericâ, 
|l| priimiâ preotul pre u rm a tuturor, şi sta la beserică mai 
| i i n  decât toţi, şi bucate nimeni nu m ânca  cu el, ci-1 ţinea 
i• • 11 ca pre un urgisit de Dumnezeu. Deci Ioachim şi Ana, 
1(1 inI sterpi, s 'au  în tâm plat în tr’o sărbătoare  m are ce aveâ 
lliluvii, prin neştiinţă şi fără de nici un vicleşug, ca nişte 
miliiiMii bogaţi şi de neam  împărătesc ce erâ, au dus daru- 
nlr lor mai nainte decât alţii la beserică şi văzându-1 preotul, 
Hlnla l-au înFruntat şi l-au dojenit, cât i-au scos din be- 
Mrli'ft cu m are ruşine, şi cu multă urgie i-au gonit, îm preună 
i n darurile ce adusese. Oare  ce jale şi scârbă socotiţi că vor 
li luat în inima lor nişte oameni mari ca ace ia?  Iar ei 
liln^i*- loviţii au priimit înfruntarea şi urgia preotului cu multă 
l tu n  ir, şi plecându-şi capetele să ducea p lângând cu am ar 
la casa lor, nezicând nimic nimenui. Iar acum să nu care 
(tlinva să îndrăznească preotul sau arhiereul să înfrunteze 
|iir  cineva, nu pen tru  căci nu are coconi, ci pentru căci face fără 
di' li j'.i şi s trâmbătaţî, că apoi este vinovat morţii. Iar m ăcar 
ia avea Ioachim şi Ana multă jale în inima lor pentru 
Ulrtrlimea şi hula ce avea de cătră toţi pentru sterpiciunea

*i lupii
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lor, iar de pururea  să rugă  cu lacrămi din adâncul inimilor
stăpânului firii, ca să facă milă cu ei, să le deslege ster-
piciunea şi să le dăruească  roadă  pântecelui lor. Nu doar 
pentrucă să le rămâie după  m oartea lor fecior, să-i pom e
nească, după  cum pohtesc oamenii _ ceşti de acum a, sau să 
le m oştenească moşiile şi averea, ci num ai cu făgăduială 
ca aceea, că de vor naşte vreun prunc, au parte bărbă
tească, au parte femeiască, să-l închine lui D um nezeu. Ve
deţi dar acum pohtă  şi dragoste creştinească ! Vedeţi căldură 
din inimă I Vedeţi râvnă ! Cine să află acum pre aceste vremi, 
sau din cei bogaţi, sau din cei săraci, m ăcar de ar aveâ o sută 
de feciori, să închine unul lui D um nezeu ? O  ţin lucru ne* 
cuvios şi lucru de nimica, zicând multe cuvinte deşarte  carele 
m ă ruşinez a le grăi. Insă Dumnezeu, după  cum zice David : 
«voia celora ce să tem de dânsul va face şi rugăciunea lor 
va ascultă». Implinindu-se sorocul sfatului lui D um nezeu cel 
mai nainte de toţi vecii, şi sosind vremea şi ceasul acela, 
aflându-se şi vase alese ca acelea, binevoi D um nezeu de 
deslegă sterpiciunea Anii şi născu prin făgăduinţă, după cum 
au născut Sara  pre Isaac, Reveca pre lacob, Rachil pre losif, 
femeia lui M anoe pre Sam son, A na femeia lui Elcana pre Sa- 
muil şi Elisavet pre loan Botezătorul. Aşâ şi fericita Ana, fe
meia lui Ioachim, născu scaun sfânt lui D umnezeu pre Fc- 
cioara Maria, ca să să odihnească pre dânsa  cela ce să odih
neşte pre scaunile cele îngereşti, şi-şi găti lui şi ceriu însufleţit 
cela ce au întărit ceriurile cu înţelepciunea sa, şi pământul 
l-au întemeiat pre ape ; de carele să cu trem ură  toate adâncu
rile şi beznele Iadului. Şi au  avut m are dreptate  Ioachim şi 
Ana, ca să nască pre una ca aceasta din pântecele lo r :  una, 
pentrucă erâ am ândoi de neam împărătesc, şi să trăgea din 
seminţia lui David, şi erau foarte drepţi şi buni înaintea lui 
Dum nezeu ; şi alta, câ au câştigat această roadă blagoslo
vită cu multă durere  de inimă, cu multe rugăciuni, cu multe 
milostenii şi cu multe lacrămi, după cum zice David : cei ce 
seam ănă  cu lacrămi, cu bucurie vor secera. Şi au câştigat 
adevărat o bucurie ca aceea, cât nu o au pu tu t  câştigă alţi



l<Ailii|i din veci, nici vor câştigi, nici numele ce au câştigat 
*<l 11 să numi părinţi ai lui Dumnezeu.

UV C E R E A  MA I C I I  D rePt aceea’ trecând 3 ani d u Pă 

I i u m n i j i . u i  l a  b i s e r i c ă !  " T r‘a F e d o a r e i ' 0 d u s e r ă
**■-------------------------------  ei la beserică cu multă pohfală de

fiu lu:iri\ cu făclii aprinse, după prorocia lui David, să o in- 
PtllH* lui Dumnezeu, după  făgăduiala lor. Şi sosind la uşa 
lil'M'iIrii, fericita Ana zise către preot cu credinţă şi cu multă 
U im i r e :  «priimeşte, preote a lui Dumnezeu, pre această 
Mtfuiină '), că este roadă pântecelui meu pre care am câş- 
ll|fitl o cu multă durere  de inimă, prin rugăciuni cu lacrămi 
■ţlVNlccate, şi o aşează în casa Domnului, că lui o am fă- 
(ftilull o, pentru căci au făcut milă cu mine şi au rădicat
il ii ii|ira mea hula norodu lu i;  priimeşte-o fără d e n ie i  o în- 
ilnliilil şi sârgueşte de o du în beserică fără de nici o ză- 
Itavfl, că lui D um nezeu o am închinat. Care cuvinte auzin- 
iln le preotul Xaharia şi văzând şi pre prea Sfânta  Fe- 
(lliuni, să m inună şi zise cu bucurie m are  şi cu glas de 
|Miilinle către F ecioară : «Tu eşti cu adevărat uşa  cea de 
gAml ii vieţii, care o a văzut prorocul Iezechiil închisă, ci-mi 
IHlHrt ') şi far dc voia mea a-ţi deschide uşile besericii, ca să 
llilil Intr’insa să lăcueşti, că cu adevărat mai vârtos pentru 
lliir un făcut Solom on, cu înţelepciunea ce i-au dat Dum- 
■ p i l i ,  acest lăcaş, şi ţie au închipuit-o, cunoscându-ţi fecioria 
i ii 1 m Iiii cei de gând ai prorociei lui, şi ţie ţi să cuvine ca să 
Iliui";ll în tr’însa, că acelea câte sta în tr 'însa  ţi să închipuia. 
Mif|il accea dacă s 'au  ară ta t  adevărul, trebuie să se ridice 
tlMilnii. Intră fiica lui Dum nezeu cu bucurie şi te veseleşte 
hlr'lliNM, că am cunoscut cu adevărat că s’a apropiat mân- 
IIiIum Ini israil, care va să vie înfăţişat să să nască din t ine;

prea curată  voioasă şi veselă, de te fă lăcaş desfătat 
Hfl*ii lii.tl|atului lisus, carele este mântuitoriul lumii. Intră la 
li•1 iiI n'l ales ceea ce eşti aleasă mai înainle de veci, ca să
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te hrăneşti cu h rană  cerească, care va să-Ji fie trimisă delii 
părintele vecilor prin îngeri. Intră în Sfânta Sfintelor, ca aceea ce 
ţi să cuvine ca să auzi tainele cele ascunse şi prea slăvite 
ce s’au grăit în cămările cele cereşti, că tu vei să  naşti pir 
ziditoriul a toată făptura. Intră de te fă mijlocitoare mântuirii 
omeneşti». Şi întorcându-se preotul Z aharia  zise şi cătrâ 
părinţi: «bucuraţi-vă şi voi, soţie sfântă, pereche blaglosu* 
vită, Ioachime şi Ano, căci v'aţi învrednicit de v’aji făcut 
părinţi a unei prunci sfinte ca aceştia, fericiţi sunteţi cu 
toată fericirea, că de pre semnele darurilor ce văd că arc 
această cocoană asupra  ei, cunosc adevărat cu duhul prorocici, 
că ea este acoperăm ântul goliciunii strămoşilor, oglinda pro* 
rocilor şi izbăvirea lumii».

Deci cu aceste puţine cuvinte ce am  zis înţelegerea noaslril 
cea de pre u rm ă e s t e : cum că pentru două lucruri au intr;il 
Sfânta Fecioară în Sfânta  Sfintelor. Una pentru  ca să sA 
curăţească de păcatul cel străm oşesc prin mijlocul cuvântului 
celui de bucurie ce aşteptă  să-i vie cu Arhanghelul Gavriil, 
Şi alta, ca un vas ales ce erâ, prin venirea Sfântului Duh 
şi prin um brirea  puterii cei de sus, să priimească in pânte 
cele ei pre Fiiul şi Cuvântul lui Dumnezeu.

Drept aceea dar trebueşte şi noi, când vom intră în sfânta 
biserică, să ne curăţim întâi de păcatcie noastre  şi de cu
getele cele viclene, şi apoi cu cunoştinţă întreagă să ne facem 
vase alese, să priimim pre darul Duhului sfânt, Cuvântul Iul 
D umnezeu în inimile noastre ; şi aşâ cu acesst mijloc vom II 
adevăraţi p răzn u i to r i ; m ăcar că pre prea Sfânta  Fecioara, i 
de vre.ne ce este şi să num eşte  pricina tutulor bunătăţilor, 
nu este cu putinţă nici cu un mijloc să o cinstim şi să u 
prăznuim precum să cade ; pentrucă cinstea ci birueşte toal.i 
limba şi covârşeşte tot cugetul omenesc. Iară însăşi trebuit) 
cu frică şi cu bucurie, cu frică pentru păcat şi cu bucurie 
pentru mântuire , să i zicem toţi cu un glas lauda cea înge
rească :  «bucură-te ceeace eşti plină de dar, D om nul e cu 
tine». A căruia mila cea nespusă  şi darul cel bogat să fie 
pururea  cu noi cu toţii, amin.



VII.

LUNA LUI DECHEMVRIE ÎN 6 ZILE, 

CAZANIE LA SFÂNTUL NICOLAE

IVnlrn căci este omul făcut de D um nezeu îndoit, de suflet 
(Mivfintâtor şi de trup simjitor, are şi bunătăţi îndoite, sufle- 
Irţll, trupeşti. Şi sunt bunătăţile cele sufleteşti 4 :  Vitejia, 
|ll |flrpciunea. Dreptatea şi Curăţenia. Bunătăţile cele trupeşti 
llli'A sunt 4 :  Tăria, întregimea, F rum use ţea  şi S ăn ă ta te a :  
yl ilinlre aceste bunătăţi ale sufletului şi ale trupului, nasc 
iilir I bunătăţi de obşte : Credinţa, Nădejdea, Dragostea  şi
■ mcrenia.

I Jrci pre aceste 4 bunătăţi, ca pre 4 temelii nemişcate, voiu 
«tl un întemeiez vorba ce voiu să fac astăzi, cu ajutoriul lui 
Dumnezeu, înaintea dragostei voastre. Ci întâi voiu să vă 

l'iilii foarte pre scurt a fieştecăruia bunătate, puterea şi lucrarea 
im ii ie, pentru ca să să priceapă mai lesne cele ce voiu să 
Utflr'.i'; apoi vom întinde  vorba înainle, de vom zice după 
iniim|.t câte va aduce ceasul şi ne va lumină Dum nezeu. 
Urlu rarele cerem şi ajutoriu, şi vă pohtesc să ascultaţi cu 
'lilipi Ir, ca să aveţi şi plată dela Dumnezeu.

.. . . . . . .  «Credinţa, după cum zice fericitul Pavel la« UI DINŢA. , , * „ ,
• ------------- 1 1 capete către tv re i ,  este fiinţa celor nădejduite

»l lunurilo r  celor ce nu să văd dovediri, şi fără de credinţă
îmi rsle  cu putinţă nimic să fie plăcut înaintea lui Dum nezeu ,



4'2 A NT iM  IVIREANU

nici să să apropie de el». Şi pentru ca să vă încredinţaţi cum 
că este cuvântul acesta adevărat, ascultaţi de vedeţi, că zice 
Hristos către Apostoli la 16 capete ale lui Marcu : «mergeţi 
în toată lumea, propoveJuiţi  Evanghelia la toată zidirea, şi 
cela ce va crede şi să va botezi, să va spăsi, iar cel ce nu va 
credc, să va osândi». Iată dar  că fără de credinţă nu este cu 
putinţă să ne mântuim . Şi să ştiţi că lăcaşul ei este inima 
omului, şi vieaţa ei faptele cele bune, după  cum zice ap o s
tolul la c o v : «Că precum trupul omului este m ort făr de su 
flet, a ş i  şi credinţa este m oartă  făr de fapte bune». Şi ni- 
m ene să nu socotească în m intea lui cum că cu credinţa 
singură să va mântui, de nu va face şi fapte bune, că va 
greşi. Şi iată că v’aui spus, în puţine cuvinte, puterea  cred iuţii.

N Ă D E JD E A  Auziţi şi a nădejdei: Nădejdea este o  îndrăz-
--------— —’ neală adevărată  cătră Dumnezeu, dată  în inima

omului din dumnezeeasca strălucire, ca să nu desnădăjduească 
niciodată de darul lui Dum nezeu, ci să fie încredinţat cum că 
va lua prin pocăinţă iertăciune păcatelor, şi verice altă cerere) 
sau trecătoare sau veşnică. Şi să încredinţează şi să adeverează 
nădejdea aceasta în inima omului, întâi cu ajutorul şi cu darul 
lui Hristos, că el este toată  nădejdea noastră, după  cum zicc 
apostolul Pavel către C o r in te n i : «după porunca lui D um nezeu  
Mântuitoriului nostru şi D om nul lisus Hristos al nădejdei 
noastre, că printr 'insul luăm toate» ; precum însuşi Hristos în 
vaţă şi zice: «şi câte veţi cere întru numele meu, aceasta voiu 
face, ca să" se m ărească Părintele intru fiul.» Şi în darul acesta 
al lui Hristos, toată  nădejdea noastră să întemeiază, lată că 
aţi înţeles puterea nădejdii. S i  vă spuiu acum şi a dragostii.

DRAGOSTEA D ragostea încă este, după  cum  zice fe r i c i tu l
----------:------- Pavel, mai m are decât credinţa şi decât n ă 

dejdea, temeiul şi vârful tu tu ro r  bunătăţilor, care uneşte  pre 
mulţi întru u na  şi face cale cătră D um nezeu tu tu ro r  celora 
ce l iubesc; căreia dragoste  s ingur Hristos o adeverează la 22 
capete ale lui Matei, zicând «câ întru acele două  porunci a 
iubi neştine pre D um nezeu şi pre aproapele  său, reazimă
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I m i t ă  legea şi prorocii.» Am înţeles şi puterea dragostii. Să 
vrt spuiu acum şi a smereniei.

.................  Sm erenia  încă este sfârşitul, legătura şi peceteaSMERENIA. . , „
---------------  tu tu ro r  bunătă ţi lo r;  căci că de ar face neştine

t o n t e  bunătăţile lumii şi smerenie să nu aibă, toate-s pierdute, 
loutc-s stricate, toate-s de n im ica; şi osteneala lor este în 
ili’>rrt, pentru căci sm erenia  este maică tu tu ro r bunătăţilor, şi 
| n m i m  maica pune multă n e v o h ţă  din fireasca dragoste  ce 
m c ,  de hrăneşte  pre copiii săi ca să-i crească şi-i fereşte de 
loiite, ca să nu li se întâmple vreo primejdie şi-i va pierde, aşâ 
ţl smerenia hrăneşte  bunătăţile, de cresc, şi le fereşte de toate 
piimejdiile. ca să nu p iară ; pen tru  căci păcatul cel dintâi şi 
l i n i i  mare decât toate păcatele este m ândria, care o au izvodit 
ţl o au născut singur Satana, carele erâ înger şi să num iâ Lii- 
m ifă r ,  pentru  multa lumină ce aveâ. Care mândrie  l-a supăra t 
Vl I u pogorit cu toată ceata lui, întru cele mai de jos p r ă 
păstii ale iadului, şi d in tr 'a tâ ta  lumină ce aveâ s 'a făcut decât 
Ionic negreţele şi decât toate întunericile mai negru şi mai 
întunecat şi este să să osândească în veci nesfârşit, pentru 
« A r i  nu are tămăduială, nici vindecare rana  lui, că fiind duh, 
n u  are pocăinţă. Şi cu acest păcat al mândriei, pentru  multa 
Iul zavistie, a înşelat şi pre ticălosul Adam, de l-a surpat
din cinstea lui şi l-a adus la moarte şi l-a pogorit şi pre
(IAiisuI în iad. Şi precum păcatul mândriei a avut puterea  de 
iui pogorit pre Luceafăr până la cele mai de jos prăpăstii ale 
l u d u l u i ,  aşâ şi bunăta tea  smereniei are mai multă putere decât 
mrtmlria, că a făcut pre singur Dumnezeu, carele este făcă- 
l o r l l l l  Luceafărului, şi s 'a plecat atâta, cât a ' l ă s a t  ceriurile şi 
l*i 1 1.1 slava şi lauda ce aveâ da toa te  puterile cereşti, de s ’a
|li>H<>rH pre păm ân t şi s ’a făcut om , şi s’a smerit până  la
î n m i i t e ,  după cum zice fericitul Pavel, m oarte  de c ruce ;  şi 
i'ii pogorit p în ă  la iad, de au scos pre Adam cu tot neamul 
Iul, ,.i l-a suit îm preună cu dânsul la ceriu, unde a fost şi mai 
lliuli, r. Iară 'Luceafărul n 'a  pu tu t să să mai suie, căci il a târnă
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păcatul în jos, că păcatul se a seam ănă  pietrei, şi-i caută l) 
să m eargă la matca ei în păm ânt, de unde  şi este, iar b u n ă 
tatea să aseam ănă  focului şi este să m eargă sus în văzduh, 
unde este matca, că D um nezeu este foc mistuitor şi pară de 
foc subţire, precum l-a văzut prorocul Itie. Şi precum un om 
are în casa lui aur, argint, scule şi alte haine, şt când  iese din 
casă pune lacăt şi încuie, pentru ca să nu m eargă vreun hoţ 
să i le fure, să să păgubească, aşâ şi sm erenia  încuie ca cu 
un lacăt toate bunătăţile, ca să nu m eargă  hoţul cel de obşte, 
diavolul, să le fure, şi să va păgubi de osteneala  ce a făcut. 
Şi iată că după  putin ţă  cu scurte vorbe v 'am spus puteren 
şi lucrarea acelor 4 bunătăţi, carele trebueşte  cu toţii câţi 
le-aţi auzit să le însemnaţi în inima voastră, şi să Ie păziţi, 
şi după  putinţă să le şi faceţi; şi atuncea veţi fi fericiţi, după 
cum zice H ris tos :  «fericiţi cei ce aud cuvântul lui Dumnezeu 
şi I păzesc pre dânsul.»

_„ Pre aceste 4 bunătăţi ce am zis mai sus,
SF. N IC uL A E .  , „
------------------- şi v am spus a fieştecăria puterea şi lucrarea,

ca pre o piatră în patru feţe, care nu să poate inişcâ, şi-a zidit 
toţi sfinţii şi toţi drepţii, ca nişte înţelepţi, casa bunătăţilor sale. 
Şi d u p ă  cuvântul Evangheliei: «să pogorî ploaia, şi veniră râu 
rile şi suflară vânturile, şi loviră casa aceea şi nu c£zu,că eră 
întem eiată  pre piatră», care piatră este Hristos, după cum zice 
fericitul Pavel. Dintru care înţelepţi, şi sfinţi, şi drepţi, este unul, 
şi acest fericit şi deapururea  pomenit, marele Nicolae arhiereul 
Mirelor Lichiei, făcătoriul de minuni, a căruia pom enire  să
vârşim astăzi întru acest sfânt lăcaş, carele stă deasupra 
m untelui besericii, ca o cetate păzită de Dumnezeu, şi întă
rită de toate patru  părţile cu 4  tunuri duhovniceşti:  cu cre
dinţa, cu nădejdea, cu dragostea  şi cu sm eren ia :  şi cu tunul 
credinţei goneşte  departe  pre vrăjmaşii besericii, pre eretici ; 
cu tunul nădejdii aduce pre cei desnădăjduiţi cătră Dumnezeu ; 
cu tunul dragostei ajută celor săraci şi lipsiţi; cu tunul s m e 
reniei suie pre cei păcătoşi la c e r ; stă nemişcat în muntele

i) trebuie.
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Credinţei şi al nădejdei şi nu sâ poate a s c u n d e ; stă întemeia! 
in muntele cred in {ei şi al smereniei şi nu să poate p itu la ;  se 
n-de de departe  că este la loc înalt, luminează ca o făclie 
nprinsă în casa Domnului, în curţile Dumnezeului nostru : 
faptele lui cele bune strălucesc tu turor celor din casă, nu sunt 
nscunse supt obroc, luminează în toată  lumea, ca lumina 
Hoarelui, miriunele lui. Cunoscute-s de toţi facerile lui de 
bine şi milosteniile, priimite-s de toţi blândeţile lui, şi să b u 
cură toţi de pom enirea lui, după cum zice S o lo m o n ; «lău- 
dAndu-se dreptul, sâ veselesc noroadele.» îl m ărturisesc pre 
il;msul adevărul lucrurilor, cum că este îndreptătoriu! cre
dinţei, şi chipul blândeţei, şi dascălul înfrânării, precum îl 
cântă biserica; şi pentru  aceea a agonisit prin smerenie cele 
înalte, şi prin sărăcie cele bogate. Acesta a u rm at dascălului 
>i învăţătorului Hristos, «păstoriului celui bun  şi adevărat, 
r a re  şi-au pus sufletul său pentru oi». Acesta a păzit porunca  
Ini D um nezeu  desăvârşit  şi l-a iubit şi pre dânsul şi pre 
aproapele său, ca însuşi pre sine.

........  îl dovedeşte ajutoriul ce a făcut din
FA PT E L E  SFANŢULUI. , , „  .
------------------------------- destul cu mulţi galbeni celor d fe

linare, carele sta în cum pănă  să-şi piarză fecioria lor, că înţele
gând sfântul cum că acel ticălos de tată al fetelor, pentrucă sâ 
gonească sărăcia din casa lui, a socotit să cheme în casa lui pre 
Afrodita, adică curvia ; şi pentru ca să câştige puţin au r  şi a r
gint, ca să să poată chivernisi, a v rut sâ vânză fecioria fetelor 
l u i ; şi oftând cu am ar  din mijlocul inimii lui, şi plângând cu 
lacrămi fierbinţi, zicea: 3 fecioare, carele să văd ca 3 bună- 
tftţi ale raiului, vor să să schimbe şi vor să să prefacă spre 3 
unităţi ale iadului; şi pentru  puţin câştig vor să piarză o avuţie, 
Cire este mai cinstită decât toate avuţiile ce sunt ascunse 
sub munţi, sau decât toate câte ocoleşte toată l u m e a ; şi acea 
f rumuse ţe  luminată ca a soarelui este să-şi piarză lumina şi 
podoaba şi să sâ  facă scaun, sau, să zic mai chiar 1), cuib în- 
iniiecaţilor draci. Deci acestea ce am  zis mai sus, înţele-
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gându-le sfântul, au  zis în s ine :  ba, diavole, nu voiu lăsa să 
să lipsească ceriul de s tele^frumoase ca acestea ; nu voiu să 
câştige iadul suflete a tâta de curate  şi flori aşâ  de frumoaso. 
Eu, o dragoste  mincinoasă, voiu să-ţi sfărâm săgeţile, carele 
fără de rană  om or ; eu, Luceafărule, voiu să-ţi sparg  toate 
mrejile şi-ţi voiu pierde tot vicleşugul. Aşâ au vorbit sfântul; 
apoi pre urmă, după  ce au ascuns soarele toate razele lui şi 
s’au stins de tot lumina zilei, între întunericul nopţii şi când 
ceriul de osteneală au fost închis spre som n* toţi ochii lui, 
atâta că nici luna nu privegheâ, nici una din stelele^cele 
mai mici aveâ deschise tâmplele lor cele de a rg in t;  atuncea, 
ca când a r  fi fost nu făcătoriu de bine, ci ca un hoţ, aleargă 
cu mare grabă  la aceâ săracă de casă, şi aruncând în lăuntru 
nu zic odată  sau de două  ori, ci de treijori mulţi galbeni, au 
gonit cu aceasta sărăcia şi tot răul şi tot cugetul necuvios şi 
au m ântuit fecioria acelor trei fecioare din cursele diavolului.

Auzit-aţi fapta sfântului ? Priceput-aţi fierbinţeala inimii lui 
spre a face bine ? lnţeles-aţi puterea dragostei cătră ap roa 
pe le?  Află-se acum  vreunul, au din cei bogaţi, au din cei 
săraci, după  ce va cunoaşte lipsa şi sărăcia fratelui său, 
creştinului, carele este aproapele său, să-i facă ajutoriu la n e 
voia lui cu dragoste  curată şi fără de făţărie, dc nu va aveâ 
putere cu bani sau cu altcevaşi, măcar cu un sfat bun sau 
cu un cuvânt de mângâiere  ? Şi nu num ai eu, ci toţi creştinii 
cei ce să tem de Dum nezeu îl vor ţinea întocmai cu sfântul 
Nicolae şi cu alţi sfinţi. Că atâ ta  este Dum nezeu de m u l
ţum it şi primitoriu cu multă dragoste de cel4 puţin al aceluia 
ce o va face cu credinţă şi cu dragoste, ca şi de cel mult a 
aceluia ce poate face. Şi putem luâ pildă după  cei 2 fileri 
ai văduvei, că au fost foarte priimiţi de Hristos şi depe 
plata celor ce au lucrat în vie la ceasul al 11-lea, că le-au 
plătit ca şi celor dintâi. C ă  de am face cu acest mijloc bine 
vecinilor noştri, cum au făcut sfinţii şi cum ne învaţă Sfin
tele Scripturi, sau, mai vârtos să zic, cum ne învaţă singur 
Hristos, care le este începutul şi sfârşitul tuturor, oare ce bine 
socotiţi că am aveâ, oare ce sporiu ne-ar da Dum nezeu în toate ?
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( a zicc prorocul D av id : «voia celora cc să tem dc dânsul
vii face şi rugăciunea lor va ascultă». Oare  n ’ain fi noi 
<lrep(i, n ’am fi şi noi sfinţi ? Că aşâ  ne porunceşte H r i s to s : 
-faceţi vă sfinţi, că eu sfânt sunt». Cu faptele bune să face 
omul lăudat şi sfânt, iar nu cu fapte rele ; nici num e vestit 
va  puteâ să lase neştine după m oarte  cu reutăţi. Iar noi
iii utna de facem vreodată vreun bine sau vreo îndem ână  
rât de puţin, o facem mai mult cu făţărie, pentru  ca să ne 
laude oamenii şi de nu să va supune întru toate după  pohta 
noastră, vom să i scoatem binele acela pre nas, im putându-i 
totdeauna şi blestemându-1 îi zicem : să-l osândească binele 
re i-am făcut, şi ne lăudăm cătră unii şi cătră alţii. D ar d as 
călul nostru Hristos nu ne învaţă aşâ, ci zice : «când facem 
milostenie, sau alt bine, să nu ştie s tânga ce face dreapta» .

DRAGOSTEA Şl CREDINŢA. D ° C1 ,C" i e  Va VIXa S3 ’S p r a ‘
--------------------------------------  vească desăvârşit şi precum să

rude aceste ce zic, aibă în loc de p ăm ân t dragostea, că aco- 
Icn să va în rădăcina  credinţa ca un copaciu : «şi-şi va da 
ronda sa la vremea sa», după  cum zice David : «că toţi co
pacii şi toate ierburile, răzimând în păm ânt,  cresc şi să măresc 
1̂ şi dau roada, iar dacă nu razimă în pământ, să usucă şi 

pier*. Aşâ şi credinţa, răzimând în dragoste, creşte şi să m ă 
reşte şi face toate roadele bunătăţilor; căci păm ântul credinţei 
esle dragoste. La cele 10 porunci ce au dat D umnezeu lui 
Moisi în muntele Sinai, porunca cea dintâi şi mai mare este 
pentru dragoste, că n ’au zis să crezi în D om nul Dumnezeul 
IAu, e i : «să iubeşti pre D om nul D um n ;7.eul tău din tot su- 
llelul tău şi din tot cugetul tău, şi din toată vârtu tea  ta, şi 
pie aproapele tău ca însuţi pre tine». Şi oare pentru ce au 
fls să iubeşti pre aproapele tău ca însuţi pre t in e?  Pentru două 
l u c r u r i : una, pen tru  ca să araţi dragostea, care au ară ta t  şi 
unitA to tdeauna D um nezeu cătră t in e ;  şi alta, pentru căci 
Hi flecare om să iubeşte pre sine mai vârtos decât toate lu- 
mirile, şi-şi pohteşte cinstea şi binele, şi pentru aceea au zis ;
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să iubească cu acest mijoc l) pre aproapele său, ca să ferească 
Dumnezeu, când ţi să va aprinde casa, sau când te vor n ă 
pădi niscai hoţi, vecinul tău cel de aproape  va să vie să-ţi 
ajute, iar nu frate-tău, sau altcineva din ruda  3) ta, că aceia 
sun t departe. Că cel ce iubeşte cu dreptate  acela şi crede, 
că zice sfântul loan B ogoslovu l: «de va zice că iubeşte cineva 
pre Dumnezeu, şi pre fratele lui îl urăşte, mincinos este : că 
cel ce nu iubeşte pre fratele lui, că I-au văzut (şi-l vede to t 
deauna), dar pre Dum nezeu, că nu l-a văzut, cum îl va putea 
iubi ?» Pentru  aceasta şi Domnul Hristos au  zis cătră uce
nicii Iui : «după  aceasta vor cunoaşte  toţi cum că-mi sunteţi 
ucenici, de veţi avea dragoste între voi». D ar acum  tu, tică
loase om, te numeşti creştin şi ucenic lui H ris tos?

D ar unde este dragostea ce ai către fratele tău ? Ce fel de 
ascultare faci dascălului şi învăţătoriului tău ? Incailea zi că nu 
eşti creştin, că-ţi faci mai m ultă  osândă ; nu te nădăjdui că 
num ai cu numele cea i,  de te numeşti creştin, că te vei m â n t u i ; 
că zice H r is to s : «nu cei ce-mi zic mie : D o a m n e ! Doam ne ! 
vor intră întru îm părăţia  ceriului, ci cei ce fac voia mea». 
Voia lui Hristos nu este alta, iă ră  num ai dragostea, şi cel 
ce are dragoste  cătră aproapele său şi-i pohteşte binele, acela 
face toate poruncile lui Dumnezeu, «că cel ce răm âne  în d ra 
goste, răm âne în Dum nezeu şi D um nezeu într'însul», după 
cum  zice loan. Iar acum creştinii noştri a tâ ta  stau împotriva 
lui Dum nezeu, cât îl fac şi m incinos; şi Sfânta Scriptură, zic, 
că sunt basne-şi  aflări omeneşti. Şi zic : dar  cum voiu să iu 
besc pre vecinul meu, că-mi este vrăjmaş ? De vreme ce zici 
că este vrăjmaş, nu te numi creştin, ci zi că eşti un păgân 
şi un om fără de lege şi fără de obraz, că s tăpânu-tău  Hristos 
îţi porunceşte  : «să iubeşti pre vrăjmaşii tăi şi să le faci bine», 
şi tu-i stai împotrivă şi nu vrei să-l asculţi; d a r  nu iei seama 
că tu eşti om şi mâine poim âne vei să mori, şi va să te m ă 
nânce păm ântul şi v iermii? Şi de să va întâmplă să-ţi stea

!) in a cest fel. 
s) neam ul tău.
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împotrivă sluga ta sau argatul tău, nu te mânii pre dânsul 
i)\ I baţi? Dar Hristos, că este Dumnezeul cel adevărat şi va 
«A judece toată lumea, pentru neascultarea ce-i faci oare so- 
mleşti că nu te va pedepsi şi te va bate cu osânda  iu veci? 
Inl.l dar că nu-ţi este vrăjmaş vrăjmaşul tău, ci mai vârtos 
prieten, că te duce la bine, dacă vei face cum te învaţă 
111 1 sto s ; iar de nu vei face aşâ, îţi eşti însuţi tu vrăjmaş şi 
|tti*r/ător sufletului tău ; că de ar fi ascultat Adam porunca  
Iul Dumnezeu, n ’ar fi venit la a tâ ta  osândă neamul om enesc ; 
ţi noi acum, de am ascultă pre Hristos, n 'am  fi în t r a tâ te a  
■rrtrbe şi nevoi. Pavel apostolul zice la 13 capete către Co- 
i I n im i : <-de voiu grăi cu limbile x) oamenilor şi cu ale îngerilor 
ţi dragoste să nu aib, făcu tu-m ’am ca o a ram ă răsunătoare  
mm ca o tobă bâcăind (ca un chimval ră su n ă to r iu ) ; şi de voiu 
uvrâ prorocie şi voiu şti toate tainele şi toată înţelegerea, şi 
fir voiu aveâ toată credinţa, cât măgurile a le m utâ  (să m ut 
Miimţii), iar dragoste  să nu aib, nimic nu su n t ;  şi de voiu da 
(împărţi) toată averea mea şi de-mi voiu da trupul meu să-l 
iii / A, şi dragoste  să nu aib, nimic, nu folosesc». Auzit-ai ce 
fim ? Dar tu, căci urăşti pre fratele tău atâta, cât nici în ochi
110 vrei să-l vezi, ci-i porţi pismă şi-l zavistueşti pre la unii şi 
| im- la alţii, ca să-i faci pagubă  şi să-l supui şi să-l sărăceşti?
111 adevărat nu eşti creştin, nici om pre păm ânt, ci eşti s ingur 
mititna, carele au pârit pre D umnezeu la Adam.

Şi care preot este acela de te ispovedueşte şi te lasă pre 
Hm), cela ce pâri, de te cuminici? Acela adevăra t nu este preot, 
il este singur luda şi vânzătorul lui Hris tos;  şi nu să va mai 
Iviţii nici popei, nici aceluia, m ăcar de a r  face câte alte bu- 
liAIAţi, că zice Hristos: «milă pohtesc, iar nu  jertvă».

Pentru aceasta dar, iubiţii mei întru Hristos fraţi şi bla-
(jiiMloviţi creştini, câţi v ’aţi adu n a t  astăzi ca să prăznuiţi
yl '-.i vă bucuraţi de pom enirea sfântului, trebuie, după cât
* >i fl cu putin ţa  a fieştecăruia, luând pildă de pre faptele
nfAnlului, să ne asem ănăm  lui şi să iubim întâi pre D um -

M cetele.

Aiitlm Ivirourm.— Predici. 4
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nczeu, precum este scris la porunca cca dintâi şi pro ap roa
pele n o s t r u ; să iubim pre vrăjmaşii noştri şi să te facem 
b in e ;  să cinstim pre părinţii noştri, atât pre cei ce ne-au 
născut, cât şi pre cei su f le te ş t i : cari sunt cuvioşii călugări şi 
cucernicii preoţi. Să ne ferim, din cât ne va fi putinţa, dc
curvie, de beţie, de zavistie (pâri), de vânzări, de apucări, de
năpăşti şi de alte multe ca a c e s te a ; că sunt toate aflări ale
începătoriului de răutăţi, ale diavolului, pentru ca să ne des
partă de Hristos D om nul nostru şi să-şi bată joc de noi după 
pohta  lui. Şi dacă vom păzi acestea câte am zis, atunci vom 
fi creştini buni şi adevăraţi ucenici ai adevăratului Hristos 
D um nezeu ; şi fără de nici o îndoială să avem nădejde bună, 
că aici întru această Iunie vom petrece vieaţă paşnică şi fără 
de tu rburare , iar în cea viitoare ne vom bucurâ şi ne vom 
veseli îm preună cu Sfântul Nicolae şi cu toţi sfinţii întru 
îm părăţia  ceriului, care cu toţi să o dobândim  prin darul 
Domnului nostru lisus Hristos, a căruia milă rugăm  să fie 
pururea  cu voi, amin.



VIII.

L U N A  L U I  I U N I E  29 Z I L E  L A  

SFINŢII APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL

Alâla sun t de mari vredniciile ale slăvirilor apostoli Petru 
.1 Pavel, cari se prăznuesc astăzi, cât nu este cu putinţă 
limba om enească a le grăi; atâta sunt de multe învăţăturile 
Im cele vrednice de minune, cât întrec la n u m ăr  nisipul mării 
y| sk-lele ceriului ; a tâta sunt de m inunate  vitejiile lor, cât nu
i ;i le priceapă toată  limba păm ântească  şi să nu sâ m inu
ne/c mintea omenească. Atâta sun t  de slăvite faptele lor, cât 
flivArşesc (şi fac fără de graiu) toată  mintea spre lauda lor 
ţi spre cinstea pomenirii lor. Deci nu mă pricep ce voiu să 

astăzi, pentrucă să  împlinesc lauda piăznuirii lor. Să 
w iibesc? Dară ce cuvânt vrednic va putea să aducă m intea 
m i c i i  cea proastă  şi neştiinţa învăţăturii mele, ca să poată 
m i  A ri după cum să cade vredniciile lor cele m a r i?  Să tac 
Inr ? Mă tem că mă voiu osândi ca un nemulţămitoriu (nebă- 
uAlnriu de seamă) şi ca cela ce ascunde facerile cele mari 
||« bine, carele ei au arătat în politia ') cea creştinească, în bi- 
•i'rira cea pravoslavnică, şi preste tot păm ântu l ce este supt 
• i m i t , luminând lim b ile2) cele întunecate, povăţuind la ere- 
«ll11{a cea adevăra tă  oile cele rătăci.e, sporind şî adăogând

1) cetatea, lum ea.
*l neamurile.
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mulţime de credincioşi în beserică lui Hristos. Şi pentrucă 
să biruesc drept aceea nepriceperea minţei mele, ii voiu ase
m ănă  cu cei doi luminători mari, adică cu soarele şi cu luna; 
şi aşâ, apropiindu-m ă puţintel de minunatele lor fapte, cu 
a sem ănarea  acelor luminaţi luminători, voiu da îndrăznealrt 
neputinţii mele, spre a face lauda lor, fugind cu aceasta îm
preună  şi de  semnul nemulţămirii.

A P O ST O L U L  PE T R E  U  CapU '  C d  d h l ( â i  F a C e r ti> SP U™
----------------------------- Moisi, cum c ă :  «Dum nezeu au făcut

SI APOSTOLUL PA VEL, j  . ......................................--------------------------------doi luminători mari, unul mai marc
S O A R E L E  ŞI L U N A .  ^  a jt u j m a j  m jc  . p r£  c e [ m a j m a | c

adecă pre soare, întru s tăpânirea z i le i ; iar pre cel mai mic, 
adică pre lună, întru s tăpânirea nopţii» ; şi pre aceştia i-au făcui 
pentru  întărirea trebuincioasei chivernisiri a toată lumea. Şi ia
răşi acelaş Dum nezeu, făcându-se om, au pus alţi doi luminători 
pentru întărirea şi întemeierea besericei: pre cel mai mare, adică 
pre Petru, pentrucă să fie întru stăpânirea zilei, a dumnezeeşlii 
cunoştinţe întru jidovime ; iar pre cel mai mic, adică pre Pavel, 
întru stăpânirea întunecatei nopţi a închinărei de idoli, la 
limbi *), pen trucă  să risipească cu strălucirea minunilor şi cu 
lumina învăţăturii norii cei întunecaţi ai înşelăciunii.

APOSTOLUL PE T R E  pentrucă  să începem dela luminăto*
Şl SOARELE n U * Ce* m a r e ’ s o a r e ’ zicem : cum că
*   este soarele vârf celorlalte stele şi Ie co
vârşeşte cu lumina pre toate, şi dela răsărit până  la apus tot 
păm ântul şi toate unghiurile lui luminează, încălzeşte, în
graşă  şi revarsă pretu tindenea razele lui. Cine nu va măr
turisi cum că vredniciile acestea să cuvin lui Petru ? De vreme 
ce el au fost vârf cetei apostoleşti şi mai întâi în rânduiala 
ucenicilor şi au întins pururea, ca alt soare de taină preste 
tot păm ântu l razele darurilor şi a facerilor de bine, au în- 
cungiurat toată  Iudeia, Antiohia, Pontul, Galatia, Capadochia, 
Asia şi Vithinia, gonind cu lumina dumnezeeştilor cuvinte 
întunericul necredinţii, dând daruri de tăm ăduiri la toată

!) popoare.
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iMpiiliuta şi vindecând pre cei ce rău  sâ chinuiau de viclenii 
lllticl, şi mai vârtos că num ai singură um bra  acestui soare 
mIAIu eră la toji făcătoare de bine, precum să vede la Fap- 
Ifh' Apostolilor la 5 capete : «cât şi la uliţă scotea pre cei 
lioliinvi şi-i punea  în aşternu turi  şi în paturi, ca viind Petru, 
IMrtnir um bra  lui să umbreze pre fiecare dintre dânşii».

I iddura soarelui are lucrare firească a dărui copacilor, ierbu- 
Hlur. pietrelor scum pe şi plodurilor (rodurilor) păm ântului vie
ţuitoare, umejoasă şi îngrăşătoare  putere spre creştere. Aşijderea 
ţl t rtldura cea vieţuitoare a soarelui celui de taină, a lui Petru, 
«••■menea au stă tu t acestei puteri, că raza cea mai mică ce 
mii trimis la acela ce au fost din pântecile maicii lui olog, 
Mre şedea înaintea uşii bisericii ce să chem a frumoasă, 
liniată l-au tămădnit, pentrucă z icându-i : degrab  caută la noi, 
Imlnlft i s ’au întărit talpele şi gleznele. Cu această putere 
vii tultoare a lui Petru s ’au ridicat sănătos din pat şi oare- 
n r c  om anum e Enea, care zăcea de opt ani s lăb ăn o g ;  cu 
«irasta şi la Iopi, lucru de m inune la toţi, au înviat pre Ta- 
vllhii ce murise.

Arc soarele şi altă a sa lucrare, că trece prin crăpăturile 
uţllnr şi prin găurile păre^lor, şi cele mai din lăuntru ale ca- 
irlm le iscodeşte şi le lum inează ;  şi dela Petru n’au fost lipsit 
hi rnstă putere, de vreme ce, după  cum zice Ieremia Ia 17 
IHpfte : «Adâncă este inima decât toate, şi om este şi ctne-l 
flinonşte pre el». Insă aceasta o au iscodit-o şi au atins cu 
r«/«'le lui, precum  sâ vede adevărat la Anania şi la Samfira, 
n rrtrora mincinosul cuget cu m oarte  fără  de veste i-au c e r t a t ; 
NU Iscodit cele ascunse ale inimii lui Simon vrăjitorul şi i-au 
llmcoperit vicleşugul cel ascuns al inimii sale. Pentru  care 
Im iii in faţă l-au înfruntat zicând: «că întru am ărăciunea 
firii şi întru legătura  nedreptăţii te văz că eşti, pocăeşte-te 
iln pl aceea de răutatea  aceasta şi te roagă lui D um nezeu, 
ni doară ţi s’ar iertă ţie cugetul inimii tale».

S’au aflat întinăciuni la soarele cel simţitoriu, prin mijlocul 
in limanurilor de astronomii cei după  u rm ă, lucru necunoscut 
i | i < cei vechi, şi cu totul neadevărat.  Deci să mărturisim  şi
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noi cum că s 'au  aflat oarecare întinăciuni şi la soarele nostru 
cel de taină, la Petru. Şi oare nu erâ mare intinăciune, când 
în curtea arhiereului s ’au lepădat de 3 ori de învăţătoriul său f 
Nu erâ m are întinăciune, când în grădină, fugind, au lăsul 
s ingur pre dulcele lisus ? Aceste întinături, cu lacrămile <c 
vărsă adeseaori din adâncul inimii le-au spălat şi au răniîiN 
cu totul curat, a tâ ta  cât s 'au  arăta t ca alt soare luminând In 
casa celui înalt. Zice de aceasta şi (el cu gu ra  de au r  loan. 
la tâlcul psalmului 48, cum că : «mulţi împăraţi au ridicat c<‘ 
tăţi şi au făcut zidiri m inunate şi puindu-şi numele s’au dus, 
iar nimic nu s’au folosit, căci au încetat şi uitării s’au dlit 
pom enirea lor. Iar pescarul Petru, nici unele de acestea fă
când, luminează mai mult decât soarele şi după  moarte». I

Multe feliuri de vrednicii, stăpâniri şi puteri dau filozofii sfl 
aibă luna ; şi întâi zic : cum că luna este podoaba nopţii, 
a sem ănătoare  soarelui şi s tăpână m ă r i i ; însă aceste vrednicii 
cu dreptate  să cuvin vasului celui ales, şi cu cale este să si 
num ească  podoaba nopţii, de vreme ce s ’au trimes delii 
Dum nezeu  pentru  ca să lumineze limbile dintru întunericul 
slujirii de idoli, precum o au zis mai ’nainte Isaia : «te-am dtil 
spre lu m in a  limbilor, să fii spre mântuire, până  la marginile 
pământului». Noapte întunecată  au  fost atuncea în toalil 

^  lumea, când argintul şi aurul, pietrile şi lemnele să slujiâ cu 
nişte Dumnezei şi omul să abăteâ cu toate puterile sufletului 
spre aceia ce iubiâ Luţiferul şi dracii, carii, ca nişte naştcil 
ale iadului şi ca nişte fii ai însuşi răutăţii, alta nu pohtiii, 
alta nu iubiâ, fără num ai răutatea, păgânia, răsfătâciunlli' 
trupului, neruşinarea obiceiurilor, u itarea desăvârşit a celui 
sfinte, apucările dela străini, iubirile de argint şi trufiile; când 
să călca pravilele lui D um nezeu şi să huliâ acelea ale firii,

A P O S T O L U L  

PAVEL Ş[ LUNA.

Să trecem acum dela luminătoriul cel mau1 
la cel mai mic, dela soare la lună, dela vasul 
cel luminat la vasul cel ales, dela Petru In

Pavel.

l) neamurile.
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• l i n i i  erâ lipsifi oamenii de suflet, sufletul de D um nezeu şi 
Dumnezeu de slujba şi închinăciunea ce i să cuveniâ. Deci, 
jiriilrti ca să gonească această noapte întunecată şi pentru 
n i  să lumineze o în tunecare  împuţită  ca aceasta, au ales 
Dumnezeu pre Pavel, şi, luminând ca altă lună luminată în 
lume, sâ risipească întunerecul închinăciunii de idoli, şi pen
i i  ura să adevereze aceea ce z ice; «norodul care şedea în- 
Iiii iutunerec au văzut lumină mare».

Să cuvine lui Pavel şi a doua  stăpânire a lunii, căci este 
iinrmănător soare lu i;  pentrucă Pavel s’au arătat în toate de- 
mlvrtrşit asem ănăto r  lui Petru. Deci cu cuviinţă este şi putem 
«A zicem acel cuvânt al Isniei; «şi va fi lumina lunii, ca lu
mina soarelui». Şi cine nu va mărturisi cum că Pavel nu s ’au 
niMflt asem ănătoriu l lui Petru ? Smerit erâ Petru, de vreme ce 
ilnpă acea m inunată  vânătorie a peştilor, au zis lui l i s u s : 
-Ieşi dela mine, că om păcătos sunt, D oam ne» ; iară mai 
Minerit la spălarea picioarelor, când cu răspuns desăvârşit au 
kIn ; «Nu-mi vei spălă picioarele în veci»; şi încă şi mai 
merit s’au aflat la moarte, vrând ca să m oară  pre cruce cu 

i iipul în jos. Şi Pavel au nu s’au asem ănat  lui Petru cu sm e 
renia, chem ându-să  pre sine mai mic decât apostolii ? Şi cum că 
un este vrednic a să numi ap o s to l?  Şi să m ărturisiâ  pre sine 
lulfti şi mai m are  păcătos, (zicând): «Hristos lisus au venit 
In lume să m ântuească  pre păcătoşi, carele cel dintâi sunt 
cu>. Răbdătoriu erâ Petru, răbdător şi Pavel, am ândoi cu bu- 
i urie au răbdat lanţurile, bătăile, închisorile, goanele, ') şi bu-
i urându-să m ergeâ despre faţa adunării, căci pentru numele 
lui lisus se învredniciră a se necinsti. Au plâns cu am ar 
IVfru greşala lui, şi Pavel câte lacrimi n ’au v ă r sa t?  Că prin 
neştiinţă întâi erâ hulitor şi gonaciu şi ocărîtorul besericii lui 
Dumnezeu. Mare nevoie au fost lui Petru, când in trebându-sc 
de M o r i :  «Petre iubeşte-mă», cu totul întristându-se au r ă s 
p u n s :  «Doamne, tu ştii că te iubesc», Şi Pavel atâta erâ de 
lierbinte în dragostea lui Hristos, cât verice feliu de muncă.

■) persecuţiunile.
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toate zidirile cele văzute şi nevăzute, nicidecum întru nimica 
nu  le-au socotit zicând: «Cine ne va despărţi pre noi de d ra 
gostea lui H r is to s?  Năcazul, au supărarea  (îmbulzeala), au
gonirea (goana), au foametea, au golătatea, au primejdia, au
sab ia?  Pentrucă adevărate  sunt, că nici moartea, nici vieaţa, 
nici îngerii, nici incepătoriile, nici puterile, nici altă oarecare
zidire va putea pre noi să ne osebească de dragostea  lui
D umnezeu».

Cu um bra  lui Petru să tăm ăduiâ  mulţime de bolnavi şi 
nu puţini din cei ce e râ  chinuiţi de duhurile  cele necurate : 
ţi m ăhrăm ile  şi ştergătorile lui Pavel goniâ  toată  boala şi 
duhurile  cele necurate şi viclene dela trupurile  bolnavilor. Au 
ridicat Petru pre cel ce eră olog din pântecile măsii lângă 
uşa besericii (Fapte, ') 14); asem enea au  făcut şi Pavel în 
I.istra. Au inviat Petru pre Tavitha, m oartă  fiind, şi Pavel 
a înviat pre Eftih, tânărul care căzuse din a treia straşină 
(Fapte, 20). Asem enea au fost am ândoi întru osteneli, întru 
necazuri pentru Hristos, în râvnă pentru  mântuirea sufletelor, 
în minuni, în m oarte  şi la îngropăciuni, pentrucă amândoi, 
în Roma mărturisind, s ’au îngropat.

Vrednicia cea după urm ă a lunii este să stăpânească  marea, 
care lucru să cuvine şi lui Pavel ; pentrucă de 3 ori s'au 
sfărâm at corabia cu el, o noapte  şi o zi intru adâncul 
(mării) au z ă c u t ; şi de s’au  şi biruit de cumplitele valu
rile mării, iar pururea  nevătăm at s ’au aflat în acea îne
că tură.

Intre celelalte idiomata, adică alcătuiri ce are luna, are şi 
aceasta, când este plină, să scoală asupră-i câinii ca nişte 
vrăjmaşi cu luptă, şi nu încetează a o lătra, neputând  suferi 
lum ina ei şi cu toate acestea ea fiind curată  şi nevinovată, 
luminează şi călătoreşte călătoria ei făr de zăticneală; câţi 
câini sălbatici s ’au sculat turbaţi asupra  lui Pavel lătrând : 
au lătrat asup ra  lui Pavel tot Efesul (Fapte, 19), pentrucă în
văţă de faţă cum  că acei (idoli), ce să fac de mâini, nu-s

J)  F aptele  a p osto lilor .
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I himnezei (Fapte, 3 ) ;  au lătrat asupră-i la Iconia, când s ’au 
pornit limbile ’) şi Jidovii să ucigă cu pietre pre Pavel ; 
losl-au lătrat de Elima vrăjitoriul, carele din strălucirile lunii 
noastre cei de taină, lui Pavel, au răm as orb (Fapte, 23) ; 
fost-au lătrat la cea mai de pre urm ă de căjivâ Jidovi, cari 
'. nu blestemat ei singuri pre sine, nici să mănânce, nici să 
lini, până nu vor ucide pre Pavel. Insă cu aceste goane, 
i»< Arbe şi nevoi, fă ră  de frică au u rm at calea lui, strigând 
lii 'incetat: «cine ne va despăr{i de dragostea  lui Hristos ?»
I nsă să să mânie Jidovii, să să scoale tiranii şi să latre 
rAiiiii cei sălbatici, eu calea voiu săvârşi, credinţa voiu păzi.
( Inc dar să nu mărturisească că Pavel au strălucit înJre 
limbi-) ca luna plină în zilele e i?

I’ără de p repus este drept aceea că Petru au stătut în bi
ne liră ca alt luminător mare, pentrucă s 'au arătat ca soarele 
luminând preste beserică celui înalt (S i ra h ) ; iar Pavel au fost 
nlfllut luminător mai mic, însă a sem ănăto r  soarelui, cu lu
mina, cu strălucirea, cu bunătăţile, cu vrednicia şi cu slava.

Acum voiu întoarce cuvântul meu către tine, tara  creştină, 
yi d im preună cu tine m ă voiu bucură, pentrucă ai în loc de 
acoperăm ânt pe verhovnic ii3) apostoli Petru~şi]Pavel, şi ai ti- 
| xiiit in coroana ta  chipul crucii, pentru  ca să nădăjueşti a 
lini roada de bună  viejuire din lemnul vieţii. Nu s’au întors 
toi hui odinioară îh chivotul lui Noe, pen trucă  au aşteptat să 
Inlrr mai cu multă norocire aicea în tine, şi pentrucă să 
mitică veştile liniştii, nu cu frunză de măslin,r ci cu ra tnura
I I  urii în g u ră  ; s ’au întors p asă rea ’ în^ braţele tale, cinstită 
|arA, şi să laudă cu pohfală între soare  şi între lună ; soa- 
iclr deadreapta  şi luna deastânga sunt slăviţii Apostoli Pe
lin şi Pavel şi închipueşte sem nul cum că cei ce sunt întâi 
ni şederea, apostolii, au purtare  de g r i je r pentru  folosul no- 
lnilului tău, adică celor drepţi şi celor p ă c ă to ş i : celor drepţi

• ), *) n eam urile .
*1 frtcătorii de m inuni.
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ce sunt dea dreapta, pentrucă soarele luminează ziua, că este 
şi semnul d a ru lu i ; şi celor păcătoşi ce sunt deastânga, pen
trucă luna luminează noaptea, că este semnul păcatului. Săl- 
tează drept aceea cu glas de bucurie şi te veseleşte, pentrucă 
ai ajutori ca aceştia şi folositori mari şi biruitori fierbinţi ca 
aceştia.

Voi dară, o dascăli mari ai lumii, văzând osârdia noro
dului ce stă împrejur şi toată  creştineasca politia ') aceasta, 
spre lauda, spre cinstea şi spre prăznuirea voastră, nu ne 
lipsiţi de călduroasa voastră folosinţă şi de puternicul vostru 
a c o p e ră m ân t ; ci căutaţi din cer, ca nişte luminători mari ai 
tăriei cei de susT^spre noi cari şedem întru întunericul şi 
um bra  m o r ţ i i ; mijlociţi pentru norodul Domnului, pentru 
pravoslavnica biserică, pentru preoţia împărătească, şi mai 
ales vă rugaţi lui lisus celui răstignit, a căruia Evanghelia, 
cu atâtea ostenele şi trude, goane şi munci, închisori şi 
bătăi, crucea şi moartea  în toată lumea o aţi propoveduit, să 
păzească în ani mulţi întru luminatul lui scaun prea cucer
nicul rugă to r pre prăznuitorul neamului vostru, pre cinstitoriiil 
pomenirii voastre, pre creştinul nostru D o m n ,2) ca întru creş
tineasca întemeiare a înălţimii sale sâ fim şi noi cu toţii cu 
linişte sufletească şi trupească, mai presus decât toată ispita 
celora ce stau împotriva creştinităţii, să propoveduim  în mulţi 
ani în numele vostru, să prăznuim strădania  voastră, să 
serbăm  cu luminată cuviinţă slăvită voastră pomenire, amin.

1) adunarea.
2)  C . B răncoveam i.



IX.

CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ 

L A  B O G O I A V L E N I E 1)

Lum inat şi cinstit au fost praznicul ce au tiecut, al naş- 
Irrii D om nului Hristos, blagosloviţilor c reş t in i! Iară mai lu
minat şi mai cinstit este acest de astăzi, căci acolo au 
nrătat s teaua pre Hristos, cum că s ’au născu t;  iar aici m ă r tu 
riseşte Tatăl din ceriu pre cel ce să botează, z ic â n d : «acesta 
«este fiiul m eu cel iubit, întru carele bine am voit». Acolo 
vrăjitorii cu darurile lor i s ’au închinat ca unui Dum nezeu 
şi îm p ă r a t ; iar aici îngerii cereşti ca unui D um nezeu ad e 
vărat şi om  dasăvârşit îi s lu je sc ; acolo erâ ca un p runc mic 
şi înfăşat şi pus în iesle, iar aici ca un Dum nezeu desăvârşit 
şl om desăvârşit  să botează în apa  Iordanului, pentru  ca să să 
spele tot neam ul om enesc din spurcăciunea păcatului celui 
s trăm oşesc; acolo îngerul cel m are Gavriil slujiâ cu cucerie, 
iar aicea şi înainte mergătorul loan slujeşte taina. Deci 
dar cu cât sun t lucrurile praznicului de astăzi mai luminate, 
cu atâ ta  sunt şi mai mari decât ale praznicului ce au trecut.

Pentru  aceasta dar  de vreme ce să
BOTEZUL NOSTRU. . . .................  . , . .
---------------------------  botează Hristos, să ne botezam şi

noi; nu doară  că nu suntem  botezaţi cu sfântul botez, adică
t u apă  şi cu duh, ci pentrucă am întinat cu păcatele noastre

•) Bobotează.
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sfântul botez, trebuie să ne spălăm cu lacrimile pocăinţii, ca 
să ne facem curaţi, după  cum zice proorocul I s a ia ; «lăsând 
vicleşugurile dintre inimile voastre şi faptele cele rele de care 
să bucură vrăjmaşul nostru diavolul»; şi să ne îm brăcăm  cu 
nonl A d a u ,  cu D om nul nostru lisus Hristos, după  cum zice 
fericitul Pavel, pentrucă să ne putem sui şi noi ia cer curaţi 
şi luminaţi, ca şi Hristos. Şi câţi am priimit propoveduirea 
lui, de am  şi greşit, să alergăm, că ne va priimi Hristos 
ca un  bun şi iubitoriu de oar teni. Botează-să Hristos, ca 
să să sfinţească a p e le ; botează-se Christos, ca sâ arate 
t a in a ; m â n a  proorocului slujeşte, ca să boteze m âna  1 a- 
tălui, adică pre Fiiul şi cuvântul lui D um nezeu ; om slujeşte 
şi om să botează ; însuşi loan ca un rob slujeşte şi Hristos 
ca un om  se botează. Pentru  aceasta dară  şi noi, ca nişte 
robi adevăraţi şi înţelepţi, să slujim taina cu inimă cu
rată, după  cum zice proorocul David : «minte bună  şi cre
dincioasă să avem, ca să pricepem taina drept». Şi cine este 
credincios şi drept, să alerge ca să  auză ce zice David : «Ve
niţi (apropiaţi-vă) către dânsul (adică către Domnul) şi vă 
luminaţi, şi feţele voastre nu să vor ruşina» ; ca să să al
bească păcatele noastre  ca zăpada, dupre  cum zice Isaia. Şi 
cine este credincios şi tem ător de D um nezeu, să m ărească  şi 
să laude ta ina ; că mărire ca aceasta priimeşte D um nezeu  ca
o tăm âie  cu bună  m i re a z m â ; iar cine este păgân şi ispititoriu 
de tainile noastre, să lipsească din biserică şi să să depăr
teze, pentru ca să nu vie urgia lui Dum nezeu asupră-i, şi să 
va bântui. Câ şi Moise, când s’a  suit în muntele Sinaei, ca 
să priimească tablele legii ce i-au dat D um nezeu, aşâ  au p o 
runc it :  ca să nu să apropie de m untele  acela nici o hiară 
sau vreun dobitoc ; iar de să va apropia, să fie ucis cu pietre 
de mulţimea Jidovilor; asem enea este şi acuma, ta ină avem 
de serbăm  şi prăznuim, şi vom să ne suim sus, nu cu 
trupul sau în m unte , ca Moise, ci cu mintea, la m ă r i ş i  la 
înalte gânduri.  Ci numai câţi sun t credincioşi să să apropie 
cu mintea, ca să priceapă taina praznicului de astăzi.
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VIFATA LUI ION D upă naşterea Dom nulu i Hristos, ră-
. 7  mâind batjocorit şi amăgit Irod-împăratul

H O T E Z A T O R U L ............................1 . ; * A ? ,  ,  , 1 .
--------------------------de vrăjitori, s au m aniat foarte, şi au
trimes la Vitleem şi în toate h tarele lui, de au junghiat 14 
mii de coconi mici de câte 2 ani şi mai j o s ; între care co- 
roni eră şi cinstitul loan, prunc mic, în braţele m aiiă-sa  
l’lisaftei, şi vrând ca să-l junghie şi pre el, s ’au desfăcut 
muntele din voia lui Dum nezeu şi au trecut dc ceea parte 
maică-sa cu dânsul, şi îngerul lui D um nezeu l-au luat de 
l-au dus în pustie, şi-l hrăniâ acolo, până au venit în vârstă 
do s’au făcut de 33 de ani şi 3 l u n i ; a căruia h rană  erâ 
vlăstarele copacilor şi miere sălbatică. Şi au venit cuvântul 
Domnului de i-au zis: să lase pustia şi să meargă în părţile 
Iudeii, să propoveduească noroadelor pocăinţă. Şi acolo mergea 
mulţimea jidovimii de-şi mărturisiâ păcatele lor şi să botezâ 
dela el în apa Iordanului; şi-l întrebară pre el z icând: «au 
doară eşti p roorocul»? Iar el au zis: «nu sun t» ;  nu că doară 
mi erâ  el prooroc, ci nu l-au întrebat de este proroc, ci 
numai de este el proorocul acela de care au zis M oise: «că 
prooroc va ridică vouă D omnul Dumnezeul vostru dintre 
fraţii voştri» ; adică este să vie un proroc mare din neamul 
lidovesc, şi socotiâ Jidovii cum că este loan proorocul 
u d a ,  şi pentru aceea îl întrebă. Iar el le-au răspuns şi le-au 
/ i s : «nu sunt eu acela, ci este să vie după  mine, a căruia 
iiii sunt eu vrednic să desleg curelele încăl{ămintelor lui», 
ridică nu pociu pricepe cum s’au născut, adevărat mai pre urm ă 
n'mi născut decât mine ca un om ; iară ca un Dumnezeu ce 
l'sle, mai nainte decât mine s 'au născut in anii dumnezeirii; 
»'; i eu vă botez pre voi numai cu apă, iar el vă va botezâ 
mi duh  sfânt şi cu foc; în m âna lui este lopata şi vântură  
pleava de g râu » ;  adică este cunoscător de inimi ca un D um 
nezeu şi cunoaşte pre cei păcătoşi şi pre cei d r e p ţ i ; deci 
pre cei păcătoşi îi osândeşte în focul cel de veci, iar pre cei 
drepţi îi adună  la îm părăţia  ceriului.
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USUS HRISTOS LA 

ION BOTEZĂTORUL.

Şi vorbind loan cu mulţim ea J ido
vilor, zise i a r ă : «nu sunt eu cel ce so 
cotiţi, ci iată că vine». Şi aşâ vorbind

cu noroadele, sosi şi Hristos, ca să să bo teze; iar loan, 
dacă l-au văzut, zise către J id o v i : «iată mielul lui D u m 
nezeu, care ridică păcatele lumii, acesta este Fiiul lui Dumnezeu 
celui adevărat ce vă spuneam ». Atunci au mers Hristos la 
loan şi i-au zis! «vino de m ă botează, căci pentru  aceasta 
am  venit» : iar loan i-au z i s : «Mie-îmi trebuie să m ă  botez 
de tine, sau să mărturisesc alt botez pentru numele tău, 
şi tu vei sâ te botez eu ? Apa Iordanului, văzându-te, au 
Fugit de frica ta  înapoi, dar eu cum voiu cutezâ să te 
bo tez?  De vreme ce Moise, văzătorul de D um nezeu  şi m a
rele proroc, nu îndrăzniâ să vază faţa ta, dară  eu cum voi‘j  
să m ă ating de sfântul tău creştet cu m âni păcătoase ? Iarba 
păm ântu lu i  sun t  dară, cum mă voiu apropiâ  de focul c e  

n esu fe r i t?  Tu m ă sfinţeşte, D oam ne, tu m ă botează, s tăpâne 
tu m ă curăţeşte  de tina păcatului, mântuitoriule, că eu nu 
cutez, nici sunt vrednic să te botez. Zise Hristos : «Ioane, 
lasă cuvintele acestea acuma, că nu esle vreme de a înmulţi 
vorba, vremea purtării de grijă e s t e ; pentru  aceasta m ’am 
făcut om, pentru  aceasta m 'am  îmbrăcat în trup, pentru 
aceasta m 'am  ară ta t  sărac şi m ’am ară ta t  smerit, pentru  ca  

să împlinesc toa.ă d r e p ta te a ; ci vino de m ă botează, ca să 
să împlinească pu rta rea  mea de grijă şi toată plecăciunea 
mea». Atunci au apucat cinstitul loan şi l-au botezat, şi s’au 
pogorit duhul sfânt în chipul porum bului pre capul tui 
Hristos şi glas din cer s’au auzit zicând cum că : acesta este 
Fiiul meu cel iubit, cu carele am purta t  de grijă pentru  m ân
tuirea omenească. Şi a tuncea  au ieşit Hristos din râu botezat. 
Şi cum că s’au botezat Hristos, aşâ  ne învaţă dumnezeeştii 
evanghelişti.

Iar incăşi avem la praznicul de astăzi câtevâ întrebăciuni, 
care sun t trebuincioase a le şti: şi întâi este, pentrucc
Hristos, fiind fără de păcate, s’au botezat ? a doua, pentruce 
ş’au botezat în apa Iordanului şi nu în tr ’alt râu ? a treia pen-



PREDICI 68

imcc s ’a pogorit duhul sfânt pre capul lui Hristos, şi p en 
ii urc în chipul po rum bulu i?  a patra, câte botezuri s u n t?  a 
i lucia, pentruce este botezul de apă  şi de d u h ?  Aceste cinci 
Inlrcbâciuni avem foarte de folos a le şti. Mai sun t şi altele, 
il noi le lăsăm, pentru *) lungimea vorbii; şi vom zice num ai 
pentru 2) acestea foarte pre scurt.

Deci câţi v'ati aduna t  astăzi la sfânta biserică, pentru  ca 
..i |>răznui{i praznicul, deschideti-vă ochii, nu numai ai t r u 
pului, ci şi ai sufletului, pentru  ca să pricepeţi ce vom să 
/Icem, că nu sunt lucruri lumeşti, ci este ta ină m are şi în
fricoşată, care s ’au făcut pentru  m â n tu r e a  o m e n e a sc ă :

DE CE S’A BOTEZAT J n t r e b ă d u n e a _ dintâi es te :  pentruce
L ,------------------------------ Hristos, fiind fără de păcate, s ’au
MÂNTUITORUL? , . . ,

botezat ? Zicem (la aceasta) că botezul
t<fte m ântu irea  păcatelor omului şi curăţenie de păcatul cel 
utrflmoşesc ; iar Hristos, fiind fără de păcate, după  cum zice 
proorocul I sa ia : «că păcat n ’au făcut, nici vicleşug în gura  
lui nu s ’au  aflat», pentruce dar  s ’au bo tezat?  Zicem la 
m easta  cum că sunt 4 stihii, dintre care s ’au făcut omul şi_ 
Itmtă lumea, şi iar intre acele stihii va să să topească omul 
p.’ină Ia a doua venire a D om nului Hristos, dintru carele iar 

H ^ s ă s ă  închiage. Deci stihia cea dintâi şi mai de treabă 
Vite vântul, că fără de resuflare nu poate trăi omul nici un 
ticus; a doua  stihie şi mai înaltă este focul, nu num ai acest 
CC vedem cu ochii, şi ne slujim cu dânsul, ci şi focul cel 
illn văzduh ; a treia stihie este apa, şi_a patra  stihie este 
p.lmântul. Deci d in tr’aceste 4 stihii este omul făcut;  şi pentru 
i Aci sunt alcătuirile trupului omenesc, erâ cu cale să să^ 
Nfinjească cu pogorîrea  Domnului. Deci vântul şi focul s’au 
sfinţit cu pogorîrea  cuvântului lui D um nezeu ; iar păm ântul 
h ' i i i i  sfin{it, când au născut trupeşte in p e ş te r ă ;  şi să cădeâ 

iă sfinjească şi apa, de vreme ce este din cele 4 stihii, 
ţl Intr 'alt chip nu să putea să să sfinţească, de nu s ’ar fi

') din cauză, 
despre.
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boteza' Dom nul trupeşte  în Iordan, a ră tân d u -n c  mai vârtos 
şi taina cea mai m are  a credinţei noastre, şi alta pentru  cu 
să sfărâme capetele şerpilor, adecă ale dracilor ce erâ  in apă, 
după  cum zice David : «tu ai sdrobit capetele balaurilor 
în apă».

aceasta, că fiind râul acela sfinţit decât alte râuri, pentrn 
minunile ce s ’au  făcut în tr ’însul, au m ers  şi Hristos iar la 
a c e la ; care minuni sunt ace s te a : întâi, când au trecut lisus 
Navi cu tot norodul jidovesc prin mijlocul apei şi nu s ’au udat 
nimeni, pentru că intrase 12 preoţi de ţinea chivotul pre spa
tele (umerile) lor, şi apa  să dedese (întorsese) înapoi din po. 
runca dum nezeească, până au trecut tot no ro d u l ;  a doua mi
nune, când au lovit proorocul llie cu cojocul său apa, şi s’au 
desfăcut, de au trecut el cu ucenicul său ca pre u s c a t ; a  treia 
minune, când s ’au  scăldat de 7 ori Neeman boiarul, sfetnicul 
împăratului dela Siria, după  cuvântul proorocului Elisei şi s'au 
tăm ăduit de bubele ce aveâ :  a pa tra  minune, pe v re m e \ 
proorocului Elisei, m ergând  nişte oameni să taie lemne dc 
casă pre lângă ţărm urile  Iordanului, fiind şi proorocul îm
preună cu dânşii, au  căzut toporul unuia  din coadă şi s ’au 
înecat în apă, iar Elisei, luând coada toporului şi m ergând la 
ţărmurile apei, întinse coada spre apă şi să puse în c o a d ă ; 
care minune închipueşte sfântul botez, după  cum scrie sfântul 
loan D am aschin  la un tropariu al canonului dela înălţarea 
cinstitei cruci la a pa tra  peasnă. Deci pen tru  aceste minun 
s'au botezat Hristos în t r ’acel râu.

s fân t?  Şi zicem : când să botezâ Hristos, s ’au deschis ce- 
riurile şi au m ărturisit  Tatăl pre Fiiul zicând : «acesta este 
Fiiul meu cel iubit întru carele bine am voit». Deci de vreme 
ce au mărturisit  Tatăl, socotiâ Jidovii că pentru  loan s ’au făcut 
glasul acela, pen tru  că-1 ştiiâ ca pre un proroc şi fiiu dc

D E  C E  S ’ A B O T E Z A T  

MÂNTUITORUL IN IOR D A N ?

A doua întrebăciune erâ: pentru 
ce s ’au botezat Hristos în Iordan 
şi nu în tr’alt râu ? Zicem şi la

DE CE S’A C O B O R lT  SF. DUH ?
A treia întrebăciune e s te : 

pentruce s’au pogorit Duhul
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(ifcioroc şi sfânt, şi pentru ca sâ nu zică norodul cum că lui 
Ionii ii zice fiiu iubit, pentru aceasta s 'au  pogorit duhul 
jlfti capul lui Hristos, de l-au ară ta t  şi l-au mărturisit Tatăl 
tic s U S .

1*1. CE S'A COBORÎT SF. *a r  P e n t r u  ce s au ară ta t  du-

I*1 i [ |N  CHIP DE PORUMB~ HU1 Sfânt în chiPU‘ P ° rum^ ului- 
1 ------------------------------------ să vă spuiu o istorie din Testa-
mcnliil cel vechiu, măcar că o ştiţi mai to ţi:  Când au făcut
Dumnezeu potopul şi au şters tot faptul după faţa pămân-
liilni, din om până în dobitoc, s 'au mântuit  numai Noe cu
hmlA casa lui, în corabia ce făcuse din porunca dumnezeească,
,i împreună cu dânsul erâ şi din dobitoacele pământului şi
illu pasările ceriului, după  cum scrie mai pre larg la cartea
I nu rii. ') Iar după ce au încetat apa potopului, au trimis Noe
'Im corabie pre corbul să vază ostoitu-s’au 2) apa potopului,
nu Im ? Iar el mergând şi aflând stârvurile, s’au aşezat pre ele
(i un s'au mai întors înapoi să dea veste; şi văzând Noe ză-
linvn corbului, au trimis pre porum b, iar el fiind pasăre curată,
ll’ini vrut să şează pre tină, ci au luat o ram ură  cu frunză
dc măslin în gură  şi o au dus în corabie, şi aşâ au cunos-
1 111 Noe cum că s’au ostoit apa potopului. Deci pentru aceea

• ' mii arătat şi duhul sfânt în chip de porum b pre capul lui
IIi IhIos, arătând cum că s 'au ostoit potopul păcatelor ome-
hiyll, şi alta că porum bul este întreg, adică fără de răutate,
tllipA cum zice Hristos la Sfânta Evanghelie; «făceţi-vă în-
p'lrpţi ca şerpii, şi întregi ca porumbii».

« ATE BOTEZURI S U N T ?  A  P a t r a  î n t r e b ă d u n e  e s t e  CUI11 ---------------------- c£ am  zjg . b0 tezurj su n t >
l,tl /litiu că sunt 8, precum scrie şi sfântul loan D amaschin
In ii l a carte a bogosloviei lui:  1) Botezul dintâi este al

I tnliipiilui, spre tăiarea păca tu lu i;  2) al doilea botez este al 
ii! Moise, când au trecut pre Jidovi prin M area  R o ş ie ; 3) al 

H itlm  botez este al legii, că de se spurcă cineva, până  nu-şi

*1 ui lliblie.
*i « 'h l i n i ş t i t .

S Ivireanu. — P redici.
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spălă cu apă  trupul şi hainele, nu intră în tab ă ră ;  4) al 
patrulea botez este al lui loan, însă spre pocăinţă n u m a i ; 
5) al cincilea botez este al lui Hristos, cu care ne-am botezai 
şi noi creştin ii ; 6) al şaselea botez este al pocăinţei şi al 
lacrăinilor, cu care curăţim botezul cel dintâiu ce am în t in a t ; 
7) al şaptelea botez este al mucenici, care este şi mai bun 
şi mai cinstit, că nu se teme să să mai spurce cu păcate 
botezul acesta care l-au ară ta t  întâi Hristos, că şi-au vărsai 
prea cinstit şi scump sângele său pre cruce, şi toţi muce
nicii cu acest botez s ’au botezat şi s 'au învrednicit împărăţiei 
ce r iu lu i; 8) al optulea botez, cel mai de pre urmă, este al 
focului celui nestins ce va să muncească pre cei păcătoşi, 
după  cum zice la un tropar al canonului de astăzi la a 6-a 
p e a s n ă : «cu focul cel după  urm ă botează Hristos pre cei 
protivnici şi neînţelegători de dum nezeirea lui».

trup şi cu suflet, şi fiind trupul simţitor, trebueşte, când îl în
tinăm, să-l spălăm  cu apă, că apa încă este s im ţi to a re ; iar 
sufletul, fiind făr de materie, duhul îl curăţă, şi-l luminează, 
şi-l m ântueşte  de păcate.

Aceste întrebăciuni avem la praznicul de astăzi, precum 
le-aţi şi auzit. Deci pentru  aceasta trebueşte, blagosloviţilor 
creştini, câţi ne-am botezat în numele sfintei şi cinstitei Troiţe, 
să ne ferim de toate lucrurile şi faptele drăceşti, ca să nu ne 
întinăm sfântul botez cu păcatele, nici să călcăm făgăduin
ţele ce ne-am  făgăduit lui Hristos. Şi pentru ca să primească 
D um nezeu praznicile şi sărbătorile noastre, trebuie să păzim 
poruncile lui, după  cât ne-ar fi putinţa, şi să purtăm  grije 
pentru  m ântu irea  noastră şi pentru îm părăţia  ceriului, căci 
acolo ne este lăcaşul, după  cum zice fericitul Pavel:  «petre
cerea noastră  în ceriuri este» (Filip. cap 3, stih 20). Să nu ne 
lunecăm cu firea spre lucruri acele deşarte ale lumii, pentrucă

D E r CE< BOTEZUL ESTE 

DE APĂ Şl DE SPIRIT ?

A cincea  întrebăciune este : botezul 
pentru  ce este de apă  şi de d u h ?  Şi 
zicem că, fiind om indoit, adică cu
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Hiuit toate trecătoare  şi mincinoase; să 11c ferim de ucidere, 
de curvii şi de preacurvii, de beţii şi de apucări, să nu ţinem 
pismă unul altuia, nici să ne vindem cu pâra  unul pre altul, 
ui cruzie de inimă şi cu nemilostivnicia, pentru  ca să ne pă
gubim şi să ne sărăcim unul pre altul, dupre  cum vedem 
to tdeauna că fac mulţi, ne tem ându-se nici de Dum nezeu, nici 
de păcat, nici îşi aduc aminte de m oarte  sau de o s â n d ă ; să 
numesc num ai cu numele creştini, iar cu inima sunt departe 
dc Dumnezeu, după cum zice Isaia: «şi faptele lor nu sunt 
creştineşti» (Isaia, cap 19, stih 13); ci mai vârtos voiu zice că 
sunt drăceşti, că num ai diavolul nu pohteşte binele omului, 
pentrucă este vrăjmaş şi mincinos dinceput, după  cum zice 
I Iristos : să nu ne trufim întru inimile noastre, veri pentru 
ce bine am face, că ne vom pierde plata ostenelei. Şi în scurt, 
s;l ne ferim de toate lucrurile cele rele şi necuviioase, carele 
mc vatăm ă la suflet, şi se bucură  vrăjmaşul nostru, diavolul,
de e le ;  ci numai să pohtim pururea  să facem fapte bune şi
plăcute lui D um nezeu, pentrucă răm ân făr de moarte, şi vom 
lua plată la ceriuri pentru ele Să alergăm la sfintele bese- 
rici, de nu in toate zilele pentru  multe neputinţe şi nevoi ale 
noastre ce ne vin to tdeauna din valurile lumii, m ăcar D um i
nicile şi să rb ă to r i le ; căci că pentru  aceasta s ’au rânduit 
aceste sfinte zile: una, pentru ca să ne odihnim şi noi şi d o 
bitoacele noastre, de trude  şi ostenele ce facem peste toată 
săp tăm âna; a doua, pen trucă  sâ m ulţăm im  şi să dăm  laudă 
lui D um nezeu  pen tru  multele şi nespusele facerile de bine ce 
nu a ră ta t  cătră noi şi ne a ra tă  to tdeauna, şi ne ţine şi ne 
chiverniseşte ca un m ilos t iv ; a treia să auzim cântările şi sluj
bele celea ce să fac pentru  folosul cel sufletesc; că precum
mi poate trăi trupul omului făr de h ran ă  simţitoare, aşâ nici
sufletul nu  poate trăi fără de hrana  cea duhovnicească, care 
este cuvântul lui D um nezeu, după  cum zice Hristos la E van
ghelie: «nu num ai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul 
m rele  iese din gu ra  lui D um nezeu» (Matei, cap 4, stih. 4). 
Im nu să m ergem  pe la hore, şi pe la jocuri, şi pe la câr- 
ciume, dupre  cum  ne este obiceiul, câ în loc de a ne folosi,
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ne păgubim  şi sufleteşte şi trupeşte. Iar de ne trebuie să ne 
adunăm  pre la hore ca să privim, mai bună horă decât aceasta 
a besericii şi mai f rum oasă privealâ şi mai cuvioasă adunare  
nu socotesc, nici cunosc a fi alta decât aceasta, că afară  din 
mul{imea oam enilor ce s 'au  adunat, vedem cu ochii noştri 
pre dom nul nostru lisus Hristos, ca un îm părat vecinic, şi 
pre cinstita Maică-sa, pre sfinţii îngeri, pre apostoli, pre m u 
cenici şi pre tofi sfinţii; iar cu urechile auzim faptele şi lu
crurile cele m inunate  ce au făcut pre păm ânt şi ne bucurăm 
şi sufleteşte şi trupeşte, câ nu păgubim  nimic, ci mai vârtos 
câştigăm sfinţenie şi milă dela Dum nezeu ! Şi când ieşim dela 
beserică, să nu ieşim deşârţi, ci să facem cum face ariciul, 
că după  ce merge la vie, întâi să satură  cl de struguri, şi 
apoi scutură viţa dc cad broboanele jos şi să tăvăleşte pre 
dânsele de se înfig (broboanele) în ghimpii lui şi duce şi 
pu ilo r ;  aşâ să ducem  şi noi fieştecine pre la casele noastre 
copiilor şi celor ce n ’au mers la biserică din cuvintele ce am 
auzit din Sfânta Evanghelie şi dintr 'alte cărţi, ca să-î hrănim 
şi pre dânşii cu h ran a  cea su f le tească ; şi după  aceea să ne 
păzim mintea şi cugetele cele viclene, şi trupurile noastre să 
le ferim de toate spurcăciunile. Să avem dragoste  cătră toţi, 
să facem milostenie la săraci, să iubim pre cei streini, să 
căutăm  pre cei bolnavi, şi pre cei din închisori să-î cercetăm, 
să facem bine vrăjmaşilor noştri, după  cum ne învaţă Hristos, 
să avem răbdare la nevoi şi la scârbe, să ne supunem  celor 
mai mari, domnilor şi s tăpânilor noştri, să ne cucerim cu 
cuviinţă duhovnicilor noştri, şi preoţilor, şi călugărilor, că aşâ 
place lui Dumnezeu. Şi acestea toate pâzindu-le şi făcându-le, 
să avem nădejde bună  şi făr de îndoială cătră D um nezeu, că 
aici întru această viea{ă vom petrece vieaţa bună  şi făr de 
întristare, iar în cea viitoare ne va învrednici şi ne va pune 
în num ărul celor drepţi, ca să ne bucurăm  în veci nesfârşiţi 
întru aceâ fericire, lăudând şi b inecuvântând numele Tatălui 
şi al Fiiului şi al D uhului sfânt, a căruia este mărirea  şi ţi
nerea în veci, amin.



X.

CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ LA 

PREOBRAJENIA l ) DOMNULUI 

N O S T R U  I I S US  H R I S T O S

Luat-au  1 ia tis pre Petru §i p re  lo a n  
şi p re  laeov  fra tele  lu i, §i i-au  su it 
pre dân şii în tr 'un  m unte îna lt deosebi 
ş i s 'a u  schim bat înain tea  lor , şi- a 
stră lucit fa ţa  tu i ca soarele, ia r  ha i
nele lu i să fă cu ră  albe ca lum ina.

l)e vreme ce soarele cest simtitoriu, când răsare  şi să înalţă 
(Ic pre păm ânt, să face pricină şi mijlocitor a m ultor  bu- 
iiiltăţi, că întinzându-şi razele luminează păm ân tu l  şi marea, 
goneşte şi risipeşte toată ceaţa şi negura, încălzeşte şi hră- 
iicşte toate neamurile  dobitoacelor, şi în scurt să zic, toate Ie 
lusufleteşte şi le înviază, şi pre toate îm preună le bucură şi 
le veseleşte; dar  cu cât mai vârtos soarele cel de gând  a! 
dreptăţii, Fiiul şi Cuvântul lui D um nezeu (Tatăl), Dom nul 
Ilustru lisus Hristos, (pentru carele zice prorocul M alahia la 
I capete : «va răsări vouă celora ce vă temeţi de numele m eu 
nuiirde dreptăţii»), carele s ’au suit şi au răsărit astăzi în mun- 
lek' favorului, întinzând razele şi strălucirile măririi dum - 
Mtvi'irii lui, n ’a r  fi dat vieaţă morţilor ca lui M ois i?  N 'a r  fi 
li i mi nat pre vii, ca pre llie ? N 'a r  fi gonit prepusul şi cugetul 
i i'l prolivnic din mintea Apostolilor, n 'a r  fi înrădăcinat şi n ’ar

'------------- — ✓
') schim barea la faţă.
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fi crescut mai multă credinţă în inima lor ? Nu le-ar fi dat 
să-l cunoască mai luminat, cum câ este Mesia cel adevărat 
Hristos ? Şi cum că de voia lui merge spre moarte, ne-având 
vină de moarte, şi să cunoască cum că numai pre dânsul să 
cuvine să-l iubească, iar celelalte toate să le aibă ca nişte 
gunoaie. Drept aceea pohtesc pre inţelepţia voastră să-mi daţi 
puţinică ascultare cu dragoste, ca să înţelegeţi de este cu cale 
şi de să cuvine să avem şi noi dragoste către Hristos ca

ce se cuvine să primească, z icând : «fiiule, de vei vrea să te 
apropii a sluji dom nului D um nezeu, găteşte sufletul tău spre 
ispită.» Pentru aceea dar trebueşte cela ce slujeşte lui Dumnezeu 
să aştepte ispitele şi răsboiul vicleanului diavolul, iar sâ nu să 
desnădăjduească, ci mai vârtos atuncea să aştepte mai mult a ju
toriu şi mai multă putere dela D um nezeu (numai să stea cu 
credinţă adevărată, cu nădejde bună, şi să ţie dreptatea, şi să 
urmeze bunătăţile şi faptele cele bune), că nu-l va lăsă D u m 
nezeu să să ispitească preste putin ţa  lui, ci făr de zăbavă îi 
va încetă scârba şi ispita o va goni dela dânsul, precum o 
vedem aceasta luminat, că s’au făcut la mulţi în multe locuri : 
că întâi lui Avraam i-au poruncit D um nezeu să să suie în 
m unte  şi însuşi cu mâinile lui sâ junghie şi să jărtfuească 
pre unul născut fiiul său, pre I s a a c : oare n ’au fost grea 
această cerire ce au pohtit D umnezeu dela d â n su l?  O are  n'au 
fost m are şi nesuferită durerea  de inimă aceasta ? Iară vă- 
zându-i D um nezeu credinţa şi cum că nu s 'au  lenevit, nici 
au zăbovit a o face aceasta, îndată  i-au ridicat întristarea şi 
scârba prin mijlocul îngerului, z icându-i: «Avraame ! Avraame ! 
nu pune m âna  ta pre copil». Şi norodul cel jidovesc cât necaz 
petrecea în Eghipet, fiind robiţi în mâinile Iui Faraon, iar 
pentru ca să-i m ân tuească  Dum nezeu din scârbe, câtă putere 
nebiruită cu cele 10 rane prin mijlocul lui Moisi au a ră ta t?  
Aşijderea şi dreptul şi mult pătimaşul Iov, ca în tr 'o  clipă de

apostolii.

SCHIMBAREA LA FAŢĂ 

A MÂNTUITORULUI.

Vedem la al doi ea cap al prea 
înţeleptului Sirali că învaţă pre cela 
ceva vrea să slujească lui Dumnezeu,
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iTiis.au pierdut nu n u m a i mulţimea dobitoacelor, casele, fe
ciorii, fetele şi toată  avuţia  ce~aveâ, ci şi trupul lui s ’a u m 
plut de bube şi de viermi, şi zăcea într 'un gunoiu  ; iar pentru
i Aci au  răbdat ispitele cu m are vitejie de inimă, fără de ză- 
Imvfl i-au dat D um nezeu îndoit celea ce au pierdut.

Insă cu aceste vorbe ce am zis, socoteala noastră nu este alta, 
lilră numai ca să ară tăm  taina de astăzi a schimbării feţii lui 
I Iristos, cu carea au dat m are  ajutor apostolilor la nevoia 
necredinţei ce erâ să cază: că văzând^apostolii  pre Hristos 
lutr’a tâ ta  lipsă şi sărăcie, cât nici capul nu aveâ unde  să şi-l 
plece, şi în tr ’a tâta sm erenie  şi în tr’atâtea hule ce-i făceâ J i 
dovii, să tu rb u ră  în cugetul lor, ca nişte oameni proşti ce erâ ;
vi pentru aceia au început a nu-l crede, socotind cum că nu 
vh fi acesta Mesia cel adevăra t;  şi mai vârtos că preste pu 
ţine zile erâ să moară cu m oarte  necinstită. Drep t aceea ce 
all ar  fi trebuit la această nevoie a  necredinţii, fără numai 
njutoriu dela Fiiul lui D um nezeu, dela Hristos, carele cu 
iidevărat le-au dat mare putere şi m are ajutor, că i-au suit 
lulr’un m unte  şi s ’au schimbat înaintea lor, arătându-le  lu
mina dumnezeirii lui pre cât erâ cu putinţă să vază ochii 
omeneşti, luminând şi mărind firea cea om enească  (cu care) 
erâ îmbrăcat, care lumină s ’au vărsat şi pre hainele lui, ca 
sa dea  cu aceasta apostolilor o îndrăzneală şi un ajutor 
mare, şi să-i adevereze şi să-i încredinţeze cum că acest sărac 
şi smerit la vedere, carele erâ  hulit pentru multa a lui sm e
renie, m ăcar că preste puţine zile să va da legat în mâinile 
Jidovilor să să hulească, să să batjocorească, să să scuipe, să 
să bată  cu palm a peste obraz, să să muncească, sâ să ră 
nească, şi la cea de apoi să să şi răstignească, ca un făcător 
de rele ; iar să nu socotească că este num ai om singur, ci 
este şi D um nezeu, şi om desăvârşit, şi a d e v ă r a t ; şi pentru  
«ceasta s’au schim bat înaintea lor.

La 3 lucruri trebuia  m are ajutor apostolilor, ca să scape 
de nevoia şi de ispita cea m are a necredinţei : întâi să cu- 
veniâ să crează cum că Hristos este adevăratul M e s ia ; a 
doua, văzându-l pre cruce mort, le trebuia ajutor să nu-şi



72 A NTlM  IV IR EA N U

piarză credinţa, nici să socotească cum că acest nu este 
D um nezeu ; a treia, să le dea pricină să-l iubească cu dra
goste  fierbinte. Deci, la aceste câte trete să vede astăzi 
cum că au dat Hristos, cu schimbarea feţii lui, m are ajutoriu 
apostolilor, pentru  ca sâ-l cunoasă  că el este Mesia cel 
ad ev ăra t ;  pentru  aceea le aduce trei m arturi vrednici de 
crezu t:  pre Moisi, pre Ilie, şi pre Tatăl lui cel ceresc. Şi iată, 
zice evanghelistul, să a ră tă  lor Moisi şi Ilie grăind cu 
dânsul de ieşirea lui câre vrea să să plinească în Ierusalim, 
şi Tatăl cu glas îl m ărturiseşte  din n o r : «şi iată glas din nor 
zicând : acesta este Fiiul meu cel iubit* întru carele bine am 
vrut, pre acesta ascultaţi». Şi pen tru  ca să le ajute aposto
lilor să nu iasă din credinţă, văzându-1 pre cruce, zice mai 
înainte că vorbeşte cu Moisi. şi cu Ilie pentru m oartea  cea 
după  cruce carea vrea să ia, pentru ca să-i facă, după  cum 
am zis, să-l iubească cu dragoste  fierbinte ; şi pentru  aceea au 
descoperit puţintel slava dumnezeirii Iui, cli carea au mărit firea 
cea om enească şi va să m ărească pre sfinţii Iui la a doua  venire.

«Şi să arălă  lor Moisi şi Ilie grăind cu dânsul».

aibă soţii ca acestea, pentrucă Hristos este Mesia, Moisi este 
făcător de lege, Ilie este proroc mare. Hristos este mântui- 
toriul lumii, Moisi este mântuitoriul Jidovilor, Ilie va să fie
mântuitoriul 'celor drepţi, mai înainte puţin de judecată.
Hristos este dătă tor  de lege, Moisi este învăţător de lege şi. Ilie 
râvnitor de lege. Vedeţi dar ce soţii alese are şi cum că să 
a seam ănă  în oarecare chip : Moisi a murit, Ilie n 'a  murit, şi 
oare ce poate fi aceasta de s 'au  însoţit Hristos cu un drept 
din cei morţi şi cu un drept din cei v ii?  Pentru căci la ju
decata cea viitoare vor să să judece viii cu morţii, şi vor să
sâ veselească la împărăţia  ceriului câţi vii vor fi drepţi şi
câţi morţi vor fi drepţi. Şi de vreme ce taina aceasta de

DE CE S’A ARĂTAT MÂNTUI

TO R U L CU MOISE Şl CU ILIE ?

M inunată  vorbă şi aleasă 
soţie ') are astăzi Hristos cu 
adevăra t;  şi i sâ cuveniâ să

') tovărăşie.
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««Iii/ 1 ii schimbării lui Hristos inchipueşte şi este ca un 
Himmi aceei măriri ai împărăţiei ceriului, pentru  aceasta au 
ri>ln, In mijloc unul din cei morţi, pre Moisi, şi unul din
1 1 1  vii, pre Ilie. Şi cum că vor să vie la îm părăţia  ceriului 
(tH|in-iiiiă viii şi morţii, ne-o adeverează fericitul Pavel, la 15 
§ti|icf'- către Corinteni, zicând : toţi nu vor adormi, iar toţi 
Om vom schimbă, adică nu vom muri toţi, iar toţi ne vom 
m lihnbă de trupul acest stricăcios şi ne vom face nestri- 
i Ai l o ş i » .

»^l să arată  lor Moisi şi Ilie».
I ):irc pentru ce?  Pentru 4 lucruri: una, pentru ca să scoaţă 

t|rlii norod acea socoteală mincinoasă ce aveâ asupra  lui
I li M os: că unii ii zicea că este Ilie, alţii îi zicea că este 

■ ir iu ia ,  sau unul din p ro ro c i ; a doua, pentru ca să cunoască 
llllnvii cum că Hristos nu este împotriva legii lui Moisi, şi 
jicnim aceasta stă cu dragoste  de vorbeşte singur, făcătoriul 
linii. cu Moisi, şi cu râvnitorul legii, cu Ilie; a treia, pentru  

m  să arate cum  că este dom n şi s tăpânilor al vieţii şi 
ni morţii, şi s tăpâneşte  pre cei vii şi pre cei morţi, şi când îi 
t li In i vin, precum  adeverează Poeticul la un tropar de as- 
i i -1 dela a opta pesnă, zicând: «ca celuia ce stăpâneşti ceriul 
ţl impârăţeşti păm ântu l şi dom neşti  cele de desupi, au stătut 
IimIiiIim ta, Hristoase de pre păm ân t apostolii, iar ca dela 
jţrlii 1‘estiveanul Ilie şi Moisi din cei m orţi» ; a patra să vază 
||HiNlolii în ce chip au cinstit pre aceşti 2 proroci, pre Moisi, 
f|< I aveâ mare blândeţe, şi pre Ilie, căci aveâ mare râvnă 
Ulii' credinţă, pentru ca sâ să asem ene şi ei lor, să fie blânzi 
ţl fri vuitori acolo unde vor vedea că este în nevoie credinţa 
«i închinăciunea lui D um nezeu. Şi pentru aceste 4 pricini ce 
§m /is, au adus la mijloc pre Moisi şi pre Ilie ; iar mai vârtos 
M /ic că i-au adus pentru ca să mărturisească apostolilor 
9 IHH că este Mesia, m ăcar că n 'a r  fi trebuit această mărturie 
ftA o  aducem la mijloc, fiind mărturia Tatălui din ceriu mai 
VH'ilnicâ decât a p ro roc ilo r : «şi iată glas din nor z icând :  
Nii'iiila este Fiiul meu cel iubit, întru carele bine am vrut, 
i*ii acesta ascultaţi». O !  ce mărturie credincioasă şi adevă
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rată este aceasta ! o ! ce bunăta te  şi fericire au câştigat acel 
ce au ascultat pre cel mărturisit şi au urm at lui, după  po
runca Părintelui celui ceresc! Că adevărat, de s 'au şi pedepsii 
în tr’această lume puţin, după cum zice prea înţeleptul Solo- 
mon, iară cu mari bunătăţi şi fericiri s 'au  d ă r u i t : «căci 
Dumnezeu i-au ispitit pre dânşii şi i-au aflat lui — şi vred
nici, ca auru l în ulcea, i-au lămurit pre ei şi ca o jertfă do 
ardere întreagă i-au priimit pre ei». Puţin au ostenit adevărat, 
iar mare plată au l u a t ; în scurtă vreme au fost în scârbe, 
iar in vreme nesfârşită să vor bucură ; câ iiu-s vrednice pa* I 
timile vremii de acum către mărirea  cea viitoare, după cum 
zice fericitul Pavel.

CE ÎNSEMNEAZĂ „ASCUL- «§* i a t ă  £ laS d i t l  n ° r  z icâ , , t l  : I

TATI PE M Â N T U IT O R U L »?  aCCS' a  eS ' e  F ” Ul mCU C6' *  i 
--------------------------------------- întru carele bine am vrut, pro
acesta ascultaţi».

O are  acest cuvânt, ce zice T a tă l :  «pre acesta ascultaţi», 
numai apostolilor să fie zis să-l asculte au şi n o u ă ?  Mic 
mi să  pare să-l fie zis şi nouă să-l ascultăm, de vreme a* 
ne ţinem creştini şi ucenici lui Hristos. Acuma dar  trebuie 
să înţelegem întâi lucrarea acestui c u v â n t : «ascultaţi», ce va s;l 
zică, apoi celelalte le vom înţelege preâ lesne. A ceasta :  as
cultaţi, aici nu să înţelege singur cuvântul cel gol ce iese din 
gu ra  omului să-l ascultăm cu urechile, căci acela nu să nu- ' 
meşle ascultare, ci auzire, ci să înţelege sfârşitul faptului, 
adică ca cum am  zice unei s l u g i : du-te de fă iată ce, şi el 
auzind cuvântul, să supune ascultării şi merge de face. Aş;'i 
şi D um nezeu Tatăl ne zice n o u ă :  «pre acesta ascu lta ţi», adiert 
ce ne va porunci Hristos să facem, să ne supunem  ascultării 
şi să săvârşim lucrul după  pohta  lui pentru binele nostru. <

ASCULTĂM N O I  ^ a  vec*e m  ^ a r  a c u m  ţ i n e m  p o r u n c i t
„  : „  . lui Dum nezeu şi de ascultăm pre Hristos
P E  MÂNTUITORUL ? , , . . .  „  1 „
---------------------------- la cele ce ne învaţă, h u  socotesc sa Iun
departe de acea ascultare, cât e cerul de păm ânt, pentru 
căci Hristos zice la ioan în 14 capete: «cela ce are pornii
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ill< miile şi le păzeşte pre ele, acela este cela ce m ă iubeşte>. 
Anim dară, de vom zice câ iubim pe Hristos, să vedem 
Ihih' poruncă  ţinem.

Ililstos zice: «scârbe veţi aveâ în lum e»; noi nu pohtim 
| |  Mvcm nici o scârbă; iar deşi avem vreo scârbă, o avem 
|n n liii căci nu ni să împlineşte pohta, iar nu pentru dra- 
ti" itra lui.

Iliislos zice: «pacea mea o dau vouă* ; iar noi nu dea 
tyllinticzeu să avem pace întru noi, ci ne tu rbu răm  pururea  
jirului fieştece, ca valurile mării, când le suflă vântul.

Iliislos z ice: «nu judecarăţi, ca să nu vă judecaţi» ; iar 
^ •npu tc re i  fi nu este nici zi, nici ceas, sâ nu judecăm de 
fdll, nu numai pre cei ce-i ştim, ci şi pre cei ce nu-i ştim.

Iliislos zice: «precum pohtiţi voi să vă facă vouă oamenii, 
faii'|i şi voi lo r» ;  noi pohtim să ne cinstească toţi, sâ ne 
itcii loţi plocoane şi daruri, să ne laude, sâ ne fericească, să 
MP urâească de bine, să ne facă toţi după  poh ta  noastră, să 
mi ne stea nimeni înpotrivă, nici să ne zică nimica, de am 
(lUT orice rău  ; iară  noi pohtim să osândim  pre toţ', să nu 
ii/im nimărui nimica, sâ nu facem nimărui nici un bine, nici 
«A Hă folosească nim enea de noi ; pre toţi ii hulim, pre toţi
II nrăiin de rău, pre toţi îi pârim, pre toţi îi luăm în râs şi 
Im batjocură ; tu tu ro ra  le zicem că sunt nebuni şi fără nici 
n nmrotealâ; num ai pre noi înşine, voiu cuteză a  zice, ne 
U rm i mai înţelepţi şi decât D umnezeu şi nu ne aducem  
«minte că înţelepciunea lumii aceştia este nebunie înaintea 
Ini Dumnezeu.

I liistos z i c e : «poruncă nouă vă dau vouă, ca să iubiţi
...... pre altul» ; iar noi ne urîm şi ne căutăm  ponctş unul
iilluin, ca când ne-ar fi ucis părinţii, sau ne-am fi făcut alt 
(Au ceva.

Hristos zice : «că cine să va ruşina de mine şi de cuvintele 
dirlt‘ în tr’aceastâ rudă  *) prea curvarâ  şi păcătoasă, şi Fiiul 
IHltniesc să va ruşina de el, când va veni întru slava Tatălui

neam .
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său cu îngerii cei sfinţi (cu sfinjii săi îngeri)» ; iar noi uit) 
de dânsul ne ruşinăm, nici cuvintele lui le ţinem în scaiul) 
ca o nimica, nici cele ce ne învaţă  spre folosul şi m ântuir ii  
sufletelor noastre le p ă z im ; ci aflăm pricini şi zicem că nu 
putem să le facem acestea ce ne învaţă Hristos, că nu ne ilit 
îndem ână , căci avem case grele şi vremea nu ne slujaşte, n\ 
sun tem  supuşi supt jugul păgânului, şi avem nevoi multe ,,1 
supărări de toate părţile. D ar celea ce pohtim  noi, cum le putem 
face toate deplin, făr de nici o zăticneală? Pre Dumnezeu 
nu voim să-l ascultăm la cele ce ne învaţă să facem pentru 
binele şi folosul nostru cel sufletesc, ci ne par învăţăturile Iul 
grele şi rele, şi pentru  aceea nu l cinstim, ca când ne-ar fl 
vrăjmaş de m oarte  ; iar pre oamenii cei ce nu să tem de Dum
nezeu, nici să ruşinează de feţele omeneşti, îi ascultăm la cclo 
ce ne învaţă să le facem spre pierzarea sufletelor noastre şl 
spre necinstea noastră, şi spre a ne cleveti toţi şi a ne bles
temă pentru nedreptăţile ce f a c e m ; şi priimim învăţăturile 
lor cu dragoste şi le facem cu mare pohtă, şi ne bucurăm 
de ele, ca de o mare avu{ie, şi-i lăudăm cătră toţi ca pre 
nişte prieteni şi făcători de bine, şi-i cinstim, pentru căci ne 
răpun  sufletele cu învăţăturile lor, mai vârtos decât pre D um 
nezeu, carele pohteşte  pre toji oamenii să să mântuească. 
Hristos zice : «după aceasta vor cunoaşte toţi că-mi sunte|î 
ucenici, de veţi aveâ dragoste între voi» ; iar noi ne pizmuim, 
ne zavistuim, ne pohtim răul unul altuia şi mijlocim în tot 
chipul să ne păgubim  unul pre altul, nu num ai de avere, ci 
mai vârtos de cinste ; şi facem cu aceasta păcat împotriva 
duhului sfânt. D ar D um nezeu de-ar fi făcut lumea numai 
pentru un om, ce ar fi trebuit să mai facă şi pre Eva, 
apoi să-i blagoslovească şi să le zică: «creşteţi şi vă înmul
ţiţi şi umpleţi păm ântul şi domniţi (stăpâniţi) pre dânsul?» 
Iar deşi este cinevâ să arate  dragoste  cătră altul, este m in
cinos şi viclean, că o face au de vreo frică, au de vreo 
ruşine, au pentru vreun câştig rău. Hristos z ice : «daţi ale 
Chesarului Chesarului, şi ale lui D um nezeu, lui Dum nezeu ; 
iar noi nici mai marilor noştri, atâta celor bisericeşti, cât şi
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fflm mireneşti, nu le dăm căzuta cinstc, nici lui Dum nezeu ; 
iii'i im supunem  lor cu dreptate, ci cu viclenie şi cu r ău ta te ;

In loc de a-i iubi şi a ne cuceri lor, noi îi g răim  de rău 
JM  ponosluim. Dară să vedem ce zice D umnezeu pentru 
rfnn li la cartea Ieşirii, :) la 22 de cape te?  «Pre dumnezeii tăi 
|K i ui  i grăeşti de rău şi pre boiarul norodului tău să nu-l 

H rbi '^ ti  de rău». Tâlcuitorii Sfintei Scripturi înţeleg să fie 
dumnezeii: arhiereii, păstorii şi dascălii bisericii. Boiarul no- 
imitiIni înţeleg a fi; împăraţii, domnii şi judecătorii.

Anim a dar  a supra  a cărora pornim limba noastră cea bles- 
IIMiiiilă şi-i grăim de rău, al cărora cinste ridicăm, al cărora
Mi...... ocărim ? Pe sem ne al arhiereilor, al dom nilor şi al stă-
HAnilnr noştri, pentru  cari ne porunceşte  D um nezeu să nu-i 
frnuu de râu ; iar noi fără de nici o socoteală punem  gura  
fllm.lră, după  cum zice David, la ceriu, cu atâ ta  semeţie şi 
lliui/nicie, neaducându-ne  aminte nici de cum de osândă. Şi 
|HHilru căci este cugetul nostru viclean, şi înaintea lui Dum- 
||Reii, şi înaintea oamenilor, pentru  aceea petrecem o vieaţă 
lllmlomată şi turburată , o vieaţă plină de frică şi de urîciune, 
I'IIim de nevoie şi de necazuri. Şi iată dară  că ne vădesc lucru- 
HIp V' faptele, că nici ascultăm pre Hristos, nici îl iubim ; că de
I mu iubi, am face poruncile lui, ci um blăm  de capetele noastre, 
fAt'rtud fieştecarele ce ni să pare şi ce ne place, neaducându-ne  
Hlliliile nici de moarte, nici de judecată. Şi de nu  ne vom în- 
Mpt&, cu adevărat vom să greşim  rău  şi vom să m ergem  
iflnlui (la rău, iar nu la bine). Drept aceea, iubiţii mei, trebuie 
lA fiioem mintea noastră  muntele Tavorului, ca să vie lumina 
i v i i  ndevărată, să o vedem cu ochii cei de gând  ai sufletului, 
«rt im ară tăm  şi noi cu osârdie în dragostea lui Hristos ca 
fl|in<ilolii, să ne asem ănăm  lui Moisi şi lui Ilie, râvnitori şi 
m i  Inievoşi în poruncile l u i ; pentru  ca să ne putem sui şi 
lini im preună cu Hristos în mintea cea oblăduitoare a su- 
llrluliii; să vedem cu gândul slava aceea şi norul cel lumi- 
mii şl să auzim glasul cel p ă r in te sc : acesta este fiiul meu

'i Dl ii Biblie.
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cel iubit i p ro c i , l) şi la cea după  urm ă să ne învrednicim s/l 
împărăţim  îm preună  cu el.

Aşâ, s tăpâne Hristoase, te rugăm  noi ticăloşii şi nevrednicii 
robii tăi, cari ne-ai răscum păra t cu prea scum p sângele triu 
din mâinile vrăjmaşului celui viclean, să te milostiveşti pentru 
mulţimea îndurărilor tale, să luminezi ochii sufletelor noastre 
cei întunecaţi, cu lumina cunoştinţii tale şi să aprinzi în inimile 
noastre cele împietrite văpaia dragostii taie, şi să ne învredi 
niceşti cu darul tău sâ te ascultăm şi să facem cu pohtă  câlt* 
ne porunceşti, şi să te iubim din tot sufletul, aici într'aceaslrt 
vieaţă ticăloasă şi plină de scârbe, iar in cea viitoare să ii( 
învredniceşti măririi şi luminii slavei dumnezeirii tale, o  
deapururea  să te mărim, îm preună cu cel fără de începui 
părintele tău, şi cu prea sfântul şi bunul, şi de vieajă încc* 
pătorul tău duh , în veci nesfârşiţi, amin.

şi celelalte.



XI.

c u v â n t  d e  În v ă ţ ă t u r ă  l a  s f i n ţ i i  

şi  În t o c m a i  c u  a p o s t o l i i  Îm p ă r a ţ i  

CONSTANTIN ŞI ELENA

Cu slavă ş i  cu cinate l-ai 
încununat pre dânsul,

( ci ce să cunosc pre sine avuţi, aceea pot să dea daruri 
wrdnice unui îm p ă ra t ;  şi cei ce să cunosc pre  sine învăţaţi, 
>11 ciu pot să-i facă şi căzuta la u d ă ;  iar eu, cunoscându-m ă 
|n r  mine foarte sărac de fapte bune şi slab de învăţătură,
ii ii in să duc alt dar  mai vrednic, nici altă laudă cuvioasă, 
|)e Dumnezeu încununatului marelui îm păra t şi întocmai cu 
H|iostoIii Constandin, fără num ai cap plecat şi cugetul meu 
cri cucernic.

Drept aceea întru cinstea lui am a zice înaintea dragostii 
vtmslre puţine cuvinte, nu cu obrăznicie, ci cu m ultă  cucerie, 
mii  vorbe ritoriceşti şi alcătuite, ci cu cuvinte smerite şi pros- 
lnlicc, nu după  cum să cuvine, ci d u p ă  putinţă. Ci vă poh- 
U’M- să ascultaţi cu dragoste.

ÎMPĂRATUL CONSTANTIN cucerie iscodesc să afle tâl-
I M .  MARE COM PAR AT CU cuii ° ri' (apărătorii) Sfintei Scripturi
APOSTOLUL PA V EL. A P»s">l iW . <t,„ţre
-----------------------------a ta tea  daruri  mari, cu care din
ilmnnezeescul dar  s ’au îmbogăţit fericitul Pavel, care da r  sâ  fie
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cel mai m are şi mai ales, cu carele in câte 4 părţi ale lumii 
s’au arătat m inunat şi vesti t?  Şi zic un ii:  cum câ să fie în
văţătura cea cerească cu care au  avut *) toate limbile ; ), au 
desrădăcinat din toate lucrurile păgânăta tea  şi au intins delii 
Răsărit până  la Apus numele lui Hristos şi credinţa ; alţii zic 
cum să fie descoperirile ce au luat, că, fiind încă în trup, 
s’au răpit până  la al treilea cer, au văzut frumuseţile  cele 
cereşti, au auzit cuvinte nespuse, carele nu este slobod omului 
a le grăi ; alţii iar zic : cum că să fie fost minunile cele făr de 
asem ănare  ce făceâ, cu carele au luminat credinţa, de vreme 
ce nu numai cu glasul vindecă şi cu cuvântul făceâ semne, 
ci şi cu um bra  şi cu hainile făceâ m in u n i ; iar apoi cu toţi 
să unesc la vorbă, şi z i c : cum că nici un dar  mai mult nu 
I-au mărit pre Pavel ca chem area  lui. Şi adevărat au stătut 
prea m inunat, de vreme ce, pentru  întoarcerea 3) lui Pavel, 
nici învăţătura  apostolilor au lucrat, nici puterea minunelor, 
ci lucrul acesta l-au săvârşit însuşi cuvântul lui Dumnezeu 
şi au făcut fiiul lui D um nezeu num ai pentru  Pavel aceea ce 
au făcut pentru tot neamnl om enesc ;  şi de s 'au pogorît acolo 
din sânul Tatălui pentru toţi oamenii, aici iară însuşi pentru 
Pavel au lăsat cerul şi s 'au pogorît trupeşte  cu toată  dum- 
nezeeasca lui slavă, pen tru  ca să-l întoarcă.

Şi de vreme ce aceâ chem are face pre Pavel atâ ta  de mi
nunat, cât nici apostol, nici mucenic nu este întocma m ări
rilor lui; dar  pentru vredniciile de D um nezeu încununatului 
meu C onstandin  ce voiu puteâ zice, carele asem enea ca Pavel 
au luat în to a rce rea4) lui, asem enea  şi ch em area ;  din ceriu fu 
chem at Pavel, din ceriu s’a chem at şi Constandin , după  cum 
îl cântă  b e se r ic ă : «chemarea nu dela oameni luând •’)». Pavel 
cu glas de lumină, precum  spune Luca la Faptele A posto
lilor: «văzui, zice, pre cale încunjurându-m ă lumină», şi C on
standin cu slove alcătuite de stele şi cu glas purtă tor  de lu-

*) a stăp ân it.
2) p op oarele .
3), 4) la creştin ism .
5) în  orig in a l, gi in greceşte .
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imIii.1, precum mărturiseşte is toria :  «întru aceasta birueşte». 
Arulo Pavel în tr’amiazăzi, aici Constandin în tr’am iazăz î; acolo 
l'iivtil, de lisus ce s ’au răstign it;  aici Constandin , prin crucea 
Iul lisus. Şi de vreme ce acolo mărturiseşte cel cu limba şi 
ni Inima de aur  loan, cum că nu este limbă iscusită spre a
• 111111e măririle lui Pavel; da r  eu că n 'am  nici limba aceluia 
d i  vorba de aur, nici bogăţia graiului lui, ce voiu putea să 
mim spre lauda lui Constandin, carele la chem are au luaL 
iImiiiI lui Pavel?

Drept aceea cunoscându-mi neputinja neştiinţii mele, îmi 
m ută *) şi făr de voie a lăsă în tr’o parte toate celelalte mari 
Vrednicii şi lucruri m inunate  ce au făcut în toate părţile 
lumii acest m inunat şi sfânt îm păra t şi voiu zice puţine 
cuvinte numai pentru un lucru ; ci ascultaţi să auziţi.

I himnezeu încununat, mare îm părat şi întocmai cu apostolii ? 
ţii zicem întâi : cum că este de D um nezeu încununat, în ce 
il i ip?  Una, pentrucă pre ceilalţi împăraţi îi aleg oamenii de-i 
fiu împăraţi şi-i încununează cu cunună  de au r  şi cu pietre 
'.rumpe ; iar pre marele Constandin, pentru  bunătatea  şi cu- 
M|irea inimii sale, însuşi D um nezeu l-au ales din limbi 2), ca 
pic Pavel din Jidovi, şi l-au chem at cu glas ceresc la vred- 
nlna împărăţiei şi I au încanunat cu cununa  darului celui dc 
«un, cu a rm a buneivoiri, după  cum zice David ; şi alta, că 
«este noapte  i s 'au arătat în vis D om nul Hristos, zicându-i: 
mei semn, ce ţi-am arătat astăzi pre ceriu, este a rm a  aceea
iii care am m ântuit din mâinile diavolului tot neamul o m e
nesc, acela să-l aibi şi tu, ca un steag ridicat să m eargă 
înaintea ta la toate răsboaiele, şi cu darul aceluia vei birui 
Im* toţi vrăjmaşii norodului ce ţi-am încredinţat să-l paşti

*) trebuie.
•) oam en i.

Antim  Ivireaou. — l ’redioi, 6

!>!• CE CONSTANTIN CEL 

MANE E NUMIT „ D E  D U M -

N I Z E U  Î N C U N U N A T » ?

O are  pentru  ce Sfântului C on
standin i s ’au dat acest tituluş, 
de-l numeşte sfânta  beserică num ai 
pre dânsul cu aceste 3 n u m ir i : de
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şi vei fi pururea  biruitoriu şi izbânditoriu. A doua, dc vreme 
cc împărăţia este un dar desăvârşit carele să pogoară dc; 
sus dela părintele luminilor asupra  celor aleşi şi îm bunătă 
ţ i ţi ,  pentru vrednicia lui îi dete D um nezeu de să făcu îm 
părat, întâi al creştinilor ca să îndrepteze pre cei r ă z v r ă t i ,  
să păzească tu rm a lui Hristos de lupii cei pânditori, şi cu 
praştia dubnlui sfânt să-i gonească şi beserică lui Dumnezeu, 
ce eră călcată şi gemea, de sub tirani să o ridice şi să o vese
lească ; căci cununa  cea îm părătească arc despărţeală  de mitra 
cea arhierească, şi împăratul carele să nevoeşte pentru  bi
nele şi folosul norodului, a tâ ta  la cele trupeşti şi trecătoare, 
cât şi la cele sufleteşti şi duhovniceşti, măcar că nu are acea 
vrednicie (arhierească', iară plata îi este dela Dumnezeu, în
tocmai cu episcopii, cu carii a r  fi mai râvnitor, şi să face şi 
el diadoh apostolilor, carii sunt împăraţi şi preoţi ai bese- 
riciei, de vreme ce d im preună lucrează cu D um nezeu pentru 
mântuirea lumii. Drept aceea pre dreptate  zice marele Con- 
standin sfinţilor părinţi dela soborul cel diutâiu : «voi în bese
rică, iar eu afară de beserică sunt pus de D um nezeu episcop'>. 
Pentru aceea dar să nu socotească împăraţii şi stăpâni- 
torii pământului cum că i-au pus D um nezeu să şază pre 
scaun frumos, numai spre  vederea înaintea ochilor omeneşti, 
împodobiţi cu veşminte scumpe, cu cununa  în cap şi cu 
schiptrul cel de aur în m ână, că numai singură dreptatea 
este de-i face cinstiţi ia norod. Pentru aceea ziceâ şi înţe
leptul Isiod cum că împăraţii pentru două  lucruri s’au rân
duit de oameni să fie stăpânitori : unul, pentru  ca să le 
facă dreptate  ; şi alta, ca să ridice strâmbătăţile  dela mijloc ; 
pentru aceea prorocul David, ca din gura  norodului, ziceâ : 
«Dumnezeule, judecata dă-o împăratului şi dreptatea fiiului 
împăratului» ; căci când în tr’o politie ’) străluceşte dreptatea, 
sunt cei supuşi pururea  noroc iţ i ; că ziceâ un filozof: «anul 
cel bun  nu-l face atâta mulţumirea rodurilor, cât îl face drep
tatea stăpânitoriului» ; şi altul iar fu în treba t:  care cuvânt

'}  cetate, stat.
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i 'Ir mai bun, pen tru  ca să trăească omul mai bine şi mul- 
(nniil? Au r ă s p u n s :  «acela num ai carele păzeşte dreptatea  
întocmai la toţi.»

(iviilru căci este de D um nezeu încununat, urm ează drept aceea 
«A fie şi m are ;  şi cum să nu fie mare unu! ca acela, pre 
(■«rele D um nezeu l-au în cu n u n a t?  Iar nu  zic prin aceasta că 
*nlt‘ mare, ci num ai precum  scrie Evsevie că lumea I-au 
numit pre sfântul C onstandin  m are îm păra t nu  atâ ta  pentru 
liii uinţele cele mari ce au făcut Ia răsboaie, cât pentru  mariie 
(m eri de bine ce au făcut supuşilor Iui, şi încăşi adaoge de 
(lini: cum că nici cu un mijloc nu se bucură, când vedeâ 
pir  vreunul trist înaintea lui ; h rana  şi îmbrăcămintele nu le 
livră săracii dela alţii, fără numai dela e l ;  nenumăraţi erâ 
tltul|imea săracilor carii alergâ Ia el să Ie ajute, şi nici unul 
Mii să întorcea deşert de dorita m ângâiere  ; iar nici pentru 
divnsta îi vom z;ce că este mare, că m ă uit Sa prorocia ce 
Hlrc David pentru Hristos la psalm 70, zicând : «şi să vor 
închină lui toţi împăraţii pământului, toate limbile ') vor sluji 
Iul» ; şi socotesc că această prorocie numai pre vremea mu- 
irlui Constantin  s 'au împlinit, în ce chip? Lui i s ’au supus 
lo|i împăraţii pământului, şi pentru  căci erâ  el capul tu turor 
împăraţilor, şi închinându-să el lui Christos, prin mijlocul lui 
1o|i s ’au închinat, şi cu pilda lui au luat f rum useţea credinţii.

pentru aceasta s ’au numit mare, pentru  căci tu turor celor 
niiii mari ai păm ântului el erâ  singur ţiitor. Şi voiu zice că 
pntr mare, şi pentru  căci au stătut pentru beserică Iui D um - 
Ikveu şi s’au arătat îm păra t credincios. Pentru  plata creşti
nătăţii sale, au supus D umnezeu supt picioarele lui toată 
lumea, atâ ta  cât şî dela India au venit soli cu daruri mari, 
(Ic i s 'au închinat lui, pentru ca să-l cunoască pre el că este 
împărat, de vreme ce vestea armelor lui şi multa lui creşti

l ) p o p o a r e l e .

i m : c e  c o n s t a n t i n  e

Ml IMIT „MARE IMPARAT“ ?

Al doilea num e din tituluş este 
pentru  ce să num eşte  sfântul C on
standin mare îm p ă ra t?  Şi zicem :
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nătate îl mărturisiâ preslc tot păm ântul dom n şi stăpân .« 
toatei^ lumi.

cu apostolii ? Că el să încunjure  cetăţi, oraşe şi sate, ca apos 
tolii, n ’au încunjurat, nici au um bla t să propoveduească nu
mele lui Hristos, şi credinţa ca dânşii sâ ostenească cu câlfl- 
torie pre jos, să asude să flămânzească şi să însetoşeze ni 
ei, N'au făcut sâ sâ închiză ca Petru în temniţă cu lanţul dfl 
gât, să să bată cu toiage ca Pavel, sâ să spânzure de copdp 
ca Andreiu, şi să să pedepsească cu de toate feliurile de munci 
şi de cazne, şi la cea de apoi să-i taie capul ca celorlalţi 
ap o s to l i ; nicăiri nu să vede. D ar  apoi cum şi pentru  ce s/l 
fie întocmai cu apostolii ? Pentru  căci acelea ce au făcui 
apostolii cu osteneala lor şi cu propoveduirea, el le-au făcut 
însuşi cu a sa pildă ; căci puterea împăraţilor şi a domnilor 
esle să prefacă şi să întoarcă voinţa norodului după  cum 
vor vrea ei ; şi aceasta nu o po t face cu alt mijloc, făril 
numai când vor face întâi ei aceea ce pohtesc să să facă dc 
alţii, precum au făcut Tum cuin  împăratul Kitaiului, că puiu 
du-şi întâi el m âna pre coarnele plugului, s ’au  îndem nat to|l 
supuşii lui de s 'au apucat de lucrul pământului. Aşijderea ţl 
marele Alexandru, când ocolise ostrovul Tirului, pentru  căci 
au luat el întâi pre umerile sale un braţ de lemne, s’au În
dem nat toată  oastea lui de au luat pietre şi lemne cu mâi
nile lor, de au um plu t gârla şi au făcut trecătoare şi au mcis 
de au  luat, Aşâ şi marele Constandin, cu a sa pildă şi cu 11 

sa creştinătate, au făcut pre toţi supuşii lui creştini, şi aceen 
ce n ’au putu t să o isprăvească desăvârşit toţi apostolii cu 
propoveduirea, fieştecarele unde  i s ’au fost da t soarta, il 
s ingur au isprăvit, cu porunci ce au dat în ţoală lumea, şl 
au întins păm ântu l şi lumea. Drept aceea cu dreptate este 
să să num ească întocmai cu apostolii, căci au plinit şi slujba 
şi num irea  apostolilor.

DE CE CONSTANTIN E NUMIT 

J N T O C M A 1  CU APOSTOLII*1 ?

Al treilea num e de tituluţ) 
este pentru  ce să numeşte 
Sfântul Constandin întocmai
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Anim a dară, de vreme ce pentru  smerenia, pen tru  marile 
(«ieri de bine şi pentru creştinătatea lui cea desăvârşit, au 
lAţtlgat acest tituluş, de să num eşte  de D um nezeu încu- 
niiniit, mare îm părat şi întocmai cu apostolii, cine să va îndoi
i i i  firea cum că nu are şi mare îndrăzneală către D um nezeu?  
ilmjit aceea dară  m ă  rog şi eu, măcar că sun t şi nevrednic, 
kri mijlocească cu călduroasele lui rugăciuni pre mult milostiv 
tul ţi îndurătorul Dumnezeu, ca să te păzească pre M ăria T a  *), 
încununat cu slavă şi cu cinste, în treg  şi sănătos, în mulţi 
Ulii cu multă fericire, amin.

-------  i
l ) C onstantin  B râncoveanu. in fu(a căruia s'a rostit predica.
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CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ 

LA DUMINICA FLORIILOR

Pohta  cea m are şi dragostea  cea curata, sau mai vârtoi 
să zic datoria  cea părintească, ce am cătră înţelepţia voastr.'i, 
m ă îndeam nă pururea  ca să nu lenevesc a vă cerceta, dupfl 
putinţă, cu învăţăturile cele su f le te ş t i ; că după aceasta mii 
voiu cunoaşte cu adevărat că vă sunt părinte sufletesc ifl 
păstoriu, când voiu pohti cinstea, folosul şi spăsenia sufle 
telor voastre ; şi d-voastră iarăşi după aceasta vă veţi arătii, 
cum sunteţi adevăraţi fii sufleteşti şi tu rm ă aleasă şi sfântă, 
când veţi priimi cu dragoste  cele ce vă învăţ, şi după putinţrt 
fieşte carele dintru voi le va ţinea şi le va face.

Drept aceea, iubiţii mei ascultători, câţi v ’aţi adunat Iu 
această cuvioasă şi sufletească adunare , măcar că este astA/l 
Duminica ce să num eşte  de obşte a Floriilor, iar n ’am a zice 
pentru  dânsa  nimic: una pentrucă fiind praznicul domnesr, 
şi trebuind la dânsa  multă materie şi multă vorbă ca srt 
descoperim cevaşi cât de puţin  întru cinstea şi lauda el, 
neştiinţa ne conteneşte ;  şi alta pentru căci ştiu, că în tr ’aceaslrt 
săp tăm ână  sileşte fieştecarele dintru voi să să grijeasert 
pentru ca să să învrednicească să să cuminece, unii la Joi 
mari, şi alţii S âm bătă  sau Duminecă, în ziua de Paşte. Drepl 
aceea, pentru acel lucru avem datorie mai vârtos şi trebuii.’ 
să zicem cela ce ne va lumina D om nul Hristos, dela carelc
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ret «-tu şi a ju toriu ; ci vă pohtfcsc să ascultaţi cu dragoste  şi 
u l u i  ce voiu să zic, şî socotesc c a d e  nu Veţi luă vreun folos 
illn zisele mele, iară pagubă ştiu bine că tiu veţi aveâ.

Din cele 7 taine ce ţine sfânta şi durnnezeeasca beserică a 
IM './trilului, este cea dintâi la rânduială  şi mai m are decât 
fonie sfântul botez, şi fără dânsul nu poate nim enea să intre 
Intru împărăţia  ceriului, că aşâ  zice D om nul Hristos la loan în 
|.l capete : «de nu să va naşte neştine ') din apă  şi din duh, nu 
vii pnteu să intre întru împărăţia lui Dum nezeu» ; care botez 
fnn' pre om fericit, sfânt, desăvârşit şi fiiu lui D um nezeu după  
ilur. Iară eu îndrăznesc şî zic cum că este taina pocăinţei 
întocmai cu sfântul botez în cinste şi în lu c ra re ; şi ocotesc 
rfl iu i voîu greşi de aceasta, pentruce ? Pentru  căci acele 4 
(Imuri, ce dă sfântul botez omului, păcatul le strică şi le în- 
ilnă, şi din fericit să face ticălos, din sfânt păcătos, din să- 
vArşît să face netrebnic şi de nimica, şi din fiiul lui D u m 
nezeu să face fiiu diavolului, că aşâ  zice loan în 13 c a p e te :  
«cela ce face păcatul dela diavolul este, că dinceput diavolul 
|irtcâtueşte.» Şi cum că taina pocăinţei cu sfântul botez este 
întocmai in cinste şi lucrare, o putem adeveri cu multe do- 
vetle, dintru carele vom zice 1, 2. La al optulea cap al Fa- 
ti’rii zice Dum nezeu cătră N o e : «nu voiu mai adaoge de 
«cum a blestemă păm ântul pentru faptele oamenilor, pentrucă 
/iicc cugetul omului spre cele rele din tinereţele lu i ;  deci nu 
voiu mai adăoge a omori tot trupul viu, după  cum am făcut», 
arătând cu aceasta multa a lui îndelungă răbdare. Pentru 
aceea potopul acela, după  cum zic dascălii besericii, în 
seam nă sfântul b o te z ; că precum ap a  potopului au spălat 
toi păcatul şi toată făr de legea de pre faţa păm ântului,  cu 
uceâ înecăciune ce au făcut de s ’au contenit tot trupul viu ; 
i.a şi sfântul b o te z a u  spălat şi au şters tot păcatul cel s tră 
moşesc şi al voinţii dela neamul om enesc. Iar apoi ştiind 
Dumnezeu că nu sâ va părăsi diavolul pentru răutatea  lui 
«ea multă, nici va conteni de a zavistui şi a vicleni pre ti-

cin eV i,
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călosul om şi a-1 îndem na cu o mie de mijloace, ca sâ  stritr 
haina sfântului botez şi să o smolească cu smoala păcii 
t u lu i ; pentru  aceea ca un părinte al milelor şi al îndurărilor, 
au da t omului această m are vindecare a pocăinţei, ca prin 
mijlocul ei să  vie iară la cinstea cea dintâi şi din fiiul ne;is 
cultării şi al pierzării să să facă iarăşi fiiul lui Dumnezeii, 
şi din m ort să să facă viu ; şi din pierdut, afla t;  că aşâ  zice 
la Luca în 15 capete : «fiiul meu acesta erâ m ort şi au în
viat, şi pierdut erâ şi s ’au aflat». Zice Dum nezeu la Isaia Iu 
capul cel d in tâ iu : «spălaţi-vă şi vă curăţiţi, scoateţi vicleşu
gurile din sufletele voastre înaintea ochilor mei şi veniţi sft 
ne în trebăm , zice Domnul, şi de vor fi păcatele voastre cu 
m ohorăciunea, ca zăpada le voiu a lb i;  iar de vor fi ca ru- 
şala, ca lâna le voiu face albe.»

APA POCĂINŢEI. L u a 1 '  S a m a ’ r ° g u ' v â - c u  m i n t e  î n t r e a Krt
------------------------ şi înţelegeţi aceste cuvinte ce zice D um 

nezeu prin Isaia, că aceea ce zice: «spâlaţi-vă şi vă curăţiţi* 
nu că zice doară  să ne spălăm cu apa  această proastă  ce bem 
şi ne slujim cu dânsa, care nu are alt, fără nuniai a spăla 
pieile t ru p u lu i ; ci zice să ne spălăm şi să ne curăţim păcatele 
cu apa  sfintei pocăinţe şi cu lacrămi. Şi iarăşi zice: «scoate|i 
vicleşugurile din sufletele voastre înaintea ochilor mei» ; adică 
zice să ne ispoveduim nu cu buzele, ci cu inima şi cu gând cn 
l-iaac, ca să nu mai păcătuim, că D um nezeu fiind tot ochiu, le 
vede toate şi le-cunoaşte şi nu să uită la mărturisirea buzelor, 
carele sun t  scule spre  slujba trupului, ci să uită la adâncul 
in im ii;  că el este cela ce ispiteşte inimile şi rărunchii, după 
cum zice David la al 7-lea psalm : că de nu ne vom căi delii 
inimă, zice, şi de nu ne vom întoarce cătră dânsul, «sabin 
sa o va luci, şi arcul lui l-au încordat şi l-au gătit pre el, şi 
în tr ’însul au gătit vasele morţii, şi săgeţile sale celor arzători 
le-au. lucrat» ; că pocăinţa a tuncea este pocăinţă, când merge 
neştine de bunăvoia Iui, făr de nici un  fel de pricină să să 
ispoveduească la duhovnicul lui cu umilinţă, cu înfrângere  de 
inimă, cu lacrimi fierbinţi şi cu gând  desăvârşit, ca să să
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MfAurnsc.l de p ă c a te ; căci acestea sunt temeiul ei ; şi atunci 
t*H' i nvâiitul acela ce zice: «veniţi să ne întrebăm», adică 
■Mlld vom aveâ îndrăzneală să mergem  înaintea lui şi să ne 
(!*»< lildem gura  şi să ne spunem  jalba ce avem de vrăjmaşul 
■ ţf l iu ,  să-i spunem  stricăciunea ce ne face; şi el să făgă- 
ilin .ir că ruşalile cele mai mari ce ar aveâ păcatele noastre, 

sunt ale sângelui, adică uciderile, el le va albi şi le va 
i tii .111 ca însuşi pre sine, că zăpada este şi oaia este ome- 
HlM I Ini ; precum hainele lui le-au arătat albe ca zăpada in 
Hliinlele Tavorului, după cum zice la Marco în 9 capete. 
Itirpt aceasta ce altă mai mare bunătate  sau mai multă iertă- 
tlnnr decât aceasta pohtiţi ? Să facă pre cei ispoveduiţi albi şi 
piru|i ca trupul lui, «carele făr de lege n 'au  făcut, nici vicleşug 
llli n’mi aflat în gu ra  lui», lată dară  că taina pocăinţîi cu sfântul 
Imlc/, după  cum am zis, este întocmai în cinste şi în lucrare, 
fA precum acela spală păcatul cel strămoşesc şi face pre om  fe- 
IHrlI, sfânt desăvârşit şi fiiu lui D umnezeu după  dar, aşâ şi 
ftfrinln pocăinţă face pre om, din m ort viu, din pierdut aflat, 
llln necinstit cinstit şi sfânt, şi din fiiul neascultării şi al pier- 

fiiul lui Dumnezeu. Când au poruncit Dum nezeu lui Noe 
»A t.ică corabia, spun  istoricii cum să o fie făcut în tr’o Sută 
(|t> ani, le propoveduiâ dreptul Noe cum că va să facă D u m 
n e z e u  potop şi va să înece tot păm ântul, şi tot trupul viu 
Vii s;i-l o m o a r e ; iar oamenii nicidecum nu-l credea, ci-1 luă 
(tl râs şî în batjocură, zicându-i: că nu ştie nici ce grăeşte, 
nl< i ce face. Aşijderea şi când au început a plouâ, ar fi pu tu t 
iJiimnezeu num ai în tr’o zi să facă potopul, dar  n 'au vrut,
1 1 iui plouat 40 de zile şi 40 de nopţi, ară tând  şi cu aceasta 
limita a lui îndelungă răbdare, dând vreme oamenilor să să 
i i'tenscă, şi nici cu aceasta nu şi-au venit în fire. iar apoi vă- 
«miil oamenii că să înmulţeşte apa, şi de ce mergeâ, să umflâ
Iii s u s ,  au început a să sui pre case, pre movile, pre munţi 
Vl pre copaci, dară  nu erâ cu putinţă să să folosească nimica, 
t ' A corabia o închisese D um nezeu pre din afară şi luase cheile ; 
|l pentru căci nu mai erâ  nici o nădejde de mântuire, s 'au 
contenit tot trupul, dela om până  la dobitoc.
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SPOVEDANIA ÎN VREMEA 

LUI BRÂNCOVEANU.

Aşâ şi nouă creştinilor, nu n 
sută de ani, ci 1710 de ani ni im 
propoveduit prin mijlocul lui N<m

celui adevărat, lisus Hristos, carele ne-au m ântu it  cu cu 
rabia trupului său de potopul păcatului celui s trăm oşesc cum 
că va să facă potopul cel cumplit şi am ar, potopul cel plin 
de scârbă şi de întristare, potopul cel groaznic şi înfricoţiil 
al judecăjii. Şi de nu ne vom veni în fire, ca să ne pil 
răsim de răutăţile noastre şi să ne căim, ne vom inecâ în vcil 
nesfârşiţi în noianul focului celui nes tins;  şi această veste ni iii 
dă  pururea  prin gura  besericii, prin propoveduirea Evangheliei t,l 
prin învăţătura  dascălilor; dară  nicidecum nu ne venim în flfc 
să ne căim şi să ne părăsim de răutăţi, ci de ce *) vedem mul 
vârtos că să îmulţeşte apa potopului pierzării noastre, în lot 
de a alerga în corabia pocăinţii să ne mântuim , de aceea-)  n«i 
lunecăm cu firea şi socotim că doară  nu va fi nimica ; ţl 
îndelungăm  vremea, ba astăzi, ba mâine, ba poimâne, pânrt 
ne vine ceasul şi pierim cu totul, şi trupeşte  şi sufleteşte. !>l 
putem  cunoaşte  aceasta, cum că este aşâ, după  cuvintele fc 
voiu să zic : De când au intrat săp tăm âna  cea dintâi a sfân 
tului post, din câţi ne aflăm aici de faţă, oare ispoveduilu- 
s ’au vreunul, după cum să cuvine ? Păcut-au cu dragoste cu- 
nonul ce i-au dat duhovnicu l?  Păzitu s ’au pre sine, după pu
tinţă, curat şi nevinovat?  Petrecut-au creştineşte, după  rAti- 
duiala şi porunca bisericii, cu posturi, cu rugăciuni şi cu alic 
faceri de bine ? Mi să pare să nu fie făcut nici unul aceasta , 
iar pentru  ca să nu mint, poate că vor fi făcut vreunii din 
cei proşti 3), iar noi cei ce ne ţinem m;ii mari, mai vredniri, 
mai înţelepţi şi mai cunoscători, am m uta t vremea din săp
tăm ână  in săp tăm ână , petrecând cu mâncări de toate felin- 
rile, cu băuturi îndestulate şi cu toate pohtele trupului nos
tru ; iar de suflet n ’am purta t  grijă nicidecum, ca când am 
fi nesim ţitori;  şi tocma acum în săp tăm âna  această de pre 
u rm ă  ne ispoveduim, ca să ne postim 3 zile, şi ia Joi mail 
să ne cuminicăm ; iar ce fel de ispovedanie facem, ştie Dutn-

l ) ,  *) azi z icem  dece ... d e  c e , —  s) sim pli.
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ne/m , că mi-e ruşine a o sp u n e :  unii să  ispoveduesc de frica 
tM'tinor întâmplări, alţii pentru  un obiceiu, alţii de ruşinea 
mnmească, alţii de frica s tă p â n i lo r ; alţii iară au câte doi du- 
lliivuici, unul la ţară  şi altul la o raş  : la cel dela ţară, ca la 
(in om prost, spune păcatele cele ce socoteşte el că sun t mai 
muri, iar la cel dela oraş spune păcatele ce socoteşte că sunt 
m<ii mici, neguţâtorind şi meşteşugind taina ispovedaniei. Şi 
Im scurte cuvinte, nici unul din noi nu vom să ne ispove- 
iliitm de bună  voie pentru  evlavie şi cu gând  desăvârşit, c a s ă  
l i e  părăsim de păcate, ci num ai în vederea oamenilor, pen- 
Im pricinele ce am zis, până ne vom cu m in icâ ; apoi iară ne 
întoarcem, să mă iertaţi, ca câinele la borîtura  sa, şi ca scroafa 
In lăvăliturile de împuţiciune, după  cum zice fruntaşul (vâr-
i • 11) apostolilor Petru în două  c a p e te 1) la a doua  carte. Aci în 
pripă ne ispoveduim şi ne cuminecăm, şi aci în pripă iarăşi 
do apucăm  de păcatele cele o b ic inu ite ; şi a tâta ne bucurăm  
de ele, şi ne pare bine căci le facem, ca când am câştigă 
muie bogăţie şi mare bunătate, ş i n e  lăudăm  intr’insele, după  
Olim cum zice David : «să laudă păcătosul întru pohtele su 
fletului său, şi cel ce face strâm băta te  bine să cuvintează». 
Şi la aceâ mincinoasă ispovedanie ce facem, cercăm să aflăm 
duhovnic, om prost, pentru  ca să să team ă de noi şi să-i fie 
înşine de feţele noastre, şi ce vom zice noi, aşâ  să fie, so 
cotind în gândurile  noastre că, precum  înşelăm pre dânsul, 
vom înşelă şi pre D um nezeu ; dar  D um nezeu nu să înşală,
1 1 ne înşelăm noi înşine spre pieirea noastră  cea sufletească. 
Si când mergem  să ne ispoveduim, nu spunem  duhovn icu
lui că m âncăm  carnea şi m unca  fratelui nostru creştinului, 
■,.< bem sângele şi sudoarea feţii lui, cu lăcomiile şi cu ne
saţul ce a v e m ;  ci spunem  cum că am  m âncat la m asa  d o m 
nească Miercuria şi Vineria peşte, şi în post raci şi unt de 
lemn, şi am băut vin. Nu spunem  că ţinem bălaurul cel cu 
li capete, zavistia, încuibată în inimile noastre, de ne roade 
totdeauna ficaţii, ca rugina pre fier şi ca cariul pre  lemn, ci

la cap. a! Ii-tea.
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zicem că n ’am făcut n im ănui nici un râu ; nu spunem  strâm- 
bâtătile ce facem totdeauna, clevetirile, voile veghiete, fă|rt- 
riile, mozaviriile, vânzările şi pârile ce facem unul altuia, ca
să-l surpăm  din cinstea l u i ; ci z icem : am face milă, ci nu
ne dă m âna, câ avem nevoi multe şi dări şi avem casă grea, 
şi copilaşi cam gloată, şi oam eni mulţi cari să ocrotesc pur 
lângă noi. Nu spunem  că credem minciunile slugilor noastre 
mai vârtos decât adevărul celui ce să năpăstueşte  *), carele, d« 
s ’a r  şi înjură, nu-l credem, nici îi facem dreptate, ci-l pedep
sim cu atâ ta  cruzime de inimă, cât, de am putea, l-am stinge 
şi de pre fa ţa  p ă m â n tu lu i ; ci zicem că fiind în valurile lumii, 
nu putem  să ne căutăm  de suflet; şi când dăm  ^i câte un
sărindar, iar din jafuri, iar din nedreaptă  agoniseală. Nn
spunem  că pre care-1 vedem că jefueşte, şi pradă, şi căzneşte 
pre săraci îl lăudăm  şi-i zicem că este om înţelept, il ajunge 
mintea la toate şi este vrednic şi face dreptăţi ; iar pre care I 
vedem că nu să amestecă în tr’acelea, îl facem blestemai, 
mojic şi nevrednic, şi cum că nu-l ajunge m intea să facă 
judecăţi d rep te ;  neaducându-ne  aminte de cuvântul ce zice 
Isaia la capul 6 4 :  «câ pentru necurăţenia noastră, dreptatea 
noastră  înaintea lui D um nezeu este ca cârpa muierii ce are 
pre sine (şi sun tem  necuraţi)». Şi pentru  ca să nu mai lun
gesc cu vo rba :  toate răutăţile câte facem, avem  vreme şl 
mijloace ca acelea de le săvârşim după  pohta  inimii n o a s t re ; 
iar pen tru  cele sufleteşti nu putem  aflâ vreme.

Drept aceea, iubiţii mei, rog  pentru  numele lui lisus 
Hristos, carele şi-a vărsat prea cinstit şi scum p sângele său, 
de ne-au răscum păra t  din robia diavolului, să ne venim in 
fire şi să ne luăm seam a, că acestea ce facem ne duc pre 
calea p ieric iunii; şi de vrem e ce nu ne-au lăsat năravul nostru 
cel rău să lucrăm in via Domnului spăsenia  sufletelor noastre, 
din ceasul cel dintâi al sfântului post, încailea să lucrăm 
acum  la ceasul al 11 ; şi el fiind milostiv, ca un s tăpân îndu
rător, ne va da plata deplin, a căruia slavă este în veci, amin.

•) este  năpustit.
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XIII.
i

V Â N Ă T O R I I  DE PEŞTE ŞI DE l'ieştecare vânător îşi ga-
■ 1 —;----------------------------teste sculele şi cinii m eşter
i i  ARE §1 VANATORLI DE SU FLETE.-, . v . „ ,

• fc*1 T -------------------------------------şugului s a u :  adeca cel ce
piitule păseri sburătoare  face laţuri, cur.ie şi mreji, iar cel ce 
vAuează hiare sălbatici îşi face puşcă, cursă  de fier, gropi şi 
dllele ca acestea; aşijderea şi pescariul îşi face undiţe, câr- 
Rge, plasă, sac şi câte-1 învaţă m eşterşugul său (iscusia sa),
■ ,i să dobândească  şi să câştige ceeace pohteşte. Iar cel ce 
vt cm să vâneze oameni, cu ce scule socotiţi că ar putea să-i 
vilueze ? (că oamenii încă să vânează şi să prind ca şi peştii, 
tlupă cum zice Hristos la Evanghelie, la al patrulea cap al 
Iul Matei: «veniţi d u p ă  mine şi vă voiu face pre voi pescari 
(vânători) de  oameni»). Nu socotesc cu alt nimic ca să-i 
poată vână, fără num ai cu învăţătura  şi cu cuvântul, căci 
pentru om nu este nici undiţă, nici vreun fel de mreje ca 
învăţătura cea împletită de cuvinte, cu carele să vânează şi 
kă uneşte cu D um nezeu, şi să fericeşte cu dânsul în veci. 
Vciislă mreajă a învăţăturii, puindu se din dreapta  şi din 

ItAtlga, este foarte de folos şi pentru aceste de acum şi pentru 
n-le ce vor să fie. Această undiţă a cuvintelor şi cu m ărtu-
iIile duhului sfânt trage pre om  dintru adâncul păcatelor, ca



prr  peştele dintru adâncul apei, şi-l scoate la lumina cuno.ş- 
tln|ei dc Dumnezeu.

Deci pentru aceasta, blagosloviţilor creştini, câji v’aji adunai 
nslrt/l la această cuvioasă şi sufletească adunare, am d a 
torie, ca un pescar sufletesc ce in ’au rânduit  D um nezeu  ca 
pre un nevrednic, să întind mreaja  învăţăturii şi să puiu un- 
di |a  cuvântului înaintea dragostei voastre ; şi ajutorind l) iubi- 
torlul de oameni Dumnezeu, am  nădejde bună  şi făr de în
doială cum că voiu scoate dintru adâncul turburăciunii pă- 
catului mult vânat, căci cunosc voinfa inimii voastre cea 
bună şi dragostea ce aveţi spre ascultarea celor de folos. 
Cu care vânat voiu putea face m asă  cinstită şi desfătată  lui 
Dumnezeu, câ nu să bucură, nici să veseleşte D um nezeu cu 
altcevâ şi mai mult ca când s’ar întoarce cineva din cei pă
cătoşi dintru greşalele lui la pocăinţă, d u p ă  cum  zice Sfânta 
Evanghelie : «că mare bucurie să face în ceriu pentru  un pă
cătos ce să pocăeşte» ; şi iarăşi prin rostul 2) prorocului zice 
D u m n ezeu :  «că nu voesc m oartea  păcătosului, precum poh- 
lesc sâ să întoarcă şi să fie viu». Pentru  aceasta dară  vă 
pohtesc ca să vă deschideţi urechile inimilor voastre şi să 
ascultaţi cuvintele ce voiu să grăesc, pentru  ca să vă folosi|i 
voi cu ascultarea şi cu zisele; că zice Pavel apostolul : «fe
riciţi cei ce grăesc în urechile celor ce ascultă». Şi apoi tre
buie să faceţi roadă sufletească din cele ce ve{i auzi, pentru 
cu să nu vă fie ascultarea şi osteneala în d e ş e r t ; că arătân- 
du-vă că pomii cei fără de roadă şi ca vitele cele sterpe, 
ce folos veji aveâ de ascultarea voastră şi de osteneala ce 
nj) făcu t?

DATORIILE CREŞ- c ă  aU SOS'* CU a ju tor ' u l Dum-
. . . . . . . . . .  .v. nezeu să începem de mâine călătoria sfân-IINULUI IN POST.
---------------------------- tului p o s t ; şi pentru căci avem a merge
la răsboaie asupra  vrăjmaşului sufletelor noastre, trebuie să 
ne gătim ca nişte ostaşi viteji ai lui Hristos, «încingându-ne 
mijloacele noastre cu adevărul, după  cum zice dumnezeescul

1H ANT1M 1V1REANU

1) dum lu-m i ajutor.
2) j'ura.



PRKDICf 95

l'iiu'l, şi să ne încălţăm picioarele cu gătirea Evangheliei, şi 
<•0 ne îm brăcăm  cu zaoa dreptăţii, şi să punem  coiful mân- 
lliliii pre capetele noastre, cu care vom putea stinge toate 
Mumiile celui viclean cele arzătoare şi sabia duhului carele 
p i r  graiul lui Dum nezeu, pentrucă nu este lupta noastră  
| |iic sânge şi trup, ci către domnii, către puteri, către ţiitorii 
lliinii întunericului veacului acestuia, spre duhurile vicleanu
lui celui de sub ceriu». Şi avem datorie cu toţii din mic 
||Auft la mare, bărbaţi şi muieri, copii şi fete, bătrâni şi ti- 
girl, însuraţi şi neînsuraţi, să facem trei lucruri:

NA NE SPOVEDIM . , L  I n t â i  Să n e  d U C em  f ie *t e d n e  l a  d u '
■    hovnicul său, să ne m ărturisim  păcatele
h i  multă cucerie şi cu înfrângere de inimă, spuind cu în- 
ili/l/iieală şi fă ră  de nici o temere toate câte am făcut, sau 
ni cuvântul, sau cu fapta, sau cu cugetul, de voie sau fără 
H»U*, prin ştiinţă, sau prin neştiinţă ; pentrucă spovedania este 
un;' din cele şapte taine ale sfintei beser ic i ; şi când ne ispo- 
Voluim, lui Dum nezeu ne ispoveduim, iar nu preotului. Iară 
(|r va zice cineva în cugetul său, dară  dacă ne ispoveduim 
lll! Dumnezeu, preotul ce mai trebueş te?  Că el încă este om 
jiiIrAtos ca şi m in e?  Adevărat, păcătos este ca şi mine, iar 
HIf dar dela Dumnezeu, prin lucrarea duhului sfânt, şi are 
liniere dela D om nul Hristos că ce va legâ şi ce va deslegâ 
bre păm ânt, să fie legat şi deslegat şi în ceriu, după  cum 
■leu la capul cel dinlâiu al lui loan : «cărora veţi lăsă păcă
leli', lăsate vor f i ; şi cărora veţi ţinea, ţinute vor fi». Şi nu 
tllimui mirenii să cade sâ să ispoveduească, ci mai vârtos 
l |  noi ceşti besericeşti, adică diaconii, preoţii, călugării, a r 
hiereii ; căci noi încă suntem  păcătoşi şi greşiţi înaintea lui 
Ihminezeu mai cu mult decât cei proşti ;  şi ce greşale facem, 
imjiI m ult  prin ştiinţă le facem; şi de nu ne vom pocăi, vom 
|A avem mai multă osândă, decât cei ce greşesc prin neştiinţă, 
11111>.1 cum zice Sfânta Evanghelie, la 12 capete ale L u c ă i :
ii rt cel ce cunoaşte mult, mult să va pedepsi;  şi celui ce i 
l 'uu dat mult, mult i să va şi cere». Şi această taină a ispo-



96 A N TIM  IV IREA N U

vedaniei n ’au făcut-o Dum nezeu cu acest mijloc pentru nltaj 
fără num ai pentru căci aşâ cum au făcut neştine păcatul c|i 
om şi s ’au desvelit ruşinea la curvă şi s 'au îmbrăţişat cil 
diavolul şi s ’au spurcat trupul, aşâ  iară trebuie să meai|(/l 
la om, adică la duhovnic, să-şi descopere toate păcatele Im 
pentru căci cu omul au făcut păcatul şi iară cu omul trebui* 
să-l strice şi să-l p :arză, precum a făcut şi Hristos cu noi | 
«că pentru  omul, adică pentru Adam, am  ieşit din raiu, m 
pentru  omul iară, adică pentru  Hristos, am intrat în raiu•, 
Că m ă ra r  de n ’ai mărturisi tu lui D um nezeu păcatele, el lai 
ş tie; «căci înaintea lui sunt scrise cele nelucrate de noi». All 
doară  nu ştia Dum nezeu unde este Adam, când s ’a ascund 
de faţa lui pentru  greşala ce a făcu t?  ci-1 în trebă: «Adamff, 
unde eşti?», dându-i pricina ca doară  s 'a r  căi şi ar zic«j| 
«D oam ne! greşit-am şi am călcat porunca ta şi m ’am dc* 
golit de darul tău ; şi fiindu-mi ruşine să stau de faţă, m’.un 
ascuns». (D ară  unde vei să te ascunzi, ticăloase, dinaintea Ini 
D u m n ezeu ?  Câ de te vei sui în ceriu, el acolo este lăcuitor in, 
de te vei pogorî în iad, este de fa tă ;  de te vei duce la mur* 
ginea mării, îi ajunge mâna). Ci el aşâ l-au ajuns minten >1 
a răspuns  în tr ’acel fel, iar nu i-a folosit nimic, căci nu s'n 
căit. Au de uciderea Iui Avei nu ştia D um nezeu?  şi întrclm 
pe Cain zicându-i: unde este fratele tău A vei?  Şi nici el ii'ii 
vrut să zică că a greşit, ci ca un blestemat a zis: «dar ;iii 
păzitor sunt eu fratelui m eu?»  şi aşâ  a luat blestem. Şi cAml 
erâ Hristos p r e  păm ânt, ziceâ către apostoli;  «cine mă v« 
mărturisi înaintea oamenilor, mărturisi-1 voiu şi eu pre dâiiMil 
înaintea Tatălui meu ; iar cine să va lepădă de mine înainta» 
oamenilor, mă voiu lepădă şi eu de dânsul înaintea Tatălui 
tneu». Iată da r  că cu aceste cuvinte să cunoaşte chiar r/l 
pohteşte D um nezeu  nu num ai pre dânsul să-l mărturisim 
înaintea oamenilor, ci şi pre noi să ne mărturisim  cum rA 
suntem  greşi{i lui Dumnezeu, pentru ca să ne iarte păcatele. 
Şi când ne ispoveduim, să nu ne ruşinăm  de duhovnicul 
nostru şi să ascundem  cevâşi păcatele noastre, m ăcar cât ii» 
puţin, că nu ne vom folosi nimic; că vedem în sfintele cflr|!
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||u 'ifflnla Scriptură) că mulţi nespuindu-şi păcatele toate la 
duhovnic, s 'a  osândit în munca iadului. Şi pentru  ca să nu 
fdilt’in şi noi în osândă, trebuie să spunem  toate deplin, 

p u t in i  ca să  luăm şi iertăciune desăvârşit. Şi apoi, dacă ne 
Imui ispovedui, ce canon ne va da duhovnicul, să-l priimim 
hi multă dragoste  şi să-l facem deplin ; că precum  un om,

■ i t i l  este dator cuiva cu niscaiva bani, până  nu-i va plăti, nu
'0  (Ine mântuit, aşâ şi cela ce are canon dela duhovnicul
Ulii şl nu-l face, nu să va putea m ântui de păcate. Şi dea-
MNi să ne ferim veri’ cu ce mijloc am putea de păcate.

POSTIM ^  doua, trebueşte să postim, pentru că postul
™ ------------ 1 acesta este zeciuiala anului, şi l-a arătat s ingur

...... . os, că sfinţia sa încă a postit 40 de zile şi 40 de nopţi,
|ltn uni să vede la Luca in 4 capete. Care post trebuie să-l 

■ m u  cu rugăciuni, că precum nu sunt dulci bucatele făr de 
p i r ,  Hşâ nici postul făr de rugăciune. Zice sfântul Vasile la 
unicii lui cea dintâi, la al_doilea cuvânt ce voroveş te1) p e n t r u J) 
jiu ! cum că sunt la fieşte beserică îngeri, de scriu pre cei 
H  po s te sc ; ci să cău tăm  şi noi să nu ne păgubim  de scrierea 
l a n u l u i  pentru  puţintică dulceaţă a mâncării. Aşijderea Sfântul 
fUln<>rie z*ce *a a doua  carte la începerea postu lu i:  cum că 
• M u l  este pace de obşte a sufletului şî al trupului traiu 
jvlrulă făr de tu rburare , petrecere cu bună tocmire, vieaţă ce 
Vl'ii lcşte pre D um nezeu şi întristează pre vrăjm aşul).Că precum 
iun! păzitori celor ce postesc sfiinţii îngeri şi-i feresc de toate 
H nu 'jd ii le ,  a şâ  sunt şi celor ce nu postesc păzitori dracii şi-i 
lllilramnă la multe păcate. Deci pentru  aceasta trebuie să ne 
feUklIm, ca să nu avem părtăşie cu diavolul: că nu s’au făcut 
iilim ni învăţat sau înţelept din cei ce s ’au răsfăţa t în m ân-  
Mii ; nici din cei ce au alergat la veselii, s’au făcut ucenici 
(hliirtlăţilor; nici iubitoriul de rasfăţăciuni, s fân t;  nici cel ce 
*lr|iiuşte trupeşte, părtaş împărăţiei ceriului. Pentru aceasta 
iIhi lot omul credincios şi iubitoriu de Dum nezeu, cu b u 

• l vorbeşte.
*1 d e sp r e .

Antlm Iv ireanu .— Predici.
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curie şi cu veselie să vie la zilele cele dc post, pentru* 
nici unul din cei trişti nu este viteaz la începutul strădanii 
Nu te face trist ca copiii ce-i duc la şcoală, nu rapşti im 
potriva zilelor celor curate, nu cercă sfârşitul săptăm ânii t 
sfârşitul iernii cu venirea verii, nu pohti S âm băta  pentru 
beţii, ca Jidovii, nu nu m ără  zilele postului, precum aşteapl 
argatul cel rău plata simbriei, nu tc întrista căci nu fumejt 
cuhnia ta, sau  bucătariul căci n ’au stătut lân g ă 'fo c .  Mă rii 
şinez a spune  de posom orîrea  celor mâncăciosi, în ce clil| 
să tânguesc în zilele cele de post, cască adese, să culc 
pu(in şi iar să scoală, dorm  în silă şi silesc să treacă zilele 
şi să nu le priceapă, să îngreuează asupra  soarelui, căci z/i 
boveşte a înoptâ, num esc zilele postului mai mari decât cele 
lalte ; să fac cum că au durere  de s tomah şi ameţeli de cap, 
şi stricăciune obiceiului, carele nu sunt sem ne ale postului, 
ci ale n e sa ţu lu i ; cu nepohtă  să duc la masă, răpştesc  asupr i 
verzelor, înjură legumile, zicând [că] în zadar s 'au  adus în lume , 
să fac şi cunoscători de firi, iubitori de mâncări, beau ap A 
făr dc răsuflare, ca când ar fi luat dela doftori vreo băuturii, 
m ângâindu-şi  pohta  lor, unii cu bragă, al{ii cu bere, alţii cu 
şerbet, aljii cu liverji, aljii cu mied. Nu amestecă postul cu 
meşterşugitele tale pohte, că nu vei răm ânea  n e p e d e p s i t ; nu 
aduce m ijloc1) boale mincinoase, nu zice minciuni asup ra  pos 
tului, cum  că este făcătoriu de boale, pentru căci este făcătorii! 
de s ă n ă ta te ; num ai pentru  obiceiul tău cel rău  să socoteşte 
postul la tine vrajmaş, dară  nu este fireşte greu ; obicinueşte-te 
pre tine cu postul, şi cu vreme ti să va face }ie uşor, şi v i i  

lăcui întru tine ; iar de vei aveâ so ţ i i2) mâncările şi băuturile, 
nu vei aveâ dragoste niciodată spre post, ci mai vârtos sil 
va a ră tă  la tine şi greu şi neobicinuit, căci vieafa cea posti
toare este asem ănare  vieţii cei nestricate ce va să fie. Ci sâ 
fugim de iubirea de mâncări cât vom putea, pentru că nu 
este cu putin jă  nici de cum un om să fie şi iubitoriu de mân

>) pretext.
2) tovarăşe.
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i 111 ,.i iubitorii! de D u m n ezeu ;  şi când ne postim, trebuie sâ 
im postim numai dc bucate, ci mai vârtos să ne postim de 

■iii1, căci ne vătâm ăm  sufleteşte, adică de hule, de înjură- 
|lui dc zavistii, de mânii, de urgii, de clevete, de pârile ce 
Hvi'|l obiceiu de vă pârtji unul pre altul, ca să vă sărăciţi, 
m i m  lucru îl face num ai s ingur diavolul, că el este vrăjmaş 
drumului om enesc ; şi cine are obiceiul de pârăşte  pre fratele 
•Aii creştin, pentru ca să-l păgubească  şi să-l sărăcească, să 
Ifl Inse de acel lucru, că toate păcatele câte va face, după  
fu nil va ispovedui şi-şi va face canonul ce-i va da duhov- 
Hliul, i să va iertă, iar acel păcat al pârii nu  i sâ  va iertă 
Hlri cu un mijloc, că este mai mare decât uciderea. Şi iată, 

vă poruncesc şi vouă, preoţilor, cine ar veni la voi să  să 
Bpoveduească şi va aveâ acel păcat al pârii, de să va apucâ 
mi rI om înaintea voastră cu chezăşe bună, cum că nu va 
liniI pâri pre nimeni în vieaţa lui, voi să-i faceţi iertăciune, 
ilrtiulu-i şi canon, apoi să să şi cum inece; iar de nu va vrea 
W s ,i  părăsească, să-l lipsiţi nu num ai dela sfân ta  taină, ci 
yl dela beserică, pentru căci stă împotriva lui D um nezeu şi 

aseam ănă  cu diavolul.

Illiilem săraci şi nevoiaşi, şi cum vom puteâ să facem mi- 
Imlrnie, că n ’avem b an i?  Milostenia este de multe feliuri, 
ilupă cum scrie în Sfânta  Evanghelie la 25 de capete ale 
|tll Matei, stih. 3 5 :  «şi carele d in tr’acelea îţi va da în
demână, fă, că aceea este milostenie, adică flămând am fost 
ţl mi-aţi dat de am  mâncat, am fost însetoşat şi mi-aţi 
ilnl de băut, strein am  fost şi m ’aţi primit, gol am fost şi 
Ifl’nţi îmbrăcat, bolnav am fost şi m ’aţi căutat, în tem niţă  
Din fost şi aţi venit la mine.» Şi a fară  d in tr’acestea mai sun t 
ţl uite feliuri de milostenii, că de vei îndem nă pre cinevâ să 
Im ,1 vreun bine, milostenie e s t e ; de vei sfătui pre cinevâ la 
Im i urile cele sufleteşti, milostenie e s t e ; de vei m ângâiâ  inima

SA I ACEM 

MII OSTENII.

Al treilea lucru, trebueşte  să facem milos
tenie. Ci acum a la acest cuvânt puteţi să g â n 
diţi în tru inimile voastre şi să ziceţi: dar  noi
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vreunui scârbit cu cuvinte, milostenie este ; şi în scurte cu
vinte de vei da un pahar  de apă  rece cuiva în numele Iul 
Hristos, adevărat să ştii că nu-ţi vei piarde plata, după  cum 
zice la al nouălea cap al lui Marco. Iată dar  că să pot face 
milosteniile şi fără bani; ci numai pentru m ulta  noastră mândrie, 
ce ne înălţăm şi ne trufim ca când am ajunge tocm a la ceriu 
şi ca când niciodată nu vom să murim, aşâ  hrăpim  şi la* 
comim şi suntem  porniţi cu totul spre răutăţi, cât nu ne putem 
opri; şi nici cuvintele lui Dum nezeu ne domolesc, nici munca 
iadului ne înţelepţeşte.

G R E U T A T E A  D E A  Şi nu ştiu ce voiu să mai zic, că dc

ÎNDREPTA PE  OAMENI. . £ r â i m  Vre° d a t ă  CâtC VfeUJ1 CUVânt’ Cil 
----------------------------------  să folosim pre cinevâ, şi mai vârtos
pre înşine, pentru datoria ce avem, cei mai mulţi răpştesc zi
când : «acum acesta s ’au aflat mai de treabă şi mai învăţa! 
decât alţii, să ne puie pre noi la c a le ; dela părinţi aşâ 
ne-am pomenit şi ne-am ţinut şi făr de aceste învăţături, 
şi tot acest fel de obiceiu am avut, şi nimenea n ’a zis că 
sunt rele, nici au silit să ne strice obiceiurile.» Ci de aceasta 
voiu zice şi eu câ este aşâ, precum ziceţi voi, că viermele 
ce zace la rădăcina hreanului, de-i va zice cinevâ să iasă 
de acolo să meargă la alte rădăcini mai bune, şi el z ice: 
că mai dulce decât hreanul nu este, căci acolo s’a născut 
şi întru aceea s’a pom en it ;  aşâ ş i 'vo i ,  pomenindu-vă in tra  
ceste fapte şi-lucruri şi nefiind cinevâ să înveţe cu adevărat 
vă par  am ară  "acum vorbele mele, nefiind obicinuiţi cu dân- 
sele, iar’ când am sta“cu mintea noastră la socoteala cea ade1 «-a a  tm
vărată, după cum zice un filozof, să ne cunoaştem pre sine,
adică să ne luăm seama, să vedem dinceput ce am fost şi 
acum a ce suntem  şi după moarte ce vom să ne facem ? Că 
sfârşitul a tot cuvântul, după cum zice eclesiastul Ia al VI
c a p : «de] Dum nezeu să ne temem şi poruncile lui să le
păzim, căci acesta este tot omul, că toată facerea (făptura) 
D umnezeu o va duce la^ judeca tă  întru tot ce e trecut cu 
vederea"(ori bine, ori rău).» Şi aşâ pricepând cuvintele acestea
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»'P vorovesc1), şi de sâ vor lipi de inimile voastre, atunci ştiu 
Muc că aţi zice că nu vă învăţ nici vă sfătuesc de rău, ci 
i u t i i  stă vină tot o dau să fie mai mult a preoţilor, pen tru
i Aci ei sunt sarea păm ântului,  după  cum zice H ris to s :  «şi 
ilr sâ va împuţi' sarea, cu ce să va să ră  ?*, adică fiind ei 
proşti şi de carte şi chibzuială, cu ce vor putea învăţă n o 
rodul ? Câ întâi temeiul cel mai mare, frica lui Dumnezeu, nu 
bkU: la dânşii, că de ar fi înţelepţi, după  cum zice Solomon :
• începătura înţelepciunii, frica lui D um nezeu ;» şi de nu-şi 
vin veni în fire, ca să să îndrepteze spre cele ce au datorie 
lA facă, vor să aibă m are o sândă  dela D u m n e z e u ; iară şi voi 
llică aveţi datorie să alergaţi la duhovnici de ispravă, la cari 
u|i cunoaşte câ sunt mai învăţaţi, ca să vă îndrepteze spre 
ccli1 de folos, iar nu la fieştecare b le s tem a ţi ; că unul se 
|luc doftor, şi nu ştie a vindecă rănile, ce folos va să facă 
« cliii rânit ? Aşâ şi cel ce să ţine duhovnic, dacă nu ştie carte 
1̂ lainele besericii şi dacă n ’are frica lui Dumnezeu, ce folos

v i i  să facă celui ce merge la dânsul să să ispoveduească ?

Acestea toate câte am  grăit, având datorie le-am g r ă i t ; iar 
Dumnezeu, cel ce înţelepţeşte pre orbi şi îndreptează pre cei 
hIArâmaţi, să vă înţclepţească şi pre voi şi să vă îndrepteze 
npre cele de folos, şi să vă învrednicească şi pre voi* şi pre 
noi, ca sâ trecem sfântul post cu pace, cu sănătate, cu iertare
■ Ic păcate, să ajungem  şi la sfânta şi pu rtă toarea  de vieaţă 
înviere a Dom nului şi Mântuitoriului nostru lisus Hristos, a 
cAruia e slava şi cinstea, în vecii vecilor, amin.



C U V Â N T  D E  Î N V Ă Ţ Ă T U R Ă  Ş l  DE  

UMILINŢĂ ÎN DUMINICA FLORIILOR

XIV.

P R E D O S L O V IE . ')  ° '  Cât SU nt d e  m i n u n a t e  s e m l l e l e  b u '  
----------------------- curiei ce arată  astăzi ierusalimul la in

trarea D om nului Hristos !,.Ca pre un biruitor îl priimeşte toată 
cetatea, iese întru  în tâm pinarea  lui norodul şi mulţimea, toată 
rânduiala  i să închină cu cucerie şi toată vârsta îl cinsteşte 
cu laude ; unii aştern hainele lor pre păm ânt, ca să treacă, şi 
alţii cu frunzele copacilor îi îm podobesc calea, alţii merg 
înainte cu stâlpari şi alţii îl u rm ă  cu ramuri, alţii îl slăvesc 
ca pre un fiiu al lui David : «osana fiiul lui David» şi alţii il 
p ropoveduesc împăratul lui Israil. Blagoslovit e ce! ce vine in 
numele Domnului, împăratul Iui Israil. Şi pentrucă să fie bu
curia mai mult m inunată , p ână  şi pruncii cei făr de răutate 
cu ram uri în 'm â in i  şi cu laude s tr igă :  «osana celui dintru 
înălţim e!» D ar  oare de unde  a tâ tea  glasuri veselitoare? de 
unde  atâtea măriri ? din ce pricină a tâ ta  bucurie la norod şi 
a tâ ta  cinste Mântuitoriului Hristos ? Ne-o spune, feţii mei, 
evanghelistul loan, la Evanghelia de astăzi, zicând : pentru 
aceea îl şi în tâm pină  pre el norodul, că auzise că a făcut el 
acest se m n :  învierea cea trupească  a lui Lazăr a da t pricină 
norodului să facă lui Hristos o priiminţă neobicinuită ca aceasta,

!) S ubtitlu l Iui Ivireanu.
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«A alerge întru în tâm pinarea lui cu stâlpari, să-l m ărească cu 
lunile: «osana fiiul lui David». Şi gândul cel de taină a 
letalei învieri îmi dă mie pricină să fac astăzi înaintea dra- 
«mtci voastre această vorbă ; însă voiu să vă arăt cui să în- 
l'lllpucşte acest Lazăr şi a câtă milă are trebuinţă, pentru ca 
«A in vieze, cela ce zace ca Lazăr mort de 4 zile în g roapă . Ci 
Hm uitaţi cu dragoste  şi pohtiţi să vă folosiţi sufleteşte.

Tnc.milc. CS Nu socotesc să fie nici unul(.1. TREBUIE SA ÎNŢELEGEM
K --------------- :-------- ~  din cei ce au puţinică ştiinţă
IMIIN MORŢII ÎNVIAŢI DE IISUS? ,.  F \

p*-------------------—----------------------  din M anta  Lvanghelie, carele
■A nu poată  înţelege fără multe tălmăcituri cui să închipueşte 
|(U‘st Lazăr, pentru carele pre larg povesteşte Evanghelia lui 
Ion i i . Ajungă să ştie cum că păcatul este moartea sufletului, 
|n-iitru ca să cunoască îndată cum că m ort ca acesta, carele 

împuţit în groapă, altul nu este, fără numai păcătosul, 
turele măcar că trăeşte, măcar că vorbeşte, m ăcar că să bucură 
| |  sâ răsfaţă  pururea, iar este mort, pentru  căci ii lipseşte 
durul cel dumnezeesc, carele-i este vieaţa cea adevărată. Şi 
llIntru aceste puţine cuvinte prea lesne a înţeles fieştecarele 
mi să închipueşte Lazăr, dar  nu ştiu de va înţelege aşâ prea 
Irmie şi celea pentru ale lui Lazăr;  că fiind mijlociri ca acelea, 
dini pricină fieştecăruia să gândească  şi să să minuneze, pentru 
rAci la acest Lazăr m ort vedem atâta despre partea  lui Hristos, 
irtl şi despre  partea  norodului, oarecari despărţeli, oarecari 
«mine alese, carele la alţi morţi ce au înviat Hristos ni i să 
vfld, nici vreunul din evanghelişti o povesteşte.

Noi ştim cum că Hristos, afară din Lazăr, a mai înviat şi 
|itr alţi doi morţi, precum să vede la Matei în 9 capete şi la 
I nea in 7, adică : pre fata lui lair şi pre feciorul văduvei, pre 
Crea la C apernaum  şi pre cela la cetatea Nain ; pre aceea de 
I',! ani şi pre acesta tânăr de vârs tă ;  pre aceea singură năs- 
rulA şi pre acesta singur născu t;  pre aceea în casa tătâne-său 
,i pre acesta la uşa cetăţii ; şi cu toate acestea, nici la fata 
|ceea, nici la acest fecior n ’a făcut norodul vreo arătare, 
nli i au ieşit cu stâlpari şi cu ram uri întru în tâm pinarea lui
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Hristos, precum au făcut astăzi la învierea lui Lazăr, că yl 
cei mici şi cei mari s tr igă : «bine e cuvântat cel ce vine Iu 
numele Domnului, o sana  celui dintru înălţime». D ar (oare 
pentru ce) această despărţeală între cei doi morţi şi între 
cest de al treilea? Nu erâ minuni şi acelea două, precum 
a înviat şi pre acest de al treilea ? D ar apoi pentru ce l« 
învierea lui Lazăr a tâta bucurie, atâ ta  cinste, atâ ta  mărire, şl 
la acei doi morţi numai o m ulţum ită  proastă către Dumnezeu 
şi nu mai m u l tă ?

Pentrucă  să pricepem taina acestui cuvânt, să cuvine srt 
socotim pre aceşti morţi nu după  slova evangheliceştei istorii, 
ci după  duh  şi după  taina gândului evanghelicesc. Dumni'- 
zeeştii părinţi să cunosc în tr’un gând şi zic: «cum că şi aceşti 
doi morţi nu sunt închipuiri num ai unuia singur păcătos, ti 
a mai m ultor p ă c ă to ş i : pentru  că alt păcătos sâ  înţelege 
fata lui Iair, şi altul feciorul văduvii, şi altul Lazăr.

cătueşte cu mintea şi cu voinţa, adică care sâ află în voin|fl 
ca aceea să păcătuească, dară  păcatul încă nu l-a isprăvit cu 
lucrul, sau pentru  căci nu i-a da t  vreme îndem ână, sau pentru 
căci n ’a avut putere să facă aceea ce p o h t i â ; închipueşte ţi 
aceluia carele au din nesocotinţă, au din nepricepere, au din 
pornirea tineraţilor, sau, precum zice dumnezeescul Theofilacl, 
din slăbiciunea firii omeneşti, fiind bănuit, cade făr de veste 
în cursele păcatului, încăşi închipueşte şi aceluia ce a greşit 
adevărat, iar păcatul Iui este, pentru  ca să zic aşâ, ascuns în 
casă, nu s ’a vădit în lume, nici s’a făcut cunoscut la oameni.

aceluia carele a săvârşit cu lucrul păcatul şi s 'a  îndulcit pre 
sine sau  cu lăcomia, sau cu strâm bătatea, sau cu curvia ţi 
cu altele asem enea ; să închipueşte încă şi celuia ce a adus

CE TRREBUIE SĂ ÎNŢELEGEM 

PRIN ÎNVIEREA FETEI LUI IAIR ?

Fata  cea m oartă  a lui laii, 
c e a  m urit în casă, închipueşte 
pre păcătosul acela care pă

CE T R E B U I E  SĂ ÎNŢELEGEM  

PRIN ÎNVIEREA FIULUI VĂ DUV EI?

Iar feciorul văduvei, ca
rele să aduce în pat afară, 
să închipueşte păcătosului
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In păcatul cel dintâiu şi ai doilea, şi călcând o poruncă a lui 
I >mnnezeu nu s ’a tem ut să calce şi a d o u a  şi a treia, şi aceasta 
nu in taină, ca cel dintâiu, ci de faţă, fără  de ruşine şi fără 
ilc frică, în mijlocul cetăţii şi în vederea  tu turor oamenilor, 
iii scandelă l) de obşte şi cu paguba  vecinului său.

CE TREBUIE SĂ ÎNŢELEGEM A1 t r e i i e a  m ° r t ’ C a r d e  CSte
----- ;-----------------------------:-----  Lazăr, ne  adeverează pre cel

PRIN ÎNVIEREA LUI L A Z A R ?  \  .................................. 1 ,
■--------------------------------------------ce a îm bătrân it  m p ăca t ;  şi
obicinuit in răutate, şi nu poartă grije niciodată pentru mân-
inirea sufletului s ă u ;  toată  ziua curveşte, prea curveşte, nă-
păstueşte, apucă, nu să ruşinează de oam eni, nu să teme de
Dumnezeu, nu ascultă învăţături, nu priimeşte sfaturi, plâng
înaintea lui săracii şi nu i să face milă d e  ei, strigă văduvele,
pentru căci nu le face dreptate, şi nimic n u g r i j a ş t e ;  suspină
vecinul, pentru căci îi ţine al său şi nu  ascultă.

Acest păcătos nu nuinai că este în g ro p a t  în groapa  păca- 
4ului, făr de graiu, făr de duh, făr de simţire, făr de n ă 
dejdea mântuirii, ci este încă, ca şi Lazăr, legat de mâini şi 
ile picioare cu înfăşături, adică s trâns  tare cu legăturile 
păcatelor lui, după  cum zice sfântul d u h  la cele 5 capete 
iile p ildelor: «fieştecare să s trânge cu şirurile (legăturile) 
păcatelor sale, fără de a putea să săvârşească  vreo bunăta te  
sau vreun lucru plăcut lui D um nezeu, are  şi faţa lui cu giulgiu 
legată, fiind orbit de p ăca t ;  nu cunoaşte  ticăloasa lui în tâm 
plare, nu vede adâncul intru carele să  află, nu socoteşte 
muncile cele de veci c e l  a ş teap tă ;  zace şi deasupra  lui 
piatra grea, care este puterea obiceiului celui vârtos, care 
obiceiu apasă  şi îngreuiază sufletul lui atâta, cât nu-l lasă să 
să scoale din groapa  ticăloşiei, nici lasă  să răsufle».

Deci precum pentru  Lazăr ziceâ M a r th a  : «Doam ne, iată 
pute», aşâ  mai cu cuviinţă pu tem  să zicem şi noi că acest 
păcătos este adevărat împuţit, de vrem e ce nu patru  zile, ci 
săptăm âni şi luni şi ani vremi să află îngropat în groapa 
păcatnJui.

■) scanda!.



106 ANTIM IVIREANt)

A cum  dară să vedem drept ce să face a tâta bucurie la 
învierea celorlalţi m orţi?  Aceasta este pricina, pentru că măcar 
că' îna in tea  puterii lui Dumnezeu nu este nici un lucru cu 
anevoie cu neputinţă, iar în socoteala om enească mai cu ane
voie şi m ai de m inune să vede învierea unui mort, pre carele 
l-a văzut în groapă  de patru zile şi împuţit, precum  erâ Lazăr, 
decât învierea unui m ort pre care-1 duceâ să-l îngroape, ca 
pre feciorul văduvei, sau altui mort carele num ai a luncea în 
grab a m urit  ca fata lui Iair. Pentrucă să cunoască păcătosul 
carele ş ’a cheltuit toată vieaja în păcat şi a îm bătrânit în rău 
tăţi şi s ’a înstrăinat dc tot din darul Iui D um nezeu şi s ’a făcut 
slugă păcatelor şi rob diavolului, cât este de cu anevoie în
toarcerea lui şi cum că din groapa  obiceiului celui rău nu este 
cu putinţă niciodată să iasă, fară numai cu mare osteneală, 
cu neasem ănată  pocăinţă, şi cu o milă a lui D um nezeu mai 
aleasă. Şi de vă prepuneţi la aceasta, socotiţi, rogu-vă, aceea ce 
a făcut Hristos, când a înviat pre cei trei morţi şi veţi înţe
lege adevărul.

La mortul cel dintâi carele erâ fata lui Iair, zice evanghe
listul M a te i : «când a mers Hristos să o învieze, n ’a zis 
nici un cuvânt, numai a apucat-o de m ână  şi s’a sculat fata». 
La al doilea mort, la feciorul văduvei, zise evanghelistul 
Luca : «cum că s’a atins de cosciug şi numai atâ ta  zice : «voi
nice (tânărule), ţie zic scoală, şi şezîi mortul». Iar la al treilea, 
Lazăr, ce n ’a zis şi ce n ’a făcut dulcele lisus să-l învieze ? 
Citiţi la loan *in 11 capete şi vedeţi întâi zice: «gemii (se 
mâhni) cu duhul şi să tu rbură  pre sine» ; a doua, din ochii 
lui cei dumnezeeşti a curs lacrăm i: «şi lăcrămâ lisus»; a 
treia, a ridicat ochii în sus şi s ’a  rugat pentru  dânsul lui 
D u m n e z e u  Tatăl: «Pări:ite, mulţumescu-ţi că m ’ai asculta t» ; 
şi la cea de pre urmă cu glas groaznic, cu carele a turburat 
tot iadul, aduse pre Lazăr dintru întunericul morţii Ia lu
mina vieţii, cu glas m are str igă : «Lazâre, ieşi (vino) afară, 
şi ieşi mortul». Acum spuneţi-mi ce închipueşte aceasta, ce 
ne învaţă această mijlocire despărţită  cu care a înviat Hristos 
pre cei 3 m o r ţ i : pre cel dintâi cu atingerea mânii, pre al
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ilmlea cu un cuvânt p r o s t 1) şi pre al treilea cu lacrămi, cu 
Nigrtciuiie şi cu glas m are !  Dumnezeescul Zlataust şi sfântul 
rheofilacl şi toji tâlcuitorii Sfintei Evanghelii zic cum că 
iitTiista a vrut să înveţe Hristos, D om nul vieţii şi al morţii, 
ut păcătosul carele este m ort in darul lui Dumnezeu, pentru 
t'Ari au păcătuit din nesocoteala şi din slăbiciunea firii, în- 
vlu/â prea lesne, lasă păcatul şi vine în pocăinţă cu atingerea 
iliimnezeescului dar. Aşijderea şi celălalt, carele a  căzut din 
dragostea lui D umnezeu de două ori, iar încă fiind tânăr in 
liiutate, şi aceasta cu ajutorul lui Dumnezeu, cu învăţăturile 
( vangheliei, de nu să va căi astăzi, să va căi mâine, lasă 
rrtutatea şi iar să întoarce pre calea mântuinţii, iar al treilea 
rarele a îmbătrânit în păcat şi s’a obicinuit în desfătări şi în 
deşertăciunile cele lumeşti, în pohtele lui cele rele, nu este 
ni putinţă să să întoarcă prea lesne, ci a răm âne  făr de 
rrtinţă şi m o a r e  în păcat, de vreme ce, după  cum zice David:
• departe e dela păcătos mântuirea», pentru  căci intru toată 
vit.iţa lui n ’a cercat îndreptăţirile lui D um nezeu, sau pentrucă 
K/t vie în căinţă, trebueşte  un ajutor tare  de sus, un  cuvânt 
viu al lui D um nezeu , carele să v a 2) în tot  chipul să-l r i
dice din păcat, precum a ridicat şi pre Lazăr din groapă, şi 
tli' vreme ce aceasta nu  să întâmplă niciodată, sau să  în- 
lAinplâ foarte rar, pentru căci nu are D umnezeu dator i e să 
mântuească pre n im e ne a  cu deasila, pen tru  aceasta când să 
v .:i întâmplă să învieze u n  mort ca acesta, de  patru  zile, să 
,i întoarcă în casa cea părintească un fiu ca acesta, prea 

i urvar, să să  afle oaie rătăcită ca aceasta şi un filear ca 
ncesta p ie rdu t;  adevărat bucurie să face în cer şi pre p ă 
mânt, a căruia bucurie este închipuirea aceasta ce s 'a  făcut 
ustăzi în Ierusalim pentru  învierea lui Lazăr, pentru  căci să 
bucură de Dumnezeu, să bucură îngerii, să veseleşte toată 
luserica, care a câştigat iară pre iubitul său fiiu, a căruia erâ 
desăvârşit desnădăjduită  m ântuirea . Iată dară  câtă neînde-

')  sim plu.
*) dacă vrea.
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m ână, câte împiedicări şi câte împotriviri are căinţa păcăto
sului, care a îm bătrânit în păcat.

D ar putea-voiu crede eu, iubiţii mei, cum că aici intre turuin 
mea cea cuvântătoare  să fie oi ca acestea ră tăc ite?  LazAil 
ca aceştia, păcătoşi ca aceştia, împietriţi la inimă şi nerftl- 
tori ? Credinţa voastră cea multă nu mă lasă să o cred (aceastli); 
iar de să va întâmplă din depărtarea  dum nezeească să i..l 
afle cineva întru această nevoie ticăloasă şi vrednică ilr 
plâns, cu multă scârbă de inimă îmi întorc cuvântul cătia 
dânsul şi-i zic, precum ziceâ Hristos către Jidovi pentm 
L azăr:  «unde l-aţi pus pre dânsu l?»  unde ţi-ai pus, păcăto
sule, sufletul tău cel iscusit, cel frumos, cel minunat, cri 
vrednic? Unde ţi-ai îngropat partea  cea mai aleasă a sinelui 
tău, zidirea cea mai iscusită a dumnezeeştei puteri, so ţ ia 1) cr i 
iubită a îngerilor?  Unde este f rum useţea aceea a închipuirii 
cei dum nezeeş t i?  Unde este podoaba  a darului celui dumnr 
zeesc ? Unde este slava, unde sunt frumuseţile lui cele minu
nate, carele îl a rată  mai luminat decât soarele?  Aşa făr dc 
socoteală ai lăsat să le p iardă păcatul şi să le vânture tu 
ţă rân a  vân tu l?  D ar cum nu te milostiveşti a supră- ţ i?  Cum 
nu-ţi plângi nenorocirea ? Plânge pentru tine beserică, plân^ 
drepţii, plânge îngerul păzitoriul sufletului tău, pentru c/M 
vede aevea pierzarea ta, şi tu nu verşi o lacrimă, tu nu Ir 
întristezi, nu vii in căinţă, o fiiule, carele eşti mort, Lazărc, 
îngropatule in groapa  nesimţirii, ieşi afară, vino îndată în si- 
neţi, vezi-ţi ticăloşia ta, lasă acel obiceiu rău al păcatului, i\i 
rele te-a omorît şi te-a despărţit  de Dumnezeu, carele tc-n 
zidit: «întoarceţi-vă cătră mine şi m ă voiu întoarce cătră voi», 
zice Dumnezeu, prin rostul prorocului Malahiei, cătră lo|l 
păcătoşii.

Adevărat, feţii mei, ■ milostiv este Dumnezeu, şi îndelung 
răbdă to r  şi pohteşte întoarcerea şi m ântuirea  tuturor, că 
pentru aceea a primit crucea şi m oartea, ci numai un lucru 
trebueşte, fără de carele nu este cu putinţă să vie niciodatfl

*) tovarăşa.
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inii iitosul în căinţă, care lucru ni-l a rată  Hristos la învierea 
Im l.nzîtr. Putea adevărat M ântuitorul să învieze pre Lazăr, 
Jtţiî precum să află închis în m orm ânt,  iar n ’a vrut, ci întâi 
n poruncit să ridice piatra de pre m orm ânt şi atuncea l-a în- 
i Ini. dar oare ştiţi pen tru  ce ? Pentru ca să înţeleagă păcătoşii
....... că de nu vor ridică deasupra  lor piatra obiceiului celui
IA11, cu neputinţă este să învieze şi să să căească. Luaţi piatra, 
iiii'iistâ piatră trebuie să o ridice (de pre inima sa) iubitoriul 
(|<< argint, să dea înapoi lucrul cel strein, să nu facă strâm- 
lirttute, să nu jefuească, iar de nu, nu va înviâ. Această piatră 
li chilie să o ridice iubitoriul de desfătări, să lase pohtele lui 
id c  rele, voile trupului, iar de nu, nu să va sculă; această 
(ilulră să cuvine să o ridice zavistnicul, pre aceasta pizmă- 
liirul, pre aceasta trufaşul, pre aceasta clevetnicul, să nu ne
cinstească cu clevetirea pre fratele său, să nu hrănească  
Vrajba în inima lui, să nu voească răutatea  altuia, să nu să 
Imfească a supra  altora, iar de nu, nici m ântu ire  va aflâ, nici 
|A va sculă din groapa  păcatului. De ce voiu zice? Mă tem 
rA să va prinde la voi cuvântul Isaiei, ce zice la al 6 c a p . :
• n’a îngropat inima norodului acestuia şi cu urechile greu a 
ln|eles şi ochii lor au închis» ; şi aceasta este pricina.

iun, şi ce s’a în tâm p la t?  îndată  cum a aruncat piatra cea 
dintâi,  zice Scriptura, la întâia carte a împăraţilor la 17 ca
pele, cum că a rănit pre streinul de fel în frunte şi surpându-1 
jos l-a om orît:  Goliat este păcatul, David, care să luptă a supra  
(irtcatului, este propoveduitoriul Evangheliei, pietrele sunt cu
vintele lui D um nezeu şi praştia  este puterea dumnezeescului 
li jir împotriva acestui Goliat. O  câţi Davizi, câţi propove- 
(hlitori Evangheliei s ’au luptat cu pu te rea  duhului sfânt! Şi 
11ilr'alte vremi şi în aceste de acum a svârlit asupra  păcatului, 
mi cu un cuvânt evanghelicesc, nu cu o piatră, precum  a făcut 
t >nvid, ci cu multe şi de multe feliuri de cuvinte şi învăţături,

D AVID Şt G O H A T .  — SEM- 

Nll ICAREA L U P T E I  L O R .

Când a vrut David să să lupte 
cu Goliat, alte arm e n ’a luat cu 
el, fără o praştie şi 5 pietre de
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nici încetează propoveduirea Evangheliei. Dar c e?  oare cilzul n 
cu aceasta Goliat, oare om orîtu -s’a întru voi păcatul ? d u 
unde sun t  semnele mântuirii voastre, unde sunt semnele Iii*' 
ruîn(ii? Ştiu că astăzi aţi luat cu toti din m âna besericii slrth 
pările şi ramurile, carele, pentrucă  sunt semnele biruin|il, 
vădesc că le-aţi luat, pentru căci în tr’aceste zile aţi biruit pir 
vrăjmaşii voştri, pre diavolul şi pre păcatul. D ar oare fi vil 
această adevăra t ? M ăcar de a r  da D umnezeu să fie aş;î, u 
câtă bucurie s ’ar fi făcut în ceriu pentru voi! Ci m ă tem <A 
vă ţineţi semnele biruinţii şi biruitoriu este diavolul; pentiu 
căci nu văz pocăinţă, nu văz ispovedanie adevărată, nu vii/ 
vreo bunăta te  care să veselească pre îngeri şi să întristeze pic 
diavolul. Insă aveţi încă, iubiţi mei, vreme de mântuinţă, v’ii 
răm as şi aceste zile ale patimilor celor m ântuitoare, întru can 
Fiiul lui D um nezeu ş 'a  vărsat prea sfânt sângele său pentru 
m ântu irea  sufletelor voastre.

Deci întru  aceste sfinte zile, faceţi cele ce n'aţi isprăvii in 
toată  vremea (aceasta bine priimită) a sfântului post, sau din 
nesocotinţă sau din zătniceala vrăjmaşului, lăsaţi jafurile, l i 
saţi strâmbătăţile, vrăjmăşiile, curviile şi scandelile1). Prorocul 
Iona, când propoveduiâ  pocăinţă în Ninevi, zicea cătră norod ; 
«încă 3 zile şi Ninevi să va strică», asem enea vă zic şi cu 
astăzi: încă 3 zile v ’au r ă m a s :  Luni, Marţi şi M iercu ri ; ciur 
întru aceste 3 zile nu să va căi şi nu-şi va ispovedui păcii 
tele creştineşti cu umilinţă şi cu înfrângere de inimă şi să s;i 
cuminece la Joi mari cu sfintele taine, adevărat pentru unul 
ca acela răm âne puţinică nădejde de m ântu in ţă ;  şi fieşteca 
rele să gândească  cu socoteală acestea ce este de folos pentru 
sufletele voastre.

*) scandalurile.
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c u v â n t  d e  În v ă ţ ă t u r ă  

LA DUMINICA FLORIILOR

r «.17trge ţi în sa tu l carele este înaintea  
voastră ş i num ai decât veţi găsi o 
asină legată ş i m ănzul cu e a : desle-
gână.-o aduceţi m ie , ş i de va zice ci-
nevă cevâ, veţi z ic e : că acestea D om 
nulu i trebuesc, şi num aidecâ t va  t r i 
mite pre ele.»

DK CE A INTRAT IISUS ÎN C u m  va P u teă  fi a d e v ă r a t ,

H'MUSALIM CĂLARE P E  A SIN ?  D ° m n U '  ‘U tUr° r  fă Ptu r ilo r  * *
fi lipsă de nişte dobitoace ca

i(i:rslea? Ba de i-a fost lipsă de cară şi de căruţe, ca să m eargă
Hmlevaşi, are el cu mult mai slăvite şi mai lăudate cară decât
drcsle ; că zice David : «s’a suit pre heruvimi şi a sburat, sbu-
fi t  a pre aripele vânturilor» (Psalm  17). De sunt drept aceea
Om Alc lui D umnezeu acestea, cum i-a fost lipsă a să purtă  de
lilţlt' netreabnice dobitoace ca acestea? Lipsă i-a fost nu num ai
|initru sine, ci mai vârtos pentru mine, că mă îngroziă pre mine
Ului de mult mărirea aceea de care este s c r i s : «înfricoşat este
dric ce ia sufletele boiarilor, înfricoşat este mai mult decât împă-
Hi|li pământului», şi iarăşi zice într 'alt loc : «Dumnezeul izbândi-
fllor Domnul, Dum nezeul izbândirilor slobod a lu c ra t ;» de care
lii< fi şi g roază fiind cuprins şi începătătoriul neamului omenesc,
KtAinoşul nostru Adam, s ’a ascuns şi n ’a cutezat ca să iasâ
llliilutea înfricoşatei feţe lui Dumnezeu, pentrucă acestaş D u m 
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nezeu, precum este înfricoşat şi groaznic, aşâ  este de blând 
şi de smerit, că n ’a vrut neamul om enesc cu g roază  să-l in 
toarcă dela rătăcire şi cu înfricoşare, ci cu blândeţe şi cu fa
ceri de bine ; pentru aceea zice că i-a fost lipsă tocmai dc 
aceste dobitoace, pre care fu dus smerit şi cu blândeţe in 
Ierusalim; iar pentrucă mai dinainte arătase  din destul mă
rirea îngrozirii şi a dreptăţii, să cuvineâ drept aceea a arălâ 
celor muritori tocmai şi mulţimea blândeţelor şi a milostivirii, 
vrând ca să să împlinească şi prorocia prorocului Zaharia, 
care a zis: «spuneţi fetei S ionului: iată împăratul tău vine 
la tine blând şi şezând pre asină şi pre mânz fiiul celui do 
sub jug.» Cu care cuvinte duhul sfânt, g roaza  care o putea 
socoti norodul pentru  numele cel împărătesc, făcând pom e
nire de blândeţe şi de smerenie, m inunat  au potolit, întru 
a tâta cât nu erâ nimic aşâ  de sărac şi de lepădat, carele sil 
socotească că nu va putea merge la îm păratul cel cu numele 
smerit şi sărac. Deci spre a ră tarea  acestei faceri de bine iu
bite, cu adevărat i-a fost lipsă lui D um nezeu de acele dobi
toace, că precum împăraţii cu un fel de haine când  merg lu 
vânat, cu alt fel când m erg la îngropăciune, şi cu alt fel dc 
haine când merg la n u n tă ;  aşâ şi D um nezeu  după  vremi 
sâ înfrumuseţează, drep t aceea cu altfel de poboabă  va veni 
când va judecă lumea, că va veni pre noriul ceriului, cu pu
tere şi cu slavă mare, că aşâ  să cuvine mai vârtos judecă* 
toriului; iar acum a pentrucă nu vine să judece, ci vine pentru 
ca să să cum pere şi să întoarcă către sine neam ul omenesc, 
precum însuşi grăeşte  : «n’a trimis D um nezeu pre Fiiul săli in 
lume ca să judece lumea, ci pentru  ca să m ân tuească  lumea 
printr 'însul.» Şi tocmai pentru  aceasta i-a trebuit să vie îm
brăcat cu blândeţe şi cu smerenie, ca nu doară  viind cu allA 
slavă oarecare mai mare, să sâ sparie oamenii şi să fugă de 
dânsul, «precum odinioară Jidovii în muntele Sinai, speriin- 
du-se au fugit, neputând  răbda groaza  şi mărirea lui» ; cil 
de ar aveâ cinevâ ochi ca aceia, cu cari ca în tr ’o oglindă 
m ăcar cât de puţintel să poată  vedea aceea fără desăvârşit şi 
nespusă  m are adâncime” al facerilor de bine a lui Dumnezeu,
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oi rin adevărat n 'a r  pu tea  să să oprească ca să nu să aprinză 
(Ir dragoste şi de bucurie, şi ca să nu vestească deapururea
I nulele cele dumnezeeşti, şi ca să nu să răpească în minte 
ilr minunea unor faceri de bine ca acestea. Şi cari socotesc 
ilrrpt aceea aceste faceri de bine ziua şi noaptea, oare  de ce 
bucurie vor fi cuprinşi şi cu ce veselie să vor răsfăjâ, şi ce 
dflrbători vor prăznui, ce psalm şi ce cântări vor cân tă?  Cu 
mlcvărat nu  num ai cu psalmi şi cu cântări de veselie trebueşte 
nA prăznuim o facere d e  bine ca aceasta, ci şi preste fire 
i putem a zice), oarecare  lucru de bucurie m are să facem, şi 
iu veselie din destul să p răznu im ; şi per :ru ca să nu fie 
luu-uria şi veselia noas tră  în deşert, trebuie să  cunoaştem  cu 
orbii cei sufleteşti p răznu irea  vremii aceştia, ca sâ nu ne zică 
ţl nouă p ro ro c u l : «uliul pre ceriu a cunoscut v rem ea sa, tur- 
lureaua, rândureaua  şi barza au  cunoscut vrem ea venirii lor, 
lui norodul m eu n ’a cunoscut judecata lui D um nezeu» ; că 
IIrit: lucru va fi şi necuvios, când pasările vor cunoaşte  vremea 
Im , şi după  vremea aceea îşi vor şti schimbă lăcaşurile sale, 
iiii noi vremurile rele rânduite  de sfânta  beserică spre spă- 
ucuia sufletelor noastre nu le vom cunoaşte ;  că precum  t ru 
purilor celor vii, aşâ  sufletelor le este de lipsă schimbarea 
v rcinilor, că faptelor celor de multe feliuri, iară de multe fe
linii le lipsesc ca să le sporească. Care lucru băgându-1 de 
dramă beserică noastră, ca o m aică dulce şi iubitoare de fii 
ilc.ipururea priveghind şi rugându-se  pentru  noi a rânduit 
m liimbarea vremilor ; pen trucă  cu această schimbare de vremi, 
lui numai urarea  lucrurilor celor sufleteşti să o schimbe (ca
lele lucru mult a ne strică a  putut), ci şi spre faceri de  bine 
ţl spre cuvântări dum nezeeşti ne în d e a m ă ; că pentru  aceea 
vreme, care este dela Duminica Intrării D om nului lisus Hristos 
In Ierusalim până  la ziua patimilor, a rânduit  beserică noastră, 
i ii să fie vremea canonirii şi a pocăinjii, iar din ziua aceea 
priuă la Paşti este a întristării şi a amărăciunii, iar dela Paşti 
prtuă la Rusalii este vremea bucuriei şi a veseliei sufleteşti; 
rit acele taine le-a rânduit  D um nezeu  ca pre  aceste vremi să 
IA săvârşească, care făcând ageră firea omului, a înmulţi fap-

A nfcim Xvireanu. — Predici, g
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(ele cele bune  îndeamnă. Iar acum a pentrucă este vremea sau 
ziua intrării Domnului nostru  în Ierusalim, puteţi doară  în
trebă : ce va beserică noastră  cu această sfântă vreme, sau 
mai vârtos să zic ce pohteşte  dela noi ? Pohteşte vremea 
aceasta cugetul cel bun al sufletului nostru cătră Dumnezeu 
Mântuitoriul nostru, pohteşte dreptatea, pohteşte dragostea 
cea adevărată, pohteşte  şi mărire din inimă s m e r i t ă ; pentrucă 
toată m ân tu in ja  omului dela Dum nezeu este, şi omul nu vrea 
să m eargă cătră Dum nezeu, ci Dum nezeu s ’a milostivit şi a 
venit la om.

venit ca să arate lumină acelora ce erâ întru întuneric şi 
şedea în um bra  morţii», (Isaia, 61) venit-a ca să mântuească 
pre cei robiţi şi pre cei rătăciţi să-i aducă Ia cale, şi pre cei 
streini fa moşiile lor, şi pre cei morţi să-i învieze spre vieaţă, 
şi pre vrăjmaşii şi pizmaşii Iui D umnezeu să-i împace cu 
D um nezeu Tatăl, şi făcându-i părtaşi duhului său celui sfânt, 
să-i facă moşneni împărăţiei s a l e ; venit-a d rep t aceea robilor 
răscum părare , morţilor înviere şi vieaţă, bolnavilor vraci, ră 
tăciţilor cale dreaptă. Şi luând Dumnezeu trup  m ergeâ după 
cela care fugise dela dânsul, că fugise dela binele cel mare 
omul cel orb şi nebun, întru atâta cât nu l-a pu tu t  înturnâ 
cu nici un glas de strigare prorocească, ca să să întoarcă de 
pre calea rătăcirii.

Pentru aceea însuşi D um nezeu  în trupându-se  s'a apropiat 
de cel ce fugiâ, ca să-l întoarcă cătră s i n e ; despre  care lucru 
învaţă apostolul, când zice: «că D om nul Hristos n 'a  luat din 
îngeri, ci din săm ânţa  lui Avraam  a priimit.» A priimi, să 
zice : care prinde unul dintru vrăjmaşii săi, şi fiind volnic ca 
să-l om oare, nu-l om oară, ci-1 face lui şi fiu şi m ostean în 
casa sa. Aşâ a priimit d rep t aceea şi Mântuitoriul nostru să
m ânţa  lui Avraam.

Iar de vrei vrea cu puţintele cuvinte, ca să înţelegi la ce 
a venit?  Ascultă de vezi ce zice prin Isaia p ro rg c u l : «Duhul

DE CE A VENIT 

M Â N T U I T O R U L  ?

Iar de veţi în treba  la ce a venit ? Venit-a 
(precum însuşi zice), ca să caute şi sâ 
m ântuească pre cel ce erâ p ierit;  «a
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Pum nului preste  mine, pentru care m 'a  uns, a hinevesti sa
lurilor m 'a  trimis, a  vindeca pre cei sdrobiţi cu inima, a propo- 
vrdui celor robiţi iertare, celor orbi vedere, a chemă D om nului a 
priimit, ca să sa mângâie tot jalnicul, şi ca să puiu tărie tu tu ro r  
tclora ce jăluesc în Sion, şi ca să le dau lor co roana pentru  
iviiuşă, untul veseliei pentru suspine, haina bucuriei pentru 
liMlistare.» Ce este drept aceea mai dulce decât cuvintele 
iHcstea? Ce este mai frum os şi ce este mai iub it?  De este 
lli'upt aceea trimis Hristos dela D um nezeu  Tatăl spre săvâr
şirea acestor faceri de bine, să fie blagoslovită venirea lui în 
tnrrie, şi să fie], blagoslovit şi acela ce l-a trimis pre el la noi, 
ţi să fie blagoslovit şi acela ce vine, a căruia facere de bine 
li'.lăzi cu asem enea glasuri strigând pruncii, o p ro p o v ed u esc : 
■blagoslovit este cela ce vine în numele Domnului, osana  
IiiIru cei de sus.» Care cuvânt nu numai astăzi, ci in toată 
Micuţa noastră, limbile, rosturile şi gurile noastre să-l grăească.

Aceasta este dar  taina aceea care începe a prăznui bese- 
iu .i noastră  astăzi, şi ne a ra tă  nouă  vaetile, plânsurile, sus- 
plnile şi durerea  părinţilor celor din legea veche, cari cu atâta 
iliafţoste doriă de venirea lui Hristos, precum  însuşi zice cătră 
Scenicii s ă i : «fericiţi sun t ochii c a r i ' văd cele ce voi ve
deţi, că adevăr zic vouă ;  mulţi împăraţi şi proroci au vrut 
l/t vază cele ce vedeţi voi şi n ’au văzut, şi să vază ce auziţi 
mi şi n 'au  auz it ;»  că aceştia toţi au luat numai făgădu- 
lli)n acestei faceri de bine, iară nu moştenire, precum  g ră 
iţii: şi apostolul: după  "credinţă m uriră  aceştia toţi, neprii- 
tnlnd făgăduinţa, ci de departe  privindu-o. F rum os grâeşte  : 
p i iv indu -o ; că precum fac aceia cari un lucru foarte iubit
II văd de departe, iar la el ca să m eargă nu pot, cari cu 
tu lui văzându-l, iar cu cugetul şi sufletul dorind îl privesc, 
rnie lucru făceâ sfântul acela Patriarh, carele cu atâţia ani 
murind înaintea lui Hristos, ziceâ: «mântuirea ta voiu aşteptă 
Doamne, şi oasele mele să vor odihni întru nădăjduire.» Pentru 
I rit lucru mie mi să pare a  fi părinţii cei de demult asem enea 
mirlnra pre cari îi ia şi-i învălueşte furtuna cea de noapte  pre 
iiutre, şi văd lum ina oare unde  departe într’un loc de n ă 
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dejde pusă, spre care silesc ca să o ajungă cei învăluiţi, $1 
adesea  cu ochii cătră dânsa  privesc, şi pânzele le indrepteazA 
ca să m eargă (din cât pot) în tr’aco llo ; şi aceea de nu pol, 
în tr’alt chip cu ochii şi cu sufletul o cuprind. Aşîjderea 1̂ 
părinţii noştri cei de demult, întorcându-şi ochii spre luminii 
cea adevărată, spre Dom nul nostru lisus Hristos (care cu lu
m ina sa um bra  şi întunericul lumii aceştia au stricat), cit 
smerenie îşi tindea manile sale, şi spre aceea din tot cugetul 
doriă, şi spre aceea degrab ca să sosească politia, strigând cu 
p ro ro c u l : «degrab să ne în tâm pene pre noi milele tale, Doamne, 
că am sărăcit foarte ;»  spre care strigare îi îndem na şi de 
D um nezeu cuvântătoriul prorocul Isaia zicând : «carii vă ad u 
ceţi aminte de Dumnezeu, nu tăceţi şi nu fiţi muţi, pârul 
când va pune  lauda Ierusalimului pre p ă m â n t ;» zice şi în tr’all 
pentru Sion nu voiu tăcea şi pentru  Ierusalim nu m ă voiu odihni, 
până  când va ieşi ca lumîna dreptatea  lui şi mântuitoriul Iul 
ca o făclie ap r in să ;  adică, pentru m area  dragoste  cu care 
iubesc beserică şi adunarea  celor credincioşi nu voiu tăceiî, 
nici m ă voiu odihni, ci deapu ru rea  cu rugăciunile mele voiu 
strigă către urechile milostivirii, dumnezeeşti, până  când va 
trimite pre dreptul acela, de carele toate neamurile doresc, 
carele ca răsărita soarelui şi ca făclia cea aprinsă întunericul 
lumii va strica, şi lumina cea adevărată, adică lum inata  cunoş
tinţă a lucrurilor dumnezeeşti o va arătâ  ochilor oamenilor 
celor muritori să făgădueşte, şi precum a făgăduit a şi să- 
vârşit, slobozind dintru adâncul inimii cu căldură cuvântul 
a c e la : râuraţi ceriurile de sus şi norii să plouă dreptate, să 
să deschiză păm ântu l şi să arate pre mântuitoriul. Ce zici pro- 
rocule ? Ce pohteşti ? De pohteşti ca să iasă din ceriu şi 
dintre nori cel drept, cum zici păm ântului ca să arate pre 
mântuitoriul, şi cum poate fi ca ceriul cu norii să ivească 
pre cel drept ? Şi păm ântu l să-I arate ? A m ândouă  sun t  ade
vărate din ceriu şi de pre păm ân t  deodată  a să ivi ; din ceriu, 
pen trucă  este fiitil lui Dum nezeu de pre păm ânt, pentrucă  este 
fiiul omenesc, pentru  aceea strig cătră ceriu şi cătră pământ, 
ca să ne arate  nouă pre dreptul şi mântuitoriul acela al lumii.
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Drept aceea aceste cuvinte, Aceste strigări, şi aceste dorin{e 
iile sfinfilor părinţi, beserică întru această vreme ni i e  ara tă  
i i'lor mai dinainte făgăduindu-le, iară nouă  dându-ne  mila sa ,  
rrtrl ce doriâ sfinţii aceia părinţi noi avem, şi ce milă aşteptă 
rl, pre noi ne-au întâmpinat, şi ce priviâ ei de departe, noi
i ti evanghelistul avem  a s tă z i : «carele erâ  dinceput, care am  
n i i / i t ,  care am  văzut cu ochii noştri, care am  privit, şi m â i -  

nlle noastre am pipăit pentru  cuvântul vieţii, pre acela vestim 
yl mărturisim vouă vieaja cea vecinică, care a fost la Părin- 
Irle, iar acum  s 'a  a r ă t a t ;» a căruia arătare, atâ ta  bucurie ne 
a d u c e  nouă, mai mult decât ce aveâ părinţii cei sfinţi dede- 
m u l t ,  a căruia aşteptare  cu drag  şi durere  m ă îndeam nă ca 
ni să zic acest cu v ân t :  «sărută-m ă pre mine săru tarea  gurii 
s u l e  ;» că to{i câţi erâ  din duhul cunoşteâ câtă milă erâ să 
verse pre buzele aceluia ; dorind şi el drept aceea ca să fie 
părtaş unei bunătăţi ca aceştia, zice din tot sufletul, ca să 
m ă  sărute  pre mine cu săru tarea  gurii sale ; care cuvânt 
a t â t a  face, ca şi când ar zice: pre  Moisi nu-l auz, c ă c i  este 
l a  limbă împiedicat, buzele Isaiei sun t  întinate, leremia a 
Krăi nu ştie, pentrucă este prunc, şi to{i prorocii au amuţit, 
ce el înşuşi să-mi grăească mie şi să-mi deschizâ voia p ă r in 
t e l u i  său, şi în fiin{a sa pre mine să m ă în v e ţe ; a căruia prea 
iubită fiinţă pre mine să m ă înoească, şi râurile învăţăturilor 
l u i  să să facă în mine izvor de apă  m ântu itoare  întru vieata 
cea veşnică.

Vedeji drept aceea, fraţilor, ce taină m are  prăznueşte  be- 
serica nostră  întru această vreme ; care ta ină cei dedemult 
iutru atâţia ani dela începutul lumii au  dorit şi n ’au câştigat, 
iar noi întru această vreme avându-o o prăznuim. De aici 
lesne este a înţelege ce pohteşte dela noi pricina acestei sfinte 
vremi. Pohteşte nevointa sfintelor rugăciuni, laude dum ne-  
/eeşti, multăm inte  pentru  binele ce am  luat dela Dumnezeu, 
împărţirea milosteniei, posturi, îm preunare  adesea cu prea  
sfintele taine, curăţenia  sufletului, care acestea toate gătesc 
sălaş întru inimile noastre, spre venirea D o m n u lu i ; şi ne în
deam nă spre faceri de bine, că cu aceste podoabe de fapte
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bune logodnica chiamă cătră sine pre iubitul mire zicAinl U 
«patul inimii mele în frum useţa t  este cu florile doririlor dimcJ 
nezeeşti, şi casa mea este ca lem n e lex) cele mirositoare ş i  i i » *i 
tricate a facerilor de bine întemeiată.» Că pre acest fel ill 
sălaş şi mirele bucuros pleacă, şi răm âne  acolea până cAml 
trece ziua şi um bra  pleacă. Spre prăznuire adevăra tă  aceilm 
taine, trebuie ca să-şi rânduească  omul vremea în toate zilei* | 
iar de nu vom face nici unile din acestea, de ce folos v i i i  

fi nouă aceste sfinte v rem i?  Trebueşte  dar  pentru  aceu .u 
ca să ne facem şi noi soţi vremii şi să ne nevoim spre pr.i/* 
nuirea intrării trupeşti a Dom nulu i nostru lisus Hristos Iii 

Ierusalim, şi spre ascultarea patimilor Sfinţiei Sale să ne gătim 
c a s ă  putem strigă şi noi ca t â lh a ru l : «adu-ţi aminte, Doamnt 
când vei veni întru îm părăţia  ta ;» şi cu m oartea  sa omoriml 
moartea  să ne dăruească vieaţă cea dorită, amin.



XVI.

CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ LA SFINŢII 

Şl ÎNTOCMA CU APOSTOLII ÎMPĂRAŢI 

CONSTANTIN ŞI ELENA

«Tot cel ce sâ smereşte să  va înălţă»,

Nu este cu putin ţă  să a jungă neştine la liniştea m â  îtuirii, 
(li* n u  va trece întâi p r i n  uşa răbdării;  nu este cu p ti'.iţă 

s ă  s u i e  în cereasca cetate a fericirii, de nu va intra prin 
o i l e a  sm erenie i;  n u  este cu putin ţă  să s â  înalte in ceata 
( f i n j i l o r ,  de nu să va smeri cu duhul aici jos în oraşul celor 
pământeşti, nu este cu putin ţă  să îm pără tească  îm preună  cu 
H r i s t o s  la cer, de nu v a  urm ă  a i c i  urm elor lui Hristos cu 
r r u c e a ,  n u  este cu putinjă a răm ânea  cuiva num e vestit în 
l u m e ,  cu fapte rele şi necuvioase.

litre creştinătatea lui cea desăvârşit  şi cugetul lui cel creş
tinesc, pentru  ca să să învrednicească dumnezeeştilor fă
găduieli, pen tru  ca să să îm părtăşească bucuriei cei nespuse 
a împărăţiei ceriului ? Căci, când a răsărit  lumina lumii aceştia 
şi a lăsat braţele cele părinteşti, ieşind din Vretania, de n ’aş 
li fost încă creştin, iară fugiâ de cugetul cel păgânesc, şi 
urâciunea ce arată către lucrurile cele păgâneşti închipuia

CONSTANTIN 

■>1 M A X E N T I U .

Aceasta cunoscând şi marele Constandin, 
cine va puteâ să povestească smerenia lui 
cea m a re ?  Cine va pu teâ  să scoaţă la ară-
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procopseala  ceea viitoare, ce eră  să facă in creştinătate. $| 
oare  n ’a a ră ta t  mare c reş t ină ta te?  că auzind nedreptăţile cfU| 
păgâneşti ale lui Macsentie, ce făceâ asup ra  creştinilor, a il 
dicat asupră-i răsboiu, şi m ăcar că erâ în nevoie, atâta i rti 
erâ să să biruească de Macsentie, iar l-a încredinţat biruiţi» 
şi i-a sporit bărbăţia  sufletului spre luptă neadorm ita  pronia 
lui Dum nezeu, cu o închipuire de cruce pre ceriu, care zlcei 
cu slove de stele : «cu aceasta să birueşti.» Dintru care arid 
tare, întărindu-se bun credinciosul Constandin , a tâta de tar# 
s’a luptat cu păgânul Macsentie, cât l-a biruit desăvârşit ţl
l a înecat în apa  T ive ru lu i; luând drept aceea îndrăzneală ilti 
pre aceste sem ne cereşti blagocestivul împărat, a tâ ta  a pro* 
copsit în creştinătate, cât face să să minuneze toti cei ce aud,

pentru odihna, liniştea şi paza sănătăţii lu i?  Că fiind sănătos, 
ce nu face pentru  ca să apere şi să depărteze cele ce supării 
săn ă ta tea?  Câtă cheltuială face pentru  ca să  stea împotrivii 
gerului iernii, împotriva arşiţii verei?  Fiind bolnav, cât .sft 
cheltueşte, cât pătimeşte, cât rabdă  ! Pentrucă să-şi câştige 
ce a pierdut, nu bagă în seam ă a-şi cheltui averea, a gustrt 
doctorii am are, a să adăpâ  cu băuturi greţoase, a  vărsă sân
gele, şi nu este nici un lucru ca să  n u - l  facă pentru  sănă 
tatea lui şi pen tru  m ântu irea  cea trupească. De pre aceste 
toate să priceapă fieştecarele cât este de dulce sănătatea 
cât este de iubitoriu pre sine omul.

Deci aceâ pohtă  a sănătăţii, care poate atâ ta  la ceilalţi srt 
facă cele putincioase şi cele neputincioase, n ’a pu tu t  nici dc 
cum să facă nimica blagocestivul Constandin, n ’a putut, zic, 
m ăcar  cât de puţintel să-l mişte din călduroasa lui blago- 
c e s t ie ; pentrucă  fiind rănit iubitoriul de D um nezeu  de cum 
plite bube preste tot trupul, erâ o minune celor ce-1 vedea, 
N ’a pu tu t  meşterşugul cel doftoresc să afle mijlocire vindeăc. 
toare şi doftorii iscusite pen tru  această boală nevindecată»

F A P T E L E  SFÂNTULUI 

CONSTANTIN.

O m ul este dobitoc iubitor de sine, 
că de ce nu să a p u c ă ?  şi de ce mi 
să os teneş te?  şi cu ce nu să sileşte



J p t  #nvislia cea jidovească aceasta sfătuia pre împăratul, să 
«tâţia prunci, cât să-şi poată spăla trupul în tr ’acel sânge 

Mllil ill pruncilor celor omorîţi, şi aşâ  cufundând patima aco- 
I i i  lăuntru, s’a r  fi m ântu it  împăratul. Ce socotiţi oare, să 

M «  pillinit sfatul acesta iubitoriul de Hristos ? Să să fie apucat 
■|t> doftoria aceasta credinciosul ? Ba, nu s 'a  apucat. Dar ce? el, 

t • • <lln(a cea desăvârşit a credinciosului împărat, a zis cu 
| |l>1 'i m are :  «Mai bine să m or eu bolnav şi pentru dragostea 
)nl I Mnnnezeu, decât să-mi iau sănăta tea  m ea şi să-mi răs- 
I «>iii|>.ii m ântu irea  mea cu atâta sânge nevinovat». Răspuns 

k ttr i 'A ra t  de îm păra t  credincios ; mai bine a socotit vieaţa 
dUtii.i, decât a lui. O are  nu s ’a arăta t cu această faptă ade- 
Vrtml urm ătoriu  lui H r is to s?  Mi să pare să fie săltat ceriul cu 
|n|l îngerii de acest glas blagocestiv al răspunsului, au săltat 
infidele celor drepţi şi cetele cereşti, heruvimii şi serafimii 

■ 'm i bucurat pentru  această curată  cunoştinţă a dragostei 
ifttr.i Dumnezeu, a iubitoriului de D um nezeu  C o n s tan d in :  şi 
MriiRla o adeverez din săvârşitul cel de pre urm ă, că preste 
limtpte i-a descoperit însuşi îm păra tu l împăraţilor, prin rostul 

l|lflvi|ilor apostoli Petru şi Pavel, cum că pentru  credinţa lui
i « m i  desăvârşit s ’a săvârşit dela D um nezeu  întocmai c u  ap o s 
tolii, ş i  i-a dăruit nu numai sănă ta tea  trupului, ci şi sufletului, 
liolezându-se de Sfântul Silivestru ; s ’a botezat d rep t  aceea 
I n  b a i a  a doua  a naşterii şi s ’a curăţit de toată  boala, el, 
t l i A l ţ i m c a  credinţii lui Constandin  ! şi cine poate m ăcar  să t e  

H u n g ă ! Şi de vreme c e  atâta credinţă a a ră ta t  credinciosul 
î m p ă r a t  mai înainte de a să îm brăcă  cu haina  cea lum inată
ii credinţei prin botez, socotiţi de vedeţi la câtă înălţime s 'a  
mul după  podoaba credinţei. Să  tu rbu re  liniştea cea beseri- 
ti iscă de dobitoceasca pornirea  eresului a r ien esc1), şi pravos- 
Invia credinţei să luptă de valurile nec red in ţe i ; şi Ia a tâ ta  
ltrvoie a strălucii, s teaua cea lum inoasă , blagocestivul Con- 
« I n n d i n ,  şi adunând  la Nicheia săborul ce! lăudat, a  potolit 
hirburarea besericii. Şi precum  firea naşte iarba cea de
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•) ui lui Arie.
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vindecare la locul unde răsare  odrasla cea purtătoare iln 
moarte , precum să vede : are otravă de m oarte  scorpia, In 
după  m oarte  să preface trupul ei iarbă de v in d eca re ; mugnl 
năpârca de moarte, iar din trupul ei să face tiriiacul, carele cal»1 
împotriva veninului; în tr’acest chip a rânduit  dum nezeiasi .1 

pronie ca pe vremile necuratului Arie să strălucească blagi 
cestivul Constandin, pentru  ca să risipească cu lumina ere* 
dintei norul eresului arienesc.

Aici adevărat se cuvineă să aibă minte îngerească, pentrum 
să sco{ arătare  legile cele sfinte, ce însuşi au scris spui 
sporiul creştinătăţii şi al credinţei celor credincioşi, mulţime» 
besericilor, care în multe locuri în slava lui D umnezeu ui 
mare credinţă a făcut, milosteniile către cei sărăci şi dragoste» 
cea creştinească către toţi şi toate, pentru  întărirea şi înlc 
meierea credinţei.

SMERENIA SFANŢULUI D e d  d e  a  S t r ă l u d t  3 t â t a  m a r e l e  
CONSTANTIN întocm a cu apostolii în credinţă, si
------------------ 1 cotiţi cât s 'a  înălţat în smerenie, căn
eşte roada c red in ţe i! Socotiţi pe prea slăvitul împărat, că a nu
m ărat mai mult biruinţă şi pohfale, decât zile a vieţui lu i ; 
socotiţi îndestulata lărgime a stăpânirii lui, care începea dela ră
sărit şi să sfârşiâ la apus şi cu toate aceste pricini care-l în
d e m n ă  spre mândrie, ca pre un îm păra t şi îm părat înfricoşai, 
slăvit purtă toriu  de biruinţă, vedeţi cât este de despărţit dc 
aceeace să cuvineâ să-l arate vrednicia. Să cuviniâ ca un hiro
tonit intocma cu apostolii, nu de oameni, ci de însuşi arhiereul 
desăvîrşit Hristos, să şează mai întâi în sfintele soboară ; inr 
ca un smerit nu s’a a ră ta t  niciodată să şază, de nu va şedefi 
întâi toţi p ă r in ţ i ,  şi nu în scaun nalt împărătesc, ci în scaun 
stând şi prost. Ajungea ca un blagocestiv îm păra t să porun
cească să să zidească beserici, să să ridice case de rugă
ciuni şi alte zidiri plăcute lui D um nezeu ; iar ca un smerit 
ce erâ însuşi să pogorâ din scaunul lui cel înalt şi lepădă 
schiptrul lui din m ână  şi scoteâ haina cea împărătească de 
pe trupul lui şi-şi goliâ capul de cununa cea de mult preţ, 
^i aduceâ pre umerile lui pietre şi cu mâinile lui iubitoriul
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■ Ir Dumnezeu săpa  cu ceilalţi lucrători la temeele beseri- 
n ltir .  O, smerenie de nesfârşită m arg ine!  Veniţi aici voi 
liii tiitorii pustiului, care aţi stătut pilde m inunate  şi dascăli ai 
umereniei, veniţi,, zic, şi vâ minunaţi de smerenia îm păratului 
u  lui ce este întocma cu apostolii;  mărturisiţi cum că a ajuns 
jiftuă la cele mai î n a l t e ; pen trucă  voi de aţi şi înfrânat 
ilobitoceştile patimi ale trupului, de aţi smerit trupul de a{i 
lepădat deşertăciunele pohtelor, de aţi iubit tinerea, de a{i 
mii m ândria , de aţi trăit în curăţenie, de v'ati făcut cu 
liuisurăciune smeriţi, nu este nimic, pentru căci despărţin-
11 u vă de lume şi iubind sărăcia, lesne aţi găsit sufletul vostru 
In smerenie, pentru  căci bine ştim cum că sărăcia smereşte 
pre o m ;  iar marele Constandin, din luciul lumii aceştia, 
pnpărat mare, stăpânitoriul lumii, cu dom nie lată cu s tăpâ 
nire desăvârşit, cu m ărire  nespusă  şi să nu să mândrească, 
ri mai vârtos să să arate  desăvârşit pildă smereniei. Nu este 
m inunea m in im elor?  Nu este dovadă a unui dar  m are dela 
Dumnezeu în ceriu ri ? Şi pen tru  căci a strălucit în bunătăţile 
i ele mai alese preste m ăsură, marele şi întocma cu apostolii 
Constandin învaţă cu a sa pildă toată  adunarea  credincio
şilor, toate cetele oamenilor, cari d im preună  serbează şi p răz 
ii nesc pom enirea  lui, să călătorească cu îndrăzneală sfântă 
l»re calea mântuirii, pentru  ca să să facă părtaş cereştilor 
bucurii şi fericirilor lor celor de pururea. învaţă drept aceea 
prtt cei bogaţi, pentru  căci fiind el prea bogat, făceâ com oară 
in ceriuri, d u p ă  evangheliceasca po ru n că ;  învaţă pre cei de 
neam bun, pentru căci fiind el prea  de neam  bun , a pohtit 
vieţuirea şi petrecania cetăţii cei de sus ; învaţă pre împă- 
i n|i, pen trucă  împărăţind el cu atâta putere siliâ pu rurea  
ni câştige moştenirea făgăduielilor lui H r is to s : învaţă pre 
K/traci, pentrucă de vreme ce bogăţia şi mărirea s ’au  biruit 
d r  pohta bunătăţii, cum să nu sporească prea lesne sărăcia, 
Cure este pricină spre faceri de bine, după  cum zice David :
• bucură-te drep t aceea acolo sus la împărăţiile cele mari».

(), blagocestive împărate, suie-te la înălţimea dumnezeeştilor 
fericiri, cea desăvârşit  smerenie te-a s u i t ; culege rodurile ere-
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dinţei tale cei preste m ăsură  în ceriuri, carele aicea jos p r e  
p ăm ân t  ai sem ănat tu ; iar să nu tie laşi nici pre noi săraci 
de folosirile, de acoperăm ântul şi de rugăciunile tale celo 
fierbinfi cătră D um nezeu ; şi mai vârtos te roagă Fiiului >1 
cuvântului Iui Dumnezeu, să păzească întreg şi cu fericite 
chipul cel viu al bunătăţilor tale, pre adevăratul moşteniloi 
creştinătăţii tale prea iubitoriul de Hristos şi creştinul nostru 
Dom n *), supune supt picioarele credinciosului lui suflet, slabi 
şi făr de putere, pre vrăjmaşii Măriei sale, precum  au supui 
pre protivnicii credinţei, pentrucă să lumineze în mulţi ani 
intru s tăpânirea sa creştinătatea; pen trucă  dom nind, el sil 
îm părţească dreptatea, pentrucă să ţie cu slobozenie bunii 
tatea, să nu aibă obraz s t r â m b ă ta te a ; şi aşâ să să măreascil 
D um nezeu , să  sâ cinstească d reapta  credinţă, care nădăjduim 
să o câşigăm prin darul tău, pentru căci aceasta insuşi avânil 
numele tău să face asem ănăto r desăvârşit bunătăţilor talr, 
amin.

') C. B râncoveanu.



XVII.

CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ 

LA NAŞTEREA DOMNULUI  

NOSTRU II SU S H R I S T O S

Că n u  p rin  (d in )  îngeri cândvă a 
lu a t , din săm ânţa  lu i A vraam  a luat 
(zice fer ic itu l P ave l în  2 capete cătră 
E vrei).

ASEMĂNARE DINTRE D ° u ă  f i"  m a i  aleSC ^  m a i  d e  d " Sle
------ :---------------------- au  făcut D um nezeu, adică cea mge-

OM Şl ÎNGERI.  v . ’ 6*-■ »-------------  rească şi cea om enească  : căci ca pre
t ineri  şi pre om l-au făcut D um nezeu după  chipul său, precum 
/ U t  la capul cel dintâi al Facerii: «să facem om după  chipul 
n o s t r u  ş i  după a sem ăn a re» ;  însă nu pentru  trup, ci pentru 
M i f l e t  este făcut omul după  chipul lui D um nezeu  căci D u m 
nezeu nu are trup, ci este duh, d u p ă  cum zice Hristos: «duh 
f*lc Dum nezeu» ; îngerul incă este duh, că aşâ  zice prorocul 
I >avid : «cela ce face pre îngerii săi duhuri»  ; şi sufletul omului 
qhIc duh, că iarăşi acestaşi proroc zice : «lua-vei duhul lor şi 
HA vor sfârşi şi in ţă râna  sa să vor întoarce». Dum nezeu este 
(irvăzut, îngerul este nevăzut şi sufletul omului este nevăzut. 
D u m n e z e u  este nemuritor, îngerul este nem uritor şi sufletul 
( U l i u l u i  este nemuritor. Dum nezeu are înţelegere şi voie, în- 
Itciul are înţelegere şi voie şi sufletul omului are înţelegere
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şi voie. Deci am ândouă  firile acelea erâ căzute pentru  t r u f i e  

îngerul, pentrucă a putut să fie asem enea lui D um nezeu d u p r t  

cum zice la Isaia în 14 capete : «sui-mâ-voiu deasupra  n o r i l o r ,  

şi voiu fi asem enea celui de sus înalt», şi pentru aceea I n 
îmbeznat D um nezeu întru prăpăstiile iad u lu i ; şi omul iarrt 
vrea să fie asem enea lui D um nezeu, că auzind din gu ra  ş a r 

pelui ; că în ce zi va m ânca  din lemnul cunoştinţei, să va F a r c 
D u m n e z e u ; şi pentrucă a m âncat, fu izgonit şi el din g r ă 

dina desfătării şi fu b lestem at ca s ă  intre în păm ântul d i n t r u  

carele s ’a luat.
Iar acum  D um nezeu  dărueşte  omului mila sa, că a luai 

spre sine firea lui cea căzută, iar îngerului nu va să-i aralu 
acea milă, şi pentru  aceea n ’a luat spre sine firea lui, după 
cum zice fericitul Pavel: «că nu pre îngeri cândva a luai 
ci sămân{a lui Avraam  a luat».

truce a luat D um nezeu firea om enească şi n ’a luat cea înge
rească, aşijderea şi pen tru  ce a  luat spre sine Fiiul lui D um 
nezeu firea om enească  şi n ’a luat (altă fată a dumnezeirii 
adică) Tatăl său D uhul Sfânt.

Care pricini le vom spune foarte pre scurt, pen trucă  să nu 
vă dăm  supărare , ci m ă rog lui D um nezeu să-mi dea ajutor 
şi pre d-voastră vă pohtesc să ascultaţi cu dragoste.

Pricina cea .dintâi pentru  care a luat D um nezeu spre sine 
firea omenească, iar nu cea îngerească, este că îngerii n'au 
pierit toti, ci au răm as din ei m u l ţ i ; iar oamenii erâ  căzuţi 
pentru  păcatul născutului celui dintâi, şi ne putem  încre
dinţa de această pildă ce zice D om nul Hristos la Luca lîi 
capete, zicând : «care om din tru  voi, având o sută de oi şi 
pierzând una  dintr’însele, au nu va lăsâ cele 99 în pustie 
şi va merge după  cea p ierdută  până o va află, şi aflând-o o 
pune pre um ărul lui bucurându-se  ?» O m ul acela să înţelege 
a fi Dornnul Hristos, câ aşâ  zice prorocul David «ieşi-va omul

DE CE A LUAT DUMNEZEU 

FIRE DE O M ?

Drept aceea am a zice înaintea 
dragostei voastre, în vorba ce 
voiu să fac astăzi pricinile pen-
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|d Im rul său şi la lucrarea sa până seara» ; iar cele 99 de 
Al »ll injeleg cele 9 cete de îngeri, pre cari lăsându-i Hristos 

I i i  i -i*i  iu, a venit pre păm ânt, ca să caute oaia cea rătăcită, 
Hilli A firea cea omenească, care eră depărta tă  de Dum nezeu 
|inilru păcat şi erâ  rătăcită în lume, că aşâ  zice David cătră 
l)nmnezeu : «rătăcii ca o oaie pierdută, cearcă pre robul tău». 
Alini ii Hristos pre acea oaie rătăcită şi a luat-o pre umerile 

n l r ,  adică a luat spre sine firea omului, după  cuvântul apos- 
tulului Domnului, (care) zice: «să arată  cu trup». încă putem 
|ll|Hoge aceasta şi d in tr’altă pildă a lui Hristos, care zice : 
•cârc muiare având 10 bani şi va pierde unul d in tr’înşii au 
tm aprinde lum ânarea  şi m ătu ră  casa şi caută cu dinadinsul 
(iftiui-l găseş te?»  Muiarea aceea să înţelege a doua fată a 
tliimiiezeirii, carele lăsând în ceriu 9 bani, adică 9 cete de în-
III ii, s'a pogorit pre p ăm ân t să caute banul cel pierdut, adică 
llicn omenească, cu lum ânarea  aprinsă, adică cu învăţăturile 
K'le dumnezeeşti, că aşâ zice David : «luminătoriul picioarelor 
■ • I c  este legea ta şi lumina, cărărilor mele» aflat-a banul 
ni rin al doilea chip al dumnezeirii, adică Fiiul lui Dumnezeu, 

s'a îmbrăcat cu trup omenesc, după  cuvântul evanghelis
tului loan : «şi cuvântul trup  s’a făcut. Drept aceea îngerii 
n'nii fost pierit toţi, căci au mai răm as din ei 9 cete în ceriu, 
tli firea om enească  erâ  toată pierdută, care să înţelege oaia 
|l hanul cel p i e r d u t ; şi Hristos l-a aflat.

A doua  pricină pentru  care a luat D um nezeu firea orae- 
m nsră, iar nu cea îngerească, căci omul a greşit din slăbi
ciune, având pre sine trup  carele l-a aplecat pre lemne la 
Meni, iar îngerul a greşit din firea cea rea, neavând trup pre 
ului' ; că în trei chipuri greşeşte omul : sau din slăbiciune, 
Mii din neştiinţă, sau din firea cea r e a ; deci păcatul din 
llAlilciune este împotriva lui Dum nezeu Tatăl, căci ca Tatăl 
ift chiamă întru a tot puternic ; păcatul dintru neştiinţă este 
împotriva Fiiului, că Fiiul lui D um nezeu să chiamă înţelep- 
ilinir: păcatul din firea cea rea  este împotriva duhului sfânt, 
ifti I că duhul sfânt să chiam ă bun. Deci care om va greşi 
(tiu slăbiciune, sau din neştinţă, îl va jertâ D om nul mai lesne,
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de să vor pocăi, că aşâ zice David : «păcatul t ine re i lo r  Mir i i  

şi ai neştiinfii mele nu-l pom en i» ;  iar cine greşeşte din flri'K 
cea rea împotriva duhului sfânt, omului aceluia nu-i iiuM 
D um nezeu lesne păcatul, că aşâ zice D om nul Hristos : t ■
păcatul şi hula  sâ va ierta oamenilor, iar hula care este s]ini 
duhul sfânt,* nu să va ertâ  oamenilor».

Şi sun t păcate de m oarte  7, carele-sunt şi împotriva duhului 
sfânt, făr de nici o greşalS, de vreme ce sunt neiertate, dinii 
nu să va face la dânsele căzută vindecare. Păcatul cel diulrihi 
este trufia,"dintru carele să naşte semefia şi neascultarea; n| 
doilea este zavistia, dintru carele să naşte vrăjmăşia şi uri 
derea ; al treilea este iubirea de argint, carele să numeşte « 
d oua  închinare de idoli, şi dintru carele să nasc toate relcl< 
al pa tru lea  este călcarea de lege, adică nebăgarea în sen in i 
celor hotărîte şi aşezate în legi şi în pravile, dintru care să i h i  .Io 
necredinja, şi lepădarea de D um nezeu ; a cincilea este seinii 
narea de vrajbă între fraţi şi între prietini, care păcat I-a alini 
s ingur satana, şi cine are acel nărav, esle asem enea diavolului I 
al şaselea este nădejdea cea necuvioasă ce are neştine la mull i 
mila lui Dum nezeu, şi nu să părăseşte de păcate socotiiiil 
că-l va iertă, dintru carele să naşte netem erea de Dumnezeu 
şi toată necură jia ;  al şaptelea cel mai de pre u rm â  şi mul 
m are şi mai rău decât toate, este oceaiania, adică desnăde| 
duirea lui Dumnezeu, socotind că nu 1 va iertă nici cu un 
mijloc, dintru carele să naşte m oartea  cea sufletească şi muncii 
cea veşnică a iadului. Şi cine va aveâ vreunul d in tr’accilv 
păcate şi nil va vrea să să părăsească de dânsul, mai bine 
să nu-l fie născut m um ă-sa, căci este cerbicea lui vâna il< 
hter şi fruntea lui de aram a, după  cum zice Isaia în 4H i|c 
capete. Şi pentru  aceea ^a luat D om nul spre sine firea ornr 
nească, iar nu cea îngerească, căci că omul a greşit din slîl 
biciune împotriva lui D um nezeu  Tatăl, iar îngerul a greşit din 
firea lui cea rea împotriva duhului sfânt.

A treia pricină pentru  care a luat D om nul spre sine firea 
omenească, iar nu cea îngerească, este că îngerul a greşii 
ţlin bunăvoia  lui, iar pre ticălosul om l-a înşelat şarpele



PREDICI 129

h 'A Iii două  chipuri este păcatul, unul esle chiar al nostru  
m i r  I facem noi înşine, iar altul este păcatul ccl străin, c a re l  
■ i  t- nit om şi lăm ânem  şi noi părtaşi acelui păcat strein, şi 

di ia D umnezeu şi pentru  păcatele cele streine ; precum este 
şl ni trupul omenesc, că pentru un mădular, când este bolnav, 
(Mimiese toate m ăd u lă r i le ; aşijderea şi în lum ea carc să
• liiiiniă trup, adică beserică lui H r is to s— [creştinii — pentru  un
..... iAii pre mulfi oameni buni îi ceartă D um nezeu , precum
| |  vede aceasta în multe cărţi şi în multe istorii că s ’au 
liii ui de multe ori în bogate locuri. Că după  cuvântul apos- 
Inlilhii ce zice cartea 1 cap. 6 :  «că puţin aluat toată fră- 
lllAntătura dospeşte ;  «aşâ şi rău ta tea  şi păcatul unuia  prici- 
IHU";le la mulţi m are pacoste. Drept aceea prorocul David 
»/l rugă lui D um nezeu să-l cruţe (fcrească) de păcatul cel 
>|rrin. Pentru  aceea a  luat Dum nezeu spre sine firea ome- 
lir,iscă, iar nu cea îngerească, căci că îngerul a greşit de 
Im năvoia sa, iară omul a greşit dintru  înşelăciune, a cărui 
jirtiat este părtaş  şi îngerul cel rău, adică diavolul, pentrucă 
rl a înşelat pre om prin mijlocul şarpelui.

A patra  pricină pentru  care a luat D um nezeu  spre sine 
firea omenească, iar nu cea îngerească, este căci îngerul erâ 
unii de cinste decât o m u l ; pentru aceea e râ  dator  şi mai 
I n e să să ferească de păcat, că cine este mai de cinste i să 
ciule să fie mai cu om enire ;  că îngerii sun t stele, iar omul 
este pu tre june; că aşâ zice în cartea lui Iov, in 25 de capete : 
uleiele sunt necurate înaintea lui, da r  cu atât mai vârtos 
timul, fiind putrejune şi feciorul lui vierme. Drept aceea să 
rude omului celui sufletesc, adică celui besericesc, să fie mai 
in omenire decât mireanul, pentrucă să ia pildă şi învăţă- 
lură fieştecine dela el, văzând faptele lui cele bune. Pentru 
«ceea şi Hristos pre oamenii cei sufleteşti îi num eşte  sare, 
picând : «voi sunteţi sarea pământului, deci de să va strică 
narea, cu ce să va mai să ră  ?» li num eşte  lumină, zicând : 
«voi sunteţi lum ina lum ii» ; şi ia răş i :  «aşâ să lumineze lu
mina voastră înaintea oamenilor, că văzând faptele voastre 
i ele bune, să m ărească  pre Tatăl vostru cel ceresc» ; (îi nu-

A ntim  Ivireanu. — Predici. 0
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meşte cetate, zicând : *nu să poate ascunde cetatea în vârful 
muntelu i» ; ii num eşte  făclie aprinsă, z icân d :  «nimeni mi 
aprinde făclie şi o pune supt obroc, ci în sfeşnic, ca s.i 
lumineze tu tu ro r  celor ce sunt în casă»). Că nu să mânii 
D um nezeu  atâta pre omul cel prost, când face păcat, cât si 
mânie pre omul cel bcsericesc şi pre omul cel dc cinste, ';l 
pentru aceea li să cade să fie mai cu om enire  şi nu li sfl 

cade că facă păcat.
Deci pentru aceste 4 pricini ce am zis a luat Dumnezeu 

firea cea om enească iar nu cea îngerească. Iar pentru ce ii 
luat Fiiul lui D um nezeu firea omenească, iar nu altă faţă n 
dumnezeirii, adică Tatăl sau Duhul Sfânt, încă sunt 4 pri
cini : una, pentrucă  să chiamă Fiiul lui D um nezeu înţelcp. 
cin ne, a  luat chipul omului ca să vindece nepriceperea omului 
prin care a căzut în p ăca t;  a doua, ca acela ce este Fiiul 
lui D um nezeu făr de ani, să sâ facă şi fiiu omului supt a n i ; 
a treia, precum s ’a făcut Fiiul lui D um nezeu fiiul omului, 
să să facă şi fiiul omului fiiul lui Dumnezeu, după  cuvâniul 
lui lo an :  «şi deade lor putere a fi fiiul lui D u m n ezeu » ;  n 
patra, fiind Fiiul faţa cea de mijloc, s ’a făcut mijlocitor, de ;i 
făcut pace între D umnezeu şi intre om, după cum zice feri
citul Pavel : «că unul este mijlocitoriul lui D um nezeu şi oame
nilor, omul Hristos lisus».

Iar pentru naşterea D om nului Hristos, ce prăznueşte  astă/,) 
lum inat sfânta beserică, în ce chip s 'a  născut Fiiu) lui Dum
nezeu din tată  făr de m u m ă şi cum s’a în trupat din mumii 
făr de ta tă , .n u  trebueşte iscoadă (să ispitim mai mult), de 
vreme ce este taină foarte marc, adâncă şi preste fire, ci numiţi 
cu credinţă şi cu măriri de cuvântări să ne închinăm  lui, cu 
un soare al dreptăţii ce a răsărit din pânteccle fecioarei nmil\ 
celora ce şedem întru în tuncrec şi um bra  m o r ţ i i ; şi din căl
duroasa  inimă să-i m ulţămim pentru multa şi nemăsundu 
milă ce a făcut cu noi, dc a învoit firea noastră cea căzutrt 
cu naşterea sa ; căruia şi eu mă rog nevrednicul, ca unuia ce 
este unul născut Fiiul lui Dum nezeu şi Dum nezeu adevăral,
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•;i d.lruească prea luminatului nostru Dom n *) sănătate, vieafă 
flOrodtă şi bună, întemeiare întru cinstit şi luminat scaunul 
Mrtrid sale, im preună cu d-voastră cu toţii şi cu tot norodul 
n rşlinesc, ca deapururea  să prăznuiţi în mulţi ani luminat, 
ni loate cele bune şi de folos, amin.

*i C. Brâncoveanu.



CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ LA 

OBREAZANIA LUI H R I S T O S

XVIII.

<Şi când s 'au  um plut 8zile, cu. ml 'o h  
i  pruncul îm prejur , chemat-au nuintm

lu i l isu s , carele a fo s t zis  dv. iun* 'fi 
m ai înainte, până a nu să zăminh M  
în pântece>.

Zice la cartea Facerii in 17 cap e te :  cum că a tocmii 
D um nezeu  cli Avraam împăcare, şi spre semn de adcverin|A, 
i-a poruncit D um nezeu, zicîtndu-i: «aceasta este făgădnin|n 
care vei păzi între mijlocul meu (mine) şi între voi, şi iulie 
mijlocul seminţiei tale, după tine între neamurile lor, sil irt 
taie vouă împrejur toată  partea bărbătească, şi va Fi l'ăf.iil 
duinţa mea" preste. trupul vostru întru făgăduinţa  vecinii il, ţl 
copilul carele nu  să va tăia împrejur a opla zi, să va pionii 
sufletul acela din rudenia  lui, căci a stricat făgăduinţa». AillJ 
tând cu această tăiere împrejur 4 luc ru r i : una, pentriu n 
să cunoască Jidovii d in tr’alte neam uri cum că sunt oamillll 
cei crezuţi întru  D u m n e z e u ; a doua, pentrucă să rămâie ■<* 
minţia lui Avraam slobodă 'de  păcatul născutului celui dhit.<li 
a treia, pen trucă  să să facă pre Avraam  părinte a multe uni 
m uri credincioase, pentru  adevăra ta  credinţă ce a arălal ll 
cătră D u m n ezeu ;  a patra, pentru  căci din neamul lui Avrn.nn 
a v ru t să să nască Hristos.
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I  CE În s e m n e a z ă  ^ e c '  Pentru semru,I Împăcării aceea,
------------------------ care s’au tocmit cu noi, au priimit Hristos

I ISUS44 ?
ii**--1—  tăierea împrejur, d u p ă  cum zice Luca
evanghelistul: «şi când s 'au  um plut 8 zile, ca să taie pruncul 
împrejur, chemat-a numele lui lisus»; care num e este cu ade- 
vAmt mai pre sus decât tot numele, după  cum zice fericitul 
('n v i-l: că să înţelege m ân tu ito r ;  şi să poate adeveri şi după 
nIIc multe numiri cum că lisus să chiamă mântuitoriu  n ea 
mului omenesc, iar mai vârtos după aceste 8 num e ce voiu 
IA zic; întâi, să chiam ă vieaţa de veci, după  cum zice loan 
Iu 17 capete : «iar aceasta este vieaţa de veci, ca să te cunoască 

Ifire tine unul D um nezeu şi pre lisus Hristos pre carele ai 
lilmis» ; a doua, să chiamă mărire, că aşâ  zice David : «să- 
ima-mă-voiu când mi să va arătă  mărirea ta» ; a treia, să 
i liiamă odihnă, că aşâ zice Hristos : luaţi jugul meu spre voi 

[ţl vă învăţaţi dela mine, că sun t blând şi smerit cu inima, 
Iţi veţi află od ihnă sufletelor voastre» ; a patra, să chiam ă ve- 
i.clie, că aşâ  zice loan Ia Apocalipsis în 19 cape te ;  «să ne b u 
curăm şi să ne veselim şi să dăm  mărire lui, că a venit nun ta  
mielului (adică a lui Hristos) şi m uierea (mireasa) lui s 'a  gătit 
Npre sine (adică beserică)» ; a cincia, să chiamă împărăţie, că 
ftşfi va să zică la judecata cea înfricoşată cătră oamenii cei 
d re p ţ i : «veniţi blagosloviţii Părintelui meu şi moşteniţi împă- 
rA|ia care este gătită  vouă mai înainte de începutul lumei» ; 
n şasea, să chiamă coroană, că aşâ zice loan la Apocalipsis : 
"ţine ce ai dobândit, ca că nu ia nimeni coroana ta» ; a şaptea, 
n;i chiam ă ban, că aşâ zice Matei în ‘20 capete : «şi dacă veni 
seara, tu tu ro r le dete plata tot întocmai câte un ban (dinar)»;
i opta să chiam ă cină, că aşâ zice Luca în 14 cap e te :  «un 

om oarecarele făcu cină şi chem ă pre mulţi şi ei nu vrea 
nil meargă, puind fieştecarele la mijloc pricini: unul că a c u m 
părat holdă şi merge să o vază, altul că a cum păra t  perechi 
di- boi şi m erge să-i cerce (ispitească), altul că a luat muiare 
*,.i pentru aceea nu pot să meargă» ; cari să înţeleg a fi o a 
menii cei păcătoşi şi iubitori de cele lumeşti, care nu să vor
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învrednici să m ănânce  din cina aceea, adică nu vor vcden 
faţa lui Dumnezeu.

Deci după  aceste num e ce au m ântu it  neamul omenesc <!lu 
tirănia diavolului şi le-a arăta t calea vieţii de veci şi a priimll 
de s 'a  tăiat împrejur, pentru două lu c ru r i : una, pentrucă nit 
împlinească legea, ca un făcătoriu de lege, şi să ne dea şi noull 
pildă să ne supunem  legii ; alta şi pen trucă  să să astupi* 
toată gu ra  hulitoare şi clevetnică a ereticilor, cari ziceâ c.l 
n 'a  luat trup, ci s 'a  născut după  nălucire. Iar pentruce s'.i 
tăiat îm prejur a opta zi, să înţelege ca Ia al 8-lea veac vii 

să taie Hristos împrejur cu judecata cea înfricoşată, ca cu o 
sabie cu 2 rosturi (ascuţituri), toate răutăţile şi tot feliul di1 
nedreptăţi din lume, şi pre cei păcătoşi ii va a runcă  în mate» 
focului nestins, iar pre cei drepţi ii va aduna Ia împără|i.i 
cea vecinică, care şi noi cu toţi să o dobândim .



CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ LA 
ADORMIREA PREA SFINTEI STĂPÂNEI  
NOASTRE NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU 

ŞI PURUREA FECIOAREI MAR1A

<('ă caută spre sm erenia slu jn icei 
sule , că ia tă  de acum mă vor fer ic i 
toate neamurile».

I  «Pomenirea drepţilor cu laude, zice prea înţeleptul Solomon, 
|l lilagoslovenia D om nului pre capetele lor». Drept aceea toţi
• rin|ii făr de nici un prepus sunt drepţi înaintea lui Durn- 
lir/eu şi sunt b lagosloviţi ; iar mai d reap tă  şi mai blagoslo
viţii în ceriu şi pre păm ân t  nu este alta decât Fecioara Maria, 
pentru căci s ’a învrednicit de a născut, ca o sfântă ce este 
dwilt toţi sânţii, pre sfântul şi adevăratul drept, pre b lagos .  
luvitul l isus; a căruia prea sfânta Adormirea prăznueşte lu 
minat astăzi sfânta beserică. Şi m ăcar că eu nu sunt vrednic
ii /ice nimica întru cinstea şi lauda ei, pentru în tunecarea ce 
| r e  mintea m ea de mulţimea păcatelor, iar însăşi după  pu- 
llntil vom zice celea ce ne va Itiminâ, prin rugăciunile ei, 
lumina cea adevărată, Hristos. Ci vă pohtesc să ascultaţi cu 
i lm ^o s te ; «câ caută  spre sm erenia  iproci 1)».

I fir de nici un prepus să cunoaşte cu socoteala dreaptă

')  ţjl celelalte.
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cum  că Dum nezeu este prea puternic, pentru  căci are pu> 
terea întocma cu voinţa şi poate  să facă câte va vrea, duprt 
cum zice prorocul David : «toate câte a vrut D om nul a făcut» 
Drept aceea de ar fi vrut, ar fi putut şi nefăcându-se om 
cu alt mijloc să m ân tuească  pre om din mâinele diavolului, 
iar n 'a  vru t;  şi de veţi în t r e b i  pentruce ? pentru căci a vrui 
să arate la  această taină a întrupării 4 a l - s ă u r i l) fireşti: bu
nătatea, înţelepciunea, puterea  şi dreptatea. Şi întâi a  arătiil 
bunătatea , pentru  căci nu s ’a îndem nat să m ântuească | m <• 
om din niscai bunătăţi ale lui, fiind rob păcatului, d u p ă  cum 
zice fericitul Pavel : «nici d in tr’altcevâ, fără num ai dintrn ii 
sa singură bunătate, că precum  s 'a  îndem nat din începui 
dintru a sa bunătate  de a zidit pre om, aşâ şi acum s'a în
dem nat să-l m ântuească». A doua, a ară ta t  înţelepciunea, 
pentru  căci, ca unul ce num ai singur este înţelept, a aflai 
mijlocire ca aceea, ca să m ân tuească  pre om, şi în ce chip? 
Să îm preune dum nezeirea şi om enirea  şi să să facă el în
suşi D um nezeu şi om, ca un om să să lupte pentru om cu 
vicleanul diavolul, şi ca un D umnezeu să biruească şi sfl 
m ântuească  pre om, precum vom zice mai jos. A treia, n 
a ră ta t  puterea, pentru căci ca un Dum nezeu puternic a putui 
de a făcut un lucru m are şi înfricoşat ca acesta, că zice loan 
D am aschin  : «ce este mai m are decât a să face Dumnezeu 
om, ziditoriul să să facă zidire, făcătoriul facere (făptură), 
D um nezeu cel făr de materie să se facă om cu materie, cel 
nevăzut să să facă văzut, stăpânul să să facă rob, şi Dum 
nezeu cel înalt să să facă om smerit, şi îm preunând  aceste 
două împotriviri de  margine, să păzească a fieştecăreia fire i 
neschimbată, să rămâie cel nezidit nezidit, şi cel zidit zidii, 
şi cel nevăzut nevăzut; şi în scurte cuvinte să rămâie dum 
nezeirea dumnezeire, şi om enirea  omenire, şi nici firea 
dmnnezeirii să să prefacă în firea omenirii, nici omenire.i 
să să prefacă în firea dumnezeirii. Care lucru este mai pu
ternic şi mai m inunat, să poată păzi fieştecare fire al-săurile

l) în suşir i.
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rl cele fireşti şi după  îm preunare». A patra, a ară ta t  drep- 
l i le a ;  în ce ch ip ?  pentrucă n ’a vrut să să lupte cu vicleanul 
il ia voi, cu dum nezeirea descoperită, ci s’a îmbrăcat cu trup, 
jK-ntru căci că a r  fi pu tu t zice diavolul cătră Dum nezeu în- 
d rep tân d u -se : eu cu  om  m ă lupt, iar nu cu D um nezeu, şi 
i u i  este cu dreptate, tu, Dum nezeu fiind, sâ te lupţi cu mine, 
Iu, ziditoriul şi făcătoriul, să te lupţi cu mine, zidirea şi făp - 
Iura, ci m ă Iasă pre mine ca pre o zidire sâ m ă lupt cu altă 
zidire, carele este omul. Drept aceea Dum nezeu, carcle pururea  
să îndreptează cătră toţi şi birueşte la judecata lui, după  cum 
zice David, ce face ? pentrucă să nu mai aibă diavolul cuvânt 
u să în d rep ta ş i  să zică cum că-i face Dum nezeu strâmbătate, 
pentru  aceasta s 'a  îmbrăcat acostaşi D um nezeu cu trup  şi sâ 
face om adevărat, pentrucă să să lupte ca un om şi să bi- 
m ească ca un D um nezeu pre vrăşmaşul firii omeneşti, pre 
care fire o a fost biruit diavolul, ca iarăşi acea fire să bi
ruiască pre d iav o lu l ; biruitul să să facă biruitorii! şi biruitoriul 
s ă  să facă biruit: cu mijlocirea ce a biruit să să biruească, 
a înşelat pre om, făgăduindu-1 să să facă D um nezeu, să în 
şeală şi el, pentru  căci vedea om şi a căzut în mâinile dum - 
nezeirii, ce erâ ascunsă în omenire. Drept aceea pentru ca 
s ă  păzească D um nezeu  dreptatea, să face om, luând trup 
din prea curatele sângiuri ale prea Sfintei Fec ioare i ; şi soco
tind adâncim ea minunii, răm âiu  făr de graiu şi m ă minunez, 
căci că nn aflu cuvinte în tocm a la cinste ca lucrul, pentrucă 
s ă  laud m inunatul acest dar. Cum să m ăresc  izvorul iubirii de 
o a m e n i? C um  voiu să propoveduesc mulţimea îndurărilor?  Cum  
voiu să îndrăznesc la noianul fecioarii şi să ispitesc adâncimea 
tainei cei preste fire ?

Si cum voiu să povestesc pentru  tine fe- 
SF. FECIOARA. . „ „ . . „ . , .  .. .---------------------  cioara, nu caci ai născut din tine cu trup pre

Fiiul şi cuvântul lui D um nezeu, care naştere este mai pre sus
de fire, ci pentru căci te-ai făcut maică şi ai răm as fecioară,că din
fire este unei muieri fecioară să fie fecioară, numai în câtă
vreme va păzi fecioria, şi m u m ă  nu poate să fie, dacă este fe
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cioară, şi muierea care a născut prunc nu poate să mai fie fe
cioară. Iar la tine, vrând cel ce s 'a  născut din tine, a schimbat 
rânduiala  firii, ca un f cător al firii, şi a răm as şi după  naş
tere fecioară. Şi lucru prea slăvit şi tăiere de (preste) fire, 
o !  Pântece sfânt şi vas dum nezeesc! Intru tine cu adevărat 
s ’a spart  (rupt) zapisul păcatului, întru tine s ’a făcut D um 
nezeu om, făr de a-şi schimbă dumnezeirea. Drept aceea cu 
ce limbă voiu puteâ să măresc fecioria ta şi naşterea ta ceu 
preste fire ? Câ prin mijlocul tău ne-am învrednicit să câş
tigăm bunătăţile  cele mari. Cu ce flori de laudă voiu puteâ 
împleti cununa fecioriei tale, ca una ce eşti încununată  cu 
toate florile bunătăţilor de Tatăl cel ceresc, pentru căci ai 
încununat neamul nostru cu slavă şi cu c ins te?  Ce fel de 
daruri vrednice vom ad u ce?  Că toate câte-s ale lumii nu sunt 
vrednice înaintea ta ; că de te voiu num i ceriu, eşti mai înaltă, 
că ai născut pre făcătoriul ceriului; de te voiu numi m um ă 
neamurilor, de te voiu numi închipuirea lui Dum nezeu, destoi
nică eşti, de te voiu numi doam na  îngerilor, intru toate a fi 
te adeverează şi verice alt aş puteâ zice şi aş puteâ să te 
numesc, nu este destul cătră lauda măririlor tale. Bucură-te 
drept aceea că tu singură ai prorocit că te vor ferici toate 
neamurile şi adevărat că te fericesc, pentru căci cu sm erenia  ta 
cea fără de margine, ce ai arăta t către ziditoriul tău, te-ai făcut 
pricină de s 'a  smerit cel ce este din fire nesmerit, şi a primit 
de a lăsat sânul Tatălui şi a venit de a sălăşluit în prea 
curatul şi sfântul pântecele tău. O  ! Fericită şi sfânta sm e 
renia a fecioarii, câtă putere a i ! Câ ai făcut de s ’a smerii 
până  la m oarte  cela de carele fuge ceriu! de groaza lui şi să 
smeresc toate, şi ai înălţat pre omul cel din fire smerit şi 
l-ai făcut de a câştigat lăcaşurile şi fericirile cele cereşti. Fe
ricit este cu adevărat şi prea fericit cine a putut câştigâ pre 
această blagoslovită smerenie, câ s 'a  cinstit şi de oameni şi de 
Dum nezeu ; şi de vreme ce tu, fericită fecioară, după  cum ai 
zis că a căutat Dom nul spre sm erenia  ta şi te-a înnălţat de 
pre păm ânt la ceriu, pentrucă să împărăţeşti îm preună  cu el, 
caută spre noi robii tăi cu umilinţă şi mângâiere  pre jude-
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nlloriul ce! înfricoşat, pre Fiiul tău cu rugăciunile tale cele 
călduroase, să ne m ântuească  de scârbele şi de nevoile ce 
ne-au împresurat. Şi precum cu dum nezeiasca putere în tr ’o 
mică de ceas aduna t  din toată lumea pre apostoli, ca să 
petreacă pre cinstit sfânt trupul tău spre îngropare  cu laude 
i,l cu cântări, aşâ să adune  şi mintea cea împrăştiată  întru 
deşertăciunile cele lumeşti şi să o lumineze, ca deapururea  
pre dânsul să-l mărim  şi să-l lăudăm, iară ţie, ca unei adevă- 
nite^ Născătoare de Dumnezeu, să-ţi cân tăm  cu cucerie cân
tarea cea îngerească : «Bucură-te ceeace eşti cu bun dar d ă 
ruită, Dom nul cu tine».



XX.

Î N V Ă Ţ Ă T U R A  L A  S F Â N T U L  

PĂRINTELE NOSTRU NICOLAE

•E u ftunt păstoriţii cel bun  ; ptisforint 
cr.l hun su fle tu l lu i pune pentru oi,*

A ducându-m i aminte de râvna cea m are şi tio 
M O ISE. , 1iv . ,
----------dragostea cea multa ce are pas tonu l cel bun  cătră

oile sale, foarte mă minunez şi laud credinţa şi d ragostea inimii
sale ce are spre paza l o r ; precum  vedem că erâ fericitul acela
şi credinciosul rob al lui Dum nezeu Moisi, carele a  fost păstorii]
norodului israilitenesc, că văzând urgia lui D um nezeu că erâ
foarte mare şi groaznică a sup ra  Jidovilor, a tâta cât li să cti-
veniâ şi pierzare, iar n 'au  vrut pentru d ragostea  oilor să fugă
să să m ântuească  el singur, ci mai vârtos, după  cum zice la 'l'l
de capete la Ieşire, a s tă tu t împotriva lui D um nezeu  şi cu
mânie au început a-i zice: «rogu-mă, Doamne, greşit-au norodul
această greşală  m are şi şi-au făcut lor dumnezei de aur, şl
acum  de vrei să laşi păcatul lor, lasă-I, iar de nu, stânge-mfl
şi pre mine din cartea care m ’ai scris.» Auzit-aţi râvna şi
dragostea  cea m are a acelui p ă s to r?  Cu adevărat, iubiţii mei
ascultători, stau de m ă mir de acelea cuvinte mari şi grele
ce au grăit Moisi cu atâ ta  m ân ie ;  iar mai mult m ă minunez
de îndelunga răbdare  şi de multa iubire de oameni a lui
Dum nezeu, cum nu l-au dat pierzării îm p reu n ă  cu Jidovii cel
făr de lege ? Că Iui D um nezeu nu num ai Moisi, ci şî toatrt
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lumea nu esle nici dc o trebuinţă, după  cum zice la psalm 
Hi: «bunătăţile mele nu-ţi trebuesc.» Iar pentrucă să nu mă 
depărtez cu vorba, zic: cum că D um nezeu  nu s ’a uitat la 
.icelea cuvinte ale lui Moisi, ce-1 îndem nă  spre mărire, ci mai 
vârtos s’a uitat la dragostea lui cea m are ce aveâ cătră oile 
sale, ca să nu paţă rău, şi cum că mai bine au priimit să 
moară îm preună cu oile l u i ; şi pentru  aceea n ’a vrut D u m 
nezeu să facă aceâ stricăciune mare, ca să-i piarză. Mare erâ 
cu adevărat dragostea  lui Moisi spre Jidovi, iar mai m are a 
fost d ragostea lui Hristos spre tot neamul om en esc ;  căci 
Moisi num ai pentru  un norod pohtiâ să moară, iar Hristos 
pentru toată l u m e a ; şi nu z ic e : p ierde-m ă num ai pre mine 
şi lasă pre Jidovi, iar Hristos această poh tă  aveâ, nefiind vi
novat să m oară, şi toată lumea să trăească, precum zice şi 
la S fânta  Evanghelie de a s tă z i ! «Sufletul m eu puiu pentru oi;» 
şi într 'alt loc iar z ice ; «că să cade să să înalţe fiiul omenesc, 
cât tot cel ce va crede într 'însul să nu piară, ci să a ibă vieaţa 
vecinică.» Deci de pre acestea vorbe ce am  zis, vom puteâ 
cunoaşte dragostea  cea adevăra tă  şi credinţa păstoriului cel 
bun . Ci m ă  rog  să ascultaţi.

Sunt mulţi în lume dc să num esc câ
PASTORII CEI RAI.
---------------------------  sunt pastori şi zic cum ca poarta grija

de oi, ci o zic ticăloşii numai cu cuvântul, iar cu fapta sunt d e 
parte, cât c ceriul de p ă m â n t ;  pentru căci nu poartă toată grija 
pentru folosul oilor, ci să nevoesc num ai pentru folosul lor, 
cărora nu să cuvine să le zică neştine păstori, ci năimiţi, sau 
mai vârtos să zic, furi şi tâlhari, că lasă oile de le m ănâncă
lupii şi ci sar pre aiurea în turmele streine să fure şi să în 
junghie şi să piarză; pentru care zice Domnul Hristos la 
Matei în 7 capetc: luaţi-vă aminte (păziţi-vă) de prorocii 
mincinoşi, cari vin cătră voi în veşmintele (în piei de) oilor
îmbrăcaţi, iar pre din lăuutru sunt lupi răpitori, pre cari
din rodul lor, zice, îi veţi cunoaşte pre ei», adică după  fap
tele lor cele necuvioase; şi iarăşi la 23 de capete: pre unii 
ca aceştia îi numeşte  faţaruici, orbi, nebuni şi m orm inte  spoite
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pe dinafară. Faţarnici îi num eşte , pentru  căci să arată  cu în
şelăciune înaintea oamenilor şi să fac pre sine cum că suni 
sfinţi şi d rep ţi ;  orbi îi numeşte, pentru căci nu vor să inve|e 
pre oameni cele ce să cuvin şi cele ce sunt drepte şi a d e v ă 
rate, ci-i învaţă şi-i îndeam nă pururea  la lucrurile cele vătă
m ătoare  cele mari ale lui D um nezeu  şi cearcă lucruri deşarte 
şi de nimica; morm inte  spoite pe d inafară îi numeşte, pentru 
căci să fac ei mai învăţaţi, mai drepţi, mai buni şi mai vred
nici decât sfinţii părinţi şi decât apostolii, şi nu ţin seamă 
întru nimica cele ce au zis ei şi le-au aşezat spre cinstea 
besericii, spre intemeiarea credinţei şi a creştinătăţii şi spre 
folosul ccl dc obşte, ci, ca nişte călcători de lege ce suni, 
opresc şi pre alţii cu o mie de mijloace (cu mii de mijlocirii 
să nu le ţie, pentru  ca să osândcască  îm preună cu dânşii, 
pentru  binele cel m are ce le fac şi milă ce le dau. Pentru 
care lucru vor să ia ticăloşii mai multă osândă dela Dumnezeu.

PASTORUL CEL BUN. * P â s t o r i u l . Cel b u n  s u f l e t u l  lu i  P u n e
-------------------------------pentru  oi!» La cartea cea dintâi către

Timotei la al 3 cap. zice fericitul P a v e l : cum că episcopul 
trebuie să fie făr de prihană, întreg la minte, cu bună rân- 
duială, iubitor de streini, invăţătoriu bun, nesfadnic, blând, ne- 
invrăjbitor, nciubitor de argint, casei sale bine îndreptător, 
că de nu va şti a-şi îndreptă casa sa, cum va purtă  grijă 
dc beserică lui D um nezeu?  Drept aceea nu cu, ci socoteala 
cea d reap tă  află cum că păstoriului celui bun i să cuvinc să 
aibă trei lu c ru r i : una, credinţa curată, a doua, înţelepciune 
întreagă şi a treia, să aibă toiag în m ână. Cu credinţa cea 
curată  să caute şi să pohtească pururea  binele şi folosul 
oilor lui, nu numai celor sănătoase  şi sdravene, ci şi oilor 
bolnave şi s d ru n c in a te ; cu înţelepciunea să păstorească pre 
oameni, dând învăţătură  fieştecăruia după vârsta şi rân- 
duiala lui, câ precum sunt boale dc multe feliuri şi nu să 
pot vindecă tot cu un fel de doftorii, aşâ nici cu un fel dc 
învăţă tură  nu să pot od hni, nici să pot îndreptă toate firile 
omeneşti, ci unii cu un fel, alţii cu altfel, că altă învăţătura
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trebuie bărbatului şi alta tânărului, altă povăţuire trebuie b o 
bitului şi alta săracului, altă m ângâiere  trebuie celui vesel şi 
ilia celui trist, altă vindecare trebuie celui sănătos şi alta
■ clui bolnav, altă în frum useţare  trebuie stăpânului şi alta 
■•Iugii, altă îndem nare trebuie celui îndrăzneţ Ş' a t̂a celui 
fricos, altă îm bunare  trebuie celui blând şi alta celui mânios, 
altă vorbă treb,uie celui învăţat şi alta celui ne invă ta t ;  şi în 
M'urte cuvinte pre fieştecarelc după  vârsta sa şi după rân- 
iluiala sa, precum am  şi mai zis, trebuie să-l odihnească cu 
învăţătura, cu toiagul ce tine in m ână, adică stăpânirea, şi cu 
durul duhului sfânt să pedepsească atâ ta  pre oi, cât şi pre 
lupii cei de gând  şi pre fiarele cele sălbatice ce vin asupra  
niilor; pentru  căci adevărat că de ce răm ân oile nepedepsite,
iIr atâ ta  cad în mai multe şi nenum ăra te  patimi ; aşijderea
ţl lupii, când nu văd toiag în m âna păstoriului, răpesc oile
Iar de nici o frică şi le m ă n â n c ă ;  pentru toiagul acesta zice
havid la psalm 2 2 :  «toiagul tău şi varga ta aceasta m 'au  
mângâiat.» Cu sfântul toiag a m ântuit Moisi norodul cel ji
dovesc şi pre Faraon l-a înecat. Drep t aceea păstoriul care 
va vrea să păstorească pre lege şi pre dreptate, trebuie p u 
rurea să ţie toiagul in mână, adică dojana şi înfruntarea, şi 
după vremi să pedepsească pre oi şi să gonească f ia re le ; 
căci aceasta este sfârşitul cel bun a păstoriei sale, ca să Jie 
mie şi să le păzească cu sănătatea  cea duhovnicească, adică 
ni învă ţă tu ra ; acesta sănătate  este pururea  da tor  să o dea 
uilor lui; iar de va fi v reuna din oi beteagă, trebuie şi făr 
ilc. voia ei să o lege şi să o puie jos (trântească), să-i taie 
carnea cea putredă, să o lepede şi să-i puie căzută ') doftorie, 
neuitându-să nimeni la svârliturilc picioarelor ei, cu care poate 
să-i mijlocească şi vătămare, au Ia obraz, au la mână, au la 
ulcioare ; şi aşâ cu această faptă bună şi cu această mijlocire 
v a  aveâ păstoriul cel bun despărţire dc nă im ii ,  pentru căci 
năimiţii nu pasc oile pentru  ca să le folosească, ci num ai pentru 
plata ce apucă dela (ce ia pentru) ele, şi când vede pre lup

‘) cuvenită.
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venind de departe, adică pre diavolul, ei iasă oile şi Fuy,, 1 
pentru  căci sunt năimiţi şi nu poartă  grija pen tru  c i ; ci s.i 
fercască D um nezeu  şi să m ântuească  toate turmele de păstor, I  
ca aceştia, ca şi dc m oartea  ciumii.

«Păstoriul cel bun sufletul lui bun pune pentru oi.» Când ii 
vrut D om nul nostru Hristos să să înalje la ceriu, s 'a  făgădui! 
ucenicilor lui că nu-i va lăsă săraci, ci le va trimite alt mân- 
gâitor, pre D uhul Sfânt, carele-i va învăţă pre ei toate şi-i va 
povăţui întru  tot a d e v ă ru l : care făgădială a răm as necurmat I 
la toţi arhîerii, ce au păstorit după  vremi turmele sale pânrt 
în ziua dc astăzi şi va fi p ână  va sta lumea. Şi aceea fă g ă -1 
duială să înţelege şi la tot norodul creştinesc, că precum zicc 
S in e s ic : «Că nu vor lipsi îm păratului niciodată ostaşi, aş;'i I 
nu vor lipsi nici păstori din beserică lui Hristos, pentrucă 
să mângâie pre norodul cel ales al lui D um nezeu  cu celc I 
bune şi de folos».

Dintru care păstori au  fost unul şl 
SFANŢUL NICOLAE. VI. , ■ I
---------------------------- iericitul şi m inunatul Nicolae, cpisco-

pul Mirelor Sichiei, făcătoriu de minuni, a căruia prăznuim 
astăzi cinstita pomenire, carele s 'a  a ră ta t  adevărat următorii! 
dascălului şi invăţătoriului său lui Hristos, şi a îmulţit talantul 
ce i s ’a încredinţat, nu îndoit, ci întreit;  că s’au nevoit de au 
săvârşit trei bunătăţi mari : una spre cinstea şi lauda stăpâ
nului său Hristos, a doua  întemeierea credinţei cei de obşte 
a toatei politiei creştineşti, şi a treia spre folosul turm ei sale 
ce i s ’au încredinţat. Deci bunăta tea  ce a ară ta t  spre cinstea 
şi lauda stăpânului Hristos este credinţa cea adevărată, dra
gostea cea curată, rugăciunile neîncetate, posturile şi vărsările 
de lacrimi, smerenia, vorbele curate cătră D um nezeu şi oste
nelile cele de multe fe liu ri; carele acestea toate, fiind îm preu
nate la un loc, a ră tă  o dragoste peste m ăsu ră  cătră Dumnezeii 
şi pentru aceea l-a iubit şi D um nezeu pre dânsul şi l-a făcui 
vestit şi lăudat în toată lumea. Iar bunăta tea  ce a arătat de 
obşte este aceea ce a făcut înaintea credinciosului şi marelui 
îm păra t C onstandin  şi înaintea a tot săborului^ce să adunase 
in Nicheia, de a înfruntat pre începătoriul de eresuri, pre
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Arie, ca pre un mincinos şi hulitor împotriva dreptăţii l-a lovit 
i ii palma preste obraz şi i-a pecetluit spurcata  şi clevetnica lui 
(jură cu amuţeală, şi au  mărturisit de faţă spre Fiiul şi C u 
vântul Tatălui a fi de o fiinţă şi in tocm a cu Tatăl şi cu 
Duhul Sfânt. Iar bunătatea ce a arăta t spre folosul turmii 
«ale, şi în vieaţă şi după  moarte, este dragostea cea preste 
măsură, învăţăturile cele cuvioase, milosteniile cele îndestulate, 
tămăduirile cele de multe feliuri, blândeţele cătră toţi, m â n 
tuirile de morţi, din închisori, din mări şi alte multe şi n en u 
mărate faceri de bine carele, nefiind ticăloasa mea limbă v red 
nică a le povesti după  cum să cade, le las asupra  celor mai 
aleşi şi mai desăvârşit întru ştiinţa învăţăturii, ca să adevereze 
ei mai pre larg.

Iar eu plecându-mi capul cu cucerie, mă rog împăratului 
celui din nălţime şi a  toate ţiitoriului D um nezeu, ca cu ru 
găciunile cele fierbinţi ale acestui prea  cuvios şi sfinţit păstoriu 
să dăruească  prea luminatului Dom nulu i nostru  ')  vieaţă paci- 
nică şi norocită cu întreagă sănătate  şi b iruinţă asup ra  vrăj
măşiilor celor văzuţi şi nevăzuţi, şi pentru  această puţinică 
osteneală şi cheltuială trccătoare ce a făcut întru lauda lui 
D um nezeu  şi întru cinstea sfântului, de a împodobit această 
sfântă casă, după  vieaţa a mulţi ani fericiţi să-i facă od ihnă  
la îm părăţia  ceriului şi să-i dăruească bunătăţile  cele vecinice 
şi deapu ru rea  stă tă toare  şi dum neavoastră  celor ce sunteţi 
de faţă şi celor ce lipsesc, tu tu ro r  să  vă dea  sănătate, vieaţă 
curată, spăsenie sufletească, sporiu şi ajutoriu întru toate cele 
bune  şi de folos, aşijderea şi tu tu ro r  creştinilor, ca d im preună 
să m ărim  şi să lăudăm  pu rurea  num elui cel sfânt şi prea 
sfânt, amin.

') C . B râncoveanu.

Antlm Ivireanu,—Predici,
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Ş i ia tă  glas d in nor zicând  . «tcesta  
este F iiu l meu cel iub it , in tru  carete 
bine am  vrut, pre acesta a scu lta ţi•.

N'a văzut păm ântul alt lucru mai slăvit decât acest du 
astăzi, nici a cunoscut lum ea aceasta văzută altă m inune mai 
luminat. Fiiul şi cuvântul lui D um nezeu , carele a făcut semne 
şi minuni nenum ărate ,  n ’a făcut altă faptă mai pre sus decât 
el sau  asem enea. In vârful muntelui Thavorului a vrut să 
arate apostolilor prea luminata slava dumnezeirii sale; drept 
aceea şi-a schim bat şi faţa şi chipul, şi în tr’o clipă deci s ’a 
ară ta t  precum  erâ mai înainte de veci, împodobit cu toate 
frumusejile ceriului, lum inat cu toată  lumina dum n eze ir i i ; ra 
zele ce ieşiă din dum nezeeasca lui faţă biruia strălucirile so a 
relui, şi albiciunea hainelor lui întrecea strălucirea luminii. 
Moisi şi Ilie, mai aleşii prorocilor, erâ mărturii acestui prea 
slăvit lucru şi privitori ai neapropiatei măriri erâ Petru, 
lacov şi loan, mai marii apostolilor. In chip de no r  luminai, 
ce um briâ  şi muntele şi pre apostoli, s’a arătat duhu l sfânt, 
şi pen trucă  să cunoască fieştecarele cum că să află toată 
Sfânta  Troiţă la acest lucru prea  slăvit, părintele cel fără de 
început a adevăra t cum că este de faţă cu cuvintele ce a zis

XXI.

*) Schimbarea la faţă,
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i .ii.i apostoli:  «acesta este Fiiul meu, pre acesta ascultaţi». 
l i 1 fericiţi ochii apostolilor, cari s’au învrednicit de au văzut 
Hi ii ii rea aceştii înfricoşate înfrumuseţări. Că ce taine nu să 
Im linie întru acest lucru prea slăvit sau ce învăţături sufle- 
■ţll şi mântuitoare nu  ne dă această înfrum useţare  a Mân- 
lllllnrîului ? Nu ajunge cunoştinţa om enească să le priceapă, 
Ulii minte îngerească să le cuprinză. Şi pentru  aceasta, cu- 
p i l 'â n d u - m ă  şi eu nevrednic şi departe de toată ştiinţa, nu 
■drăznesc să in tru  întru a tâta a d ân c im e ;  ci cinstind taina 
« t a s t a  a dumnezeeştii înfrumuseţări, cu cap plecat şi cu 
giccrnică tăcere trec cu cuvântul spre puţinică învăţătură, 

■ f c  socotesc să fie foarte folositoare de suflete şi m ân tu i
toare la ceeace vor vrea sâ asculte cu dragoste.

Mă uit la această dum nezeească şi înfricoşată înfrumuse- 
jlrc, când părintele cel făr de ani cu glas viu de sus a m ăr
im isit cum că acest înfrum useţa t lisus este fiiul său cel iu b i t ; 
|||A  învăţătură nu să vede ca să fie da t celor ce erâ  de faţă, 
(Aht num ai aceasta, să-l ascu lte :  «pre dânsul ascultaţi». Nu 
Ir a zis să laude pre fiiul său, nici sâ-1 slăvească, nici să 
mărească lucrurile lui, nici să-i propoveduească numele, nici 
lA sa minuneze de învăţătura lui, nici să-şi repuie vieaţa lor 
f | | r ă  dânsul, nici să rabde scârbe, necazuri, nevoi şi altele 
M acestea asem enea, ci num ai să fie ascultători, să aibă as-
• uitare, să supuie voinţa lor supt voia acestuia, unuia  singur 
iiAm iiI fiiului său, carele să înfrum useţa  «pre dânsul ascul- 
iMţl-. Şi cercând cu dinadinsul ca să înţeleg pricina, am cu- 
ItlNCUt din Sfânta Scriptură şi din cea nouă^şi dela dum ne- 
Mt"?tii dascăli, cum că această poruncă este foarte tainică şi 
Htl să puteâ să să dea apostolilor alta mai^iscusită, mai fo
lositoare şi mai dc suflet m ântuitoare, decât aceasta, adică 
ilrn'il ascultarea. Şi pricina este că cine are ascultare, acela 
«ic împreună şi toate darurile  şi toate bunătăţile, acela este 
liilieg la minte, acela este răbdătoriu , acela este smerit, acela 
Mir blând, acela este iertătoriu, acela este iubitoriu de străini, 
i uremie, pacinic, şi în scurte cuvinte acela este lăcaşul tu 
lim >i bunătăţilor şi vasul tu tu ro r  darurilor. Şi cum că este
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adevărul aşâ, o dovedeşte dum nezeeasca E v anghe lie : pove»- 
teşte evanghelistul loan la capul cel dintâiu «cum că văzând 
loan botezătoriul pre Hristos, m ergând cătră dânsul, fiind 
cu totul plin de bucurie, pentru darul ce luă, a început nl 
mărturisi înaintea tu turor şi-a zice: «Iată mielul lui D um 
nezeu, carele ridică păcatul lumii». La care cuvinte ale Iul 
loan stau de să miră dascălii beseric ii: oare pentruce fiind 
atâ tea  păcate în lume, carele trebueşte să să şteargă de fiiul 
lui D um nezeu, n ’a zis carele ridică păcatele lumii, ci păcatul, 
şi iară zicând păcatul nehotărît. Carele erâ acel păcat nl 
lumii ce vrea să-l piarză Hristos şi să lase celelalte ? ' Dum- 
nezeescul Theofilact, tâlcuind acest cuvânt al Evangheliei, zin
că păcatul lumii este neascultarea, pre care a ridicat-o 
D om nul dela mijloc, făcându-să pre sine ascultătoriu până In 
m oarte . Au numit-o loan păcatul lumii, ca când n ’ar fi fosl 
alt păcat mai m are  în lume decât neascultarea. Şi a zis păcat, 
iar nu păcate, pentru căci num ai intru aceea singură, neas
cultarea, să cuprinde toate păcatele. Drept aceea, zicând cum 
că păcatul acela l-a şters Dom nul nostru arată  cum că a 
şters îm preună  toate şi celelalte păcate. Şi de vreme ce cu 
împotriva s’a vindecat împotrivirea, după  cum zice Theofi
lact, adică neascultarea lumii cu ascultarea lui Hristos, ur
mează fără nici un prepus că precum  neascultarea este i/ 
vorul şi rădăcina tu tu ro r  păcatelor, aşâ  şi ascultarea eslc 
izvorul şi m u m a tu turor bunătăţilor. Pentru  aceea Dumnezeu 
Tatăl pre departe  a dat apostolilor numai această poruncă n 
ascultării în vremea înfrumuseţării, pentru  căci întru dânsa 
să alcătuesc toate bunătăţile şi toate darurile. Şi adeverea/fi 
mai mult cuvântul, mărturia  lui lacov, fratele Domnului, la al 
doilea cap, z ic â n d : cum că num eşte  jertva aceea lucruri, 
lacov o zice m u l te : jertva erâ una, iar nu m u l t e ; deci şi 
lucrul unul erâ, iar nu multe şi să cuveniâ să o zică cu 
num ăr de unul, iar nu cu n u m ăr  de m ulţi;  taina este aceasta, 
lucrul acesta al jertvei lui Avraam erâ lucrul ascultării, şi do 
vreme ce unde este ascultarea, acolo sunt aduna te  toate bu
nătăţile, acolo sunt toate lucrurile cele bune ; pentru acecn
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fll cale a zis lacov curţi că Avraam s ’a îndreptat din lucruri, 
lor nu din lucru, pen tru  căci înain tea lui D um nezeu i s ’a 
iocotit ascultarea nu ca o bunătate, ci ca multe bunătăţi, 
MlAta este de minunată, atâta e de aleasă şi dumnezeiască 
bunătatea ascultării. Pentru aceea şi D uhul Sfânt, la cartea 
cea dintâi a împăraţilor în 15 capete, zice: mai bună este 
mm uitarea decât jertvele, mai bine place lui D um nezeu ascul- 
<mea decât jertvele, pentru  căci cine-1 ascultă, supune  voinţa 
■.a lui Dum nezeu şi slobozenia, dintru care ascultare ce altă 
|ertvă poate să să afle mai plăcută lui D u m n ezeu ?  Şi dum - 
uozeescul Efrem la cuvântul ce face pentru  ascultare, zice :
• o ascultare poate mai mult decât toate bunătăţile şi pen tru  
«ceasta vedem, în Scriptura veche cât şi cea nouă, cum că 
câţi s’au ară ta t  ascultători lui Dum nezeu, toti au câştigat şi 
plată mai a l e a s ă : lui Noe i-a poruncit D um nezeu să facă 
chivotul şi l-a făcut, fără a-şi p repune ceva rău în gândul 
lui sau d e ş e r t ; lui Avraam  i-a poruncit, z icându- i : «ieşi din 
pământul tău şi din rudenia  ta şi te du în păm ântu l în ca- 
rele-ţi voiu arătă», şi nimic nu s ’a înd o i t ;  iarăşi lui Avraam 
a doua oară  i-a poruncit să junghe  pre  fiiul său, pre Isac, 
şi nimic nu s 'a  întristat, ci cu bucurie a priimit p o r u n c a ; lui 
Isac, că s 'a  supus ascultării şi a priimit să să jertvuească 
pentru  dragostea lui D um nezeu şi nu s 'a  tem ut ; lui Moisi 
i-a poruncit să m eargă în Eghipet să m ân tuească  pre n o 
rodul lui “Israil din robie, şi măcar că erâ gângav la limbă 
şi vedea şi multe împiedicări, fiind la mijloc îm păra t tiran 
şi crud la inimă, iar nu  s'a îngrijit; lui Petre i-a poruncit 
1 Iristos să um ble pre ape şi vedea că este lucru anevoie şi 
cu neputinţă, iar n ’a ieşit din poruncă  ; Pavel, m ergând  pre 
cale şi căzând jos de pre cal de frica vedeniei ce a văzut, a 
/îs : «D oam ne!  ce porunceşti să fac?» Şi ce i-a zis glasul a 
ascultat n e în d o in d u -se ; şi pentru  aceea aceştia toţi s ’au 
cinstit, s ’au lăudat şi s’au mărit înaintea Iui D um nezeu şi au 
luat d a r  pentru ascultarea lor:  că Noe s 'a  ară ta t  mântuitoriul 
lumii, Avraam  s ’a făcut părinte a multe neam uri,  Isaac s’a 
făcut fiiu blagosloveniei şi închipuirii lui Hristos, Moisi că-
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petenie lui Israil şi iubit lui D um nezeu, Petru s 'a  făcut vr«  
hovnic apostolilor, căruia i s 'a  încredinţat şi cheile împără|ltl 
ce r iu lu i ; şi Pavel, dascălul limbilor, vas ales şi văzător cereţi 
tilor b u n ă tă ţ i : şi nu num ai aceştia, ci toţi câţi s’au supui 
ascultării lui Dumnezeu, şi mai înainte de lege şi după  le>;i 
s ’au făcut fiii darului şi să bucură cu îngerii în tru  împără|l* 
ceriului.

Noi toată ziua, şi Ia rugăciuni, şi la împreunări, şi la vorbe, y| 
la fieştece lucru al nostru, chem ăm  pre D um nezeu şi-l numim 
D o m n ;  şi de-l num im  Domn şi stăpân, unde ne este supu- 
nerea ce ară tăm  ca nişte slugi la Dom nul nostru ? Sluga face 
voia dom nului său, dar  noi care voie facem acestui Domn ni 
nostru ? Care din poruncile lui păzim ? Care dragoste  avem 
cătră dânsul şi ce cinste-i facem ? O  zice însuşi Dumnezeu 
prin rostul Malahiei, la capul cel d in tâi:  «şi de sunt eu 
Domnul, unde este frica m e a ?  cine este dîn voi să să teamil 
de mine, să m ă  cinstească, să să ruşineze de m ine?» «-Nu 
este până  la unul, zice David la psalm  52, toji s 'au  abătui, 
îm preună  netrebnici s’au făcut, nu este cel ce face bunătate, 
nu este până  la unul». Drept aceea nu este m inune de nu 
ne ascultă nici pre noi fiii noştri, nici nu ni să supun slugile 
şi patimile noastre, care în toate zilele oştesc a sup ra  sufletului, 
este aceasta dreap tă  judecată a lui Dumnezeu, zice fericitul 
Pavel, la capul cel dintâi către Romani, stih 2 9 :  «să fim plini 
de toată nedreptatea, cu curvie, cu vicleşug, cu lăcomie, cu 
răutate , plini de zavistie, de ucidere, de price, de înşălăciunc, 
de nărav rău, şoptitori, clevetnici, urîji de Dumnezeu, ocarnici, 
mândri, semeţi, aflători de rele de părinji neascultători, şi în 
scurte cuvinte zicem, să fim robi lumii, trupului şi d iavolu lu i; 
pentru  căci pre D um nezeu  nu-l cinstim ca pre un Dumnezeu, 
nu-l ascultăm ca pre un D om n, nu ne supunem  lui ca unul 
stăpân, şi cum că este adevărul aşâ, adeverează o dragoste ţl 
unirea ce avem.

NESUPUNEREA NOASTRĂ 

FAŢĂ DE DUMNEZEU.

Acum dar  o poruncă  folosi
toare  ca aceasta şi mântuitoare, 
este cinevâ din noi să o păzeasrfl l
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Î n v ă ţ ă t u r ă  l a  26 a  l u i  

O CTOM VRIE, LA SF. DIMITRIE

«Doamne, mântueşfe-ne, că pierim  *, 
(Matei 8).

Pom enirea marelui mucenic Dimitrie, ce să prăznueşte  
astăzi în toată lumea, ce alt aş teaptă  dela adunarea  iub ito 
rilor de prăznuiri, fără num ai laude şi cântări. Insă eu, cu- 
noscându-m ă nevrednic şi slab întru ştiinţă, nu îndrăznesc 
să-i împletesc cununi de laude, nici să-i vestesc precum  să 
cuvine măririle minunilor lui, căci altă învăţă tură  cearcă m u- 
ceniceştile lui luptări şi alt prăznuitor  trebuie pentru  lum i
natele lui nevoinţe. Drept aceea las să laude alţii lucrurile 
lui cele slăvite, alţii să povestească cea preste firea omenească 
bărbăţia sufletului său şi alţii să spuie vitejia cea mare, cu 
care a răbdat ranele şi m oartea  ; iar eu, ca un neputincios 
la vorbă, precum  m ă îndemn să m ă minunez de ele cu mintea, 
aşâ şi a le cinsti m ă silesc cu tăcerea şi m ă  întorc cu vorba 
iară la începutul cel d in tâ iu :  «D oam ne! m ântueşte-ne, că 
pierim». Pentru ca să a ră t  înaintea dragostei voastre nevoia 
ce au petrecut apostolii în corabie, şi g rabnic  ajutor ce le-a 
da t  Hristos în mijlocul m ă r i i ; şi nădăjduesc cu darul sfân
tului să vă folosiţi sufleteşte, ci vă pohtesc să ascultaţi cu 
dragoste  şi cu socotinţă.
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HRISTOS CU APOSTOLII 

P E  MARE.

înfricoşat lucru socotesc cu aile- 
vărat să fie slătut tu rburarea  mării 
de  astăzi, de vrem e ce şi Sfâiiln

Evanghelie o num eşte  mare, {zicând:) «şi iată cu trem ur mari: 
să făcu în mare». Mi să pare ca când aş vedeâ’înaintea ochilor 
mei chipul ei, de toate părţile să sufle vânturi mari, să să 
s trângă împrejurul vântului nori negri şi deşi, toată marea 
să spum ege de mărire şi p retu tindenea să să înalţe valurile 
ca nişte m u n ţ i ; mi să pare că văz corabia apostolilor că sfl 
luptă cu m ultă  sălbătăcie în tu rburarea  mării, deoparte  o bal 
valurile, dc altă parte o tu rbură  vânturile, deoparte  o ridică 
spre cer, de altă parte o pogoară la iad. Mi să pare că văz pre fe
ţele apostolilor zugrăvită de frică moartea, unul  să să cutremure 
altul să să spăimânteze, unul să să tu rbure ,  altul să strige, şi 
toţi cu suspinuri şi cu lacrămi să ceară cu rugăm in te  ajutoriu 
dela Hristos ce d o r m iâ : «Doamne, m ântueşte-ne , că pierim». 
Eu însă nu m ă minunez nici pentru  tu rburarea  mării, pentrucă 
fiind o stihie ')  nestatornică, aşa-i este punerea  dc fire, când 
să fie lină şi când să să turbure , nici pentru  tu rb u ra rea  apos
tolilor, pentrucă nevoia aduce pururea  tu rb u ra re  şi frică la 
o a m e n i ! ci m ă minunez cum s ’a întâmplat, că îndată  ce a 
alergat şi îndată  ce s ’a rugat, îndată au şi luat ajutoriul şi 
să făcu linişte mare, zice E van g h e l ia ; au  încetat valurile, au 
pierit întunericul, s’au împrăştiat norii, s’au smerit m area  şi 
corabia întreagă şi făr de nici o vătăm are  au ajuns la adă- 
posteală. Cercând eu pricina acestei m inuni ce s ’a făcut, făr 
de zăbavă aflu dela tâlcuitorii Sfintei Evanghelii cum că alta 
n ’au fost, fără num ai rugăciunea ce au făcut apostolii, cu un 
glas şi cu un suflet toţi deodată  au strigat, toţi s ’au rugat, 
toţi au cerut deodată  a ju to r iu :  «D oam ne!  m ântueşte-ne  că 
pierim !» Şi pentru  aceea D om nul a ascultat îndată  rugăciunea 
lor şi pre toţi i-au mântuit, pre toţi i-au păzit, nu. i-au lăsat 
să piară nici în tu rburarea  mării. Drept aceea şi dumnezeescul 
Theofilact: «doarme, zice, Domnul, pen trucă  să alerge apos-

')  e lem en t.
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■III ce erâ înfricoşaţi la ajutoriul lui să-l roage şi să ia pri- 
iln-l din rugăciunea lor cea de obşte să-i m ântuească  din 
iti't ole».

Iu nevoile noastre cele de obşte. Lum ea aceasta este ca o 
Mliirr re  să turbură, între care niciodată n ’au oamenii odihnă, 
•il< i l i n i ş t e  corăbiile, între valuri sunt împărăţiile, crăiile, d o m 

n i e  şi oraşele, mulţimea norodului, politiile, supuşii, bo- 
im|h şi săracii, cei mari şi cei mici sunt cei ce călătoresc 

află în nevoie. Vânturile cele mari ce umflă m area  
mul nevoiele cele ce ne supără  to tdeauna ; valurile ce luptă 
iDrnhia sunt nenorocirile care să întâmplă în toate z ile le ; 
H u r i i  ce negresc văzduhul, fulgerile ce orbesc ochii, tunetele 
rn infricoşează toată inima vitează sun t  întâmplările cele de 
m u l t e  feliuri, neaşteptate pagube, înfricoşerile vrăjmaşilor, 
llipârările, necazurile ce ne vin dela cei din afară, jafurile, 
f o b i i l e ,  dările cele grele şi nesuferite, care le lasă Dum nezeu 
ţ l  n e  înconjoară, pentrucă să cunoască credinţa noastră  şi 
«A ne vază răbdarea.

lepede deasupra  lor nevoia cea grea, oare care este mijlo
cirea mântuirii ? Acea mijlocire ne-o învaţă cu pilda lor no- 
fimIul cel israiltinesc, când sâ supără  de oştile lui Hananeu  
împăratul Arad în pustiu. (Numere, cap. 2 1 ) :  ne-o învaţă 
Irti uitorii din Vetulna, când s ’au ocolit în cetatea lor de oastea 
«t  i groaznică a lui Olofern (lud.it, 4 ) ;  ne-o învaţă Esdra, 
i’rtml să întorcea cu norodul lui Israil în Ierusalim, mântuit 
illu robia V av ilonulu i; ne-o înva{ă Ninevitenii, când au scăpat 
(Ic periciunea care despre  partea  lui D um nezeu le-au fost 
•pus lona. Toţi aceştia, pentrucă s ’au rugat cu un glas şi 
CU un gând  şi au cerşit dela D um nezeu  ajutoriu, s ’au mântuit. 
/ li c Sfânta  Scriptură : «şi să rugă  Israil şi deade pre Ha- 
Mfuieu sub m âna  lui, şi lăcuitorii ce eră ocoliţi în Vetulna au

i Ai .o j i r e a  c e l o r  

(II MAI SUS.

Cu adevărat m are învăţă tură  ni să 
dă nouă cu aceasta, pentrucă  să luăm 
pildă să ne rugăm şi noi lui D umnezeu

CUM SĂ NE M Â N T U IM ?
Acum dar  pentrucă  să să m â n 

tuească norodul de aceasta şi să
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strigat cătră D om nul cu toţii deodată  neîncetat, şi au ascullm 
Dom nul rugăciunea lor, şi i-a m ântuit  din mâinele lui Olti' 
fern». Zice Esdra : «am cerşut dela Dumnezeul nostru caln 
d reap tă  nouă  şi coconilor (feciorilor) noştri şi la toată ag> 
nisita noastră  şi ne-a ascultat pre noi». Şi iară Nîneviteamt 
au strigat cătră Dum nezeu neîncetat şi s 'au îm brăcat în suci 
dela m are până la mic, şi văzu D om nul lucrurile lor, şi n’ail 
stricat pre ei, nici dobitoacele, nici cetatea lor. Drept acer# 
zice David, la psalm 21 : «spre tine a nădăjduit părinţii 
noştri, nădăjduit-au şi i-ai izbăvit pre dânşii, cătră tine nu 
strigat şi s’au mântuit». D ar ce mai cerc eu din istoriile 
Scripturii şi din pildele ei să învăţ în ce chip să fugim dl# 
în tâmplările şi nevoile ce ne vin ? însuşi D um nezeu ne învaţfl 
prin rostul lui David la psalm 49, (z icând): «şi m ă chiamrt 
pre mine în ziua necazului tău şi te voiu scoate, şi mă valii 
proslăvi», şi la psalm 9 0 :  «striga-va cătră mine şi voiu as 
culta pre el cu dânsul» ; şi iarăşi prin rostul prorocului Isaitl, 
la 41 de capete z ice : «şi să vor bucură lipsiţi, pentrucă vor 
cere şi eu voiu ascultă, Dum nezeul lui Israil, şi nu voiu pă
răsi pre ei». Asem enea zice şi la 29 de capete ale Ieremlri 
şi la al 10 al Zahariei, şi D om nul nostru  Hristos aceastn 
ne învaţă în Sfânta  E v anghe lie : «carele, zice, şi să va du 
vouă», şi pentru  ca să ne încredinţăm mai mult, cum că 
făgăduiala lui este nemincinoasă, adaoge la 11 capete ale Iul 
Marco» : toate câte veţi cere rugându-vă, să credeţi că veţi 
luâ, şi vor fi vouă». Şi după  aceasta putem cunoaşte emu 
că nu este alt lucru mai de folos şi mai cuviincios decât a iu* 
rugă îm preună  cu toţii:  să cerem dela D um nezeu  ajutoriu, ţl 
să alergăm  la milostivirea lui. De am ţinea acest sfat ţl 
această învăţătură  ce ne dă  D om nul şi să le facem, când no 
înconjură întâmplările şi nevoile cele mari, o! cât ajutoriu ţl 
câtă mângâiere  am  luâ dela n em ăsu ra ta  mila lui Dumnezeu I 
D um nezeu  este ta tă  de obşte al tuturor, pre toţi ne iubeţi»' 
ca pre nişte fii adevăraţi ai lui, şi nu poate răbda  milosti
virea lui cea iubitoare de oam eni să ne aflăm pururea Iu 
ticăloşii şi în nevoi, ci numai aşteap tă  rugăciunea  noastră, in
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nminte să auză glasurile noastre, stă pu ru rea  cu urechile
■ leschise, pen trucă  să ne asculte, îndată  ce vom chem ă numele 
lui cel sfânt.

SĂ NE RUGĂM ^ ar c e  v o 'u să  z '°  n e s *m t'rea c e a  m a r e
I UI DUMNEZEU 3 oamenilor acestui veac?  To{i pătimesc,
- --------------------- ' to{i sun t în scârbe, toţi suspină sub jugul
cel greu al nevoiei; dar  este cinevâ să zică îm preună cu David : 
«cătră D om nul, când m ’am necăjit, am  strigat», sau zice 
cinevâ vreodată lui Dum nezeu, întru supărările  l u i : «mi- 
!neşte-mă, D oam ne, şi mă ascultă?» Noi pohtim să ne ajute 
Dumnezeu şi să ne facă milă făr de a-1 rugă. D ar cine este 
împăratul acela sau cine este stăpânitoriul acela, carele să 
împartă mila norodului său, sau să uşureze pre supuşii lui de 
dările cele grele, făr de a-1 rugă  şi făr de a-i dovedi nevoia 
lor ? Sau să zic mai bine care este tatăl acela ce dă pâine 
feciorilor lui făr de a-i ce re?  Şi aceea ce nu face un îm păra t  
cu norodul său şî un tată cu feciorii lui făr de rugăciune, veji 
să o facă D umnezeu cu noi netrebnicii, din voinţa sa, făr de a 
ne rugă  lui ? «Pre săracul trufaş au urît sufletul meu», zice 
Domnul Ia 26 capete ale lui Sirah. Nu poate răbda D u m 
nezeu nici cu un mijloc pre acei ce sun t lipsiţi, ticăloşi, neno 
rociţi, şi apoi să înaltă şi stau îngânfati întru  ale sale, şi nu 
vor să să arate cum  că au trebuinţă. Şi cine socotiţi să fie 
aceştia?  Noi suntem  cu toţii, cari pătimim atâtea scârbe 
nesuferite şi s tăm  în cum pănă  să pierim de nevoi, de neno
rociri, şi cu toate acestea nu ne smerim înaintea lui D u m 
nezeu, nu ne plecăm cerbicea de trufia cea m ultă  ce o avem, 
i u i  alergăm  cu suspinuri şi cu lacrămi să cerem ajutoriu dela 
Dumnezeu. Şi cum d ar  să va m ântui norodul, cum să scuture 
această ticăloasă de ţară  sarcina cea grea a relelor ce o 
s u p ă ră ?  Noi socotim num ai cu pu terea  noastră , care este 
nebunie înaintea lui D um nezeu, să chivernisim norodul şi să-l 
iip&răm de rele ; dar în zadar ne trudim, că zice H ristos:
■ făr de mine nu veţi puteâ face nimic», şi David la psalm 
121 i : «de nu va păzi Dom uul cetatea, în deşert o păzesc
păzitorii». Insă mie mi să pare cum  câ mulţi (din cei ce as
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cultă) pot să răspunză  la câte am zis până  a c u m : că noi şl 
mult ne rugăm  lui D um nezeu, când ne vin scârbele şi ne
voile şi cădem de mila lui, dar  nu vedem nici o mântuire, 
nici suntem  încredinţaţi cum că ajung  rugăciunile noastre Iu 
c e r ; m ăcar că aceasta nu o crez să o facă nimeni. Iar să vil 
spuiu ce a răspuns Tiverie Chesarul unui tânăr, carele pentru 
multele lui răutăţi să află la închisoare şi să căzn ii  ticălosul 
multă vreme în legături cu foame, cu sete întru întunerecul 
p uşcă r ie i ; şi de vreme ce cunoştea  că nu este pen tru  dânsul 
nici nădejde de mântuire , a cerşit dela îm păratul cu mari; 
rugăm inte  să poruncească să-i dea  moarte, pentru  ca să sJl 
m ântuească  de caznele ce pă tim ii,  căruia i-a zis Tiverie : 
«tu încă n ’aî aflat har înaintea ochilor mei şi-mi ceri o fa
cere de bine ca aceasta». Şi de vreme ce un vinovat n 'ari 
îndrăzneala înaintea împăratului celui pământesc, m ăcar să-i 
ceară moarte, dar  noi că suntem  vinovaţi înaintea atot
puternicului îm păratului D um nezeu  şi încărcaţi de grele pă- ( 
cate, cum pohtim  să asculte D um nezeu  rugăciunea noastră 
şi să ne dea bunătăţile ce cerem ? Citiţi la 59 capete la Isaia, 
să înţelegeţi pricina pentruce rugăciunile nu află ascultare la 
urechile lui Dumnezeu, zice prorocul : «au nu poate mâna 
Domnului a m ân tu i?  au îngreuiat-au urechea lui, ca să nu 
asculte?  Ce socotiţi, zice. cum că nu  poate prea puternica 
milă a lui D um nezeu  sâ vă m ântuească  din nevoile voastre, 
au doară  socotiţi că are astupate  urechile lui şi nu ascultă ru
găciunile voastre?  Ba nu este aşâ, ci pentru păcatele voastre 
(zice) au întors faţa lui dela voi, ca să nu vă miluească ; 
păcatele voastre cele multe sunt acelea ce opresc mila lui, şi 
acelea nu lasă rugăciunile noastre  să a jungă înaintea scau
nului dumnezeeştii m ă r i r i ; căci mâinile voastre (zice) pângă- 
rite-s cu sânge, buzele voastre grăesc făr de lege, şi limba 
voastră s trâm băta te  cugetă ; picioarele voastre aleargă pre calea 
răutăţi i ;  nimeni nu găseşte drept, nimeni nu sfătueşte bine, 
nimeni nu va să facă judecata adevărată, şi cum d ar  să vă 
asculte D um nezeu, cum să vă m ântuească  din nevoile voastre ? 
Şi cum nu ziceţi mai bine, cum  -îndelung rabdă, cum  îngă-
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diieşte, şi cum poate suferi şi nu ne cufundă pre toţi ca pre 
Sodomleani. (Slavă îndelungei răbdării tale, Doam ne, slavă 
fie). Vrea un filozof, carele m ergea odată  pre m are  cu corabia 
ti eră îm preună cu el nişte oameni răi, şi apucându-i fur- 
Imiă mare, eră să p ia ră ?  Iar oamenii cei răi au început a să 
rugă dumnezeilor lor să-i m ântuească din nevoie, iar filozoful 
lu-a zis: «rogu-vă tăceţi, să nu vă priceapă care cum va d u m 
nezeii că sunteţi aici, că adevăra t vă va cufundă» ; asem enea 
/ic şi eu cătră păcătoşii ce să roagă, că mai bine este să 
tacă, decât eu buzele lor cele spurcate  să aducă  rugăciuni 
cătră D um nezeu  la nevoile lor, că în loc de a află mântuire, 
poate să piară desăvârşit  pentru păcatele lor. Să cuvine 
iutâi să lăsăm răutatea, jafurile, strâmbătăţile, urâciunea, 
vrajba, zavistia, şi atuncea să ne rugăm , pen trucă  a tuncea 
vom află ascultătoare urechile lui D u m n e z e u ; că zice Sfântul 
loan Z Ia ta u s t : «când din buze curate iese rugăciunea, atuncea 
ajunge şi rugăciunea noas tră  la cer, însă afară  de aceasta, 
trebueşte şi alta, pen trucă  să ne m ântu im  de nevoile noastre 
cu mijlocul ru g ăc iu n i i ; sâ cuvine, că precum este răutatea  
şi în tâm plarea de obşte, să fie rugăciunea de ob ş te ;  toţi să 
ne rugăm , toţi să cerem ajutoriu, precum au făcut şi apostolii 
astăzi în corabie, de au strigat cu o gu ră  şi cu o i n im a : 
«D oam ne!  mântueşte-ne, că pierim !» Iar nu unul să să roage 
şi altul nici să gândească , unul să p lângă şi altul să râză, 
unul să să întristeze şi altul să să bucu re ;  pentrucă atunci 
adevărat D um nezeu nu ne asculă, zice Hristos la Matei în 
18 capete : «că de să vor tocmi doi dintre voi pre păm ân t 
de tot lucrul carele ar cere, fi-va lor dela tatăl meu cel din 
ceriuri». Deci dar  când doi uniţi să vor rugă, câştigă mila ; 
cu cât mai vârtos vor câştigâ când tot norodul şi toată m ul
ţimea cu un glas şi cu o gură  şi cu o inimă vor cere dela 
Dum nezeu a ju to r iu?  Pentru  aceasta vă pohtesc, feţii mei, aşâ  
sâ vă rugaţi pu ru rea  şi toţi deodată, şi mai vârtos întru 
aceste vreme co s’au înmulţit nevoile, şi pre toţi îm preună 
de toate părţile ne-au încunjurat  nenorocirile, necazurile şi 
.scârbele, că zice D a v id ; voia celor ce să tem de el va face.
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şi rugăciunea lor va auzi şi-i va m ântui pre dânşii». Ne va 
ascultă pu rurea  Dumnezeu, când toţi cu inimă curată  îl vom 
ruga şi ne va m ântui de toate primejdiile şi din toate nevoile, 
prin rugăciunea marelui mucenic Dimitrie, ce să prăznueşte 
astăzi, a căruia rugăciuni să păzească pre înălţatul Domnul 
nostru şi toată cinstita boierime şi tot norodul creştinesc, amin.



XXIII.

În v ă ţ ă t u r ă  l a  n o e m v r i e  în  8, 

z i u a  s o b o r u l u i  s f i n ţ i l o r  î n g e r i

«iSocotiţi să  nu  obidiţi pre vreunul 
dintre aceşti m ic i» (Matei 8).

Nu să cuvine cinstea şi lauda numai 
( I I  MARI ŞI CEI MICI .  .. , . . .  . . .------------ --------------- oamenilor celor mari şi bogaţi, ca sunt

*rr<liiici acestui dar  şi cei mici şi sm e r i ţ i ; că măcar că cei 
muri strălucesc cu hainele cele de m ult preţ şi cei mici 
h'iiii c u  ce să-şi acopere trupul, cei mari să odihnesc pre 
llflcrnuturi moi şi frumoase, şi cei mici să culcă pre pă- 
fflAutul gol şi pre paie ; aceia în so ţ i i  cu mulţime de slugi, 
Mr aceştia lipsiţi, pustii şi de ajutor, şi de prieteni; aceia 
iul ri- răsfăţări şi între bogăţii, şi aceştia între primejdii şi 
litre întristăciuni. Insă cu toate aceste măriri despărţite, nu 
t t  cuvine celor mici mai putinică cinste şi dragoste, decât 
M e a  ce să cuvine celor mari şi bogaţi, nici este cu dreptate  
(•lor mari sâ li să închine lumea, şi pre cei mici să-i bat- 
| |C orcască; de aceia să să team ă şi pre aceştia să-i obidească, 
tir nccea să să ruşineze şi pre aceştia să-i în f ru n teze ; pentru 
Ulei măcar că cei mari cu sila şi cu puterea  răsplătesc sudal- 
lllt'k iar cei mici au îngeri sprijinitori în ceriu, de pedepsesc 
ifti cei ce-i obidesc. Drept aceea şi D om nul nostru  lisus 
ilcMos porunceşte  tu turor, în Evanghelia de astăzi, să să 
HA/r.iscă să  nu  socoteiască pre unii ca aceştia batjocură no-
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rocirii şi necurăţii ale lumii. «Socotiţi, zice, să nu obidiţi |if 
vreunul dintre aceşti mici». Şi pricina este pentru ce atcţll 
atâta să iubesc de D um nezeu, că au dânşii îngeri, cari pururi 
văd faţa lui D um nezeu în ceriuri?  D in tru  care cuvânt evul 
ghelicesc luăm pricină astăzi să ară tăm  înaintea drago»! 
voastre măririle acestor mici, ce zice Evanghelia pentf 
să priceapă cei ce îndrăznesc de-i obidesc, cât păcătuesc i| 
greu şi ce ră spuns  vor să dea. Şi lăsând la alţi înţelepţi 
învăţaţi să p răznuească precum  să cade săboriul fericiţilor li 
geri, ce prăsnueşte  astăzi beserică lui D um nezeu, eu mă vo| 
nevoi să-i veselesc cu această vorbă ce voiu să fac, dr 
I jm in â  mila lui D umnezeu pre  vreunul din păcătoşi sa \ 
la pocăinţă, de vreme ce să face mare bucurie în ceriu penfl 
un păcătos ce să va căi. Ci să ascultaţi cu dragoste, i| 
pohtiţi să vă folosiţi.

C ELE DOUĂ FELURI DE d ° Uă f c , iu r i  m ic '  s a  atlrt
: ~ ~  lume şi ore două  feliuri de mici |

MICI: SĂRĂCII, ŞI PREOŢII.  1 . ,
--------------------- s--------------- obişnuesc de obşte oamenii de-i op
d e s e : cei dintâi sunt săracii şi cei de a doua sunt preoţii. Penii 
cei săraci, zice înţelepciunea Iui Sirah, la 13 capete : «scârlM 
la cel bogat săracu l» ; şi dumnezeescul lacov, fratele Dom
nului, la poslania lui, la al 2-lea cap, zice: «iară voi aţi i i i

cinstit pre săraci». Şi pentru  preoţi mărturiseşte  obiceiul i’( 
de  obşte şi mai vârtos acela al locului acestuia, întru ni( 
preoţii sunt cei mai necinstiţi şi mai ob id iţ i ; însă aceştia, |H 
carii lumea-i socoteşte mici şi proşti, nu sunt m ic i ; ci sii  ̂
a unei vrednicii şi a unei măriri, că pot zice pentru d.'m.. 
prin rostul apostolului, cum că pentru  aceştia nu este vrei 
nică lumea. Cei săraci, sunt a tâta de mari, cât este înmii 
Hristos de mare, de vreme ce pre aceştia nu-i numeşte silui 
nici prietini, ci-i num eşte  în Evanghelie fraţi, z icând: «c$ f 
aţi făcut unuia  d in tr’aceşti fraţi mai mici ai mei, mic 
făcut». Şi preoţii iară a tâta sun t fără de asem ănare, că <ln|> 
D um nezeu nu să află nici în ceriu, nici pre păm ânt nimcil 
carele să poată  să fie asem enea cu ei, cu D umnezeu mii 

mai mici decât el, şi cu oamenii sun t  mai mari deccât ci, Dl
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p in i  fireşte îngeri, iar pentru  darul ce au sunt mai mari decât 
lniM'iii. Drept aceea zice şi dumnezeescul Efrem Sirianul, la 
j | i \a n tu l  cel dintâi ce face pentru p r e o ţ i e : «prea slăvită 
Miimine este preotul şi putere nespusă de ceriu să atinge, cu 
Ulin-ni petrece şi cu Dum nezeu are m are împărtăşire». Şi 
fei'iitruca să cunoaşteţi cu lucru şi cu ispita măririlor acestor 
pici, adică a preoţilor ce-i batjocoreşte lumea, luaţi seam a 
fufii vă cu socoteală întreagă, şi vedeţi puterea  cea mare 
i r  .111 în ceriu şi pre pământ, pre lângă oameni şi pre lângă
I imnnezeu.

( a n d  D om nului nostru lisus Hristos au iertat păcatele siă- 
■AllOgului aceluia ce i-au fost adus înaintea lui să-l tămă- 
Mucască, ştiţi ce au zis cărturarii şi fariseii ce erau acolo de 
fuţtt : «cine poate iertâ păcatele, fără num ai singur D umnezeu 
umil ce poate iertâ păcatele oam enilor;  cu adevărat au D um - 
flr/eu este, au putere dumnezeiască are in sine». Deci d a r  
■ t  o fac aceasta preoţii în toate zilele cu păcătoşii şi au a tâ ta  
(miere să ierte păcatele, precum cu toţii o credem, puteţi să 
■)*Tţi cum  că aceşti mici nu sunt alţi dumnezei în lume ? 
A '« uitaţi şi ilta mai m are : de aţi vedea aici de faţă, de  o 
pnrte mulţime de Arapi negri, cari să fie răniţi de vrăjmaşi 
;fli rane de moarte şi legaţi cu lanţuri tari, şi de altă parte 
[Uu om  puternic, şi să le zică : «să fiţi sloboziţi, să fie t ă m ă 
duite ranele voastre, să fugă din trupurile voastre acea ne
greală ce vă întunecă* şi zicând aşâ, de aţi vedea să cază 
«Im mâinele şi din picioarele acelor ticăloşi legăturile, să 
lilmâie îndată sănătoşi de rane şi să să prefacă în albiciune 
Ht'i'â negreală întunecată, oare ce aţi pu teâ  zice pentru acel 
m u?  C um  s ’ar părea puterea lu i?  Eu sunt încredinţat cum 
KA aţi zice şi aţi mărturisi, cum că acel om  este preste toţi 
n u  menii, cum că este pogorit din ceriu şi cum că este alt 
Dumnezeu şi om. Acum dar  socotiţi cum că acest om este 
imul din cei mici ce nu-i bagă lumea în s e a m ă ;  Arapii negri, 
ii. /lloşii de  păcătoşi, pre cari păcatul îi face mai întunecaţi decât 
t i ran i;  aceştia sunt toţi răniţi, pentru  căci de câte ori pacă- 
liinsc, de  a tâtea ori să tipăreşte în sufletul lor rană de moarte,

Autim Ivireania.— Predici. l l
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sunt legaţi cu lanţuri grele, pentru  căci păcatul ii face mlt| ’ 
diavolului. Aici vine micul acela, netrebnicul preot, şi cu îmi 

cuvânt al lui, cu un : «iertate să-ţi fie păcatele», face la suflu I 
tele păcătoşilor mai slăvite lucruri decât acelea ce aţi .ui/llI 
mai sus : desleagă legăturile păcatelor, vindecă ranele, ii m 
răţeşte de tina păcatului, îi m ântueşte  de mâinile diavolului,! 
îi prieteneşte cu D um nezeu, îi face de petrec cu îngerii 
Acum a dară  şi acest mic cum vi să p a re ?  Socotiţi să aibă |u« 
p ăm ân t pre altul mai m are decât e l?  D ar  ce zic pre păm .itii  
nici în ceriu, a fară  de Dum nezeu, nu are micul acesta u l i i  
m enea  lui în putere. Şi voiu dovedi-o : luaţi seam a penii .1 

omul acela ce zice în Sfânta Evanghelie, că să  pogoriâ <lm 
Ierusalim la Ierihon şi au căzut în tâlhari, să fi fost ca iml 
creştin şi drep t în credinţă, mi să pare că-1 văd mai morii 
de rane, să zacă pre p ăm ân t .şi să ceară  ajutoriu dclu 
toţi, să să întristeze şi să plângă, nu atâ ta  pentru  vieaţa cel 
răpuneâ, cât pentru suflet, care pentru multele lui păcate stftl 
în nevoie să-l piarză. Vie acum  aici îm păraţii  cei mari ţll 
puternicii păm ântului, să vedem de au atâta putere să mân 
tuească sufletul acelui ticătos din nevoia vecinicii m o r ţ i ! Din 

ce zic împăraţii şi puternicii?  Vie îngerii raiului şi heruvimiiI 
cei cu ochii mulţi, serafimii cei cu câte 6 aripi, scaunile, d o m J  
niile şi toate cetele îngereşti, să vedem de le va ajunge pilnA I 
în tr’atâ ta  puterea. Lasă să ia îm preună cu ei într 'a jutoriu  toiilr 
cetele sfinţilor, să alerge mucenicii, să năvălească apostolii 
să grăbească cuvioşii, drepţii, prorocii, patriarşii, să să p o j  
goare  împreflnă cu ei înseşi prea cura ta  s tăpâna Maica Im 
Dum nezeu, îm părăteasa îngerilor şi a oamenilor ; ce vi m! I 
pa rc?  Socotiţi că va puteâ toată ceata aceasta cerească ţ l l  
toţi sfinţii să deslege din legătura  păcatelor ce-l a trag  în iml 
sufletul acelui ce zâceâ mai m o r t ?  De o va zice cinovAI 
aceasta (că va puteâ), acela nu va crede drept aşezămânlii' I 
rile sfintei noastre credinţe, nici este din tu rm a lui Hristos, 1 
de vreme ce nu ţine aceea ce ce zice Hristos pen tru  aceaMi.i 
la E vanghe lie : Îngerii toţi să mijlocească, sfinţii să să roa^< 
drepţii să să cucere, maica lui să mijlocească, pentrucă
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ia ticălosul acela de păcătos deslegarea păcatelor i u i ; iar 
mi 1 deslege de păcate cu puterea  lor nu pot nici unul din 
s f in ţi ; şi pricina este pentrucă puterea a legă şi deslegâ nu 
i u i  o au fericiţii în c e r iu ; ci au preoţii pre păm ânt. Acum a 
dar aceea ce în ceriu nu pot face toate cetele sfinţilor, vedeţi 
< um o săvârşeşte pre p ăm ân t unul dintre aceşti mici, lasă să 
■a pogoare şi aici după  întâmplare un preot oarecarele şi să 
vadă pre cel ce zăceâ pre cale mai mort, carele cere ajutoriu 
şi mântuire  sufletească, lasă să vază lacrămile, să vază sus- 
pinurile, să să uite voinţei şi blaglosovind cu m âna aceea, ce 
mi priimesc cei mari să o săru te  cu evlavie, lasă să zică 
num ai: «te slobod de toate păcatele tale», să vedeţi străine, 
înfricoşate şi p rea  slăvite, îndată să m ân tueşte  sufletul acela 
din nevoia veciniciei muncii, să  desleagă legăturile păcatelor, 
fug dracii, să bucură fericiţii îngeri, şi aceeaş dum nezeească 
dreptate, ce ţinea goală sabia răsplătirii, o pune  iarăşi în 
teacă, şi toată să îmblânzeşte. Nu este drept acel lucru înfă
ţişat, că nici în ceriu ţ u  este nimenea, afară  de Dumnezeu, 
să aibă atâta putere, a tâ ta  stăpânire, câtă au pre păm ânt 
aceşti mici, aceşti preoţi ? Iar să vedeţi şi alt lucru mai m i
nunat a acestor mici : au răm as toată zidirea uimită, când 
lisus al lui Navi au poruncit soarele sâ stea pre ceriu nemişcat 
până va birui pre vrăjmaşii lui ; dar  cu cât mai vârtos socotiţi 
Că s 'ar  m inunâ, dacă acestaş lisus ar zice soarelui, nu să stea 
nemişcat pre ceriu, ci să să  pogoare pre p ăm ân t.  Adevărat, 
înfricoşat lucru a r  fi acesta. Iar nu este nimica întru a sem ă
nare, ca aceea ce face preotul în toate zilele ; în sfântul jert- 
velnic, el nu porunceşte soarelui acestui ce să vede, ci pune 
sub datorie cu cuvintele lui şi cu rugăciunea lui pre soarele 
cel de taină al dreptăţii, pre însuşi unul născu t Fiiul lu> 
Dumnezeu, să să  pogoare din ceriu şi supt întâmplările (feliul) 
pâinii şi a vinului să să facă iar jertvâ vie, pen tru  iertăciunea 
jiăcătelor noastre  ; şi aceasta nu odată  sau de două  ori, ci 
preste tot anul, în toate zilele când el vrea şi în ce loc va 
poli ti ; şi nu este aceasta o putere  de care să  m inunează  şi 
Interii ? Pre Melhisedec il numeşte marele Pavel asem enea
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cu Fiiul lui D um nezeu  la al 7-lea cap către Ovrei, pentru 
căci aducea pâine şi vin jertvă lui Dum nezeu, carele er;i 
închipuire dumnezeeştilor taine, şi noi cum vom puteâ numi 
cu vrednicie pre preoţii noştri, cari în toate zilele aduc nu 
închipuirile, ci adevărul, nu umbrele, ci acelaş trup şi sânge 
a Mântuitoriului nostru D u m n ezeu ?

gânduri,  nici limba cuvinte, pentrucă să vădească măririle 
acestor mici. Şi cu acestea toate ce cinste le Face lu m ea?  Au 
să zic mai chiar 1), care obide n ’au dela oameni, dela creştini 
şi dela fii lor cei duhovniceşti?  «Cu tot sufletul tău teme-te 
de Domnul, porunceşte Sfântul D uh la al 7-lea cap al lui 
Sirah, şi pre preo{i laudă, şi iarăşi teme-te de D om nul şi slă
veşte pre preotul,» Şi este cinevâ să o facă aceas ta?  Este 
cinevâ să aibă cucerie cătră preoţi, să-i cinstească, să-i slă
vească?  In legea veche atât de m are  socotiâ necinstea preo
ţilor, cât însuşi D um nezeu au  dat poruncă, precum  scrie la 
a două  lege în 17 capete, că de va îndrăzni cinevâ cu se
m ene să necinstească pre preot şi să nu asculte porunca lui, 
omul acela să să dea  morţii. Acum dară  la câtă osândă 
socotiţi că sun t  vrednici cei ce îndrăznesc cu atâta semejie 
de fac necinste preoţilor a sfintei besericii noastre, cari co
vârşesc şi în dar, şi în vrednicie, şi putere pre  preot» legii 
vechi ? PentrH marele Antonie, scrie în vieaja lui dumne- 
zeescul Atanasie, cum că măcar că erâ a tâ ta  de m are  şi vestit 
întru bunătă{i, că să cu trem ura  de el dracu şi fiarele pus
tiului i să supunea, iar când vrea în tâm pină vreun preot, îşi 
plecâ genuchiele înaintea lui şi nu să scula dela păm ânt până 
nu-i săru tâ  întâi m âna şi să ia dela el blagoslovenie. Şi acum 
nu Antonie, nu sfinţi, ci oameni netrebnici şi păcătoşi, nu 
num ai să primească să sărute  m âna  de preot, ci se pornesc 
a sup ra  lor cu atâta semeţic a limbilor cele slobode, de-i do

CUM NE PURTĂM 

CU P R E O Ţ II?

Cu cât mai vârtos decât Melhisedec, 
este acesta asem enea cu fiiul lui D u m 
nezeu ? Cu adevărat nu poate aflâ mintea
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jenesc, de-i înfruntează şi-i necinstesc; şi este aceasta credinţă 
ilumnezeească sau faptă creştinească? Mi să pare însă  să auz 
pre mulţi fle-mi dau r ă s p u n s ; cum că preoţii noştri nu sunt 
cu preoţii acei v re m i ; aceia, zic, erâ cu fapte bune, aceştia 
simt în rău tă ţi ţ i ;  aceia erâ cucernici şi aceştia leneşi: aceia 
erâ postnici, aceştia sunt beţivi, aceia eră  fără rău ta te  şi 
aceştia vicleni; aceia erâ toţi duh şi aceştia toţi trup ; şi 
pentru aceia cu dreptate  sf şi necinstesc. (Trebuie dară să 
nu avem preoţie nicidecum, ci să fim ca dobitoacele cele 
necuvântătoare?) Insă eu voiu zice cum că cu adevărat bună 
pricină este aceasta, şi aşâ  .să fie; num ai întâi voiu zice şi 
eu cu Sfânta Scriptură f ieş tecăru ia : cine te-au pus pre tine 
boieria şi judecătoriu preste n o i?  (Ieşirea cap. 2, stih 14), şi 
iarăşi îm preună cu mine, zice sfântul Pavel, «tu cine eşti cela 
ce judeci pre sluga streină», şi la al 2 cap cătră Evrei z ice : 
«şi gândeşti, oam e '). cela ce judeci pre ceiace ca acestea fac, 
şi făcând acestea, că tu vei scăpă de judecata lui D um nezeu?*  
Cine au dat volnicia aceasta mirenilor să înfrunteze pre preoţi, 
să ia seam a petrecania lor, să viclenească Ia faptele lor? Nu 
eră îm părat şi îm părat creştin marele C onstan tin?  Iar când 
i-au spus pentru  un preo t cum că petrece vieaţă rea şi prea 
curvească, n ’au vrut să-i cerce, nici să-i iscodească vieaţa şi 
fapta lui, ci ca un iubitoriu de Hristos ce erâ, au zis : de aş 
vedeâ cu ochii mei pre preot să facă păcatul, l-aş acoperi 
ri r a b a n i ţ a '-) mea. Şi iarăşi la soborul cel dintâi dela Nichea 
aducând oarecari o scrisoare împotriva unor preoţi şi epis- 
copi, n ’au vrut fericitul nici cum să o citească, ci îndată au 
rupt-o şi au băgat-o însuşi în foc de au ars şi au zis şi aceste 
cuvinte vrednice de pomenire «să nu dea Dum nezeu să judec 
cu vreodată pre preoţii Iui D umnezeu». Deci acuma aceea ce 
n'au făcut un îm păra t atâ ta  de m are şi a tâta de sfânt, cum 
inlrăzneşte să o facă un om  prost, un păcătos, nenorocit şi 
nevrednic? A doua, ră spunz :  aceste greşale ce ziceţi câ au

>) om ule .  
,Ji mantia.
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preoţii, oare din copilărie le-au avu t?  au le-au câştigat după 
ce au preoţia?  De- le-au avut din copilărie, vina nu este a 
lor, ci este a mirenilor, că n ’au vrut să-i crească cu frica 
lui Dumnezeu, cu învăţături folositoare şi cu pilda lor cea 
bună ; iar de le-au câştigat pre urmă, iar dela mireni le-au 
luat şi dela dânşii au învăţat răutatea, că ei n ’au născut 
preoţi, ci mireni ; şi pentruce nu clevetiţi înşivă pre voi şi 
să înfruntaţi, că aţi dat pricină rea, ci necinstiţi pre preoţi, 
cari, de s’au făcut ucenici răi, s 'au  făcut pentru  căci au avut 
pre voi dascăli răi?

Insă eu m ă voiu uni cu gândul vostru şi acestea ce ziceţi 
pentru preoţi, zic şi eu că este aşâ, însă să ascultaţi o p ildă: 
Evdoxia, îm părăteasa lui Arcadie, au fost înţeles cum că n o 
rodul dela G aza nu petrece creştineşte, de vreme ce cei mai 
mulţi să închină idolilor, şi ziceâ îm păratului şi-l îndem nă 
să facă în tot chipul să-i supue sub creştinătate, pentrucă să 
nu să necinstească îm părăţia  şi numele lui Hristos şi al cre
dinţei; iar îm păratul Arcadie i-au ră sp u n s :  o ştiu eu aceasta 
de mult cum că acest norod pleacă mai mult la închinăciunea 
idolilor, dară  ce voiu să fac? Să  cuvine să mă fac cum că 
nu-mi este în ştire şi să-i las să trăească cum  vor vrea, pentru 
căci are mare câştig împărăţia  noastră  din dările lor. Acum 
dar d intr 'acest răspuns  iau şi eu pricină, ca să as tup  gurile 
mirenilor acelor cari cu atâta îndrăzneală iscodesc cu tot 
d inadinsul faptele preoţilor. Ce ziceţi voi râvnitorii cum că 
preoţii sunt răi jşi păcătuesc? Adevărat, eu încă zic că pă- 
cătuesc ; num ai aceştia ce voi îi socotiţi păcătoşi, aceştia sunt 
cei ce vă dau blagoslovenie, aceştia sun t  cei ce vă sfinţesc 
de a doua  oară  în baia sfântului botez, aceştia vă pecetluesc 
cu darul Duhuiui Sfânt, aceştia sparg  zapisul păcatelor voastre, 
aceştia vă împrietenesc cu Dum nezeu, aceştia vă fac părtaşi 
cu trupul şi cu sângele Domnului, aceştia sun t ce vă folosesc, 
cu rugăciunile lor la boalele voastre, la nevoile voastre, în 
vieaţă, la m oarte  şi după  moarte. Şi nu căutaţi la a tâ ta  câştig 
şi bunătăţi ce vă fac, la a tâ tea  daruri, la atâtea faceri de 
bine ce vă împart, numai vă uitaţi cu a tâ ta  p ism ă şi cu aiâta
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h m i i i c  la greşalele ce au ca nişte oameni, ce poar tă  trup  şi 
V l i i u e s c  în lume. Dar pe cine va tăm ă preotul, de greşeşte, 
Iii dc face ceva neplăcut? Şi de nu vatăm ă pre nimeni, ci 
fflNi vârtos face folos norodului lui D um nezeu şi besericii, 
im lru c e  vă îndemnaţi pentru  un rău, carele nu vă face pa- 
Alliă, să obidiji şi să necinstiţi un bine ce vă dă atâ ta  folos? 
h r ă  ce voiu să zic, rău ta tea  cea m ultă  a lumii orbeşte ochii
I fieştecâruia şi nu lasă să să uite la păcatul cel m are ce 
fire, când necinsteşte pre unul din tru  aceşti mici. Insă zice
i lil.ii marele Zlataust, la al şaptesprezecelea cap vorba ce face la

vanghelia lui M a te i : «cei ce {in locul lui Hristos sun t preoţii, 
şl i i*l ce cinsteşte pre preotul lui Hristos pre Hristos cinsteşte, 
Itr cel ce sudue pre preot, pre  însuşi D om nul nostru sudue 
yi necinsteşte, că Hristos pre  preoţi au lăsat în locul lui is- 
ifavnici în beserică sa». Şi de vrem e ce un boiariu nu poate 
iuferi să-i necinstească cinevâ pre ispravnicul său, carele-1 va 
IlUii la niscai case ale lui, dar Hristos cum va puteâ  suferi?
II la cea de apoi ce dar  socotiţi că vor luă unii ca aceia şi 
§  această ' vieaţă şi în cealaltă?  N ’a{i citit vreodată în Sfânta 
Hniptură ce s’au  în tâm plat lui Noe, când au băut şi s ’au 
Ifllbătat ? S ’au desbrăcat de tot în casa sa şi dormiâ, şi au 
VtWut fiiu-său Ham  goliciunea lui şi în loc de a-1 acoperi ca 

k c  un tată, au ieşit a fară  şi l-au grăit de rău cătră fraţii l u i ; 
Im aceia, ca nişte înţelepţi şi cucernici, au mers de au aco
perit goliciunea tatălui lor, făr de a-şi întoarce feţile lor să-l 
vn/ă. Şi dintru aceasta ce au  u rm a t?  «Şi să trezi (zice Scrip
tura I Noe din vin, şi cunoscu câte-i făcu lui feciorul lui cel 
•liai, tânăr  şi z i s e : blestemat Ham feciorul, s lugă va fi fră
ţ i o r  lui ; şi de vreme ce mi-au făcut aceasta Ham  şi m ’au 
l(Mil de rău  în lume, să fie blestemat şi el şi copiii lui şi 
iverile l u i ; stăpânire să nu ia în vieaţa lui, ci să să facă slugă 
»ti|tusă fraţilor». Atâta au  zis bătrânul Noe, şi până  astăzi 
ţl in veci va fi pururea  blestem at neam ul lui Ham. Şi aceasta 
m•« c i t i ţ i ,  feţii mei iubiţi, că să va în tâm plă şi !a cei ce obi-

pre unul dintre aceşti mici. Iar iubitorii de Dum nezeu 
|l i reştinii să sa păzească de clevetirea cea preoţească, pentru
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ca să câştige blagoslovenia lui Sim şi a lui Iafet, car# 
rugăm  să vă o dăruească milostivul D um nezeu şi în aceastA 
lum e şi in cea viitoare, amin. «Că cela ce să teme de Duni 
nezeu, zice loan cel cu r o s tu lx) de aur, nu iscodeşte, ci crede, 
îmblânzeşte, jertvueşte, cinsteşte, măreşte, cântă şi laudă»'.

Insă precum  nu lipsesc împăratului ostaşi credincioşi, aşA 
nu lipsesc nici lui D um nezeu  fii cucernici, cari să tem de i'l 
şi-l cinstesc, dintre cari fii cucernici şi credincioşi cel mal 
ales eşti Măria-ta, prea înălţate D oam ne 2), carele mai mult 
decât toţi te temi de D um nezeu şi te închini lui şi-l asculţi, 
mai mult decât fieştecarele, îl cinsteşti şi-l lauzi. Pentru 
Măria-ta putem zice aceea ce zice D um nezeu pen tru  David 
«înălţat-am pre cel ales din norodul meu. aflat-am pre David 
sluga mea, cu unt sfânt l-am uns pre el». Măria-ta eşti cel 
ales din zeci de mii, după  cum zice Scriptura, carele cu fap
tele tale cele bune cinsteşti pre D um nezeu, cu facerile de 
bine îl îmblânzeşti şi cu multa-ţi credinţă îl măreşti şi lauzi 
numele lui cel sfânt. Drept aceea, precum  pentru David s'au 
făgăduit să-l înalţe mai vârtos decât împăraţii pământului, 
să-i păzească în vecii vecilor seminţia lur şi scaunul lui ca 
zilele ceriului, aşâ m âna lui cea prea puternică a fi pururea 
spre paza Domniei tale, va tăiâ dela faţa ta pre vrăjmaşii 
tăi, va înfrânge pe cei ce te urăsc, şi va păzi în veci seminţia 
ta şi scaunul tău. «Că voia celora ce să tem de el va face 
zice David, şi rugăciunea lor va auzi şi va m ântu i pre dânşii»

Acestui daf să va învrednici şi fieştecarele din voi. feţii 
mei, de veţi asculta cu cucerie şi cu dragoste glasul Părin
telui celui făr de ani şi veţi face învăţăturile înfrumuseţatului 
Hristos fiiului său, a căruia darul şi mila cea bogată  rugăm 
pururea  să fie spre m ântuirea  sufletelor voastre, amin.

1)  g u r a .
2) C. Brâncoveanu.
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XXIV.

CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ ÎN 26 ALE LUI 
OCTOM VRIE. ASUPRA CUTREMURULUI ŞI 
A M A R E L U I  M U C E N I C  D I M I T R I E ,  

IZVORÎTORIUL DE MIR

•Şi iată cutremur mare să făcu în 
mare, cât săacoperiâ corabia de va
luri*.

Precum  un tată din ceşti păm ânteşti,  fiind din sine bun 
şi drept, are firească dragoste  a iubi pre toţi feciorii lui tot 
d in tr 'o  potrivă şi a-i cinsti întocm a şi a le împărţi averea şi 
bunătăţile lui tot în tr ’un chip, nedând unuia mai mult şi al
tuia mai puţin , sau să iubească pre cel dintâiu mai vârtos 
decât pre cel de pre urm ă, fără când numai insă feciorul să 
va face mai ascultătoriu sau mai neascultătoriu poruncilor tă- 
ti'me-său, şi cu acest mijloc poate a fi el pricina a înmulţi 
d ragostea tă tâne-său a sup ra  lui sau a o îm p u ţin a ;  precum 
pentru ascultarea aceasta şi neascultarea ni-o însem nează în 
pildă Matei evanghelistul zicând : cum că un om aveâ doi 
feciori şi unuia  îi ziceâ să facă voia lui, şi să făgăduia, iară 
nu o făceâ; şi celuialalt îi ziceâ, şi el nu să făgăduia şi 
laceâ; aşâ  este de bun şi de drept tatăl tu tu ro r Dum nezeu , 
rât toate zidirile, ca nişte faceri ale Iui, le-au născut, şi b u 
nătatea o face în tocm a la toate după vrednicia a fieştecăruia. 
Drept aceea va s ă  cinstească pre îngeri ca pre nişte zidiri



1 7 0 ANT1M IV IREA N U

mai aproape  şi fără de trupuri, ce strălucesc cu n e m u r i re a ; 
va să cinstească pre oameni ca pre nişte chipuri ale sale ; va 
să cinstească şi cele neînsufleţite, adică ceriul şi păm ântul şi 
toate câte sun t pre dânsul. Şi este cinstea cea mai aleasă la 
acestea  toate îndoită : cinstea cea dintâi au fost la venirea 
cea dintâi pre păm ânt a lui Hristos, iar a doua  cinste va să 
fie a  înfricoşata a doua  venire a lui.

Deci cu venirea lui cea dintâi au slăvit pre îngeri, căci au 
învrednicit pre Gavriil a fi slugă, întâi la t a in i  purtării de 
grije, iar celelalte mulţimi de îngeri la naşterea lui cea sfântă 
din prea curata  Fecioara, lăudând pre Dum nezeu şi zicând : 
«Slavă Dumnezeului celui din nălţime şi pre păm ânt pace». 
Pre oameni încă i-au cinstit cu dragoste, precum zice prea 
înţeleptul Pavel la 5 capete către R o m a n i : «că vrăjmaşi fiind, 
ne-am împăcat cu D um nezeu prin m oartea  Fiiului lui, cu 
mult mai vârtos, fiind împăcaţi, ne vom m ântu i intru vieaţa 
lui». Aşijderea şi celelalte toate le-au cinstit Dum nezeu, ca 
toate  să le aducă supt un cap în D om nul nostru lisus, precum 
zice iarăşi Pavel la capul cel dintâi către E fesen i: adică ară- 
tându-ne  nouă  taina voiei lui d u p ă  bună  plăcerea sa, care au 
pus mai înainte întru dânsul spre isprăvnicia plinirii v rem u
rilor, ca toate să le adune supt un cap întru Hristos, cele din 
ceriu şi cele de pre păm ân t întru dânsul. Şi iarăşi una câte una 
le-au cinstit cu oarecare podoabă ce le-au d a t : văzduhul l-au 
cinstit cu pogorîrea îngerilor şi a Duhului Sfânt, că au trecut 
printr 'însul ; apele cele dulci le-au cinstit cu sfântul botez 
păm ântul l-au cinstit cu cutremurul, cu deschiderea m orm in
telor şi cu învierea morţilor.

făcu în mare». Pentru cutrem ur spun filozofii Elinilor, cum să să 
fie făcând din am estecarea stihiilor ') , zicând unii în tr’un chip, 
alţii într 'alt chip, fiejtecare d u p ă  pu terea  sa, scoţând însă dela

CUTREMURUL Şl 

MÂNTUITORUL.

Urm a drept aceea să cinstească şi marea 
cea sărată şi au cinstit-o cu turburarea 
cu trem urulu i:  «şi iată cu trem ur mare să

M elem entelor.
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■Hor |>re D um nezeu, carele este pricina cea dintâi. Ci noi acum 
M irn is tă  dată  vom lăsa în tr’o parte cele ce ce au zis Anaxa- 
jiim, Aristotel, Dimocrit şi Anaxament, şi vom crede mai vârtos 
flf ilumnezeescul filozof, pre David, carele zice (psalm 103) : 
M n  ce caută pre păm ân t şi-l face de să cu trem ură , şi în- 
Mft'Audu-şi faţa să vor turbură». D rept aceea, socotind şi noi 
I f| pricina cea dintâi a cutrem urului Dum nezeu, avem să 
■ t t i  la această vorbă trei lucruri: Întâi, pentru  ce să să facă 
Klrmiur în m are?  A doua, pentru  ce să d o a rm ă  Hristos în 
I s ih ie ?  A treia, pentru ce să lase pre ucenici să sâ tu rb u re?

u i u m u l u i  omenesc, certând şi miluind : certând însem nează la 
IHlu ui 9 capete, unde  spune pentru urgia lui D umnezeu cea 
Ş|||ta a sup ra  lui Israil, zicând : «şi au luat D om nul dela Israil 
»||iul ş i  coada, m are şi mic în tr’o zi şi miluind» ; iar la Isaia 
tflirluriseşte mila lui D um nezeu însuşi Israil, z ic â n d : «bine te 
■JU cuvânta D oam ne, căci te-ai urgisit a supra  m ea şi ai întors 
lOAuia ta, şi m ’ai miluit pre mine». Pentru urgia lui Dum- 
Mf/nt zice şi prorocul David (psalm 97): «tinerii lor i-au 
■Incat focul şi fetele lor nejelite erâ, preoţii lor de sabie
■  Căzut şi văduvele lor nu s ’au tânguit» ; iar pentru  mila 
illl Dumnezeu zice la psalm 68 :  «ascultă-mă, Doamne, că e 
HjlA mila ta şi după  mulţimea indurărilor tale caută a supra  
Mn ». Şi de vreme ce am zis că D um nezeu este îndoit în 
lunare spre chivernisirea oamenilor, am ân d o u ă  cu înţelep- 
H | e  le lucrează, iar însăşi zic şi aceasta cum că de demult 

•wtiUezeu mai m ult să arătă  cercetătoriu şi certă lum ea cu 
Minele stihiilor, adică cu focul, cu văzduhul, cu apa  şi cu 
llliuintul acesta, carele este maica tu tu ro r oamenilor. Cu apa 
IU «rrlat pre vremea lui Noe, când au făcut potopul şi au 
lllri ut tot trupul dela om până la dobitoc, precum zice Moisi 
| |  al 7 cap,: cu focul au certat pre Sadomiteani în zilele lui 
Vi i;mi, arzându-le cetăţile lor, precum zice la cartea Facerii

C E  S ’A F Ă C U T  

iIMtEMUR PE  M A R E ?

Şi zicem la cea d in t â i ; Marele 
D um nezeu în Sfânta  Scriptura îndoit 
să zice a  fi în lucrare spre chivernisirea
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la 19 capete ; cu păm ântu l au certat pre vremea lui Mol 
pre Core, şi pre D ahtan, şi pre Aviron, pre cari crăpâiul |tfl 
m ântui i-au înghiţit şi pre toţi câţi erâ cu dânşii, precum /i<| 
la Cartea Numeritor (16); cu văzduhul au certat pre Farmil 
cel vârtos la cerbice, că prin sila vântului dela Austru I n| 
înecat în M area Roşie cu toată călărimea lui, precum zici-I* 
14 capete Ia Ieşire. Drept aceea de dem ult erâ  D umnezeu in*l 
mult dumnezeu! răsplătirilor, iar acum este al milii şi al ii» 

durării. Şi pentru  aceea lucrează cu aceleaşi stihii, ca fl 
arate mila iui cea b o g a tă : apa, prin botez, pentrucă  să înefl 
păcatele; focul prin limbile cele de foc, la pogorîrea Dm 
hului Sfânt asup ra  capetelor sfinţilor aposto li ; pământul, prii 
sfânta naşterea iui din Fecioară în peşteră, şi prin umbletul 
şi prin m oartea  cea după  cruce şi prin îngropăciune ş i  prin 
învierea din m orţi;  văzduhul, prin înălţarea la ceriu. Acesld 
îndoite lucrări, vrând să le arate  astăzi, face cutremurul ci 
m are ce povesteşte Matei evanghelistul zicând : «şi iată cu
trem ur mare să făcu în m are». Cu cutrem urul să dea pu|l« 
nică certare, ca cum ar fi ară ta t  însuşi că au fos şi de <ti 
m ult carele certă prin stihii, şi cu cercetarea să arate mlln 
lui; că zice: «atuncea certă vânturiie şi m area  şi să făcu Ila 
nişte mare». In m are face cutrem urul, pentrucă să cunoasdl 
toţi cum că a lui este m area  şi el a  făcut-o pre dânsa, ţ| 
uscatul mâinile lui l-au zidit (psalm. 94);  şi însăşi să nu gân< 
dească lum ea cum că num ai pre p ăm ân t  să ocoleşte puterea 
tui Hristos^ Dum nezeul nostru, ci in toată zidirea neocolil 
lucrează puterea lui, ca a unui stăpân. «Tu stăpâneşti put erei] 
mării, şi tu rburarea  valurilor ei tu o îmblânzeşti» (psalm. 88i

DE CE A DORMIT ^  doua, p e n tr u c e  să doarnui

MÂNTUITORUL ÎN CORABIE ? î '.1 Z k e  M a .te i ' CUm C*
Hristos doarm e, iar M arcu zice!

«şi el erâ la cârm ă dorm ind pre căpătâiu». Şi oare  pen tn in ’
dorm ind să să facă cutremurul ? 3 iucruri socotesc că urmă s/l
să facă: de-ar fi fost d e ş te p ta t : întâi u rm ă  să nu să facă cutreJ
m u ru l ;  a doua, de a r  fi fost deşteptat, u rm ă  câ, de ar fl
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Itti < |ii11 puţin oarece cutremur, îndată l-ar fi încetat, că de nu 
I <u li încetat, îndată a r  fi zis cei de faţă, cum că nu p o a t e ; 
|  ll cin, că de a r  fi fost deşteptat, nu l-ar fi rugat ucenicii şi 
H l zică : Doam ne, mântueşte-ne, că pierim ! Iar incaşi sâ mai 

[ ||i alta, că doar s ’ar mai cuveni : Dom nul nostru Hristos, 
|>l tui Dum nezeu adevărat, este mai nainte cunoscătoriu şi cu- 

îm puţinarea credinţei ce avea apostolii, şi pen tru  aceasta 
|u  dormit şi s ’au depărta t  să să facă cutremurul, pentrucă 
| H  urate îm puţinarea  credinţei lor ca să-i certe puţinei şi să- 
fwfru n teze ; căci de ar fi crezut deplin, să cuveniâ să nu zică 
flivintele ce au zis, nici să să teamă, ci să socotească cum 

Domnul nostru şi când doarm e m ântueşte, după  cea de- 
HvAr^it puterea dumnezeirii l u i : şi să cuveniâ sâ zică, de 
Vrrrne ce D om nul este cu noi, ce rău poate să ni să în- 
dn ip le?  Că zice fericitul Pavel la 10 capete cătră Romani : 
IlA tot oricarele va chem ă numele Domnului, să va mântui». 
Ncru m să-l aibă înaintea ochilor pre Hristos, ci num ai având 

i M i n ţ ă  curată  şi chem ând prea cinstit numele lui, să mân- 
|Ui:şle de nevoi;  dară  ei că-l aveâ şi cu lucru şi cu num ele?  
t)cci pen tru  aceea D om nul nostru au înfruntat necredinţa 
lor, şi drep t aceea le-au arătat de faţă boala lor cea sufle- 
Iruscă, adică puţinica lor credinţă, cu acea puţină înfruntare, 
«Icându-le : «ce sunteţi fricoşi, puţin credincioşilor?» Apoi scu- 
lAndu-se au certat vântul şi marea. Socotiţi, iubiţii mei, de 
Vedeţi purtare  de grijă vindecătoare a doftorului celui c e re sc ; 
doftorul cel desăvârşit întâi curăţeşte ranele de carnea cea 
putredă, apoi pune ierburile cele vindecătoare. Nu voiu lenevi 
« zice cum  că de n ’a r  fi tăm ăduit  necredinţa, n ’a r  fi încetat 
m trem uru l  şi sâ să facă linişte; şi această taină ascunsă şi 
(coperită  o socotesc şi după  alte minuni ce au făcut Domnul 
nostru Hristos, ca şi s lăbănogului ce i-au zis întâi : «cutează 
(Hule, iartă-ţi păcatele» (Matei, 9 ) ;  au scos şi dela el întâi pu- 
licz.imea păcatelor, apoi, îi zice: «scoală, ia-ţi patul tău şi 
mergi în casa ta». Sâ nu vă pară lucrul de minune, căci am 
z is  pentru apostoli cum că au avut puţină credinţă, căci 
urcă frică ce aveâ ei le dovedeşte credinţa, precum şi când
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au intrat în corabie către Vitsaida, unde  s ’au şi tem ut no;i|H» 
că-1 vedea pre Hristos ca pre o nălucă, şi s 'au  spăinuinui. 
şi pentruce, zice Marcu evanghelistul, că nu înţeleseră iHj 
pâine, căci erâ inima lor îm pietr i tă ;  şi aici erâ iarăşi (nu 
şi cuvintele ce ziceâ cătrâ Hristos arătă  necredinţa lor: I
te a p tă te ,  zice, că ne înecăm »; iar Hristos le z ise: «ce mii 

teţi fricoşi, puţin credincioşilor? O a r e c e  socotiţi, iubiţii mr 
puteţi dar zice cum că aceste cuvinte sfinte să fi fost gonii 
numai dojenicioase ? Ba, ci num ai cuvintele acestea asemrtnj 
ierburilor celor am are  ce dau doftorii cei aleşi, carele la 
sun t  am are  şi oţeroase, iar apoi au lucrare puternică, a tr,i| 
veninul şi flegmele şi să cureţe trupul de toate răutăţile ş i  

mijlocească s ă n ă ta te a ; aşâ erâ  cuvintele blagoslovitului listu 
cuvinte de sănătate  şi de vieaţă, măcar că erâ şi puţin am;ur 
precum zice fericitul Petru : «Doamne, cătră cine vom mer^i 
cuvintele vieţii de veac ai» (loan, 6). Aceste cuvinte sunt ln<j 
credinţate, cum câ au ridicat necredinţa dela ucenici; şi cuilj 
au auzit necredinţa, au certat vânturile şi m area  şi să făc! 
linişte mare. Stau puţin de m ă mir de aceasta, oare pentrui* 
să certe Hristos stihiile cele neînsufleţite şi nesimţitoare, murei 
şi v ân tu l?  Nu socotesc să fie certat Hristos stihiile, ci pi> 
dracii aceia cari din depărtarea  lui D um nezeu lucrează unei 
ca acestea spre ispita noastră. Şi după  ce m ă încredinţei, 
cum să fie a ş â ?  D upă  cuvintele evanghelistului Marcu, cfl 
au zis vântului «taci» ; cuvânt carele erâ obicinuit Hristos sfl I 
zică la draci, precum au zis în C apernaum  la omul cel cui 
aveâ duh  necurat şi la omul ce au adus pre fiiu-său şi aven | 
duh m ut şi surd, precum spune Matei cap. 8, ca tot cu acri 
cuvânt au certat vânturile şi marea.

D E  C E  A L A S A T  P E  

UCENICI SĂ SE T U R B U R E ?

A treia întrebăciune, pentruce sA] 
lase pre ucenici să să tu rb u re?  Diin 
început lisus Hristos, Dumnezeul 

nostru ,  carele s ’au făcut om, pre sfinţii lui ucenici şi cu cuvinte] 
şi cu fapte îi învăţă să petreacă în strâmtorime, în scârbe >ll 
în ispite, pentrucă să le arate cum că aceasta este calea ccul
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mliîvărată, că întâi el din începutul vieţii au pătimit goane 
ţ>l ispite până  la moarte. Drept aceea Ie ziceâ şi l o r : că iro r  
d.i pre voi în scârbe şi vă vor ucide pre voi, şi veţi fi urîţi 
Uc toate limbile pentru numele meu (Matei, 24). Să să tu r 
bure i-au lâsat şi să fie în nevoi, pen trucă  sâ facă m inune 
mare şi cu minunea să-i m ântuească din puţina n e c re d in ţă ; 
nşâ adevărat, pentru  căci pricina minunii este mare şi numai 
lui Dumnezeu să cuvine că n 'au făcut m inunea numai cu 
toiagul, ca robul lui D um nezeu Moisi in m area  Roşie; sau 
cu cojocul, ca Elisei cu chem area lui Ilie, de au trecut Ior
danul ; sau cu chivotul, ca lisus fiul lui Navi, de au  stătut 
apele lui Iordan deoparte şi de altă p a r te ;  ci num ai cu 
poruncă şi cu certare, ca un s tăpân slugii lui, zise mării şi 
vânturilor : «taci», şi îndată  au încetat. Şi a tâ ta  i-au plecat 
pre ucenici m inunea aceasta, cât să tem ură, zice Marco, mare 
fiică şi ziceâ între d â n ş i i : «oare cine este acesta, că şi vântul 
ţi  m area  ascultă pre  dânsul ?»

Iar stau de m ă minunez, cum puteâ fiSF. DIMITRIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , , ,1 . „
-------------------aceasta, de  s au m tam plat astazi să prăzm uim

'2 cutremuri deodată, unul ce s ’au făcut în mare, din depăr- 
larea lui Dumnezeu, de draci, pen trucă  să să îndepărteze 
puţina credinţă a ucenicilor; al doilea cu trem ur ce s ’au făcut 
pre păm ânt,  din sălbătăcia şi cruzimea inimilor lui Diocliţian 
iji Maximian, perechea dracului, pentrucă să să adevereze 
credinţa cea multă a  sfântului marelui mucenic Dimitrie, a 
căruia prăzm uim  cinstita pom enire  ; că a tâ ta  cu trem ur au făcut 
şi  atâtea valuri sălbatice au pornit asup ra  blagoslovitei co
răbii lui Dimitrie, cât siliâ să intre întru cele mai din lâuntru  
ale fericitului său suflet să-l cufunde, neştiind turbaţii aceia 
de oameni, ca nişte hiare sălbatice, cum că Dimitrie nu erâ 
corabie deşartă, ci aveâ catarg şi corăbier vrednic şi vetrele 
Iscusite şi cârmaciu foarte în v ă ţa t : catargul erâ  cinstita cruce, 
Intru care să laudă că este pu rurea  tare  şi nou şi poate să 
uibde vânturile D uhului Sfânt întru inima lui, căci îi da atâ ta  
îndrăzneală fericitul Pavel, după  cum scrie la 6 capete cătră
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Galateni ; «mie sâ nu-mi fie a mă iăudâ, fără numai In 
crucea Domnului nostru lisus Hristos». Iar mai vârtos cuvântul 
D om nului lisus, ce zice in S fânta  Evanghelie : «şi cine nu vn 
luă crucea sa şi să vie după  mine, nu este mie destoinic». 
Iar corăbierul este ştiut de to{i, cum că altul nu erâ  fân  
numai însuşi Hristos foarte învă{at intru călătoria cetăţii n i  
cereşti, căci de acolo este, şi moşia lui este ceriul, precum 
zice loan în 18 capete: «împărăţia m ea nu este din lumm 
aceasta», şi la al 6 cap .:  «eu sunt pâinea cea vie, care s’au 
pogorît din ceriu». Acesta însuşi erâ întru adâncul sufletului 
lui Dimitrie lăcuitoriu, şi când îl vedea puţin că să înfricoşa,
ii ziceâ: «Dimitrie, tu eşti oaia mea, şi foarte bine te cunosc 
că urmezi după  mine, nu te teme, că nu te va răpi nimeni 
din m âna mea, şi-ţi voiu da ţie vieaţă vecinică ; şi acolo unde 
vor să pătrunză  trupul tău cu suliţele eu sunt, loviturile talo 
le voiu priimi eu, şi nu te voiu lăsă să aibi d u r e r i ; aleargă 
curând, că ai vreme bună, eu am  um plut vetrele credin|ei 
tale cei curate cu duhul meu cel s f â n t ; Dimitrie, fă-te părtaş 
morţii mele, că te voiu face părtaş  şi împărăţiei mele ; cu du
hul lui D umnezeu petreci în p a t im i ; pentru aceasta Fiiul lui 
Dumnezeu eşti;  nu voiu lăsâ să aibi duhul robiei spre frică, 
ci-ţi voiu da duhul moştenirii fieşti, carele să mărturisească 
cum că eşti Fiiul lui Dumnezeu, şi ca un fiu al lui Dumnezeu 
vei fi şi m oştean lui, şi moştean îm preună cu mine iubitului 
tău Hristos. Fiiul meu Dimitrie, vezi crucea în inima ta am 
înfipt-o; pre crucea aceasta dorm somnul patimii, al mor|ii, 
care au mijlotit vieaţa a toatei lumi, ce m ’au aşteptat mila 
prea puternicului D um nezeu cu învierea ; pentru  multa dra
goste ce am  cătră line şi cătră toată  lumea, furtunile 
acestea şi cumplitele valuri voiu încetă şi pre tine te voiu răpi 
din mijlocul lo r :  ci vino după mine, că am întors cârm a din 
partea cea slobodă a deşertăciunii spre frumuseţele cele ne
muritoare  ale împărăţiei mele. Vino prin m oartea  lui în viea|a 
c e a  vecinică, să mă vezi şi să te veseleşti».
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I )rept aceea şi noi smeriţii robii tăi, m are  mucenice Dimitrie, 
Ic rugăm ; de vreme ce în tr 'a tâ ta  cinste te-au învrednicit D u m 
nezeu, ca să te facă fiiul lui, şi sfânta lui d reap tă  să te ia 
ţl să te suie întru îm părăţia  lui, ca să te răsfeti cu fericiţii în 
duri, cuvântul tău şi rugăciunea ta  poate mult. Drept aceea 
ntlă-ţi aminte şi de noi, cari ne tu rb u răm  în furtuna  cea m are 
.1 vrăjmaşilor şi în valurile deşertăciunilor celor lumeşti, şi de 
doarme D um nezeu, adică de să face ca cela ce doarm e şi nu va 
vrea să ne asculte, tu ai m ultă  îndrăzneală, ci-1 deşteaptă  şi te 
roagă lui D um nezeu  pentru noi cei urîti, pentru neascultarea 
şi nesupunerea  poruncilor l u i ; tu cel desăvârşit  prietin al lui 
Dumnezeu, pentru  noi vrăjmaşii, pentru  păcate, să înceteze 
furtuna şi să alineze valurile, că este dator  să facă voia ta, 
şi fă această osteneală, ca să ne aduni în corabia ta cea 
blagoslovită, când va răspunde  prea milostivul S tăpân , să 
stăm de fată, în ziua cea dulce a răsplătirii, ca d im preună 
să b inecuvântăm prea  lăudat numele Tatălui şî al Fiiului şi 
Duhului Sfânt în veci, amin.

A ntim  Ivireanu. — Predici. 12



XXV.

CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ 

ÎN DUMINECA FLORIILOR

c Bine e cuvântat cel ce vine in nu 1 
mele D om nului. Osatm a întru cei tir 
sus*.

HRISTOS ASEMĂNAT 

CU ÎMPĂRAŢI».

Astăzi ne povesteşte Matei evanghe
listul istoria zilei acestui sfânt praznic, 
întru care au intrat D om nul nostru lisus

Hristos în Ierusalim, într 'acestaş chip z icând: «Veni lisus din 
Vithania la muntele Măslinilor şi au trimis doi din ucenicii lui, 
zicându-le lo r :  mergeji în satul carele este înaintea voastril 
şi numai decât veţi găsi o asină legată şi mânzul cu ca, 
deslegându-o o aduce{i; şi de va zice vouă cinevâ cevâ, ve|l 
zice că acestea D om nului trebuesc, şi num ai decât le va tri
mite pre ele. Şi acestea toate au fost ca să să plinească ce 
s’au grăit prin prorocul ce zice: «spune{i fetei S io n u lu i : ialA 
Împăratul tău vine la tine, blând şi şezând pre asină şi pro 
mânz fiiul c e i l) de supt jug». Ci noi acum de această dată vom 
lăsâ cuvintele evanghelistului în tr’o parte şi vom zice numai 
pentru  cuvintele prorocului, carele zice : «iată împăratul tău vine 
blând»; şi nu num ai s ingur acest proroc, ci toată  ceata pro
rocească cu un glas mărturisesc pre D om nul Hristos a fl

*) celei.
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îm părat;  şi pentru această pricină îi zise Mesia (adică îm păra t 
miruit). far poate să zică cinevâ pentru  Hristos cum câtă 
vreme au fost pre păm ânt,  ce lucru de mărire îm părătească 
mi arătat sau ce polifală au făcu t?  unde-i sun t curţile? unde-i 
este scaunul ? unde-i sun t gloatele şi slugile cele îm pără-  
Icşti ? unde-i este s tem a şi podoabele şî celelalte lucruri ce 
ni! cuvin îm păra ţ i lo r?  Adevărat nici unele de acestea n 'au  
avut, căci împărăţia  lui Hristos este vecinică şi nem utată , 
csle nebiruită şi făr de moarte, este cerească şi sufletească, 
mr nu păm ântească  şi trupească, precum însuşi au zis înaintea 
lui Pilat: «împărăţia  mea nu este din lum ea aceasta». D rep t 
Hceea, dascălul şi îm păratul ceresc toată  lucrarea Evangheliei 
au numit-o a fi îm părăţia  ceriurilor, adică acele ce sunt 

'sc r ise  în Sfânta  Evanghelie sun t  cereşti şi dumnezeeşti, că 
ne îndreptează pre noi pre calea cea dreaptă , ce merge la 
împărăţia ceriului; şi cu duh ceresc ne întăreşte, învăţân- 
du-ne să petrecem vieaţă cerească, pentrucă  să câştigăm şi 
lăcaşurile ei şi să ne facem desăvârşit dumnezeeşti şi cereşti. 
Şi de vreme dar ce este aşâ, cu cuviinţă au numit Domnul 
Hristos Evanghelia  cu numele împărăţiei ceriului, pentrucă 
nimic nu este în tr ’însa alta, fără numai lucru ceresc şi dum - 
nezeesc. D rep t aceea pre împăratul acesta, ca cu degetul ni-l 
arată astăzi Zaharia  prorocul zicând: «iată împăratul tău vine 
la tine blând» ; pre care îm părat văzându-1 Fariseii, de za
vistie răpştiâ  a supra  lui, iar pruncii cei mici, fiind porniţi de 
IJuhul Sfânt, cu glasuri de veselie îi m ăriâ  zicând: «bine 
e cuvântat cel ce vine în numele Domnului, o sanna  intru 
cei de sus» ;  care cuvinte să înţeleg, m ântueşte-ne drep t  aceea 
pre noi cela ce ai venit din înălţime.

păzească pre norodul său de armele şi de stricăciunile vrăj
maşilor ; care lucru şi datorie, D om nul Hristos foarte din destul
I au săvârşit, căci noi fiind ocoliţi de 5 vrăjmaşi nebiruiţi, cari 
stau deapururea  împotrivă şi ne aduce la m are şi nevindecată

DUŞMANII PE CARI l-A

B I R U I T  MÂNTUITORUL.

Multe şi alese lucruri trebuesc a 
le săvârşi împăraţii cei buni şi v red
nici, iar mai vârtos au datorie să
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stricăciune cu prea puternicia dumnezeirii i-au biruit şi i-au 
o m orît ;  cari vrăjmaşi sunt aceştia: păcatul, moartea, iadul, 
diavolul şi trupul.

Păcatul, prin vărsarea  prea scumpului său sânge, l-au 
stâns, şi nu poate nimic să ne strice, de ne va fi stăpânind 
vreo răutate. Moartea, care s ’au născut din păcat, precum 
zice fericitul P a v e l : «printr’un om au intrat păcatul în lume, 
şi prin păcat moartea, ca un vrăjmaş nemilostiv ce este asupra 
noastră», cu m oartea  lui au omorît-o. Iadul, carele este plat.i 
cea desăvârşit a păcatului, prin pogorîrea lui în tr’însul l-an 
deşertat şi l-au sfărâmat. Pre diavolul, ca pre un începătorii! 
tu tu ro r  păcatelor şi m uncitor sufletelor noastre, I-au legat }i 
l-au înbeznat in prăpăstiile cele mai adânci ale iadului. Trupul, 
prin patimile sale şi prin răstignirea cea de pre cruce, de 
patimi l-au domolit şi l-au curăţit. Şi cum că ne-au mântuit 
Dom nul Hristos de aceşti 5 vrăjmaşi nemilostivi, ce am zis, 
putem să ne încredinţăm şi din mărturiile Sfintei S c r ip tu r i : 
că întâi pentru  păcat, Mihea prorocul zice: «lepăda-va toate 
strâmbătă{ile noastre şi va a runcă  toate păcatele noastre întru 
adâncul mării». Aceştia sun t  Eghiptenii cei sufleteşti, cari go
nind pre fiii lui Israil, fură înecaţi şi omorî{i în m area  Roşie, 
(adică întru sângele lui Hristos). Pentru  moarte, zice apos
tolul Pavel la cartea cea dintâi cătră Corinteni în 15 capete: 
«în vremea cea nouă (adică în vremea învierii cei de obşte 
a trupurilor), vrăjmaşa m oarte  să va stricâ şi d in tr’aceâ zi 
înainte nu va mai aveâ loc intru oameni». Pentru iad, tot 
acestaş apostol lum inat arată  grăind : «nimica păgubitor nu 
este acelora cari sun t întru Hristos, cari nu după trup, ci 
după  suflet umblă».

Pentru diavolul, însuşi D om nul zice la loan în 12 capete: 
«acum este judecata lumii, mai marele lumii aceştia să va 
lepădă afară». Pentru  patim a trupului, puterea  crucii m inunat 
ne păzeşte, pre care omul nostru cel vechiu s 'au răstignit, după 
cum zice la Râmleni M in 6 capete : «ca să sâ strice trupul, adică

[) Scrisoarea către Romani.
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l/liln şi puterea păcatului, ca de acum să numai slujim pâ
rlitului», că prin m oartea  lui tu turor  credincioşilor li s ’au dat 
bunătate, cu care prin duhul lui în tărindu-să  omul cel din 
liimitru, pre omul cel din afară şi vechiu să-l răstignească îm 
preună cu greşalele şi pohtele sale, şi să îmbrace pre omul 
cel nou, carele este întru  sfinjia şi drepta tea  adevărului. Iar 
de vei pohti a cunoaşte  firea şi năravurile acestui îm părat, 
evanghelistul, tâlcuind cuvintele prorocului, le-au scris zicând: 
«vine t 'e  blând». Oamenii pohtesc pre împăraţi a-i vedeâ înăl- 
(u|i întru trufie, şi să poruncească cu putere  şi cu groază  
mure, iar precum  grăeşte  Solom on : «mila şi adevărul este 
|iuza îm păratului şi cu dragoste  să întăreşte scaunul lui». 
Aceasta este dar lauda cea mare a împăratului nostru, bine 
mi grăit de dânsul. Zaharia  z icând: «vine {ie blând» ; blând, 
zic, iar nu groaznic şi înfricoşat, că n ’au venit să ridice oşti, 
sau să  arunce dări preste noroade, sau să-i îngreuieze cu 
lucruri mari şi grele, nici ca să ia bunătăţi păm ânteşti cela ce 
dărueşte podoabe cereşti, ci au venit fie blând, adică spre 
ocări, spre necazuri, spre batjocuri, spre scuipări, şi spre bătăi 
n răbda, cu trupul său, (după cum zice Isaia): «l-au dat 
celor ce l băteâ, şi obrazul său scuipătorilor»; şi încă a tâta 
nu fost blândefile împăratului acestuia, şi atâtea bunătă{i ne-au 
.idus nouă printr 'însa, căci vrând ca să ceară apostolul cevâ 
dela oameni cu dinadinsul, ii jurâ pre dânşii pre blândeţile 
lui Hristos, z icând: «juru-vâ pre voi, frajilor, pre blândeţile 
lui Hristos». Şi de vreme ce toţi u rm ează împăratului şi a s 
cultă de dânsul, căci să nu ne îndreptăm  şi noi vieaţa noastră 
spre blândejele acestui îm păra t?  Ci Jmem in piepturile noastre  
mânia hiarelor celor sălbatice şi pohta  izbândirii, limba a s 
pidei, gura  şerpilor cu care toată  ziua clevetim, batjocorim, 
ocărim, înjurăm şi ne pohtim  unul altuia răul şi paguba.

D upă aceea pom eneşte  evanghelistul a fi şi săvârşit uce
nicii porunca  D om nului şi a fi adus asina îm preună cu mânzul 
ci; iar n ’au lipsit aceea cari strigă şi ziceâ: «ce faceţi, des- 
Irgând m ânzul?»  Care cuvinte nu s’au scris în deşert de 
Marco evanghelistul, că cu aceste au vrut să însemneze,
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cum  că niciodată de acum  nu vor lipsi aceia cari vor m . i 

împotriva apostolilor cu cuvinte grele şi împotriva celor o 
vor u rm ă  lor, şi tu tu ro r  celor ce a r  vrea să petreacă întru 
Hristos cu dreptate, şi să să nevoească a întoarce şi a în
văţă  pre norod spre bunătăţi, că aşâ  este scris: împotrivi 
binelui, rău ; şi împotriva vieţii, m o a r te ;  aşâ  şi împotriva drep
tului, cel păcătos. D upă aceea D om nul şezând pre asină m ergiă  
în Ierusalim, şi toată cetatea, porn indu-să  de dragoste, să bu
cură de o intrare fericită ca aceasta, şi cu ram uri de finic şi 
de măslin l-au întâmpinat, cu acelea propoveduind nu numai 
biruinţă, ci şi mila l u i ; şi cei ce erâ aprinşi de dumnezeeasca 
dragoste  aşterneâ pre cale veşmintele sale. Care feliu de cinste 
şi de în tâm pinare  nu aflăm nicăiri să să fie făcut nici unui 
îm păra t  biruitoriu ; iar acest feliu de cinste de pre u rm ă  su
fleteşte o dau lui Hristos, care pre omul cel vechiu lepădându-l, 
obiceiurile cele vechi pentru  m ărirea  lui Hristos a le lepăda 
să n ev o esc ; care lucru, m ăcar că şi în t r ’altă vreme, mai vârtos 
când este vrem ea pocăinţii trebueşte a-1 face, ca răstignind 
păcatul intru Hristos, îm preună cu dânsul înviind întru înoirea 
vieţii să umblăm.

D rept aceea de pohtim  să facem această cinste şi în tâm 
pinare Dom nulu i creştineşte, trebuie să lepădăm mânia, să 
scuipăm pisma, să stângem  pohta  izbândirii, să gonim  dela 
noi gura  cea vicleană, şi buzele cele hulitoare să lepădăm  dela 
noi, şi de am  luat cuiva cevâ cu strâmbul, să dăm  înapoi a 
cui este, şi de suntem  însoţiţi cu vreo soţie oarecare netreb
nică şi îndem nătoare  spre lucruri rele şi de aceea să ne lipsim, 
căci toate acestea sunt legăturile d iavo lu lu i; că de nu vom 
face aceasta acum  când avem atâte pilde înain tea ochilor noştri, 
şi când ne îndeam nă atâ ta  învăţă tură  besericească, şi în 
tocm a şi m oartea , crucea, piroanele, suliţa, bătăile, scuipările, 
ocările, legăturile, încă şi sângele cela vărsat a lui Hristos, 
nu ne vom întoarce spre pocăinţă, dar  apoi când ne vom 
mai în toa rce?  Şi de vom vrea a prăznui cu dragoste  patima 
şi învierea Dom nului, şi de pohtim a priimi desloiniceşte (cu
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i| ii .lujiiicie) pre D om nul cel ce vine spre m ântu irea  noastră, 
In imic să lepădăm  veşmintele omului celui vechiu, adică să 
lilmbim şi să  s fă râm ăm  obiceiurile şi pohtele noastre cele 
Mi Iii, şi aşa-i vom face în tâm pinare  priimită şi cinstită şi 
Împreună cu pruncii cei mici, cari sun t  făr de rău ta te  să 
«m^âin din inimă umilit, cu bucurie sufletească şi cu cucerie : 
• Iline e cuvântat cel ce vine întru num ele Domnului, o san a  
liiiiti cei de sus».



X X V I .

CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ IN 25 ALE LUI 

DECHEMVRIE LA NAŞTEREA DOMNULUI 

NOSTRU IISUS HRISTOS

«Că ia tă  vestesc voud bucurie mare, 
care va f i  la tot norodul, că s'au  născut 
vouă astăzi M ântuitoriul, carele este 
H ristos D om nul, în  cetatea lu i David*.

M ultă veselie sufletească ne aduc nouă  celor credincioşi şi 
iubitori de prăznuire aceste cuvinte ale Sfintei Evanghelii de 
astăzi; dintru care cuvinte adunăm  2 lucruri m inunate  şi 
peste fire: una, că înţelegem o veste bună, care din veci nu 
s ’au auzit, nici nu să va mai auzi până  în veci ; şi alta, că 
auzim o bucurie mare, care s tânge toată  jalea, toa tă  întris- 
tăciunea şi toată  lacrăm a de pre faţa păm ântului. Insă aş 
pohti ca aceste cuvinte să le întinz ca o m asă desfătată îna
intea dragostei voastre, şi să vă fac un ospăţ sufletesc după 
putinţă, puind, în Ioc de bucate cu multe feliuri de bunătăţi 
drese, cuvântul cel de bună  vestire ; şi în loc de băutură  ve- 
selitoare, să dreg în paharu l prea înţeleptelor capetelor voastre 
cuvântul cel de m are bucurie. Pentru  care lucru cerem putere 
dela Hristos, carele înţelepţeşte pre  cei neînvâţaţi, ca să ne 
lumineze m intea şi să ne dea ajutoriu, ca să putem  îndulci 
cu ospăţul vorbelor inimile şi auzurile celor ce să vor ospăta 
sufleteşte.
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NUMELE DE „MINUNAT" 

ţ |41  I UI HRISTOS.

Decât celelalte nume, cu carele 
zice Isaia să să num ească  M ântu i
toriul, decât toate este cel dintâiu

•minunat» ; şi cu cuviinţă i să cuvine acest nume, că nu numai 
liilm .icest lucru, ci în toate faptele sale, m inunat au fost, mi- 
Mim.iin zămislirea lui, m inunată  şi naşterea, m inunată  şi vieaja, 
■Vrt|rttura, moartea, invierea, înălţarea la ceriu: m inunată  au 
In i şi pohfala înăl{ării lui, că toate întru dânsul au fost nouă 
liml|ate şi m inunate. Iar ce este spre prăznuirea noastră  această 

u cu m a este mai m inunată  decât toate carele pom eneşte  
ŞVimghelistul zicând : «şi au născut pre fiiul său cel întâi născut, 
ţl l-au înfăşat pre dânsul şi l-au pus în iesle, pentrucă nu 
|v«'i't ei loc în casă». Că ce este mai m inunat decât a zâceâ în 
Ichle Domnul tuturor, şi nu fu lui alt loc în lu m e?  Ce este mai 
Iluminat decât o mărire ca aceasta, să fie aruncat (pus) la 
Ionii dob itoace lo r ; ' şi pentru căci văd îngerii pre D om nul 
p r i u r i l o r  aruncat în gunoaie, cântă  mărire lui D um nezeu, celui 
■in nălţime. Şi naşterea aceasta n ’au fost num ai m ântuitoare , 
Cl şi m in u n a tă ;  că despre o parte trebuie să ne m inunăm  

sfatul cel m inunat al Inţelepjiei lui D um nezeu, iar despre
II ll A parte trebuie să mărim lucrul cel m are al bunătăţii lui, 
tfl am câştigat, astăzi pre judecătoriul ceriului şi al pământului, 
n u d e  ru p ân d  zapisul răutăţilor noastre  s ’au milostivit de au
i npt şi legăturile. Câştigat-am astăzi pre Domnul, carele, jugu 
ţel vechiu al robiei noastre de pre grumazii noştri fărâmându-1, 
Ini: istăciunea lumii o au veselit-o cu slobozirea cea vecin ică ; 
rAştigat-am pre îm păratul cel blând, carele, în toată lumea 
cfllcând cu paşii dreptăţii cereşti, tirania vrăjmaşului celui 
rflpştitoriu au sfărâmat-o. Astăzi au strălucit noul Adam, carele 
nu este lăcuitor, ci D om n şi s tăpân raiului, pre carele fru
museţea pomului celui oprit nu-l va înşelă, şarpele nu-l va 
vicleni, muierea sa nu-l va amăgi.

Astăzi au răsărit lumina întru întuneric ; astăzi pre acela 
de carele să tu rb u ră  (cutremură) ceriul şi ceriul ceriurilor 
Hvftndu-1 lumea, neştiindu-l l-au câştigat; văzut-au sfinţii s tră 
moşii noştri minuni mari şi făr de n u m ă r ;  că m area  Roşie
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desfăcându-să în duuă, le-au făcut cale ; focul, ca un slAl|i, 
luminându-le noaptea, le-au s lu j i t ; norul de a rsu ra  (arşiţa l f| 
zăduful zilei i-au u m b ri t ;  ceriul h ran ă  îngerească le-au ilnl , 
p ia tra  cea vârtoasă pahar  dulce le-au deschis ; Iordanul cur^M
rile sale cele repede spre fugă (înapoi) le-au în to rs ;  zid urli*
cele tari ale vrăjmaşilor de glasul trâmbiţelor au căzut: son- 
rele pre ceriu zăbovind cu călătoria au mărit ziua pentru 1/ 
bandă. Iar m inune ca aceasta nu s ’au văzut niciodată, uiil 
s’au auzit că cela ce este unul născut celui Prea-lnalt. pr|
care puterile arhanghelilor cu frică îi slujesc, a să arrtlu
pre sine cu trupul oamenilor, şi trupul carele l-a luat deln 
oam eni să-l îndumnezeiască. Drept aceea decât (cu cât) esl# 
taina această m ântuitoare, de (cu) a tâ ta  este şi mai minunată, 
care limba om enească nu poate a o grăi, ce şi îngerii cari 
ne vestesc nouă  astăzi bucuria  cea m are  şi cântă mărirea Ini 
D um nezeu, nu este cu putin ţă  ca să o adevereze.

la locul naşterii sale să şi-l spuie. Drept aceea cu pricinii 
acestei porunci s 'au  suit şi Iosif din Galilia, din cetatea Na- 
zaretului la ludea, în cetatea lui David, care să chiamă Vi- 
thleem, pentrucă erâ el din casa şi din moşia lui David, sfl 
să scrie cu M aria cea logodită lui muiere, fiind grea. Iar oste
neala şi g reu ta tea  călătoriei aceştia prea lesne o va puteâ cu
noaşte fieştecine, de va vrea să socotească vremea, şi cim- 
au  fost cei ce călătoria ; că erâ  pre ia miezul iernii, când pă
m ântul şi toate apele sun t  îngheţate de ger şi de vânturile 
cele reci, şi fecioara tânără şi ruşinoasă, care nici din casă 
nu erâ obicinută a ieşi, şi fiind ap roape  de a naşte, purcedc 
pre o cale grea  şi cu anevoie ca a c e a s ta ; şi ap rop indu-să  de 
Vithleem, doar s’ar fi găsit vreo casă cuvioasă, ca să  nască 
fecioara aceasta în tr ' în sa ;  iar însăşi iubitoriul de sărăcie. 
Domnul, au pohtit în tr’o coşare smerit ca să să nască. Şi fu

CUM S’A NĂSCUT 

M Â N T U I T O R U L .

Ieşit-au, zice, poruncă dela Chesarul 
August, să să scrie toată lumea, adică 
ca fieştecine numele său la moşia sa ţl
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lu'l'i nceea (zice evanghelistul), fiind acolo s’au um plut V) zilele 
*1 • i nască, şi erâ noaptea, care noapte erâ mai luminată 

H |A l  soarele, întru care au răsărit soarele dreptăţii.
In eu mai bine voiu numi ziua aceea a fi noapte, întru 

fufe omul cel dintâiu Adam, au pohtit a fi asem enea lui Dum - 
Hjpoti, şi noaptea aceasta întru care a strălucit lumina cea 
■ f i n s c â  în lume noul Adam o voiu numi ziuă. Iar Sfânta 
m ilunră aşteptă  cu m are pohtă  ceasul acela, întru care pre 
jtinunezeu ca un prunc să-l ia în braţele sale şi cu mâinele 

M *  să-l cuprinză şi cu ţâţele sale să-l aplece.
I'llnd drep t aceea toate întru linişte şi întru tăcere, fă- 

tf)iiilu-şi şi noaptea calea sa jumătate, ieşit-au aici în lumina 
■ t n s l a  a noastră  ca un mire din căm ara sa ; ieşit-au, zic, 
l |d e jd e a  tu tu ro r  vecilor, bucuria îngerilor, m ântu irea  nea
murilor, scularea celor morţi, izvorul milii, rădăcina vieţii; 

I ţ i l - u u  cuvân tu lT a tă lu i  cu trup îmbrăcat din trupul Fecioarei; 
Iffit-nu gol, pentrucă să ne îmbrace pne noi, sărac ca să ne 
îmbogăţească, smerit ca sâ ne înalţe la ceriu, ca un prunc, 
P  să ne facă pre noi desăvârşit şi să ne dea nouă  bucuria 
■ m veşnică. Auzitu-s’au, rogu-vă, vreodată veste ca aceasta ? 
Au socotiţi că să va mai auzi ? De aduce atâta  bucurie la 
p tn c n i  o veste bună de aceasta trecătoare, dar  această veste 
ni mult mai vârtos va aduce bucurie m are la to t norodul, 
după cum au zis îngerul. Precum căldura soarelui trage aburul 
dr pre p ăm ân t în sus şi de  acolo să pogoară rouă  şi face 
|iflmântui de rodeşte şi să veseleşte, aşâ şi prea curatul sân- 
H«*li* Fecioarei cu puterea Sfântutui Duh, fără de nici o să- 
niftnţă de bărbat zămislindu-se, s ’au făcut trupul D om nului 
Iliislos, carele ieşind la lumina cea adevărată, m inunat  au 
Vimelit tot neamul om enesc ; şi născându-1 s ’au făcut mai frumos 
decât ar fi fost înfrum useţa t cu tot feliul de bunătăţi, că el 
fote izvorul bunătăţilor. Făr de nici o stricăciune a fecioriei 
<nle şi făr de nici o simţire de durere  au strălucit în lume 
|ccst Sfân t prunc.

i) î mp l i n i t .
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Obiceiu este în unele părţi, ca tot cela ce aduce romii 
nouă de vânzare, este iertat de toată datoria vămii lui; dirjil 
aceea vrednic lucru au fost să fie şi Sfânta  Fecioară mânlulH 
de toată vam a datoriei durerii naşterii sale, că numai 
singură a adus  lumii roadă nouă. Că toate muierile, câte mii 

născut în lume, au adus roade vechi, zămislite în tina pftCM 
tului celui s trăm oşesc ;  iar acesta pre carele l-au năson|
Sfânta Fecioară, cu adevărat este roadă  nouă, că este ....
zămislit din D uhul Sfânt şi nu  num ai om singur, ci şi D 1111J  
nezeu. Că singură ea au ad u s  în lum ea aceasta roadă fru
m oasă, şi pentru  aceea a răm as  m ântu ită  de toată vannt 
naşterii cea cu durere, precum şi de toată stricăciunea fecfciJ 
riei au răm as  întreagă ;ică cel ce venise în lume, ca să farA 
pre toji oamenii cura{i şi făr de stricăciuni, n 'a r  fi fost nirl 
de cuviinţă să facă stricăciune maicii sale. Drept aceea ro 
este mai m inunat  şi mai slăvit decât această naştere, că srt 
întunecă mintea omului şi nu poate a le pricepe aceste.i, 
cum poate ca să  nască Fecioara f iu ?  Şi prin venirea unul 
d a r  în lume să săvârşeşte ta ina a două  d a r u r i : că Ziditoriul 
să naşte din zidirea sa, şi m u m a cea ne îm preunată  cu bărluit 
să minunează de rodul pântecelui său, şi muierea să face 
începătoriului sau începătoare. Şi nu ştiu de ce mă voiu mi
n u n ă  întâi, de zămislirea cea făr de sămân{ă, au căci prin 
naşterea  aceasta mai mult s ’au slăvit fecioaria? Şi nu este mi
nune de au  născut şi au răm as Fecioara cu ra tă ;  că au născut 
pre cela ce este începutul fecioriei şi întru tot curat. Cine v i i  

puteâ spune cu ce dragoste şi cu ce frică îm preună va fi coprins 
Fecioara pre acest fiiu al său ? Că fiind plină de credinţă, il 
cunoştea pre acesta a fi Dum nezeu, şi-l cunoştea a fi şi fiiul 
său ; sâ cunoaşte pre sine a fi şi m u m ă şi slujnică.

Drept aceea ca o m am ă cu dragoste  îl coprindeâ şi-l să
rută, şi ca o slujnică, ca pre un D um nezeu  înalt, abia cu 
prea curate mâinele sale cuteză a-1 pipăi ; căci ştia că nici 
preoJilor nu erâ slobod a să atinge de lada legii, care ert\ 
ca o um bră  înaintea acestei t a i n e ; şi ştia a fi scris ca sA 

_ să curăjească cei ce purtă  vasele D o m n u lu i ; şi de pohliA



PR ED ICI 1 8 9

iMiinirile (vasele) besericii a tâta curăţie, cu cât mai vârtos 
fcitlilr-.ie acesta curăţia, carele este începătoriul şi izvoriul 
fin.i|M'i ? Drept aceea prea înţeleapta Fecioară cu frică şi cu 
■fi^oste îm preună cu multe lacrămi, carele le scotea dragostea 
Ivii multă ce aveâ către cela ce să născuse dintru dânsa  
llilii trupul prea sfântului c o c o n 1), şi luându-1 cu scutec l-au 
lllfflvul, şi cu brajele l-au coprins, şi ţâţe fecioreşti dându-i 
|ll Ktirfl, cu lapte curat l-au adăpat. Şi ce s ’au mai întâmplat, 

■ I c  lucru cu adevărat că covârşaşte m inunea  mintii ome- 
n r .,11 ; că z ic e : şi-l puse pre dânsul in iesle, pen trucă  nu aveâ 
tl loc în casă, înfăţişând drep t aceea un lucru prea de jos 
|li im lucru prea înalt. Cum  nu te vei cu trem ură  de minune, 
M  pruncul acesta carele să vârguleşte (să sălăslueşte) în 
Ir.le, de ne vom ridică ochii credinţei noastre  il vom cu- 
Aiuşte făcând tunete  şi fulgere în nori, şi pre ceriu umbletul 
Udelor rânduind, soarele şi luna de raze împlându-să, şi 
mişcarea ceriului îndreptând şi toată greim ea lumii acesl 
prunc înfăşat o câ rm u e ş te ?  Cine este acela mic şi aşâ  mare, 
«•|i\ smerit şi aşâ înalt, cât în iesle zăcând, în ceriu cu gla- 
■Uri îngereşti să m ăreş te?  Că ce este mai mic şi mai smerit 
decât a  să naşte in iesle, care loc nu este al oamenilor, ci 
dl dobitoacelor?  Şi ce este mai m are şi mai înalt, decât tot 
tnlru această naştere, păm ântul cu m are lum ină  a străluci 
ţi mulţimea oştilor cereşti a cântă, şi cetele îngerilor a să 
Veseli, cântând : «Mărire lui D umnezeu întru cei de sus», şi 
Umplând văzduhul de glasuri dulci şi mângâioase ? Când 
dela începutul lumii s ’au mai auzit la naşterea vreunui om 
plusuri şi cântări îngereşti ?

De nu poţi crede, omule, cu slăbiciunea ta, cum că s ’au 
liascut D um nezeu  din muiere, cunoaşte că s ’a  născut din 
fec ioară ; de-ţi pare lucru prost a fi scutecile acelea întru 
curele este înfăşat, m inunează-te  de îngerii şi de mulţimea 
oştilor celor cereşti, cu ce cântări îl m ă re sc ;  şi de te scâr
beşti de iesle, ridică-ti ochi puţintel şi vei vedea pre ceriu

| *i copil.



r.K) A KT IM IV IR EA NU

stea nouă, care mărturiseşte lumii naşterea Domnului. Şl 
vreme ce crezi altele mai mici, crede şi cele m inunate ;  ţ | |  
te pripeşti de cele ce sunt ale smereniei, cinsteşte cele ccic) 
şi înalte. Cine, drep t aceea întru înălţimea măririi aci", 
fiind îm preuna tă  cu atâta smerenie, nu va cunoaşte n 
două firi? dintre care una  este vrednică măririi, şi iilt(| 
priiminţa (priinţa) bunătăţii, carele am ândouă  le arată prii 
rocul Isaia zicând : «prunc s’au născut nouă  şi fiiu s’au iln 
nouă». Numindu-1 prunc, însem nează sm erenia  omenirii, 
numindu-1 fiiu dat, arată înălţimea măririi: că s ’au năseid 
nouă  cel ce lui-şi erâ. Dat este drep t aceea din dumnezei 
şi născut din Fecioară ; născut este cel ce simte apusul, i! 
este cel ce n 'are  în c e p u t ; năcut este cel ce este mai tânrtf 
decât mulţi; dat este decât carele nu este Părintele mai vechili| 
născut este cel ce va să moară, da t este acela dintru car* 
vieaţa să naşte ; şi alta cel ce erâ dat, este ; şi cel ce nu era, 
s ’au  născut. Acela stăpâneşte, iar acesta să sm ereş te ;  iui-ţl | 
stăpâneşte, şi nouă celor credincioşi ne găteşte moşteniri', 
Şi nimeni sâ nu socotească că luând s 'au  micşorat ceva din 
m ărirea  cea dumnezeească. Nu s’au născut îngerilor, căii 
acei ce au răm as în dreptate  nu le trebuie mântuire, şi acii 
ce crezuse nu pu teâ  să să m ântuească. Nouă este drept 
aceea dat D om nul acesta şi n ă s c u t ; şi de vreme ce îngerii 
îl măresc pre dânsul cu cântări, neintorcându-i creştinii pre 
dânşii dela răutate, nici cetelor să le mai slăvească ; dar noi 
cu cât mai_ vârtos să cuvine să-l mărim şi să-i mulţumim, 
pentru vestea cea bună  a împăcăciunii, ce ne-au adus la j 
Dum nezeu Tatăl!  pentru bucuria cea mare ce au vărsat 
preste tot păm ântul 1 pentru  m ântu irea  noastră  din mâna 
vrăjmaşului, pentru  deschiderea uşilor raiului şi pentru m ul
tele şi nenum ăratele  faceri de bine ce ne-au făcut şi ne face 
to tdeauna! Pentru care trebueşte, cu bucurie sufletească şi 
c p  laude de mulţumiri şi de blagoslovie, să-i zicem : «Slavii 
ţie, Dumnezeule, slavă ţie celui din înălţime». Şi să ne în
ch inăm  naşterii lui, aducându-i cu dragoste, u frică şi cu 
cuierie, îm preună cu filozofii, şi daruri de bunătăţi, aur,
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Mmâie şi smirnă. In locul aurului să-i aducem  credinţă  
dreaptă ca unui îm păra t ce este al ceriului şi al păm ântului 
|l al tutulor adâncuri lo r ;  în locul tămâiei să-i aducem dragoste  
furată, ca unui D um nezeu vecinic, şi în loc de smirnă să-i 
mliicem nădejdea cea bună, câ el este toată nădejdea lumii. 
Şl aşâ, cu acest mijloc făcând, vom fi adevăraţi prăznuitori 
şl închinători naşterii Dom nulu i Hristos, căruia ne rugăm  
i m  unui mult îndurătoriu , m ăcar că suntem  şi nevrednici, ca 

arate bună ta tea  lui cea desăvârş it ;  şi precum  s’au m ilos
tivit de au su rpat cu smerenia lui cea de margine (pre înaltă) 
pre m ândrul Luţifer, să surpe  şi pre toţi vrăjmaşii cei vă
zuţi şi cei nevăzuţi ai prea luminatului, înălţatului şi iubitului 
de Hristos D om nului nostru lo Constantin  Voevod ; şi precum 
au învoit cu naşterea sfiinţiei sale toată lum ea şi vieaţa o m e
nească, aşâ să inoească şi anii vieţii Măriei sale, ca să poată 
prăznui în mulţi ani, lum inat şi pre  plăcerea lui Dumnezeu, 
«cest luminat praznic, cu fericită şi în treagă sănătate, cu 
lină pace şi cu vieaţă norocită ;  şi să-l vrednicească Dum nezeu 
intru adânci bătrâneţe să s tăpânească înălţat scaunul Măriei 
Sale şi să oblăduească cu blândeţe tu rm a şi norodul ce i s’au 
Încredinţat îm preună cu toată luminata şi de D umnezeu bla- 
glosovita casa Măriei sale cu luminata doam nă  şi cu lum i
natele odrasle, coconii şi cocoane ale Măriei sale, şi cu toată 
cinstita şi b lagorodnica boierime, cu cei mari şi cu cei mici,, 
cu cei ce sunt de faţă şi cei ce lipsesc, cu toată creştinătatea 
şi cu toată  ţara, cu blaglosovenia prea  sfinţilor mitropoliţi, 
şi a iubitorilor de Hristos episcopi, cu rugăciunile cuvioşilor 
egumeni şi a cucernicilor preoţi şi a tot cinului bisericesc ca 
cu o gură  şi cu o inimă, cu bucurie sufletească să zicem 
îm preună cu în g e r i i : «Slavă lui Dum nezeu celui dintru înăl
ţime şi pre p ăm ân t pace, întru oameni bunăvoîre».



XXVII.

CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ 
LA DUMINICA FLORIILOR

^Ziceţi fe te i S ionu lu i : ia tă  tmpfl 
râtu l tă u  vine la  tine blând ş i  mân• 
tu in d *, ne povesteşte M atei Evan• 
gkelistul în  Evanghelia de astăzi.

La acest prea cinstit şi sfânt praznic de astăzi aflu doua 
lucruri împotrivitoare care am ân d o u ă  deodată  întru aceşti^ 
ceas îmi pricinuesc şi veselie şi întristare. Văz deoparte pjv 
Mântuitoriul lumii că intră biruitoriu în Ierusalim înso{it cu 
de tot feliul de rânduială şi de vârstă om enească, dintru carii 
unii m ergea înainte şi alţii în urmă, alţii tăiâ ram uri din co
paci, şi alţii aş terneâ  hainele lor pre păm ânt, alţii îl lăuda şi 
alţii îi cuvântă  m ă r i r i : « O san n a  fiul lui David» ; şi de bucurie 
tot sufletul mi sâ v ese leş te ; de altă parte iară văz pre acestii ,. 
M ântuitoriu Hristos, că apropiindu-să de Ierusalim varsă la
crămi m are pentru  dânsul din ochii lui cei dumnezeeşti : «şl 
văzând cetatea, zice evanghelistul, au plâns pen tru  d â n s a » ; 
şi de m ultă  întristăciune mi să am ărăş te  inima, şi stau dfl 
m ă mir, cum poate aici de să uneşte  lumina cu întunerecul, 
liniştea cu furtuna, săltările cu suspinul, bucuria cu întris
tarea, cântările cu lacrămile, cum aşâ am ărăşte  dulcele lisus 
cu plânsul bucuria biruinţii sale, cum nu să veseleşte îm
preună cu norodul ce-1 laudă, cum nu să bucură de cei ce-l
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| iiu|ioveduesc pretu tindenea îm p ă ra t :  «blagoslovit cel ce vine
lll numele Domnului, împăratul lui Israil ?» Plânge, fetii mici. 
Iulic bucurii Dom nul nostru lisus Hristos, pentru căci intră 
filtru nem ulţăm itoarea de cetate, cu totul blând, p e n t ru c ă  să
o mântuească de păcatele e i:  «ziceţi fetei Sionului i p ro c iJ)» ;

In loc de a aflâ în tr’însa pocăinţă şi umilinţă, află sudălmi 
ţi necinstiri, aflâ inima ei gata  să-l osândească  spre moarte . 
Acest feliu de plată sunt obicinuiţi oamenii a da lui D um nezeu , 
crtnd cu milostivirea lui cea de m argine (nesăvârşită) îi chiamă 
I ii  pocăinţă şi pohteşte  să-i m ântuească. Şi este cu putinţă să 
ni bă pricină să să întristeze astăzi Hristos şi să plângă şi 
pentru voi, fii mei cei su f le teş t i ; carii cu stâlpări şi cu ramuri 
n|i venit cu toţii veseli întru în tâm pinarea l u i ; însă pentrucă 
nA să cunoască adevărul, vă pohtesc să-mi dăruiţi puţinică 
iscultare, pentrucă să să m ângâie  şi cuceria voastră şi d o 
rinţa mea.

La învăţătura ce am făcut în a doua D uminică a postului, 
tle veţi ţineâ minte, aţi auzit cât este fără de asem ănare  mi
lostivirea lui Dum nezeu şi cu câtă dragoste  părintească chiam ă 
pre păcătoşi la pocăinţă, că num ai pentru  acest sfârşit au 
rânduit D um nezeu în sfânta lui beserică aceste 40 de zile ale 
postului acestuia, pentrucă sâ aibă păcătoşii pricină să să po- 
câească de păcatele lor şi Dum nezeu sâ-şi arate cătră ei mi
lostivirea lui. Au rându it  această vreme să fie ca o zâciuială 
a anului, nu pentru dânsul, ci pentru folosul nostru, pentrucă 
să lăsăm răutăţile, pentrucă să înfrânăm  patimile, penlruca 
să supunem  trupul, pen trucă  să facem lucruri creştineşti şi 
plăcute lui Dumneze.i, să h răn im  pre săraci, sâ miluim pre 
cei străini, să iertăm pre cei greşiţi, să ară tăm  dragoste  cătră 
Dumnezeu şi cătră vecinul nostru , iar mai vârtos pentrucă 
să ne curăţim cugetele noastre de tina păcatului şi să cerem 
iertăciune dela Dumnezeu, pentru necinstele ce i-am făcut 
preste tot anul, cu gândul, cu cuvintele şi cu lucrurile cele 
fărdelege.

') şi celelalte.

A ntim  Ivireanu. — Predici.



Acum toate acestea oare fâcutu-le-am ? O are  cine este sln^i 
cea credincioasă şi înţeleaptă ? (întreb şi eu cu g u ra  Mântui 
toriului Hristos, după  cum zice la 24 de capete a lui Matei; 
«pre carele viind D om nul lui, va aflâ făcând aşâ  ?») Cine est# 
creştinul acela, carele într 'acestea sfinte zile şi-au plătit da 
to r ia?  Cine este acel drep t în credinţă şi îm b u n ă tă ţ i t?  Carele 
să fie postit şi sufleteşte şi t r u p e ş te ? -S ă  să  fi pocăit de p i 
catele lui ? Să fie alergat cu umilinţă adevăra tă  la milosti
virea lui D um nezeu  şi să ceară iertăciune ? Cine este slu^a 
cea credincioasă şi înţeleaptă ? Marele Vasilie, la cuvântul al 
doilea ce face pentru  post, zice : cum că îngerii a fieştecăril 
beserici au câte o carte, întru care dela începutul postului 
scriu pre cei ce să postesc, pentrucă să să ştie cei ce nu-şi fac 
datoria. Beserică încă are o carte, care au luat-o dela Hristos, 
după  a căruia învăţătură  sun t  să să întrebe toţi câţi să laudă 
a fi creştini, următori lui Hristos şi fii adevăraţi ai sfintei be
serici ; şi oare ce carte socotiţi să fie aceasta ? Este aceea ce 
stă înăun tru  în sfântul jertfelnic, pre sfântul preastol, căreia 
ne închinăm cu toţii şi o credem, adică este sfânta şi dum- 
nezeeasca Evanghelie. In cartea îngerilor poate să fie mulţi 
nescrişi, sau pentru  vreo nevoie lumească, sau pentru  vreo 
boală trupească, cu cari li s’au zăticnit postul ; iar în cartea 
besericii este să să afle negreşit scrişi toţi, şi cei tineri, şi cei 
bătrâni, bogaţi şi săraci, arhierei şi preoţi, boieri şi stăpâni- 
tori, şi toţi câţi mărturisesc dreap ta  credinţă, pentru  căci cine 
nu să va aflâ scris în tr’aceâ carte, nu să va învrednici îm 
părăţiei ceriuluj. Pentru  această sfântă carte prorocind David 
cu duhul, zice un lucru prea slăvit la psalm 138, care mă 
pune Ia mare mirare, şi cuvintele lui sunt a c e s te a : «Şi în 
cartea ta toţi să vor scrie, zile să vor zidi şi nimeni întru 
dânşii», adică zice cum  că în cartea lui D um nezeu toţi să 
vor scrie şi cum că să vor rândui nişte zile despărţite, întru 
care nimeni nu să va aflâ scris. Aceste cuvinte ale lui David 
foarte mi să par întunecate şi nepricepute.

1 0 4  A NTIM  IVIREA  NU
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Eu ştiu din Scriptură cum că în cartea
CARTEA DE F A P T E  . . ~  . v .--------------------------Im D um nezeu nu num ai sa scrie tieşteca-

JMINE SI DE PĂCATE. re |e cj scriu jnc  ̂ a fjeştecăruia 

ţl faptele cele bune ce au lucrat, şi păcatele ce au făcut, şi 
zilele şi ceasul, şi locul m tru  care le-au f ă c u t ; că zice iarăşi 
David : «Şi cel nelucrat de mine au cunoscut ochii tăi». D ar 
<nuc care sunt zilele acelea, întru carele nici unul nu va fi 
ucris ? Multe sunt preste tot anul, iar mai multe sunt ale s fân
tului post. întru aceste zile mă tem adevărat că nimeni nu 
s.i va fi scris în cartea lui Dum nezeu, căci aşâ mi să pare 
cum că nimeni n 'au făcut pocăinţă adevărată. Cartea lui D u m 
nezeu este Sfân ta  Evanghelie, precum  am şi mai zis. Nu zic 
pen tru  celelalte zile ale anului, ci num ai pentru  acestea ale 
sfântului p o s t ;  cine s’au scris în t r ' în sa ? Cine au făcut acelea 
ce l-au învăţat Evanghelia ? In Duminica lăsatului sec de brânză, 
ne-au învăţat Evanghelia să iertăm pre vrăjmaşii noştri, pentrucă 
să ne ierte şi pre noi Părintele cel ceresc, să nu facem lu
crurile noastre în făţărie, să nu adunăm  comori pre păm ânt, 
ci comorile să le ad u n ăm  în ceriu, unde nici moliile, nici ru 
gina nu o strică, şi unde  furii nu o sapă, nici o fură. Şi 
acestea cine din noi le-au făcut ? Au trecut acea zi, şi în carte 
nimeni nu s 'a  scris: «în zile să vor zidi, şi n im enea întru 
dânşii».

1. A venit şi Duminica cea dintâi a postului, întru care 
a zis Evanghelia cum că fiiul lui D um nezeu ne-a văzut sub 
smochin ; smochinul este semnul păcatului ; şi din noi cari 
creştini au lăsat păcatul ? Cine s ’a a sem ănat lui Nathanail, să 
alerge cu pohtă  şi cu dragoste  cătră Hristos să-I m ărturisească 
fiiul lui Dum nezeu şi să urască din tot sufletul pre bleste
m atul de smochin, pre păcatul ? A trecut ziua şi în carte nu 
s ’au scris nimeni care să să fi p o c ă i t : «zilele să vor zidi şi 
nimeni întru dânşii».

2. A venit a  doua  Dum inică a slăbănogului, şi cu pilda 
cărturarilor şi a fariseilor, carii au clevetit p re  Hristos şi-l făceâ 
hulitoriu, căci iertă păcatele zicând : «ce grăeşte  acesta aşâ  
hu le?»  Ne-a învăţat Evanghelia să părăsim  clevetirile, să  nu



grăim de rău pre vecinul nostru, să nu-i zicem cuvinte gro
zave, să nu-l necinstim, şi cine a făcut aceas ta?  Cine şi-n 
oprit limba dela rău şi buzele lui să nu grăească  vicleşug? 
A răm as  şi într 'aceâ zi cartea nescrisă : «zile sn vor zidi, şi 
nimeni întru  dânşii».

3. Au venit a treia Duminică a închinării cinstitei Cruci, 
întru carea ne sfătuiâ Hristos să ne lepădăm de lume, să fugim 
de deşărtăciuni şi să ridicăm Crucea l u i : «cine va vrea (zice)» 
să vie după  mine». Şî carele din creştini au priimit sfatul lui? 
cine au făcut acest lucru plăcut lui D um nezeu? :  «în zile să 
vor zidi, şi nim enea întru dânşii». Au trecut şi acea zî şi n i
m enea nu s’au scris.

4. Au venit a patra  D um inecă şi ne-au pus Evanghelia  de 
faţă pre fiiul acelui om ce aveâ din copilărie duh  mu t ;  şi 
oare câţi s ’au învăţat dintru aceasta să tacă păcatele cele 
străine şi să-şi ispovedească cu umilinţă, precum să cade, p ă 
catele lo r?  «In zile să vor zidi, şi nimeni întru dânşii». Câ|i 
erâ obicinuiţi să-şi ascunză greşalele, să nu-şi vădească pă
catele lor la duhovnic, au răm as  iarăşi aceea, precum au fost 
şi mai înainte. Au trecut şi ziua aceea, şi in carte nimeni nu 
s 'au  scris.

5. Au sosit şi a cincia Duminică a fiilor lui Zevedeu ; şi 
cu dojana  ce au făcut Hristos zicându-le : «nu ştiţi ce cereţi», 
au vrut să ne înveţe, să nu fim trufaşi, să nu cerem măriri 
deşarte, să nu purtăm  grijă pentru bogăţii şi pen tru  slave 
trecătoare, ci pentru  îm părăţia  lui D u m n e z e u ; şi cu aceasta 
ce am  sporit ? că au răm as şi în tru aceâ zi cartea nescrisă şi 
nimeni întru dânşii.

Şi la ceea de pre urm ă au venit şi ziua de ieri a lui Lazăr, 
carele de pa tru  zile zăceâ în groapă, şi au în v ia t ; şi cine, au 
din cei tineri, au din cei bătrâni, s ’au sculat din groapa  pă
catului ? Cine şi-au deschis ochii să vază lum ina daru lu i?  
Cine au ascultat glasul fiiului lui Dumnezeu, carele cu pilda 
lui Lazăr îi chem ă la pocă in ţă?  Au trecut şi această zi şi cu 
dânsa  s 'au  săvârşit şi sfântul post, şi unde să să scrie cinevâ 
în Sfânta  ca r te?  «In zile să vor zidi, şi nimeni întru dânşii»,
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Dară acestea sunt rodurile pocăinţei ? Acest folos ne-au 
mijlocit p o s tu l?  Această dobândă  au făcut zeciuiala acestui 
un ? Precum văz eu, şi pentru noi are pricină să să întris- 
live Hristos, precum să întrista şi plângea şi pentru Ierusalim, 
c/ind intrâ cu ram uri  şi cu stâlpări. Dară când vor fi zilele 
melea intru carele au să facă creştinii hotărîre să schimbe 
vieaţa şi să să facă îmbunătăţiţi, de nu vor fi acestea ale 
postului, carele să num esc zilele plângerii şi ale umilinţii? 
Ci acestea iată că au trecut făr de folos, şi nu este cu pu- 
linţă vremea ce au trecut să să mai întoarcă înapoi. Acum 
ilară ce altă vreme ne-au mai rămas, pentrucă să ne putem 
si i ne scriem în cartea lui D um nezeu cu o pocăinţă adevă
rată şi cu ispovedanie ?

ÎNŢELESUL UNEI FRAZE ^ în Sfânta  Scriptură la Ieşire
: ~  în 3 capete, când au chem at D um -

DIN S F A N T A  SCRIPTURA. '  ’ . . . . . .
---------------------------------------nezeu din rug  pre Moisi şi i-au
descoperit cum că va prin mijlocul lui să m ântueaască  din
robia lui Faraon  pre neamul jidovesc, i-au poruncit să m eargă
să zică aceste cuvinte : «Aşâ să zici fiilor lui Israil, Dom nul
Dumnezeul Jidovesc ne-au chemat pre noi sâ mergem cale de
(rei zile în pustiu, să-i facem jertva». Această poruncă este
taină ascunsă, şi trebuie să o descoperim, pentrucă sâ să
înţeleagă.

Aici vedem  patru  lucruri:  Eghipet, Faraon, Moisi şi trei 
zile în pustiu. Eghipetul este lum ea această neascultătoare şi 
vicleană, întru care este întins întunerecul păcatului, unde  să 
om or toate cele întâi născute, adică sufletele cele cuvântătoare, 
unde să prefac apele în sânge, adică faptele omeneşti în su- 
dălmi şi in batjocură cătră D um nezeu, unde stăpâneşte lă
custa şi omida, adică: apucările, strâmbătăţile, ura, zavistia 
şi vrajba. Faraon  este diavolul, carele cu înşelăciunile şi cu 
vicleşugurile, «idică cu desfătările trupului, cu deşărtăciunile 
cele lumeşti, cu pohtele cele rele, prinde pre oameni in cursâ 
şi ţine robiţi pre creştini, cari sun t  noul Israil şi norodul cel 
ales al lui Dumnezeu. Moisi sunt eu nevrednicul păstoriul 
vostru şi câţi alţi arhierei propoveduesc Evanghelia, cari suntem
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trimişi de D umnezeu să vă chem ăm  la pocăinţă, să face|i jerl\ i* 
lui Dumnezeu, să-i jertvui{i cu tot sufletul vostru, cu tot gămltil 
vostru şi cu toată inima v o a s t r ă ; că aşâ zice David : «jerlv.i 
lui Dum nezeu duh sdrobit şi inimă înfrântă» ; şi apostolul 
Pavel: «jertve ca acestea sun t plăcute lui D umnezeu». Aşâ ne 
este poruncit la al doilea cap al lui lo i l : «trâmbiţaţi, zice, ni 
trâmbija în Sion, sfinţiţi post, strigaţi slujbă, adunaţi norod, 
sfinjiti adunare, alege{i bătrâni, adunaţi prunci».

d  de v rem e ce aceste 40 de zile ale sfân-
S A  P O S I  I M .  ,  ,  „  ,  ,
----------------- tului post le-ap trecut in hghipetul patimilor,

întru grijele vieţii, întru desărtăciunile lumii, Dumnezeu carele 
este tot cu totul milostiv şi îndurătoriu, iar vă chiamă pre 
to}i in pustiu, adică întru această sfântă săptămână, care 
să cuvine să  fie pustie, adică slobodă de griji, de păreri 
lumeşti, de desfătări, de  mâncări şi de odihne trupeşti ţi 
vă rândueşte cele de trei zile carele sunt aceste trei zile 
ce au mai rămas, adică sunt Luni, Marti şi Miercuri, pentru 
ca să vă curăţiţi cu pocăinţa, pentru ca să vă îndreptaţi cu 
ispovedanie, pentrucă să vă împodobiţi cu lucrurile cele su
fleteşti şi pentrucă să vă gătiţi cu rugăciuni şi cu milostenii, 
în ziua cea m are şi înfricoşată a sfintelor ta ine ;  să aduce[i 
lui Dumnezeu jertvă de laudă, să vă împreunaţi cu trupul şi 
cu sângele Fiiului lui Dum nezeu , să vă uniţi toţi cu Dumnezeu, 
şi toţi să vă scrieţi în cartea lui. Acuma este cu putinţă  să 
să afle cinevâ atâta de vrăjmaş lui şi, cât să lase să treacă 
şi aceste trei zile' şi să răm âie  nepocâit, să rămâie nemişcat 
din Eghipetul răutăţilor, sâ  rămâie lipsit de darul şi de mi
lostivirea lui Dumnezeu ? Aceasta este, feţii mei, vremea cea 
bine priimită, ce zice m arele P a v e l ; şi zilele acestei sfinte săp
tămâni sunt zilele mântuirii, întru care să cuvine să rescum- 
părăm vremea care în deşert o am  p ie rd u t ; pentrucă cele
lalte zile ce aşteptăm su n t  viclene, sunt zilele lumii, zilele 
trupului, zilele deşărtăciuni, întru carele nu s ’au folosit cei ce 
au u m b la t ; şi întru acestea trebuie să să vază cuceria voastră, 
întru acestea să s trălucească râvna creştinătăţii voastre, întru
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■ T s te a  să cunoască lumea puterea credinţii voastre. Norodul 
Ce nu ieşit astăzi intru în tâm pinarea lui Hristos mântuitoriul, 
| | i t  Sfânta Evanghelie la Matei în 21 de capete, cum câ unii au 
l | | e r n u t  veştmintele lor pre cale, şi alţii frângea stâlpari de 
lupitci şi aşterneâ pre cale ; şi măcar câ Matei nu zice ce feliu 
(Ir stâlpări erâ, iar loan zice că erâ stălpări de fitiic, şi Luca 
||ri! că erâ stâlpări de măslin. Şi aceasta să cuvine să facă fieşte- 
k r e  creştin intr 'aceste zile, pentrucă să cinstească patimile lui 
ll iistos şi p en tru :a  să priimească cu vrednicie dumnezeeştile 
iiine, să aştearnă  pre păm ânt veşmintele lui şi să ţie în m ână 
.1 ilpări de finic şi de măslin. Veşmintele, zice dumnezeescul 
lYofjlact, cum că închipucsc trupul, că trupul este veşmânt su 
fletesc. Drept aceea să cuvine să spue neştine trupul sufle- 
Iului, să-l smerească cu posturi, cu ţineri şi cu s trâm torim e, 
pentrucă să să facă lăcaş Dumnezeului celui viu şi vas curat
I jiului lui Dum nezeu. Stâlpările cele de finic inchipuesc răb- 
ilarea, iar cele de măslin inchipuesc indurarea; şi să cuvine 
aceste două bunătăţi să le arate  creştinul mai mult decât cele
lalte întru aceste sfinte zile, şi cu acestea sâ priimiască pre M ân- 
luitoriul lumii, să rabde puţinică scârbă pentru  dragostea celui 
ce au răbda t  crucea şi m oartea. Aceasta să să inţelepţească 
intru voi, care şi în Hristos lisus, ne învaţă marele Pavel (Fi
listeni, cap 2), la toate simţirile au pătimit Domnul nostru , 
la vedere, la auz, la miros, la pipăire şi la gust, şi la toate 
simţirile este cu cale şi cu dreptate  să pătimească cine este 
creştin şi u rm ătoriu  Mântuitoriului. Ochii lui să verse lacrămi 
pentrucă să-şi p lângă păcatele;  urechile lui să asculte cu ră b 
dare în toate zilele citaniile besericeşti, cântările şi slujbele. 
Cu mirosul să nu mirosească alta fără num ai mirosul cel d u 
hovnicesc ce iese din sfintele cuvinte şi din darul Duhului 
Sfânt. G ustul să păzească post desăvârşit şi ţinere cu pâine 
şi cu apă, num ai să împlinească trebuinţa, şi nu cu bucatele cele 
de multe feliuri şi cu băuturile cele multe. Pipăirea iară, pentru 
căci este decât celelalte simţiri mai vinovată, să cuvine să să 
smerească mai mult, decât celelalte cu neodihna, cu metanii 
şi cu alte osteneli, cu câte să înfrânează trupul. Şi acestea



2 0 0 ANTIM  IVIREAN'U

sunt stâlpările cele de finic, dară  nu ajung numai acelm, 
trebuesc şi stâlpările cele de măslin. Când au mers pricii 
lui Iov să-l vază în nevoia cea m are ce i s’au întâmplat, 11 
Sfânta  Scriptură cum că au stă tu t 7 zil£ num ai uitându*»J 
el, făr de a-i grăi ur. cuvânt m ăcar;  şi aceasta să cuvine 
facă şi sufletele cele creştineşti întru această săptăm ână ; i 
iubesc pre Fiiul lui Dumnezeu, să să uite la el, să tacă şl 
să minuneze, să gândească pentru a cui d ragoste  pătimeşte n 
D um nezeu făr de păcate, şi d im preună  să simtă durerea per]lri| 
durerile lui, să să întristeze pentru  întristarea lui, şi d imprcunl 
sâ pătimească cu dânsul, cti gândul şi cu inima. Şi aşâ făc/nn{ 
în tr’acest fel, veţi răscum păra  vremea postului, ce au trecui 
făr de folos, şi vă veţi face vrednici a vă îm preună cu p i n 
curatele taine ale Mântuitoriului, vă veţi scrie făr de nici o 
îndoială in cartea Iui D um nezeu ; şi D om nul nostru lisih 
Hristos, viind blând şi m ântu ind , va aveâ pricină, nu sâ sfl 
întristeze, nici să verse lacrămi pentru sufletele voastre, ci sil 
vă blagoslovească, să vă sfinţească şi să vă îmbogăţească cu 
darul lui cel dumnezeesc, a căruia noianul milostivirii să fie pu
ru rea  acoperem ânt, putere şi m ântuire  sufletelor voastre, amin.



XXVIII.

ÎNVĂŢĂTURĂ ASUPRA POCĂINŢIt

*întoarceţi-vă cătră mine, d in toată  
in im a voastră , cu post şi cu plângere 
şi cu tângu iri, rupeţi in im ile  voastre
ş i nu  hainele voastre şi m ă voiu în 
toarce cătră voi*, zi ce Domnul la î oii 
în două capete.

ROTAŢIA SOARELUI Şl C i n c  a u  v ă z u l  i n l r l '

MILA MÂNTUITORULUI. * * *  • " *  * ■ » " *  C"
I1---------------------------------- ce arata  soarele pre p ăm ân t f La deşi
este luminătorii! m are  al ceriului şi îm părat al tu tu ro r  stelelor, 
iar lăsând celelalte stihii ’), îndrăgeşte şi iubeşte mai mult pre 
smeritul acesta de păm ânt,  şi pre dânsul are închinată (ple
cată) toată poh ta  lui, pre dânsul luminează cu razele sale,
pre dânsul împodobeşte  cu toate feliurile de copaci, pre dânsul 
încununează cu florile, pre dânsul îmbogăţeşte cu rodurile, 
pre dânsul h răneşte  cu lucrurile s a l e ; şi pentrucă să nu să 
depărteze dela el niciodată, face pururea  o învârtejire îm pre
jurul lui, cu un umblet necontenit.

Asem enea aceşteia pohte, sau mai vârtos să zic mai cu mult 
făr de asem ănare, a ra tă  marele Dumnezeu, ziditoriul şi fâcă- 
toriul a toate, spre sufletul cel smerit şi păcătos al omului : 
măcar că are în mâinile lui cele dumnezeeşti toate marginile

*) e le m e n te .
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pământului, m ăcar că bunătăţile noastre nu-i trebuesc, 'lii|>Hi 
cum zice David, iar spre acest suflet are pusă toată dragosim I  
lui cea dumnezeească, pentru dânsul poartă  grijă să-l mrtii I  
tuească, pre dânsul ccarcă, pre dânsul iubeşte, şi ca cum n f S  
aveâ vreo trebuinţă dela el, pleacă dum nezeeasca lui mărlfo I 
şi pohteşte dragostea lui, pohteşte prieteşugul lui, p o h te , li 1 
să umble pururea îm preună cu dânsul. Drept aceea trâmiln I I  
cătră dânsul proroci, trămite dascăli, îl cearcă în toate păi I  
ţile pământului, îl cearcă în toate unghiurile lumii. Şi pentru I  
căci pohteşte să fie pururea  îm preunat cu el şi nedespărţit I  
de îm părăţia  lui, îi arată calea, ii spune mijlocirea, pentrncii I  
să să mântuească de păcat şi să să întoarcă spre d â n s u l ; ■  
oarecare este mijlocirea aceea ? Este aceea a pocăinţii, care I  
nu are  greşală : «intoarceţi-vă, zice, cătră mine şi mă voiu I  
întoarce cătră voi». Deci pentru pocăinţa aceasta sunt gat» I  
astăzi să grăesc puţintele cuvinte înaintea înţelepţiei voastre, I  
feţii mei, ce vă pobtesc să ascultaţi cu dragoste, căci aceasta I  
este mai trebuincioasă decât toate şi mijlociri făr de greşală I  
pentru  m ântu in ţă  noastră. Mare este cu adevărat darul acesta fl 
al pocăinţii, dintre care poate cunoaşte fieştecare mai ales ll 
dragostea cea multă ce arată  D um nezeu  spre noi creştinii, ]| 
şi pohta  ce are ca să ne vază m â n tu i ţ i ; de vreme ce numai ] 
pentru  noi au  râdicat, numai pentru noi au dat, numai pentru 1 
noi au vrut sâ fie pocăinţă în lume. Şi cum că este adevărul 
aşâ, o dovedeşte socoteala, pentru căci de a r  fi vrut să orân- 
duească pen tru 'a l ţ i i  şi nu pentru noi credincioşii creştini, să I
cuveniâ această rânduialâ să fie, sau pentru îngeri, sau pentru 
draci, sau pentru dobitoace, sau pentru celelalte ale lui făpturi, i
Şi de vreme ce pentru îngeri nu este, căci îngerii cei buni nici 
au greşit, nici pot să greşească, drep t aceea nici pocăinţă le 
trebuie, nici pentru draci, pentru căci ei dintru a sa voinţă, 
fiind împietriţi în vicleşug, nu priimesc, nici vor pocăinţă ; iar 
nici pentru dobitoace, pentru căci n 'au nici minte, nici cu
vânt, ci lucrează pururea făr de greşeală, precum  îi învaţă 
firea lor, nici este pentru altă făptură  din câte să află în 
lume, pentru căci sunt toate nesim ţitoare  şi urmează a nu
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■ |H  llmitoare de pocăinţă. Şi iată dar  că numai pentru noi 
flllli' iili au dat îndurătoriul Dum nezeu acest dar  de mân- 
mi* al pocăinţii, sau să zic mai bine, pentru  noi c reş t in i i ; 

căci păcătuesc şi Jidovii şi Turcii, iar nu le foloseşte, 
H |  Ir ajută  pocăinţa nimic, pentru căci sunt afară  de lege. 

fer in mă cu adevărat ne ajută şi ne dă m are folos, pentru 
Mi I nvrm credinţă, pentru căci avem nădejde, pentru căci 

H f I ii mijlocul sfântului botez ne-am făcut fiii lui Dumnezeu, 
n u m  cum zice loan la capul cel întâiu : «le-au dat lor  putere, 
fu '..1 fie fiii lui Dumnezeu, celor ce cred întru numele lui».

tl mlevărat ce alt ajutoriu mai mare, sau ce alt folos mai tre- 
lilncios poate să fie. decât acela al pocăinţii: m inunată  este 
It l t r fea  ei, prea slăvite sunt lucrurile ei şi darul făr de ase- 

pAnare.

ÎNVIEREA MORTULUI DIN Un ,UCrU m i n u n a t  sa vede în
Sfânta Scriptură la a pa tra  carte 

UMARIA. ÎNŢELESUL EL . , . . .
---------------------------------- a imparaţilor in Io capete, zicând :

litiu să să fi întâm plat după  moartea  prorocului Elisei, de a fost 
murit un  Jidov în cetatea Samariei, şi după  obiceiul ce aveâ acolo 
un rădicat unii trupul mortului şi-l ducea afară din cetate să-l în- 
Kioape; şi m ergând pre cale la locul cel rânduit, făr de veste 
H ieşit d in tr’un crâng, ce erâ acolea aproape, nişte tâlhari 
Moaviteni, ca sâ-i om oare  ; şi văzând îngropătorii o nevoie 
fii aceea neaşteptată, de frică să făcură mai morţi decât mortul 
Ci‘ ţineâ, şi pentrucă să-şi m ântuească vieaţa lor, au aruncat 
|irc m ort în tr 'o  g roapă  ce s ’a aflat acolo, şi îndată  a fugit ; 
Intru care groapă  erâ îngropat proorocul Elisei, şi îndată  ce 
n’a atins trupul mortului de oasele prorocului, a înviat şi a 
venit iar în vieaţă.

F rum oasă  închipuire a pocăinţii înţelegem a fi acest lucru 
prea slăvit, ce s’a întâmplat, că după ce face omul păt
ratul ,  răm âne  m o r t ;  mort, pentrucă pierde darul cel dum - 
mv.eesc, mort pen tru  căci să desparte de D um nezeu, carele 
este vieaţa cea adevărată, şi ca pre un mort, patimile lui, 
pohtele lui cele rele şi îndulcirile trupului său îl aduc sâ-1 
ingroape ; u n d e ?  afară din cetate, afară din pământul cel fe
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ricit al raiului, în g ro ap a  vecinicii munci. Dar ce să în tâm pini 
Indurătoriul Dumnezeu, carele prin rostul prorocului zici* i 
«nu voesc m oartea  păcătosului, ci c a s ă  să întoarcă şi să fi», 
viu», trimite în potriva lui far de veste o năvală de tâlliifl 
înfricoşaţi. Dar cinc sunt tâlharii aceştia ? Frica morţii, culrc. 
murul muncii de veci, ziua cea înfricoşată a judecăţii, dreaplu 
răsplătire a lui Dumnezeu, «durerile iadului m ’au încungiurfli, 
în tâm pinatu -m ’au lanţurile morţii» ; să uită păcătosul la ne 
voia cea de aevea, pierzarea lui, trem ură, să îngrozeşte, şi du 
frică fug îngropătorii, pohtele cele rele, patimele cele neln* 
frânate, odihnile, desfătările t im p u lu i ; şi unde îl aruncă ? in 
groapa  lui E lise i ; g roapa este pocăinţa, pentru căci precum 
groapa  strică, risipeşte şi pierde trupurile cele împuţite ce td 
pun într'însa, aşâ  şi pocăinţa şterge, strică şi topeşte împii. 
ţiciunea păcatelor, ce înfăşură sufletul. Aici dară în tr ’aceastil 
g roapă  a pocăinţii căzând păcătosul, află pre Elisei cel da 
taină, carele este D om nul nostru lisus Hristos ; că Elisei sil 
tălcueşte Dum nezeu mântuitoriul, şi cu puterea acestuia şl 
cu darul acestuia i să iartă păcatele, să îndreptează şi să în
toarce iar la vieaţă. Şi trăi mortul, zice Sfânta  Scriptură, şi 
să sculă pre picioare.

După aceasta dar  să priceapă fieştecarele câtă este puterea 
păcăinţii, de  vreme ce înviazâ sufletul cel mort al păcăto
sului, îi dă iară p o d o ib a  dumnezeescului dar ce au pierdui, 
îi deschide uşile ceriului, careie i l-au închis păcatul ; îl face 
soţie fericiţilor îngeri, il face m oştean lăcaşului lui Dumnezeu, 
şi părtaş slavei lui cei d u m n e z e e ş t i ; dară nu săvârşeşte numai 
aceste prea slăvite această bunătate  m are a pocăinţii, ci este 
alta şi mai minunată, care face mintea să să mire şi inima 
sâ sâ uimească, birueşte pre însuşi Dum nezeu; şi când este 
mânios de sudălmile, de necinstirile şi de hulele ce-i fac in 
toate zilele păcătoşii cu faptele lor cele făr de lege, cu strâm- 
bătăţile lor, cu jafurile lor, cu multa lor trufie, cu zavistie ce 
h rănesc în inima lor, cu atâta necuraţii cu carele spurcă şi 
trupul şi sufletul stă ga ta  sâ facă asupra  lor răsplătire, să 
arunce asup ra  lor trăsnetile urgiei sale, să-i piarză de pre faja
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■mAiitului; aleargă atunci pocăinţa şi cu o cucernică îndrăz- 
fftalfl, cu două  lacrămi ce varsă  din ochi, cu un suspin ce 

W|I|A la ceriu dintru adâncul inimii (cutez a zice), că leagă 
m.inili' lui Dumnezeu, îi ia armele a dreptei lui răsplătiri, 
|Mi face urgia lui spre iertăciune, îl face blând, iertătoriu, în- 
llrlmig răbdâloriu, milostiv iubitoriu asupra  celui păcătos, ca- 
ii'lr a tâta l-au necinstit şi nu l-au băgat în seamă.

Şi pentrucă să  nu socotiţi, feţii meii, cum că acestea 
|  — ‘ sunt aflări ale mele, ascultaţi o pildă : La a 3 carte a 
împăraţilor la 21 capete, zice cum că au vrut dreptul judecătoriu, 
Dumnezeu, să pedepsească pre Ahav, împăratul lui Israil, pentru 
umilele păgânătăţi şi nedreptăţi ce făceâ în toate zilele, şi 
(IU num ai din răutatea  luj, ci şi din sfatul înrăutâfatei femeiei 
mile, a Iezavelei, şi i-au trimis cuvânt pre prorocul Ilie cum 

i(A va să-i ridice împărăţia , să-i piarză casa lui, să-i risipească 
|vu ţia  lui, să nu mai aibă d u p ă  aceea nici vrednicie, nici cinste, 
şl la cea de pre u rm ă  să să facă mâncare  câinilor şi a  pă- 
nrtrilor ceriului. R ăspunse Ahav : a tâta răutate  să-mi vie mie 
yi atâta pedeapsă ? eu să aflu mijlocire ca aceea, să prefac 
dreapta a lui D um nezeu m â n i e ; şi ce au făcut ? C um  au 
nuzit Ahav cuvintele acestea, îşi rupse haina lui, încinse sac 
preste trupul lui şi puse  cenuşă pre capul lui, şi posti, şi făcu 
pocăinţă ca aceea, cât au schimbat îndată D um nezeu m ânia  
lui, şi au îmblânzit urgia lui, şi chem ând iar pre Ilie, i-au 
/ î s : n ’ai văzut ce smerenie au ară ta t  înaintea m ea Ahav, şi 
ce pocăinţă au făcu t?  deci pentru căci s 'au  smerit înaintea 
feţii mele, nu  voiu aduce răutate  în zilele lui, ci în zilele fe
ciorului lui voiu aduce răutate  preste casa lui. D ar ce poate 
fi aceas ta?  Până acum  cu bătăi, cu urgie, cu mânie înfricoşâ 
Dumnezeu pre Ahav şi ziceâ să-l piarză, să-i ia şi s tăpânirea 
şi vieaţa, şi acum  zice cum că nu poate să-i facă rău. Este 
cu putin ţă  aceâ puţinică cenuşă ce au pus Ahav în capul lui ? 
acel sac cu carele s ’au îm brăcat ? cel puţin post ce au făcut ? 
nceâ pocăinţă ce au ară ta t  ? sâ fie slăbit dum nezeeasca urgie 
şi să îndem ne pre Dum nezeu să facă aceea ce vrea păcă
tosul acela Ahav, şi nu aceea ce cerea dum nezeeasca d re p 
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tate ? Adevărat, aşâ este. Pocăinţa au oprit m ânia  l u i ,  | H  
căinţa i-au smuls din mâniile lui cele prea puternice ilili 
răsplătirii, pocăinţa au  şters răspunsul cel înfricoşat şi  pm I 
tătoriu de m o a r te :  «nu voiu aduce, zice, răutate  în zilele Iul • ţ

Insă pentrucă să poată  pocăln|( | 
CUM SĂ FIE P O C A IIg A . u  a c c s , e  p r c „

vite, să cuvine să fie pocăinţa  adevărată, iar nu rninct 
noasă, pocăinţă curată, iar nu  vicleană, pocăinţă a inimii) 
iar nu a gurii, că precum este a u r  adevăra t şi au r  minciuni,! 
a şâ  este şi pocăinţă adevărată  şi pocăinţă mincinoasă. Mu|H 
socotesc, pentru căci zic: «am greşit şi, Doam ne, iartă mii 
păcătosul», cum  că adevărat să pocăesc şi nu ştiu ticăloţli 
că pocăinţa nu stă în cuvinte, că zice Hristos la Evanghelie 
«nu tot cel ce zice mie D oam ne ! D oam ne I va intră întru 
îm părăţia  lui Dumnezeu, ci cel ce face voia Tatălui meu celui 
ceresc». Intre ceilalţi ce s ’au pocăit, doi să află vestiţi In 
Sân ta  Scriptură, unul este Saul şi altul David. Greşit-au Saul, 
greşit-au David, şi vin am ândoi în cunoştinţa greşalei l o r . 
am  greşit, zice unul, am  g re ş i t  zice şi celalalt. Dar Daviil 
au auzit acest fericit glas : «şi D um nezeu au lăsat păcatul 
tău, nu vei m u r i» ;  şi pentru  Saul să roagă Samuil prorocul 
cu lacrămi, şi Dum nezeu ii ră sp u n d e  cu urg ie :  «până când 
vei plânge tu pentru  Saul, şi eu l-am defăimat pre el». Dar 
pentruce pricină, drepte udecătoriule Doam ne, arăţi des- 
părţeală ca aceasta cu aceşti doi ce să căesc ? De este ade
vărat, precum  o recunoaştem, cum că înaintea ta nu este nici
o făţărie ş f  cum să priimeşti cu multă milă şi d ragoste  pre 
cei ce să căiesc, pentruce aici priimeşti pre un David, şi pre 
Saul îl goneşti ? Nu este îm părat şi unul şi altul ? nu este 
Jidov şi unul şi a l tu l?  n ’au greşit am ândoi înaintea t a ?  Dară 
drep t  ce David, carele au făcut păcat mai m are şi îndoit, 
adică prea  curvia şi uciderea, află milă înaintea ta, şi Saul 
să desfaim ă şi să leapădă, carele s’au ară ta t  num ai neascul- 
tătoriu ? Adevărat, feţii mei, pre din afară aşâ să vede, iar 
D um nezeu, carele este cunoscătoriu al inimii şi vede din
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B u ii ln i  aceea ce noi nu o vedem, au văzut despărţeala po-
i i  şi a unuia  şi a altuia; că pocăinţa  lui David erâ po- 

|Ainp adevărată, cu duh  umilit şi cu inimă înfrântă şi smerită, 
A|n mu zice Sfânta Scriptură, iar a lui Saul pocăinţa erâ min- 
||iii)iisă şî vicleană, din gură  numai, iar nu şi dela inimă, 
ffl Inima lui nu erâ  dreaptă  cătră Dum nezeu, şi pentru aceasta 
Hirr;i a lui David s ’au  a ră ta t  priimită, şi a lui Saul s ’au de- 
ffllmat.

Drept aceea dară, pentru  căci este pocăinţa lucrătoare şi 
lilnr priimită înaintea lui Dumnezeu, să cuvine să fie pocăinţa 

■devăratâ  ca a lui David ; şi pentrucă să poată  fieştecarele 
Ifl câştige această pocăinţă adevărată, desăvârşită, cu ra tă  şi 
pi urnită, D uhul Sfânt în Scriptură ne a ra tă  în ce chip să
o facem, cu pedeapsa  ce au dat lui N avuhodonosor, îm 
păratul Asirianilor. Pre acesta vrând dum nezeeasca dreptate  
Krt-I pedepsească în tr ’această vieaţă, pentru  multa lui trufie, şi 
Im să-l miluească, au făcut a supra  lui acest răspuns, precum 
„i vede la al 4 cap al I ji  Daniil : «cu hiarâle partea  lui în 
litirueanul păm ântului,  inima lui dela oameni să va schimbă, 
•,.i inimă de hiară să va da lui, şi şapte vremi să vor p r i 
meni preste el», adecă l-au osândit să pască îm preună cu 
hiarele, şi ca o h iară  să m ănânce ierburile păm ântului,  să i 
să deâ inimă de hiară, şi să să afle întru aceasta până  ce să 
vor primeni şapte vremi, şi atuncea să i să dea iertăciune. 
Şi adevărat s 'au  întâm plat de au pătimit Navuhodonosor, 
după cum au rânduit  dreapta  judecată a lui Dum nezeu, şi 
intr’acest chip s ’au luat iertăciune desăvârşit. Sâ cuvine drept 
aceea acestei trei lucruri să facă fieştecare creştin, pentrucă 
să arăte pocăinţă adevăra tă  şi plăcută cătră D umnezeu :

întâi să fie partea  lui în iarba p ă m â n tu lu i ; când păcă- 
tueşte omul, lasă trupul lui slobod, în desfătări, în pohte, în 
beţii şi în mâncări multe, şi alta nu socoteşte, fără numai cum 
îşi va desmierdâ trupul, cum sâ-i dea odihne, cum să-l h r ă 
nească cu multe feliuri de b u c a te ; dintru carele urm ează be
ţiile, curviile, preacurviile şi alte pohte  neînfrânate, carele fac 
pre suflet lăcaş diavolului; drept aceea să cuvine, când va
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vrea să să ispoveduească adevărat, să schimbe frica, să schimU 
vieaţa, să supue  t ru p u l ;  cu c e ?  în iarba pământului, cu |l<| 
nerea, cu posturile, cu ajunările, cu depărtarea  mâncărilor}| 
a desfătărilor ; pentru căci, precum  zice marele Vasilie : postul 
este stricăciune păcatului, instre inarea patimilor, omorirm 
tru p u lu i ; şi când slăbeşte cu postul omul cel din afară, atuncea 
cel din lăuntru să întăreşte, atunci să face casa lui Dumnezeii 
şi vas curat darului celui dumnezeesc.

Al doilea lucru este, să schimbe inima lui şi să ia inimii 
de hiară (şi inimă de hiară i să va da  lui). O m ul, precum 
are inima iscusită, aşâ o are mai mult pohtitoare, nu este 
pu rurea  în tr’o stare, acum să preface spre bine, şi acum sil 
schimbă spre rău, acum pohteşte un lucru şi acum îl urăşte, 
acum iubeşte, şi acum vrăjmăşueşte împotriva acestora ; hiara 
are pururea  aceeaş inimă neprefăcută, s tătătoare şi nemişcată. 
Şi de vrem e ce omul, când păcătueşte, pentru căci are inimii 
prefăcătoare, să depărtează dela D um nezeu şi de toată voinţa 
Iui, şi dragostea  la z id ir i ; şi pentrucă să facă pocăinţă ade
vărată, trebuie să schimbe, zice Dum nezeu, aceâ inimă a lui 
vicleană şi amăgitoare, care este nestătătoare şi lesne mu* 
tătoare, şi să ia inimă de hiară, adică inimă aţâţă toare, ne
schimbătoare, o inimă care să răm âe pururea  ncmişcată dela 
bine, dela dragostea  m ea  şi dela paza poruncilor mele, care 
să nu mai pohtească răul, nici să să abată  la p ă c a t ; şi aceasta 
este aceea ce zice prorocul Io i l : «rumpeţi inimile voastre».

Şi la cea depre urm ă, al treilea lucru carele să urmeze 
pocăinţei cei adevăra te  este aceasta :  «7 vremi să vor premeni 
preste dânsul». Păcătosul, când iese din calea lui Dumnezeii 
şi să face pre sine rob pohtelor celor trupeşti, săvârşeşte 
toate păcatele cele de moarte, din carele cele mai mari sunt, 
precum ne învaţă legea lui D um nezeu  şi Sfânta  Evanghelie, 
adică : trufia, iubirea de argint, păcatul cel trupesc, zavistia, 
lacomia, m ânia  şi lenea. Deci aceste păcate sunt cele 7 vremi, 
carele să cuvine să Ie schimbe cela ce va vrea să să po- 
căească cu adevărat, adică să  prefacă trufia în smerenie, iu
birea de argint in milostenie, păcatul cel trupesc în curăţenie,



n
Hmvistia în dragoste, lăcomia în post, mânia in blândeţe şi 
Irnca în rugăciune şi în tr ’alte fapte b u n e ;  şi precum  când 
fflrra aceste păcate să bucură, să desfăta şi râdea, a şâ  şi când 
»A pocăeşte, să cuvine să să m âhnească, să suspine şi să 
plângă, pen trucă  să facă prim enealâ  vremilor, şi să să arate 
Iii «facerea adevărată. Cu acest feliu de mijloace să face po- 
i fiinţa desăvârşit şi plăcută, şi câştigă păcătosul iertăciune 
ilrplin, să împrieteneşte cu D um nezeu şi sâ face iar vas da- 
i ului celui dumnezeesc.

Drept aceea dară, feţii mei, de vreme ce pocăinţa are pu- 
lure ca aceasta, precum aţi auzit, şi nu este altă cale şi altă 
mijlocire, pentrucă să vă mântuiţi sufletele voastre, fără num ai 
ru pocăinţa, trebuie dară  toţi, şi cei tineri şi cei bătrâni,  şi 
cci bogaţi şi cei săraci, să alergaţi cu osârdie la această pa- 
cinică linişte a mântuirii, pentrucă veţi aflâ toţi od ihnă  su 
fletelor voastre, după  cum zice Hristos la Evanghelie :  «şi toţi 
vă veţi mântui».

Pocăinţa aceasta este cetatea cea m inunată , în patru  cornuri, 
ce au văzut sfântul loan la Apocalipsis în 21 de capete : 
«care aveâ 12 uşi, 3 despre  răsărit, 3 despre miazănoapte, 
şi 3 despre  miazăzi şi 3 despre  apus, pentrucă să poată intră 
prin tr’însele toţi, şi cei mici şi cei mari, bătrâni şi tineri şi 
fieştecarele după  rânduiala  sa şi după  vârsta sa». Prin cele 
desp re  răsărit să intre cei tineri, ca cei ce sun t  la răsăritul 
vie ţi i ; prin cele despre  miazăzi să intre bărbaţii, cari să află 
la mijlocul v â r s te i ; prin cele despre m iazănoapte  cei bătrâni, 
al căror le este sângele rece, şi albiciunea zăpezii o ţin în 
barbă ; şi prin cele despre apus să intre făr de nici o des- 
nădăjduire cei ce sunt la sfârşitul vieţii, şi au am ân d o u ă  pi
cioarele în groapă  şi sufletul în buze, al cărora milostivirea 
lui D um nezeu  le va priimi pocăinţa.

Drept aceea, în toată  vremea, iar mai vârtos în zilele acestea 
ale sfântului post, vă  cheam ă pre toţi milostivul Dum nezeu, 
carele pohteşte m ântuirea  tu turor, zicând : «intoarceţi-vă cătră 
mine, şi eu mă voiu întoarce cătră voi».

D rep t aceea nu învârtoşaţi inimile voastre, ci cu vitejie

A ntim  Ivireanu, — P redici. 14
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creştinească lepădaţi lucrurile întunericului, adică strâmbrtlrt 
ţile, jafurile, clevetirile, zavistia, urâciunea, vrajba, curviik1 ţl 
toate necurăţiile şi vă îmbrăcaţi cu armele luminii, cu m  
dinţa, cu nădejdea, cu dragostea, cu frica lui Dumnezeu, rn 
cuceria şi cu smerenia, ca să supuneţi cu aceste bunătăţi pri 
improtivnicul vostru, pre diavolul şi pre trupul ce tirăneşlr, 
şi patimile cele ce strică sufletul, şi să  vă faceţi moşteni 
împărăţiei ceriului, căria să vă învredniciţi t o ţ i ; cu darul fel 
cu mila iui Dumnezeu, amin.
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C U V Â N T  D E  Î N V Ă Ţ Ă T U R Ă  L A  

PO G R EBA N IA 1) OMULUI PRESTĂV1T2)

SUFERINŢELE LUI IOV. ÎM » »  p M im s u l  acela şl în g ă d u i-  
‘ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  to r iu l Iov, p ia tra  răb d ării d u p a
luptele cele mari ce i-au făcut vicleanul diavolul, şi l-au golit 
c.'i în tr 'o  clipă de ceas de toate averile lui şi l-au lipsit de 
toată cinstea, de toată bogăţia, de toată slava şi de toate 
soliile lui, şi au  răm as  num ai cu muierea, afară de casa lui, 
ţezând  într 'un gutioiu cu m ultă  ticăloşie, plin de bube şi de 
v ie rm i; iar încaşi la acestea toate, pentrucă să ruşineze pre 
vicleanul diavolul şi să-l biruească cu bărbăţia  sufletului şi cu 
răbdarea, precum zice mai pre larg istoria lui, n ’au dat ne
bunie lui Dum nezeu , nici au greşit cu buzele lui, m ăcar că 
cu acestea toate, socotind şi el deşertăciunea şi ticăloşia 
acestei vieţi, şi multe învârtejiri şi prefaceri ale lucrurilor 
omeneşti, p lângeă şi [să tânguiâ, şi suspinând z ic e â : pre 
m oartea  a chemat-o să-mi fie tată, adică ca cum ar zice : 
m oartea este tatăl carele mă naşte.

O are  ce poate fi aceasta, iubiţii mei, ce zice direptul acesta 
Iov. Nu este lucru îm potrivă?  nu este lucru neu n i t?  M oartea  
taie şi strică ca o s e c e re ; iar tatăl naşte. D ar cum poate naş-

')  în grop are.
2) m ort.
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terea şi stricăciunea să  să unească, fiind am ân d o u ă  împotrivrtM 
Poate că de ispitele cele multe ce i s ’au întâmplat, şi dc |>it 
gubele cele multe ce l-au ajuns, îşi va fi p ierdut mintea, do 
zice că m oartea  îi este t a t ă l ; sau de multele dureri, poate că nu 
va fi ştiind ce g ră e ş te ?  Ba, iubiţii mei, ba nu şi-au pierdui 
mintea şi ştie ce grăeşte, ci num ai socotind cum că cu alta im 
să poate m ântu i omul, nici să poate odihni de patimile şi ti
căloşiile acestei vieţi, fără numai cu moartea, precum  şi înir'nll 
loc zice: «m oartea  este od ihna  omului». D ar  stau de mă mir, 
pentruce nu zice pre m oartea  am chem at-o  să-mi fie mân
tuire, ci zice pre m oartea  am chemat-o să-mi fie ta tă?

CELE TREI NAŞTERL A s c u lta t''- m e i ' ^ t e a l a  şi
--------------------- --------  învăţătura cea creştinească, au  cu

noscut şi au priceput, cum că este la fieştecare creştin trt-1 
naşteri:  una trupească  şi alta sufletească şi alta mântuitoare. 
Deci naşterea cea trupească este aceea ce să naşte neştine 
trupeşte, din tată şi din m um ă, precum o vedem aceastn 
totdeauna, nu num ai la oameni, ci şi la dobitoace, şi pentru 
aceasta să num eşte  naştere trupească, precum zice şi Domnul 
H r i s to s : «că ce e născut din trup, trup este».

A doua  naştere  este cea duhovnicească şi nu este la toti oa
meni, ci numai la cei ce s’au născut duhovniceşte din baia sfân
tului botez, pentru  care iarăşi acestaş Hristos zice cătră ucenicul 
cel ascuns, cătră N ico d im : «de nu să va naşte neştine din 
apă şi din duh , nu va puteâ sâ  intre întru  îm părăţia  ceriului».

Iar a treia naşjere  ce am zis că este m ântuitoare, este aceasta 
ce zice dreptul Iov : cum că este tată moartea, pentru  căci 
că, precum  la naşterea cea dintâi trupească, născându-să  omul 
iese din tru  întunecatele închisori ale pântecilui maicii sale şl 
vede strălucita lum ina soarelui, şi precum la a doua  naştere 
a baiei cei duhovniceşti a sfântului botez iese omul dintru 
întunericul necredintii şi vine la lumina cunoştinjii de D u m 
nezeu, strălucindu-se şi lum inându-se  dintru lumina cea cu 
trei străluciri a Sfintei Troiţe ; în tr 'acestaş chip şi la naşterea 
cea de a treia, care este mântuitoare, să naşte sufletul omului 
şi iese dintru întunericul şi tina trupului, ca d in tr’o puşcărie
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liiimircată, şi merge să vază lum ina cea strălucitoare şi slava 
irn fericită a vieţii cei deapururea. Această naştere a mân- 
llllili pohtiâ să vază şi prorocul David, şi pen tru  aceas ta  
l l r r . i : «scoate, Doam ne, din temniţă sufletul meu, ca să m ăr

t u r i se asc ă  numele tău». Aşijderea şi fericitul Pavel ziceâ:
■ pohtesc să mă sloboz din trupul acesta şi să fiu îm preunat 
|U I Iristos». Această naştere este a  treia cu m ult mai bună 
ţl mai  de folos decât celelalte, pentru  căci naşterea cea tru- 
(H Jiscâ să num eşte  naştere întunecată, iar naşterea cea d u 
hovnicească a sfântului botez să numeşte lum inată , şi pen tru  
K e a s t a  sfântul botez să zice luminare, şi cei botezaţi sâ n u 
mesc luminaţi. Iar a treia naştere  a morţii, carele este m ân- 
lilltoare, este făr de greşală şi făr de primejdie la omul cel 
i ri'dincioi şi drept, căci nu poate  să mai păcătuească după  
moarte. Drept aceea alergăm  toţi credincioşii şi m ergem  îm- 
Iiit-ună cu prieteni noştri şi cu rudeniile, petrecându-i până  
In groapa  (sau beserică), cu adunare  de preoţi cucernici, cu mul- 
|imc de creştini credincioşi, cu cântări sfinte, cu făclii aprinse 
i cu tămâieri şi cu toate alte slavoslovii şi podoabe luminate.

D in tr’această naştere s 'au  născut astăzi şi sufletul cel curat 
ncestui fericit frate ( ') ce au m u r i t ; şi de vreme
re s ’au dat obşteasca datorie după  rânduiala  cea creştinească, 
şi-l petrecem la g ro ap ă  şi să desparte  de noi d in tr’această 
vieaţă, pre carele nădăjduim  şi noi să-l avem  în cealaltă vieaţă, 
Irebueşte să-i dăm  cu toţi o iertăciune, şi m ă rog să zicem 
cu toţi din tot sufletul vostru :  Dum nezeu să-l ierte. De vreme 
ce  au vieţuit ca un om şi au petrecut cu noi într 'această 
lume, poate câ va fi amărît, sau va fi scârbit pre cinevâ, 
sau cu cuvântul, sau cu fapta, şi pentru aceasta să-i zicem 
cu t o ţ i : D um nezeu  să-l ierte. Şi pentru  ca să pu tem  câştigă 
şi noi d u p ă  m oarte  această plată a iertăciunii dela cei vii, 
pentru aceasta să zicem şi a treia oară : D um nezeu să-l ierte, şi 
pre noi să ne miluească, ca un bun şi iubitoriu de oameni, amin.

*) lo c  lăsat d e  scriitor, ca sa pună n u m ele  m ortu lu i la în grop area  căruia  
s'ar rosti cuvântarea.
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CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ IARĂ 

LA P R E S T Ă V I R E A ') O M U L U I

întristat, jalnic şi am ar  să vede a fi răspunsul morţii la 
om, de vreme ce Dum nezeu pre strămoşul nostru Adam. 
pentru  păcatul neascultării l-au osândit spre moarte, z icându-i : 
«păm ânt eşti, şi în p ăm ân t vei merge». Insă de va sta neştine 
să ia seam a cu tot dinadinsul socoteala aceei osânde şi sfâr
şitul acelui ră spuns  a lui Dumnezeu, nu o va aflâ să fie 
m uncă şi pedeapsă, ci mare facere de bine şi mare d o b â n d ă ; 
pentru căci de n 'a r  fi hotărît Dum nezeu m oartea  la om, erâ 
să să facă răutatea  nem oartă  şi păcatul necurmat, şi pentru 
aceasta zice Sfânta Scrip tu ră :  «şi acum  ca nu cum vâ să în- 
tinză m âna  sa şi va lua din le m n u l2) vieţii, şi va m âncâ ş 
va trăi în veci».

Priceput-aţi pricina, cum că după  ce au m âncat din lemnul 
cunoştinţii şi au căzut în păcatul neascultării, l-au oprii 
D um nezeu să nu care cumvâ să m ănânce  şi din lemnul 
vieţii şi va trăi în veci, şi să să facă rău ta tea  nem oartă , şi 
va sem ănâ  omul cu păcatul făr de m oarte  ; şi apoi ce altă 
nevoie mai rea şi mai cumplită ar fi putu t fi la ticălosul om 
decât aceasta ? Drept aceea dar  m are folos şi m are  dar  şj

') m oartea.
2) pom ul.
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■liiHlivnică vindecare s 'au dat omului dela Dum nezeu, ca 
moară şi să să strice acest trup  al păcatului, şi să învieze 

In învierea cea de obşte alt trup  duhovnicesc, făr de strică- 
«In ne, şi făr de m o a r te ;  că mare dobândă  să  face omului 
Ilinnrtea, după  cum zice şi Sfântul Grigorie bogoslovul: «câ 
•fl laie păcatul, pentrucă să nu rămâie rău ta tea  nem oartă , şi 
«A face m unca  milostivire şi iubire de oameni». Pentru  aceasta 
(«'an zis în S c r ip tu ră ) : «păm ânt eşti şi în p ăm ân t  vei merge». 
Pentru aceasta l-au scos D om nul D um nezeu din raiu, să lu
creze păm ântul, dintru care s ’au luat. Pentru aceasta i-au zis: 
• lutru sudoarea  feţii tale vei m âncâ pâinea ta, până  ce te 
vr i  întoarce în păm ântul dintru carele te-ai luat». Pentru 
«ţeasta s ’au invălit cu foi de smochin. Pentru aceasta s’au 
îmbrăcat cu îm brăcăm inte  de piei, care îm brăcăm inte  nu este 
uita, după  cum  zice iarăşi sfântul Grigorie, fără num ai pentru 
ucest trup  g ras  şi muritoriu.

Drept aceea acest trup  gras, o ! iubiţi ascultători, ca un 
Inip al păcatului l-au desbrăcat astăzi şi l-au aruncat la p ă 
mânt, ca o haină veche şi stricată şi acest fericit răposat 
fratele nostru ( *); s’au desbrăcat, zic, de trupul
acesta, pentrucă să să îmbrace cu altul fără de stricăciune, 
i u i  lăsat lăcaşul cel pământesc, pentrucă să câştige alt lăcaş 
tu ceriuri, precum mărturiseşte fericitul Pavel, zicând : pen- 
Irucâ ştim că de să va su rp ă  (strică) casa noastră  cea p ă 
m ântească a trupului, avem zidire dela D um nezeu  casă ve
cinică în ceriuri, nefăcută de m ână». Şi de vreme ce petrecem 
fericitul lui suflet în mâinile lui Dumnezeu, cu adunare  de 
preoţi cucernici, cu mulţime de creştini credincioşi, cu cântări 
sfinte, cu făclii aprinse, şi cu tămâieri şi cu toate alte slavos- 
lovii şi podoabe luminate ; şi de vreme ce au dat obşteasca 
datorie după  rânduiala  cea creştinească, şi-l peirecem la groapă  
şi să desparte dintru această vieaţă, pre carele nădăjduim şi 
noi să-l vedem în cealaltă vieaţă, trebueşte  să-i dăm  cu toţi

V) lo c  lăsat de scriitor, ca  să  pună n u m ele  m ortu lu i la în grop area  
căruia s ’ar rosti cuvântarea.
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o iertăciune, şi mă rog să zicem cu toţi din tot sufletul 
D umnezeu să-l ierte. De vreme ce au vieţuit ca un om şi im 
petrecut cu noi într 'această  lume, poate că va fi amărît, snu 
va fi scârbit pre cinevâ, sau cu cuvântul, sau cu fapta, ţl 
pentru aceasta iar să-i zicem cu toţi : «Dum nezeu să-l ierte» , 
căci această călătorie este să o facem cu toţi. Şi pentrucă sA 
putem  câştiga şi noi după  moarte această plată a iertăciunii 
dela acei vii, pentru  aceasta să zicem şi a treia oară  : Dum
nezeu să-l ierte, şi pre noi să ne miluească, ca un hun ţl 
iubitoriu de oameni.



CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ 

A S U P R A  O M U L U I  M O R T

«Nu plângeţi, că n ’au murit, ci doarm e», aşâ  au zis Fiiul 
ini D um nezeu, când au  văzut m oartă  în pa t pre fata lui Iair, 
mai marele S in ag o g u lu i ; şi aşâ  zic şi eu cătră întelepjia 
voastră, blagosloviţilor ascultători, şi cătră dum nea tâ  (cuta- 
rele ') şi cătră celelalte iubite rudenii, cari cu tânguiri şi cu 
lacrimi vă întristaţi pen tru  aceasta de bun neam  şi cinstită 
cocoană, care s’au odihnit în D o m n u l : «nu plângeţi, câ n ’au 
murit, ci doarm e». Fericitul ei sfârşit este adorm ire , iar nu 
moarte. Drept aceea nu cere dela voi lacrămi, nici pohteşte 
suspinuri, nu priimeşte întristăciune, nici plângere. Vrednice, 
de plâns sunt limbile, limbile cele păgâne, că n ’au credinţă, 
Jidovii că n ’au botez, ereticii că sunt despărţiţi de braţele 
beseric ii; pentrucă aceştia adevărat mor, aceştia iau vecinică 
moarte, precum zice fericitul Pavel la al 7 cap cătră R o m a n i : 
«că cel ce au murit, păcatului au murit odată». Iar o cocoană 
creştinească ca aceasta, ce s ’au născut în baia Sfântului Botez, 
ce au  supt laptele credinfii, ce s ’au hrănit  în casa învăţă
turii dumnezeescului dar, ce s ’au întemeiat cu putere cinsti
telor Taine, ce erâ  îngrădită cu bunătăţi, cu faceri de bine, 
cu lucruri plăcute lui D um nezeu, una  ca aceasta adevăra t

J) soţu l m oarte i.
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n ’au murit, ci doarm e. Aşâ ni-o adeverează nemincinoawt I  
gura  lui Hristos la Sfânta E v a n g h e l ie : «cela ce crede înlru 
mine, nu va m uri în v ec i» ; şi de vreme ce credinciosul nu I 
moare, este lucru adevăra t că sfârşitul lui nu este moartr 
ci adormire, o mărturişeşte  marele Vasilie la cuvântul ce fan I 
asup ra  m orţi i :  «moartea drepţilor este (zice) adorm ire» ; şl I 
iarăşi la molitvele Rusaliilor: «că nu este, D oam ne, moarto 1 
robilor tăi, când ieşim noi din trup , şi venim la tine, Dum- I 
nezeul nostru ; ci schim barea  d in tr’acelea mai cu grijă la ceh' I 
mai vesele, şi la odihnă, şi la bucurie». Şi adevărat cât este 
de dulce această adorm ire  şi cu cât este mai dorită  decAt I 
adorm irea  cea firească de toate zilele. La adorm irea cel I  
firească răm âne  om ul făr de simţire, nu vede, nu aude, nu I 
cunoaşte, sâ  uită pre sine, uită pre fiii lui, pre rudenii, pre 
prieteni, răm âne  lipsit de toate răsfăţările vieţii şi de luminii I 
acestei l u m i ; iar la adorm irea  aceasta de pre urm ă, o ! cât sil I  
bucură, cât să răsfaţă şi cât în v ia z ă ; în Ioc de a-şi pierde I 
lumina, îşi deschide mai vârtos uşa ceriului şi a luminii cei I 
adevărate, o zice Isaia la al nouălea c a p : «celor ce locuesc I 
în locul şi um bra  morţii, lumina îi va lumină pre e i»; în I 
loc de a sâ lipsi de răsfăţări şi de bogăţii, câştigă frumu- 1 
seţele, carele pot singure să sature toate pohtele l u i ; o ade- ] 
verează la psalmul 17: «sătura-mă-voiu, când mi să va arăta I 
m ărirea  ta» : în loc de a răm ânea  de cunoştinţa rudeniilor j 
şi a prietenilor întru  strălucirile luminii cei neapropiate, vede 
în toate zilele pre părinţi şi pre fii şi orice alt au avut dorit 
în lu m e;  o m ărturişeşte  marele Pavel cătră Corinteni în 13 
capete :  «acum cunosc din p a r te ;  iar a tuncea voiu cunoaşte, |  
precum  şi cunoscut sunt». Şi de vreme ce aici după  ador
mirea cea firească să întoarce iară omul la ostenele, la scârbe, 
la supărări, la patim i; acolo după  adorm irea  cea de pre urmă, 
care o numim noi a morţii, trece din scârbe, la bucurie; din 
stricăciune, întru nestricăciune ; din oraşul lăcrămilor, Ia locul 
veselie i; din tu rbu ra rea  vieţii, la adăpostirea  cea lină a m ân 
tuirii ; din patimile Egipetului, în pământul cel fericit al făgă- 
d u in ţ i i ; din robia lumii, la m ântu irea  cer iu lu i ; din petrecanic,
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'înmiească, în ceata fericiţilor îngeri;  şi cealaltă nenorocire 
mir mai m are  decât aceas ta ;  ce altă adorm ire  mai dorită 
McAt adorm irea morţii. Drep t aceea zice şi D uhul Sfânt la

Icsiastul în 7 capete: mai b u n ă  e ziua morţii, decât ziua 
naşterii; că naşterea este începutul durerilor, iar moartea 
«'Nic începutul vieţii cei fericite. Drept aceea zic iară: «nu 
(ilAngeţi, că n ’au murit, ci doarme». Şi cu mine îm preună 
va zice şi cel cu rostul de aur  loan :  «să cuvine la m oarte  
wl ne bucurăm, iară să nu p lâ n g e m ; şi pricina este, zice
nfftntul, de va fi tânăr, s ’au m ântuit curând  din mijlocul re 
lelor; iar de va fi bătrân, aceea ce i să păreâ  mai dorită a
li, cu saţiu luându-1 s’au dus». Şi noi să nu vărsăm  lacrămi 
niciodată, când ruda  şi prietenii dorm, ci mai vârtos (să ne) 
liniştim, tăcem ş i n e  nevoim c a s ă  nu-i dăm  vreo su p ă ra re ;  
măcar cum  că ştim că adorm irea este m oarte  trecătoare, 
sfârşitul a unei zile, precum  zice dumnezeescul Zlataust : 
«dară pentru ce să vărsăm pentru cei morţi lacrămi, pentru ce 
să ne întristăm de sfârşitul vieţii fraţilor noştri, ce să od ih 
nesc în Domnul, ce să veselesc în slava cerească, ce locuesc 
in locaşurile celor vii?» Adevărat moartea, ca o nemilostivă 
ce este, au secerat făr de vreme pre această floare aleasă şi 
au răpit prea timpurie podoaba şi f rum useţea  neamului 
omenesc. Iar pentru  aceasta nici lacrămile sunt cu cale, nici 
întristarea cu d r e p ta te ; că precum este mai norocit coră- 
bierul acela pre carele vântul cel m are îl aduce în grabă  la 
linişte, decât acela ce cu m are linişte, făr de vânt, călăto
reşte, aşâ mai fericit este şi acela ce fără vreme de m oarte  
grabnică să m ută la liniştea dumnezeeştei fericiri. Zice înţe
leptul S o lo m o n : «sfârşindu-să peste puţin, au împlinit ani
m u l ţ i ; că plăcut e râ  D om nului sufletului lui».

Au stătut cu bună  m ulţum ită  la Dum nezeu şi sufletul acestei 
cinstite cocoane, pentru multa ei credinţă, pentru  bunătăţile 
ei cele creştineşti, pentru  curăţenia cea făr de asem ănare, 
pentru cuceria cea m are la cele dumnezeeşti. Drept aceea 
s’au sfârşit preste puţin, pentrucă să câştige rodurile lucru
rilor ei, celor plăcute lui Dumnezeu, sau să zic mai bine,
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s ’au săvârşit, pen trucă  să câştige zilele ei şi să-şi facă vit n|M 
vecinică, O  pasăre, ce să num eşte  finix, de  ce să săvârşi'| l |  
făr de vreme, de aceea mai mult îşi adaugă  zilele vieţii I 
pentrucă m oartea  ti înoeşte vieaţa şi-t dă rue jte  ani imiu 
mulţi.

Deci această cocoană, de ar fi murit pentrucă să să sA* 
vârşească, ar fi fost vrednic de plâns sfârşitul ei, pentrucA 
s’a r  fi pe rdu t  un chip m inunat ca acesta, al darurilor şi ni 
bunătăţilor. Dar de vreme ce s ’au săvârşit, pentrucă un 
trâeascâ în veci, pentrucă să se bucure îm preună  cu îngerii, 
pentrucă să să nască de a doua oară  în ceriu ca finixul, i r 
trebuie lacrămile? Să cuvine (zice fericitul Pavel) acest truji 
stricăcios să să îmbrace cu nestricăciune, şi acest muritorii) 
să să îmbrace cu nem urirea . înceteze drept aceea jalea, sfâi 
şască-se întristăciunea : «că n ’au murit, ci doarm e». Şl
precum  ziceâ apostolii cătră Hristos pentru  Lazăr, aşâ  zic şl 
eu pentru  d â n sa :  de au adormit, mântui-să-va, va aşeză fiii 
de nici un p repus marele D um nezeu sufletul ei cel creştinesc 
în sânul lui Avraam şi al lui Isaia şi a  lui lacov, în lăcaşurile celor 
vii, în corturile celor drepţi, unde  străluceşte lum ina cea deapu
rurea  a dumnezeeştei lui măriri. Şi de vreme ce între cele
lalte faceri de bine, sun t  folositoare cererile Sfintei besericl 
şi rugăciunile celor credincioşi, pen trucă  să câştige fieştecare 
creştin fericirea cea neschimbată, pentru  aceasta vă pohtesc 
pre toţi, prea sfinţiţilor arhierei, cuvioşilor ieromonaşi şi cu
cernicilor precîţi, cinstiţilor boieri şi pre tot norodul ce vi 
aflaţi de faţă, să ziceţi cu un glas şi cu o inimă toţi deo
da tă  : D um nezeu  să o ierte şi sâ o fericească, pentrucă  să 
să învrednicească şi ea şi noi toţi (când va fi voia lui D u m 
nezeu), să ne veselim îm preună  întru îm părăţia  ceriului, unde 
este vieaţă făr de m oarte  şi m ărire  nedespărţită  şi bucurie 
stătătoare, amin.



IV.

ÎNVĂŢĂTURĂ CÂND SĂ FA CE PARASTAS

Un lucru preste fire văz în S fânta  Scriptură la a doua  
rnrte a  împăraţilor în 12 capete, şi foarte m ă  face de m ă  
minunez. îm păratului David i-au fost bolnăvit copilul cel 
dintâiu ce aveâ din Virsavîa, şi pentru  căci să aflâ în nevoia 
morţii, erâ pururea  trist şi m âhnit,  şi nici mâncâ, nici bea, 
tiici puteâ nimenia să-l mângâie. Iar d u p ă  ce au  murit, zice 
Sfânta Sc ptură, îndată  s ’au  spălat şi s ’au  uns cu mirosuri 
<ţi s ’au îm brăcat în haine luminate şi m ergând în casa Dom- 
imlui, au dat mul{ămită lui D um nezeu  şi ieşind afară s ’au 
ospătat şi s’au  veselit. De care lucru stau de m ă  mir, cum 
putu fi aceasta. Că p ân ă  erâ  viu şi bo lrav , plângeâ- şi sâ 
întrista.; şi după  ce au murit, s 'au  veselit. Răspunsul acesta 
ui-1 dă însuşi D a v id : p ână  erâ, zice, bolnav, mi să cuveniâ 
sâ m ă  m âhnesc  pentru el, căci aveam nădejde că mi-1 va 
lăsâ D u m n e z e u ; iar de vreme ce au murit, apoi nu pociu să-l 
întorc; ci-mi c a u t ă 1) mie a merge după  el; şi pentru  aceea 
mă bucur că s ’au odihnit în D om nul şi s’au m ântuit de grijile 
lumii.

Drept aceea zic şi eu cătră du m n ea ta  cutarele şi cătră 
celelalte iubite r u d e n i i ; sâ încetaţi întristarea şi părăsiţi lacră- 
mile, de vreme ce s ’au odihnit în D om nul această cinstită

•) trebuie.
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c o c o a n ă 1), ce să pom eneşte  a s tăz i;  căci lacrămile şi în trU l 
ciunile nu dau nici un folos morţilor, nici pot să-i întonfţ 
din viea}a cea vecinică, nici sâ-i scoată din gropi. Şi penlr 
aceea au pus lege dumnezeeştii apostoli, să nu plânge|i |> 
morţi, ci să-i pom enim  la înfricoşatele taine, şi să fan'W 
milostenie şi alte faceri de bine pentru  ei ; căci este plâclll 
înaintea lui D um nezeu, şi li să face m are folos, şi adll( 
multă dobândă  şi m ântu in ţă  sufletelor. Precum adevereazrt y| 
sfântul Dionisie Ariopaghitul la cuvântul ce face asup ra  mor|ll| 
rugăciunile, zice, ce să fac la sfintele jertvelnice, sunt de fol(i| 
nu numai celor vii, ci mai vârtos celor morţi. Şi pentru 
aceea şi sfânta  beserică să roagă neîncetat bunătăţii Iul 
D um nezeu, să lase toate greşale celui m ort pentru  neputinfit 
om enească  şi să-l odihnească iu locul celor vii, în sânul Im 
Avraam, şi al lui Isaac, şi al lui lacov, de unde lipseşte toalfl 
durerea, grija şi suspinarea şi să nu să uite puterea lui D um 
nezeu, să lase toate greşalele celui m ort pentru nepulinln 
om enească şi să-l odihnească în locul celor vii în sânul Iul 
lacov, de unde lipseşte toată  durerea, grija şi suspinarea şt 
să nu sâ uite puterea  lui D um nezeu, penlru  multa şi nespusa 
a lui bunătate, spurcăciunilor ce s ’au făcut de cel m ort  pentru 
neputinţa o m e n e a sc ă ; de vreme ce nu este nimenia curat dc 
spurcăciuni, d u p ă  cum este zis. Şi de vreme ce şi aceasUt 
cinstită cocoană, ce să pom eneşte  astăzi, cu cuvioasă slujbfl 
besericească, au vieţuit in lume ca un om, să roagă, prin 
mijlocul meu, ' tu tu ro r  câţi vă aflaţi de fată, ca ce va fi greşii 
înaintea lui Dum nezeu şi înaintea oamenilor, să ziceţi toţi cu 
un glas şi cu o inimă : Dum nezeu să o ierte, pentru ca să 
ne învrednicim şi noi a luâ această iertăciune după  pretre- 
cania noastră, amin.

i)  cop ilă .
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A D A U S

ÎNCEPĂTURĂ ŞI ÎNVĂŢĂTURĂ 

P E N T R U  I S P O V E D A N I E

Pre cel ce vrea să să ispoveduească, să-l aducă sâ stea 
înaintea icoanei Domnului nostru lisus Hristos, şi să înceapă 
duhovnicul carele va fi: Blagoslov. bog. naş. sfetii bje. gos- 
podi pomilui 12. Priideate poclonimsia. *)

D upă  aceea :  Pomilui b j e 2) :  să-I zică ce-1 ce va vrea să să 
ispoveduească (de va şti c a r te ) ; iar de nu va şti carte, să-l 
zică duhovnicul.

Şi după aceea să grăească  duhovnicul cătră cel ce va vrea 
să să ispoveduească.

priimească ispovedania ta. Deci nimic să nu te sfieşti, sau sâ 
te ruşinezi, nici să te spăimântezi, sau să ascunzi cevâ de cătră 
mine, ci cu îndrăzneală să-mi spui toate câte ai g r e ş i t ; ca sâ 
priimeşti iertăciune dela D om nul nostru lisus Hristos.

lată chipul sfinţiei sale, aici înaintea noastră  ; iar eu numai 
ce sunt mărturie , ca să mărturisesc înaintea sfinţiei sale toate 
câte  vei grăi cătră mine. Iar de vei ascunde cevâ de cătră

*), a). form ule slovon eşti.

■ Antim Ivîreanu. — Predici. 15

SFATURI D U H O V N I C I L O R  

PENTRU CEI CE SE SPOVEDESC .

Iată, fiiul meu, că nevăzut 
stă înaintea noastră  Domnul 
nostru lisus Hristos, ca să-ţi



2 2 6  A NTIM  IV IR EA N U

mine, vei să aibi îndoit păcatul şi osânda. Deci ia-te amilii* 
dacă ai venit la doftor, să nu te duci netăm ăduit.

Şi a ş â  să-l întrebe pre acela foarte cu denadinsul, m i m  

după  alta, ş i  să îngăduească până  ce-i va răspunde.
Deci iar să grăească duhovnicul cătră dânsul : Spune-ml, 

fiiule, au doară  ţi-ai stricat curăţia ta cu m alahia  ? Şi i;tr 
îmi spune au doară  ai căzut în păcatul sodomiei cu cinev;\'? 
sau cinevâ cu t in e ?  Au doară  ai căzut în păcat cu muiere? 
sau şi cu câte ai căzut şi ce chipuri au fost ? de cele vă
duve ? au de cele cu bărba t  ? Pentrucă  cela ce cade în păcat 
cu muierea ceea ce are bărbat, acela să ch iam ă preacurvar. 
Aşijderea şi m uiarea care va cădeâ în păcat cu altul, având 
bărbat, să cheam ă preacurvară.

Şi iar întreabă pre acela, pentru am estecarea de sânge. 
Spune-mi, fiiule, au doară  ai căzut cu rudeniile tale ? sau cu 
f ină-ta? sau cu n aşă - ta?  au ce chipuri uu fo s t?  Că acestea 
să chiamă amestecare de sânge. Spune-mi, fiiule, au doară 
ai căzut cu dobitoc sau cu pasăre ?

Iar de va fi însurat acela ce să ispovedueşte, să-l întrebe :
spune-mi, fiiule, au doară ai căzut cu femeia ta preste fire 1 
afară din fire? au doară mai înainte de nuntă, fiind logodit, 
cu dânsa  ai căzut în păca t?  sau au doară  ai căzut în păcat
cu altfel de oameni, cari sun t de altă lege? Că acel păcat să
canoneşte mai greu cu un an. De alte păcate care su n t :

Spune-mi, fiiule; au doară  ai om orit  pre c inevâ?  cu voia 
ta sau far de voia ta ?

Şi iar îmi sp u n e :  au doară  ai furat cevâ, şi mai pre u rm ă 
s’au făcut afurisanie ? sau au furat altul şi au adus  la tine ? 
Şi de vei fi furat cevâ, să întorci. Şi îndată cum vei în toarce’ 
să alergi la arhiereu şi să-ţi iei canon dela dânsul, şi să te 
ierte de afurisanie. Sâ întorci, adică să plăteşti.

Spune-mi, fiiule, au doară  ai jurat cu strâmbul, şi în ce 
chip te-ai jurat, cu voia ta, sau făr de voia ta ? Au doară  
ai băgat vreun sărac în nevoie? Au doară  faci năpaste  cuivâ'? 
au ai făcut, au ai oprit simbria cuivâ ? De vei fi năpustit  
pre cinevâ, sau năpăstueşti, să întorci.
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I Spune-mi, fiiule, au doară  eşti cinstitoriu de s tele? au facj 
farm ece? sau ai vărsat ceară sau p lu m b ?  au doară  ai adus 

Iftl casă fârmecătoare, de te-au izbăvit de farmece ? au doară 
li* faci tu însuti ? sau le-ai făcut vreodată ? sau ai făcut far- 
itMTc spre stricăciunea cuivâ? au doară  legi *) dobitoacele ca 
Ifl nu le m ănânce lupii, sau ai pus pre alţii de au făcut de 

I H'fste lucrări ? au doară  ai legat pre bărbat cu femeia ? au altă 
legătură pentru vreo boală? au porţi niscari baere, au ierburi?

Şi de să va aflâ cum că au făcut el de acestea sau îi va 
n făcut lui alţii, unul ca acela să canoneşte 7 am, precum 
este porunca sfintelor canoane. Iar meşterul acela carele le 
face astfel de lucruri să canoniseşte ca un ucigaş, adică ani 
*2<>, precum porunceşte marele Vasilie.

Şi iar îi zice : spune-mi, fiiule, au doară  ai ocărit pre pă- 
linţii tă i?  sau pre vreun o m ?  sau că lugăr?  au doară  ai 
\ rajbă cu cinevâ ? Pentrucă de vei aveâ vrajbă cu cinevâ, d a 
rurile tale şi pravila ta nu este priimită înaintea lui D u m 
nezeu, şi nici altcevâ, orice vei face, nu sunt priimite.

Spune-mi, fiiule, au doară  ai m âncat carnea mortăciuni 
sau sânge de ce! oprit ? sau  de lupi mâncat ? sau de vulturi 
om orît  ? sau te-ai spurcat cu altceva ? sau pre prosturi, Mier
cu rea  sau Vinerea, te-ai fi sp u rc a t?  Au doară  ai închinat pre 
cinevâ diavolului, sau ai hulit, sau ai jurat sfânta  lege?  sau 
credinţa  ? sau  altcevâ hulă ? sau anaftimit -) pre o m ?  sau grăeşti 
minciuni şi te juri în m inc iun i?  au doară  eşti t ru fa ş?  sau 
d o a ră  te îmbeţi ? Pentru  care este această piericiune şi t r u 
peşte şi sufleleşte. Deci jde] acestea loate de acum înainte este 
s ă  te păzeşti foarte şi să te iei a m in te ;  pentrucă iată că de 
a doua oară te b&tezi, după  cum este taina credinţii creşti
neşti, şi de acum înainte să pui începătură bună  cu ajutoriu 
lui Dumnezeu. Şi de g lum e să te fereşti, să  nu faci pre o a 
meni sâ râză, că acestea nu sunt creştineşti, ci cu dreptate 
şi cu curăţie, şi cu smerenia să-ţi petreci vieaţa, pentrucă să-ţi 
aiute Dumnezeu.

')  de-cAnţi, -} ai b lestem at.
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Şi după ce va zice el acestea toate cătră dânsul cu am fi 
runtul, şi acela iar să va făgădui de acestea de toate să -4 
părăsească, atuncea îndată să pleacă în genunche ce să isjxi 
vedueşte, şi să-i citească duhovnicul molitvă. Deci după  ce I 
va citi molitvă, să zică «dostoino est slava» M şi «otpust» '),

A tuncea îl canoneşte  duhovnicul pre dânsul, după  cum il 
va fi greşala l u i ; şi de va aveâ acela multe păcate, il cano
neşte în care păcat este mai m are din celelalte, adică care păcat 
are ani mai mulţi şi celelalte păcate toate într'acel canon să iartă.

Deci a tuncea iar zice duhovnicul cătră dânsul : iată, fiiul 
meu, că atâţia ani porunceşte sfânta  pravilă, c a s ă  nu te pri- 
cestueşti tainelor sfinte. Numai când va fi la prazuicile cele 
mari, când va fi vremea de priceştanie, în loc de priceştanie 
să iai aghiazmă. Şi de te vei ţinea, adică te vei opri de sfânta 
priceştanie, precum  iţi dau canon, ţi să vor iertâ păcatele ; iar 
de te vei trece, adică de nu vei băga  seamă. Iudă te vei face,

Al doilea, şi să păzeşti de ţi sa va întâmpla boală grea de 
moarte, atuncea să te pricestueşti, şi de te vei scula, iar să 
stai în tr’acel canon, care ţi s ’au poruncit şi sâ pui măsură, 
iar să ţii mai înainte cu un an, în care te-ai pricestuit, să 
priimeşti m ăsura  anilor, carii sunt porunciţi.

Şi tu, care eşti duhovnic, ia aminte şi aceasta, că de să 
va părăsi omul de păcat, atunceâ să  canoneşte şi să priimeşte, 
precum  porunceşte marele Vasilie la canon. Iar în câtă vreme 
va fi el în păcat, nimic nu să socoteşte canonul l u i ; iar de 
va ţineâ cât^vâ vreme, să nu să pricestuească, şi apoi iar să 
va tâm plă  de va cădea în păcat, iar să pue începătură  cano
nul dintru 'ntâi. Iar după  ce să va părăsi el de păcat, şi să 
va fi oprit din voia lui şi de priceştanie, sau  de porunca  altui 
duhovnic, a tuncea  i să socotesc Iui şi acei ani în canon ; iar 
de să va aflâ vreun om cucerit, şi de să va nevoi el să facă 
câtăvâ seam ă de mătănii in zi şi în noapte, să-i pogori lui 
un an mai jos de m ăsura  anilor de priceştanie ; iar de va 
nevoi el să dea milostenie, precum ii va fi puterea, iar să-i

!), î) , form u le s lo v o n eşti.
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In ,.i lui şi alt an ; iar de va posti el Miercurea şi Vinerea, 
(in'cum porunceşte sfânta pravilă, lasă-i lui şi alt an. De va 

jllUM Lunia, de dulce să nu mănânce, lasă-i lui şi alt an. 
|nr de va fi omul de treizeci de ani, sau şi mai jos, şi alt 
an ^ă-i lase lui. Iar de va fi de douăzeci de ani, sau şi mai 
jm. mai puţin să să canonească. Iar de nu va suferi aceasta,
i iiro zicem mai sus, să plinească toţi anii care am zis mai sus 
desăvârşit, precum i s 'au poruncit întâi.

De acestea semuiri, adică tocmire, este a sfântului Ion post- 
IIicul. Şi mai mult acei 15 ani ai prea curviei şi ai sodomiei 
ţi ai dobitoacelor, îi pogoară până la trei ani, însă adevărat 
d r -i va posti aceşti trei ani necurmat, adică desăvârşit cu 
post, în zi odatâ să mănânce, şi metanii să facă cum i să va 
porunci dela duhovnic, afară osebit de S âm bătă  şi de Duminică. 
Iar alţi părinţi de acestea n 'au poruncit, numai de sfânta p ri
ceştanie să fie oprit, după  greşala  lor. Iar de păcatul curviei 
până Ia patru ani să-l pogoare, d im preună să ţie cu ce i să 
va porunci, precum s 'au zis mai sus.

Iar Miercurea şi Vinerea să cuvine tu tu ro r creştinilor să 
postească, ca şi cei ce au canoane, şi cei ce n ’au ; pentrucă 
aceasta este obicinuită creştinilor.

Iar după căderea în păcate, de va vrea acela să să călu
gărească, două  părţi să ţie şi o parte să-i ierţi. Iar de va vrea 
să meargă la obşte jitie, lasă-i lui canon jumătate ; iar după  
ce au luat cinul călugăresc, şi au căzut în păcat, câţi ani s’au 
poruncit să-i plinească.

Aşijderea şi muierile să le întrebi, au doară  vor fi purtând 
ierbi, sau vor ti bău t ierbi să nu facă copii, sau de să va 
aflâ să fie făcut ele lucru ca acesta, ca ucigaşii să să cano
nească. Iar de va fi lepădat ca copilul de vreo nevoie, un an 
să să priceştuească. Iar ceea ce va fi purta t  ierbi, sau va fi 
purtând  să le lepede. Iar de face farmece, ca să şti^ ce copil 
va face, sau să ştie alte lucruri, şase ani să nu să cuminece. 
Aşijderea să fie întrebate ele de toate păcatele, ca şi partea  
bărbătească ; şi în câţi ani să vor atlâ în canon să n ’aibă 
voie a frăm ântă  prescuri.



CUVÂNTAREA MITROPOLITULUI ANTIM 
LA SUIREA PE SCAUNUL MITROPOLITAN

In  o r i g i n a l ,  t i t lu l  a c e s t e i  c u v â n t ă r i  e s t e  « A c e a s t a  o  a m  zis  c ân i i  

m ’a m  Făcu t  M i t r o p o l i t » .

cu hier şi cu foc luptă patima să o supue, după  cum este 
legea ră sbo iu lu i; ci numai când aceia ce pătimeşte cu api- 
păieri m ângâioase şi cu doftorii dulci vor aflâ leacul bolna
vului ; şi cele înfricoşate porunci ale meşteşugului doftoresc 
să le oprească în oarecare zile, cu mâncări doftoreşti şi h ră 
nitoare potolind durerile, să arate pre acela ce pătimeşte m ân 
tuit de boală.

Aşâ şi prea înţeleptul doftor al sufletelor şi al trupurilor 
noastre, împăratul împăraţilor Hristos Dumnezeul nostru, vă
zând lumea că bolnăviâ cu patimele necredintii şi să umflâ 
ca o rană  cu înşelăciunile cele lumeşti spre închinăciunea 
idolilor, a socotit cu multe feliuri de mijloace, şi a purta t  de 
grije perttru m ântu irea  oamenilor şi a neamului omenesc, de 
vreme ce acesta este lucru cel dintâiu al bunătă{ii lui, a m ântu i 
pre omul din mâinile vrăjmaşului şi a-1 aduce la f rum useţea 
cea dintâi şi la vrednicia dela care au căzut pentru  păcatul 
neascultării al s trămoşului A d am ; şi nu trimete ploaie de foc

Veniţi după mine şi voiu face pre coi 
vânători de oameni*.

MÂNTUITORUL ASEMĂNAT 

CU DOCTORII.

Doftorii cei desăvârşit şi înţe
lepţi atunci mai mult măresc 
lauda meşteşugului lor, nu când



PREDICI

hun- îngrozirea lumii, nici porneşte mare ca o oaste împro- 
lh i pământului, nici înarmează puterile stihiilor improtiva 
■feiedinţii, ci numai" o spune cu blândeţe, cu minuni, şi o  

spre dânsul cu faceri de bine, şi cu cuvinte cereşti o 
(iirl ice să să m ute de pre dânsa  patimile cele sufleteşti ce 
il\ umflau ca o rană  otrăvită.

...... ........ ... Şi vrând D umnezeu Cuvântul ca să să arateIHIMITEREA v
în lume, mai nainte până  a nu să in tru p âş i  

l'HOROCH OR. ’ . . .  ,
1-------------------a să face om, au trimes in lume prooroci să
(iiupoveduească la oameni venirea lui cea înfăţişată, şi pentru 
nefasta n 'au  ales împăraţi şi crai să facă proroci, n 'au luat 
filozofi şi ritori să trimeaţă propoveduitori venirii lui, n 'au p o 
c n i t  din ceriu întunerece şi mulţime de îngeri, ce are pre 
Irtngă dânsul mii de mii nesocotiţi şi nenum ăraţi,  ci a trimis 
oameni proşti, şi mai vârtos păstori de oi, ca pre Moisi, ca 
pic David, ca pre Samuil, şi toată mulţimea proorocilor, prin 
mijiocul a cărora au sem ănat buna credinţă nu în toată lumea, 
ri numai la un neam, la Jidovi, cari locuiau în tr’o parte a 
pământului, în ludea.

Dar de vreme ce Dum nezeu va pre toţi oamenii să-i mân- 
tnească şi Ia cunoştinţa adevărului să vie, căci aceasta este 
mare sete la Dum nezeu a pofti şi a iubi să să m ântuească 
oamenii; pentru aceasta nu să odihniâ D um nezeu să fie numai 
li Jidovi buna  credinţă, şi celelalte limbi să fie lipsite de 
ilarul lui. Pentru aceasta au vrut să răsară lumina d u m n e 
zeirii lui în toată lumea, şi viind împlinirea vremii, după 
rum  zice fericitul Pavel, vrut-au Dum nezeu să vie Fiiul lui. 
să să nască din muiere, să să facă supt lege, ca pre cei de 
supt lege să-i ră scum pere ;  s ’au făcut om din Născătoare de 
Dum nezeu şi pururea  fecioara Maria, au petrecut în lume 
împreună cu oamenii, şi vrând să tragă  l im bile1) la cunoştinţa 
dumnezeirii lui şi să-i înveţe lucruri prea slăvite şi poruncă  
nouă şi vieaţă cerească, cercă să afle slugi acestor porunci, 
şi n’au căutat cetăţi, nu s ’au uitat la mulţime de oameni,



ANTIM IV IREANU

n ’au socotit slujba împăraţilor, s 'au  scârbit de puterea avuţiei, 
au urit biruinţa ritorilor, nu i-au trebuit limbile filozofiloi 
nu s ’au slujit cu arme, după  cum e obiceiul ostaşilor, nici cu 
alte meşteşuguri asem enea acestora ; pentrucă să nu aib.t 
putere nimeni din cei necredincioşi să zică că au tras la sim- 
Hristos mulţimea cu unele ca acestea, ci num ai s 'a  slujii 
iar cu mijlocul cu carele au ales pre proroci.

__Şi ce face? au luat iar propoveduitori Evan-
APOSTOLII. . .. . ,
---------------- gneiiei, nu păstori ca pre proroci, ci pescari ţl

vânători de peşte, şi i-au trimes să propoveduească lumii buna
vestire, şi le încredinţează în mânile lor şi în limbile lor dof- 
toria lumii, zicându-le; «veniţi după  mine şî voiu face pre voi 
pescari de oameni ; încetaţi de a vă trudi deasupra  mării cei 
neînsufleţite, mutaţi pentru dragostea mea m eşterşugul cel pes
căresc pre p ă m â n t ; acolea pre dânsul trimeteţi, şi vă întindeţi 
mrejile, vânaţi pentru mine vânatul cred in ţii ; veniţi după  mine, 
urmaţi-mi mie, ucenicii mei şi învăţătorii lumii; lucraţi pentru 
dragostea mea meşterşugul vostru pentru ceriuri. Vărsată este 
ca apa mării pre p ăm ân t închinăciunea idolească, zidirea este 
acoperită cu norul a mulţi dumnezei, adâncul necredinţii îneacă 
toată lumea, oamenii să cufundă de valurile drăceşti, lumea 
pute de împuţiciunea sângiurilor şi să strică cu jertvele cele 
stricăcioase. Voiu pune asupra  lor ispravnici şi doftori, pre 
voi. pre pescari. Patima aceasta chiamă merşterşugul v o s t ru ; 
să slujim cu iarbă mântuitoare zidirea ce este in nevoi, 
veniţi după  mine», iar, ei lăsând mrejile, m erseră  după  d â n s u l ; 
în tr’un gând erâ ceata ucenicilor cu pohta  stăpânului. Şi ca 
nişte oameni drepţi şi proşti de răutate, n 'au viclenit în mintea 
lor, nici şi-au p repus în inima lor de acea chemare, ci ca 
nişte oameni blânzi şi fără de răutate au mers după dânsul, 
ca hierul după piatra magnetului şi ca părul după  chihri- 
barul cel curat, şi cu puterea Mântuitoriului 1 Iristos au ru 
şinat pre cei ce i-au văzut, şi ca pre nişte peşti cu mreaja 
blagosloviei au prins mulţimea şi au vânat auzurile no ro a 
delor şi au înduplecat inimile tiranilor şi sufletele împăraţilor
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■ f u  s u p u s ; şi au făcut o izbândă şi o biruinţă atâta de 
fi mu > isă, cât n 'au putut-o face toate împărăţiile lumii ; 

« n u n i i  făr de arm e şi nedechisi{i de ale oştirii, săraci de 
| tn ţit ' ,  proşti de învăţătură, slabi de post, blânzi pentru ne- 
■lutute, an înălţat nu steaguri de oaste, ci num ai crucea, 
mitiiuil păcii, propoveduind nu cu sunete* de tobe şi de 
linie, ci numai cu neputincioasă limbă şi neînvătată, pe 
Hristos şi c r e d in ţa ; fulgerând nu zic cu fulgerile săbiilor 
tel or ascuţite, ci numai cu strălucirile unei vieţi bune, neum plând  
pnmântui de oşti, nici să acopere m area  de corăbii cu vântrele, 
d  numai făr de rane, făr de sânge, făr de vătămare, calcă 
ţi supun toată păgânătatea, biruesc iadul, sting înşelăciunea, 
jljţonesc minciuna, întind numele lui Hristos şi credinţa, cât 
rsle întins păm ântul şi lumea.

. _______ ___Pentru aceea dar nu este minune,
ANTIM MITROPOLIT. .................................. „ ................................... .....
----------------------------------------- i u b i ţ i i  m e i  a s c u l t ă t o r i  ş i  c i n s t i ţ i  ş i  d e

liuii neam  boieri, de m ’au rânduit şi pre mine Dum nezeu şi 
m 'au pus. om mic fiind şi smerit, păstor mic la mică turm ă, la 
dum neavoastră , pre care eu nu vă am, nici vă {iu tu rm ă mică, 
t i  mare şi înaltă: m are pentru  buna închinăciune şi dreap ta  
credinţă, care o păziţi curată şi nespurcată, fiind încunjuraţi şi 
îngrădiţi între hotarele celor streini de feliu, şi împresuraţi de 
a tâtea nevoi şi scârbe, ce vin to tdeauna neîncetat dela cei ce s tă 
pânesc păm ântu l acesta ; înaltă, pentru buna beserică şi cătră 
a rh ie r e u ; de vreme ce aceste două întemeiază şi întăresc bese- 
rica, şi măcar că eu am  fost mai mic şi mai netrebnic decât toţi, 
precum au fost şi David mai mic între fraţi şi în casa tătâne- 
său, dar D um nezeu n ’au căutat la micşorarea şi netrebnicia 
mea, nu s ’au uitat la sărăcia şi la s treinâtatea *) mea, n ’au so 
cotit prostia şi neştiinţa m ea; ci au căutat la bogăţia şi noianul 
bunătăţii sale ; şi au acoperit de cătră oameni toate spurcăciu
nile şi făr de legele mele, care sunt mai multe decât perii ca 
pului meu şi decât nisipul mării, şi m 'au  învăţat, nevrednic fiind, 
la această s tăpână  şi mare vrednicie a arhieriei, şi m ’au trimis

1) nu erâ Rom  An.



ANTIM  1VIREANU

Ia du , avoas tră  să vă fiu păstoriu, părinte sufeltesc, rugâtoriu I 
c ă t r ă ^  m nezeu  pentru  buna  sănăta tea  şi spăsenia dumne»* 
voast a cinstitelor dum neavoastră  c a s e : purtătoriu d<

rije ?  -e le  ce ar fi spre folosul m â n tu i r i i ,  şi să v& fiu dt 
m â „ a i c  la scârbele robiei cei vaviloneşti a lumu aceştia, cm 

lerern- i oroc,ului lui Dum nezeu, şi ca Iosif' al u n sPrezecele« 
fec ior*  \? a t i ra rh u lu i  lacov, Egiptenilor ; şi d inpreunâ  cu dum- 
neav-Q al să pătimesc la toate câte va aduce ceasul şi vr e mea ;
p e n t r u  * r e  lucru am datorie să priveghez cu osârdie ş i  fă r

de lei! c£/Uia şi noaptea şi în to t  ceasul, pen tru  folosul spa.
senia ^  ro r  de obşte, învăţându-vă  şi indrep tându-vâ  Cu frjca 
lui D i ^ ' e z e u  pre calea cea dreaptă . Şi dum neavoastră  incă 1 
aveţi c h i r i e  cele ce veţi cunoaşte — că vă învăţ făr d e fâţărie I 
şj f^r a* vicleşug — vă îndem n să  le priimiţi şi să le făcuţi j
pen tru  josu l cel sufletesc al dum neavoastră ,  şi s i  vă su p u . |1
neţi a» ^ . fă r i i ,  că aceâ ascultare ce o faceţi mie, o faceţi lui 
Hris to^ ji zice la 10 capete ale L u c ă i : «cel ce ascultă  pre j 
«voi ia’ ^ niine ascultă, şi cel ce să leapădă de voi, să le a pedâ 1 
«de n r  Şi cel ce să leapădă de mine, să leapădă de ce| ce J 
«m ’au iies pre mine». Aşişderea zice şi fericitul Pavel ia ţ a  
capete ' ri A  O v re i :  «fraţilor, plecaţi-vă povăţuitorilor v0 şţri şi 
«vă c u ^ ţ *  lor, că ei privighează pentru  sufletele v0 a s tre, 
«cum - fi să dea cuvânt ca cu bucurie aceasta să facă  iar 
«nu s i ? r , (iând, că nu este de folos vouă aceasta». Şi m ă  rog 
b u n ă t ă l V t t i i  Şi iubirii sale de oameni să-mi lumineze mintea, 
Cd să p t^ '  propovedui cuvântul adevărului, şi să-mi în tărească 
inima î •frica lui, ca să pociu păstori cuvântă toarea  tu rm a 
lui cea ^ . f i s ă ,  care o a răscum părat cu prea scum p sângele  
său din ^ f m a  vrăjmaşului, d u p ă  cum adeverează Petru a p 0S. 
toiul, zi : «ştiind câ nu cu putrede, cu argint sau Cu aur 
«v’aţi r ^ â '. t im păra t  din cea deşartă  vieaţă a voastră, Ce erâ 
«dată d ^  părinţi, ci cu cinstit sânge ca a  unui miel fg r 
«prihaiifv '^ .espurcat Hristos». Iar D um nezeu  cel mare şi jn a iti 
carele e ?  ' închinat de toate făpturile, izvorul prea în ţe lep
ciunii a  icul cel neurm at al bunătăţii  întru adevărat, şi a d â n 
cimea c^ â jiehotărită a  bunei îndurări,  însuşi ca un s t ă p â n
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H iiibitoriu de oameni, sâ trimiţă darul Duhului Sfânt prea 
flip.lit şi cel de D um nezeu încununat cap al prea luminatului 
Pum nulu i şi al nostru de obşte de mult bine făcătoriu Io Cos- 
Minliti B asarab Voevod, şi să-l blagoslovească dintru înăl
ţimea lăcaşului său, ca pre Avraam imulţindu-i seminţia din 
iit iiiii în neam, şi sâ-1 păzească cu întreagă sănătate  şi cu lină pace 
l'An.'i la adânci bătrâneţe  la prea înălţatul scaunul Măriei sale 
ilmprcună cu ţoală luminată casa Măriei sale. M âna cea tare  şi 
piilernică şi braţul cel înalt al prea înălţatului D umnezeu să s u 
pui'' pre toţi vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi podnojie l) picioa- 
felitr Măriei sale, şi să vă întărească şi pre dum neavoastră  dela 
inie p ână  la mare, îm preună cu toţi ai dum neavoastră ,  întru cre- 
illnţa cea bună şi dreaptă, întru cunoştinţa adevărului şi întru n ă 
dejdea vieţii cei de veci, care este făgăduită de nemincinosul 
D um nezeu mai înainte de vremile vecilor aleşilor lui şi să vă 
povăţueaşcă la tot lucrul cel bun şi folosul SDre plăcerea lujt 
ferindu-vă in toată vremea, şi în tot ceasul, şi în#tot locui de 
vicleşugurile diavolului; să vă îngrădească cu sânţii îngerii săi, 
ţl să  vă înarmeze cu a rm a dreptăţii, şi să vă dăruească pacea 
lui ceea ce covârşeşte toată mintea, ca să petreceţi vieaţa cin
stită şi curată; cu pace, şi cu sănă ta te ;  să păzească inimile 
voastre şi gândurile  voastre în Hristos lisus, după  cum zice 
Pavel, ca să faceţi câte sunt adevărate, câte sunt cinstite, câte 
sunt drepte, câte sunt curate, câte sunt iubite, câte sunt cu 
num e bun şi lăudate, cu rugăciune şi cu blagoslovenia prea 
sfinţilor arhierei şi întru Hristos iubiţi fraţi, şi întocma slu
jitori ; şi după  petrecania vieţii aceştia să nc învrednicească 
pre noi pre toţi milostivul Dumnezeu la împărăţia ceriu lu i 
ca să auzim fieştecarele din noi glasul a c e l a :  «slugă b u n ă  şi 
credincioasă, peste puţin ai fost credincios, preste mai multe 
te voiu pune, intră întru bucuria Domnului tău».

M ş t e r g â t o r i  d e  p i c i o a r e  d i n  p a p u r ă .



D O U Ă  Î N T Â M P I N Ă R I  

CĂTRE BRÂNCOVEANU

I.

M i t r o p o l i t u l  A n t i m  a  fo s t  p â r î t  la  B r â n c o v e a m i  c a  s ă  fie s co i  
d i n  s c a u n u l  m i t r o p o l i t a n .  E l  s ' a  a p ă r a t  c u  d o u ă  î n t â m p i n ă r i  t r i 
m i s e  d o m n u l u i .  C e a  d i n t â i  e  î n t i t u l a t ă  î n  o r i g i n a l  «Ia  l e a t  72201),  
î n  l u n a  lu i  G h e n a r i e  în  13  zile».

•
Duminică la vreme de chindie, Prea luminatul Domn loan 

Constandin B. C. Voevod, având prepus pentru nişte lucruri 
ce le-au adus întâmplările vremii de s’au făcut, cum că să fie 
făcut cu învăţătura şi îndem narea  noastră, şi fiind Măria Sa 
îndem nat de nişte obraze mari besericeşti şi mireneştî, pline 
de zavistii şi de răutate, au trimis Ia noi cu poruncă  mare 
pre duhovnicul lui, pre episcopul Nisis chir Mitrofan Th;i- 
situl, carele erâ  s fe tag o re ţ2) dela mănăstirea  Dionisiului, de 
ne-au zis, au Bă fac paretisis 3) de bunăvoia mea şi să-mi las 
scaunul să ies, au să mă scoaţă Măria Sa cu sila şi să scrie 
la Ţarigrad să mă şi caterisească. Pentru  care lucru mergând 
eu la curte AAarţi seara, şi vorbind în taină cu M ăria Sa, 
i-am zis: cum că mă las de vlâdicie, de voia mea, şi într’acel 
ceas i-am dat şi scris aceste 12 capete, carele însem năm  aici, 
să să afle Ia cei de pre u rm ă spre aducerea  aminte şi să 
cunoască fieştecine şi nevinovăţia noastră. «Domnul a fost 

lu m in a re a  mea şi Mântuitoriul meu» (Psalm 'il). Această

1) 1 7 1 2 . — 2) d e l a  S f .  M u n t e ,  —  3) d e m i s i u n e .
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■flNoare ce o închin întru înţeleapta socoteala Măriei Tale, 
M t  rog ca unui D om n milostiv şi iubitoriii de Hristos sâ o 
fllr.li când vei aveâ îndelete cu blândeţe pentru dragostea 
juni blândului H r i s to s 1), şi cele scrisi s i  Ic socoteşti toate cu 
ImAnuntul, cu judecata  dreaptă , că le vei aflâ adevărate ; 
>1 scoate din inima Măriei Tale ghimpul (că nu sunt, ştie 
I >■ m i i  nul, precum mă socoteşti Măria Ta, şi precum m ă vorbesc2) 
(li* rău improtivnicii mei. şi am nădejde pre Dum nezeu că 
»ii va descoperi dreptatea  mea fără de zăbavă, căci eu în 
nerăutatea m ea m ’am purtat, iar tu D oam ne  ia r tă -m ă3). Ştiu 
pA vrăjmaşii mei cuvânt fără de lege au a runcat asupra  mea 4) 
înaintea făcâtoriului meu de bine, carele eşti Măria Ta, şi la 
această ce alta pot zice întâi, fără numai :

nezeu să trăesc pre pământ), au în vieaja Măriei Tale, au 
după petrecania a mul}i ani a Măriei Tale, sâ fiu eu sub le
gătura  cea grea  a a fu r isan ie i ; iar de nu, sâ fie cei ce au grăit 
rău cătră Măria Ta (asupra nevinovatului) fără de lege în 
trufie şi în defăimare.

2. A doua, de am  grăit, au  în beserică (propoveduind cu
vântul lui D umnezeu), au afară în taină, sau  de fa{ă înaintea 
Măriei Tale, au şi pe după  dos, vreun cuvânt carele să nu 
fi fost pre plăcerea Măriei Tale, l-am grăit din datorie, ca hn 
păstoriu sufletesc, iar nu cu vicleşug, să te vatăm au t r u 
peşte au sufleteşte.

3. Eu aici în tară  n ’am venit de voia mea, nici de vreo 
sărăcie sau  lipsă, nici mănăstirea  Snagovului nu o am luat-o 
cu d e a s i la ; iară ce am lucrat în 7 ani ce am  fost acolo 
(nu atâta din venitul casei, cât din sudorile fetii mele), lu 
crurile acelea mărturisesc la toji, şi măcar că Măria Ta nu

1) ultimele 3 cuvinte sunt în original şi in greceşte.
2) ultimele două cuvinte, şi în greceşte.
:i) dela căci inainte şi în greceşte.
*) dela cuvânt înainte, şi în greceşte.

ÎNVINUIRILE a d u s e  
M I T R O P O L I T U L U I .

1. De am viclenit pre Măria Ta, au 
casa Măriei Tale, au am vreun gând 
rău (în cât va îndelung răbdâ D um -
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pohtiai să ies de acolo, iar cine au fost pricinuitorii ieşirii mol* 
vor da seam a înaintea lui D um nezeu  ; iar încailea am iq.il 
cu cinste, şi nim enea nu mi-au luat seama, căci să vedea că am 
făcut şi am adaos, iar n ’am stricat, iar nici datorie am lăsal,

4. La Episcopia Râmnicului puiu m arto r  pre D um nezeu cam 
cunoaşte ascunsurile inimii '), că nici in visul meu nu mi-am 
înch ipu it2) să mă fac arhiereu, cunoscându-m ă pre mine mul 
păcătos şi mai nevrednic decât toţi oamenii păm ântului.  Iar 
de vreme ce Dumnezeu, cel ce iconomiseşte toate spre mal 
b in e 3) aşâ  au vrut să ridice din păm ân t  sărac, şi din gunoiu  sil 
înalţe m e a s e r4) pentru a-1 pune pre el cu boierii poporului său, 
eu ce pu team  face?  m ’am  supus D om nului şi l-am rugai 
pre el 5). Am şezut şi acolo 3 ani fără două l u n i ; ce am  lucrat 
acolo (nu atâta din veniturile casei, cât iară din osteneala şi 
sudoarea feţii mele) este vederat t u tu r o r 1’). Ieşirea mea de acolo 
n ’au fost cu voia m e a ;  eram  odihnit cu atâta, şi-mi ajungea 
din destul necazurile ce petreceam. Iar apoi am ieşit cu cinste 
şi nici seam a mi-au luat nimenea, nici datorie am  lăsat, câ 
aşâ ne-au slujit vremea.

5. Mitropolia n ’am  luat-o cu sila, nici cu mite, nici cu 
rugăciuni. Facâ-mi D um nezeu răsplătire, de va fi u rm at vreuna 
de acestea, ci aşâ  au fost plăcut înaintea stăpânului D u m 
nezeu, şi au lum inat pre Măria Ta şi te-au făcut in s t ru m e n t7) 
la mijloc, de mi s 'au făcut m utare  d in tr’un scaun într 'altul. 
Şi ştiind că această u r m a r e s) este duhovnicească, am pus os
teneli peste osteneli în tru toate, şi am  trudit din zi din noapte 
să înmulţesc talantul Domnului, pentrucă să nu m ă num ăr 
in rândul leneşei slugi, şi am silit după  putinţa mea, şi după  
proasta  a jungerea minţii mele, de am lucrat în via Dom-

l) dela pe înainte, şi în greceşte.
3) în original şi în greceşte.
3) dela Dumnezeu înainte, şi în greceşte.
4) dela pentru înainte, şi în greceşte.
5) dela m'am supus înainte, şi în greceşte.
•) vederat tuturor şi în greceşte.
7) în original şi în greceşte, —8) idem.
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Pilim, de nu ca cel de al nouălea ceas, m ăcar ca cel de al 
UlUprczecelea ceas, şi nădăjduesc că voiu luâ dela stăpân 

deplin, că este volnic pre al său. Şi acestea câte am 
SjrAit cu limba, cine va vrea să le socotească cu cuget drept
■ MiA părtinire şi d u p ă  D u m n e z e u 1), nici u na  nu va aflâ, ca să 
I im fie spre slava lui Dumnezeu, spre cinstea Măriei Tale, 
l | l  .pre folosul tării-

li Răutatea şi zavistia din lume nici au lipsit, nici va lipsi, 
p r i i  Ini căci este pornit omul din tinereţile lui spre cele vi- 
t Inie, şi nu să părăseşte a nu zavistui binele şi cinstea altuia, 

I yl pentru  aceea ştiu că să nevoesc mulţi ca să strice cu vorbele 
Im cele otrăvicioase bunele tale moravuri 2), şi silesc cu vicleşug 
ni ,ă te  îndem ne pre Măria Ta să faci cele ce n ’au făcut in 
iiiu-rete spre sufleteasca vătămare şi spre clevetirea oamenilor.

7. Pre cei ce sunt pricina răutăţii îi ştiu cine sunt, ca 
( u i i i  m ă ştiu însumi pre mine, unii dc aicea şi alţii d in 
ii altă parte, cari sunt neschimbători 3) din rău. Iar aş pohti să 
Hau de faţă cu dânşii înaintea Măriei Tale şi înaintea a mult 
norod, sâ a r a te 4) cele neadevărate  cu carele mă lupt în 
^adar;  şi m ăcar că mie nu mi să cuvine, ca unui arhiereu, să 
grăesc pre nimeni de rău, nici să pârăsc, iar mi să pare că 
cu ajutoriul lui D um nezeu  foarte s’ar ruşina.

8. Intre celelalte mozavirii şi vânzări ce-mi fac, ca Iuda 
pre Hristos, au zis că tră  Măria Ta cel ce au zis, cum să fiu 
făcut 24 dc capete asup ra  Măriei Tale împotrivă, ce şi ce 
voiu să fac, în treabă  pre părintele Nisis, să-ţi spue acele ca 
pete ce zic că i le -am  citit în tr’acei ceas, ce au pomenit de 
ele. fiind de faţă şi O d r i a n u l ; care capete eu vream să le 
arăt Măriei Tale tocm a de atuncea şi să-ţi cer voie să mă 
Iaşi si-i afurisesc de faţă pre cei ce te scornesc, dar n 'au 
vrut să m i  lase u n i i ; ia r  de vei pohti Măria Ta să ţi le 
trimet să le citeşti, să vezi ce cinste îmi fac fiii mei cei su-

■) deia cu înainte şi in greceşte.
2) bunele tale moravuri şi în greceşte.
J) în origina! şi în greceşte, 

idem.
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fleteşti, şi ce vorbesc pentru mine. Ci zicând eu acelui.» 10 
ţi le-au spus, cum că s’au lunecat şi el cu firea ca to[i 
menii, şi cum c i  toate le am  însemnate capete, şi nevrând H 
i le citesc, că nici aveam vreme, nici imi este drag sA Ir 
mai auz, au zis cătră M ir ia  Ta c o n tra r iu l '). Dum nezeu s i  fard 
plată fieştecăruia d in tr’înşii după  faptele lor, eu sunt galii

9. Iară pen tru  paretisis ce mi-au venit poruncă  d i l t  
Măria Ta ca să fac, zic cum că nu îndrăznesc, pentru 1.i• I 
găduelile care dăm noi arhiereii înaintea lui D u m n e z n iJ  
când ne hirotonim (precum şi cu m âna scriem în condici,! 
după  cum este rânduiala  besericească, şi iscălim înaintea c c I m  

ce vor să hirotonească) să facem paretisis înşine noi de voi.i 
noastră, căci călcăm porunca şi făgăduiala ; şi D um nezeu , mi] 
glumeşte, că zice Pavel : fiecare unde au fost chem at an>l<!l 
să răm âe 2) ;  iar pentru dragostea M lrie i  Tale, de ne vei p o « |  
runci, vom face, pentrucă să nu socoteşti că-{i s tăm  împo- I 
trivă ; numai fă M ir ia  Ta socoteală dreap tă  şi cu frica Iul 
Dumnezeu, de este cu dreptul să zică cinevâ unui om  cu sila : ţ 
despar{ă-te de muierea ta, şi lipseşte din casa ta şi din ago- I 
nisita ta, far de nici o vină; pentru carele este zis (măcar ' 
că este îm preunarea  trupească) unde  Dum nezeu au împreunai, | 
omul să nu despar tă  ; dar cu cât mai vârtos să îndemne 
cinevâ pre un arhiereu să-şi lase eparh ia  fără vină şi făr de I 
judecată, că este îm preunare  duhovnicească, care le  are da- I 
torie până la vărsarea sângelui să nu-şi părăsească turma, I 
după  cum zice Hristos : «păstoriul cel bun îşi pune sufletul I 
pentru  o i » ; iar însuşi eu pohtesc să fac voia Măriei Tale, I 
iară nu a mea.

10. Judecă Măria Ta, ca un D om n creştin, de este cu cale I 
şi de să cuvine să fiu lipsit, acum a la bătrânelele mele, dc I 
am ândouă , şi de tu rm a ce mi s’au încredinţat de D um nezeu, 
ca unui nevrednic, şi de m unca  şi osteneala t inere i lo r  mele, ] 
că zice Sfânta  S c r ip tu ră : nu vei pedepsi de două ori pentru

l)  în orig inal, în greceşte.
-) dela fiecare înainte, şi în greceşte.
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fci't'iM1- l). Şi de vei afla M ir ia  Ta că este cu dreptate, fie 
Humele Domnului blagoslovit de acum până  în veci.

11. Iară dev e i  zice M ăria Ta pentru ce am îndatorit casa 
>|i «in făcut cele ce am făcut; am multe, de mi s ’ar {ineâ 
In ca m ă ,  carele nu sunt fără de cale, num ai le las să zic 
i A iun cheltuit ca la o casă a mea, cum cheltueşte fieştecine 
In casa sa, şi ca un păstoriu adevărat, iară nu ca un năimit 
i turle jungiie şi s tr ică ;  şi alta pre aceste vremi aş pohti să 
| | ln ,  cine nu este dator din câţi ne fierbem într această tică- 
ln.f.i de  ţ a r ă ?  Că întâi şi pre Măria Ta te auz to tdeauna 
HlrAud: c u m  că este datoare ţara  cu două sute şi mai multe 
ilr pungi. O are  acea datorie M ăria Ta o faci, au întâmplările 
vremii. Şi aceasta au adus şi pre alţii, şi pre mine la datorie : 
Im mă rog Măriei Tale să nu rămâiu în tr’aceasta, nici să fiu 
lipsit de mila Măriei Tale.

12. Intre altele să cuvintează şi aceasta, cum câ sunt strein 
Vi nu s 'au  cuvenit să fiu eu mitropolit. In Hristos suntem 
Iuţi u n a ;  şi apoi n ’am fost num ai eu episcop şi mitropolit 
nlrein în Ţ ara  Românească, ci au fost şi alţii mulţi, precum 
n/i văd în condice, şi precum să politiceşte în toată beserică, 
precum au stătut şi alţi Domni de ţa ră  şi streini, ca şi în 
luată lu m e a ;  că D um nezeu  au făcut lum ea slobodă pentru 
toţi şi un lucru ce nu să face, nici să s trăm ută  la o beserică 
tic cele proaste, sau  la o m ănăstire pentru carele nu este 
hotar besericesc, ia ră  de să va întâmplă vreo pricină sau 
dreaptă sau  n e d re a p tă 2), răpştesc cei mai mulţi şi zic că este 
păcat, d a r  cu cât mai vârtos să să străm ute  capul besericii 
n vreunei eparhii şi să nu să vateme multe suflete, şi să nu 
urmeze m ulte  lucruri necuviincioase, precum vedem că să 
fac in bogate  locuri : şi cum câ poţi Măria Ta să faci ce vei 
vrea d u p ă  pohta  Măriei Tale, este lucru adevărat, iar eu încă 
/ic să fac  şi d u p ă  poh ta  lui Hristos. De m ă ţii cu tot d ina
dinsul greşit Măriei Tale, lăsaţi şi sâ va lăsâ vouă. Aceasta

1) dela nu înainte, şi in greceşte, 
dela primii sau şi în greceşte.

Antim  Ivireauu . — Predici. 16
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spre îndreptarea mea le scriu, în dreptate şi în adevăr, iar 
din ce am zis înaintea Măriei Tale nu voiu ieşi. Fie după  cum 
pohteşti, şi Dumnezeul păcii să fie cu Măria Ta.

II.

In orig in a l poartă titlul de «D um in ică  la F evruarie 3 zile —  res- 
p unsul ce  am dat a doua oară».

In toate cuvinttle  tale adu-ţi aminte de cele de pre urm ă ale 
tale, şi în veci nu vei greşi J).

Iarăşi şi a doua  oară fac supărare  Măriei Tale cu această 
puţinică a mea cucernică scrisoare şi zic cuvântul lui David : 
«Mâniaţi-vă şi nu greşiţi cele ce ziceţi întru inimile voastre»'; 
şi ia seam a (pentru dragostea  lui Hristos) acestor scrise cu 
gând drept. Şi de pohteşti ca să fii Măria Ta  odihnit şi fără 
vătăm are sufletească, şi să fiu şi eu mulţămit, m ă rog, ţine 
cum păna  judecăţii drept şi nu lăsă să-ţi spurce unii şi aiţii 
auzirile cu vorbele lor cele otrăvicioase, că zice David : min
cinoşi fiii oam enilor în cum pene  a face strâm bătate . Măria 
Ta, când ai tr imes la mine pre părintele Nisis, mi-au zis 
chiar în faţă, au să fac, după  cum îmi porunceşti Măria Ta, 
paretisis de voia mea, au preste 15 zile vei face Măria Ta, 
precum vei şti, de m ă vei scoate cu paguba mea şi cu 
ruşine.

Eu încă, pentru ca sâ nu m ă arăt cătră Măria Ta iubi- 
toriu de sean ţe le  -), şi să potolesc m ânia  Măriei Tale, am zis 
cătră sfinţia sa că voiu face după  cum îmi porunceşti şi 
voiu veni la M ăria Ta, precum  am  şi venit. Şi în tr ’acel ceas 
mi-am dat cu cucerie toată voinţa m ea înaintea Măriei Talc 
şi prin glas viu şi în scris. Socotind că după  ce vei ceti 
Măria Ta acelea 12 capete ce am scris în tr’aceâ foiţă ce 
ţi-am dat, te vei r ă s g â n d i3) şi vei lăsă pre Irod (pre carele te

!) în orig in a l, şi in greceşte . 
a) scandaluri.
3) în  or ig in a l, în grcceşte .
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lltilriimnă să faci aceasta), ca pre  un mincinos că nu ştie a 
Mul i aliluia, şi nu vei intră în păcat cu mine şi în cleve- 
llira i toatei lumi ; iar de vreme ce văd că te nevoeşti Măria 

m i  n i  tot dinadinsul să o isprăveşti aceasta, iarăşi zic că nu 
vniii e>i din porunca  Măriei Taie. Numai mă rog Măriei Tale 
|A |l faci milă de bătrâneţele mele şi de neputinţele ce am, 
ţl precum te-au  luminat D um nezeu de ai aflat chiverniseala 
m d o r  trei pungi (precum mi-au zis Nisis), să afli şi celor- 
Ulii 4, şi să-mi iai zapisele dela datornici, să  mi Ie dai în 
iiiAna mea, şi aşâ  voiu face şi eu scrisoare dela m âna  m ea  a 
tir m isiunii*) şi aceasta nu pentru  alta, fără num ai ca să ia sfârşit 
»rnn delile, carele vei fi socotind Măria Ta că doară  să trag 
ilrspre m ine ;  şi aşâ  vei fi şi Măria Ta fără păcat şi eu mul- 
|rtmit şi od ihn i t ;  şi cel ce va fi în urm a m ea, va fi pre lege 
ţl mi fă r  de lege; pen tru  căci a tuncea  m ă voiu lăsâ de voia 
meu, iar in tr’alt chip ori cu ce mijloc voiu ieşi, nu va fi, nici 

va puteâ num i cel de pre u rm a  m ea  pre lege, că de să 
v;i face şi ca th e r is is2), după  cum  înţelegem, va fi că aceea 
nu este catherisis ci batjocură besericii lui D um nezeu  şi 
uluitelor taine ; pentru care lucru cel ce lăcueşte în ceriuri 
vii râde de dânşii şi D om nul va batjocori pre ei. Iar Măria
I n fă ca un Dom n creştin şi milostiv, şi nu mă lăsâ să ies 

obidit şi cu lacrămile pe obraz, că va fi p ă c a t ; şi precum nu 
li- pripeşti la cele politiceşti a face răsplătire pentru cinstea 
domniei, aşâ nu te pripi nici la cele besericeşti, pentru  cinstea 
lui D um nnezeu , că răul a face este lesne, iar a să desface 
este cu nevoie. îţi mai ia seam a de aceasta, şi D um nezeu  să 
le (umineze să faci ce a r  fi mai cu cinste şi mai de folos,
i cărui nespusă  milă rugăm  să fie pu rurea  cu Măria Ta.

O biditu l rugătoriu  al M ăriei Tale, A. U n g  ").

l i in o rig in a l, num ai în greceşte .
3) caterisire.
8) l'n gro -V lah ie i.
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