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„Sfinte Părinte Ierarhe Antim, cu vrednicie ai rânduit păstori și 
învățători turmei tale și cu înțelepciune dumnezeiască ai revărsat 
râurile sfintelor tale cuvinte. Viața ai pus-o pentru păstoriții tăi și 
cununa muceniciei ai dobândit de la Hristos Dumnezeu, pe Care 
roagă-L, Sfinte Părinte Ierarhe Antim, să dăruiască pace și mare 
milă celor ce săvârșesc sfântă pomenirea ta”.

(Troparul Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul)
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CuvâNt îNAINte

Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Țării 
Românești (1708-1716) este, fără îndoială, cel mai plin 

de roade păstor al acestei provincii românești. Ierarh, cărturar, 
artist, bun gospodar și misionar creștin, Sfântul Antim a împodo-
bit nu numai bisericile și mănăstirile clădite sau restaurate de el, ci 
și sufletele credincioșilor care l-au auzit predicând, l-au văzut slu-
jind și l-au simțit rugându-se. Dar, chiar și noi cei de azi ne bucu-
răm de cuvintele lui, de icoanele lui, de rugăciunile și mijlocirile lui 
către Dumnezeu.

Didahiile sale, operă omiletică impresionantă, îl descoperă pe 
autor ca având multe virtuți în arta cuvântului: predicator înflă-
cărat, învățător al tainelor cerești, tâlcuitor al Sfintei Evanghelii, 
povățuitor smerit și rugător statornic, observator atent și critic al 
patimilor omenești și al degradării vieții morale în societate.

Tâlcuiri ale Sfintei Scripturi, reflecții personale sau sinteze 
foarte condensate ale înțelepciunii Sfinților Părinți, Didahiile Sfân-
tului Antim Ivireanul ne arată că autorul lor îmbină cunoașterea 
Tradiției cu creativitatea teologică și realismul practic. Găsim în 
opera lui adevărate comori teologice, filologice și filantropice, roade 
ale unei sensibilități și creativități deosebite. Iubirea lui Dumnezeu 
și iubirea semenilor sunt, pentru Sfântul Antim Ivireanul, darul cel 
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Cuvânt înainte

mai de preț care trebuie căutat și cultivat în viața aceasta pămân-
tească, pentru a dobândi viața cerească veșnică.

Cuvântările sale se îndreaptă cu deosebire către cei care caută 
mai întâi de toate Împărăția și dreptatea lui Dumnezeu, după 
cuvântul Domnului Hristos (cf. Matei 6, 33). Iar această cultivare a 
iubirii sfinte se săvârșește prin viața liturgică și viața duhovnicească 
sau ascetică în Biserică și rodește în cultura și viața socială a popo-
rului. De fapt, el a arătat prin întreaga sa lucrare că „sufletul cul-
turii este cultura sufletului”, după cum spunea un gânditor francez. 
Din Evanghelie, Liturghie și asceză a adunat Sfântul Antim lumină 
pentru întreaga sa activitate omiletică și tipografică, mai ales, ves-
tind oamenilor iubirea lui Dumnezeu arătată în Mântuitorul Iisus 
Hristos. De asemenea, ctitorind și prima bibliotecă publică de 
împrumut din cetatea Bucureștilor, în Mănăstirea „Tuturor Sfin-
ților”, Sfântul Ierarh Antim a binecuvântat legătura între Biserică 
și Școală, între credința vie și cultura valorilor perene în formarea 
unui om înțelept, iubitor de Dumnezeu și de semeni.

În fiecare dintre predicile sale se regăsesc repere teologice și 
morale, cunoștințe practice și sfaturi duhovnicești care ne împăr-
tășesc la lumina Adevărului și ne insuflă înțelepciune, putere, curaj 
și sensibilitate spirituală.

În această perspectivă a dragostei de carte care a stat la temelia 
tuturor cuvintelor și activităților sale misionare, amintim faptul că 
Sfântul Mitropolit Antim al Țării Românești a fost printre marii 
cărturari care au evidențiat rolul misionar-cultural și filantropic al 
Bisericii în societate, dorind ridicarea oamenilor din întunericul 
neștiinței pe o treaptă luminoasă a înțelegerii și a modului de viață 
în lume.

Ca pioasă cinstire a Sfântului Antim, binecuvântăm cu bucu-
rie tipărirea acestei noi ediții a Didahiilor sale, care vor aduce 
mult folos și întărire duhovnicească tuturor cititorilor acestei 
cărți. Recomandăm cititorilor să culeagă din paginile acestei cărți 
lumina harului mântuitor, urmând îndemnul cu care Sfântul Ierarh 
Antim Ivireanul își cheamă enoriașii la cunoașterea lui Dumnezeu:  
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Cuvânt înainte

„Că precum nu poate trăi trupul omului făr’ de hrană simțitoare, așa 
nici sufletul nu poate trăi fără hrana cea duhovnicească, care iaste 
cuvântul lui Dumnezeu” (în Cuvânt de învățătură la Bogoiavlenie).

Dorim, totodată, să felicităm cooperarea rodnică dintre Bise-
rica Ortodoxă și Academia Română, pentru evidențierea valorilor 
perene ale culturii creștine românești, publicarea Didahiilor Sfân-
tului Mitropolit Antim fiind un exemplu în această privință.

† DANIel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române





11

PRefAȚă

Pregătind sub egida Bisericii Ortodoxe și a Academiei 
Române această nouă ediție a Didahiilor Sf. Antim Ivireanul, 

ne-am propus să evidențiem rolul major pe care l-a avut acest ilustru 
Ierarh Martir la edificarea Bisericii și a culturii române. Viața, scrie-
rile, lucrarea sfințitoare și artistică ale Sfântului Antim reprezintă un 
întreg la fel de strălucitor în orice parte asupra căreia ne-am îndrepta 
atenția. Însă, dat fiind faptul că de ani buni se resimte nevoia reedi-
tării Operelor sale, considerăm aceasta ca un argument suficient în 
favoarea demersului nostru.

Cuvintele și expresiile Sfântului Antim împodobesc de mai bine 
de trei veacuri nu numai gândirea credincioșilor creștini-ortodocși și 
slujirea liturgică în Biserica noastră națională, ci și limba română lite-
rară – cel mai cuprinzător tezaur al sufletului românesc. Deși el era 
„străin de neamul românesc”, cum însuși mărturisește, dar nu străin 
de poporul binecredincios al lui Dumnezeu, marele cărturar și artist 
originar din Iviria (Georgia, Gruzia de azi) ajunge să se identifice 
cu poporul român, împropriindu-și ca cei mai buni dintre români 
zestrea lui spirituală care se îmbogățește pe măsură ce se slujește și se 
dăruiește – limba română.

Consultându-ne sub adumbrirea rugăciunilor Sfântului Antim, 
am purces la redactarea acestui prim volum al scrierilor marelui 
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Ierarh al Bisericii și al culturii române, dedicat predicilor lui. Am 
folosit pentru aceasta ediția din 1997 a Operelor tipărite la Editura 
Minerva, care este cea mai bine „șlefuită” din punct de vedere ling-
vistic, diortosirea ei păstrând mireasma și sensul cuvintelor vechi, 
dar satisfăcând și exigențele limbii române contemporane. De aceea, 
pentru o mai precisă expunere, am consultat și următoarele ediții:

Manuscrisul nr. 3460 (aflat în colecția Bibliotecii Academiei 
Române) care constituie textul de bază al ediției din 1997;

Antim Ivirénul, Predice făcute pe la praznice mari (Publicate 
după manuscrisul dela 1781 cu cheltuiala Ministeriului Cultelor și 
al Instrucțiunei publice de prof. I. Bianu, bibliotecarul Academiei 
Române. Cu notițe biografice despre Mitropolitul Ungrovlachieĭ 
Antim Ivirénul de P.S.S. Episcopul Melchisedec, Bucurescĭ, Tipo- 
Litografia Cărților Bisericescĭ, 1886);

Antim Ivirénul, Didahiile ținute în Mitropolia din București (Publi-
cate după manuscrisul original cu cheltuiala Ministeriului Cultelor 
și al Instrucțiunei publice. Corectate de Constantin Erbiceanu și cu 
notițe biografice despre Mitropolitul Ungro-Vlahiei Antim Ivirénul 
de P.S.S. Episcopul Melchisedec, București, Tipografia Cărților Bise-
ricești, 1888).

Diferențele între edițiile consultate de noi au fost semnalate, 
pentru o mai bună înțelegere a textului, în notele din subsolul pagini-
lor. De asemenea, tot în aceste însemnări, am clarificat semnificația 
unor termeni vechi, al căror sens s-a modificat în timp.

Am socotit util să prezentăm într-un studiu introductiv mai 
amplu învățăturile Sfântului Antim și frumusețea exprimării lor în 
limba veche românească. Apoi, am realizat un tabel cronologic care 
să puncteze momentele importante din viața și activitatea marelui 
mitropolit. Și cum activitatea sa de bază a rămas mulți ani, chiar și 
după consacrarea întru arhiereu, cea de tipograf, am acordat acestei 
arte, atât de strălucit reprezentate de către Sfântul Antim, locul întâi 
în înșiruirea actelor sale fundamentale de viață. N-au fost neglijate 
nici unele din treptele pe care a urcat Antim, de la simplu ieromonah 
și până la aceea de mitropolit, iar parcurgerea lor îngăduie cititorului 

Prefaţă
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să-și facă o idee completă asupra vieții și faptelor sale. N-am putut, 
însă, preciza etapele activității sale omiletice, a desfășurării vieții sale 
de predicator, căci el însuși a fost extrem de discret referitor la ase-
menea date. Nu știm exact dacă în vremea lui Ștefan Cantacuzino și a 
lui Nicolae Mavrocordat, Sfântul Antim a rostit vreo predică. Se pare 
că Didahiile sale au fost elaborate în intervalul 1708-1711, cu excep-
ția a două-trei cuvântări ocazionale. Însă, față de ediția din 1997, am 
reordonat și regrupat predicile după ordinea sărbătorilor în curgerea 
anului bisericesc, astfel încât să poată fi ușor găsite de către preoții 
și credincioșii care caută cuvinte de folos la zile mari. Am adăugat la 
finalul cărții și un glosar extins pentru explicarea termenilor teolo-
gici sau arhaici. Ediția de față se încheie cu o bibliografie vastă, actu-
alizată, despre scrierile dedicate Sf. Antim Ivireanul.

Nădăjduim ca această lucrare să fie de folos în lumea academică, 
atât teologilor, cât și filologilor, dar și în lumea largă a căutătorilor de 
comori duhovnicești. Dumnezeu și Sfântul Său Antim Ivireanul să 
primească osteneala noastră spre lauda Lui și a Bisericii.

Arhimandrit Mihail Stanciu 
Profesor Doctor Gabriel Ștrempel,

membru de onoare al Academiei Române  
și directorul onorific al Bibliotecii Academiei 

La sărbătoarea Sfântului Antim Ivireanul, 27 septembrie 2010

Prefaţă
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SfâNtul IeraRh mARtIR  
ANtIm IvIReANul,  

mItRoPolItul ȚăRII RomâNeștI 
(1708-1716). 

vIAȚA șI ACtIvItAteA SA 
PAStoral-mISIoNARă

Dascăl neîntrecut al pocăinței și al filantropiei, Ierarh înțe-
lept și bun liturghisitor, om de carte și de arte, Sf. Ierarh 

Martir Antim Ivireanul (aprox. 1640/1650 - 1716), Mitropolitul 
Țării Românești (1708-1716), reprezintă una dintre cele mai slă-
vite personalități românești, a cărei viață mistică și publică ne-a 
fost doar parțial descoperită de sub vălul smereniei Sfântului de  
pronia lui Dumnezeu1.

1 Cercetările întreprinse de noi în ultimii ani au adus la lumină, treptat, detalii din 
biografia neștiută a Sfântului Antim și nu putem considera încheiate încă investigațiile 
printre scrierile medievale românești, georgiene, grecești și turcești. Prezentăm în con-
tinuare ipotezele noastre și ale altor cercetători de dinaintea noastră cele mai bine argu-
mentate, asumându-ne și riscul de a greși în cazurile unde intuițiile și deducțiile noastre 
nu sunt confirmate documentar. De aceea și această expunere biografică poate fi îmbu-
nătățită continuu și sperăm că vor urma după noi alți căutători care vor prelungi cerce-
tările pe fronturile deschise de noi și vor aduce în viitor mai multe lămuriri. Totodată, 
manifestându-ne recunoștința pentru înaintașii noștri, ne cerem iertare cititorilor pentru 
greșelile, lipsurile și imperfecțiunile din prezentul și precedentele noastre studii.
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Cuvintele Ierarhului cărturar Antim împodobesc de mai bine 
de trei veacuri nu numai gândirea credincioșilor creștini-ortodocși 
și slujirea liturgică în Biserica noastră națională, ci și limba română 
– cel mai cuprinzător tezaur al sufletului românesc –, pe care el a 
introdus-o în slujbele liturgice, căutând să facă accesibile oamenilor 
tainele cunoașterii și slujirii lui Dumnezeu, taine care până la el erau 
rostite preponderent în limbile slavonă și greacă. Înțeleptul Ierarh a 
reușit valorificarea supremă a cuvintelor românești prin articularea 
lor în construcții literare pline de expresivitate teologică și sensibili-
tate poetică. Cercetătorii care au studiat îndeaproape calitățile limbii 
utilizate de „genialul Antim al Ungrovlahiei”2 au ajuns la concluzia 
comună potrivit căreia Sfântul Antim poate fi numit pe drept cuvânt 
ctitor al limbii liturgice românești și fondator al limbii române literare, 
alături de alți mari cărturari români.

Dar strălucirea Sfântului Antim Ivireanul nu se oprește în inte-
riorul granițelor Țării Românești. Cu ajutorul financiar al Sf. Con-
stantin Brâncoveanu, voievodul Țării Românești, tipărirea de cărți în 
limbile popoarelor ortodoxe cucerite de turci (greci, slavi – bulgari 
și sârbi –, arabi, georgieni) a fost principala sa lucrare de întărire a 
Bisericii celei prigonite în spațiul din estul Europei și din Asia mică. 
Pentru aceasta îl putem numi, ca și pe dascălii Bisericii din veacul de 
aur (al IV-lea) al teologiei creștine, „stâlp al ortodoxiei”.

Despre originea sa georgiană vorbește însuși Sfântul Antim când 
se semnează pe cărțile tipărite sau coordonate de el: „smeritul între 
ieromonahi Antim Ivireanul”, sau „Antim ieromonahul, georgian de 
neam”, sau „Antim ieromonahul, tipograful din Iviria”, „Antim Ivi-
reanul, episcopul Râmnicului”, „Mitropolit al Ungrovlahiei, Antim 
Ivireanul”3, precum și în pisania bisericii Mănăstirii „Tuturor Sfinți-
lor” ctitorite de el (Ἀνθίμου Οὐγγροβλάχων, τοῦ ἐξ Ἰβήρων). Însuși 

2 † Ghenadie Craioveanul, Condica sfântă a Mitropoliei Ungrovlahiei, publicată 
după original, Tipo-litografia Cărților Bisericești, București, 1886, p. 104, n. 166.

3 Cf. Pr. Niculae Șerbănescu, „Antim Ivireanul tipograf ”, în: Biserica Ortodoxă 
Română, LXXIV (1956), 8-9, pp. 701-749.
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blazonul lui conține reprezentarea unui melc cu coarnele spre cer, 
încadrat de patru litere – A I M U – care sunt inițialele titulaturii 
sale – „Antim Ivireanul Mitropolitul Ungrovlahiei”. De asemenea, 
originea lui georgiană este afirmată și de către ucenicii săi în arta 
tiparului: Mihail Iștvanovici, Gheorghe Radovici și Dionisie Floru, 
iar cărturarii greci (prezenți nu doar la curtea lui Vodă Brâncoveanu, 
ci și ostenitori la tipografia mitropoliei și la Academia Domnească 
din București), Mitrofan Gregoras din Dodona, Gheorghe Hrisogon 
din Trapezunt și Marcu Porfiropoulos din Cipru, precum și secre-
tarul domnesc, italianul Anton Maria del Chiaro, au lăsat posterită-
ții cuvinte elogioase la adresa înțeleptului și talentatului mitropolit 
Antim din Iviria.

Neatestată documentar, data nașterii sale nu o cunoaștem precis. 
Estimările cercetătorilor, pe baza singurei mărturii a Sfântului Antim, 
ne oferă anii 1640-1650 ca perioadă aproximativă a nașterii sale4.

O veche tradiție orală locală afirmă că locul nașterii și al copilăriei 
sale este localitatea Ude (situată în regiunea Meskheti din sudul pro-
vinciei Samtskhe, aproape de granița cu Turcia), pe atunci mare și 
dezvoltată, având o biserică veche din secolul al XII-lea și o școală. 
Numele lui de familie ar fi Khurtsidze, familia sa fiind veche și aris-
tocratică, lucru care i-a permis să aibă acces la o educație intelectu-
ală, artistică și tehnică. Din acest orășel Ude, care devenise un fel 
de centru regional, bande de hoți locali furau adesea tineri și tinere 
și-i vindeau apoi turcilor care veneau în târgul de sclavi de pe valea 
râului Vardzia să aleagă și să cumpere sclavi pentru diverși boieri 

4 În cele două scrisori de apărare ale sale către Constantin Brâncoveanu, din 13 ianu-
arie și 3 februarie 1712, Mitropolitul Antim îi cere milă Domnitorului pentru „bătrânețile 
mele și neputințele ce am”, deci putem înțelege că în 1712 Antim era înaintat în vârstă și 
sub povara bolilor și a neputințelor. Dacă presupunem că avea cam (60 –) 70 ani, vâr-
sta medie a bătrâneții, atunci putem conchide că s-a născut pe la anii 1640 (– 1650). 
Anul 1650 (acceptat până acum ca an de naștere al Sfântului Antim) nu este confirmat 
de niciun document istoric, ci reprezintă doar o ipoteză formulată prima oară de Teodor 
Cerbuleț (în 1939) și propagată apoi de majoritatea cercetătorilor.
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otomani5. Numele lui de Botez era Andrei6, iar numele părinților săi 
după trup7 sunt Ioan și Maria. De la ei Andrei – Antim – a primit 
atât viața, cât și buna educație creștină, pentru care le-a rămas recu-
noscător mereu8.

Anton Maria del Chiaro afirmă că Mitropolitul Antim a fost 
„sclav în tinerețe”9, iar ucenicul său Mihail Iștvanovici arată că tână-
rul Andrei a fost răpit din sânul familiei de către unii compatrioți de-ai 
lui care l-au vândut turcilor10 și așa a fost el scos din țara sa natală: 

„Precum oarecând, din purtarea grijii dumnezeiești, preafrumo-
sul Iosif, prin vinderea fraților lui, ismailitenilor, înstreinat au fost 
de părinți și de țara lui în pământul Eghipetului (iubitoriule de 
Dumnezeu părinte), ca acolo să fie păzit spre hrana vremii celor 
șapte ani ai foametii întru folosirea a multe noroade, iar mai vâr-
tos pentru norodul cel credincios, adică pentru tatăl lui Israil. Așa 
acea purtare de grijă dumnezeiască, și pre iubirea ta de Dumne-
zeu, ca pre un mărgăritariu scump, legat cu aur, întru vindere oare-
când fiind prețuit, și din țara ta scos, și în partea locurilor noastre 
adus și nemerit, ai strălucit ca o rază luminoasă. [...] O, minune, 
și dumnezeiasca purtare de grijă și descoperire, cum de multe ori 
cu cei robiți și legați s-au arătat slobozirea, și descoperirea mân-
tuirii a mulți!”11.

5 Cf. discuțiilor noastre din mai 2008 și iunie 2015 cu mitropolitul georgian Theo-
dor de Akhaltzikhe.

6 Anton Maria del Chiaro, Revoluțiile Valahiei, Ed. Viața Românească, Iași, 
1929, p. 152.

7 După cum găsim în pomelnicul său personal pe care l-a scris în Așezământul 
Mănăstirii Tuturor Sfinților.

8 Facem și remarca aceasta: întrucât îi trece pe pomelnic la Sfânta Liturghie, atunci 
înseamnă că părinții lui erau botezați creștin-ortodox, deși locuiau într-o țară aflată sub 
presiunea și chiar persecuția musulmană.

9 Anton Maria del Chiaro, Revoluțiile Valahiei, p. 67.
10 Vezi și Gabriel Ștrempel, Antim Ivireanul, Ed. Academiei, București, 1997, p. 161.
11 Evhologhion adecă Molitvenic, vol. I și II, Râmnic, 1706, aflat la Biblioteca Acade-

miei Române, Fondul de Carte românească veche, cota 150A, f. 2v-3. 
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Del Chiaro spune că Antim „era dăruit cu însușiri atât de rare, 
încât știa să facă în chip minunat orice meșteșug, mai ales sculptură, 
desene și broderii”12, „pe care, având în vedere influențele orientale 
georgiene, în broderii și ornamentații, se poate să le fi învățat chiar 
încă înainte de a cădea rob”13, adică din copilărie și tinerețe. Datorită 
acestor talente artistice precum și înțelepciunii și viței sale nobile, 
tânărul Andrei a fost vândut ca „un mărgăritariu scump, legat cu aur”, 
și nu în anonimatul unui lot de sclavi.14

Că a fost luat rob de turci (nu de perși) ne-o dovedește și „aver-
siunea pe care a avut-o, de-a lungul întregii sale vieți, față de Poarta 
Otomană și (asta) explică în parte afinitatea lui față de poporul 
român, care era asuprit de aceeași tiranie”15. Nu știm exact cât timp 
a stat el rob printre turci, însă tot analogia cu Iosif („de multe ori 
cu cei robiți și legați s-au arătat slobozirea, și descoperirea mântui-
rii a mulți”) ne face să înțelegem că tânărul Andrei nu a stat puțină 
vreme, ci câțiva ani buni (10-15).

Deși nu se știe precis când și unde s-au întâlnit, probabil pe la 
anii 1680-1685 (pe când avea 30-40 ani), Andrei Ivireanul a fost eli-
berat din robie prin răscumpărare (plata unor bani) de către patriarhul 
Dosithei Notara al Ierusalimului, care l-a luat ucenic apropiat și l-a tuns 
în monahism cu numele Antim (gr. Άνθιμος înseamnă înflorit). Fap-
tul că a devenit călugăr aghiotafit (cu metania la Sfântul Mormânt) 
este confirmat de patriarhul Hrisant Notara, nepotul lui Dosithei, 
într-o scrisoare16 din decembrie 1709 destinată sfetnicului Ianache 
Văcărescu. Fără să dea alte detalii de timp și spațiu, patriarhul Hri-
sant Notara scrie: „cel de față, kyr Antim, care fiind [răs]cumpărat 

12 Anton Maria del Chiaro, Revoluțiile Valahiei, p. 153.
13 Gianina Picioruş, Antim Ivireanul, avangarda literară a paradisului, Ed. Teologie 

pentru azi, București, 2010, p. 18. 
14 Această idee este frumos dezvoltată în Gianina Picioruş, Antim Ivireanul..., pp. 

17-18. 
15 Mihail-Gabriel Popescu, Mitropolitul Ungrovlahiei Antim Ivireanul, cârmuitor 

bisericesc și propovăduitor al Evangheliei, teză de doctorat, București, 1969, p. 11.
16 Sf. Antim Ivireanul, Scrisori, Ed. Basilica, București, 2014, pp. 41-63.
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cu banii17 Sfântului Mormânt și primindu-și libertatea de la răposa-
tul [Dosithei], scriind noi scrisoarea sa de iertare”18. Tot în scrisoa-
rea către Ianache Văcărescu, patriarhul Hrisant mai scrie referitor la 
Antim: „a plecat de la metania lui”, „a dezertat de la Sfântul Mor-
mânt”, „apostat de la metania lui”, „prietenul aghiotafit”19. Această 
repetiție arată limpede faptul că Andrei – Antim Ivireanul – a pri-
mit tunderea în monahism și metania de călugăr la Sfântul Mormânt 
din Ierusalim20, fiind hirotonit ieromonah de patriarhul Dosithei 
Notara21.

Pregătirea istorică, literară, teologică și științifică22 a mitropo-
litului Antim, precum și limba greacă folosită de el, ne conduc la 
ideea că el a avut parte de o pregătire intelectuală sistematică și pe 
aceasta a putut-o dobândi fie în mediul cultural al Patriarhiei din 

17 Banii Sfântului Mormânt proveneau în cea mai mare parte tot de la domnitorii 
români care făcuseră nenumărate danii, deci iată că Dumnezeu, în purtarea Lui de grijă 
nepătrunsă de mintea omului, a rânduit ca Antim să aducă roadele cele mai multe pentru 
poporul român, dovedindu-și prin aceasta recunoștința și râvna pentru cei care l-au ajutat 
și susținut.

18 Sf. Antim Ivireanul, Scrisori, pp. 49-50. Născut la 1663, Hrisant Notara nu 
putea fi un copil când a redactat scrisoarea de iertare, deci acest lucru, presupunem noi, 
s-a petrecut în vara lui 1685, când patriarhul Dosithei Notara a fost la Ierusalim cu oca-
zia renovării Mănăstirii „Sfântul Sava” și a mănăstirilor georgiene din Țara Sfântă. Acest 
eveniment era o ocazie de întrunire la Ierusalim a multor georgieni din împrejurimi, 
moment în care s-ar fi întâlnit patriarhul Dosithei cu Andrei Ivireanul, pe atunci încă rob 
la o familie de dregători turci, unde a deprins și limba arabă.

19 Sf. Antim Ivireanul, Scrisori, pp. 54, 56, 60, 63.
20 Această ipoteză este credibilă și datorită faptului că, la finalul vieții, mitropolitul Antim 

a fost condamnat de un Sinod al Patriarhiei Ecumenice la exil pe viață la Mănăstirea „Sfânta 
Ecaterina” de pe muntele Sinai, mănăstire care aparținea juridic de Sfântul Mormânt.

21 Spunem asta deoarece în urma „dezertării de la Sfântul Mormânt” și a integrării 
Sfântului Antim în Biserica românească, în ascultarea deplină de mitropolitul Teodosie 
(credem că în 1694, când a fost numit egumen la Snagov), patriarhul Dosithei (care se 
considera un „hipermitropolit” și dorea grecizarea Bisericii românești) ar fi vrut „după 
canoane ale sfintelor sinoade și după dreptul bisericesc să-l caterisească” (Sf. Antim Ivi-
reanul, Scrisori, pp. 54-55).

22 Așa cum reiese din frumoasele expuneri ale Chipurilor Vechiului și Noului Testa-
ment, unde Sfântul Antim prezintă nu numai persoane și evenimente biblice, ci și perso-
nalități și învățături din lumea profană.
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Constantinopol23 (unde și patriarhul Dosithei a înființat în anul 1680 
„vestita bibliotecă a Metocului Sfântului Mormânt”24), fie într-o 
mănăstire grecească (din Imperiul Otoman sau din Țările Române).

Deci în toată această perioadă de ședere în Imperiul Otoman, fie 
ca rob, fie ca om liber, Andrei – Antim și-a dezvoltat, precum Iosif în 
anii robiei lui, multe dintre darurile (cunoaștere teologică și științi-
fică, limbi străine: turca, araba, greaca) și deprinderile sale artistice. 
Deși nu a fost ușor pentru sufletul lui să suporte umilințe, suferințe, 
invidii și orgolii, dorul de părinți, de țară și de Biserică, totuși, prin 
aceste grele experiențe, Dumnezeu l-a întărit în smerenie și răbdare, 
pregătindu-l pentru misiunea de a fi păstor al credincioșilor și propo-
văduitor al mântuirii aduse de Domnul nostru Iisus Hristos.

Monahul Antim a venit mai întâi la Mănăstirea Cetățuia de 
lângă Iași (probabil împreună cu patriarhul Dosithei, în primăvara 
lui 1686)25, unde a început să învețe limba română și slavonă sub 
îndrumarea starețului Macarie ieromonahul, căruia i-a și succedat la 
egumenie și căruia Sfântul Antim i-a purtat o adâncă recunoștință26. 
Însuși Hrisant Notara menționează că ieromonahul Antim „a fost 
egumen la Cetățuia, la Iași”27. Faptul că a fost mai întâi în Moldova 

23 Deși majoritatea cercetătorilor susțin, fără temeiuri documentare, că Sfântul 
Antim a stat vreme îndelungată la Patriarhia din Constantinopol, noi avansăm ipoteza 
că el a stat aici doar câteva luni (cel mai probabil între toamna lui 1685 și primăvara lui 
1686), misiunea lui prioritară fiind de a deprinde și promova tiparul, iar aceasta o putea 
face doar în Țările Române, unde existau tipografii.

24 Dumitru Stăniloae, Viața și activitatea patriarhului Dosithei al Ierusalimului și 
legăturile lui cu Țările Românești, teză de doctorat în teologie, Institutul de Arte Grafice și 
Editură „Glasul Bucovinei”, Cernăuți, 1929, p. 22.

25 Cf. Arhim. Irineu Delidimou, „Introducerea” cărții Ιστορία περί τών εν 
Iεροσολύμοις πατριαρχευσάντων διηρημένη εν δώδεκα βιβλία (Άλλως καλούμενη 
δωδεκάβιβλος Δοσιθέου). Βιβλία Α΄ & Β΄, Ed. Rigopoulos, Tesalonic, 1982, p. XVIII.

26 Fiind trecut pe pomelnicul Mănăstirii „Tuturor Sfinților”, alături de părinții lui 
Ioan și Maria și de mitropolitul Teodosie al Țării Românești.

27 Sf. Antim Ivireanul, Scrisori, p. 53. La 18 iulie 1689 este atestat, într-un con-
tract de schimb, printre martori, „egumenul de Cetățuie, Antim” – Ioan Caproşu, Docu-
mente referitoare la istoria orașului Iași, Volumul II. Acte interne (1661-1690), Ed. Dosoftei, 
Iași, 2000, p. 580, Documentul 658.
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ni-l confirmă și prezența în primele cărți românești tipărite de Antim 
(Evangheliarul greco-român din 1693 și Psaltirea din 1694) a câtorva 
fonetisme moldovenești (Dumnezău, Dumnezăire, dumnezăesc, 
dumnezăești, sînguri, puțînă)28, la care el avea să renunțe mai târziu.

Noi avansăm și ipoteza că, în vara lui 1686, Sfântul Antim l-a 
întâlnit pe mitropolitul Dosoftei al Moldovei, de la care a preluat și 
râvna pentru tipărirea de cărți în limba poporului, spre folosul cât 
mai multor credincioși.

La îndemnul patriarhului Dosithei Notara al Ierusalimului, Sfân-
tul Antim (deja ieromonah) a venit în Țara Românească (după vara 
lui 1689) pentru a lucra la împlinirea planului patriarhului Dosithei 
de a apăra Ortodoxia prin tipărirea cărților de cult și de cultură creș-
tină, inițiativă susținută material mai ales de Domnitorul binecre-
dincios Constantin Brâncoveanu. Hrisant Notara menționează în 
scrisoarea către sfetnicul Ianache Văcărescu: 

„Și, văzându-l iscusit, iarăși prin voința răposatului stăpân 
[Dosithei] am vorbit cu kyr Mitrofan, episcopul Buzăului, să îl 
învețe tipografia, târguindu-se să îi plătim și două sute de groși 
(și astfel, datorită nouă, a venit acolo [la București] și a devenit 
cunoscut și a ajuns cel ce este acum)”29. 

Deci, Sfântul Antim a devenit ucenic-tipograf al episcopului  
Mitrofan (fost episcop al Hușilor și viitor episcop de Buzău, cel care 
a tipărit Biblia de la București în 1688) și și-a desăvârșit meșteșugul 
tiparului (deprins la nivel elementar la Iași). În prefața Eortologhio-
nului tipărit la Snagov în 1701, Sf. Antim Ivireanul scria cu smerenie 
despre vocația sa principală:

„Deci eu, fiindcă nu am și altă putere spre ajutorul aproapelui 
decât ocupațiunea tipografiei, n-am lipsit și nu voi lipsi vreodată 

28 Cf. Gianina Picioruş, Antim Ivireanul..., p. 18.
29 Sf. Antim Ivireanul, Scrisori, p. 52.
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ca să folosesc, după putința mea, pe frații în Hristos ai mei, tipă-
rind deosebite cărți de suflet folositoare și mântuitoare”30.

Nu știm precis când, dar aici, la București, ieromonahul Antim 
l-a întâlnit prima oară pe Constantin Vodă Brâncoveanu și între ei 
s-a înfiripat o relație de adâncă prețuire reciprocă, după cum menți-
onează Mihail Iștvanovici în Prefața Evhologhionului din 1706: 

„Aici în țara noastră nu ca acel eghiptenesc Farao, ci cel blând 
aseamene lui David, Prealuminatul zic și înălțatul nostru Stăpân 
și Domn Ioann Constandin B.B. Voevod aflându-te, și văzându-te 
pre iubirea ta de Dumnezeu, și cercetându-ți ascuțita minte, te-au 
aflat vreadnic și iscusit”31.

Faptul că Antim îl socotește mereu pe domnitorul Constan-
tin Brâncoveanu binefăcătorul său32, iar pe mitropolitul Teodosie 
îl pomenește ca părinte ocrotitor ne dovedește că amândoi au avut 
încredere în el, l-au iubit încă de la început, de aceea l-au și susținut 
nu doar la tipărirea cărților, ci și la avansarea pe cele mai înalte trepte 
și răspunderi eclesiale (stareț, episcop și mitropolit). De asemenea, 
și patriarhul Dosithei l-a valorificat pe Antim la maximum, tipărind 
în grecește cărți teologice foarte importante. Bucureștiul devenise 
atunci „centrul Ortodoxiei, de unde cărțile puteau pleca atât spre 
Grecia, cât și spre sudul sau estul slav sau spre răsăritul ortodox grec, 
arab și georgian”33. 

Pentru viața sa duhovnicească sporită, oglindită și în activita-
tea sa tipografică și culturală, Antim ieromonahul a fost mai întâi 
numit stareț al mănăstirii Snagov în vara anului 1694, apoi a fost 

30 Sf. Antim Ivireanul, Scrieri, pp. 151-152.
31 Lucrul acesta este evidențiat prima oară de Doru Bădără în Tiparul românesc la 

sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea, Ed. Istros, Brăila, 1998,  
p. 113. Vezi și Gianina Picioruş, Antim Ivireanul..., pp. 25-27.

32 „al mieu de bine făcător și milostiv stăpân”, în Prefața Psaltirii din 1694.
33 Gianina Picioruş, Antim Ivireanul..., p. 39.
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ales episcop al Râmnicului la 16 martie 1705, iar la 22 februarie 
1708, episcopul Antim a fost înscăunat mitropolit al Ungrovlahiei 
(conform dispoziției testamentare a predecesorului și ocrotitorului 
său, mitropolitul Teodosie Veștemeanul), de față fiind și patriarhii  
Alexandriei și Ierusalimului.

Dar Sfântul Antim s-a dovedit nu doar un bun tipograf, cleric și 
predicator, dar și un înțelept chivernisitor al bunurilor bisericești în 
perioadele sale de stareț al mănăstirii Snagov (1694-1701), episcop la 
Râmnicu Vâlcea (1705-1708) și mitropolit al Țării Românești (1708-
1716). Despre lucrarea sfințitoare și creatoare a Mitropolitului Antim al 
Țării Românești, ca săvârșitor și iconom al Tainelor dumnezeiești și al 
podoabelor Bisericii, dau mărturie atât creștinii înșiși (care L-au pri-
mit pe Mântuitorul Hristos din mâinile lui) – bisericile vii, cât și icoa-
nele, sculpturile în lemn și în piatră, bisericile și mănăstirile construite 
sau restaurate de el în eparhiile Râmnicului și Bucureștilor.

Traducerile cărților bisericești de cult și de cultură din limba greacă 
și tipărirea lor în limba română reprezintă, de asemenea, o altă lucrare 
prin care Sf. Antim Ivireanul a îmbogățit viața Bisericii Ortodoxe 
Române, noi folosind astăzi în mare parte aceleași formule și expre-
sii liturgice precum le-a lăsat el. Deși aveam și alte traduceri în limba 
română ale Liturghierului, de exemplu cea a mitropolitului Dosoftei 
al Moldovei (care era român), din 1679, în liturgica românească s-au 
păstrat termenii și formulele liturgice și literare ale Sfântului Antim. 
Rugăciunile Împărate ceresc, Tatăl nostru, Dumnezeul duhurilor și 
a tot trupul (pentru cei adormiți) și Crezul, ca și alte rânduieli din  
Liturghier și din Molitfelnic, păstrează și astăzi formulările Sfântului 
Mitropolit Antim.

Prezentăm în continuare lista tipăriturilor34 rămase de la Sf. 
Antim Ivireanul (îngrijite sau coordonate de el):

 A lui Vasilie Macedoneanul, împăratul grecilor, Capitole îndemnă-
toare șeasezeci și șase către fiul său Leon Înțeleptul – grecește, 
București, 1691

34 Cf. Gabriel Ștrempel, Antim Ivireanul, pp. 389-391.
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 Slujbele cuvioasei noastre maici Parascheva cea Nouă și a cuviosu-
lui nostru părinte Grigorie Decapolitul – grecește, București, 
1692

Evangheliar – grecește și românește, București, 1693
Psaltire – românește, București, 1694
Psaltire – slavonește, București, 1694
 Orânduiala slujbei Sfinților Constantin și Elena – românește,  

Snagov, 1696
Evangheliar – românește, Snagov, 1697
Anthologhion – grecește, Snagov, 1697
 Ioan Cariofil, Manual despre câteva nedumeriri – grecește,  

Snagov, 1697
 Discurs panegiric despre împăratul Constantin – grecește, Snagov, 

1697
Gramatică slavonească – slavonește, Snagov, 1697
Acatistul Maicii Domnului – românește, Snagov, 1698
Carte sau lumină – românește, Snagov, 1699
 Mărturisirea credinței ortodoxe și expunere pentru cele trei virtuți: 

credință, nădejde și dragoste – grecește, Snagov, 1699
Învățături creștinești – românește, Snagov, 1700
Floarea darurilor – românește, Snagov, 1700
Psaltire – grecește, Snagov, 1700
Eortologhion – grecește, Snagov, 1701
 Ștefan Brâncoveanu, Cuvânt panegiric la marele Constantin –  

grecește, București, 1701
 Ștefan Brâncoveanu, Cuvânt panegiric la Sfântul Ștefan, primul 

martir al creștinătății – grecește, București, 1701
 Ioan Comnen, Proschinitarul Sfântului Munte – grecește, Snagov, 

1701
Liturghier – grecește și arăbește, Snagov, 1701
Slujba cuvioasei Matrona Hiopolita – grecește, București, 1702
 Ștefan Brâncoveanu, Cuvânt panegiric la Sfântul Ștefan, primul 

martir al creștinătății – ed. a II-a, grecește, București, 1702
Hrisant Notara, Despre preoție – grecește, București, 1702
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Ceaslov – grecește și arăbește, București, 1702
Ceaslov – românește și slavonește, București, 1703
Noul Testament – românește, București, 1703
 Sevastos Chiminitis, Învățătură dogmatică a Bisericii răsăritene – 

grecește, București, 1703
Slujba sfințirii bisericii – grecește, București, 1703
 Ștefan Brâncoveanu, Cuvânt panegiric la Adormirea Maicii Dom-

nului – grecește, București, 1703
 Radu Brâncoveanu, Cuvântare la patima cea mântuitoare – gre-

cește, București, 1704
 Plutarh, Paralele grecești și romane, traduse în greaca modernă de 

Constantin Brâncoveanu – Fiul – grecește, București, 1704
Slujba Sfântului Visarion – grecește, București, 1705
Anthologhion – românește, Râmnic, 1705
Tomul Bucuriei – grecește, Râmnic, 1705
 Antim Ivireanul, Învățătură pe scurt pentru taina pocăinții – româ-

nește, Râmnic, 1705
 Slujba Adormirii Născătoarei de Dumnezeu, cu Paraclisul cel de 

obște – românește și slavonește, Râmnic, 1706
Octoih – slavonește și românește, Râmnic, 1706
 Evhologhion (Molitvenic și Liturghier) – românește, Râmnic, 

1706
 Gheorghe Maiota, Cuvânt la patima cea mântuitoare  

a Domnului – grecește, Râmnic,1706
 Radu Brâncoveanu, Cuvânt panegiric la Sfântul Nicolae – gre-

cește, Râmnic, 1706
 Gheorghe Maiota, Cuvânt la patima cea mântuitoare a Domnului 

– românește, Râmnic, 1706
 Carte ce cuprinde tot serviciul bisericesc – grecește, Târgoviște, 

1709
 Antim Ivireanul, Învățătură bisericească pentru preoți – româ-

nește, Târgoviște, 1710
Slujba Sfintei Ecaterina și Proschinitarul Muntelui Sinai – grecește, 

Târgoviște, 1710
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Panoplia Dogmatică – grecește, Târgoviște, 1710
Psaltire – românește, Târgoviște, 1710
Octoih – românește, Târgoviște, 1712
Carte de rugăciuni – românește, Târgoviște, 1712
Liturghier – românește, Târgoviște, 1713
Catavasier – slavonește, grecește, românește, Târgoviște, 1713
Molitvenic – românește, Târgoviște, 1713
Pilde filosofești – românește, Târgoviște, 1713
Sentințe ale unor vechi filosofi – grecește, Târgoviște, 1713
Hrisov pentru abrogarea văcăritului – românește, Târgoviște, 

1714 
Antim Ivireanul, Capete de poruncă – românește, Târgoviște, 

1714 
Ceaslov –românește și slavonește, Târgoviște, 1714
Catavasier – românește, Târgoviște, 1714
Ceaslov – românește, Târgoviște, 1715
Hrisant Notara, Despre oficiile, clericii și dregătoriile sfintei biserici 

– grecește, Târgoviște, 1715
Antim Ivireanul, Sfătuiri creștine-politice către Ștefan Cantacuzino 

– românește, București, 1715
Dosithei Notara, Istoria patriarhilor Ierusalimului – grecește, 

București, 1715
Alexandru Mavrocordat Exaporitul, Istoria iudaică – grecește, 

București, 1716

Așadar, în cei aproape 25 de ani cât a trudit ca tipograf pe melea-
gurile românești, talentatul mitropolit Antim a lucrat și supravegheat 
tipărirea a 64 de cărți, 39 dintre ele fiind apărute cu osteneala lui pro-
prie. Aceste cărți au fost tipărite astfel: la București – 21 (în perioa-
dele 1691-1694, 1701-1705, 1715-1716), la Mănăstirea Snagov – 15 
(1694-1701), la Râmnic – 9 cărți (1705-1707), la Târgoviște – 18 
(1709-1715), la Mănăstirea Antim – una (1716). Cărțile au fost 
imprimate în mai multe limbi astfel: 30 în limba greacă, 24 în limba 
română, 2 în slavonă, 8 în câte două limbi din care 4 slavo-române, 2 
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greco-arabe și una greco-română, iar o carte în trei limbi, greco-sla-
vo-română. Din titlurile celor 64 de cărți, reiese că 17 dintre ele s-au 
tipărit în forma dată de Sfântul Antim pentru prima oară, iar alte 8 
au fost retipărite chiar în vremea sa. Mitropolitul Antim însuși a scris 
4 cărți originale, 10 au prefețe sau dedicații compuse de el, pentru 
5 cărți a scris versuri, altor 6 cărți le-a adăugat un cuvânt final, iar 6 
cărți sunt tălmăcite de el din limba greacă. De asemenea, reamintim 
că 6 cărți au fost tipărite cu cheltuiala sa, 5 cu binecuvântarea sa și 10 
cărți s-au dat în dar cititorilor35.

Dar Sf. Antim Ivireanul este cunoscut în Biserica Ortodoxă 
Română drept predicatorul exemplar care a izbutit să transmită învă-
țăturile de credință creștină într-un stil unic, îmbinând sensibilitatea 
duhovnicească și experierea mistică a adevărurilor creștine cu eru-
diția, iscusința interpretării și persuasiunea demonstrației oratorice. 
Învățăturile Sfintei Scripturi, cântările liturgice, pildele înțelepților 
profani, exemplele din viața omului și a naturii înconjurătoare, toate 
se împletesc în predicile sale într-o sinteză minunată a Duhului și a 
Adevărului spre folosul credincioșilor creștini pe care Sfântul Antim 
căuta să-i întărească și să-i împodobească duhovnicește spre dobân-
direa mântuirii și a frumuseților cerești. Didahiile sale (28 de predici 
și cuvinte catehetice) rostite în perioada slujirii lui ca mitropolit ni 
se descoperă ca o operă complexă, în care sunt prezentate și armoni-
zate învățături dogmatice, liturgice, morale, îndemnuri și rugăciuni 
personale într-o excepțională exprimare românească, plină de ori-
ginalitate, și o uimitoare împletire de sensibilitate poetică și viziune 
teologică.

De asemenea, Scrierile Sfântului Antim ne dezvăluie bogata lui 
cultură teologică și laică sintetizată în adevărate capodopere dedi-
cate catehizării și îndrumării preoților în misiunea lor de păstori: 
Învățătură pre scurt pentru taina pocăinții, Chipurile Vechiului și Nou-
lui Testament, Învățătură bisericească, Capete de poruncă la toată ceata 
bisericească. A alcătuit și o carte de Sfătuiri creștine-politice în versuri 

35 Cf. Pr. Niculae Șerbănescu, „Antim Ivireanul tipograf ”, p. 750.
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către voievodul Ștefan Cantacuzino. Alte texte rămase de la Sfântul 
Antim sunt scrisorile, prefețe, postfețe și dedicații (adesea în versuri) 
la cărțile tipărite de el, care au și ele o importanță deosebită, uneori 
autorul strecurând în ele adevărate comori teologice și literare. Se 
observă, astfel, pe lângă imensa prețuire pentru domnitorul Con-
stantin Brâncoveanu, atât cultura vastă a ieromonahului, episcopului 
și mitropolitului Antim Ivireanul, cât și ușurința cu care se exprima 
el în limbile română, greacă, slavonă, georgiană și arabă.

La 5 februarie 1713, de ziua prăznuirii Sfintei Agata, în urma 
unei descoperiri dumnezeiești (după cum el însuși mărturisește36), 
Sf. Antim Ivireanul a început să clădească Mănăstirea „Tuturor Sfin-
ților”, pe locul unde era o veche biserică de lemn cu hramul „Sfântul 
Ierarh Nicolae”, în care se păstra Sfântul Mir. Sfântul Antim a pus 
toată averea sa pentru ridicarea din temelie a acestui sfânt lăcaș 

„întru slava și mulțumita însuși celui întru Troiță Dumnezeu și 
întru cinstea și lauda Tuturor Sfinților dimpreună, încât să fie și 
să se numească mănăstire a Tuturor Sfinților, cărora am și închi-
nat-o și pe numele lor am zidit-o, ca să se prăznuiască întru ea 
cu mărire și să se cinstească necontenit cu laude și cu cântări, 
ca niște prieteni ai lui Dumnezeu și ajutători și sprijinitori tutu-
ror pravoslavnicilor creștini”37. Mănăstirea a fost construită în 
„mahalaua popii lui Ivașco”, nu departe de dealul Mitropoliei, la 
aproape două sute de metri spre apus38.

În afară de averea sa personală, Mitropolitul Antim a mai dobân-
dit fie în dar, fie prin cumpărare, diverse obiecte, terenuri sau imo-
bile, nu numai de la creștinii din București, ci și din alte orașe. Sfin-
țirea bisericii a avut loc în anul 1715. Ierarhul și ctitorul mănăstirii a 

36 Învățături pentru Așăzământul cinstitei mănăstiri a Tuturor Sfinților, cap. 13, în vol. 
Sf. Antim Ivireanul, Scrieri, p. 88.

37 Sf. Antim Ivireanul, Scrieri, p. 75.
38 Ion Nanu, „Un monument istoric de artă religioasă: Ctitoria Mitropolitului 

Antim Ivireanul”, în: Biserica Ortodoxă Română, LXXIX (1961), 3-4, p. 227.
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întocmit cu mâna lui planurile de execuție ale mănăstirii, două din-
tre ele rămânând până în zilele noastre, și anume: planul original al 
bisericii, pe hârtie, atașat testamentului său relativ la mănăstire și un 
alt plan, realizat pe pergament (în 1713) în cuprinsul așezământului 
mănăstirii.

Bucuros că a reușit să dea capitalei Țării Românești una din-
tre cele mai frumoase podoabe de arhitectură, sculptură, pictură și 
odoare bisericești, Mitropolitul Antim a întocmit un regulament, 
prin care lasă dispoziții cum să fie organizate și administrate clădi-
rile, averile și lucrările mănăstirii. Așezământul cinstitei mănăstiri a 
Tuturor Sfinților, început la 24 aprilie 1713 odată cu începerea con-
strucției mănăstirii, a fost completat la 15 martie 171639 și, în final, a 
fost recapitulat și confirmat prin Hrisovul arhieresc din 20 iulie 1715, 
când toate lucrările „cu ajutorul Dătătorului de bine, Dumnezeu, 
s-au lucrat și la săvârșire bună au venit”40.

Tradiția menționează că toate sculpturile din piatră (ale iconos-
tasului, ale picioarelor coloanelor și ale ancadramentelor de la ușă 
și ferestre) cu motive vegetale, ca și pictura din biserica mare și din 
paraclis, au fost executate după schițele mitropolitului ctitor, care a 
și pictat câteva icoane (în stil bizantin) pe fresca zidurilor, alături de 
Preda Zugravul41. De asemenea, Sf. Antim Ivireanul, ajutat de uce-
nici, a sculptat ușa de lemn a bisericii și a pictat cele două icoane 
mari42 de lângă iconostas: icoana Tuturor Sfinților în partea dreaptă și 
icoana celor patru Sfinți (Alexie, Nicolae, Antim și Agata, ocrotitori ai 
mitropolitului Antim) în partea stângă.

Tot în cadrul mănăstirii bucureștene, Sfântul Antim a înte-
meiat prima bibliotecă publică de împrumut din Țara Românească 
și a rânduit ca din veniturile obștii să fie ajutați mai mulți săraci, 

39 Sf. Antim Ivireanul, Scrieri, pp. 77, 99.
40 Hrisovul arhieresc, în vol. Scrieri, p. 75.
41 Cel care a pictat și mănăstirea Horezu în vremea când Sfântul Antim era episcop 

de Râmnic. Vezi Victor Brătulescu, „Mitropolitul Antim, ctitor de lăcașuri sfinte”, în: 
Biserica Ortodoxă Română, 8-9/1956, p. 823.

42 Cf. Ion Nanu, „Un monument istoric de artă religioasă...”, pp. 274, 313, 314.
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îmbinând astfel Liturghia cu filantropia, spiritualitatea cu practica 
și cultura cu misiunea.

Trăitor și mărturisitor al Ortodoxiei, Sf. Antim Ivireanul a între-
ținut relații apropiate cu întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Surori 
din Răsăritul creștin aflat sub stăpânirea turcească (Alexandria, Anti-
ohia, Ierusalim, Constantinopol), ajutând la promovarea învățătu-
rii creștin-ortodoxe în acele țări. Astfel, în 1701-1702, la București, 
Sfântul Antim a tipărit primele cărți în limba arabă (Liturghierul și 
Ceaslovul în variantă bilingvă greco-arabă) pentru creștinii din Siria, 
unde a trimis și prima tipografie cu caractere arabe (la Alep, în 1704). 
Iar în anul 1708, mitropolitul ivirean a trimis o tiparniță în Geor-
gia, țara sa natală, unde, la Tbilisi, ucenicul său, Mihail Iștvanovici, a 
scos la lumină primele 10 cărți liturgice și catehetice (1709-1711)43. 
De asemenea, în 1714, mitropolitul Antim i-a trimis patriarhului  
Hrisant Notara litere turnate în plumb necesare tipografiei grecești 
a patriarhiei Ierusalimului. Însă Sfântul Antim a imprimat nu numai 
cărți necesare în Răsăritul creștin, ci și antimise, pregătind matrițele 
pentru tipărirea lor în lemn sau în bronz și dăruindu-le ierarhilor din 
Georgia natală și patriarhiei de Ierusalim44.

Dar altă mare realizare al Sfântului Antim în domeniul tipografiei 
a fost, precum el însuși învăța, formarea de ucenici destoinici, dintre 
care amintim: ipodiaconul Mihail Iștvanovici, Gheorghe Radovici, 
ieromonahul Dionisie Floru, preotul Stoica Iacovici (români), epis-
copul Serafim al Pisidiei, ieromonahul Mitrofan Gregoras, preotul 
Ioan Avramios (greci).

Înflăcărat patriot și luptător împotriva asupririi turcești și a com-
plicității fanarioților la împilarea poporului român, în urma unei 
revoluții eșuate, la 10 septembrie 1716, mitropolitul Antim a fost acu-
zat de trădare, arestat și torturat la ordinul lui Nicolae Mavrocordat 

43 „Cuvântarea Mitropolitului Firmilian al Olteniei în Solemnitățile comemoră-
rii a 250 de ani de la moartea martirică a mitropolitului Antim Ivireanul”, în: Biserica  
Ortodoxă Română, LXXXIV (1966), 9-10, p. 958.

44 Sf. Antim Ivireanul, Scrisori, pp. 30-32.
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(primul domnitor fanariot). Refuzând să-și dea demisia, deși era 
forțat, eruditul și bătrânul Ierarh Antim Ivireanul a fost caterisit în 
grabă și pe nedrept de un sinod al Patriarhiei Ecumenice (pe motiv 
de răzvrătire față de turci și magie) și condamnat la exil pe viață la 
Mănăstirea „Sfânta Ecaterina” de pe muntele Sinai. Pe drum însă, 
în ultimele zile ale lunii septembrie 1716, ostașii turci l-au omorât 
(cel mai probabil, din ordinul vizirului care locuia la Adrianopol)45 
la capătul multor umilințe, aruncându-i trupul în apele râului Tungia 
(un afluent al Mariței)46, la ieșirea din Adrianopol spre Constantino-
pol. Astfel și-a încheiat martiric viața cel ce s-a pus zi de zi în slujba 
lui Hristos47.

Abia după 250 de ani, la 8 martie 1966, Patriarhia Ecumenică 
a anulat nedreapta sentință de caterisire dată asupra marelui Ierarh 
Antim Ivireanul48.

În ședințele de lucru din 20-21 iunie 1992, Sfântul Sinod al Bise-
ricii Ortodoxe Române, „chemând în ajutor pe Milostivul Dum-
nezeu, proclamă solemn și așază în rândul Sfinților, prin trecerea 

45 Om crud și răzbunător, Nicolae Mavrocordat l-a dat pe Sfântul Antim pe mâna tur-
cilor, iar aceștia l-au omorât pe teritoriul lor (zona Bulgariei fiind pașalâc) și ca pedeapsă 
pentru apostazia lui de la islam (robit de tânăr, a fost forțat să treacă la islam, de aceea la 
eliberare a avut nevoie de scrisoarea de iertare care confirma revenirea lui la Ortodoxie), 
nu doar ca pedeapsă pentru răzvrătire. De asemenea, Mavrocordat se temea că ucenicii 
și credincioșii, știindu-l un om sfânt, i-ar fi creat un cult de cinstire la mormânt. Din acest 
motiv a poruncit să i se piardă urma, scoțându-l din țară.

46 Anton Maria del Chiaro, Revoluțiile Valahiei, p. 142. Și cronicarul Radu 
Popescu, și cărturarul Mitrofan Gregoras (contemporanii lui Antim) susțin acest lucru. 
Această ipoteză o afirmă și majoritatea cercetătorilor: episcopul Melchisedec Ștefănescu, 
Constantin Erbiceanu, Nicolae Iorga, Dan Horia Mazilu, Gabriel Ștrempel ș.a. Există și 
alte ipoteze referitoare la asasinarea Sfântului Antim la Snagov sau la Dunăre, dar acestea 
nu sunt întemeiate pe documente din vremea lui.

47 Prezentarea pe scurt a vieții și lucrării Sf. Antim Ivireanul a fost realizată pornind 
de la articolul Pr. Mircea Păcurariu, „Un nou sfânt al Bisericii noastre, Mitropolitul Antim 
Ivireanul”, în vol. Antologie aghiografică românească, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 
1994, pp. 211-214 și de la schița biografică realizată de Acad. Gabriel Ștrempel în volu-
mul Sf. Antim Ivireanul, Didahii, pp. 43-50.

48 Sf. Antim Ivireanul, Scrisori, pp. 159-160.
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în calendarul Bisericii noastre”49, pe cel mai mare ierarh și predica-
tor al Țării Românești, pe Ierarhul Martir Antim Ivireanul, rându-
indu-i ziua de prăznuire la 27 septembrie. Și trebuie subliniat fap-
tul că această canonizare „schimbă complet datele personalității 
sale, sacralizându-i și opera, pornită din autenticitatea unei gândiri 
religioase”50.

Deși nu ne-au rămas sfintele sale moaște drept confirmare palpa-
bilă, sfințenia vieții Sfântului Antim este vizibilă în jertfelnicia vieții 
lui de fiecare zi, în sfaturile și experiențele lui duhovnicești, precum 
și în lucrarea sa neîncetată pentru propășirea Bisericii și a credin-
cioșilor ortodocși. De 300 de ani încoace, Sfântul Antim lucrează și 
mijlocește în cer, alături de ceilalți Sfinți Ierarhi, pentru luminarea 
oamenilor în credință și în viața duhovnicească, mulți creștini bucu-
rându-se de ajutorul și ocrotirea lui.

Alături de cărțile tipărite sau scrise de Sfântul Antim, în Bucu-
rești se mai găsesc doar câteva obiecte liturgice de la el, dintre care 
amintim: un potir de argint aurit realizat în 1694 (pe când era egumen 
la Snagov), un antimis imprimat de el ca mitropolit al Ungrovlahiei 
și un epitaf brodat cu fir de aur și argint (din 1714, afierosit probabil 
Mănăstirii „Tuturor Sfinților”). De asemenea, la biblioteca Mănăs-
tirii Neamț există un Liturghier românesc tipărit cu binecuvântarea  
Sf. Antim Ivireanul în 1713 (dăruit de Sfântul Cuvios Pahomie de 
Gledin Mănăstirii Pocrov în 1716) pe care este scris: „Acestă prea-
sfântă și dumnezeiască Liturghie rumânească este a mea Pahomie – 
me-a dăruit-o sființia sa Antim Mitropolitul din Țara Rumânească și 
eu o dau la Sihăstria la Pocrov ca să fie acolo în veci”.

Însă mai mult decât aceste moșteniri materiale, urmele lumi-
noase lăsate în Biserica Ortodoxă Universală și în cultura românească 
de eruditul și smeritul Ierarh Martir fac vie recunoștința în sufletele 
tuturor credincioșilor care beneficiază de lucrările lui. Sf. Antim 

49 Act sinodal al Bisericii Ortodoxe Autocefale Române privind canonizarea unor sfinți 
români, 20 iunie, 1992.

50 Paul Aretzu, „Antim Ivireanul sau arta credinței”, în: Lumina lumii, 19-20/2011, p. 19.
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Ivireanul a împlinit cuvântul Mântuitorului Hristos care spune: „Așa 
să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, așa încât să vadă fap-
tele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri” 
(Matei 5, 16). De aceea și apropierea noastră de Sfântul Antim nu 
are temei într-o curiozitate științifică, ci în evlavia euharistică față de 
Dumnezeu Cel ce lucrează neîncetat în lume prin Sfinții Săi.

Personalitate de prim rang a Bisericii Ortodoxe Românești, Sf. 
Antim Ivireanul a călăuzit credincioșii prin cuvântul rostit, scris, 
zugrăvit sau tipărit și prin slujirea sa jertfelnică, fiind un adevărat 
model de păstor și învățător. Ierarh și cărturar, om duhovnicesc și 
practic deopotrivă, Sfântul Antim L-a slujit neîncetat pe Dumnezeu, 
căutând luminarea semenilor prin învățătura creștin-ortodoxă, sen-
sibilizarea lor față de netrecătoarele frumuseți ale iubirii de Dumne-
zeu și de semeni.

Din această perspectivă, slujirea și mărturisirea lui Dumnezeu 
prin cuvânt a reprezentat pentru Sf. Ierarh Martir Antim Ivireanul 
măsura conștiinței sale față de Dumnezeu, față de Biserica lui Hristos 
de pretutindeni și față de neamul românesc. Pomenindu-L mereu pe 
Hristos în viața lui de zi, a ajuns el însuși să fie pomenit de Mântu-
itorul Hristos înaintea lui Dumnezeu-Tatăl, a Sfinților și a Îngerilor 
din Ceruri. De aceea putem afirmă că viața duhovnicească și lucrarea 
pastoral-misionară a Sfântului Antim, integrate în viața doxologică și 
sfințitoare a Bisericii, face să strălucească veșnic chipul lui în Împă-
răția lui Dumnezeu și în inimile noastre, iar pe noi ne îndeamnă ca 
într-un glas să-i cântăm: „Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, Mucenice 
al lui Hristos!”.

Arhimandrit Mihail Stanciu
Sfânta Mănăstire Antim
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SfâNtul IeraRh mARtIR  
ANtIm IvIReANul –  

PăStoR Al BISeRICII șI îNtemeIetoR 
Al lImBII lItuRgICe RomâNeștI

Sfântul Antim a rămas în Biserica Ortodoxă Română predi-
catorul exemplar, care a izbutit să transmită învățăturile de 

credință creștină într-un stil unic, îmbinând sensibilitatea duhovni-
cească și experierea adevărurilor creștine cu erudiția, iscusința inter-
pretării și persuasiunea demonstrației oratorice. Învățăturile Sfintei 
Scripturi, pildele înțelepților profani, exemplele din viața omului și 
a naturii înconjurătoare, toate se împletesc într-o sinteză minunată a 
Duhului și a Adevărului, spre folosul credincioșilor creștini pe care 
Sfântul Antim căuta să-i împodobească duhovnicește spre dobândi-
rea mântuirii și a frumuseților cerești.

Pentru exprimarea conținutului teologic, Sfântul Ierarh nu a ezi-
tat niciodată să facă apel la un registru familiar al comunicării, adese-
ori recurgând la formulări lirice, mărci ale unei expresivități artistice 
autentice. Predicile sale capătă astfel accente de poezie și de gingășie 
cum numai în baladele și în poveștile populare românești mai întâl-
nim. Numit de G. Ivașcu „un Ispirescu al teologiei ortodoxe române”1, 
Sfântul Antim și-a particularizat limbajul printr-o fluiditate și 

1 George Ivaşcu, Istoria literaturii române, vol. I, Ed. Științifică, București, 1969, p. 231.
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dulceață a exprimării pur românești cum numai geniile neamului 
nostru au mai reușit. „Cunoașterea limbii române este uimitoare la 
Antim”2, spunea și G. Călinescu despre ilustrul Ierarh. Este dovada 
asimilării depline a vibrației și a sufletului poporului român pe care 
l-a slujit.

Didahiile ni se descoperă ca o operă complexă, în care sunt pre-
zentate și armonizate învățături dogmatice, liturgice, morale, îndem-
nuri și rugăciuni personale într-o exprimare originală și o unitate 
neegalată de sensibilitate și viziune teologică. În cele ce urmează, 
vom încerca să evidențiem câteva din aceste aspecte remarcabile ale 
operei sale omiletice.

 Izvoarele InspIrațIeI sfântuluI antIm 
în DiDahiile sale

În elaborarea predicilor, Sfântul Antim a consultat atât Sfânta 
Scriptură, scrierile teologice ale Sfinților Părinți și imnografia bise-
ricească, cât și texte ale înțelepciunii laice și cunoștințe despre viața 
naturii, a omului și a societății. Precizăm că Sfântul Antim și-a stilizat 
expresia oratorică și felul de îmbinare a înțelepciunii dumnezeiești 
revelate cu înțelepciunea omenească, încă din tinerețe, de pe vre-
mea când, la Constantinopol fiind, îi asculta cu mare atenție pe pre-
oții greci predicatori și consulta biblioteca de la Patriarhia Ecume-
nică. Aici, Sfântul Antim și-a lucrat darul vorbirii, învățând limbile 
greacă, turcă și arabă, și agonisind ca o albină mierea duhovnicească 
din florilegiile înțelepciunii popoarelor care conviețuiau în această 
măreață cetate orientală a culturii. Și tocmai datorită înțelepciunii și 
culturii sale teologice și profane, Sfântul Antim avea să fie chemat și 
adus în Țara Românească de Binecredinciosul Voievod Constantin 
Brâncoveanu.

2 George Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Fundația 
Regală pentru Literatură și Artă, București, 1941, p. 16 
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Pentru Sfântul Antim, Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dum-
nezeu și reprezintă izvorul nesecat al vieții și al înțelepciunii duhov-
nicești care duce la mântuire. Faptul că folosește foarte des mărturii 
atât din Vechiul Testament, cât și din Noul Testament, dovedește că 
marele Ierarh era un bun cunoscător al Sfintei Scripturi: 

„Dară ce mai cerc eu din istoriile Scripturii și din pildele ei să învăț 
în ce chip să fugim din întâmplările și nevoile ce ne vin? Însuș 
Dumnezeu ne învață, prin rostul lui David, la Psalm 49 (zicând): 
«Și Mă chiamă pre Mine în zioa necazului tău și te voiu scoate 
și Mă vei proslăvi». Și la Psalm 90: «Striga-va cătră Mine și voiu 
asculta pre el. Cu dânsul sunt în necaz, scoate-voiu pre dânsul». Și 
iarăș prin rostul prorocului Isaiei, la 41 de capete zice: «Și să vor 
bucura lipsiții, pentru că vor cére și Eu voiu asculta, Dumnezeul 
lui Israil, și nu voi părăsi pre ei». Asémene zice și la 29 de capete 
ale Ieremiei și la al 10 a Zahariei. Și Domnul nostru Iisus Hristos 
aceasta ne învață în Sfânta Evanghelie: «Céreți (zice) și să va da 
voao»” (în Cuvânt de învățătură la octomvrie 26, în zioa Sfântului și 
marelui Mucenic Dimitrie Izvorâtoriului de mir asupra cutremurului).

Pentru Sf. Antim Ivireanul, înțelepciunea Sfinților Părinți repre-
zintă cugetul Bisericii Ortodoxe și hotarele credinței. Aduce adesea 
mărturii patristice cu care-și susține afirmațiile înaintea credincioși-
lor. De exemplu, în Cuvântul de învățătură la Dumineca Lăsatului de 
brânză, sunt amintiți Sfinții Ioan Gură de Aur și Grigorie Teologul: 

„Zice și sfântul Ioann Zlatoust, cum că unde să face rugăciunea 
cu mulțemită, vine darul Duhului Sfânt și dracii să gonesc și toată 
putéria potrivnicului să depărtează și fuge. Și iarăși într-alt loc zice 
cum că rugăciunea iaste pază curățeniei, pecéte fecioriei, opré-
liște mâniei, ținére mândriei, curățenie zavistiei, pierzare urgiei 
și temeiu păcii; și în scurte cuvinte, cela ce face rugăciune, vor-
béște cu Dumnezeu. La a doaoa carte, la încéperea postului zice 
sfântul Grigorie cum că postul iaste pace de obște a sufletului și 
a trupului, traiu făr’ de turburare, petrecanie cu bună întocmire, 
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viață ce veseléște pre Dumnezeu și întristează pre vrăjmașul; că 
precum sânt păzitori celor ce postesc sfinții îngerii și-i feresc de 
toate primejdiile, așa sunt și celor ce nu postesc păzitori dracii și-i 
îndeamnă la multe păcate”. 

Pe Sfântul „cel cu limba și cu inima de aur, Ioan” (Cuvânt de învă-
țătură la Sfinții și întocma cu Apostolii împărați Costandin și Elena), 
Sfântul Antim îl citează cel mai des dintre Sfinții Părinți, fapt care 
arată că i-a citit multe din scrierile teologice în biblioteca Patriarhiei 
de Constantinopol și apoi în Mănăstirea Snagov. Iar în Cuvântul de 
învățătură asupra omului mort este pomenit Sfântul Vasile cel Mare: 

„de vréme ce credinciosul nu moare, iaște lucru adevărat că sfâr-
șitul lui nu iaste moarte, ce adormire. O mărturiséște marele 
Vasile la cuvântul ce face asupra morții: «Moartea drepților iaste 
(zice) adormire». Și iarăș, la molitvele Rusaliilor: «Că nu iaste, 
Doamne, moarte robilor Tăi, când eșim noi din trup și venim la 
Tine, Dumnezeul nostru, ce schimbare dentru céle mai cu grijă 
la céle mai fericite și la céle mai vésele și la odihnă și la bucurie»”.

În cuprinsul Didahiilor la praznicele împărătești și sărbători, 
Sfântul Antim aduce și exemplificări ale învățăturii sale din troparele 
și din imnele liturgice ale Bisericii. Mitropolitul Antim este un cunos-
cător profund al imnografiei bisericești, pe care o putem numi înțe-
lepciunea în forma cea mai înaltă, poetică și doxologică, a Bisericii. 
Prezentăm în continuare câteva exemple:

„A patra minune pe vrémea prorocului Elisei, mergând niște 
oameni să tae lémne de casă pre lângă țărmurile Iordanului, fiind 
și prorocul împreună cu dânșii, au căzut toporul unuia din coadă 
și s-au înecat în apă; iar Elisei, luând coada toporului și mergând 
la țărmurile apei, întinse coada spre apă și zise: „Arată, Doamne, 
minune” și îndată sări toporul din apă și să puse în coadă, care 
minune închipuiaște sfântul botez, după cum scrie sfântul Ioann 
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Damaschin la un tropar al canonului de la Înălțarea Cinstitei 
Cruci, la a patra peasnă” (în Cuvânt de învățătură la Bogoiavlenie); 
„După cum zice la un tropar al canonului de astăzi la a 6 peasnă: 
„Cu focul cel de pe urmă botează Hristos pre cei potrivnici și 
neînțelegători de dumnezeirea Lui” (în Cuvânt de învățătură la 
Bogoiavlenie); „Precum adeverează poeticul la un tropar de astăzi 
de la a opta peasnă zicând: «Ca Celuia ce stăpânești ceriul și 
împărățești pământul și domnești céle dedesupt, au stătut înain-
tea ta Hristoase, de pre pământ apostolii, iar ca de la ceriu Thesvi-
teanul Ilie și Moisi din cei morți»” (în al doilea Cuvânt de învăță-
tură la Preobrajeniia Domnului nostru Iisus Hristos).

Filozofia greacă și istoria antică reprezintă, selectiv și sintetic, o 
altă sursă de inspirație a Sfântului Antim. În predica a doua, ținută în 
ziua cinstirii Sfântului Dimitrie (Cuvânt de învățătură în 26 a lunii lui 
octomvrie, asupra cutremurului și a marelui Mucenic Dimitrie Izvorâto-
riului de mir), marele Ierarh Antim spune în treacăt: „vom lăsa într-o 
parte céle ce au zis Anaxagora, Aristotel, Dimocrit și Anaxament”, 
lăsând să se înțeleagă că citise scrierile lor sau istorii despre persona-
lități importante ale culturii grecești. În Duminecă la fevruarie 3 zile, 
răspunsul ce am dat a doa oară: 

„Iar într-alt chip, veri cu ce mijloc voiu eși, nu va fi nici să va putea 
numi, cel de pe urma mea, pre lege; că de să va face și catheri-
sis, după cum înțelégem, va fi ca acéia ce au făcut acum lui Ali-
xandrias; ce și acéia nu iaste catheresis, ce batjocură biséricii lui 
Dumnezeu și sfintelor taini, pentru care lucru Cel ce lăcuiaște în 
ceriuri va râde de dânșii și Domnul va batjocori pre ei”.

De asemenea, pornind de la cuvântul unui filozof, Sfântul Antim 
trage folosul duhovnicesc cuvenit: 

„Via, filosoful, mergia odată pre mare cu corabiia și era împreună 
cu el, niște oameni răi. Și, apucându-i furtună mare, era să piară. 
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Iar oamenii cei răi au început a să ruga dumnezeilor lor, să-i mân-
tuiască din nevoe. Iar filosoful le-au zis: rogu-vă, tăceți, să nu vă 
priceapă caré cumva dumnezeii că sânteți aici, că adevărat vă va 
cufunda. Asémene zic și eu cătră păcătoșii ce să roagă, că mai bine 
iaste să tacă, decât cu buzele lor céle spurcate, să aducă rugăciuni, 
cătră Dumnezeu la nevoile lor, că în loc de a afla mântuire, poate 
să piară desăvârșit pentru păcatele lor” (în Cuvânt de învățătură la 
octomvrie 26, în zioa Sfântului și marelui Mucenic Dimitrie Izvorâ-
toriului de mir asupra cutremurului).

Altădată, deși nu precizează sursa, recunoaștem cu ușurință 
îndemnul lui Socrate la auto-cunoaștere: „Iar când vom sta cu min-
tea noastră la socoteala cea adevărată, după cum zice un filosof: să 
ne cunoaștem pre sine” (al doilea Cuvânt de învățătură la Dumineca 
Lăsatului sec de brânză).

Sf. Antim Ivireanul contemplă natura și vietățile create de Dumne-
zeu cu același ochi al înțeleptului care știe să aleagă hrană duhovni-
cească din toate rânduielile existenței lor. 

„Cine au văzut vreodinioară între zidiri atâta dragoste câtă iaste 
acéia ce arată soarele spre pământ, că de și iaste luminătoriu mare 
al ceriului și împărat al tuturor stélelor, iar lăsând célialalte stihii, 
îndrăgéște și iubește mai mult pre smeritul acesta de pământ și 
spre dânsul are închinată toată pohta lui, pre dânsul luminează 
cu razele sale, pre dânsul împodobéște cu de toate féliurile de 
copaci, pre dânsul încununează cu florile, pre dânsul îmbogățéște 
cu rodurile, pre dânsul hrănéște cu lucrurile sale. Și, pentru ca 
să nu să depărtéze de la el niciodată, face pururea o învârtejire 
împrejurul <lui> cu un umblet necontenit” (în Învățătură asupra 
pocăinții).

Astfel, frumusețea și gingășia exprimării antimiene urmărește 
frumusețea și gingășia rosturilor dumnezeiești din mișcările creatu-
rilor care sunt conduse de Dumnezeu-Cuvântul: 
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„Că Pruncul acesta, carele să vârguléște în iasle, de ne vom rădica 
ochii credinții noastre, Îl vom cunoaște făcând tunete și fulgere 
în nori și pre cer umbletul stélelor rânduind, soarele și luna de 
raze împlându-se și mișcarea ceriului îndreptând și toată greimea 
lumii acest Prunc înfășat o cârmuiaște” (în Cuvântul de învățătură 
în 25 a lunii dechemvrie, la Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos). 

Ziua biruinței lui Iosua este prezentată astfel: „soarele, pre ceriu 
zăbovind cu călătoriia, au mărit zioa pentru izbândă” (în Cuvântul 
de învățătură în 25 a lunii dechemvrie, la Nașterea Domnului nostru 
Iisus Hristos). Apoi, în altă predică găsim o minunată descriere a  
adâncului nopții: 

„după ce au ascuns soarele toate razele lui și s-au stins de tot 
lumina zilei între întunérecul nopții și când ceriul, de osteneală, 
au fost închis spre somn toți ochii lui, atâta cât nici luna nu prive-
ghiia, nici una din stélele céle mai mici avea deșchise tâmplele lor 
céle de argint” (Luna lui dechemvrie, 6. Cazanie la Sfântul Nicolae).

Eruditul mitropolit ne învață, totodată, să luăm aminte și la vie-
tățile smerite de la care avem ce învăța: 

„să facem cum face ariciul că, după ce mérge la vie, întâi să satură 
el de struguri și apoi scutură vița de cad broboanele jos și să 
tăvăléște pre dânsele de să înfig în ghimpii lui și duce și puilor. 
Așa să ducem și noi, fieștecine, pre la casele noastre, copiilor și 
celor ce n-au mers la bisérică, din cuvintele ce am auzit din Sfânta 
Evanghelie și dintr-alte cărți, ca să-i hrănim și pre dânșii cu hrana 
cea sufletească” (în Cuvântul de învățătură la Bogoiavlenie).

Realitățile vieții omenești, mediul social în care trăia și ambianța 
politică din vremea lui reprezintă un alt izvor al Didahiilor Sfântului 
Antim. El nu s-a adresat unor oameni fără rădăcini în spațiu, timp și 
cultură, ci și-a integrat discursul în viața cotidiană a românului: 
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„Și precum un om are în casa lui aur, argint, scule și alte haine 
și când iase din casă pune lacăt și încue, pentru ca să nu meargă 
vreun hoț să i le fure, să se păgubească, așa și smereniia încue, ca 
un lacăt, toate bunătățile, ca să nu meargă hoțul cel de obște, dia-
volul, să le fure și să va păgubi de osteneala ce-au făcut” (în Luna 
lui dechemvrie, 6. Cazanie la Sfântul Nicolae).
 
Se poate restaura, de asemenea, din predicile sale, o frescă de 

epocă, frumos zugrăvită, realistă, cu valoare de document al stării 
sociale, religioase și morale din Țara Românească de la începutul 
secolului al XVIII-lea. Mesajul creștin rostit de Sfântul Antim, dato-
rită curăției vieții, cinstei și lucrării neobosite, avea un imens răsu-
net social. Mitropolitul îi mustra la fel de ferm atât pe boieri și pe 
dregători, cât și pe oamenii simpli, căci toți (între care se număra și 
pe sine), deopotrivă, călcau legea lui Dumnezeu și trebuiau corectați 
spre mântuire: 

„Și pentru căci iaste cugetul nostru viclean și înaintea lui Dum-
nezeu și înaintea oamenilor, pentru acéia petrécem o viață bles-
temată și turburată, o viață plină de frică și de urâciune, plină de 
nevoe și de necazuri. Și iată, dară, că ne vădesc lucrurile și faptele, 
că nici ascultăm pe Hristos, nici Îl iubim, că de L-am iubi am face 
poruncile Lui; ci umblăm de capetele noastre, făcând fieștecarele 
ce ni să pare și ce ne place, neaducându-ne aminte nici de moarte, 
nici de judecată și de nu ne vom îndrepta cu adevărat, vom să gre-
șim și vom să mérgem răului” (în al doilea Cuvânt de învățătură la 
Preobrajeniia Domnului nostru Iisus Hristos).

învățăturI dogmatIce

În cuprinsul scrierilor sale, Sf. Ierarh Martir Antim Ivireanul pre-
zintă fără ambiguități toate învățăturile despre Dumnezeu și lume 
necesare mântuirii oamenilor. Cuprinse în Sfânta Scriptură și în 
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Sfânta Tradiție, dogmele creștine reprezintă hrana cea vie și duhov-
nicească, dogme pe care suntem datori să le cunoaștem și să le expe-
riem în viața noastră și în viața Bisericii.

Crezul ortodox
Sf. Antim Ivireanul a prezentat explicit învățătura de credință 

ortodoxă formulată de Sfinții Părinți la Sinodul I Ecumenic de la 
Niceea din anul 325 în Învățătura bisericească. În Didahii, însă, a evi-
dențiat mărturisirea credinței cu care sfinții au întărit Biserica lui 
Hristos. Astfel, Sfântul Nicolae este arătat ca un propovăduitor neîn-
fricat al dreptei-credințe:

„Iar bunătatea ce-au arătat de obște iaste acéia ce-au făcut înain-
tea credinciosului și marelui împărat Constandin și înaintea a tot 
săborului ce să adunase în Nichea, de-au înfruntat pre începăto-
riul de eresuri, pre Arie, și ca pre un mincinos și hulitoriu împo-
triva dreptății l-au lovit și cu palma preste obraz și i-au pecetluit 
spurcata și clevetnica lui gură cu amuțeala și i-au mărturisit de 
față pre Fiiul și Cuvântul Tatălui a fi de o ființă și întocma cu Tatăl 
și cu Duhul Sfânt” (al doilea Cuvânt de învățătură la praznicul 
Sfântului Nicolae).

Dumnezeu – Sfânta Treime
Sfântul Ierarh Antim explică într-un chip uimitor unitatea ipos-

tasurilor treimice în prima Cazanie la Adormirea Preasfintei Născă-
toarei de Dumnezeu: 

„«Bucură-te ceia ce ești plină de dar, Domnul e cu tine!», iar 
înțelégem numele Preasfintei Troițe. Că în cuvântul ce zice: 
bucură-te, să înțelége Fiiul, că El iaste toată bucuriia lumii; în 
cuvântul ce zice: plină de dar, să înțelége Duhul Sfânt, prin care 
să dau toate darurile și în cuvântul cel ce zice: Domnul e cu 
tine, să înțelége Tatăl, că El iaste Domnul a toate, văzutelor și 
nevăzutelor”. 
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Imaginea unității consubstanțiale și de lucrare a Sfintei Treimi 
este înfățișată cu ajutorul condacului bine-cunoscut al Acatistului 
Bunei Vestiri.

În a doua Cazanie la Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Antim 
reliefează prin aceeași tehnică hermeneutică existența nedespărțită a 
Persoanelor Sfintei Treimi: 

„Bucură-te, drept acéia, că tu singură ai prorocit, că te vor ferici 
toate neamurile și adevărat că te fericesc, pentru căci cu smere-
niia ta cea de margine ne-ai arătat cătră Ziditoriul tău, te-ai făcut 
pricină de S-au smerit Cel ce iaste din fire nesmerit și au priimit 
de au lăsat sânul Tatălui și au venit de au sălășluit în preacuratul și 
sfântul pântecile tău”. 

După cum vedem, unirea cu una din Persoanele Treimice nu 
este posibilă fără conlucrarea celeilalte.

În Cuvânt de învățătură la pogrebaniia omului prestăvit, Sfântul 
Antim afirmă existența unui singur Dumnezeu în trei Persoane, 
folosind clase gramaticale diferite („trei străluciri”, „Sfântă Troiță”): 
„lumina cea cu trei străluciri a Sfintei Troițe”.

În Cazanie la Vovedenie Bogorodițe, marele Ierarh vorbește de 
Hristos ca Persoană a Sfintei Treimi, născut de Preacurata Maria: „ia 
iaste ceriul cel adevărat carele au răsărit pre Soarele dreptății și în 
pântecele ei au lăcuit ca întru al treilea ceriu o față a Sfintei Troițe, 
Fiiul și Cuvântul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, adevăratul arhiereu”.

În Cuvânt de învățătură la Bogoiavlenie, Sfântul Antim adaugă 
consacratei sintagme bisericești „numele Sfintei Treimi”, un adjectiv 
care nuanțează evlavia sa personală pentru „numele Sfintei și cinsti-
tei Troițe”.

În prima Cazanie la Adormirea Preasfintei Născătoarei de 
Dumnezeu: 

„întru care nume Mariam, după a mea proastă socoteală, înțe-
légem cum că cuprinde în sine trei lucruri: una pentru că fiind 
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numele acesta de trei (silaves), adecă de trei înjugări, să înțelége 
cum că au născut o față a Sfintei Troițe, pre Fiiul și Cuvântul lui 
Dumnezeu”.

În primul Cuvânt de învățătură la Nașterea Domnului: „au luat 
Fiiul lui Dumnezeu firea omenească, iar nu altă față a dumnezeirii, 
adecă Tatăl, sau Duhul Sfânt”.

În primul Cuvânt de învățătură la Nașterea Domnului: 

„păcatul din slăbiciune iaste împotriva lui Dumnezeu Tatăl, căci 
că Tatăl să chiamă, întru tot putérnic. Păcatul dintru neștiință 
iaste împotriva Fiiului, că Fiiul lui Dumnezeu să chiamă înțelep-
ciune. Păcatul din firea cea rea iaste împotriva Duhului Sfânt, căci 
că Duhul Sfânt să chiamă bun”.

În al treilea Cuvânt de învățătură la Preobrajeniia Domnului nos-
tru Iisus Hristos: 

„și pentru ca să cunoască fieștecarele cum că să afla toată Sfânta 
Troiță la acest lucru preaslăvit, Părintele cel făr’ de început au 
adeverit cum că iaste de față, cu cuvintele ce au zis cătră apostoli: 
«Acesta iaste Fiiul Mieu cel iubit, pre Acesta ascultați»”.

Persoana lui Dumnezeu-Tatăl
În al doilea Cuvânt de învățătură la praznicul Sfântului Dimi-

trie, Izvorâtorului de mir: „Așa iaste de bun și de drept Tatăl tuturor, 
Dumnezeu, cât toate zidirile, ca niște faceri ale Lui le-au născut și 
bunătatea o face întocma, la toate, după vredniciia a fieștecăruia”.

În omilia la Vovedenie, o înfățișează pe Fecioara Maria ca rugă-
toare către Dumnezeu-Tatăl: 

„Și cum că să închipuia bisérica acéia ceriului iaste lucru dovădit, 
căci ia iaste ceriul cel adevărat carele au răsărit pre Soarele dreptății 
și în pântecele ei au lăcuit ca întru al treilea ceriu o față a Sfintei 
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Troițe, Fiiul și Cuvântul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, adevăratul 
arhiereu, de au zidit a doua oară neamul omenesc și să ruga lui 
Dumnezeu Tatăl pentru mântuirea lui Adam și a necunoștinței lui”.

Sfântul Antim Îl cheamă și-L mărturisește pe Dumnezeu-Tatăl 
într-un mod cald, filial: „Tatăl din ceriu” și „Tatăl de sus” (în Cuvânt 
de învățătură la Bogoiavlenie), „Tatăl tuturor” (în al doilea Cuvânt de 
învățătură în 26 a lunii lui octomvrie, asupra cutremurului și a marelui 
Mucenic Dimitrie Izvorâtoriului de mir), „Tată de obște al tuturor” (în 
primul Cuvânt de învățătură la octomvrie 26, în zioa Sfântului și mare-
lui Mucenic Dimitrie Izvorâtoriului de mir asupra cutremurului).

Marele Ierarh vorbește de venirea lui Hristos în lume, precizând 
prin referința paternității („sânul Tatălui”) locul din care Mântuito-
rul a venit, fără a-l părăsi, cum amintesc imnele bisericești: „Și de 
S-au pogorât acolo din sânul Tatălui pentru toți oamenii” (în primul 
Cuvânt de învățătură la Sfinții și întocma cu Apostolii împărați Costan-
din și Elena).

Persoana Fiului și Cuvântului lui Dumnezeu
Profund cunoscător al Sfintei Scripturi, Sfântul Antim vorbește 

despre Hristos într-un mod unic, valorificând, astfel, și potenția-
lul dogmatic al Vechiului Testament. În Învățătură asupra pocăinții, 
marele mitropolit Îl numește: „Elisei cel de taină, Carele iaste Dom-
nul nostru Iisus Hristos. Că Elisei să tâlcuiaște Dumnezeu Mântui-
toriu; și cu putérea Acestuia și cu daru Acestuia i să iartă păcatele, să 
îndreptează și să întoarce iară la viață”, iar în al doilea Cuvânt de învă-
țătură la Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, „Cuvântul Tatălui”.

De asemenea, o formulă originală în ceea ce privește apelarea 
Mântuitorului o remarcăm în Cuvântul de învățătură la Bogoiavlenie: 
„Mâna prorocului slujaște, ca să botéze mâna Tatălui, adecă pre Fiiul 
și Cuvântul lui Dumnezeu”. Hristos este arătat aici ca Cel prin care 
Dumnezeu-Tatăl lucrează, ca Cel ce împlinește voia Tatălui. Este 
cunoscută expresia românească „a fi dreapta cuiva”, formulă prin 
care este ilustrată încrederea deplină într-o persoană și siguranța 
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că realizează întocmai planurile celui care o girează. Prin analogie, 
putem spune că Hristos este dreapta Tatălui.

Învățătură despre cele două firi ale Mântuitorului
În prima Cazanie la Adormirea Preasfintei Născătoarei de Dum-

nezeu: „întru care nume Mariam, după a mea proastă socoteală, 
înțelégem cum că […] are fieștecare înjugare câte 2 slove și să înțe-
lége céle doao firi ale lui Hristos, adecă cea dumnezeiască și cea 
omenească”.

În primul Cuvânt de învățătură la Nașterea Domnului nostru Iisus 
Hristos: 

„Pricina cea dintâi, pentru care au luat Dumnezeu spre Sine firea 
omenească, iar nu cea îngerească iaste că îngerii n-au perit toți, ci 
au rămas din ei mulți, iar oamenii era căzuți toți, pentru păcatul 
născutului celui dintâi. A dooa pricină pentru care au luat Dumne-
zeu spre Sine firea omenească, iar nu cea îngerească, căci că omul 
au greșit din slăbiciune, având pre sine trup, carele l-au plecat pre 
lesne la păcat. Iar îngerul au greșit din firea cea rea, neavând trup 
pre sine. A treia pricină pentru care au luat Domnul spre Sine firea 
omenească, iar nu cea îngerească iaste că îngerul au greșit de bună 
voia lui, iar pre ticălosul om l-au înșălat șarpele […]. A patra pri-
cină pentru care au luat Dumnezeu spre Sine firea omenească, iar 
nu cea îngerească iaste căci că îngerul era mai de cinste decât omul; 
pentru acéia era datoriu și mai tare să se ferească de păcat”.

Persoana Duhului Sfânt
Sfântul Antim evidențiază însușirile Paracletului (Mângâieto-

rului). Astfel, el spune că „Duhul Sfânt să chiamă bun” (în primul 
Cuvânt de învățătură la Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos) și 
făcător de pace: 

„«Spuneți fétei Sionului: iată Împăratul tău vine la tine blând și 
șezând pre asin și pre mânz, fiiul cei de supt jug», cu care cuvinte 
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Duhul Sfânt, groaza carea o putea socoti norodul pentru numele 
cel împărătesc, făcând pomenire de blândéțe și de smerenie, 
minunat o au potolit” (în al doilea Cuvânt de învățătură la Dumi-
neca Florilor).
 
Duhul Sfânt este numit „alt Mângătoriu, [...] Carele îi va învăța 

pre ei toate și-i va povățui întru tot adevărul” (în al doilea Cuvânt de 
învățătură la Sfântul părintele nostru Nicolae). El este Cel „prin care 
să dau toate darurile” (în prima Cazanie la Adormirea Preasfintei Năs-
cătoarei de Dumnezeu). Duhul Sfânt dăruiește oamenilor darul pocă-
inței. El îi învață cum să se pocăiască: „Pentru ca să poată fieștecarele 
să câștige această pocăință adevărată, desăvârșit, curată și priimită, 
Duhul Sfânt în Scriptură ne arată în ce chip să o facem” (în Învățătură 
asupra pocăinții).

Duhul Sfânt este Cel care mișcă inimile oamenilor ca să-L slă-
vească pe Dumnezeu: „Și luundu-L Simeon în brațe, fiind pornit de 
Duhul Sfânt, au zis” (în Cuvânt de învățătură la Streteniia Domnu-
lui nostru Iisus Hristos). „Iar pruncii cei mici, fiind porniți de Duhul 
Sfânt, cu glasuri de veselie Îl măriia, zicând: «Bine e cuvântat Cel ce 
vine în numele Domnului; Osana întru cei de sus»” (în al patrulea 
Cuvânt de învățătură în Dumineca Florilor).

Duhul Sfânt este Cel care îi întărește pe credincioși să-și men-
țină puritatea sufletească și trupească, dăruindu-le har și iertarea 
păcatelor: „sufletul fiind făr’ de materie, Duhul Sfânt îl curăță și-l 
luminează și-l mântuiaște de păcate” (în Cuvânt de învățătură la 
Bogoiavlenie). Duhul Sfânt este Cel care vorbește prin Scriptură: 
„zice și Duhul Sfânt la Eclisiastul, în 7 capete” (în Cuvânt de învă-
țătură asupra omului mort). „Duhul Sfânt, la cartea cea dintâi a 
Împăraților, în 15 capete zice: «Mai bună iaste ascultarea decât jăr-
tvele»” (în al treilea Cuvânt de învățătură la Preobrajeniia Domnului 
nostru Iisus Hristos).

De asemenea, Sfântul Antim redă cu fidelitate adevărurile evan-
ghelice: „S-au pogorât Duhul Sfânt în chipul porumbului pre capul 
lui Hristos” (în Cuvânt de învățătură la Bogoiavlenie).
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Învățătura despre Biserică
Sfântul Antim vede Biserica drept o comunitate vie de credin-

cioși, un trup spiritual, întreg și sănătos: 

„Că pentru un mădular, când iaste bolnav, pătimesc toate mădu-
lările, așijderea și în lumea caré să chiamă trup, adecă bisérica 
lui Hristos, creștinii, pentru un om rău pre mulți oameni buni 
îi ceartă Dumnezeu” (în primul Cuvânt de învățătură la Nașterea 
Domnului nostru Iisus Hristos).

În altă predică, Sfântul Antim reliefează rolul Bisericii prin 
prisma tradiției: 

„Sfinții Părinții noștri au pus multă nevoință de au cernut cu 
ciurul chibzuelii toată Sfânta Scriptură și au ales ca niște grâu 
curat din toate bunătățile câte ar putea fi acéste trei bunătăți 
mari: credința, nădéjdia și dragostea și le-au sămânat în holda 
sfintei bisérici, adecă în adunarea și în inima celor credincioși” 
(în Cuvântul de învățătură la Dumineca Vameșului).

Sfântul Antim înțelege Biserica și printr-o dimensiune a dragos-
tei materne: „bisérica noastră, ca o maică dulce și iubitoare de fii, de 
pururea priveghind și rugându-să pentru noi” (în al doilea Cuvânt 
de învățătură la Dumineca Florilor), evidențiind bunătatea și grija 
acesteia față de credincioși. Totodată, în mod minunat, el îndeamnă 
credincioșii să aibă tot atâta încredere în Biserică pe cât are un copil 
în mama sa.

În primul Cuvânt de învățătură la Dumineca Lăsatului de 
brânză, Sfântul Antim este categoric, arătând că Biserica Orto-
doxă este singura care păstrează adevărurile de credință, pe care le 
aseamănă cu o hrană ce poate potoli căutările sufletești ale oame-
nilor: „toată învățătura cea dreaptă și […] toate cuvintele lui Dum-
nezeu, ce sânt în grădina sfintei bisérici ai răsăritului, ca o hrană 
sufletească”.
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Învățătură despre Sfintele Taine
În prima Cazanie la Adormirea Preasfintei Născătoarei de Dumne-

zeu, Sfântul Antim vorbește despre Tainele lui Dumnezeu care sunt 
lucrările mântuitoare ale lui Hristos: 

„întru care nume Mariam, după a mea proastă socoteală, înțelégem 
cum că [...] sunt 6 slove de toate într-acest nume, cu carele înțelé-
gem céle 6 taini mari și preste fire, adecă blagovéștenia, nașterea, 
botezul, moartea pre cruce, înviiarea și înălțarea la ceriu. Cu blago-
véștenia s-au descoperit taina cea mai nainte de toți vécii ascunsă; 
cu nașterea s-au împăcat ceriul cu pământul, adecă Dumnezeu cu 
omul; cu botezul ne-am îmbrăcat cu haina nestricăciunii; cu moar-
tea ni s-au dat viața; cu înviiarea ni s-au dat bucuriia și cu înălțarea 
la ceriu, șădéria de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl”.

Sfântul Antim arată că „din céle 7 taini ce ține sfânta și dumne-
zeiasca bisérică a răsăritului iaste cea dintâi la rânduială și mai mare 
decât toate, sfântul botez” (în primul Cuvânt de învățătură la Dumi-
neca Florilor).

În Cuvântul de învățătură la Dumineca Vameșului, într-o mustrare 
adresată creștinilor spre îndreptare, sunt amintite legea și Tainele 
Bisericii: 

„ce neam înjură ca noi, de lége, de cruce, de cuminecătură, de 
morți, de comândare, de lumânare, de suflet, de mormânt, de 
colivă, de prescuri, de ispovedanie, de botez, de cununie și de 
toate tainele sfintei bisérici și ne ocărâm și ne batjocorim noi 
înșine légia?!”.

taina Botezului
Sfântul Antim se exprimă în prima predică la Dumineca Flori-

lor într-un mod metaforic, vorbind de botez ca de o îmbrăcăminte 
de cinste cu care se înveșmântează omul: „haina sfântului botez” (în  
primul Cuvânt de învățătură la Dumineca Florilor).
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În altă predică, întrebuințează o metaforă deja generalizată pen-
tru retorica de amvon: „baia sfântului botez” (în Cuvânt de învățătură 
la pogrebaniia omului prestăvit), pentru ca peste puține momente să 
asemene această taină, după cuvântul Mântuitorului, cu „nașterea 
cea duhovnicească ce să numéște luminată” (în Cuvânt de învățătură 
la pogrebaniia omului prestăvit).

Pentru ca auditoriul să nu rămână nelămurit, Sfântul Antim 
explică semnificațiile acestei noi nașteri: „Și pentru aceasta sfântul 
botez să zice luminare și cei botezați să numesc luminați” (în Cuvânt de 
învățătură la pogrebaniia omului prestăvit). Putem face o analogie aici 
între luminarea pe care o produce nașterea prin botez și Soarele drep-
tății – Lumina lumii, Hristos, Cel care a instituit această sfântă taină. 

Sfântul Antim realizează o inventariere taxonomică a botezului, 
pornind de la textul vetero-testamentar și ajungând la imnele biseri-
cești ce fac referire la soarta eshatologică a oamenilor: 

„A patra întrebăciune iaste cum că am zis: câte botezuri sânt? 
Și zicem că sânt 8, precum scrie și sfântul Ioan Damaschin la a 
4 carte a Bogosloviei lui: botezul dintâi iaste al potopului, spre 
tăiarea păcatului. Al doilea botez iaste al lui Moisi, când au tre-
cut pre jidovi prin Marea Roșie. Al treilea botez iaste al legii, 
că de să spurca cineva până nu-și spăla cu apă trupul și hainele, 
nu intra în tabără. Al patrulea botez iaste al lui Ioann, însă spre 
pocăință numai. Al cincilea botez iaste al lui Hristos, cu carele 
ni-am botezat și noi, creștinii. Al șaselea botez iaste al pocăinței 
și al lacrămilor, cu carele curățim botezul cel dintâi ce am întinat. 
Al șaptelea botez iaste al muceniei, carele iaste și mai bun și mai 
cinstit, că nu să téme să se mai spurce cu păcate botezul acesta, 
carele l-au arătat întâi Hristos, că ș-au vărsat preacinstit și scump 
sângele Său pre cruce și toți mucenicii cu acest botez s-au botezat 
și s-au învrednicit împărăției ceriului. Al optulea botez, cel mai 
de pre urmă, iaste al focului celui nestins, ce va să muncească pre 
cei păcătoși, după cum zice la un tropar al canonului de astăzi 
la a 6 peasnă: «Cu focul cel de pe urmă botează Hristos pre cei 
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potrivnici și neînțelegători de dumnezeirea Lui»” (în Cuvânt de 
învățătură la Bogoiavlenie).

Sfântul Antim vorbește despre necesitatea unei curățiri baptis-
male constante, regulate. Iar aceasta este reprezentată de botezul 
pocăinței, de baia căinței: 

„Pentru aceasta dară, de vréme ce să botează Hristos, să ne bote-
zăm și noi, nu că doară că nu sântem botezați cu sfântul botez, 
adecă cu apă și cu duh, ci pentru căci am întinat cu păcatele noas-
tre sfântul botez. Trebue să ne spălăm cu lacrămile pocăinții, ca să 
ne facem curați” (în Cuvânt de învățătură la Bogoiavlenie).

Iar în altă predică, afirmă ferm osmoza dintre botez și pocăință: 
„Iară eu îndrăznesc și zic cum că iaste taina pocăinții întocma cu 
sfântul botez, în cinste și în lucrare și socotesc că nu voiu greși de 
aceasta” (în primul Cuvânt de învățătură la Dumineca Florilor).

Sfântul Botez este nu numai curățitor de păcate, dar și solitor 
de mântuire. În viziunea Sfântului Ierah: „botezul iaste mântuirea 
păcatelor omului și curățenie de păcatul cel strămoșesc” (în Cuvânt 
de învățătură la Bogoiavlenie), adică, orice înaintare în pocăință, prin 
botezul lacrimilor, aduce în inima omului o tainică și delicată înștiin-
țare a mântuirii sale.

Sfântul Botez este asemenea unei făgăduințe date lui Hristos, pe 
care nu trebuie să o încălcăm (păcatele o degradează): „să nu ne înti-
năm sfântul botez cu păcatele, nici să călcăm făgăduințele ce ni-am 
făgăduit lui Hristos” (în Cuvânt de învățătură la Bogoiavlenie).

Pentru Sfântul Antim, Botezul este cea mai mare Taină a Biseri-
cii, el fiind imperios necesar pentru mântuire: 

„Din céle 7 taini ce ține sfânta și dumnezeiasca bisérică a răsări-
tului iaste cea dintâi la rânduială și mai mare decât toate, sfântul 
botez. Și fără dânsa nu poate nimenea să între întru împărățiia 
ceriului” (în primul Cuvânt de învățătură la Dumineca Florilor).
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sfânta spovedanie 
În spovedanie, preotul este un mijlocitor între credincios și 

Dumnezeu: „Când ne ispoveduim, lui Dumnezeu ne ispoveduim, iar 
nu preotului” (în al doilea Cuvânt de învățătură la Dumineca Lăsatului 
sec de brânză). Spovedania trebuie susținută de nădejde și de dorința 
de îndreptare: „Așijderea și Iuda, măcar că s-au mărturisit înaintea 
arhiereilor cum că au greșit de au vândut sânge nevinovat, iară nu 
i-au folosit nimic acea ispovedanie, căci era cu deznădăjduire” (în 
primul Cuvânt de învățătură la Dumineca Lăsatului de brânză).

Sfântul Antim arată felul cum trebuie făcută spovedania pen-
tru ca ea să fie primită de Dumnezeu: „să avem nădéjde bună că de 
ne vom ispovedui cu inimă curată și cu gând ca acela ca să nu mai 
greșim ne va erta Dumnezeu și vom auzi ca David: «Și Domnul au 
mutat păcatul tău; nu vei muri»” (în primul Cuvânt de învățătură la 
Dumineca Lăsatului de brânză).

De ce trebuie să ne spovedim duhovnicului și nu icoanelor, așa 
cum practică unii și în prezent? 

„Și această taină a ispovedaniei n-au făcut-o Dumnezeu cu acest 
mijloc pentru alta, fără numai pentru căci așa cum au făcut neș-
tine păcatul cu om și ș-au dezvălit rușinea la curvă și s-a îmbrăți-
șat cu diavolul și ș-au spurcat trupul, așa iară trebue să meargă la 
om, adecă la duhovnic, să-și descopere toate păcatele lui: pentru 
căci cu omul au făcut păcatul și iară cu omul trebue să-l strice și 
să-l piarză, precum au făcut și Hristos cu noi” (în al doilea Cuvânt 
de învățătură la Dumineca Lăsatului sec de brânză).

sfânta împărătășanie
Sfântul Antim amintește că nu te poți apropia oricum și oricând 

de Trupul și Sângele Domnului, ci cu pregătire și dorință de îndrep-
tare, exemplificând cu povățuiri canonice: „Iar de va face farmece, 
ca să știe ce copil va face, sau să știe alte lucruri, șase ani să nu să 
cuminece” (în Începătură și învățătură pentru ispovedanie). „Și care 
preot iaste acela de te ispoveduiaște și te lasă pre tine, cela ce pârăști 
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de te cumineci? Acela, adevărat, nu iaste preot, ci iaste singur Iuda și 
vânzător lui Hristos și nu i să va erta nici popei, nici aceluia, măcar 
de ar face câte alte bunătăți” (în prima Cazanie la Sfântul Nicolae).

„Și iată că vă poruncesc și voao, preoților, cine ar veni la voi să se 
ispoveduiască și va avea acel păcat al pârăi, de să va apuca acel om 
înaintea voastră, cu chezășie bună, că nu va mai pârî pre nimeni, 
în viața lui, voi să faceți ertăciune, dându-i și canon, apoi să se și 
cuminece; iară de nu va avea să se părăsească, să-l lipsiți nu numai 
de la sfânta taină, ce și de la bisérică, pentru căci stă împotriva 
lui Dumnezeu și să asamână diavolului” (în al doilea Cuvânt de 
învățătură la Dumineca Lăsatului sec de brânză). „Și, în scurte 
cuvinte, nici unul din noi nu vom să ne ispoveduim de bună voe, 
pentru evlavie și cu gând desăvârșit, ca să ne părăsim de păcate, 
ci numai în vedéria oamenilor, pentru pricinile ce am zis, până 
ne vom cumineca, apoi iară ne întoarcem, să mă ertați, ca câi-
nele la borăturile sale și ca scroafa la tăvăliturile de împuciciune”  
(în primul Cuvânt de învățătură la Dumineca Florilor).

preoția
În Învățătură la noemvrie 8, în zioa Săborului Sfinților Îngeri, 

marele Ierarh prezintă atât rolul preoților în relația lor cu Hristos ca 
iconomi ai Tainelor și ca reprezentați ai Lui, cât și legătura dintre 
Mântuitorul și mireasa Sa: „Hristos pe preoți au lăsat în locul Lui 
ispravnici în bisérica Sa”.

Învierea morților
Minunile învierii morților săvârșite de Domnul Hristos au ca 

rațiune întoarcerea omului prin pocăință la viața împreună cu Dum-
nezeu cel Milostiv: 

„în socoteala omenească mai cu anevoe și mai de minune să véde 
înviiarea unui mort, pre carele l-au văzut în groapă de patru zile 
împuțit, precum era Lazar, decât înviiarea unui mort, pre carele 
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îl ducea să-l îngroape, ca pe feciorul văduvei, sau altui mort, 
carele numai atunce, în grab’ au murit, ca fata lui Iair, pentru ca 
să cunoască păcătosul carele ș-au cheltuit toată viața în păcat și au 
îmbătrânit în răutăți și s-au înstreinat de tot din darul lui Dumne-
zeu și s-au făcut slugă păcatelor și rob diavolului, cât iaste de cu 
anevoe întoarcerea lui și cum că din groapa obiceaiului celui rău 
nu iaste cu putință, niciodată, să iasă, fără numai cu mare oste-
neală, cu neasemânată pocăință și cu o milă a lui Dumnezeu, mai 
aleasă” (în al treilea Cuvânt de învățătură și de umilință în Dumi-
neca Florilor).

Iar Învierea cea de obște reprezintă, în gândirea Sfântului 
Antim, o mare minune a chemării oamenilor la o viață superioară, 
duhovnicească: 

„mare folos și mare dar și milostivnică vindecare s-au dat omului 
de la Dumnezeu, ca să moară și să se strice acest trup al păcatului 
și să înviiaze la înviiarea cea de obște alt trup, duhovnicesc, făr’ 
de stricăciune și făr’ de moarte; că mare dobândă să face omului 
moartea” (în Cuvânt de învățătură iară la prestevirea omului).

învățăturI lIturgIce

Dat fiind faptul că Sfântul Antim a lăsat numeroase precepte 
bisericești referitoare la conduita preoților și viața monahală (să 
ne amintim, în acest sens, de cele 32 de capitole din Așezământul 
Mănăstirii Antim) și a fost preocupat, de asemenea, de propășirea 
spirituală a credincioșilor și a Bisericii, ne putem întreba de ce nu a 
tipărit învățături despre cinstirea icoanelor, iar în predici nu a vorbit 
despre acest aspect al vieții liturgice și duhovnicești.

Din scrierile și activitatea sa tipografică, reiese că Sfântul Antim 
s-a îngrijit preponderent de semeni, străduindu-se cu perseverență 
și dăruire să trezească în aceștia dorul de viața trăită în Hristos, viață 
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ce constă în curățirea lăuntrică, îndepărtarea de păcate și dobândirea 
virtuților. Sfântul Ierarh a fost interesat în mod deplin de transfor-
marea metanoică a oamenilor, căutând să le refacă fizionomia spiri-
tuală pentru ca aceștia să poată (re)deveni „vase alese” ale Domnu-
lui, modelate neîncetat de lucrarea virtuților.

Oamenii – icoane și biserici vii
Atenția constantă, intensă, deosebită pentru oameni văzuți ca 

icoane și biserici vii a generat în conștiința Sfântului Antim necesi-
tatea exprimării unor îndemnuri arzătoare, convingătoare. În acest 
sens, ne dau mărturie predicile sale.

În viziunea Sfântului Antim, oamenii trebuie să devină „sufle-
tești, adecă biséricești” (în primul Cuvânt de învățătură la Nașterea 
Domnului nostru Iisus Hristos). Incluzând, în sintagma „oameni 
biséricești”, toate virtuțile și bunătățile care converg spre cunoaște-
rea și imitarea Domnului, mitropolitul îi cheamă pe frații mai mici 
ai lui Hristos la o permanentă înfrumusețare duhovnicească. În  
Cazania la Vovedenie Bogorodițe, noemvrie 21: 

„trebuiaște și noi, când vom întra în sfânta bisérică, să ne cură-
țim întâi de păcatele noastre și de cugetele céle vicléne și apoi cu 
cunoștință întreagă să ne facem vase alése, să priimim, prin darul 
Duhului Sfânt, Cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre și așa, 
cu acest mijloc, vom fi adevărați prăznuitori”.

Sărbătorile și slujbele bisericești
Sfântul Antim Ivireanul a iubit în mod deplin Biserica, totdeauna 

îndemnându-i pe credincioși să se înrădăcineze duhovnicește în 
„via” ei, iar prin dragostea și evlavia lor să o prețuiască și cinstească 
în chip autentic: 

„Să alergăm la sfintele bisérici, de nu în toate zilele, pentru multe 
neputințe și nevoi ale noastre ce ne vin totdeauna din valurile 
lumii, măcar duminecile și sărbătorile; căci că pentru aceasta s-au 
rânduit acéste sfinte zile: una pentru ca să ne odihnim și noi și 
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dobitoacele noastre de trudele și de ostenélele ce facem peste 
toată săptămâna; a dooa, pentru ca să mulțemim și să dăm laudă 
lui Dumnezeu, pentru multele și nespusele facerile de bine ce au 
arătat cătră noi și ne arată totdeauna și ne ține și ne chiverniséște 
ca un milostiv; a treia, să auzim cântările și slujbele célia ce să fac 
pentru folosul cel sufletesc. Că precum nu poate trăi trupul omu-
lui făr’ de hrană simțitoare, așa nici sufletul nu poate trăi fără hrana 
cea duhovnicească, care iaste cuvântul lui Dumnezeu, după cum 
zice Hristos la Evanghelie: «Nu numai cu pâine va trăi omul, ci 
cu tot cuvântul carele iaste din gura lui Dumnezeu». Iar nu să 
mérgem pe la hore și pe la jocuri și pe la cârciume, dupre cum ne 
iaste obiciaiul, că în loc de a ne folosi, ne păgubim și suflétéște și 
trupéște. Iar de ne trebuie să ne adunăm pre la hore, ca să privim, 
mai bună horă decât aceasta a biséricii și mai frumoasă priveală 
și mai cuvioasă adunare nu socotesc nici cunosc a fi alta decât 
aceasta” (în Cuvânt de învățătură la Bogoiavlenie).

Pentru Sfântul Antim, Biserica este locul unde credincio-
șii se întâlnesc cu Dumnezeu și cu sfinții Lui, unde văd și aud pe 
Dumnezeu-Cuvântul: 

„Că vedem cu ochii, afară din mulțimea oamenilor ce s-au adu-
nat, pre Domnul nostru Iisus Hristos, ca un Împărat vécinic și pre 
cinstită Maică-Sa, pre sfinții îngeri, pre apostoli, pre mucenici și 
pre toți sfinții. Iar cu urechile auzim faptele și lucrurile céle minu-
nate ce au făcut pre pământ și ne bucurăm și sufletéște și trupéște, 
că nu păgubim nimic, ci mai vârtos câștigăm sfințenie și milă de la 
Dumnezeu” (în Cuvânt de învățătură la Bogoiavlenie).

Nemulțumit de obiceiurile rele ale creștinilor, Sfântul Antim 
îi mustră adeseori pe credincioși pentru superficialitatea cu care se 
raportau la zilele cele mai însemnate ale vieții bisericești: „Sărbă-
torile și praznicile nu le ținem, ca o nimica, ci atuncea facem céle 
mai réle, de bucurăm pe dracul și atunce vindem și cumpărăm” (în 
Cuvântul de învățătură la Dumineca Vameșului).
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Sensul „Liturghiei de după Liturghie” își găsește o inedită ima-
gine în pilda ariciului: 

„Și când eșim la bisérică, să nu eșim deșărți, ci să facem cum face 
ariciul că, după ce mérge la vie, întâi să satură el de struguri și 
apoi scutură vița de cad broboanele jos și să tăvăléște pre dânsele 
de să înfig în ghimpii lui și duce și puilor. Așa să ducem și noi, 
fieștecine, pre la casele noastre, copiilor și celor ce n-au mers la 
bisérică, din cuvintele ce am auzit din Sfânta Evanghelie și din-
tr-alte cărți, ca să-i hrănim și pre dânșii cu hrana cea sufletească” 
(în Cuvânt de învățătură la Bogoiavlenie). 

Aici, Sfântul Antim subliniază nu numai o atitudine ce se cuvine 
a fi însușită de credincioși (generozitatea, milostenia), ci, folosind 
imaginea unei vietăți de proporții reduse, el arată rolul pe care îl are 
smerenia și slujirea celorlalți în trăirea duhovnicească. Omul trebuie 
să participe regulat la slujbele Bisericii, afirmă Sfântul Antim, ca să 
valorifice vremea sfințirii: 

„Că urât lucru va fi și necuvios, când păsările vor cunoaște vrémea 
lor și după vrémea acéia își vor ști schimba lăcașurile sale. Iar noi, 
vremile céle rânduite de sfânta bisérică, spre spăseniia sufletelor 
noastre nu le vom cunoaște” (în al doilea Cuvânt de învățătură 
la Dumineca Florilor). „Spre prăznuirea adevărată acestor taine 
trebue ca să-și rânduiască omul vréme în toate zilele; iar de nu 
vom face nici unele de acéstia, de ce folos vor fi noao acéste sfinte 
vremi?” (în al doilea Cuvânt de învățătură la Dumineca Florilor).

Despre necesitatea și importanța rugăciunii comunitare, Sfântul 
Antim spune: 

„Să cuvine, că precum iaste răutatea și întâmplarea de obște, să fie 
și rugăciunea de obște. Toți să ne rugăm, toți să cérem ajutoriu, 
precum au făcut și apostolii astăzi în corabie, de au strigat toți 
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cu o gură și cu o inimă: «Doamne, mântuiaște-ne că perim!». 
Iară nu unul să se roage și altul nici să gândească; unul să plângă 
și altul să râză; unul să se întristéze și altul să se bucure. Pentru 
căci atunce adevărat, Dumnezeu nu ne ascultă” (în primul Cuvânt 
de învățătură la octomvrie 26, în zioa Sfântului și marelui Mucenic 
Dimitrie Izvorâtoriului de mir asupra cutremurului).

Canoanele îndreptării
Rânduieli bisericești de tratament duhovnicesc al patimilor, 

canoanele urmăresc vindecarea omului și restabilirea unui mod de 
viață sănătos, atât pentru suflet, cât și pentru trup, în Biserică. Sfân-
tul Antim arată că păcatul strică firea omului și-l face asemenea cu 
diavolul, iar canonul de pocăință îl vindecă și-l curăță de păcat și îl 
integrează ca mădular viu și sănătos în trupul Bisericii: 

„Și iată că vă poruncesc și voao, preoților, cine ar veni la voi să se 
ispoveduiască și va avea acel păcat al pârăi, de să va apuca acel om 
înaintea voastră, cu chezășie bună, că nu va mai pârî pre nimeni, 
în viața lui, voi să faceți ertăciune, dându-i și canon, apoi să se și 
cuminece; iară de nu va avea să se părăsească, să-l lipsiți nu numai 
de la sfânta taină, ce și de la bisérică, pentru căci stă împotriva 
lui Dumnezeu și să asamână diavolului” (în al doilea Cuvânt de 
învățătură la Dumineca Lăsatului sec de brânză).

De exemplu, Postul Mare este una din aceste rânduieli liturgice 
necesare vindecării și mântuirii: 

„De când au întrat săptămâna cea dintâi a sfântului post, din câț 
ne aflăm aici de față, oare ispoveduitu-s-au vreunul, după cum să 
cuvine? Făcut-au cu dragoste canonul ce i-au dat duhovnicul? Păzi-
tu-s-au pre sine, după putință, curat și nevinovat? Petrecut-au creș-
tinéște, după rânduiala și porunca biséricii, cu posturi, cu rugăciuni 
și cu alte 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 proști” 
(în primul Cuvânt de învățătură la Dumineca Florilor).
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învățăturI morale

Asumarea în planul vieții personale a credinței în Hristos presu-
pune angajarea într-o gândire luminată și într-o viață curată, îmbună-
tățită, de aceea Sfântul Antim presară în Didahiile sale multe învățături 
morale necesare dobândirii mântuirii. Sfaturile date nu urmăresc, așa-
dar, dobândirea unei vieți mai ușoare sau mai împlinite aici pe pământ, 
ci dobândirea sfințeniei, vieții veșnice și slavei de la Dumnezeu. Și pen-
tru a-i convinge și lămuri pe credincioși, mitropolitul arată care sunt fap-
tele bune care ne fac bineplăcuți lui Dumnezeu, din exemplul Sfinților: 

„bunătatea ce-au arătat spre cinstea și lauda Stăpânului Hristos 
iaste credința cea adevărată, dragostea cea curată, rugăciunile 
céle neîncetate, posturile, vărsările de lacrămi, smereniia de mar-
gine, bdeniile, vorbele céle curate cătră Dumnezeu și ostenélele 
céle de multe féliuri” (în al doilea Cuvânt de învățătură la Sfântul 
părintele nostru Nicolae).

Îndemnuri către fapte bune
Sfântul Antim insistă în toate predicile sale pe afirmarea credin-

ței celei lucrătoare prin iubire, arătând că: 

„precum cére împăratul dăjdi de la noi, așa ne cére și Dumne-
zeu credință și fapte bune” (în Cuvânt de învățătură la Dumineca 
Vameșului), deoarece înaintea lui Dumnezeu „cu fapte bune să 
face omul lăudat și sfânt, iară nu cu fapte réle” (în prima Cazanie 
la Sfântul Nicolae).

Sfaturile și îndemnurile marelui mitropolit sunt spre a face cât 
mai multe fapte bune, dovedindu-și astfel credința vie și nădejdea 
mântuirii: „Și nimeni să nu socotească în mintea lui cum că cu cre-
dință singură să va mântui, de nu va face și fapte bune, că va greși. 
Și iată că v-am spus, cu puține cuvinte, putéria credinții” (în prima 
Cazanie la Sfântul Nicolae).
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„Să avem dragoste cătră toți, să facem milostenie la săraci, să 
iubim pre cei streini, să căutăm pre cei bolnavi și pre cei din chi-
sori să-i cercetăm. Să făcem bine vrăjmașilor noștri, după cum ne 
învață Hristos. Să avem răbdare la nevoi și la scârbe, să ne supu-
nem celor mai mari, domnilor și stăpânilor noștri. Să ascultăm și 
să cinstim pre părinții noștri. Să ne cucerim cu cuviință duhovni-
cilor noștri și preoților și călugărilor, că așa place lui Dumnezeu” 
(în Cuvânt de învățătură la Bogoiavlenie).

În primul Cuvânt de învățătură la Dumineca Lăsatului de brânză, 
Sfântul Antim ne arată care sunt cele mai importante fapte bune: 
„trebuie să luom împreună cu noi 5 lucruri, să ne fie ca o merinde la 
vréme de primejdie, care lucruri sunt aceștia: ispovedania, rugăciu-
nea, postul, milostenia și dragostea”.

Pocăința este străduința pe care o așteaptă Dumnezeu de la 
oameni și ea constă în preschimbarea obiceiurilor rele (a patimilor) 
în deprinderi bune: 

„acéste păcate sânt céle 7 vremi carele să cuvine să le schimbe 
cela ce va vrea să se pocăiască cu adevărat, adecă să prefacă tru-
fiia în smerenie, iubirea de argint în milostenie, păcatul cel tru-
pesc în curățenie, zavistiia în dragoste, lăcomiia în post, mâniia în 
blândéțe și lénea în rugăciune și într-alte fapte bune” (în Învăță-
tură asupra pocăinții).

Iertarea
Despre obiceiul iertării la începutul postului, Sfântul Antim 

spune că ar trebui generalizat în fiecare zi. 

„Am înțeles cum că iaste obiciai de vă adunați de seară în divan 
și faceți puțină orație înaintea domnului și după acéia céreți 
ertăciune; și măcar că nu mi s-au întâmplat până acum să văz 
cu ochii, iar foarte mi-au plăcut și am fericit obiciaiul acesta, 
că iaste lucru cuvios a cére ertăciune de la stăpânii și mai-marii 
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noștri, nu numai într-această zi, căci vom să întrăm în zilele 
sfântului post, ci poci zice că să cuvine să cérem ertăciune în 
toate zilele; că precum greșim înaintea lui Dumnezeu în tot 
ceasul, așa greșim de pururea și înaintea mai-marilor noștri, cu 
cuvântul și cu fapta, cu voe și făr’ de voe, prin știință și neștiință, 
de față și pre ascuns” (în primul Cuvânt de învățătură la Dumi-
neca Lăsatului de brânză).
 
Rugăciunea
Credinciosul trebuie să transforme „lénea în rugăciune” (în 

Învățătură asupra pocăinții). Domnul este mereu atent la rugăciunile 
oamenilor, așteptând ca un Tată cererile copiilor Săi: 

„Dumnezeu iaste tată de obște al tuturor. Pre toți ne iubește ca 
pre niște adevărați fii ai Lui și nu poate răbda milostivirea Lui cea 
iubitoare de oameni să ne aflăm pururea în ticăloșii și în nevoi, 
ce numai așteaptă rugăciunea noastră; ia aminte să auză glasurile 
noastre; stă pururea cu urechile deșchise, pentru ca să ne asculte, 
îndată ce vom chiema numele Lui cel sfânt” (în primul Cuvânt 
de învățătură la octomvrie 26, în zioa Sfântului și marelui Mucenic 
Dimitrie Izvorâtoriului de mir asupra cutremurului).

Oamenii încremeniți în păcate trebuie să aibă în vedere mai întâi 
de toate pocăința, apoi cererile către Dumnezeu: 

„Asémene zic și eu cătră păcătoșii ce să roagă, că mai bine iaste să 
tacă, decât cu buzele lor céle spurcate, să aducă rugăciuni, cătră 
Dumnezeu la nevoile lor, că în loc de a afla mântuire, poate să 
piară desăvârșit pentru păcatele lor” (în primul Cuvânt de învăță-
tură la octomvrie 26, în zioa Sfântului și marelui Mucenic Dimitrie 
Izvorâtoriului de mir asupra cutremurului).

Când sunt împlinite cererile? „Când noi sântem curați, atunce 
ajunge și rugăciunea noastră la ceriu” (în primul Cuvânt de învățătură 
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la octomvrie 26, în zioa Sfântului și marelui Mucenic Dimitrie Izvorâto-
riului de mir asupra cutremurului).

În altă predică, Sfântul Antim afirmă cu tărie: „rugăciunea ce să 
face cu căldură, den inimă, pătrunde ceriurile și întră în urechile lui 
Dumnezeu” (în primul Cuvânt de învățătură la Dumineca Lăsatului de 
brânză). Alteori, Sfântul Ierarh își întărește explicațiile prin textele 
Sfinților Părinți: 

„Zice și sfântul Ioann Zlatoust, cum că unde să face rugăciunea 
cu mulțemită, vine darul Duhului Sfânt și dracii să gonesc și 
toată putéria potrivnicului să depărtează și fuge. Și iarăși într-alt 
loc zice cum că rugăciunea iaste pază curățeniei, pecéte fecioriei, 
opréliște mâniei, ținére mândriei, curățenie zavistiei, pierzare 
urgiei și temeiu păcii; și în scurte cuvinte, cela ce face rugăciune, 
vorbéște cu Dumnezeu” (în primul Cuvânt de învățătură la Dumi-
neca Lăsatului de brânză).

Sfântul Antim se descoperă în predici ca un practicant al rugăciu-
nii: „cu rugăciunile mele voiu striga cătră urechile milostivirii dum-
nezeești” (în al doilea Cuvânt de învățătură la Dumineca Florilor). Prin 
rugăciune, Dumnezeu ne dă puterea să ridicăm povara păcatelor și a 
încercărilor: „trebuiaște și alta, pentru ca să ne mântuim de nevoile 
noastre, cu mijlocul rugăciunii” (în primul Cuvânt de învățătură la 
octomvrie 26, în zioa Sfântului și marelui Mucenic Dimitrie Izvorâtoriu-
lui de mir asupra cutremurului). Care trebuie să fie obiectul principal 
al rugăciunilor? „Cu rugăciunea să cérem de la Dumnezeu mântuire 
sufletelor noastre că ni-o va da” (în primul Cuvânt de învățătură la 
Dumineca Lăsatului de brânză).

În viziunea Sfântului Antim, rugăciunile trebuie să devină „căl-
duroase” (în al doilea Cuvânt de învățătură la Adormirea Preasfintei 
Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria), 
„fierbinți” (în al doilea Cuvânt de învățătură la Sfântul părintele nostru 
Nicolae), „prea puternice și nebiruite” (în prima Cazanie la Adormi-
rea Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu).
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Postul
De cine a fost instituit postul? „Iaste foarte de folos să postim, 

întâi El însuș au postit 40 de zile și 40 de nopți” (în primul Cuvânt de 
învățătură la Dumineca Lăsatului de brânză).

„Iar din postul cel hotărât pentru folosul cel sufletesc, carele cu 
pricéperea noastră îl putem face bine și rău, nimeni să nu-l strice, 
că în ce zi îl va strica, cu moarte va muri; pentru căci că calcă 
porunca lui Dumnezeu și mai rea moarte, decât a călca neștine 
porunca lui Dumnezeu, nu iaste alta; că va fi izgonit de Dânsul 
din grădina biséricii, ca și Adam din raiu” (în primul Cuvânt de 
învățătură la Dumineca Lăsatului de brânză).

Perioada postului e numită de Sfântul Antim „călătoriia sfântu-
lui post” (în primul Cuvânt de învățătură la Dumineca Lăsatului de 
brânză). Darurile și lucrările postului sunt acestea: 

„Cu postul să ne ușurăm trupul, să ne limpezim mintea și să ne 
bucurăm cu sufletul, ca să vie darul lui Dumnezeu asupra noastră, 
care post trebuie să-l facem cu rugăciuni amestecat. Că precum nu 
sânt dulci bucatele făr’ de sare, așa nici postul făr’ de rugăciuni” (în 
primul Cuvânt de învățătură la Dumineca Lăsatului de brânză).

Postul nu este o dietă alimentară: 

„Știu bine că nu ne va lăsa obiciaiul și năravul cel rău ca să ne pos-
tim de bucate; ce încailea să ne postim de răutăți, că spre mâncare 
(n-am cum mai zice într-alt chip) ne îndeamnă blestematul acesta 
de pântece, dară a face rău n-avem îndemnător pre nimeni. Că tru-
pului îi trebuiaște mâncare, iar sufletului nu-i trebuiaște răutăți” (în 
primul Cuvânt de învățătură la Dumineca Lăsatului de brânză).

Postul nu trebuie ținut cu tristețe și fățărnicie: 

„Nu te face trist ca copiii ce-i duc la școală; nu răpști împotriva 
zilelor celor curate; nu cerca sfârșitul săptămânii, ca sfârșitul 
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ernii venirea verii; nu pohti sâmbăta pentru beții, ca și jidovii; 
nu număra zilele postului, precum așteptă argatul cel rău plata 
simbriei; nu te întrista căci nu fumegă cuhniia ta, sau bucătariul 
căci n-au stătut lângă foc. Mă rușinez a spune de posomorârea 
celor mâncăcioși, în ce chip să tânguesc în zilele céle de post: 
cască adése, să culcă puțin și iară să scoală; dorm în silă și silesc 
să treacă zilele și să nu le priceapă. Să îngreuiază asupra soarelui, 
căci zăbovéște a înopta; numesc zilele postului mai mari decât 
célialalte; să fac cum că au durére la stomah și amețeli de cap și 
stricăciune obiciaiului lor, carele nu sânt sémne ale postului, ci 
ale nesațiului. Cu nepohtă să duc la masă; răpșesc asupra vér-
zelor, înjură legumile zicând: „în zadar s-au adus în lume” (în al 
doilea Cuvânt de învățătură la Dumineca Lăsatului sec de brânză).

De asemenea, postul întărește sănătatea sufletească și trupească 
a omului: „Nu zice minciuni asupra postului, cum că iaste făcător de 
boale, pentru căci iaste făcător de sănătate” (în al doilea Cuvânt de 
învățătură la Dumineca Lăsatului sec de brânză). Cum să intrăm în 
post? 

„Iată că au sosit, cu ajutoriul lui Dumnezeu, să încépem de mâine 
călătoriia sfântului post. Și pentru căci avem a mérge la războiu 
asupra vrăjmașului sufletelor noastre, trebue să ne gătim ca niște 
ostași vitéji ai lui Hristos, încingându-ne mijloacele noastre cu 
adevărul, după cum zice dumnezeescul Pavel și să ne încălțăm 
picioarele cu gătirea Evangheliei și să ne îmbrăcăm cu zaoa drep-
tății și să punem coiful mântuirii pre capetele noastre și să luom 
pavăza credinții în mâinile noastre, cu carele vom putea stinge 
toate săgețile celui viclean, céle arzătoare și sabiia duhului carele 
iaste graiul lui Dumnezeu” (în al doilea Cuvânt de învățătură la 
Dumineca Lăsatului sec de brânză).

Ce este postul mare? „Postul acesta iaste zeciuiala anului” (în 
al doilea Cuvânt de învățătură la Dumineca Lăsatului sec de brânză).  
Postul trebuie împletit cu rugăciunea, „că precum nu sânt dulci 
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bucatele făr’ de sare, așa nici postul făr’ de rugăciune” (în al doilea 
Cuvânt de învățătură la Dumineca Lăsatului sec de brânză).

În altă predică, Sfântul Antim recomandă postul permanent, spu-
nând că „viața cea postitoare iaste asemânare vieții cei nestricate, ce va 
să fie” (în al doilea Cuvânt de învățătură la Dumineca Lăsatului sec de 
brânză). Inedită este această exprimare a Sfântului Antim în ceea ce 
privește postul înțeles ca stare permanentă. Ierarhul afirmă că deprin-
derea înfrânării va coabita în sufletul credinciosului: „Obicinuiaște-te 
pre tine cu postul și cu vréme ți să va face ție ușor și va lăcui în tine” 
(în al doilea Cuvânt de învățătură la Dumineca Lăsatului sec de brânză).

Milostenia
Înțelegând foarte bine încercarea sărăciei și faptul că sub chi-

pul săracilor se află Însuși Mântuitorul Hristos, Sfântul Antim ne 
îndeamnă adesea „să facem milostenie la săraci” (în Cuvânt de învă-
țătură la Bogoiavlenie).

„Milosteniia iaste de multe féliuri, după cum scrie în Sfânta 
Evanghelie la 25 de capete a lui Mathei, stih 35: «Și carele din-
tr-acélea îți va da îndemână, fă că acéia iaste milostenie», adecă: 
«Flămând am fost și Mi-ați dat de am mâncat, am fost însetoșat 
și Mi-ați dat de am băut, strein am fost și M-ați priimit, gol am 
fost și M-ați îmbrăcat, bolnav am fost și M-ați căutat, în temniță 
am fost și ați venit la Mine». Și afară dintr-acéstia mai sânt și alte 
féliuri de milostenii; că de vei îndemna pre cineva să facă vreun 
bine, milostenie iaste; de vei sfătui pre cineva la lucrurile céle 
sufletești, milostenie iaste; de vei mângâia inima vreunui scârbit 
cu cuvinte, milostenie iaste și în scurte cuvinte, de vei da un pahar 
de apă réce cuiva, în numele lui Hristos, adevărat să știi că nu-ți 
vei piiarde plata, după cum zice la al 9 cap a lui Marco” (în al 
doilea Cuvânt de învățătură la Dumineca Lăsatului sec de brânză).

Îndemnuri de a nu face păcate
Sfântul Antim Ivireanul ne îndeamnă mereu „să nu ne întinăm 

sfântul botez cu păcatele”, adică 
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„să nu ne lunecăm cu firea spre lucrurile céle deșarte ale lumii, 
pentru că sunt toate trecătoare și mincinoase. Să ne ferim de 
ucideri, de curvii și de preacurvii, de beții și de apucări. Să nu 
ținem pizmă unul altuia, nici să ne vindem cu pâra, unul pre altul, 
cu cruzie de inimă și cu nemilostivniciia, pentru ca să ne păgu-
bim și să ne sărăcim unul pre altul” (în Cuvânt de învățătură la 
Bogoiavlenie).

De asemenea, mai înainte de a ne ruga: 

„Să cuvine întâi să lăsăm răutatea, jafurile, strâmbătățile, urâciu-
nea, vrajba, zavistiia și atunce să ne rugăm, pentru căci atunce 
vom afla ascultătoare urechile lui Dumnezeu” (în Cuvânt de învă-
țătură la octomvrie 26, în zioa Sfântului și marelui Mucenic Dimitrie 
Izvorâtoriului de mir asupra cutremurului).

Iar mai cu atenție să ne ferim de mândrie, chiar dacă alte păcate 
nu am face: 

„Să nu ne trufim întru inimile noastre, veri pentru ce bine am 
face, că ne vom piiarde plata ostenélii și în scurt să ne ferim de 
toate lucrurile céle réle și necuvioase, carele ne vatămă la suflet și 
să bucură vrăjmașul nostru diiavolul de iale, ci numai să pohtim 
pururea să facem fapte bune și plăcute lui Dumnezeu, pentru că 
rămân făr’ de moarte și vom lua plată la ceriuri pentru iale” (în 
Cuvânt de învățătură la Bogoiavlenie).

Însă, credinciosul, chiar dacă păcătuiește, „să nu să deznădăjdu-
iască niciodată de darul lui Dumnezeu” (în Cuvânt de învățătură la 
Dumineca Vameșului), ci să vină spre pocăință și mântuire.

Dojeni și îndreptări
Mâhnit de starea morală și spirituală căzută a unora dintre 

români, Sfântul Antim îi ceartă cu tărie pe contemporanii săi: 
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„Ce neam înjură ca noi, de lége, de cruce, de cuminecătură, de 
morți, de comândare, de lumânare, de suflet, de mormânt, de 
colivă, de prescuri, de ispovedanie, de botez, de cununie și de 
toate tainele sfintei bisérici și ne ocărâm și ne batjocorim noi 
înșine légia?! Cine din păgâni face aceasta, sau cine-ș măscăréște 
légia ca noi? Oare, nu înjurăm cu acéstia toate pre Dumnezeu? 
Oare, nu ocărâm cu acéstia poruncile Lui? Biséricile le ținem 
ca niște grajduri și când mérgem la dânsele, în loc de a asculta 
slujbele și a ne ruga lui Dumnezeu, să ne iarte păcatele, iar noi 
vorbim și râdem și facem cu ochiul, unul altuia mai rău decât pe 
la cârciume” (în Cuvântul de învățătură la Dumineca Vameșului).

De asemenea, Sfântul Antim arată și condamnă fățărnicia și 
superficialitatea creștinilor: 

„acii [la biserică] în pripă ne ispoveduim și ne cuminecăm și acii 
în pripă, iarăș ne apucăm de păcatele céle obicinuite și atâta ne 
bucurăm de iale și ne pare bine, căci le facem ca când am câștiga 
mare bogăție și mare bunătate și ne lăudăm într-însele, după cum 
zice David: «Să laudă păcătosul, întru pohtele sufletului său și cel 
ce face strâmbătate bine să cuvintează». Unii să ispoveduesc de 
frica vreunor întâmplări, alții pentru un obiceaiu, alții de rușinea 
omenească, alții de frica stăpânilor; alții iară au câte doi duhov-
nici, unul la țară și altul la oraș; la cel de la țară, ca la un om prost, 
spune păcatele céle ce socotéște el că sânt mai mari, iar la cel de 
la oraș spune păcatele céle ce socotéște el că sânt mai mici, negu-
țătorind și meșterșugind taina ispovedaniei. Și, în scurte cuvinte, 
nici unul din noi nu vom să ne ispoveduim de bună voe, pen-
tru evlavie și cu gând desăvârșit, ca să ne părăsim de păcate, ci 
numai în vedéria oamenilor, pentru pricinile ce am zis, până ne 
vom cumineca, apoi iară ne întoarcem, să mă ertați, ca câinele la 
borăturile sale și ca scroafa la tăvăliturile de împuciciune. Și când 
mérgem să ne ispoveduim nu spunem duhovnicului că mâncăm 
carnea și munca fratelui nostru, creștinului, și-i bem sângele și 
sudoarea féței lui cu lăcomiile și cu nesațiul ce avem, ci spunem 
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cum c-am mâncat la masa domnească, miercurea și vinerea, péște 
și în post raci și untdelemn, și am băut vin” (în primul Cuvânt de 
învățătură la Dumineca Florilor).

 poezIa șI stIlIstIca DiDahiilor –  
podoaBele lImBII șI veșmIntele predIcIlor 
sfântuluI antIm

Există scrieri, al căror stil se individualizează dincolo de grani-
țele literare ca nestemate ale expresivității teologice. Forța acestor 
opere nu este reprezentată de temele inedite expuse sau de tehnicile 
îmbinării figurilor de stil, ci se întemeiază pe darul cuvântului, un 
dar al Duhului Sfânt, cu ajutorul căruia scriitorii pot reda prin lim-
baj tainele și frumusețile dumnezeiești. În acest caz, putem spune 
că limbajul se descotorosește de încărcăturile lumești și devine chip 
luminos al Cuvântului întrupat.

Omiliile Sfântului Antim Ivireanul sunt un exemplu emblema-
tic, în acest sens. Ele se disting prin limpezime, putere și sensibilitate 
duhovnicească, astfel încât construcția discursivă pune în lumină 
un ierarh preocupat de folosirea cuvântului în scopuri mântuitoare. 
Mitropolitul alege cuvintele cu responsabilitate morală, evitând nu 
numai frazeologia goală, ci chiar echivocul exprimării ca pe o fațetă 
a degradării comunicării curate. Sfântul Antim nu a vorbit cu prețio-
zitate artificială, nu a căutat să epateze prin termeni puțin cunoscuți 
pentru a-și evidenția bogatele cunoștințe teologice, ci predicând în 
fața unui auditoriu eterogen (domnitor, boieri, oameni de rând) și-a 
filtrat ideile prin cuvinte clare, simple, sensibile, al căror înțeles putea 
fi ușor reținut și aprofundat, după măsură, de fiecare credincios.

Poezia și structura limbajului
Expresivitatea vocabularului Sfântului Antim se fundamentează, 

dincolo de „simțul limbii” pe care l-au invocat unii critici literari, pe 
simțul poetic (poeticitatea nu este apanajul exclusiv al poeziei), simț 
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care i-a înlesnit apropierea de tainele și frumusețile lumii spirituale. 
Prin acest filon liric, dublat de trăirea lui duhovnicească profundă 
și de vastele cunoștințe teologice, Sfântul Antim a reușit să desțele-
nească limbajul oratoriei de amvon. Iată un scurt exemplu în acest 
sens: 

„Și nu numai lumina aceasta străluciia în obrazul lui Hristos, ce 
și o frumuséțe oarecaré și podoabă nespusă să arăta întru Dân-
sul, atâta cât de s-ar aduna într-un loc toată frumoséția și toată 
podoaba și cea pământească și cea cerească, nici într-un chip n-ar 
putea ca să veselească ochii și inimile celor ce ar privi spre dânsa, 
precum au veselit lumina acéia ochii ucenicilor lui Hristos” (Luna 
lui avgust, 6. Cazanie la Preobrajeniia Domnului).

Sfântul Antim folosește într-o împletire perfectă cele două 
moduri tradiționale de interpretare literal-istoric și alegoric-mistic 
prezente la Sfinții Părinți. Inspirat de tâlcuirile Sfântului Maxim 
Mărturisitorul din Ambigua, Sfântul Antim reia și el explicațiile des-
pre Sf. Mari Proroci Moise și Ilie în al doilea Cuvânt de învățătură la 
Preobrajeniia Domnului nostru Iisus Hristos: 

„«Și să arată lor Moisi și Ilie». Oare, pentru ce? Pentru patru 
lucruri: una pentu ca să scoață de la norod acea socoteală min-
cinoasă, ce avea asupra lui Hristos, că unii îi zicea că iaste Ilie, 
alții îi zicea că iaste Ieremia sau, unul din proroci; a dooa, pen-
tru ca să cunoască jidovii cum că Hristos nu iaste împotriva 
legii lui Moisi și pentru aceasta stă cu dragoste de vorbéște cu 
singur făcătoriul legii, cu Moisi și cu râvnitorul legii, cu Ilie; a 
treia pentru ca să se arate cum că iaste Domn și Stăpânitor al 
vieții și al morții și stăpânéște pe cei vii și pe cei morți și, când îi 
chiamă, vin, precum adeverează poeticul la un tropar de astăzi 
de la a opta peasnă zicând: „Ca Celuia ce stăpânești ceriul și 
împărățești pământul și domnești céle dedesupt, au stătut îna-
intea ta Hristoase, de pre pământ apostolii, iar ca de la ceriu 
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Thesviteanul Ilie și Moisi din cei morți”; a patra, să vază aposto-
lii în ce chip au cinstit pre acești 2 proroci, pre Moisi, căci avea 
mare blândéțe și pre Ilie, căci avea mare râvnă spre credință, 
pentru ca să se asémene și lor, să fie blânzi și râvnitori, acolo 
unde vor vedea că iaste în nevoe credința și închinăciunea lui 
Dumnezeu”.

Dar, deși mitropolitul Antim Ivireanul face adesea referiri și 
lămuriri la diferite interpretări patristice ale fragmentelor scripturis-
tice aduse în discuție, găsim în Didahiile sale și foarte multe tâlcuiri 
personale, a căror profunzime și originalitate se înscriu perfect în 
simfonia înțelesurilor duhovnicești. De exemplu, în Învățătura asu-
pra pocăinții avem o excepțională interpretare alegorică a evenimen-
tului înmormântării unui om în afara cetății: 

„Frumoasă închipuire a pocăinții înțelégem a fi acest lucru prea-
slăvit ce s-au întâmplat. Că după ce face omul păcatul rămâne 
mort. Mort, pentru căci piiarde darul cel dumnezeesc; mort, 
pentru căci să desparte de Dumnezeu, Carele iaste viața cea ade-
vărată, și ca pre un mort patemile lui, pohtele lui céle réle și îndul-
cirile trupului său îl aduc să-l îngroape. Unde? Afară din cetate, 
afară din pământul cel fericit al raiului, în groapa vecinicii munci. 
Dară ce să întâmplă? Îndurătoriul Dumnezeu, Carele prin rostul 
prorocului zice: «Nu voesc moartea păcătosului, precum a să 
întoarce și a fi viu», trimite împotriva lui, făr’ de véste, o năvală 
de tâlhari înfricoșați. Dară, cine sânt tâlharii aceștea? Frica mor-
ții, cutremurul muncii de véci, zioa cea înfricoșată a judecății, 
dreapta răsplătire a lui Dumnezeu”.

Lexicul omiliilor cuprinde foarte mulți termeni populari („au” – 
sau; „cocon” – copil, „pohta” – pofta; „ceriu”, „copaciu”, „hier” etc), 
arhaisme („bdenii” – denii), cuvinte privitoare la cult și sărbători în 
forme neromânizate la acea vreme („Blagoveștenie” – Buna-Vestire; 
„priceștanie” – împărătășanie, „Preobrajenie” – Schimbarea la Față), 
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termeni proveniți atât din limba greacă (episcop, Evanghelie, Psal-
tire, „idiomata” – calitate, „ritor” – orator), cât și din limba slavonă 
(„a spăși”, „a blagoslovi”, „duhovnic”, „chivot”, „ispită”, „a mărturisi”, 
„jertfă”).

De asemenea, Sfântul Antim, împropriindu-și ca un român 
autentic toate frumusețile limbii române, ba chiar creând expresii 
minunate care s-au adăugat tezaurului nostru lingvistic, recunoaște 
cu smerenie că tainele și minunile mântuirii sunt mai presus de orice 
exprimare verbală. Smerenia lui și apofatismul tainelor credinței le 
mărturisește însuși mitropolitul: 

„Drept acéia, decât iaste taina aceasta mântuitoare, de atâta iaste 
și mai minunată; caré necum limba omenească poate a o grăi, ce 
și îngerii, carii ne vestesc noao astăzi bucuriia cea mare și cântă 
mărirea lui Dumnezeu, nu iaste cu putință ca să o adeveréze” (al 
doilea Cuvânt de învățătură în 25 a lunii dechemvrie, la Nașterea 
Domnului nostru Iisus Hristos).

Compoziția și stilistica Didahiilor
Inspirându-se din Cazaniile lui Nikifor Teotoke (folosite la 

Constantinopol) și ale lui Varlaam (folosite în Țările Române), 
Sfântul Antim își redactează Didahiile păstrând structura compoziți-
onală tradițională: exegeza textelor biblice alternează cu învățăturile 
morale într-o minunată și actualizată rostire a Cuvântului Mântuitor. 
Lămuririle dogmatice, îndemnurile moralizatoare și exemplele isto-
rice sunt îmbrăcate în cele mai elastice și mai luminoase veșminte 
de expresivitate teologică și lingvistică. Dar, și emoția și interpretă-
rile personale sunt, de asemenea, prezente în textul predicilor și se 
observă precum undele de pe luciul apei, având imprimate pecetea 
sensibilității și originalității marelui mitropolit.

Introducerile în temele abordate sunt, de obicei, scurte și repre-
zintă fie un fragment din Sfânta Scriptură, fie un tropar (un imn) dedi-
cat sărbătorii sau sfinților prăznuiți. Apoi, Sfântul Antim dezvoltă 
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predica precum un maestru iconar3: întâi trasează contururile (lini-
ile) principale, apoi accentuează treptat formele și culorile care 
lămuresc detaliile cele mai fine. Cuvintele și descrierile folosite curg, 
apoi, într-o mișcare continuă, fără răsuciri semantice sau de expresie 
retorică. De aceea, în tratatul de Istoria literaturii române4, redactat de 
o Comisie a Academiei Române, se arată că 

„niciodată până atunci nu le-a fost dat celor de față, domn, boieri, 
episcopi și preoți, să asculte un cuvânt mai cald, mai înălțător, 
mai poetic, mai elocvent, ca cel pe care georgianul Antim l-a 
pronunțat în românește. Procedeele sale stilistice, comparațiile 
și metaforele, imaginile plastice și epitetele îl așază printre marii 
scriitori ai literaturii noastre medievale”.

Datorită erudiției sale și asimilării impecabile a tuturor resurse-
lor limbii române pe care le-a valorificat în modul cel mai înalt, Sf. 
Antim Ivireanul ni se descoperă ca fiind „un orator excelent și un 
stilist desăvârșit, care are darul de a izbi imaginația, are suavitate și 
exaltare lirică”5.

Din punct de vedere stilistic, tehnicile de compoziție a predici-
lor prezintă un aspect mozaicat. Exemplificăm în continuare câteva 
dintre artificiile stilistice utilizate cu atâta măiestrie de Sf. Antim 
Ivireanul.

epitete
Se remarcă o preferință pentru construcția epitetelor cu arti-

col demonstrativ interpus: „doftorii cei desăvârșit și înțelepți”, „fru-
muséția cea dintâi”, „ochii cei de gând ai prorociei”, „dragostea cea 
peste măsură”, „norul cel luminat”, „zioa cea dulce”. Formulările nu 

3 Sfântul Antim Ivireanul a fost, într-adevăr, și iconar, din mâinile sale rămânându-ne 
până astăzi două icoane mari care încadrează lateral iconostasul de piatră al Mănăstirii Antim.

4 Istoria literaturii române, Ed. Academiei Române, București, 1962, p. 419.
5 George Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, p. 17.
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sunt emfatice, ci individualizează ambele elemente (există „dof-
tori”, dar unii din această breaslă sunt „desăvârșiți și înțelepți”; există 
numeroase genuri de frumuseți, dar numai una este primordială și 
dezirabilă; există un anumit gen de vedere spirituală, ce conduce 
spre profeție; există un anumit tip de iubire care nu are limite etc). 
Sfântul Ierarh folosește și antepunerea articolului înaintea sintagmei 
propriu-zise: „cele înfricoșate porunci”, „cea deșartă viiață”. Ambele 
tipuri de construcție a determinării subliniază intensitatea trăirii 
duhovnicești a mitropolitului, astfel încât putem spune că în câteva 
cuvinte încape o întreagă poezie teologică.

Epitetele simple sunt nenumărate. Semnalăm în mod special 
patru dintre ele, dat fiind faptul că cititorul contemporan poate fi 
surprins de îmbinarea elementelor. Sfântul Antim vorbește de „buna 
ascultare”, „credință adevărată”, „nădejde bună”, „cuciarnică tăcere” 
și „călduroase rugăciuni”. Ele nu sunt construcții tautologice sau 
obișnuite mărci ale insistenței pastoral-pedagogice. În mod subtil, 
Mitropolitul semnalează că nu orice ascultare este bună, nu orice 
credință este adevărată, nu orice nădejde este benefică omului, nu 
orice tăcere este un rod al sfielii și nu orice rugăciune provine dintr-o 
inimă iubitoare.

comparații
Prin sugestivitatea și plasticitatea acestei figuri de stil, reprezen-

tarea obiectului comparat capătă contururile unei imagini vii, dina-
mice; noțiunile abstracte sunt prezentate prin elemente concrete, 
cunoscute de toată lumea. Scopul, cu care Sfântul Antim recurge 
adeseori la comparație, rezidă în dorința sa de a îmbogăți percepția 
spirituală a credincioșilor. Pictarea prin cuvânt a unor imagini lirice 
(„lumea se umfla ca o rană”, „minunile lui luminează [...] ca lumina 
soarelui”, „fiind ca un beat de dragostea acei frumoseți”, „Sfânta 
Fecioară [...] ca alt ceriu gânditoriu”, „umblăm ca niște cai sirepi”) 
denotă nu numai sensibilitate, ci și o gândire mobilă, ce poate fi 
întrezărită prin asocierile neașteptate dintre subiectul și obiectul 
comparației.
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metafore
Sfântul Antim este un virtuoz al metaforei, aici arătându-și cu 

prisosință talantul cuvântului înmulțit prin dragostea de Dumnezeu. 
Despre metaforele în sine („undița cuvintelor”, „mreaja învățăturii”, 
„urechile milostivirii dumnezeiești”, „ciurul chibzuelii”, „florile bună-
tăților”, „florile doririlor dumnezeești”, „vremea înfrumusețării”) s-ar 
putea scrie pagini întregi, dar din pricina spațiului limitat, noi dorim 
să evidențiem efortul Ierarhului de a angaja cuvintele limbii române 
pe o traiectorie superioară, doxologic-liturgică, astfel încât limbajul 
omiletic să transmită frumusețile vieții cerești.

alegorii
Considerate în literatura de specialitate metafore narative, ale-

goriile dinamizează mesajul, pun în mișcare idei abstracte, într-o 
expunere plastică, elocventă. Iată un exemplu elocvent de alegorie în 
Didahiile Sfântului Antim: „Lumea aceasta iaste ca o mare ce să tur-
bură, întru care niciodată n- au oamenii odihnă, nici liniște. Corăbi-
ile între valuri sânt împărățiile, crăiile, domniile și orașele, mulțimea 
norodului, politiile, supușii, bogații și săracii, cei mari și cei mici, 
sânt cei ce călătoresc și să află în nevoe. Vânturile céle mari ce umflă 
marea sânt nevoile céle ce ne supără totdeauna. Valurile ce luptă 
corabiia sânt nenorocirile carele să întâmplă în toate zilele” (în pri-
mul Cuvânt de învățătură la octomvrie 26, în zioa Sfântului și marelui 
Mucenic Dimitrie Izvorâtoriului de mir asupra cutremurului). Ierarhul 
se folosește de aceste figuri de compoziție datorită capacității lor de 
a sugera un înțeles adânc, de a pune în lumină o morală.

antiteze
Asocierea unor elemente opuse într-o sinteză paradoxală evi-

dențiază diverse situații și stări duhovnicești (în a doua Omilie închi-
nată Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Ierarhul îl roagă pe Sfânt să 
mijlocească pentru oameni înaintea Domnului: „Te roagă Lui tu, 
cel vrednic, pentru noi, cei nevrédnici; tu, cel iubit a lui Dumnezeu, 
pentru noi, cei urâți, pentru neascultarea și nesupunerea poruncilor 
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Lui; tu, cel desăvârșit priiaten a lui Dumnezeu, pentru noi, vrăjmașii, 
pentru păcat”) și adevăruri ale învățăturii de credință (vorbind de 
voința divină și cea omenească, Antim relaționează structuri contra-
dictorii: „ca să împreune céle vechi cu céle noao, céle cerești cu céle 
pământești, céle de jos cu céle de sus”).

Din perspectiva teologiei, antiteza conciliază ideile dincolo de 
nivelul dialectic; reprezentând una dintre figurile de compoziție prin 
care se pot guverna adevăruri spirituale suprafirești (dar care, potri-
vit logicii omenești, sunt antinomice), ea este frecvent întrebuințată 
în limbajul omiletic. Sfântul Antim apelează adeseori la ea, arătân-
du-și involuntar, cu ajutorul ei, agerimea minții și potențialul de a 
realiza conexiuni între elemente ce păreau imposibil de asociat. 

„Drept acéia, ce iaste mai minunat și mai slăvit decât această 
naștere? Că să întunecă mintea omului și nu poate a le pricépe 
acéstia, cum poate ca să nască fecioara fiiu? Și prin venirea unui 
dar în lume să săvârșește taina a doao daruri: că Ziditoriul să naște 
din zidirea Sa și Muma cea neîmpreunată cu bărbat să minunează 
de rodul pântecelui său și muiarea să face Începătoriului său înce-
pătoare” (în al doilea Cuvânt de învățătură în 25 a lunii dechemvrie, 
la Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos).

pilde
Definită, în general, drept un mijloc simplu de instruire (la care a 

recurs de nenumărate ori Însuși Mântuitorul Hristos), pilda prezintă 
prin imagini verbalizate adevăruri profund duhovnicești. Pe întreg 
parcursul narativ, pilda își păstrează caracterul familiar, menit să câș-
tige încrederea credincioșilor și să-i invite la reflecție. În Cuvântul de 
învățătură la Bogoiavlenie, mitropolitul evocă generozitatea spirituală 
prin exemplul ariciului: 

„Și când eșim la bisérică, să nu eșim deșărți, ci să facem cum face 
ariciul că, după ce mérge la vie, întâi să satură el de struguri și 
apoi scutură vița de cad broboanele jos și să tăvăléște pre dânsele 
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de să înfig în ghimpii lui și duce și puilor. Așa să ducem și noi, 
fieștecine, pre la casele noastre, copiilor și celor ce n-au mers la 
besérică, din cuvintele ce am auzit din Sfânta Evanghelie și din-
tr-alte cărți, ca să-i hrănim și pre dânșii cu hrana cea sufletească”. 

Specific pildei este faptul că adevărul pe care îl transmite este 
înfățișat în chip figurat, alegoric, astfel încât decodarea mesajului să 
fie ușoară, iar tâlcul lesne de înțeles și memorat. Sfântul Antim prac-
tică „grăirea prin pilde”, știind că ea este un garant sigur al receptării 
textului evanghelic: 

„Căldura soarelui are lucrare firească a dărui copacilor, erburilor, 
pietrilor scumpe și plodurilor pământului viețuitoare, umejoasă 
și îngrășătoare putere spre creștere. Așijderea, și căldura cea vie-
țuitoare a soarelui celui de taină, a lui Petru, asemenea au stătut 
aceștii puteri; că raza cea mai mică ce-au trimis la cela ce au fost 
din pântecele maicii lui olog, carele stătea înaintea ușii besericii 
ce să chiema Frumoasă, îndată l-au tămăduit, pentru că zicându-i 
de grabă: «Caută la noi», îndatăș i s-au întărit talpele și gleznele” 
(în Luna lui iunie, 29 de zile. Cazanie la Sfinții Apostoli Petru și 
Pavel).
 
sarcasmul
Considerat una dintre figurile de stil ale ambiguității (semnifica-

ția etimologică este elocventă: gr. sarkasmos = râs amar), sarcasmul 
reprezintă o ironie necruțătoare la adresa unei persoane sau situații. 
Ca „pictor al moravurilor”, cum îl numea G. Ivașcu6, Sfântul Antim 
nu putea renunța la penelul persiflării, cu care nădăjduia să-i tre-
zească pe credincioși din obiceiurile degradante: 

„Spuneți-mi, rogu-vă, că eu poate că-m voiu fi eșit din fire, care 
voe a lui Hristos facem sau care poruncă ținem? Eu nu poci 

6 George Ivaşcu, Istoria literaturii române, vol. I, p. 231.
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cunoaște altceva, făr’ numai un nume uscat și sec, ce avem făr’ 
de nici o faptă bună. Și încă stăm de ne mirăm căci nu ne face 
Dumnezeu pe voia noastră, pentru căci ne numim creștini!”  
(în Cuvânt de învățătură la Dumineca Vameșului) 

și din somnul păcatelor:

„Ni s-au împietrit inimile întru răutăți ca a lui faraon și umblăm 
ca niște cai sirepi, făr’ de zăbală și făr’ de rușine, până vom 
cădea într-o vreo propastie și vom muri. Cu acéste fapte ne lău-
dăm că suntem creștini!” (în Cuvânt de învățătură la Dumineca 
Vameșului).

Inventariind succint și doar o parte dintre figurile stilistice ale 
omiliilor Marelui Ierarh, dorim să subliniem faptul că Sfântul Antim 
Ivireanul nu a folosit în mod programat toate aceste mijloace de 
compoziție, ci le-a construit spontan, grație simțului poetic cu care îl 
înzestrase Dumnezeu. Putem spune că ele reprezintă mărci ale unei 
autentice și originale sensibilități teologice, dar și ale unei conștiințe 
orientate spre Cuvântul vieții, din care mereu își împodobea și adân-
cea învățăturile.

Prin importanța teologică pe care o acordă cuvintelor, Sfântul 
Antim le-a oferit un orizont duhovnicesc. În viziunea sa, cuvintele 
nu sunt doar convenții între sens, sunet și grafie, așa cum sunt inter-
pretate de mulți lingviști în prezent, ci reprezintă „partea de cer”7, 
în măsura în care deschid calea spre contemplarea lui Dumnezeu, a 
virtuților (numite de el „frumoséți ale sufletului”) și a lumii văzute 
și nevăzute create de El. Pentru această transparență spre Împărăția 
lui Dumnezeu, limbajul și Didahiile Sfântului Mitropolit Antim au o 
valoare inegalabilă în literatura și în spiritualitatea românească.

7 Constantin Noica, Cuvânt împreună despre rostirea românească, Ed. Humanitas, 
București, 1996, p. 129: „Dacă s-ar întreba cineva de ce dăm atâta însemnătate câtorva 
cuvinte românești, am răspunde: pentru că aceasta este partea noastră de cer”.
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Astfel, în încheiere, putem afirma că limbajul oratoriei antimi-
ene îndeplinește mai multe funcții: o funcție teologică (cuvintele au 
o încărcătură spirituală bogată, stratificările înțelesurilor fiind nenu-
mărate și uimitoare), o funcție revelatoare (de transmitere a adevăru-
rilor Ortodoxiei), o funcție morală (de zidire a semenilor), o funcție 
creatoare (prin cuvânt, Sfântul configurează realitatea înconjură-
toare; totodată, potențialul creator al cuvintelor ierarhului este lesne 
sesizabil în imnele închinate Mântuitorului și Maicii Domnului) și o 
funcție liturgică și catehetică (ierarhul încerca să-i capteze pe semeni 
în „năvodul învățăturii bisericești”, nu pentru sine, ci pentru Hristos, 
lămurindu-le tainele credinței în Dumnezeu cel Viu).

Grija permanentă pentru cuvânt, pentru curăția și claritatea lim-
bajului, lărgimea și frumusețea universului dezvăluit prin cuvintele sale, 
toate acestea i-au atras, ulterior, nenumărate laude atât din partea teolo-
gilor, cât și din partea exegeților filologi, istoria literaturii reținându-l pe 
Sfântul Antim Ivireanul drept ctitor al limbii liturgice românești și unul 
dintre întemeietorii limbii române literare.

Arhimandrit Mihail Stanciu 
Sfânta Mănăstire Antim
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CRoNologIA vIeȚII șI A oPeReI 
SfâNtuluI ANtIm

1650 Dată convențională a nașterii – în Georgia – a lui Antim 
Ivireanul, neconfirmată documentar.

1689-1690 Aducerea în țară a lui Antim Ivireanul de la Constan-
tinopol, recomandat, probabil, domnului de către Dosithei Notara, 
patriarhul de Ierusalim.

1690 Antim îmbracă haina monahală și este consacrat 
ieromonah.

1691 10 iunie. Mitrofan este numit episcop de Buzău. Lasă 
sarcinile tipografiei de la Mitropolie în seama lui Antim Ivireanul. 
Octombrie. Cea dintâi apariție a lui Antim, tipărind în text neogre-
cesc Învățăturile lui Vasile Macedoneanul către fiul său Leon. Textul 
a fost tradus de către Hrisant Notara, nepotul lui Dosithei al Ierusa-
limului, cu care Antim va avea legături când bune, când rele, toată 
viața.

1692 Tipărirea, în grecește, la București a Slujbei cuvioasei Paras-
chiva și a cuviosului Grigorie Decapolitul.

1693 Antim imprimă la București un monumental Evangheliar 
greco-român, cu o foaie de titlu gravată de el, cu elemente florale ce 
vor fi întâlnite și pe pilaștrii ctitoriei sale.
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1694 Iese de sub teascuri ultima carte bucureșteană, Psaltirea 
românească, cu o gravură frumoasă a prorocului David, datată din 
același an. 

Vara. Antim este numit egumen al Mănăstirii Snagov. Va admi-
nistra cu pricepere, așezământul și va pune bazele unei impunătoare 
tipografii, cu posibilități de imprimare variate. Va crea acolo școala 
tipografică, avându-l pe Mihai Ștefanovici ca prim ajutor în toate 
acțiunile sale.

1696 Se tipărește la Snagov, de către Mihai Ștefanovici în româ-
nește Slujba sfinților împărați Constantin și Elena.

1697 Ianuarie. Este gata de tipărit un voluminos Anthologhion 
grecesc cu cheltuiala lui Galaction Vidali, fost egumen la Marea Lavră 
de la Athos. Fără indicația lunii, iese de sub teascuri un superb Evan-
gheliar românesc tipărit de mâna lui Antim. Tot Antim imprimă în 
grecește opera dogmatică a lui Ioan Cariofil, Manual despre câteva 
nedumeriri și soluții. Se imprimă în grecește panegiricul lui Gheor-
ghe Maiota închinat Sf. Constantin. Ultima carte tipărită la Snagov 
în acest an a fost Dreapta alcătuire a gramaticii slavonești, în limba 
slavonă, opera rusului Meletie Smotrițki.

1698 Mitrofan tipărește la Buzău pentru prima dată la noi, în 
text slavo-român, cele 12 Minee. Mihai Ștefanovici este trimis la 
Alba Iulia cu treburi politice, mascate de activități tipografice. Antim 
imprimă singur un Acatist al Maicii Domnului.

1699 Se tipărește la Alba Iulia o Bucoavnă și o culegere de caza-
nii, un Chiriacodromion. Antim tipărește la Snagov, în grecește, Măr-
turisirea ortodoxă. Ultima carte imprimată de Antim, în românește, 
la 1699, a fost o lucrare de teologie dogmatică, Carte sau lumină, ce 
fusese tipărită în grecește la București în anul 1690.

1700 Apar semnele unei crize cu privire la șederea și activitatea 
lui Antim la Snagov. Gheorghe Radovici, un excelent ucenic al lui 
Antim, își face prezența ca tipograf, imprimând în românește un fel 
de catehism, intitulat Învățături creștinești, cu elogii aduse în prefață 
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lui Antim. Antim însuși tipărește una din cele mai răspândite lucrări 
de morală creștină: Floarea darurilor, o cărticică de 170 de pagini ce 
va cunoaște numeroase ediții ulterioare. Imprimă în grecește într-o 
ediție extrem de îngrijită textul Psaltirei, cu cheltuiala domnului 
Constantin Brâncoveanu.

1701 Debutează cu tipărirea unui Liturghier greco-arab, sub-
venționat de domn, pentru ortodocșii din dioceza Antiohiei. Se 
imprimă în grecește un Eortologhion, operă a lui Sevastos Chime-
nitul, cu probleme de teologie practică, precum și Proschinitarul  
<Ghidul> Muntelui Athos, opera doctorului Ioan Comnenul, ultima 
carte snagoveană.

Vara. Deși atestat documentar ca egumen până la 21 mai 
1704, Antim părăsește Snagovul, luând cu sine utilajele tipogra-
fice și se înapoiază în București. Tipărește, în grecește, la Bucu-
rești, două Panegirice ale lui Ștefan Brâncoveanul, unul închinat lui  
Constantin cel Mare, celălalt Sfântului Ștefan, primul martir al 
creștinătății. Anul următor, aceste cuvântări vor fi reeditate tot la 
București.

1702 Moare la Buzău episcopul Mitrofan, care se pare că nu l-a 
avut în dragoste pe Antim. În luna martie, tipărește în grecește Slujba 
cuvioasei Matrona Hiopolita, iar în iunie, la București, un frumos 
Ceaslov greco-arab, destinat acelorași creștini arabi din patriarhatul 
Antiohiei.

1703 Imprimă la București, pentru prima dată, Noul Testament 
în românește, apoi, în grecește, o Învățătură dogmatică, o Slujbă 
a sfințirii bisericilor și un Panegiric la Adormirea Maicii Domnului, 
compus de Ștefan Brâncoveanu. Tot în acest an Antim tipărește un  
Ceaslov slavo-român și un Acatistier.

1704 Ultimul an de preot călugăr al lui Antim. Tipărește două 
cărți grecești: Cuvântare la patima lui Dumnezeu-Cuvântul, pronun-
țat de Radu Brâncoveanu, și Paralele grecești și române, transpuse în 
limba populară de Constantin, fiul mai mare al domnului.
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1705 16 martie. Antim este ales episcop de Râmnic, în urma 
scoaterii din scaun a lui Ilarion. Nu pleacă imediat din București, 
căci în aprilie imprimă în grecește Slujba Sfântului Visarion, arhiepis-
copul Larisei. Tot aici începe tipărirea unei vaste antologii de texte 
polemice în limba greacă, pe care o va încheia în septembrie la Râm-
nic, unde a pus bazele celei dintâi tiparnițe cu utilaje create de mâna 
sa. Cartea s-a chemat Tomul bucuriei. Imprimă o superbă ediție de 
Anthologhion în românește cu cheltuiala spătarului Mihai Cantacu-
zino. Acuma tipărește prima din lucrările sale dedicate ridicării nive-
lului de pregătire a preoților: Învățătură pe scurt pentru taina pocăin-
ții, deosebit de rară astăzi.

1706 Mihai Ștefanovici, ajutorul neprețuit al lui Antim, apare la 
Râmnic, după o absență de câțiva ani, și se dedică muncii de tipograf. 
Va tipări câteva cărți de mare importanță pentru introducerea limbii 
române în biserică. Menționăm Slujba Adormirii Maicii Domnului, 
un Octoih, imprimat cu cheltuiala lui Mihai Cantacuzino spătarul 
și, mai ales, un masiv Molitvenic, în prefața căruia Mihai Ștefanovici, 
elogiind meritele lui Antim, ne dă știri interesante despre viața sa. 
Două broșuri în grecește: Cuvânt la patima cea mântuitoare și Pane-
giric la Sfântul Nicolae, rostit de Radu Brâncoveanu, sunt ultimele 
impresiuni ale acestui bogat an, 1706.

1706-1707 Antim se ocupă de repararea, zugrăvirea și sfinți-
rea mănăstirilor Strehaia, Surpatele, Cozia, Hotărani, Fedeleșoiu, 
Govora. Fedeleșoiu și, mai ales, Govora ne vor transmite în frescă 
imaginea marelui gospodar și teolog.

1707 La 9 februarie moare patriarhul Dosithei al Ierusalimului. 
Succesorul său va fi Hrisant Notara, cu care Antim va avea nume-
roase conflicte. Tot în acest an va fi numit mitropolit de Nisa un călu-
găr de la mănăstirea Dionisiu de la Athos, anume Mitrofan, vrăjmaș 
de moarte al lui Antim. Singura tipăritură de la Râmnic a fost ediția 
românească a cărții lui Gheorghe Maiota, Cuvânt la mântuitoarea 
patimă a Domnului nostru Iisus Hristos.



Didahii

85

1708 28 ianuarie. Moare mitropolitul Teodosie. Prin testament 
recomandă ca în urma sa să fie ales episcopul de Râmnic, Antim Ivi-
reanul. 22 februarie. În Dumineca Ortodoxiei, Antim este înscăunat 
mitropolit și rostește celebrul cuvânt la întronizare, capodoperă a 
elocinței românești.

1709 1 iulie. Este datat monumentul de artă miniaturală Chipu-
rile Vechiului și Noului Testament, manuscris cu peste 500 de portrete 
biblice, lucrat de mâna sa, pe care îl dăruiește lui Constantin Brânco-
veanu. Astăzi se păstrează în fondul de manuscrise al Bibliotecii Nați-
onale din Kiev. Instalează la Târgoviște, unul din sediile Mitropoliei, 
o tiparniță, de sub teascurile căreia iese în august, în grecește: Carte 
de peste tot anul, cuprinzând tot serviciul bisericesc. Mihai Ștefanovici 
este trimis în Georgia, la Tiflis, unde pune bazele celei dintâi tipogra-
fii din Caucaz. Tipărește un Evangheliar în aprilie. Două exemplare au 
fost dăruite de către mitropolit lui Constantin Brâncoveanu.

1709-1711 Conflict între Antim Ivireanul și patriarhul de Ieru-
salim, Hrisant Notara, în legătură cu mănăstirile închinate și încălca-
rea prerogativelor bisericii Țării Românești.

 1710 Același Mihai Ștefanovici tipărește a doua carte georgi-
ană, un Liturghier, din care nu ni s-a păstrat nici un exemplar. După 
această dată, apreciatul ucenic al lui Antim dispare pentru totdeauna. 
La Târgoviște, ajutat de Mitrofan Grigoràs, Antim imprimă în gre-
cește Panoplia dogmatică, Slujba Sfintei Ecaterina și Proschinitarul 
Muntelui Sinai, iar în românește o Psaltire și Învățătură bisericească, 
amândouă tipărite de Gheorghe Radovici. De excepțională impor-
tanță este Învățătura bisericească, adresată pregătirii preoților, ce se 
va retipări în anul 1741.

1711 O gravă criză intervine în raporturile dintre Brâncoveanu 
și mitropolit, ca urmare a amestecului acestuia în treburile politice 
din timpul ostilităților ruso-turcești consumate la Stănilești, pe Prut.

1711-1713 Antim se apropie din ce în ce mai mult de Cantacu-
zini, vrăjmași ai lui Constantin Brâncoveanu.
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1712 Prin două scrisori de apărare trimise lui Brâncoveanu, în 
ianuarie și februarie, Antim izbutește să-și păstreze scaunul mitropo-
litan, dar vechea armonie dintre domn și mitropolit a fost definitiv 
compromisă. Se imprimă la Târgoviște de către Gheorghe Radovici 
cel dintâi Octoih în românește, precum și o cărticică cu Rugăciuni în 
toate zilele săptămânii, ce urma să se împartă gratuit cunoscătorilor 
de carte.

1713 An de intensă activitate în viața mitropolitului. Acum, în 
primăvară, începe construirea Mănăstirii Antim. Tot acuma redac-
tează Așezământul Mănăstirii, document de excepțională valoare 
istorică și culturală. Colaboratorul său Gheorghe Radovici imprimă 
la Târgoviște mai multe cărți: Liturghier românesc, Catavasier sla-
vo-greco-român, o nouă ediție a Molitvenicului de la Râmnic din 1706, 
precum și o ediție grecească și una românească de Pilde filosofești.

1714 La 25 martie, Constantin Brâncoveanu cu familia sa este 
arestat de turci și închis la Constantinopol. La 15 august, va fi decapi-
tat împreună cu cei 4 fii, în urma intrigilor neamurilor sale, Cantacu-
zinii. Tronul țării a fost ocupat de Ștefan Cantacuzino, fiul Stolnicului. 
În viața lui Antim nu intervine nicio schimbare majoră. Se tipărește 
la Târgoviște cea de a treia broșură de orientare a preoților intitulată 
Capete de poruncă. Va fi retipărită la București în anul 1775. Tot Gheor-
ghe Radovici tipărește un Ceaslov slavo-român și un Catavasier.

1714-1715 Transferul tipografiei de la Târgoviște la București.

1715 Ultimul an de liniște și pace din viața lui Antim. Gheorghe 
Radovici imprimă la Târgoviște un Ceaslov și un Catavasier, amân-
două în românește. Se tipărește în grecește opera lui Hrisant Notara: 
Despre oficiile, clericii și dregătoriile sfintei biserici a lui Hristos, prin 
grija lui Mitrofan Grigoràs din Dodona. După transferul tipografiei 
la București, Antim redactează în grecește și imprimă în tiparnița 
Mitropoliei Sfătuiri creștine politice către Domnul Ștefan Cantacu-
zino, o mică broșură de literatură parenetică în versuri. Tot acum, în 
octombrie, este tipărit masivul volum în grecește: Istoria patriarhilor 
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Ierusalimului, opera lui Dosithei Notara, prin grija șefului tipografiei 
de la Mitropolie, Stoica Iacovici, și Mitrofan Grigoràs. Numele lui 
Antim nu este pomenit pe foaia de titlu, unde figurează însă cel al lui 
Hrisant Notara. 

Noiembrie. Ștefan Cantacuzino este mazilit și dus la Constanti-
nopol împreună cu tatăl său, stolnicul Constantin Cantacuzino.

1716 10 februarie. Intră în București noul domn, Nicolae 
Mavrocordat, mutat de la Iași. 

15 martie. Nicolae Mavrocordat dăruiește ctitoriei lui Antim 
sume de bani ce permit dublarea milelor incluse în Așezământ, dar 
în același timp îl suspectează pe Antim de raporturi strânse cu Can-
tacuzinii. În noaptea de 6 spre 7 iunie, Ștefan Cantacuzino și stolni-
cul Constantin Cantacuzino sunt sugrumați la Constantinopol.

Vara. Este instalată la Mănăstirea Antim o tipografie, de sub pre-
sele căreia va ieși în luna august Istoria sfântă, adică iudaică, opera lui 
Alexandru Mavrocordat Exaporitul, singura tipăritură a anului.

15 august. De frica unor detașamente austriece care amenin-
țau orașul, Nicolae Mavrocordat părăsește în grabă capitala luând 
cu sine și pe mitropolit și se îndreaptă spre Giurgiu. Ajuns la satul 
Călugăreni, se ivește o discuție dramatică între domn și mitropolit, 
acesta refuzând să-l întovărășească mai departe și întorcându-se la 
București.

10 septembrie. Nicolae Mavrocordat, întors în capitală, ucide la 
Fântâna lui Radu Vodă pe Pătrașcu Buzoianu, ce fusese ales domn de 
boieri și mitropolit, fără știrea lui. Antim Ivireanul este arestat, închis 
și supus tuturor umilințelor.

După 20 septembrie. Antim Ivireanul este scos din scaun, prin-
tr-o dispoziție patriarhală de la Constantinopol, și condamnat la 
închisoare pe viață la Mănăstirea Sf. Ecaterina de la Muntele Sinai.

Septembrie – început de octombrie. Antim este omorât de osta-
șii turci care îl conduceau spre locul de exil, și trupul lui aruncat în 
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râul Tungia, un afluent al Mariței. Data exactă a morții nu se cunoaște, 
dar la 22 septembrie el era încă în viață.

20 decembrie. Un detașament austriac îl face prizonier pe Nico-
lae Mavrocordat în București și îl duce la Sibiu unde va sta aproape 
trei ani.

1741 Se tipărește la București, pentru a doua oară, în tipografia 
școalei Văcăreștilor, Învățătură bisericească a vlădicăi Antim.

1774 Se tipărește pentru a treia oară, la București, de către tipo-
graful Constantin Râmniceanul, Învățătură bisericească.

1775 Se tipărește pentru a doua oară, la București, Capete de 
poruncă de către tipograful Dimitrie Petrovici. Numele lui Antim nu 
este menționat.

1886 Este tipărită de către Ioan Bianu prima ediție a Didahii-
lor, după un manuscris din 1781. În prefață, episcopul Melhisedec 
al Romanului creionează cea dintâi biografie completă a lui Antim.

1888 O nouă editare a Predicilor, după o copie manuscrisă din 
jurul anului 1740, găsită de Constantin Erbiceanu la Mănăstirea Căl-
dărușani și socotită multă vreme drept autograful lui Antim. Prefață 
dezvoltată a episcopului Melhisedec.

1895-1911 Publicări fragmentare din Didahii.
1915 Prima ediție bună a Predicilor, elaborată de P.V. Haneș.
1916 23-25 mai. Ședințe ale Sfântului Sinod pentru comemora-

rea, în toamnă, a 200 de ani de la moartea lui Antim Ivireanul. Epi-
scopul Calist al Argeșului propune canonizarea mitropolitului. Înce-
perea războiului împiedică ședința de comemorare.

1956 La 240 de ani de la moarte, interesul pentru personalita-
tea lui Antim crește vertiginos. Un număr dublu din revista Biserica 
Ortodoxă Română este închinat lui Antim și se pune problema cano-
nizării mitropolitului.

1962 Este publicată cea dintâi ediție critică a Predicilor, după 
cea mai veche copie, datată 1722-1725 și datorată lui Efrem grămăti-
cul. Este manuscrisul Academiei 3.460.
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1966 Sărbătoriri la nivelul Sfântului Sinod și al Academiei 
Române cu prilejul împlinirii a 250 de ani de la moartea lui Antim. 
Patriarhia Ecumenică ridică astfel caterisirea ce fusese aruncată în 
mod nedrept și brutal asupra lui Antim.

1972 Apare ediția de Opere, sub îngrijirea noastră, însoțită de un 
substanțial studiu introductiv.

1975 Noiembrie. Secțiile de istorie și literatură ale Academiei 
sărbătoresc 325 de ani de la presupusa naștere, în 1650, a lui Antim, 
printr-o sesiune de comunicări.

1992 27 septembrie. Sfântul Sinod împlinește ultimul act de 
dreptate: mitropolitul Antim Ivireanul este trecut în rândul sfinților.

Profesor Doctor Gabriel Ștrempel,
membru de onoare al Academiei Române  

și directorul onorific al Bibliotecii Academiei
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AceAstA o Am zIs  
când m-am făcut mitropolit*

„Veniți după Mine și voiu face pre voi păscari de oameni!”
(Matei 4, 19)

Doftorii cei desăvârșit și înțelepți atunci mai mult 
măresc lauda meșteșugului lor, nu când cu hier și cu 

foc luptă patima să o supue, după cum iaste legia războiului, ce 
numai când aceia ce pătiméște cu apipăeri mângăioase și cu dof-
torii dulci vor afla leacul bolnavului și cele înfricoșate porunci 
ale meșteșugului doftoresc să le oprească și oarecare zile cu 
mâncări doftorești și hrănitoare potolind durerile, să arate pre 
acela ce pătiméște mântuit de boală.

Așa și Preaînțeleptul Doftor al sufletelor și al trupurilor 
noastre, Împăratul împăraților, Hristos, Dumnezeul nostru, 
văzând lumea că bolnăviia cu patimile necredinții și să umfla 
ca o rană cu înșălăciunile cele lumești spre închinăciunea ido-
lilor, au socotit cu multe feliuri de mijloace și au purtat de grijă 
pentru mântuirea oamenilor și a neamului omenesc, de vréme 
ce acesta iaste lucrul cel dintâi al bunătății Lui, a mântui pre 

* În manuscrisul nr. 3460, aflat în colecția Bibliotecii Academiei Române, 
această cuvântare se regăsește pe verso-ul filei 2.



Sfântul Antim Ivireanul

94

omul din mâinile vrăjmașului și a-l aduce la frumuséția cea din-
tâi și la vredniciia de la caré au căzut pentru păcatul neascultării 
al strămoșului Adam și nu trimite ploae de foc spre îngrozirea 
lumii, nici pornește marea ca o oaste împotriva pământului, nici 
înarmează puterile stihiilor împotriva necredinții, ci numai o 
supune cu blândéște și cu minuni și o trage spre Dânsul cu faceri 
de bine și cu cuvinte cerești o preface să se mute de pre dânsa 
patimile céle sufletești, ce să umfla ca o rană otrăvită.

Și vrând Dumnezeu-Cuvântul ca să Se arate în lume mai 
nainte, până a nu să întrupa și a să face om, au trimis în lume 
proroci să propoveduiască la oameni venirea Lui cea înfățășată. 
Și pentru aceasta n-au ales împărați și crai, să facă proroci; n-au 
luat filosofi și ritori, să trimiță propoveduitorii venirii Lui; n-au 
pogorât din ceriu întunérece și mulțime de îngeri, ce are pe lângă 
Dânsul, mii de mii nesocotiți și nenumărați, ci au trimis oameni 
proști și mai vârtos păstori de oi, ca pre Moisi, ca pre David, ca 
pre Samuil și toată mulțimea prorocilor, prin mijlocul a cărora 
au sămânat buna-credință, nu în toată lumea, ci numai la un 
neam, la jidovi, carii lăcuia într-o parte a pământului, în Iudeia.

Dară de vréme ce Dumnezeu va pre toți oamenii să-i mân-
tuiască și la cunoștința adevărului să vie, căci aceasta iaste mare 
séte la Dumnezeu a pofti și a iubi să se mântuiască oamenii, 
pentru aceasta nu să odihniia Dumnezeu să fie numai la jidovi 
buna-credință și célelalte limbi să fie lipsite de darul Lui. Pentru 
aceasta au vrut să răsară lumina dumnezeirii Lui în toată lumea: 
și viind împlinirea vremii, după cum zice fericitul Pavel, vrut-au 
Dumnezeu să vie Fiiul Lui, să Se nască din muiare, să Se facă 
supt lége, ca pre cei de supt lége să-i răscumpere; S-au făcut om 
din Născătoarea de Dumnezeu și pururea Fecioară Mariia, au 
petrecut în lume împreună cu oamenii și vrând să tragă limbile 
la cunoștința dumnezeirii Lui și să-i învéțe lucruri preaslăvite și 
poruncă noao și viiață cerească, cerca să afle slugi acestor porunci; 
și n-au căutat cetăți, nu s-au uitat la mulțime de oameni, nu s-au 
socotit slujba împăraților, s-au scârbit de putéria avuției, au urât 
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biruința ritorilor, nu i-au trebuit limbile filosofilor, nu s-au slujit 
cu arme, după cum e obicéiul ostașilor, nici cu alte meșterșuguri 
asémenea acestora, pentru ca să nu aibă putére nimenea din cei 
necredincioși să zică că au tras la sine Hristos mulțimea cu unele 
ca acéstea, ci numai s-au slujit iară cu mijlocul cu carele au ales 
pre proroci. Și ce face? Au luat iară propoveduitori Evangheliei 
nu păstori, ca pre proroci, ci păscari și vânători de péște și i-au 
trimis să propoveduiască lumii bunavestire și le încredințează în 
mâinile lor și în limbile doftoriia lumii, zicându-le: „Veniți după 
Mine și voiu face pre voi păscari de oameni. Încetați de a vă trudi 
deasupra mării cei neînsuflețite. Mutați pentru dragostea Mea 
meșterșugul cel păscăresc pre pământ. Acolea pre dânsul trimi-
teți și vă întindeț mrejile. Vânați pentru Mine vânatul credinții. 
Veniți după Mine. Urmați-Mi Mie, ucenicii Miei și învățătorii 
lumii. Lucrați pentru dragostea Mea meșterșugul vostru, pentru 
ceriuri.

Vărsată iaste ca apa mării pre pământ închinăciunea ido-
lească. Zidirea iaste acoperită cu norul a mulți dumnezei. Adân-
cul necredinții îneacă toată lumea; oamenii să cufundă de valu-
rile drăcești. Lumea pute de împuțiciunea sângiurilor și să strică 
cu jirtvele céle stricăcioase. Voiu pune asupra lor ispravnici și 
doftori, pre voi, pre păscari. Patima aceasta chiiamă meșterșugul 
vostru. Să slujim cu iarbă mântuitoare zidirea ce iaste în nevoi; 
veniți după Mine”.

Iară ei, lăsând mrejile, mérseră după Dânsul. Într-un gând era 
ceata ucenicilor cu pohta Stăpânului; și ca niște oameni drepți 
și proști de răotate n-au viclenit în mintea lor, nici ș-au prepus 
în inima lor de acea chiemare; ci ca niște oameni blânzi și făr’ de 
răutate au mers după Dânsul, ca hierul după piatra magnitului 
și ca părul după chihribariul cel curat. Și cu putéria Mântuito-
riului Hristos au rușinat pre cei ce i-au văzut și ca pe niște pești, 
cu mreaja bogosloviei au prins mulțimea și au vânat auzurile 
noroadelor și au înduplecat inimile tiranilor și sufletele împă-
raților le-au supus; și au făcut o izbândă și o biruință atâta de 
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frumoasă, cât n-au putut-o face toate împărățiile lumii. Oameni 
făr’ de arme și nedechisiți de ale oștirii, săraci de avuție, proști 
de învățătură, slabi de post, blânzi pentru nerăutaté au înălțat 
nu steaguri de oaste, ci numai crucea, semnul păcii, propovedu-
ind, nu cu sunet de tobe și de surle, ci numai cu neputincioasă 
limbă și neînvățată, pe Hristos și credința și fulgerând, nu zic, 
cu fulgerile sabiilor celor ascuțite, ci numai cu strălucirile unei 
vieți bune, neumplând pământul de oști, nici să acopere marea 
de corăbii cu vétrile, ci numai făr’ de rane, făr’ de sânge, făr’ 
de vătămare, calcă și supune toată păgânătatea, biruiesc iadul, 
sting înșălăciunea, izgonesc minciuna, întind numele lui Hris-
tos și credința, cât iaste întins pământul și lumea. Pentru acéia 
dară nu iaste minune, iubiții miei ascultători și cinstiți și de bun 
neam boiari, de m-au rânduit și pre mine Dumnezeu și m-au 
pus, om mic fiind și smerit, păstor mic, la mică turmă, la dum-
neavoastră, pre carii eu nu vă am, nici vă țiu turmă mică, ci mare 
și înaltă; mare pentru buna închinăciuné și dreapta credință 
caré o păziți curată și nespurcată, fiind încungiurați și îngrădiți 
între hotarăle celor striini de fel și împresurați de atâta nevoi [ce 
vin] și scârbe ce vin totdeauna, neîncetat, de la cei ce stăpânesc 
pământul acesta, înaltă pentru buna ascultare și supunérea caré 
arătați de-a pururea cătră bisérică1 și cătră arhiereu.

De vréme ce acéste doao întemeiază și întăresc bisérica, cre-
dința la Dumnezeu și buna ascultare la bisérică și măcar că eu 
am fost mai mic și mai netrébnic decât toți, precum au fost și 
David mai mic între frați în casa tătâne-său, dară Dumnezeu 
n-au căutat la micșorarea și netrebniciia mea, nu s-au uitat la 
sărăciia mea și streinătatea mea, n-au socotit prostiia și nești-
ința mea, ci au căutat la bogățiia și noianul bunătății Sale și au 
acoperit de cătră oameni toate spurcăciunile și fărdelegile méle, 
carele sânt mai multe decât perii capului mieu și decât năsipul 

1 Pentru ușurința lecturii, am înlocuit termenul „besérică”, folosit de 
Sfântul Antim, cu „bisérică”.
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mării și m-au înălțat, nevrédnic fiind, la această stepenă și mare 
vrednicie a arhieriei. Și m-au trimis la dumneavoastră să vă fiiu 
păstor, părinte sufletesc, rugător cătră Dumnezeu pentru buna 
sănătatea și spăseniia dumneavoastră și a cinstitelor dumnea-
voastră case purtători de grijă la céle ce ar fi spre folosul mântu-
inții și să vă fiiu de mângâiare la scârbele robiei cei vavilonești a 
lumii aceștiia, ca Ieremiia norodului lui Dumnezeu și ca Iosif, al 
unsprăzécilea fecior al patriarhului Iacov egipténilor; și dimpre-
ună cu dumneavoastră să pătimesc la toate câte va aduce ceasul 
și vrémia, pentru care lucru am datorie să priveghiez cu osârdie 
și făr’ de léne, zioa și noaptea și în tot ceasul, pentru folosul și 
spăseniia tuturor de obște, învățându-vă și îndreptându-vă cu 
frica lui Dumnezeu, pre calea cea dreaptă.

Și dumneavoastră încă aveți datorie, céle ce veți cunoaște că 
vă învăț, făr’ de fățărie și făr’ de vicleșug, vă îndemn să le priimiți 
și să le faceți, pentru folosul cel sufletesc al dumneavoastră și să 
vă supuneți ascultării; că acea ascultare ce o faceți mie, o faceți 
lui Hristos. Că zice la 10 capete ale Lucăi: „Cel ce ascultă pre voi, 
pre Mine ascultă și cel ce să leapădă de voi să leapădă de Mine 
și cel ce să leapădă de Mine, să leapădă de Cel [Cel] ce M-au tri-
mis pre Mine”. Așijderea zice și fericitul Pavel, la 13 capete cătră 
ovrei: „Fraților, plecați-vă povățuitorilor voștri și vă cuceriți lor, 
că ei priveghiiază pentru sufletele voastre cum ar fi să dea cuvânt 
ca cu bucurie aceasta să facă, iar nu suspinând, că nu iaste de 
folos voao aceasta”.

Și mă rog bunătății Lui și iubirii Sale de oameni să-mi 
luminéze mintea ca să poci propovedui cuvântul adevărului și 
să-mi întărească inima întru frica Lui, ca să pociu păstori cuvân-
tătoarea turma Lui cea aleasă, caré o au răscumpărat, cu preas-
cump sângele Său, din mâna vrăjmașului, după cum adeverează 
Petru apostolul zicând: „Știind că nu cu <lucruri> putrede, cu 
argint sau cu aur v-ați răscumpărat din cea deșartă viiață a voas-
tră, ce era dată de la părinți, ci cu cinstit sânge ca a unui miel făr’ 
de prihană și nespurcat Hristos”.
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Iar Dumnezeul cel mare și înalt, Carele iaste închinat de 
toate făpturile, izvorul preaînțelepciunii, adâncul cel neurmat 
al bunătății întru adevărat și adâncimea cea nehotărâtă a bunii 
îndurări, Însuși ca un stăpân și iubitoriu de oameni, să trimiță 
darul Duhului Sfânt pre cinstit și cel de Dumnezeu încununat 
cap al prealuminatului domnului și al nostru de obște de mult 
bine făcător, Io Costandin Basarab voevod și să-l blagoslovească 
dintru înălțimea lăcașului său, ca pe Avraam, înmulțindu-i 
semințiia din neam în neam și să-l păzească cu întreagă sănătate 
și cu lină pace, până la adânci bătrânéțe la preaînălțat scaunul 
măriii-sale, dimpreună cu toată luminată casa măriei-sale. Mâna 
cea tare și putérnică și brațul cel înalt al preaînălțatului Dumne-
zeu să supue pre toți vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți podnojie 
picioarilor măriii-sale; și să vă întărească și pe dumneavoastră, 
de la mic până la mare, împreună cu toți ai dumneavoastră, 
întru credința cea bună și dreaptă, întru cunoștința adevărului 
și întru nădéjdea vieții cei de véci, caré iaste făgăduită de nemin-
cinosul Dumnezeu mai nainte de vrémile vécilor, aleșilor Lui și 
să vă povățuiască la tot lucrul cel bun și de folos, spre plăcérea 
Lui, ferindu-vă în toată vrémia și în tot ceasul și în tot locul, de 
vicleșugurile diiavolului să vă îngrădească cu sfinții îngerii Săi și 
să vă înarméze cu arma dreptății și să vă dăruiască pacea Lui cea 
ce covârșaște toată mintea, ca să petréceț viiață cinstit și curată, 
cu pace și cu sănătate; să păzească inimile voastre și gândurile 
voastre în Hristos Iisus, după cum zice Pavel, ca să faceț câte sânt 
adevărate, câte sânt cinstite, câte sânt drépte, câte sânt curate, 
câte sânt iubite, câte sânt cu nume și lăudate, cu rugăciunile și cu 
blagosloveniia preasfințiților arhierei și întru Hristos iubiți frați 
și de-a tocma slujitori. Și după petrecaniia vieții aceștiia să ne 
învrednicească pre noi [pre noi] pre toți Dumnezeul cel milos-
tiv la împărățiia ceriului, ca să auzim fieștecarele din noi glasul 
acela: „Slugă bună și credincioasă, preste puțin ai fost credincios 
pre mai multe te voiu pune. Intră întru bucuriia Domnului”.
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cuvânt de învățătură la octomvrie 26, 
în zioa Sfântului și marelui mucenic 

dimitrie izvorâtoriului de mir 
aSupra cutremurului*

I

„Doamne, mântuiaște-ne, că perim!”
(Matei 8, 25)

Pomenirea marelui mucenic Dimitrie, ce să prăznuiaște 
astăzi în toată lumea, ce alt așteaptă de la adunarea iubi-

torilor de prăznuire, făr’ numai laude și cântări. Însă eu, cunos-
cându-mă nevrédnic și slab întru știință, nu îndrăznesc să-i 
împletesc cununi de laude, nici să-i vestesc precum să cuvine 
măririle minunilor lui. Căci altă învățătură cearcă muceniceș-
tile lui luptări și alt prăznuitoriu trebuie pentru luminatele lui 
nevoințe.

Drept acéia, las să laude alții lucrurile lui céle slăvite, alții să 
povestească cea preste firea omenească bărbățiia sufletului său și 
alții să spue vitejiia cea mare, cu care au răbdat ranele și moartea. 

* În manuscrisul nr. 3460, aflat în colecția Bibliotecii Academiei  
Române, această predică se regăseşte pe verso-ul filei 143.
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Iară eu, ca un neputincios la vorbă, precum mă îndemn să mă 
minunez de iale cu mintea, așa și a le cinsti mă silesc cu tăcéria și 
mă întorc cu vorba iară, la începutul cel dintâi: „Doamne, mân-
tuiaște-ne, că perim!”.

Pentru ca să arăt înaintea dragostei voastre nevoia ce au 
petrecut apostolii în corabie și grabnic ajutoriu ce le-au dat 
Hristos în mijlocul mării și nădăjduesc, cu darul sfântului, să 
vă folosiți sufletéște. Ce vă pohtesc să ascultați cu dragoste și cu 
socotință.

Înfricoșat lucru socotesc, cu adevărat, să fie stătut turbura-
rea mării de astăzi, de vréme ce și Sfânta Evanghelie o numéște 
mare (zicând): „Și iată cutremur mare să făcu în mare”.

Mi să pare ca când ași vedea înaintea ochilor miei chipul ei, 
de toate părțile să sufle vânturi mari, să se strângă împrejurul 
vântului nori negri și deși, toată marea să spumege de mânie și 
petutindenea să se înalțe valurile, ca niște munți. Mi să pare că 
văz corabiia apostolilor că o luptă cu multă sălbăticie turburarea 
mării: de o parte o bat valurile, de altă parte o turbură vânturile; 
de o parte o rădică spre ceriu, de altă parte o pogoară la iad. Mi 
să pare că văz pre féțele apostolilor zugrăvită, de frică, moartea: 
unul să se cutremure, altul să se spăimântéze; unul să se turbure, 
altul să strige și toți cu suspinuri și cu lacrămi să ceară, cu rugă-
minte, ajutoriu de la Hristos, ce dormiia: „Doamne, mântuiaș-
te-ne, că perim!”.

Eu însă nu mă minunez nici pentru turburarea mării, pen-
tru căci fiind o stihie nestatornică, așa îi iaste pururea din fire, 
când să fie lină și când să se turbure, nici pentru turburarea 
apostolilor, pentru căci nevoia aduce pururea turburare și frică 
la oameni, ce mă minunez, cum s-au întâmplat că, îndată ce au 
alergat și îndată ce s-au rugat, îndată au luat și ajutoriul. „Și să 
făcu liniște mare”, zice Evanghelia.

Au încetat valuri, au perit întunérecul, s-au împrăștiiat norii, 
s-au smerit marea și corabiia întreagă și făr’ de nici o vătămare, 
au ajuns la adăposteală.
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Cercând eu pricina aceștii minuni ce s-au făcut făr’ de 
zăbavă, aflu de la tâlcuitorii Sfintei Evanghelii cum că alta n-au 
fost fără numai rugăciunea ce au făcut apostolii cu un glas și cu 
un suflet; toți deodată au strigat, toți s-au rugat, toți au cerșut 
deodată ajutor: „Doamne, mântuiaște-ne, că perim!”. Și pentru 
acéia Domnul au ascultat, îndată rugăciunea lor și pre toți i-au 
mântuit, pre toți i-au păzit; n-au lăsat să piară nici unul în tur-
burarea mării.

Drept aceia, și dumnezeescul Theofilact: „doarme”, zice, 
„Domnul”, pentru ca să alérge apostolii, ce era înfricoșați la aju-
toriul Lui, să-L roage și să ia pricină din rugăciunea lor cea de 
obște, să-i mântuiască din nevoe.

Cu adevărat, mare învățătură ni să dă noao cu aceasta, pen-
tru ca să luom pildă, să ne rugăm și noi lui Dumnezeu la nevoile 
noastre céle de obște.

Lumea aceasta iaste ca o mare ce să turbură, întru care nici-
odată n-au oamenii odihnă, nici liniște. Corăbiile între valuri 
sânt împărățiile, crăiile, domniile și orașele, mulțimea norodu-
lui, politiile, supușii, bogații și săracii, cei mari și cei mici, sânt 
cei ce călătoresc și să află în nevoe.

Vânturile céle mari ce umflă marea sânt nevoile céle ce ne 
supără totdeauna. Valurile ce luptă corabiia sânt nenorocirile 
carele să întâmplă în toate zilele. Norii ce negresc văzduhul, ful-
gerile ce orbesc ochii, tunetile ce înfricoșază toată inima vitează 
sânt întâmplările céle de multe féliuri, neașteptatele pagube, 
înfricoșările vrăjmașilor, supărările, necazurile ce ne vin de la cei 
din afară, jafurile, robiile, dările céle gréle și nesuferite, carele le 
lasă Dumnezeu și ne încungiură, pentru ca să cunoască credința 
noastră și să ne vază răbdarea.

Acuma dară, pentru ca să mântuiască norodul de acéstia și 
să lépede deasupra lor nevoia cea grea, oare care iaste, mijloci-
rea mântuirii? Acea mijlocire ne-o învață cu pilda lor norodul 
cel israiltenesc, când să supăra de oștile lui Hananeu, împăratul 
Aradului, în pustiu; ne-o învață lăcuitorii din Vetulua, când s-au 
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ocolit în cetatea lor de oastea cea groaznică a lui Olofern; ne-o 
învață Esdra, când să întorcea cu norodul lui Israil în Ierusalim, 
mântuit din robiia Vavilonului; ne-o învață nineviténii, când au 
scăpat de periciunea, caré de spre partea lui Dumnezeu le-au 
fost spus prorocul Iona.

Toți aceștia, pentru căci s-au rugat cu un glas și cu un gând 
și au cerșut de la Dumnezeu ajutoriu, s-au mântuit.

Zice Sfânta Scriptură: „Și să rugă Israil rugă Domnului și auzi 
Domnul glasul lui Israil și déde pre Hananeu supt mâna lui”. Și 
lăcuitorii ce era ocoliți în Vetulua au strigat cătră Domnul, cu 
toții deodată, neîncetat și au ascultat Domnul rugăciunea lor 
și i-au mântuit din mâinile lui Olofern. Zice Esdra: „Am cerșut 
de la Dumnezeul nostru cale dreaptă noao și coconilor noștri și 
la toată agonisita noastră și ne-au ascultat pre noi”. Și iară nine-
viténii au strigat cătră Dumnezeu, neîncetat și s-au îmbrăcat în 
saci, de la mare până la mic; și văzu Domnul lacrămile lor și n-au 
stricat pre ei, nici dobitoacele, nici cetatea lor.

Drept acéia, zice David la Psalm 21: „Pre Tine au nădăjduit 
părinții noștri, nădăjduiră și ai izbăvit pre dânșii; cătră Tine au 
strigat și s-au mântuit”.

Dară ce mai cerc eu din istoriile Scripturii și din pildele ei să 
învăț în ce chip să fugim din întâmplările și nevoile ce ne vin? 
Însuș Dumnezeu ne învață, prin rostul lui David, la Psalm 49 
(zicând): „Și Mă chiamă pre Mine în zioa necazului tău și te voiu 
scoate și Mă vei proslăvi”. Și la Psalm 90: „Striga-va cătră Mine 
și voiu asculta pre el. Cu dânsul sunt în necaz, scoate-voiu pre 
dânsul”. Și iarăș prin rostul prorocului Isaiei, la 41 de capete zice: 
„Și să vor bucura lipsiții, pentru că vor cére și Eu voiu asculta, 
Dumnezeul lui Israil, și nu voi părăsi pre ei”. Asémene zice și la 
29 de capete ale Ieremiei și la al 10 a Zahariei. Și Domnul nos-
tru Iisus Hristos aceasta ne învață în Sfânta Evanghelie: „Céreți 
(zice) și să va da voao”.

Și, pentru ca să ne încredințăm mai mult cum că făgăduiala 
Lui iaste nemincinoasă, adaoge la 11 capete ale lui Marco: „Toate 
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câte veți cére rugându-vă, să crédeț că veți lua și vor fi voao”. Și de 
pe aceasta putem cunoaște cum că nu iaste alt lucru mai de folos 
și mai cuviincios decât a ne ruga, împreună cu toții, să cérem de la 
Dumnezeu ajutoriu și să alergăm la milostivirea Lui. De am ținea 
acest sfat și această învățătură, ce ne dă Domnul și să-l facem când 
ne încungiură întâmplările și nevoile céle mari, o, cât ajutoriu și 
câtă mângâiare am lua de la nemăsurata mila lui Dumnezeu.

Dumnezeu iaste Tată de obște al tuturor. Pre toți ne iubește 
ca pre niște adevărați fii ai Lui și nu poate răbda milostivirea 
Lui cea iubitoare de oameni să ne aflăm pururea în ticăloșii și în 
nevoi, ce numai așteaptă rugăciunea noastră; ia aminte să auză 
glasurile noastre; stă pururea cu urechile deșchise, pentru ca să 
ne asculte, îndată ce vom chiema numele Lui cel sfânt.

Dară, ce voiu să zic de nesimțirea cea mare a oamenilor aces-
tui veac? Toți pătimesc, toți sunt în scârbe, toți suspină supt 
jugul cel greu al nevoei. Dară iaste cineva să zică, împreună cu 
David: „Cătră Domnul, când m-am necăjit am stigat?”. Sau zice 
cineva, vreodată, lui Dumnezeu, întru supărările lui: „miluiaș-
te-mă, Doamne, și mă ascultă”? Noi pohtim să ne ajute Dumne-
zeu și să ne facă milă făr’ de a-L ruga.

Dară, cine iaste împăratul acela, sau cine iaste stăpânitoriul 
acela, carele să împarță milă norodului său, sau să ușuréze pre 
supușii lui de dările céle gréle, făr’ de a-l ruga și făr’ de a-i dovedi 
nevoia lor? Sau, să zic mai bine, carele iaste tatăl acela ce dă 
pâine feciorilor lui, făr’ de a-i cére? Și acéia ce nu face un împărat 
cu norodul său și un tată ce feciorii lui, fără de rugăciune, vreți 
să o facă Dumnezeu cu noi, netrébnicii, din voința Sa, fără de a 
ne ruga Lui? „Sărac trufaș au urât sufletul Mieu”, zice Domnul 
la 25 de capete ale lui Sirah. Nu poate răbda Dumnezeu nici cu 
un mijloc pre acei ce sunt lipsiți, ticăloși, nenorociți și apoi să 
înalță și stau îngânfați întru ale sale și nu vor să se arate cum că 
au trebuință.

Și cine socotiți să fie aceștia? Noi suntem, cu toții, carii păti-
mim atâtea scârbe nesuferite și stăm în cumpănă să perim de 
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nevoi, de nenorociri și cu toate acéstia nu ne smerim înaintea 
lui Dumnezeu, nu ne plecăm cerbicea de trufiia cea multă ce 
avem, nu alergăm cu suspinuri și cu lacrămi să cérem ajutoriu 
de la Dumnezeu.

Și cum dară să va mântui norodul, cum să scuture această 
ticăloasă de țară sarcina cea grea a rélelor ce o supără? Noi soco-
tim numai cu putérea noastră și cu înțelepciunea noastră, caré 
iaste nebunie înaintea lui Dumnezeu, să chivernisim norodul și 
să-l apărăm de réle? Dară în zadar trudim. Că zice Hristos: „Făr’ 
de Mine nu veți putea face nimic”. Și David iară, la Psalm 126: 
„De nu va păzi Domnul cetatea, în deșert o păzesc păzitorii”.

Însă, mie mi să pare cum că mulți (din cei ce ascultă) pot să 
răspunză la câte am zis până acum, că noi și mult ne rugăm lui 
Dumnezeu, când ne vin scârbele și nevoile și cădem la mila Lui, 
dară nu vedem nici o mântuire, nici sântem încredințați cum că 
ajung rugăciunile noastre la ceriu, măcar că aceasta nu o crez să 
o facă nimeni.

Iar să vă spuiu ce au răspuns Tiveriu chesarul unui tânăr, 
carele pentru multele lui răutăți să afla la închisoare și să căz-
niia ticălosul multă vréme în legături, cu foame, cu séte, întru 
întunérecul pușcăriei. Și, de vréme ce cunoștea că nu iaste pen-
tru dânsul nici o nădéjde de mântuire, au cerșut de la împăratul, 
cu mare rugăminte, să poruncească să-i dea moarte, pentru ca 
să se mântuiască din caznile ce pătimiia, căruia i-au zis Tiverie: 
„Tu încă n- ai aflat har înaintea ochilor miei și-mi ceri o facere de 
bine ca aceasta?”.

Și de vréme ce un vinovat n-are îndrăzneală înaintea împă-
ratului celui pământesc, măcar să-i ceară moarte, dară noi, că 
suntem vinovați înaintea Atotputérnicului împăratului Dumne-
zeu și încărcați de gréle păcate, cum pohtim să asculte Dumne-
zeu rugăciunea noastră și să dea bunătățile ce cérem? Cetiț la 
59 de capete, la Isaia, să înțelégeți pricina pentru ce rugăciunile 
noastre nu află ascultare la urechile lui Dumnezeu. Zice pro-
rocul: au nu poate mâna Domnului a mântui? Au îngreuit-au 
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uréchia Lui ca să nu asculte? Ce socotiți – zice – cum că nu poate 
preaputérnică mâna lui Dumnezeu, să vă mântuiască din nevo-
ile voastre? Au doară socotiți că are astupate urechile Lui și nu 
ascultă rugăciunea voastră? Ba nu iaste așa; ci pentru păcatele 
voastre (zice) au întors fața Lui de la voi, ca să nu vă miluiască. 
Păcatele voastre céle multe sânt acélia ce opresc mila Lui și acélia 
nu lasă rugăciunile voastre să ajungă înaintea scaunului dum-
nezeeștii Lui măriri. Căci mâinile voastre (zice) pângărite-s cu 
sânge; buzele voastre grăesc fărdélege; limba voastră strânbătate 
cugetă; picioarele voastre aleargă pre calea răutății; nimeni nu 
grăiaște drept, nimeni nu sfătuiaște bine, nimeni nu va să facă 
judecată adevărată.

Și, cum dară, să vă asculte Dumnezeu? Cum să vă mântu-
iască din nevoile voastre? Și cum, ziceți mai bine, cum îndelung 
rabdă, cum îngăduiaște și cum poate suferi și nu ne cufundă pre 
toți, ca pre sodomleni? (Slavă, îndelungii răbdării Tale, Doamne, 
slavă Ție).

Via, filosoful, mergia odată2 pre mare cu corabiia și era 
împreună cu el, niște oameni răi. Și, apucându-i furtună mare, 
era să piară. Iar oamenii cei răi au început a să ruga dumnezeilor 
lor, să-i mântuiască din nevoe. Iar filosoful le-au zis: rogu-vă, 
tăceți, să nu vă priceapă caré cumva dumnezeii că sânteți aici, că 
adevărat vă va cufunda. Asémene zic și eu cătră păcătoșii ce să 
roagă, că mai bine iaste să tacă, decât cu buzele lor céle spurcate, 
să aducă rugăciuni, cătră Dumnezeu la nevoile lor, că în loc de a 
afla mântuire, poate să piară desăvârșit pentru păcatele lor.

Să cuvine întâi să lăsăm răutatea, jafurile, strâmbătățile, 
urâciunea, vrajba, zavistiia și atunce să ne rugăm, pentru căci 
atunce vom afla ascultătoare urechile lui Dumnezeu. Că zice 
Sfântul Ioann Zlatoust: „Când din buze curate iase rugăciunea, 
atunce ajunge la nemomita uréchia Stăpânului”. Când noi sân-
tem curați, atunce ajunge și rugăciunea noastră la ceriu. Însă 

2 În ediţia din 1888: „Via un filosof, carii mergia odată”.
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afară de aceasta trebuiaște și alta, pentru ca să ne mântuim de 
nevoile noastre, cu mijlocul rugăciunii. Să cuvine, că precum 
iaste răutatea și întâmplarea de obște, să fie și rugăciunea de 
obște. Toți să ne rugăm, toți să cérem ajutoriu, precum au făcut 
și apostolii astăzi în corabie, de au strigat toți cu o gură și cu o 
inimă: „Doamne, mântuiaște-ne că perim!”. Iară nu unul să se 
roage și altul nici să gândească; unul să plângă și altul să râză; 
unul să se întristéze și altul să se bucure. Pentru căci atunce ade-
vărat, Dumnezeu nu ne ascultă.

Zice Hristos la Mathei, în 18 capete, că: „De să vor tocmi doi 
dintru voi pre pământ de tot lucrul carele ar cére, fi-va lor, de la 
Tatăl Mieu cel din ceriuri”. Deci dară, când doi, uniți, să vor ruga, 
câștigă mila; cu cât mai vârtos vor câștiga, când tot norodul și 
toată mulțimea, cu un glas și cu o gură și cu o inimă, vor cére de 
la Dumnezeu ajutoriu.

Pentru aceasta vă pohtesc, féții miei, așa să vă rugați, pururea 
și toți deodată. Și mai vârtos întru acéste vremi ce s-au înmulțit 
nevoile și pre toți, împreună, de toate părțile ne-au încungiurat 
nenorocirile, necazurile și scârbele. Că zice David: „Voia celor 
ce să tem de El va face și rugăciunea lor va auzi și-i va mântui 
pre dânșii”. Ne va asculta pururea Dumnezeu, când toți cu inimă 
curată Îl vom ruga și ne va mântui de toate primejdiile și din 
toate nevoile, prin rugăciunile marelui mucenic Dimitrie, ce să 
prăznuiește astăzi, a căruia rugăciuni să păzească pre înălțatul 
domnul nostru și toată cinstita boerime și tot norodul crești-
nesc. Amin.
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cuvânt de învățătură în 26 a lunii lui 
octomvrie, aSupra cutremurului 

și a marelui mucenic dimitrie 
izvorâtoriului de mir*

II

„Și iată cutremur mare să făcu în mare,
 cât să acoperiia corabiia de valuri”

(Matei 8, 24)

Precum un tată din cești pământești, fiind din sine bun 
și drept, are firească dragoste a iubi pre toți feciorii lui, 

tot într-o potrivă și a-i cinsti tot întocma și a le împărți avéria și 
bunătățile lui, tot într-un chip, nedând unuia mai mult și altuia 
mai puțin, sau să iubească pre cel dintâi mai vârtos decât pre cel 
de pre urmă, fără numai când însuș feciorul să va face mai ascul-
tătoriu, sau mai neascultătoriu poruncilor tătâne-său; și așa cu 
acest mijloc, poate fi el pricina a înmulți dragostea tătâne-său 
asupra lui, sau a o împuțina, precum pentru ascultarea aceasta 
și neascultarea ni-o însemnează în pildă Mathei evanghelistul, 

* În manuscrisul nr. 3460, aflat în colecția Bibliotecii Academiei Române, 
această predică se regăsește la fila 160.
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zicând, cum că un om avea doi feciori și unuia și zicea să facă 
voia lui și să făgăduia, iară nu o făcea; și celuilalt îi zicea, și el 
nu să făgăduia și făcea. Așa iaste de bun și de drept Tatăl tutu-
ror, Dumnezeu, cât toate zidirile, ca niște faceri ale Lui le-au 
născut și bunătatea o face întocma, la toate, după vredniciia a 
fieștecăruia.

Drept aceia, va să cinstiască pre îngeri ca pe niște zidiri mai 
aproape și fără de trupuri, ce strălucesc cu nemurirea, va să cin-
stească pre oameni ca pre niște chipuri ale Sale, va să cinstească 
și céle neînsuflețite, adecă ceriul și pământul și toate câte-s pre 
dânsul.

Și iaste cinstea cea mai aleasă la acéstea toate îndoită: cin-
stea cea dintâi au fost la venirea cea dintâi pre pământ a lui Hris-
tos, iară a dooa cinste ca să fie la înfricoșata a dooa venirea Lui. 
Deci cu venirea Lui cea dintâi au slăvit pre îngeri, căci au învred-
nicit pre Gavriil a fi slugă întâi la taina purtării de grijă, iar célia-
lalte mulțimi de îngeri la nașterea Lui cea sfântă, din preacurata 
Fecioară, lăudând pre Dumnezeu și zicând: „Slavă Dumnezeului 
celui din nălțime și pre pământ pace”.

Pre oameni încă i-au cinstit cu dragostea, precum zice 
preaînțeleptul Pavel, la 5 capete cătră romani, că: „Vrăjmaș fiind, 
ne-am împăcat cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Lui, cu mult 
mai vârtos fiind împăcați ne vom mântui întru viața Lui”. Așijde-
rea și célialalte toate le-au cinstit Dumnezeu, ca toate să le aducă 
supt un cap în Domnul nostru Iisus, precum zice iarăși Pavel, la 
capul cel dintâi cătră efeséni, adecă: „Arătându-ne noao taina 
voii Sale după bună plăcéria Sa, caré au pus mai înainte întru 
Dânsul, spre isprăvniciia plinirii vremilor, ca toate să le adune 
supt un cap, întru Hristos, céle din ceriu și céle de pre pământ, 
întru Dânsul”. Și iarăși una câte una le-au cinstit cu oarecare 
podoabă ce le-au dat; văzduhul le-au cinstit cu pogorârea înge-
rilor și a Duhului Sfânt, că au trecut printr-însul; apele céle dulci 
le-au cinstit cu sfântul botez; pământul l-au cinstit cu cutremu-
rul, cu deșchiderea mormintelor și cu înviiarea morților. Urma, 
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drept acéia, să cinstească și marea cea sărată; și au cinstit-o cu 
turburarea cutremurului.

„Și iată, cutremur mare să făcu în mare”. Pentru cutremur, 
spun filosofii ellinilor cum să se fie făcut din amestecarea stihii-
lor, zicând unii într-un chip, alții într-alt chip, fieștecarele după 
putéria sa, scoțând însă de la mijloc pre Dumnezeu, carele iaste 
pricina cea dintâi. Ci noi, acum, de această dată, vom lăsa într-o 
parte céle ce au zis Anaxagora, Aristotel, Dimocrit și Anaxament 
și vom créde mai vârtos pre dumnezeescul filosof, pre David, 
carele zice: „Cela ce caută pre pământ și-l face de să cutremură 
și, întorcându-Și fața, să vor turbura”.

Drept acéia, socotind și noi a fi pricina cea dintâi a cutre-
murului Dumnezeu, avem să zicem la această vorbă 3 lucruri: 
întâi, pentru ce să se facă cutremurul în mare; a dooa, pentru ce 
să doarmă Hristos în corabie; a treia pentru ce să lase pre ucenici 
să se turbure.

Și zicem la cea dintâi. Marile Dumnezeu, în Sfânta Scrip-
tură, îndoit să zice a fi în lucrare: spre chivernisirea neamului 
omenesc, certând și miluind. Certând însemnează la Isaia în 9 
capete, unde spune urgiia lui Dumnezeu cea multă asupra lui 
Israil, zicând: „Și au luat Domnul de la Israil capul și coada”, 
mare și mic, într-o zi. Și, miluind, iară la Isaia mărturiséște lui 
Dumnezeu, însuș Israil zicând: „Bine Te voiu cuvânta, Doamne, 
căci Te-ai urgisit asupra mea și ai întors mâniia Ta și m-ai miluit 
pre mine”. Pentru urgiia lui Dumnezeu zice și prorocul David: 
„Tinerii lor i-au mâncat focul și fétele lor nejălite era; preoții 
lor de sabie au căzut și văduvele lor nu s-au tânguit”. Iar pentru 
mila lui Dumnezeu zice la Psalmul 68: „Ascultă-mă, Doamne, 
că e bună mila Ta, și după mulțimea îndurărilor Tale, caută asu-
pra mea”.

Și, de vréme ce am zis că Dumnezeu iaste îndoit în lucrare, 
spre chivernisirea oamenilor, amândoao cu înțelepciune le 
lucrează. Iar încăș zic și aceasta cum că, de demult, Dumnezeu 
mai mult să arăta cercetătoriu și certa lumea cu armele stihiilor, 
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adecă cu focul, cu văzduhul, cu apa și cu pământul acesta, carele 
este maica tuturor oamenilor.

Cu apa au certat pe vrémea lui Noe, când au făcut potopul 
și au înecat tot trupul, de la om până la dobitoc, precum zice 
Moisi la al 7 cap. Cu focul au certat pre sodomiténi în zilele lui 
Avraam, arzându-le cetățile lor, precum zice la cartea Facerii, la 
19 capete. Cu pământul au certat pe vrémea lui Moisi, pre Core 
și pre Dathan și pre Aviron, pre carii, crăpând pâmântul, i-au 
înghițit și pre toți câți era cu dânșii, precum zice la cartea Nume-
relor. Cu văzduhul au certat pre faraon cel vârtos la cerbice, că 
prin sila vântului de la Austru l-au înecat în Marea Roșie, cu 
toată călărimea lui, precum zice la 14 capete, la Eșire.

Drept acéia, de demult era Dumnezeu mai mult Dumnezeul 
răsplătirilor, iar acum iaste al milii și al îndurării; și pentru aceia 
lucrează cu acéliaș stihii, ca să arate mila Lui cea bogată: apa, 
prin botez, pentru ca să înéce păcatele; focul prin limbile céle de 
foc, la pogorârea Sfântului Duh asupra capetelor sfinților apos-
toli; pământul prin sfânta nașterea Lui din Fecioară, în peșteră 
și prin umbletul și prin moartea cea de pre cruce și prin îngro-
păciune și prin înviiarea din morți; văzduhul, prin înălțarea la 
ceriu.

Acéste îndoite lucruri vrând să le arate astăzi, face cutremu-
rul cel mare ce povestiaște Mathei evanghelistul zicând: „Și iată 
cutremur mare să făcu în mare”, cu cutremurul să dea puțină 
certare, ca cum ar fi arătat cu aceasta cum că Acesta însuș au fost 
și de demult, Carele certa prin stihii și cu certarea să arate mila 
Lui. Că zice: „Atunce certă vânturile și marea și să făcu liniște 
mare”. În mare face cutremurul, pentru ca să cunoască toți cum 
că a Lui iaste marea și El au făcut-o pre dânsa: „Și uscatul mânile 
Lui l-au zidit”. Și încăș, să nu gândească lumea cum că numai 
pre pământ să ocoléște putéria lui Hristos Dumnezeului nostru, 
ce în toată zidirea, neocolit lucrează putérea Lui, ca a unui Stă-
pân: „Tu stăpânești putéria mării și turburarea valurilor ei Tu o 
îmblânzești”.
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A dooa, pentru ce să doarmă în corabie, zice Mathei, cum că 
Hristos dormiia, iar Marco zice: „Și El era la cârmă, dormind pre 
căpătâiu”. Și oare pentru ce, dormind, să se facă cutremurul? 3 
lucruri socotesc că urma să se facă, de ar fi fost deșteptat: întâi 
urma să nu să facă cutremur; a dooa, de ar fi fost deșteptat urma 
că de ar fi început puțin oarece cutremurul, îndată l-ar fi încetat, 
că de nu l-ar fi încetat îndată ar fi zis cei ce era de față, cum că nu 
poate; a treia, că de ar fi fost deșteptat, nu l-ar fi rugat ucenicii și 
să-i zică: „Doamne, mântuiaște-ne pre noi, că perim!”.

Iar încâși să mai zic și alta, ca doară s-ar mai cuveni. Dom-
nul nostru Hristos, ca un Dumnezeu adevărat, iaste mai nainte 
cunoscătoriu și cunoștea împuținarea credinții ce avea apostolii; 
și pentru aceasta au dormit și s-au depărtat să se facă cutremu-
rul, pentru ca să se arate împuținarea credinții lor, ca să-i cérte 
puținel și să-i înfruntéze. Căci de ar fi crezut deplin să cuveniia 
să nu zică cuvintele ce au zis, nici să se teamă, ci să socotească 
cum că Domnul nostru și când doarme mântuiaște, după cea 
desăvârșit putiarea dumnezeirii Lui; și să cuveniia să zică: de 
vréme ce Domnul iaste cu noi, ce rău poate să ni să întâmple? 
Că zice fericitul Pavel, la 10 capete cătră romani: „că tot oricarele 
va chiema numele Domnului, să va mântui”, necum să-L aibă 
înaintea ochilor pre Hristos, ci numai având credință curată și 
chiemând preacinstit numele Lui să mântuiaște de nevoi. Dară 
ei, că-L avea și cu lucrul și cu numele?

Deci, pentru acéia Domnul nostru au înfruntat necredința 
lor și drept acéia le-au arătat de față boala lor cea sufletească, 
adecă puținica lor credință, cu acea puțină înfruntare, zicân-
du-le: „Ce sânteți fricoși, puțin credincioșilor?”. Apoi, sculân-
du-se, au certat vântul și marea.

Socotiți, iubiții miei, de vedeți purtarea de grijă vindecătoare 
a Dohtorului celui ceresc, Dohtorul cel desăvârșit. Întâi curățéște 
ranele de carnea cea putredă, apoi pune erburile céle vindecătoare. 
Nu voiu lenevi a zice cum că de n-ar fi tămăduit necredința, n-ar 
fi încetat cutremurul și să facă liniște. Și această taină ascunsă și 
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acoperită o socotesc și de pe alte minuni ce au făcut Domnul nos-
tru Hristos, ca și slăbănogului; că i-au zis întâi: „Cutează fiiule, 
iartă-ți-să păcatele”. Au scos și de la el întâi putrejunea păcatelor, 
apoi îi zice: „Scoală, ia-ți patul tău și mergi în casa ta”.

Să nu vă pară lucru de minune căci am zis pentru apostoli 
cum că nu au avut puțină credință, căci acea frică ce avea ei le 
dovedéște credința, precum și când au întrat în corabie, cătră 
Vithsaida, unde s-au și temut noaptea, că-L vedea pre Hristos ca 
o nălucă și s-au spăimântat și pentru ce zice Marco evanghelistul 
că nu înțeléseră din pâini, căci era inima lor împietrită. Și aici 
iară așa: frica și cuvintele ce zicea cătră Hristos arăta necredința 
lor. „Deșteaptă-te – zice – că ne înecăm!”. Iară Hristos le zice: „Ce 
sunteți fricoși, puțin credincioșilor?”.

Oare, ce socotiți iubiții miei, puteți dară zice cum că acéste 
cuvinte sfinte să fie fost goale, numai dojănicioase? Ba. Ce numai 
cuvintele acéstia asemăna erburilor celor amară ce dau dohtorii 
cei aleși, carele la gust sânt amară și oțăroase, iar apoi au lucrare 
putérnică a trage veninul și flegmele și să curățe trupul de toate 
răutățile și să mijlocească sănătate. Așa era cuvintele blagoslovi-
tului Iisus, cuvinte de sănătate și de viață, măcar că era și puțin 
amară, precum zice fericitul Petru: „Doamne, cătră cine vom 
mérge? Cuvintele vieții de veac ai”. Acéste cuvinte sânt încredin-
țate cum că au rădicat necredința de la ucenici și cum au auzit 
necredința, au certat vânturile și marea și să făcu liniște mare.

Stau puțin de mă mir de aceasta. Oare, pentru ce să cérte 
Hristos stihiile céle neînsuflețite și nesimțitoare: marea și vân-
tul? Nu socotesc să fie certat Hristos stihiile, ci pre dracii aceia 
carii din depărtarea lui Dumnezeu lucrează unile ca acéstia, spre 
ispita noastră. Și de pe ce mă încredințez cum să fie așa? De pe 
cuvintele evanghelistului Marco, că au zis vântului: taci, cuvânt 
carele era obicinuit Hristos să-l zică la draci, precum au zis în 
Capernaum la omul cel ce avea duh necurat și la omul ce au adus 
pre fiiu-său și avea duh mut și surd, precum spune Mathei că tot 
cu acel cuvânt: taci, au certat vânturile și marea.
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A 3 întrebăciune, pentru ce să lase pre ucenici să se turbure. 
Din ceput, Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, Carele S-au făcut 
Om, pre sfinții Lui ucenici și cu cuvinte și cu fapte îi învață să 
petreacă în strimtorime, în scârbe și în ispite, pentru ca să le arate 
cum că aceasta iaste calea cea adevărată, că întâi El, din ceputul 
vieții Lui au pătimit goane, scârbe și ispite, până la moarte. Drept 
acéia, le zicea și lor: „Vă vor da și pre voi în scârbe și vă vor ucide 
pre voi și veți fi urâți de toate limbile pentru numele Mieu”. Să 
se turbure i-au lăsat și să vie în nevoi, pentru ca să facă minunea 
mare și cu minunea să-i mântuiască din puțina credință.

Și adevărat, pentru căci pricina minunii iaste mare și numai 
lui Dumnezeu să cuvine. Că n-au făcut minunea cu toiagul, ca 
robul lui Dumnezeu Moisi, în Marea Roșie, sau cu cojocul, ca 
Elisei cu chiemarea lui Ilie, de au trecut Iordanul, sau cu chivo-
tul, ca Iisus fiiul lui Navi, de au stătut apele lui Iordan de-o parte 
și de altă parte, ce numai cu poruncă și cu certare, ca un Stăpân 
slugii Lui. Zise mării și vânturilor: taci și îndată au încetat. Și 
atâta i-au plecat pre ucenici minunea aceasta, cât să temură. Zice 
Marco: „Frică mare și zicea între dânșii: oare, cine iaste Acesta, 
că și vântul și marea ascultă pre Dânsul?”.

Iară stau de mă minunez, cum putu fi aceasta, de s-au întâm-
plat astăzi să prăznuim 2 cutremure de-o dată: unul ce s-au făcut 
în mare din depărtarea lui Dumnezeu, de draci, pentru ca să se 
îndepărtéze puțina credință a ucenicilor, al doilea cutremur ce 
s-au făcut pre pământ, din sălbăticiia și cruzimea inimilor lui 
Dioclitian și Maximian, păréchia dracului, pentru ca să se adeve-
réze credința cea multă a sfântului, marelui mucenic Dimitrie, a 
căruia prăznuim cinstita pomenire. Că atât cutremur au făcut și 
atâtea valuri sălbatece au pornit asupra blagoslovitei corăbiei lui 
Dimitrie cât siliia să între întru céle mai din lăuntru ale fericitu-
lui său suflet, să-l cufunde, neștiind turbații aceia de oameni, ca 
niște fiare sălbatece, cum că Dimitrie nu era corabie deșartă, ci 
avea catarg bun și corăbiiar vrédnic și vétrile iscusite și cârmaci 
foarte învățat.
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Catartul era cinstita cruce, întru care se lăuda că iaste puru-
rea tare și nou și poate să rabde vânturile Duhului Sfânt, întru 
inima lui; căci îi da atâta îndrăzneală fericitul Pavel, după cum 
scrie la 6 capete cătră galaténi: „Mie să nu-mi fie a mă lăuda, fără 
numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos”. Iar mai vârtos 
cuvântul Domnului Iisus, ce zice în Sfânta Evanghelie: „Și cine 
nu va lua crucea sa și să vie după Mine, nu iaste Mie destoinic”. 
Iar corăbiiarul iaste știut de toți cum că altul nu era numai însuș 
Hristos, foarte învățat întru călătoriia cetății cei cerești, căci de 
acolo iaste; și moșiia Lui iaste ceriul, precum zice la Ioan în 18 
capete: „Împărățiia Mea nu iaste din lumea aceasta”; și la al 6 
cap: „Eu sânt Pâinea cea vie, Care S-au pogorât din ceriu”.

Acesta însuș era întru adâncul sufletului lui Dimitrie, lăcu-
itoriu și când îl vedea puțin că să înfricoșa, îi zicea: „Dimitrie, 
tu ești oaia Mea și foarte bine te cunosc, că urmezi după Mine; 
nu te téme, că nu te va răpi nimeni din mâna Mea. Și-ți voiu da 
ție viață vécinică și acolea unde vor să pătrunză trupul tău cu 
sulițele, Eu sânt; loviturile tale le voiu primi Eu și nu te voiu lăsa 
să aibi durori. Aleargă curând, că ai vréme bună. Eu am umplut 
vétrila credinței tale cei curate, cu Duhul Mieu cel Sfânt. Dimitrie 
fă-te părtaș morții Méle, că te voiu face părtași și Învierii Méle; 
cu Duhul lui Dumnezeu petreci în patemi, pentru aceasta fiiul 
lui Dumnezeu ești. Nu voiu lăsa să aibi duhul robiei spre frică, 
ci-ți voiu da duhul moștenirei fiești, carele să mărturisească cum 
că ești fiiul lui Dumnezeu și, ca un fiiu al lui Dumnezeu, vei fi și 
moștean Lui și moștean împreună cu Mine, iubitul tău Hristos. 
Fiiul Mieu, Dimitrie, vezi crucea? În inima ta am înfipt-o. Pre 
crucea aceasta dorm somnul patemii, a morții, carea au mijlo-
cit viața a toatei lumi; ce M-au deșteptat mila preaputérnicului 
Dumnezeu, cu înviiarea, pentru multa dragoste ce am cătră tine 
și cătră toată lumea.

Furtunele acéstia și cumplite valurile voiu înceta și pre tine 
te voiu răpi din mijlocul lor. Ci vino după Mine, că am întors 
cârma din partea cea slobodă a deșărtăciunii, spre frumoséțele 
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céle nemuritoare ale împărăției mele. Vino, prin moartea Lui, în 
viața cea vécinică, să Mă vezi și să te veselești”.

Drept acéia și noi, smeriții robii tăi, mare mucenice Dimitrie, 
te rugăm, de vréme ce într-atâta cinste te-ai învrednicit Dumne-
zeu, ca să te faci fiiul Lui și sfânta Lui dreaptă să te ia și să te sue 
întru împărățiia Lui, ca să te răsfeți cu fericiții îngeri, cuvântul 
tău și rugăciunea ta poate mult. Drept acéia adu-ți aminte și de 
noi, carii ne turburăm în furtuna cea mare a vrăjmașilor și în 
valurile deșărtăciunilor celor lumești și de doarme Dumnezeu, 
adecă de să face ca Cela ce doarme, și nu va vrea să ne asculte, tu 
ai multă îndrăzneală ce-L deșteaptă și te roagă Lui tu, cel vred-
nic, pentru noi, cei nevrédnici; tu, cel iubit a lui Dumnezeu, 
pentru noi, cei urâți, pentru neascultarea și nesupunerea porun-
cilor Lui; tu, cel desăvârșit priiaten a lui Dumnezeu, pentru noi, 
vrăjmașii, pentru păcat.

Să încéteze furtuna și să alinéze valurile, că iaste dator să 
facă voia ta. Și fă această osteneală ca să ne aduni în corabiia 
ta, cea blagoslovită, când va răspunde preamilostivul Stăpân să 
stăm de față, în zioa cea dulce a răsplătirii, ca dinpreună să bine-
cuvântăm prealăudat numele Tatălui și al Fiiului și al Duhului 
Sfânt, în véci. Amin.



116

învățătură la noemvrie 8,  
în zioa Săborului Sfinților îngeri*

„Socotiți să nu obidiți pre vreunul dintru acești mici!”
(Matei 18, 10)

Nu să cuvine cinstea și lauda numai oamenilor celor mari 
și bogați, că sânt vrédnici acestui dar și cei mici și sme-

riți. Că măcar că cei mari strălucesc cu hainele céle de mult preț 
și cei mici n-au cu ce să-și acopere trupul; cei mari să odihnesc 
pe așternuturi moi și frumoase și cei mici să culcă pe pământul 
gol și pe pae; aceia însoțiți cu mulțime de slugi, iar aceștea lip-
siți, pustii și de ajutoriu și de priiateni; aceia între răsfățări și 
între bogății și aceștea între primejdii și între întristăciuni. Însă, 
cu toate acéstia măriri despărțite, nu să cuvine celor mici mai 
puținică cinste și dragoste decât acéia ce să cuvine celor mari și 
bogați, nici iaste cu dreptate celor mari să li să închine lumea și 
pre cei mici să-i batjocorească: de aceia să se teamă și pre aceștea 
să-i obidească; de acéia să se rușinéze și pre aceștea să-i înfrun-
téze, pentru căci măcar că cei mari cu sila și cu putérea răsplătesc 
sudălmile, iar cei mici au îngeri sprijinitori în ceriu de pedepsesc 
pre cei ce-i obidesc.

* În manuscrisul nr. 3460, aflat în colecția Bibliotecii Academiei Române, 
această predică se regăsește la fila 150.
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Drept acéia, și Domnul nostru Iisus Hristos poruncéște 
tuturor în Evanghelia de astăzi, să se păzească, să nu socotească 
pre unii ca aceștea batjocură norocirii și necurății ale lumii. 
„Socotiți, zice, să nu obidiți pre vreunul dintru acești mici”. Și 
pricina iaste, pentru ce aceștea atâta să iubesc de Dumnezeu 
că au cu dânșii îngeri carii pururea văd fața lui Dumnezeu, în 
ceriuri, dintru care cuvânt evanghelicesc luom pricină astăzi să 
arătăm înaintea dragostei voastre măririle acestor mici, ce zice 
Evanghelia, pentru ca să priceapă cei ce îndrăznesc de-i obidesc, 
cât păcătuesc de greu și ce răspuns vor să dea.

Și lăsând la alți înțelepți și învățați să prăznuiască precum 
să cade săborul fericiților îngeri, ce prăznuiaște astăzi bisérica 
lui Dumnezeu, eu mă voiu nevoi să-i veselesc cu această vorbă 
ce voiu să fac, de va lumina mila lui Dumnezeu, pre vreunul din 
păcătoși să vie la pocăință, de vréme ce să face mare bucurie în 
ceriu, pentru un păcătos ce să va căi: ci să ascultați cu dragoste, 
de pohtiți să vă folosiți.

De doao féliuri de mici să află în lume și pre doao féliuri 
de mici să obicinuesc de obște oamenii, de-i obidesc: cei dintâi 
sânt săracii și cea de a doao sânt preoții. Pentru cei săraci, zice 
înțelepciunea lui Sirah la 13 capete: „Scârbă e la cel bogat, săra-
cul”. Și dumnezeescul Iacov, fratele Domnului, la Poslaniia lui, 
la al doilea cap zice: „Iară voi ați necistit pre sărac”. Și pentru 
preoți mărturiséște obiciaiul cel de obște și mai vârtos acela al 
locului acestuia, întru care preoții sânt cei mai necinstiți și mai 
obidiți. Însă aceștea, pre carii lumea îi socotéște mici și proști, 
nu sânt mici, ci sânt a unii vrednicii și a unii măriri: că poci zice 
pentru dânșii, prin rostul apostolului, cum că pentru aceștia nu 
iaste vrédnică lumea. Cei săraci sânt atâta de mari cât iaste însuș 
Hristos de mare, de vréme ce pre aceștea nu-i numéște slugi, 
nici priiateni, ci-i numéște în Evanghelie frați zicând că: „Ce ați 
făcut unuia dintru acești frați mai mici ai Miei, Mie ați făcut”. 
Și preoții iară, atâta sânt făr’ de asemânare, că după Dumne-
zeu nu să află nici în ceriu nici pre pământ, nimeni carele să 
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poată să fie asémenea cu ei: cu Dumnezeu sânt mai mici decât 
El și cu oamenii sânt mai mari decât ei. Nu sânt, firește, îngeri, 
iar pentru darul ce au sânt mai mari decât îngerii. Drept aceia 
zice și dumnezeescul Efrem Sirianul, la cuvântul cel dintâiu ce 
face pentru preoție: „Preaslăvită minune iaste preotul și putére 
nespusă: de cer să atinge, cu îngerii petréce și cu Dumnezeu are 
mare amestecare”.

Și pentru ca să cunoașteți cu lucrul și cu ispita măririle aces-
tor mici, adecă a preoților, ce-i batjocoréște lumea, luați seama, 
rogu-vă, cu socoteală întreagă și vedeți putérea cea mare ce au și 
în ceriu și pre pământ, pre lângă oameni și pre lângă Dumnezeu.

Când Domnul nostru Iisus Hristos au ertat păcatele slăbă-
nogului aceluia ce l-au fost adus înaintea Lui, să-l tămăduiască, 
știți ce au zis cărturarii și fariseii, ce era acolo de față: „Cine poate 
erta păcatele, fără numai singur Dumnezeu?”. Unul ce poate să 
iarte păcatele oamenilor cu adevărat, au Dumnezeu iaste, au 
putére dumnezeiască are în sine. Deci dară de o fac aceasta pre-
oții în toate zilele cu păcătoșii și au atâta putére să iarte păcatele, 
precum cu toții o crédem, puteți să ziceți cum că acești mici nu 
sânt alți dumnezei în lume?

Ascultați și alta, mai mare. De ați vedea, aici de față, de o 
parte mulțime de arapi negri carii să fie răniți de vrăjmași cu 
rane de moarte și legați cu lanțuri tari și de altă parte un om 
putérnic și să le zică: să fiți slobozi, să fie tămăduite ranele voas-
tre, să fugă din trupurile voastre acea negreală ce vă întunecă 
și, zicând așa, de ați vedea să cază din mâinile și din picioarele 
acelor ticăloși legăturile, să rămâe îndată sănătoși de rane și să se 
prefacă în albiciune acea negreală întunecată întreb, oare ce ați 
putea zice pentru acel om? Cum v-ar părea putéria lui? Eu sunt 
încredințat cum că ați zice și ați mărturisi cum că acel om iaste 
preste toți oamenii, cum că iaste om pogorât din ceriu, cum că 
iaste alt Dumnezeu și om.

Acuma dară socotiți cum că acest om iaste unul din cei 
mici, ce nu-i bagă lumea în seamă. Arapi negri sânt ticăloșii 
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de păcătoși pre carii păcatul îi face mai întunecați decât dra-
cii; aceștea sânt toți răniți pentru căci de câte ori păcătuesc, de 
atâtea ori să tipărește în sufletul lor rane de moarte. Sânt legați 
cu lanțuri gréle pentru căci păcatul îi face robi diavolului. Aici 
vine micul acela netrébnicul preot și cu un cuvânt al lui, cu un: 
„Ertate să-ți fie păcatele”, face la sufletele păcătoșilor mai slăvite 
lucruri decât acélia ce ați auzit mai sus; dezleagă legăturile păca-
telor, vindecă ranele, îi curățéște de tina păcatului, îi mântuiaște 
din mâinile diavolului, îi prietenéște cu Dumnezeu, îi face de 
petrec cu îngerii.

Acuma dară și acest mic, cum vi să pare? Socotiți să aibă pre 
pământ pre altul mai tare decât el? Dară ce zic: pre pământ, nici 
în ceriu, afară din Dumnezeu, nu are micul acesta asémenea lui 
în putére. Și voiu dovedi-o. Luați seama pentru omul acela ce 
zice în Sfânta Evanghelie, că să pogoriia din Ierusalim la Ierihon 
și au căzut în tâlhari; să fie fost ca noi, creștin și drept în cre-
dință mi să pare că-l văz mai mort de rane, să zacă pre pământ și 
să ceară ajutoriu de la toți să se întristéze și să plângă, nu atâta 
pentru viață, ce răpunea, cât pentru suflet, care pentru multele 
lui păcate sta în nevoe să-l piarză.

Vie acum, aici, împărații cei mari și putérnicii pământului, 
să vedem de au atâta putére să mântuiască sufletul acelui ticălos, 
din nevoia vécinicii morții. Dară ce zic: împărații și putérnicii? 
Vie îngerii raiului, heruvimii cei cu ochi mulți, serafimii cei câte 
cu 6 arepi, scaunele, domniile și toate cétele îngerești, să vedem 
de le va ajunge până într-atâta putéria. Lasă să ia împreună cu ei, 
într-ajutoriu toate cétele sfinților, să alérge măcinicii, să năvă-
lească apostolii, să grăbească cuvioșii, drepții, prorocii, patri-
arșii, să se pogoare împreună cu ei însăși Preacurata Stăpână, 
Maica lui Dumnezeu, Împărăteasa îngerilor și a oamenilor, ce vă 
să pare? Socotiți că va putea toată ceata această cerească și toți 
sfinții să dezlége din legătura păcatelor, ce-l trag în iad, sufle-
tul acelui ce zăcea mai mort? De o va zice cineva aceasta (că 
va putea), acela nu créde drept, așăzământurile sfintei noastre 
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credință, nici iaste din turma lui Hristos, de vréme ce nu ține 
acéia ce zice Hristos pentru aceasta la Evanghelie. Îngerii tot să 
mijlocească, sfinții să se roage, drepții să se cucere, Maica lui 
Dumnezeu să mijlocească pentru ca să ia, ticălosul acela de 
păcătos, dezlegare păcatelor lui, iar să-l dezlége de păcate, cu 
putéria lor nu pot nici unul din sfinți.

Și pricina iaste pentru căci putéria a lega și a dezlega nu o 
au fericiții, în ceriu, ci o au preoții, oamenii, pre pământ. Acuma 
(dară) acéia ce în ceriu nu o pot face toate cétele sfinților, vedeți 
cum o săvârșaște pre pământ unul dintru acești mici. Lasă să se 
pogoare și aici, după întâmplare, un preot oarecarele și să vază 
pre cel ce zăcea pre cale mai mort, carele cére ajutoriu și mân-
tuire sufletească; lasă să vază lacrămile, să vază suspinurile, să 
se uite voinței și, blagoslovind cu mâna acéia ce nu priimesc cei 
mari să o sărute cu evlavie, lasă să zică numai: te sloboz de toate 
păcatele tale. Să vedeți streine, înfricoșate și preaslăvite, îndată 
să mântuiaște sufletul acela din nevoia vécinicii munci, să dez-
leagă legăturile păcatelor, fug dracii, să bucură fericiții îngeri și 
aciiaș dumnezeiască dreptate, ce ținea goală sabiia răsplătirii, o 
pune iarăș în teacă și toată să îmblânzéște.

Nu iaste, drept acéia, lucru înfățișat că nici în ceriu nu iaste 
nimeni, afară din Dumnezeu să aibă atâta putére, atâta stăpâ-
nire, câtă au pre pământ acești mici, acești preoțiți.

Iară să vedeți și alta, lucru mai minunat acestor mici. Au, 
rămas toată zidirea uimită când Iisus al lui Navi au poruncit 
soarelui să stea pre cer, nemișcat, până va birui pre vrășmașii lui; 
dară cu cât mai vârtos socotiți că s- ar minuna când acestaș Iisus 
ar zice soarelui, nu să stea nemișcat pre ceriu, ci să se pogoare 
din ceriu pre pământ. Adevărat, înfricoșat lucru ar fi acesta, iar 
nu iaste nimica întru asemenare cu acéia ce face preotul în toate 
zilele, în sfântul jărtăvnic. El nu poruncéște soarelui cestui ce 
să véde, ce pune supt datorie cu cuvintele lui și cu rugăciunea 
lui, pre Soarele cel de taină al dreptății, pre Însuș unul născut 
Fiiul lui Dumnezeu, să Se pogoare din ceriu și supt întâmplările 
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pâinii și a vinului să Se facă iară jărtvă vie pentru ertăciunea 
păcatelor noastre. Și aceasta nu o dată sau de doao ori, ce peste 
tot anul, în toate zile, când el va vrea și în ce loc va pohti. Și 
nu iaste aceasta o putére de caré să minunează și îngerii?  
Pre Melhisedec îl numéște, marele Pavel, asémenea cu Fiiul lui 
Dumnezeu, la al 7 cap cătră ovrei, pentru căci aducea pâine și 
vin jărtvă lui Dumnezeu, carele era închipuire dumnezeeștilor 
taini.

Și noi cum vom numi cu nevrednicie pe preoții noștrii carii 
în toate zilele aduc, nu închipuirile, ci adevărul, nu umbrele, 
ci acelaș trup și sânge a Mântuitoriului nostru, Dumnezeu. Cu 
cât mai vârtos decât Melhisedec iaste acesta asémene cu Fiiul 
lui Dumnezeu? Cu adevărat, nu poate afla mintea gânduri, nici 
limba cuvinte, pentru ca să vădească măririle acestor mici.

Și cu acéstia toate, ce cinste le face lumea? Au să zic mai 
chiar, care obide n-au de la oameni, de la creștini și de la fiii 
lor cei duhovnicești? „Cu tot sufletul tău téme-te de Domnul 
(poruncéște Sfântul Duh la al 7 cap a lui Sirah) și pe preoții 
laudă”. Și iarăș: „Téme-te de Domnul și slăvește pe preotul”. Și 
iaste cineva să o facă aceasta? Iaste cineva să aibă cucerie cătră 
preoți, să-i cinstească, să-i slăvească?

În légia véche atâta de mare socotiia necinstea preoților cât 
însuș Dumnezeu au dat poruncă, precum scrie la a Dooa lége, în 
17 capete, că de va îndrăzni cineva, cu semeție să necinstească pe 
preot și să nu asculte porunca lui, omul acela să se dea morții.

Acuma dară a câtă osândă socotiți că sânt vrédnici cei ce 
îndrăznesc, cu atâta semeție, de fac necinste preoților, a sfin-
tei biséricii noastre, carii covârșesc și în dar și în vrednicie și în 
putére, pe preoții legii vechi.

Pentru marele Antonie scrie în viața lui dumnezeescul Atha-
nasie cum că măcar că era atâta de mare și vestit întru bunătăți, 
că să cutremura de el dracii și hiarăle pustiiului i să supunea, iar 
când vrea întâmpina vreun preot își pleca genunchele înaintea 
lui și nu să scula de la pământ până nu-i săruta întâi mâna și să 
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ia de la el blagoslovenie. Și acum nu Antonii, nu sfinți, ci oameni 
netrébnici și păcătoși, nu numai să priimească să sărute mână 
de preot, ce pornesc asupra lor cu atâta semeție limbilor céle 
slobode, de-i dojenesc, de-i înfruntează și-i necinstesc. Și iaste 
aceasta credință dumnezeiască sau faptă creștinească?

Mi să pare că auz pre mulți de-mi dau răspuns cum că preoții 
nu sunt ca preoții acei vremi. Aceia, zic, era cu fapte bune, aceș-
tea sânt înrăutățați; aceia era cuciarnici și aceștea léneși. Aceia 
era postnici, aceștea sânt bețivi; aceia era făr’ de răutate și aceș-
tea vicléni. Aceia era toți duh și aceștea toți trup și pentru acéia 
cu dreptate să și necinstesc de lume (trebue dară să nu avem pre-
oție nicidecum, ci să fim ca dobitoacele céle necuvântătoare).

Însă, eu voi zice cum că cu adevărat bună pricină iaste aceasta 
și așa să fie. Numai întâi voiu zice și eu, cu Sfânta Scriptură, fieș-
tecăruia: „Cine te- au pus pre tine boiarin și judecătoriu pre-
ste noi?”. Și iarăși împreună cu mine zice sfântul Pavel: „Tu cine 
ești cela ce judeci pre sluga streină?”. Și la al 2 cap cătră evrei, 
zice: „Și gândești, o, oame, cela ce judeci pre ceia ce ca acéstia 
fac și făcând acéstia că tu vei scăpa de judecata lui Dumnezeu?”. 
Cine au dat volniciia aceasta mirénilor, să înfruntéze pe preoți, 
să ia seama petrecaniia lor să viclenească la faptele lor? Nu era 
împărat – și împărat creștin – marele Constandin? Iar când i-au 
spus pentru un preot, cum că petréce viață rea și preacurvească 
n-au vrut să-i cérce, nici să-i iscodească viața și fapta lui ci, ca 
un iubitoriu de Hristos, ce era, au zis: de aș vedea cu ochii miei 
pe preotul să facă păcatul, l-aș acoperi cu cabanița mea. Și iară, 
la săborul cel dintâi de la Nichea, aducând oarecarii o scrisoare 
împotriva unor preoți și episcopi, n-au vrut fericitul nici cum să 
o cetească, ci îndată au rupt-o și au băgat-o însuș în foc, de au 
ars și au zis și acéste cuvinte vrédnice de pomenire: să nu dea 
Dumnezeu să judec eu vreodată pe preoții lui Dumnezeu. Deci 
acum acéia ce n-au făcut un împărat atâta de mare și atâta de 
sfânt, cum îndrăznéște să o facă un om de rând, un om păcătos, 
nenorocit și nevrédnic?
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A dooa răspunz: acéste greșale, ce ziceți că au preoții, oare 
din copilărie le-au avut, au le-au câștigat după ce au luat pre-
oțiile? De le-au avut din copilărie, vina nu iaste a lor, ci iaste 
a mirénilor, că n-au vrut să-i crească cu frica lui Dumnezeu, 
cu învățături folositoare și cu pilda lor cea bună. Iar de le-au 
câștigat pre urmă, iară de la miréni le-au luat și de la dânșii au 
învățat răutatea, că ei n-au născut preoți, ci miréni. Și pentru ce 
nu clevetiți înșivă pre voi și vă înfruntați că ați dat pricină rea? 
Ce necinstiți pe preoți carii, de s-au făcut ucenici răi, s-au făcut 
pentru căci au avut pre voi dascali răi? Însă eu mă voiu uni cu 
gândul vostru și acéstia ce ziceți pentru preoți zic și eu că iaste 
așa. Însă să ascultați o pildă.

Evdoxiia, împărăteasa lui Arcadie, au fost înțeles cum că 
norodul de la Gaza nu petrec creștinéște, de vréme ci cei mai 
mulți să închina idolilor. Și zicea împăratului și-l îndemna să 
facă în tot chipul să-i supue supt creștinătate, pentru ca să nu să 
necinstească împărățiia și numele lui Hristos și al credinții. Iar 
împăratul Arcadie i-au răspuns: o știu eu aceasta de mult, cum 
că acel norod pleacă mai mult la închinăciunea idolilor, dară ce 
voiu să fac? Să cuvine să mă fac cum că nu-mi iaste în știre și să-i 
las să trăiască cum vor vrea, pentru căci are mare câștig împără-
țiia noastră din dările lor.

Acum dară, dintr-acest răspuns iau și eu pricină ca să astup 
gurile mirénilor acelora carii, cu atâta îndrăzneală iscodesc, cu 
tot denadinsul faptele lor, preoților. Ce ziceți voi, râvnitorii, cum 
că preoții sânt răi și păcătuesc. Adevărat, eu însă3 zic că păcă-
tuesc. Numai aceștea ce voi fi socotiți păcătoși, aceștea sânt cei 
ce vă dau blagoslovenii. Aceștea sânt cei ce vă sfințesc. Aceștea 
sânt cei ce vă nasc de a doa oară în baia sfântului botez. Aceștea 
vă pecetluesc cu darul Duhului. Aceștea sparg zapisul păcate-
lor voastre. Aceștea vă împrietenesc cu Dumnezeu. Aceștea vă 
fac părtași cu trupul și cu sângele Domnului. Aceștea sânt ce vă 

3 În ediția din 1888: „Adevărat, eu încă zic”.
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folosesc cu rugăciunile lor, la boalele voastre, la nevoile voastre, 
în viață, la moarte și după moarte.

Și nu căutați la atâta câștig și bunătăți ce vă fac, la atâtea 
daruri, la atâtea faceri de bine ce vă împart, numai vă uitați cu 
atâta pizmă și cu atâta mânie la greșalele ce au ca niște oameni ce 
poartă trup și viețuesc în lume. Dară pe cine vatămă preotul, de 
greșaște, au de face ceva neplăcut? Și de nu vatămă pre nimeni, 
ci mai vârtos face folos norodului lui Dumnezeu și biséricii, 
pentru ce vă îndemnați pentru un rău, carele nu vă face pagubă, 
să obidiți și să necinstiți cu bine ce vă dă atâta folos? Dară ce voiu 
să zic? Răutatea cea multă a lumii orbéște ochii a fieștecăruia și 
nu lasă să se uite la păcatul cel mare ce face, când necinstéște 
unul dintre acești mici.

Însă zice chiar marele Zlatoust, la al saptesprăzécelea vorbă 
ce face Evanghelia lui Mathei: „Cei ce țin locul lui Hristos sânt 
preoții și cel ce cinstéște pe preotul lui Hristos, pe Hristos cin-
stéște”; iar cel ce sudue pe preot, pre Însuși Domnul nostru sudue 
și necinstéște; că Hristos pe preoți au lăsat în locul Lui ispravnici 
în bisérica Sa (și de vréme ce un boiar nu poate suferi să-i necin-
stească cineva pe ispravnicul său, carele îl va lăsa la niscai case a 
lui), dară Hristos cum va putea suferi?

Și la cea de apoi, ce dar socotiți că vor lua unii ca aceia și în 
această viață și în céialaltă? N-ați cetit vreodată în Sfânta Scrip-
tură ce s-au întâmplat lui Noe când au băut și s-au îmbătat? 
S-au dezbrăcat de tot în casa sa și dormiia și au văzut fiiu-său 
Ham goliciunea lui și, în loc de a-l acoperi ca pre un tată, a eșit 
afară și l-au grăit de rău cătră frații lui. Iară aceia, ca niște înțe-
lepți și cuciarnici au mers de au acoperit goliciunea tatălui lor, 
făr’ de a-și întoarce féțele lor, să-l vază. Și dintru aceasta, ce au 
urmat? „Și să trezvi (zice Scriptura) Noe din vin și cunoscu câte 
îi făcu lui feciorul lui cel mai tânăr și zise: blestemat Ham, fecio-
rul, slugă va fi fraților lui, de vréme ce mi-au făcut aceasta Ham 
și m-au grăit de rău în lume. Să fie blestemat și el și copii lui 
și averile lui; stăpânire să nu ia, în viața lui, ci să se facă slugă 
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supusă fraților lui”. Atâta au zis bătrânul Noe și până astăzi și în 
véci va fi, pururea, blestemat neamul lui Ham.

Și aceasta socotiți, feții miei iubiți, că să va întâmpla și la cei 
ce obidesc pre unul dintru cești mici. Iar iubitorii de Dumnezeu 
și creștinii să se păzească de clevetirea cea preoțească, pentru 
ca să câștige blagosloveniia lui Sim și a lui Iafeth, caré rugăm să 
vă dăruiască milostivul Dumnezeu și în această lume și în cea 
viitoare. Amin.
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cazanie la vovedenie bogorodițe, 
noemvrie 21*

Puțin ajutoriu va putea lua un bogat de la un sărac și 
puțină laudă va auzi un cinstit de la un neînvățat. Drept 

acéia dară și eu, știindu-mi sărăciia bunătăților și slăbiciunea 
învățăturii, stau de mă mir ce voiu face. Că de o parte uitân-
du-mă măririlor Preasfintei Fecioarei Mariei a căriia intrarea 
cea cu pohfală în bisérică astăzi prăznuim; de altă parte, văzând 
atâtea cinstite obraze, împodobite cu florile bunătăților și cu 
înțelepciune, mă spăimântez și nu cutez a grăi. Că ce tărie are 
ticăloasa mea limbă, a lăuda și a cinsti cu vrednicie pre una ca 
aceasta, carea iaste aleasă și întru tot îmbunătățată mai nainte 
decât toată zidirea, după cum zice la Cântarea cântărilor? Sau 
ce putére are izvorul mieu cel cu o picătură de apă, să adape o 
grădină sufletească ca aceasta?

Iară încăși, de vréme ce darul Duhului Sfânt, carele pururea 
tămăduiaște céle neputincioase și célia care nu sunt desăvârșit 
le împlinéște, acelaș să-mi dea și mie putére și ajutoriu, ca să 
pociu zice puține cuvinte în slava lui Dumnezeu și întru cinstea 
și lauda Născătoarei de Dumnezeu.

* În manuscrisul nr. 3460, aflat în colecția Bibliotecii Academiei Române, 
această predică se regăsește la fila 137.



Didahii

127

Véde-să în Sfânta Scriptură, la a treia carte a Împăraților, la 
al 6-lea cap, cum că împăratul Solomon au făcut casa Domnului 
cu trei despărțituri; și în despărțitura cea dintâiu sta mulțimea 
norodului, întru a dooa despărțitură sta arhireii și preoții, iară 
întru a treia despărțitură era Sfânta Sfintelor, întru care nu putea 
să între nimenea, fără numai arhiereul, într-un an o dată, de 
tămâia locul acela și să ruga lui Dumnezeu pentru mântuirea lui 
și a norodului, precum zice fericitul Pavel, la al 9-lea cap către 
evrei: „La cortul cel dintâi pururea întra preoții, de făcea sluj-
bele, iară la cel de al doilea, într-un an o dată, singur arhiereul, 
nu făr’ de sânge carele aducea pentru dânsul și pentru necunoș-
tințele norodului”. Caré bisérică despărțitura cea dintâi, unde 
sta norodul să închipuia ceriului carele stă deasupra noastră, 
unde iaste văzduhul și sânt acolea toate păsările céle zburătoare; 
iară a dooa despărțitură, unde sta arhiereii și preoții să închi-
puia ceriului al doilea, carele stă deasupra ceriului dintâi, unde 
sânt puterile céle cerești, adecă îngerii și sufletele drepților; iară 
a treia despărțitură, unde era Sfânta Sfintelor și întra într-un an 
o dată numai arhiereul, să închipuia al treilea ceriu, carele stă 
deasupra celui de al doilea, întru carele nu întră nimenea, făr’ 
numai adevăratul arhiereu Hristos, Dumnezeul nostru.

Și de pohtiți ca să vă încredințați cum că bisérica acéia era 
închipuirea ceriului, ascultați de vedeți ce zice fericitul de Pavel, 
iară la al 9-lea cap cătră evrei: „Pentru că nu în sfinte făcute de 
mâni au întra Hristos, pildă celor adevărate, ci într-acestași ceriu 
să se arate acum féții lui Dumnezeu pentru noi”.

Și pentru ce să numiia Sfânta Sfintelor? Nu pentru alta, fără 
numai căci era într-însa céle doao table ale legii ce au dat Dum-
nezeu lui Moisi în muntele lui Horiv și toiagul cel înflorit al lui 
Aaron și năstrapa cea cu mannă și cădélnița cea de aur și lada 
legii. Iară eu pociu zice că să numiia mai vârtos Sfânta Sfintelor 
nu pentru căci era stătătoare într-însa numai céle lucruri trecă-
toare, carele închipuia multe taini ale biséricii noastre, ce și pen-
tru căci s-au învrednicit a lăcui într-însa 12 ani Sfânta sfintelor 
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cea adevărată, adecă Sfânta Fecioară, care au născut mai presus 
de fire pre Sfântul sfinților, pre Mesiia cel făgăduit.

Și cum că să închipuia bisérica acéia ceriului iaste lucru 
dovădit, căci ia iaste ceriul cel adevărat carele au răsărit pre Soa-
rele dreptății și în pântecele ei au lăcuit ca întru al treilea ceriu o 
față a Sfintei Troițe, Fiiul și Cuvântul lui Dumnezeu, Iisus Hris-
tos, adevăratul arhiereu, de au zidit a doua oară neamul ome-
nesc și să ruga lui Dumnezeu Tatăl pentru mântuirea lui Adam 
și a necunoștinței lui. Iară pricina pentru căci au întrat Sfânta 
Fecioară, de au lăcuit atâțea ani la acel loc sfânt, măcar că iaste 
știut la toț iară încăș cu cuviință iaste să o spunem și noi.

În vremile céle de demult era obicei la jidovi și care om nu 
făcea coconi era hulit și urât de toți măcar de ar fi fost de neam 
cât de mare și bogat; și când ducea darurile lui la bisérică le prii-
miia preotul pre urma tuturor și sta la bisérică mai jos decât toți 
și bucate nimeni nu mânca cu el, ci-l ținea toți ca pre un urgisit 
de Dumnezeu.

Deci, Ioachim și Anna, fiind sterpi, s-au întâmplat, într-o 
sărbătoare mare ce avea jidovii, prin neștiință și făr’ de nici un 
vicleșug, ca niște oameni bogați și de neam împărătesc ce era, 
au dus darurile lor mai nainte decât alții la bisérică. Și, văzân-
du-i preotul, atâta i-au înfruntat și i-au dojenit, cât i-au scos din 
bisérică cu mare rușine și cu multă urgie i-au gonit, împreună 
cu darurile ce adusése (Oare, ce jale și ce scârbă socotiți că vor 
fi luat în inima lor niște oameni mari ca acéia?). Iară ei, blagos-
loviții, au priimit înfruntarea și urgia preotului cu multă cucerie 
și, plecându-și capetele, să ducea plângând cu amar la casa lor, 
nezicând nimic, nimănui.

Iară acum să nu carea cumva să îndrăznească preotul, sau 
arhiereul, să înfruntéze pre cineva, nu pentru căci nu are coconi, 
ci pentru căci face fărdelegi și strâmbătăți, că apoi iaste vinovat 
morții. Iară măcar că avea Ioachim și Anna multă jale în inima 
lor, pentru urâciunea și hula ce avea de cătră toți pentru stârpi-
ciunea lor, iară de pururea să ruga, cu lacrămi, dintru adâncul 



Didahii

129

inimii lor, Stăpânului firii, ca să facă milă cu ei, să le dezlége ster-
piciunea și să le dăruiască roadă pântecelui lor; nu doară pentru 
ca să le rămâie după moartea lor feciori să-i pomenească, după 
cum pohtesc oamenii acești de acuma, sau să le moștenească 
moșiile ce numai cu făgăduială ca aceia ca, de vor naște vreun 
prunc, au parte bărbătească, au parte femeiască, să-l închine lui 
Dumnezeu.

Vedeți dară, acum, pohtă și dragoste creștinească, vedeți căl-
dura de inimă, vedeți râvnă. Cine să află acu, pre acéste vremi, au 
din cei bogați, au din cei săraci, măcar de ar avea 100 de feciori, 
să închine unul lui Dumnezeu? O țin lucru necuvios și lucru de 
nimica, zicând multe cuvinte deșarte, carele mă rușinez a le grăi.

Însă, Dumnezeu, după cum zice David: „Voia celora ce să 
tem de Dânsul va face și rugăciunea lor va asculta”. Împlinin-
du-se sorocul sfatului lui Dumnezeu, cel mai nainte de toți vécii 
și sosind vremea și ceasul acela, aflându-se și vase alése ca acélia, 
binevoi Dumnezeu dă dăzlegă sterpiciunea Annei și născu prin 
făgăduință, după cum au născut Sarra pre Isaac, Revecca pre 
Iacov, Rahil pre Iosif, făméia lui Manoe pre Sampson, Anna, 
făméia lui Elcana pre Samuil și Elisaveth pre Ioann Botezătoriul. 
Așa și fericita Anna, făméia lui Ioachim, născu scaun sfânt lui 
Dumnezeu, pre Fecioara Mariia, ca să se odihnească pre dânsa 
Cela ce să odihnéște pre scaunele céle îngerești și-și găti Luiș 
ceriu însuflețit Cela ce au întărit ceriurile cu înțelepciunea Sa și 
pământul l-au întemeiat pre ape, de Carele se cutremură toate 
adâncurile și beznele iadului.

Și au avut mare dreptate Ioachim și Anna ca să nască pre 
una ca aceasta din pântecele lor; una pentru că era amândoi 
de neam împărătesc și să trăgea din semențiia lui David și era 
foarte drepți și buni înaintea lui Dumnezeu și alta că au câștigat 
această roadă blagoslovită cu multă durére de inimă, cu multe 
rugăciuni, cu multe milostenii și cu multe lacrămi, după cum 
zice David: „Cei ce samănă cu lacrimi, cu bucurie vor secera”. Și 
au câștigat adevărat o bucurie ca acéia, cât nu o au putut câștiga 
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alți părinți din véci, nici vor câștiga, nici numele ce au câștigat ei 
a să numi părinți ai lui Dumnezeu.

Drept acéia, trecând 3 ani după nașterea Fecioarei, o duseră 
părinții ei la bisérică cu multă pohfală de fecioare, cu făclii 
aprinse, după prorociia lui David, să o închine lui Dumnezeu, 
după făgăduiala lor. Și sosind la ușa biséricii, fericita Anna zise 
cătră preot, cu credință și cu multă cucerire: „Priiméște, preote 
a lui Dumnezeu, pre această cocoană, că iaste roada pântecelui 
mieu, pre carea o am câștigat cu multă durére de inimă, prin 
rugăciuni cu lacrămi amestecate și o așază în casa Domnului, 
că Lui I-o am făgăduit, pentru căci au făcut milă cu mine și au 
rădicat deasupra mea hula norodului; priiméște-o fără de nici o 
îndoială și sârguiaște de o du în bisérică fără de nici o zăbavă, că 
lui Dumnezeu o am închinat”.

Care cuvinte auzindu-le preotul Zahariia și văzând și pe 
Preasfânta Fecioară, să minună și zise cu bucurie mare și cu glas 
de prorocie cătră Fecioară: „Tu ești cu adevărat ușa cea de gând 
a vieții, caré o au văzut prorocul Iezechiil închisă; ce-mi caută 
și făr’ de voia mea a-ți deschide ușile biséricii ca să intri într-
însa să lăcuești, că cu adevărat mai vârtos pentru tine au făcut 
Solomon, cu înțelepciunea de i-au dat Dumnezeu, acest lăcaș și 
ție au închipuit-o cunoscându-i4 fecioriia cu ochii cei de gând ai 
prorociei lui. Și ție ți să cuvine ca să lăcuești într-însa, că acelia 
câte sta într-însa ție să închipuia. Drept acéia, deaca s-au arătat 
adevărul, trebuie să se rădice umbra. Întră, fiica lui Dumnezeu, 
cu bucurie și te veseléște într-însa, că am cunoscut cu adevărat 
că s-au apropiat mântuirea lui Israil, Caré va să vie înfățișat să se 
nască din tine. Întră preacurată, voioasă și véselă, de te fă lăcaș 
desfătat preaînălțatului Iisus, Carele iaste Mântuitoriul lumii. 
Întră în locul cel ales, céia ce ești aleasă mai înainte de véci, ca 
să te hrănești cu hrană cerească, carea va să-ți fie trimisă de la 
Părintele vécilor, prin îngerii Săi. Întră în Sfânta Sfintelor, ca 

4 În ediția din 1888: „cunoscându-ți”.
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ceiia ce ți să cuvine să auzi tainele céle acunse și preaslăvite ce 
s-au grăit în cămările céle cerești, că tu vei să naști pre Ziditoriul 
a toată făptura. Întră de te fă mijlocitoare mântuirii omenești”.

Și întorcându-să preotul Zahariia zise și cătră părinți: 
„Bucurați-vă și voi, soție sfântă, păréche blagoslovită, Ioachime 
și Anno, căci v-ați învrednicit de v-ați făcut părinți a unii prunci 
sfinte ca aceștiia. Fericiți sunteți, cu toată fericirea, că de pe sem-
néle darurilor ce văz că are această cocoană asupra ei, cunosc 
adevărat cu duhul prorociei că ia iaste acoperământul goliciunii 
strămoșilor, oglinda prorocilor și izbăvirea lumii”.

Deci, cu acéste puține cuvinte ce am zis, înțelégerea noastră 
cea de pre urmă iaste cum că pentru 2 lucruri au întrat sfânta 
Fecioară în Sfânta Sfintelor: una pentru ca să se curățească de 
păcatul cel strămoșesc prin mijlocul cuvântului celui de bucu-
rie ce aștepta să-i vie cu arhanghelul Gavriil și alta, ca un vas 
ales ce era prin venirea Sfântului Duh și prin umbrirea puterii 
Celui de sus să priimească în pântecele ei pre Fiiul și Cuvântul 
lui Dumnezeu.

Drept acéia dară, trebuiaște și noi, când vom întra în sfânta 
bisérică, să ne curățim întâi de păcatele noastre și de cugetele 
céle vicléne și apoi cu cunoștință întreagă să ne facem vase alése, 
să priimim, prin darul Duhului Sfânt, Cuvântul lui Dumnezeu 
în inimile noastre și așa, cu acest mijloc, vom fi adevărați prăz-
nuitori, măcar că pe Preasfânta Fecioară, de vréme ce iaste și să 
numéște pricina tuturor bunătăților, nu iaste cu putință nici cu 
un mijloc să o cinstim și să o prăznuim, precum să cade. Pen-
tru că cinstea ei biruiaște toată limba și covârșaște tot cugetul 
omenesc, iară încăș trebue cu frică și cu bucurie; cu frică pentru 
păcat și cu bucurie pentru mântuire să-i zicem toți cu un glas: 
„Lauda cea îngerească, bucură-te, céia ce ești plină de dar, Dom-
nul e cu tine”. A Căruia mila cea nespusă și darul cel bogat să fie 
pururea cu noi cu toți.
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luna lui dechemvrie, 6.  
cazanie la Sfântul nicolae*

I

Pentru căci iaste omul făcut de Dumnezeu, îndoit, de 
suflet cuvântătoriu și de trup simțitoriu are și bunătăți 

îndoite; sufletești și trupești. Și sânt bunătățile céle sufletești 4: 
vitejiia, înțelepciunea, dreptatea și curățeniia. Bunătățile céle 
trupești încă sunt 4: tăriia, întregimea, fromoséția și sănătatea. 
Și dintr-acéste bunătăț ale sufletului și ale trupului nasc alte 4 
bunătăți de obște: credința, nădejdia, dragostea și smereniia.

Deci, pe acéste patru bunătăț ca pe 4 temelii nemișcate, voiu 
să-mi întemeez vorba ce voiu să fac astăzi, cu ajutorul lui Dum-
nezeu, înaintea dragostii voastre. Ce întâi voiu să vă spuiu, foarte 
pe scurt, a fieștecăriia bunătate, putérea și lucrarea ce are, pen-
tru ca să se priceapă mai lesne célia ce voiu să grăesc, apoi vom 
întinde vorba înainte, de vom zice, după putință, câte va aduce 
ceasul și ne va lumina Dumnezeu, de la carele cérem și ajutor. 
Ci vă pohtesc să ascultați cu dragoste, ca să aveți și plată de la 
Dumnezeu.

* În manuscrisul nr. 3460, aflat în colecția Bibliotecii Academiei Române, 
această predică se regăsește pe verso-ul filei 42. 
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„Credința, după cum zice fericitul Pavel la 11 capete cătră 
evrei, iaste ființa celor nădăjduite și lucrurilor celor ce nu să văd 
dovediri și fără de credință nu iaste cu putință nimeni să fie plă-
cut înaintea lui Dumnezeu, nici să se apropie de El”. Și, pen-
tru ca să vă încredințați cum că iaste cuvântul acesta adevărat, 
ascultați de vedeți că zice Hristos cătră apostoli la 16 capete ale 
lui Marcu: „Mérgeți în toată lumea, propoveduiți Evangheliia la 
toată zidirea și cela ce va créde și să va boteza, să va spăsi; iar cel 
ce nu va créde, să va osândi”.

Iată dară că fără de credință nu iaste cu putință să ne mân-
tuim și să știți că lăcașul ei iaste inima omului și viața ei, faptele 
céle bune, după cum zice apostolul Iacov: „Că precum trupul 
omului iaste mort făr’ de suflet, așa și credința iaste moartă, făr’ 
de fapte bune”. Și nimeni să nu socotească în mintea lui cum că 
cu credință singură să va mântui, de nu va face și fapte bune, că 
va greși. Și iată că v-am spus, cu puține cuvinte, putéria credinții. 
Auziți și al nădejdii.

Nădéjdia iaste o îndrăzneală adevărată cătră Dumnezeu, 
dată în inima omului din dumnezeiasca strălucire, ca să nu dez-
nădăjduiască niciodată de darul lui Dumnezeu, ci să fie încre-
dințat cum că va lua, prin pocăință, ertăciune păcatelor și verice 
altă cérere, sau trecătoare, sau vécinică. Și să încredințează și 
să adeverează nădiajdia aceasta în inima omului întâi cu aju-
toriul și cu darul lui Hristos, că El iaste toată nădéjdia noastră, 
după cum zice apostolul Pavel cătră corinthéni: „După porunca 
lui Dumnezeu, Mântuitoriului nostru și Domnul Iisus Hristos, 
al nădejdii noastre, că printr-Însul luom toate”, precum însuș  
Hristos învață și zice: „Și câte veți cére întru numele Mieu, 
aceasta voiu face, ca să se mărească Părintele întru Fiiul”. Și în 
darul acesta a lui Hristos, toată nădéjdia noastră să întemeiază.

Iată că ați înțeles putérea nădejdii; să vă spuiu acum și a dra-
gostii. Dragostea încă iaste, după cum zice fericitul Pavel, mai 
mare decât credința și decât nădéjdia, temeiul și vârful tuturor 
bunătăților, caré unéște pre mulți întru una și face cale cătră 
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Dumnezeu tuturor celora ce o iubesc; caré dragoste singur Hris-
tos o adeverează la 22 de capete ale lui Mathei, zicând că: „Întru 
acéle 2 porunci, a iubi neștine pre Dumnezeu și pre aproapele 
său razimă toată légia și prorocii”.

Ați înțeles și putérea dragostii; să spuiu acum și a smere-
niei. Smereniia încă iaste sfârșitul, legătura și pecétea tuturor 
bunătăților, căci că de ar face neștine toate bunătățile lumii și 
smerenie să nu aibă, toate-s pierdute, toate-s stricate, toate-s 
de nimica și osteneala lor iaste în deșărt, pentru căci smereniia 
iaste maică tuturor bunătăților. Și precum maica pune multă 
nevoință din fireasca dragoste ce are de hrănéște pre copiii săi, 
ca să-i crească și-i feréște de toate ca să nu li se întâmple vreo 
primejdie și-i va piiarde, așa și smereniia hrăniaște bunătățile de 
cresc și le feréște de toate primejdiile, ca să nu piară. Pentru căci 
păcatul cel dintâi și mai mare decât toate păcatele iaste mân-
driia, caré o au izvodit și au născut singur satana, carele era înger 
și să numiia Luceafăr, pentru multa lumină ce avea; care mân-
drie l-au surpat și l-au pogorât, cu toată ceata lui, întru céle mai 
de jos prăpăstii ale iadului. Și dintr-atâta lumină ce avea s-au 
făcut decât toate negréțele și decât toate întunérecile mai negru 
și mai întunecat și iaste să se osândească în véci nesfârșit pentru 
căci nu are tămăduială, nici vindecare rana lui, că fiind duh, nu 
are pocăință.

Și cu acest păcat al mândriei, pentru multa lui zavistie, au 
înșălat și pe ticălosul Adam, de l-au surpat din cinstea lui și l-au 
adus la moarte și l-au pogorât și pre dânsul în iad. Și precum 
păcatul mândriei au avut putére de au pogorât pre Luceafăr, 
până la céle mai de jos prăpăstii ale iadului, așa și bunătatea 
smereniei are mai multă putére decât mândriia; că au făcut pre 
singur Dumnezeu, carele iaste Făcătoriul luceafărului și S-au 
plecat atâta, cât au lăsat ceriurile și toată slava și lauda ce avea de 
toate puterile cerești, de S-au pogorât pre pământ, și S-au făcut 
om și S-au smerit până la moarte, după cum zice fericitul Pavel, 
moarte de cruce; și S-au pogorât și până la iad de au scos pre 
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Adam, cu tot neamul lui și l-au suit împreună cu Dânsul la ceriu, 
unde au fost și mai înainte. Iară Luceafărul n-au putut să se mai 
sue, căci îl atârna păcatul în jos.

Că păcatul să asamână pietrii și-i caută să meargă la maica 
ei, în pământ, de unde și iaste. Iar bunătatea să aseamână focu-
lui și iaste să meargă sus, în văzduh, unde-i iaste matca, că Dum-
nezeu iaste foc mistuitoriu și pară de foc supțire, precum l-au 
văzut prorocul Ilie. Și precum un om are în casa lui aur, argint, 
scule și alte haine și când iase din casă pune lacăt și încue, pen-
tru ca să nu meargă vreun hoț să i le fure, să se păgubească, așa 
și smereniia încue, ca un lacăt, toate bunătățile, ca să nu meargă 
hoțul cel de obște, diavolul, să le fure și să va păgubi de osteneala 
ce-au făcut.

Și iată că, după putință, cu scurte vorbe v-am spus putérea 
și lucrarea acelor 4 bunătăți, carele trebuiaște, cu toții câți le-ați 
auzit, să le însemnați în inima voastră și să le păziți și, după 
putință, să le și faceți; și atunce veți fi fericiți după cum zice 
Hristos: „Fericiți cei ce aud cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc 
pre dânsul”.

Pre acéste 4 bunătăț ce-am zis mai sus și v-am spus a fieș-
tecăriia putérea și lucrarea, ca pre o piatră în patru féțe, caré nu 
să poate mișca ș-au zidit toți sfinții și toți drepții, ca niște înțe-
lepți, casa bunătăților sale, și, după cuvântul Evangheliei: „Să 
pogorî ploae și veniră râurile și suflară vânturile și loviră casa 
acéia și nu căzu, că era întemeiată pre piatră”, care piatră iaste 
Hristos, după cum zice fericitul Pavel, dintru care înțelepți și 
sfinți și drepți iaste unul și acest fericit și de-a pururea pomenit, 
marele Nicolae, arhiereul Mirelor Lichiei, făcătoriul de minuni, 
a căruia pomenire săvârșim astăzi, întru acest sfânt lăcaș; carele 
stă deasupra muntelui biséricii ca o cetate păzită de Dumnezeu 
și întărită de toate patru părțile cu 4 tunuri duhovnicești: cu cre-
dința, cu nădéjdia, cu dragostia și cu smereniia. Și cu tunul cre-
dinții gonéște departe pre vrăjmașii biséricii, pe eretici; cu tunul 
nădejdii aduce pre cei deznădăjduiți cătră Dumnezeu; cu tunul 
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dragostei ajută celor săraci și lipsiți; cu tunul smereniei sue pe 
cei păcătoși la ceriu.

Stă nemișcat în muntele credinții și al nădejdii și nu să 
poate ascunde; stă întemeiat în muntele dragostei și al sme-
reniei și nu să poate pitula. Să véde de departe, că iaste la loc 
înalt; luminează ca o făclie aprinsă în casa Domnului, în curțile 
Dumnezeului nostru. Faptele lui céle bune strălucesc tuturor 
celor din casă, nu sânt ascunse sub obroc; luminează în toată 
lumea, ca lumina soarelui, minunile lui. Cunoscute-s de toți 
facerile lui de bine și milosteniile, primite-s de toți blândéțele 
lui și să bucură toți de pomenirea lui, după cum zice Solomon: 
„Lăudându-se dreptul, să veselesc noroadele”. Îl mărturisesc 
pre dânsul adevărul lucrurilor, cum că iaste îndreptătoriul cre-
dinții și chipul blândeții și dascalul înfrânării, precum îl cântă 
bisérica și pentru acéia au agonisit prin smerenie céle înalte și 
prin sărăcie céle bogate. Acesta au urmat dascalului și învăță-
toriului său Hristos, păstoriului celui bun și adevărat, care ș-au 
pus sufletul pentru oi. Acesta au păzit porunca lui Dumnezeu 
desăvârșit și L-au iubit și pre Dânsul și pre aproapele său, ca 
însuș pre sine.

Îl dovedéște ajutoriul ce au făcut din destul de mulți galbeni 
celor 3 fecioare, carele sta în cumpănă să-ș piarză fecioriia lor; că 
înțelegând sfântul cum că acel ticălos de tată al fételor, pentru 
ca să gonească sărăciia din casa lui, au socotit să chiiame în casa 
lui, pe Afrodita, adecă curviia și pentru ca să câștige puțin aur și 
argint, ca să se poată chivernisi, au vrut să vânză fecioriia féte-
lor lui. Și oftând cu amar din mijlocul inimii lui și plângând cu 
lacrimi fierbinți zicea: 3 fecioare, carele să văd ca 3 bunătăți ale 
raiului, vor să se schimbe și să se prefacă spre 3 răutăți ale iadului 
și pentru puțin câștig vor să piarză o avuție caré iaste mai cinstită 
decât toate avuțiile ce sânt ascunse supt munți, sau decât toate 
câte ocoléște toată lumea; și acea frumoséțe luminată ca a soare-
lui iaste să-și piarză lumina și podoaba și să se facă scaun, sau să 
zic mai chiar cuib întunecaților draci.
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Deci, acéstia ce am zis mai sus, înțelegându-le sfântul, au zis 
în sine: ba, diavole, nu voiu lăsa să se lipsească ceriul de stéle fru-
moase ca acéstia, nu voiu să câștige iadul suflete atât de curate 
și flori așa de frumoase. Eu, o, dragoste mincinoasă, voiu să-ți 
sfărâm săgețile, carele fără de rană omor; eu, Luceafărule, voiu 
să-ți sparg toate mrejile și-ți voiu piiarde tot vicleșugul.

Așa au vorbit sfântul, apoi, pe urmă, după ce au ascuns soarele 
toate razele lui și s-au stins de tot lumina zilei între întunérecul 
nopții și când ceriul, de osteneală, au fost închis spre somn toți 
ochii lui, atâta cât nici luna nu priveghiia, nici una din stélele 
céle mai mici avea deșchise tâmplele lor céle de argint, atunce ca 
când ar fi fost nu făcător de bine, ci ca un hoț, aleargă cu mare 
grabă la acea săracă de casă și aruncând în lăuntru, nu zic o dată, 
sau de doao ori, ci de trei ori, mulți galbeni, au gonit cu aceasta 
sărăciia și tot răul și tot cugetul necuvios și au mântuit fecioria 
celor 3 fecioare din cursele diavolului.

Auzit-ați fapta sfântului? Priceput-ați fierbințeala inimii lui 
spre a face bine? Înțeles-ați putéria dragostei cătră aproapele? 
Afle-să și acum vreunul, au din cei bogați, au din cei săraci, după 
ce va cunoaște lipsa și sărăciia fratelui său, creștinului, carele 
iaste aproapele său, să-i facă ajutor la nevoia lui, cu dragoste 
curată și făr’ de fățărie, de nu va avea putére cu bani sau cu alt-
cevaș, măcar cu un sfat bun, sau cu un cuvânt de mângâiare și 
nu numai eu, ci toți creștinii cei ce să tem de Dumnezeu, îl vor 
ținea întocma cu sfântul Nicolae și cu alți sfinți, că atâta iaste 
Dumnezeu de mulțemit și priimitor, cu multă dragoste de cel 
puțin a aceluia ce o va face cu credință și cu dragoste, ca și de cel 
mult a aceluia ce poate face.

Și putem lua pildă de pe cei doi filéri ai văduvei, că au fost 
priimiți foarte de Hristos și de pe plata celor ce au lucrat în vie 
la ceasul al 11, că li-au plătit ca și celor din ceasul cel dintâi. Că 
de am face cu acest mijloc bine vecinilor noștri, cum au făcut 
sfinții și cum ne învață Sfintele Scripturi sau mai vârtos să zic, 
cum ne învață singur Hristos, carele iaste începutul și sfârșitul 



Sfântul Antim Ivireanul

138

tuturor, oare ce bine socotiți că am avea? Oare ce spor ni-ar da 
Dumnezeu în toate? Că zice prorocul David: „Voia celor ce să 
tem de Dânsul va face și rugăciunea lor va asculta”. Oare n-am fi 
și noi drepți, n-am fi și noi sfinți? Că așa ne poruncéște Hristos: 
„Faceți-vă sfinți, că Eu sfânt sunt”.

Cu fapte bune să face omul lăudat și sfânt, iară nu cu fapte 
réle. Nici nume vestit va putea să lase neștine, după moarte, cu 
răutăți. Iară noi acum, de facem vreodată cuiva vreun bine sau 
vreo îndemână, cât de puțin, o facem mai mult cu fățărie, pen-
tru ca să ne laude oamenii și de nu să va supune întru toate, după 
pohta noastră, vom să-i scoatem binele acela pe nas, împutân-
du-i totdeauna și blestemându-l, îi zicem să-l osândească binele 
ce i-am făcut și ne lăudăm cătră unii și cătră alții.

Dară, Dascălul nostru Hristos nu ne învață așa, ci zice: 
„Când facem milostenie sau alt bine, să nu știe stânga ce face 
dreapta”. Deci, cine va vrea să isprăvească desăvârșit și precum 
să cade acéste ce zic, aibă în loc de pământ dragostea, că aco-
lea să va înrădăcina credința, ca un copac și-și va da roada sa la 
vrémea sa, după cum zice David: că toț copacii și toate erburile, 
răzimând în pământ cresc și să măresc și-și dau roada, iar deaca 
nu razimă în pământ să usucă și pier. Așa și credința, răzimând 
în dragoste créște și să măréște și face toate rodurile bunătăților, 
căci pământul credinții iaste dragostea.

La céle zéce porunci ce-au dat Dumnezeu lui Moisi în mun-
tele Sinaii, porunca cea dintâi și mai mare iaste pentru dragoste; 
că n-au zis să crezi în Domnul Dumnezeul tău, ci să iubești pre 
Domnul Dumnezeul tău, din tot sufletul tău și din tot cuge-
tul tău și din toată vârtutea ta și pre aproapele tău ca însuți  
pre tine”.

Și oare pentru ce au zis: „Să iubești pre aproapele tău, ca 
însuți pre tine?”. Pentru doao lucruri: una, pentru ca să arăți 
dragostea care au arătat și arată totdeauna Dumnezeu cătră tine 
și alta pentru căci fieștecare om să iubéște pre sine mai vârtos 
decât toate lucrurile și-și pohtéște cinstea și binele; și pentru 
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acéia au zis să iubească cu acest mijloc pre aproapele său. Că să 
ferească Dumnezeu, când ți să va aprinde casa, sau când te vor 
năpădi niscai hoți, vecinul tău cel de aproape va să vie să-ți ajute, 
iar nu frate-tău sau altcineva din ruda ta, că aceia sânt departe; 
că cel ce iubéște cu dreptate, acela și créde. Că zice sfântul Ioann 
Bogoslovul: „De va zice cineva că iubéște pre Dumnezeu și pre 
fratele lui îl uraște, mincinos iaste; că cel ce nu iubéște pre fra-
tele lui, că l-au văzut (și-l véde totdeauna), dară pre Dumnezeu, 
că nu L-au văzut, cum Îl va putea iubi?”. Pentru aceasta și Dom-
nul Hristos au zis cătră ucenicii Lui: „De pe aceasta vor cunoaște 
toți că-Mi sânteți ucenici, de veți avea dragoste între voi”.

Dară acum, tu, ticăloase oame, te numești creștin și ucenic 
lui Hristos? Dară unde iaste dragostea ce ai cătră fratele tău? Ce 
fel de ascultare faci Dascalului și Învățătoriului tău? Încailea zi 
că nu ești creștin, că-ți faci mai multă osândă. Nu te nădăjdui că 
numai cu numele ce ai, de te numești creștin, că te vei mântui, că 
zice Hristos: „Nu cei ce-M zic Mie «Doamne, Doamne», vor întra 
întru împărățiia ceriului, ci cei ce fac voia Mea”. Voia lui Hristos 
nu iaste alta, făr’ numai dragostea; și cel ce are dragoste cătră 
aproapele său și-i pohtéște binele, acela face toate poruncile lui 
Dumnezeu, că cel ce rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu 
și Dumnezeu într-însul, după cum zice Ioann.

Iară acum creștinii noștri atâta stau împotriva lui Dumne-
zeu, cât Îl fac și mincinos și Sfânta Scriptură zic că sânt basne 
și aflări omenești. Și zic: dară cum voiu să iubesc pre vecinul 
mieu, că-mi iaste vrăjmaș? De vréme ce zici că-ți iaste vrăjmaș, 
nu te numi creștin; ce zi că ești un păgân și un om făr’ de lége și 
făr’ de obraz. Că Stăpânu-tău Hristos îți poruncéște să iubești 
pre vrăjmașii tăi și să le faci bine și tu îi stai împotrivă și nu vei 
să-L asculți. Dară nu-ți iai seama că tu ești om și mâine, poi-
mâine vei să mori și va să te mănânce pământul și viermii. Și de 
să va întâmpla să-ți stea împotrivă sluga ta, sau argatul tău, nu 
te mânii pre dânsul și-l bați? Dară Hristos, că iaste Dumnezeul 
cel adevărat și va să judece toată lumea, pentru neascultarea ce-i 
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faci, oare socotești că nu te va pedepsi și te va bate cu osânda în 
véci? Iară dară5 că nu-ți iaste vrăjmaș, vrăjmașul tău, ci mai vâr-
tos priiaten, că te duce la bine, deaca vei face cum te învață Hris-
tos; iară de nu vei face așa, îți ești tu însuți vrăjmaș și pierzător 
sufletului tău. Că de ar fi ascultat Adam porunca lui Dumnezeu, 
n-ar fi venit la atâta osândă neamul omenesc; și noi acum, de am 
asculta pe Hristos, n-am fi într-atâtea scârbe și nevoi.

Pavel apostolul zice la 13 capete cătră corinthéni: „De voiu 
grăi, cu limbile oamenilor și cu ale îngerilor și dragoste să nu 
aibu, făcutu-m-am ca o aramă răsunătoare, sau ca o tobă băcă-
ind; și de voiu avea prorocie și voiu ști tainele toate și toată înțe-
légerea și de voiu avea toată credința cât măgurile a le muta, iară 
dragoste să nu aibu, nimic nu sânt. Și de voiu da toată avérea 
mea și de-mi voiu da trupul mieu să-l arz și dragoste să nu aibu, 
nimic nu folosesc”.

Auzit-ai ce zice? Dară tu, căci urăști pre fratele tău atâta cât 
nici în ochi nu vei să-l vezi, ci-i porți pizmă și-l zavistuești pre la 
unii și pre la alții, ca să-i faci pagubă și să-l supui, să-l sărăcești, 
tu, adevărat nu ești creștin, nici om pe pământ, ce ești singur 
satana, carele au pârât pre Dumnezeu la Adam. Și care preot 
iaste acela de te ispoveduiaște și te lasă pre tine, cela ce pârăști de 
te cumineci? Acela, adevărat, nu iaste preot, ci iaste singur Iuda 
și vânzător lui Hristos și nu i să va erta nici popei, nici aceluia, 
măcar de ar face câte alte bunătăți. Că zice Hristos: „Milă poh-
tesc, iară nu jărtvă”.

Pentru aceasta dară, iubiții miei întru Hristos frați și bla-
gosloviți creștini, câți v-ați adunat astăzi ca să prăznuiți și să vă 
bucurați de pomenirea sfântului, trebue, după cât va fi putința 
a fieștecăriia, luând pildă de pe faptele sfântului, să ne asămâ-
năm lui și să iubim întâi pre Dumnezeu, după cum iaste scris la 
porunca cea dintâi și pe aproapele nostru; să iubim pre vrăjmașii 
noștri și să le facem bine. Să cinstim pre părinții noștri, atâta pre 

5 În ediția din 1888: „iată dară”.
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cei ce ne-au născut, cât și pre cei sufletești, carii sunt cuvioșii 
călugări și cucernecii preoți. Să ne ferim, din cât ne va fi putința, 
de curvie, de beție, de zavistii, de vânzări, de apucări, de năpăști 
și de alte multe ca acéstia că, sânt aflări ale începătoriului de rău-
tăți ale diavolului, pentru ca să ne desparță de Hristos, Domnul 
nostru, și să-și bată joc de noi, după pohta lui. Și deaca vom păzi 
acéstia câte am zis, atunce vom fi creștini buni și adevărați uce-
nici a adevăratului Hristos Dumnezeu și făr’ de nici o îndoială 
să avem nădéjde bună că aici, întru această lume vom petréce 
viiață pacinică și făr’ de turburare, iară în cea viitoare ne vom 
bucura și ne vom veseli împreună cu sfântul Nicolae și cu toți 
sfinții, întru împărăția ceriului, caré cu toții să o dobândim, prin 
darul Domnului nostru Iisus Hristos, a Cărui milă rugăm să fie 
pururea cu voi. Amin.
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învățătură la Sfântul părintele 
noStru nicolae*

II

„Eu sânt păstoriul cel bun;
 păstoriul cel bun sufletul lui pune pentru oi!”

(Ioan 10, 11)

Aducându-mi aminte de râvna cea mare și de dragos-
tea cea multă ce are păstoriul cel bun cătră oile sale, 

foarte mă minunez și laud credința și dragostea inimii sale ce are 
spre paza lor, precum vedem că era fericitul acela și credinciosul 
rob al lui Dumnezeu, Moisi, carele au fost păstoriu norodului 
israiltenesc. Că văzând urgiia lui Dumnezeu că era foarte mare 
și groaznică asupra jidovilor, atâta cât li să cuveniia și pierzare, 
iar n-au vrut pentru dragostea oilor să fugă să se mântuiască el 
singur, ci, mai vârtos, după cum zice la 22 de capete la Eșire, 
au stătut împotriva lui Dumnezeu și cu mânie au început a-i 
zice: „Rogu-mă, Doamne, greșit-au norodul acesta greșală mare 

* În manuscrisul nr. 3460, aflat în colecția Bibliotecii Academiei Române, 
această predică se regăsește pe verso-ul filei 123.
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și ș-au făcut lor dumnezei de aur; și acum, de vrei să lași păcatul 
lor, lasă-l, iar de nu, stinge-mă și pre mine din cartea <în> caré 
m-ai scris”.

Auzit-ați râvna și dragostea cea mare a acelui păstor? Cu 
adevărat, iubiții miei ascultători, stau de mă mir de acéle cuvinte 
mari și gréle ce au grăit Moisi cu atâta mânie. Iar mai mult mă 
minunez de îndelunga răbdare și de multa iubire de oameni a 
lui Dumnezeu, cum nu l-au dat pierzării, împreună cu jidovii cei 
făr’ de lége; că lui Dumnezeu, nu numai Moisi, ce și toată lumea 
nu-i iaste nici de o trebuință, după cum zice David la Psalm 16: 
„Bunătățile méle nu-ți trebuesc”.

Iar pentru ca să nu mă depărtez cu vorba zic cum că Dum-
nezeu nu s- au uitat la acéle cuvinte ale lui Moisi, ce-l îndemna 
spre mânie; ci mai vârtos s-au uitat la dragostea lui cea mare 
ce avea cătră oile sale, ca să nu pață rău și cum că mai bine au 
priimit să moară împreună cu oile lui și pentru acéia n-au vrut 
Dumnezeu să facă acea stricăciune mare ca să-i piarză.

Mare era, cu adevărat, dragostea lui Moisi spre jidovi, iar mai 
mare au fost dragostea lui Hristos spre tot neamul omenesc. Căci 
Moisi numai pentru un norod poftiia să moară, iar Hristos pen-
tru toată lumea. Și Moisi nu zice: piiarde-mă numai pre mine și 
lasă pre jidovi, iar Hristos această poftă avea, nefiind vinovat să 
moară și toată lumea să trăiască, precum zice și la Sfânta Evan-
ghelie de astăzi: „Sufletul Mieu puiu pentru oi”. Și într-alt loc 
iară zice că: „Să cade să Se înalțe Fiiul omenesc, ca tot cela ce va 
créde într- Însul să nu piară, ci să aibă viață vecinică”. Deci de pe 
aceste vorbe ce-am zis vom putea cunoaște dragostea cea adevă-
rată și credința păstoriului celui bun; ci mă rog să ascultați.

Sânt mulți în lume de să numesc că sânt păstori și zic cum 
că poartă grijă de oi; ci o zic, ticăloșii, numai cu cuvântul, iar cu 
fapta sânt departe, cât e ceriul de pământ, pentru căci nu poartă 
grijă pentru folosul oilor lor, ci să nevoesc numai pentru folosul 
lor, cărora nu să cuvine să le zică neștine păstori, ci năemiți, sau, 
mai vârtos să zic, furi și tâlhari; că lasă oile lor de le mănâncă 
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lupii și ei sar pe aiurea, în turmele céle streine să fure și să jun-
ghe și să piarză. Pentru carii zice Domnul Hristos, la Mathei, în 
7 capete: „Luați-vă aminte de proroci mincinoși, carii vin cătră 
voi, în veșmintele oilor îmbrăcați, iar pe din lăuntru sânt lupi 
răpitori, pre carii din rodul lor (zice) îi veți cunoaște pre ei”, 
adecă de pe faptele lor céle necuvioase.

Și iarăși la 23 de capete, pe unii ca aceștea îi numéște fățar-
nici, orbi, nebuni și mormânte spoite pe dinnafară. Fățarnici îi 
numéște pentru căci să arată cu înșălăciuni înaintea oamenilor 
și să fac pre sine cum că sânt sfinți și drepți. Orbi îi numéște 
pentru căci nu vor să învéțe pre oameni céle ce să cuvin și sânt 
drepte și adevărate, ce-i învață și-i îndeamnă pururea la lucru-
rile céle vătămătoare de suflet. Nebuni îi numéște, pentru căci 
calcă poruncile céle mai mari ale lui Dumnezeu și cearcă lucruri 
deșarte și de nimica. Mormânte spoite pe dinnafară îi numéște, 
pentru căci să fac ei mai învățați, mai drepți, mai buni și mai 
vrédnici decât sfinții părinți și decât apostolii și nu țin în seamă 
într-o nimica céle ce au zis ei și le-au așăzat, spre cinstea biséri-
cii, spre întemeiarea credinții și a creștinătății și spre folosul 
cel <de> obște, ca niște călcători de lége ce sânt. Opresc și pre 
alții, cu o mie de mijloace, să nu le ție, pentru ca să-i osândească 
împreună cu dânșii, pentru binele cel mare ce le fac și mila ce le 
dau, pentru care lucru vor să ia, ticăloșii, mai multă osândă de la 
Dumnezeu. „Păstoriul cel bun sufletul lui pune pentru oi”.

La cartea cea dintâi cătră Timothei, la al 3 cap, zice fericitul 
Pavel cum că episcopul trebuie să fie făr’ de prihană, întreg la 
minte, cu bună rânduială, iubitoriu de streini, învățătoriu bun, 
nesfadnic, blând, neînvrăjbitoriu, neiubitoriu de argint, casei 
sale bine îndreptătoriu, că de nu va ști a-ș îndrepta casa sa, cum 
va purta grijă de bisérica lui Dumnezeu?

Drept acéia nu eu, ci socoteala cea dreaptă află cum că păs-
toriului celui bun i să cuvine să aibă trei lucruri: una, credință 
curată, a dooa, înțelepciune întreagă și a treia, să aibă toiag în 
mână. Cu credința cea curată să caute și să pohtească pururea 
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binele și folosul oilor lui, nu numai celor sănătoase și zdravene, 
ce și celor bolnave și struncinate. Cu înțelepciunea să păsto-
rească pre oameni, dând învățătură fieștecăruia după vârsta și 
rânduiala lui, că precum sânt boale de multe féliuri și nu să pot 
vindeca tot cu un feliu de doftorii, așa nici cu un feliu de învăță-
tură nu să pot odihni, nici să pot îndrepta toate firile omenești, 
ci unii cu un féliu, alții cu alt fél; că altă învățătură trebuie băr-
batului și alta muerii; altă îndreptare trebuie bătrânului și alta 
tânărului; altă povățuire trebuie bogatului și alta săracului; altă 
mângâiare trebuie celui vésel și alta celui trist; altă vindecare 
trebuie celui sănătos și alta celui bolnav; altă înfruntare trebuie 
stăpânului și alta slugii; altă îndemnare trebuie celui îndrăzneți 
și alta celui fricos; altă îmbunare trebuie celui blând și alta celui 
mânios; altă vorbă trebuie celui învățat și alta celui neînvățat.

Și în scurte cuvinte, pre fieștecarele, după vârsta sa și după 
rânduiala sa, precum am și mai zis, trebuia să-l odihnească cu 
învățătura, cu toiagul ce ține în mână adecă cu stăpânirea și cu 
darul Duhului Sfânt să pedepsească atâta pre oi, cât pre lupii cei 
de gând și pre hiarăle céle sălbatece ce vin asupra oilor. Pentru 
căci adevărat că de ce rămân oile <ne> pedepsite, de atâta cad 
în mai multe și nenumărate patemi. Așijderea și lupii, când nu 
văd toiag în mâna păstoriului, răpesc oile fără de nici o frică și 
le mănâncă. Pentru toiagul acesta zice David la Psalm 22: „Toia-
gul Tău și varga Ta aceasta m-au mângâiat”. Cu sfântul toiag au 
mântuit Moisi norodul cel jidovesc și pre faraon l-au înecat.

Drept acéia, păstoriul care va vrea să păstorească pre lége și 
pre dreptate trebue pururea să ție toiagul în mână, adecă dojana 
și înfruntarea și după vremi să pedepsească pre oi și să gonească 
hiarăle, căci acesta iaste sfârșitul cel bun a păstoriei sale, ca să 
ție oile și să le păzească cu sănătatea cea duhovnicească, adecă 
cu învățătura. Această sănătate iaste pururea datoriu păstoriul 
să o dea oilor lui; iar de va fi vreuna din oi beteagă trebuie și făr’ 
de voia ei să o lége și să o pue jos să-i tae carnea cea putredă, 
să o lépede și să-i pue căzuta doftorie, neuitându-se nimic la 
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zvârliturile picioarelor ei cu carele poată să-i mijlocească și vătă-
mare, au la obraz, au la mână, au la picior. Și așa, cu această 
faptă bună și cu această mijlocire va avea păstoriul cel bun des-
părțeală de năemiți, pentru că năemiții nu pasc oile pentru ca să 
le folosească, ci numai pentru plata ce apucă de la iale; și când 
véde pre lup viind de departe adecă pre diavolul, ei lasă oile și 
fug, pentru căci sunt năemiți și nu poartă grijă pentru oi. Ci să 
ferească Dumnezeu și să mântuiască toate turmele de păstori ca 
aceștea, ca și de moartea ciumei. „Păstoriul cel bun sufletul lui 
pune pentru oi”.

Când au vrut Domnul nostru Hristos să Se înalțe la ceriu, 
S-au făgăduit ucenicilor Lui că nu-i va lăsa săraci, ci le va tri-
mite alt Mângătoriu, pre Duhul Sfânt, Carele îi va învăța pre ei 
toate și-i va povățui întru tot adevărul, care făgăduială au rămas, 
necurmat, la toți arhiereii ce au păstorit, după vremi, turmele 
Sale până în zioa de astăzi și va fi până va sta lumea; și acea făgă-
duială să înțelége și la tot norodul creștinesc. Că precum zice 
Sinesie, că nu vor lipsi împăratului niciodată ostași, așa nu vor 
lipsi nici păstorii din bisérica lui Hristos pentru ca să mângăe pre 
norodul cel ales al lui Dumnezeu, cu céle bune și de folos, dintru 
cari păstori au fost unul și fericitul și minunatul Nicolae, epi-
scopul Mirelor Lichiei, făcătoriul de minuni, a căruia prăznuim, 
astăzi, cinstita pomenire, carele s-au arătat adevărat următoriu 
Dascălului și Învățătoriului său, lui Hristos; și au înmulțit talan-
tul ce i s-au încredințat, nu îndoit, ci întreit, că s-au nevoit de au 
săvârșit trei bunătăți mari: una spre cinstea și lauda Stăpânului 
său Hristos, a dooa spre întemeierea credinții cei de obște a toa-
tei politiei creștinești și a treia spre folosul turmei sale ce i s-au 
încredințat.

Deci, bunătatea ce-au arătat spre cinstea și lauda Stăpânu-
lui Hristos iaste credința cea adevărată, dragostea cea curată, 
rugăciunile céle neîncetate, posturile, vărsările de lacrămi, sme-
reniia de margine, bdeniile, vorbele céle curate cătră Dumne-
zeu și ostenélele céle de multe féliuri, carele acéstia toate fiind 
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împreunate la un loc, arată o dragoste peste măsură cătră Dum-
nezeu. Și pentru aceia l-au iubit și Dumnezeu pe dânsul și l-au 
făcut vestit și lăudat în toată lumea.

Iar bunătatea ce-au arătat de obște iaste acéia ce-au făcut 
înaintea credinciosului și marelui împărat Constandin și înain-
tea a tot săborului ce să adunase în Nichea, de-au înfruntat pre 
începătoriul de eresuri, pre Arie, și ca pre un mincinos și huli-
toriu împotriva dreptății l-au lovit și cu palma preste obraz și 
i-au pecetluit spurcata și clevetnica lui gură cu amuțeala și i-au 
mărturisit de față pre Fiiul și Cuvântul Tatălui a fi de o ființă și 
întocma cu Tatăl și cu Duhul Sfânt.

Iar bunătatea ce-au arătat spre folosul turmei sale și în viață 
și după moarte iaste dragostea cea peste măsură, învățăturile 
céle cuvioase, milosteniile céle îndestulate, tămăduirile céle 
de multe féliuri, blândéțele cătră toți, mântuirile de morți, din 
închisori, din mări și alte multe și nenumărate faceri de bine, 
carele nefiind ticăloasa mea limbă vrédnică a le povesti, după 
cum să cade, le las asupra celor mai aleși și mai desăvârșit întru 
știința învățăturii, ca să le adeveréze ei mai pre larg.

Iar eu plecându-mi capul cu cucerie, mă rog Împăratului 
celui din nălțime și a toate țiitoriului Dumnezeu ca, cu rugă-
ciunile céle fierbinți ale acestui preacuvios păstor, să dăruiască 
prealuminatului domnului nostru viață pacinică și norocită cu 
întreagă sănătate și biruință asupra vrăjmașilor celor văzuți și 
nevăzuți. Și pentru această puținică osteneală și cheltuială tre-
cătoare ce au făcut întru lauda lui Dumnezeu și întru cinstea 
sfântului, de au împodobit această sfântă casă, după viața a 
mulți ani fericiți să-i facă odihnă la împărățiia ceriului și să-i 
dăruiască bunătățile céle vécinice și de-a pururea stătătoare.

Și dumneavoastră, celor ce sunteți de față și celor ce lipsesc, 
tuturor, să vă dea sănătate, viață curată, spăsenie sufletească, 
sporiu și ajutor întru toate céle bune și de folos. Așijderea și 
tuturor creștinilor, ca dinpreună să mărim și să lăudăm, pururea 
numele Lui cel sfânt și preasfânt. Amin.
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cuvânt de învățătură la nașterea 
domnului noStru iiSuS hriStoS*

I

Pă nu pre îngeri cândva au luat, ci sămânța lui Avraam au 
luat”, zice fericitul Pavel în 2 capete cătră evrei. Doao firi 

mai alése și mai de cinste au făcut Dumnezeu, adecă cea înge-
rească și cea omenească; căci că pre înger și pre om i-au făcut 
Dumnezeu după chipul Său, precum zice la capul cel dintâi al 
Facerii: „Să facem om după chipul nostru și după asămânare”. 
Însă nu pentru trup, ci pentru suflet iaste făcut omul după chipul 
lui Dumnezeu, căci că Dumnezeu nu are trup, ci iaste duh, după 
cum zice Hristos: „Duh iaste Dumnezeu”. Îngerul încă iaste duh, 
că așa zice prorocul David: „Cela ce face pre îngerii Săi duhuri”. Și 
sufletul omului iaste duh, că iarăși acestași proroc zice: „Lua-vei 
duhul lor și să vor sfârși și în țărâna sa să vor întoarce”.

Dumnezeu iaste nevăzut, îngerul iaste nevăzut și sufletul 
omului iaste nevăzut. Dumnezeu iaste nemuritoriu, îngerul 
iaste nemuritoriu și sufletul omului iaste nemuritoriu. Dumne-
zeu are înțelégere și voe, îngerul are înțelégere și voe și sufletul 
omului are înțelégere și voe.

„

* În manuscrisul nr. 3460, aflat în colecția Bibliotecii Academiei Române, 
această predică se regăsește pe verso-ul filei 112.
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Deci, amândoao firile acélia erau căzute, pentru trufiie: 
îngerul pentru căci au pohtit să fie asémenea lui Dumnezeu, 
după cum zice la Isaia în 14 capete: „Sui-mă-voi deasupra norilor 
și voiu fi asémene Celui de sus înalt”, și pentru acéia l-au înbez-
nat Dumnezeu întru prăpastiile iadului și omul iară vrea să fie 
asémene lui Dumnezeu, că auzind din gura șarpelui că în ce zi 
va mânca din lemnul cunoștinții să va face Dumnezeu; și pentru 
căci au mâncat, fu izgonit și el din grădina desfătării și luo bles-
tem ca să între în pământul dintru carele s-au luat.

Iar acum Dumnezeu dăruiaște omului mila Sa, că au luat 
spre Sine firea lui cea căzută, iar îngerului nu va să-i arate acea 
milă; și pentru acéia n-au luat spre Sine firea lui, după cum zice 
fericitul Pavel: „Că nu pre îngeri cândva au luat, ci sămânța lui 
Avraam au luat”.

Drept acéia, am a zice înaintea dragostei voastre, în vorba 
ce voiu să fac astăzi pricinile pentru ce au luat Dumnezeu firea 
omenească și n-au luat cea îngerească; așijderea și pentru ce au 
luat spre Sine Fiiul lui Dumnezeu firea omenească și n-au luat 
altă față a dumnezeirei, adecă Tatăl, sau Duhul Sfânt, care pri-
cini le vom spune foarte pre scurt, pentru ca să nu vă dăm supă-
rare. Ci mă rog lui Dumnezeu să-mi dea ajutoriu și pre dumnea-
voastră vă pohtesc să ascultați cu dragoste.

Pricina cea dintâi, pentru care au luat Dumnezeu spre Sine 
firea omenească, iar nu cea îngerească iaste că îngerii n-au perit 
toți, ci au rămas din ei mulți, iar oamenii era căzuți toți, pen-
tru păcatul născutului celui dintâi. Și ne putem încredința de 
aceasta din pilda ce zice Domnul Hristos la Luca, în 15 capete, 
zicând: „Care om dintru voi, având 100 de oi și, pierzând una 
dintr-însele, au nu va lăsa céle 99 în pustie și va mérge după 
cea pierdută, până o va afla; și, aflând-o, o pune pre umărul lui, 
bucurându-să?”.

Omul acela să înțelége a fi Domnul Hristos. Că așa zice pro-
rocul David: „Eși-va omul la lucrul său și la lucrarea sa până în 
seară”. Iar céle 99 de oi să înțeleg céle 9 céte de îngeri pre carii, 
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lăsându-i Hristos în ceriu, au venit pre pământ să caute oaia 
cea rătăcită, adecă firea cea omenească, caré era depărtată de  
Dumnezeu, pentru păcat și era rătăcită în lume. Că așa, zice 
David cătră Dumnezeu: „Rătăciiu ca o oae pierdută, cearcă pre 
robul Tău”.

Aflat-au Hristos pre acea oae rătăcită și au luat-o pre umerile 
Sale, adecă au luat spre Sine firea omului, după cuvântul aposto-
lului Domnului <care> zice: „Să arătă în trup”. Încă putem înțe-
lége aceasta și dintr-altă pildă a lui Hristos, Carele zice: „Care 
muiare având 10 bani și va piiarde unul dintr-înșii, au nu aprinde 
lumânare și mătură casa și caută cu dinadinsul, până-l găsește?”.

Muiarea acéia să înțelége a dooa față a dumnezeirii, Carele 
lăsând în ceriu 9 bani, adecă 9 céte de îngeri, S-au pogorât pre 
pământ să caute banul cel pierdut, adecă firea omenească, cu 
lumânarea aprinsă, adecă cu învățăturile céle dumnezeești. Că 
așa zice David: „Luminătoriul picioarelor méle iaste légia Ta 
și lumina cărărilor méle”. Aflat-au banul acela al doilea chip al 
dumnezeirii, adecă Fiiul lui Dumnezeu, că S-au îmbrăcat cu 
trup omenesc, după cuvântul evanghelistului Ioann: „Și Cuvân-
tul trup S-au făcut”. Drept acéia, îngerii n-au fost perit toți, căci 
că au mai rămas din ei 9 céte în ceriu, iar firea omenească era 
toată pierdută, carea se înțelége oaia și banul cel pierdut și Hris-
tos l-au aflat.

A dooa pricină pentru care au luat Dumnezeu spre Sine 
firea omenească, iar nu cea îngerească, căci că omul au greșit 
din slăbiciune, având pre sine trup, carele l-au plecat pre lesne 
la păcat. Iar îngerul au greșit din firea cea rea, neavând trup pre 
sine. Că în trei chipuri greșaște omul: sau din slăbiciune, sau din 
neștiință, sau din firea cea rea. Deci păcatul din slăbiciune iaste 
împotriva lui Dumnezeu Tatăl, căci că Tatăl să chiamă, întru 
tot putérnic. Păcatul dintru neștiință iaste împotriva Fiiului, că 
Fiiul lui Dumnezeu să chiamă înțelepciune.

Păcatul din firea cea rea iaste împotriva Duhului Sfânt, 
căci că Duhul Sfânt să chiamă bun. Deci, care om va greși din 
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slăbiciune, sau din neștiință, îl va erta Domnul mai lesne, de să 
va pocăi. Că așa zice David: „Păcatul tineréțelor méle ș-a nești-
inții méle nu-l pomeni”. Iar cine greșaște din firea cea rea împo-
triva Duhului Sfânt, omului aceluia nu-i iartă Dumnezeu lesne 
păcatul. Că așa zice Domnul Hristos: „Tot păcatul și hula să va 
erta oamenilor, iar hula care iaste spre Duhul Sfânt nu să va erta 
oamenilor”.

Și sunt păcate de moarte 7, carele sunt și împotriva Duhului 
Sfânt, făr’ de nici o greșeală, de vréme ce sânt neertate, deaca 
nu să va face la dânsele căzuta vindecare; păcatul cel dintâi iaste 
trufiia, dintru carele să naște semețiia și neascultarea; al doilea 
iaste zavistiia, dintru carele să naște vrăjmășiia și uciderea; al 
treilea iaste iubirea de argint, carele să numéște a doua închinare 
de idoli, dintru carele să nasc toate rélele; al patrulea iaste călca-
rea de lége, adecă nebăgarea în seamă celor hotărâte și așăzate 
în legi și în pravile, dintru carele să naște necredința și lepădarea 
de Dumnezeu; al cincilea iaste sămânarea de vrajbă între frați și 
între priiateni, care păcat l-au aflat singur satana; și cine are acel 
nărav iaste asémenea diavolului; al șaselea iaste nădiajdia cea 
necuvioasă ce are neștine la multa mila lui Dumnezeu și nu să 
părăséște de păcate, socotind că-l va erta, dintru carele să naște 
netémerea de Dumnezeu și toată necurățiia; al șaptelea, cel mai 
de pre urmă și mai mare și mai rău decât toate iaste oceaania, 
adecă deznădăjduirea de mila lui Dumnezeu, socotind că nu-l 
va erta nici cu un mijloc, dintru carele să naște moartea cea 
sufletească și munca cea vécinică a iadului.

Și cine va avea vreunul dintr-acéste păcate și nu va vrea să se 
părăsească de dânsul, mai bine să nu-l fie născut mumă-sa, că 
„îi iaste cerbicea lui vână de hier și fruntea lui de aramă”, după 
cum zice Isaia în 48 de capete. Și pentru acéia au luat Domnul 
spre Sine firea omenească, iar nu cea îngerească, căci omul au 
greșit din slăbiciune împotriva lui Dumnezeu Tatăl, iar îngerul 
au greșit din firea lui cea rea, împotriva Duhului Sfânt.
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A treia pricină pentru care au luat Domnul spre Sine firea 
omenească, iar nu cea îngerească iaste că îngerul au greșit de 
bună voia lui, iar pre ticălosul om l-au înșălat șarpele. Că a dooa 
chipuri iaste păcatul: unul iaste chiar al nostru, carele-l facem 
noi înșine, iar altul iaste păcatul cel strein, care îl face alt om și 
rămânem și noi părtași acelui păcat strein. Și ne ceartă Dum-
nezeu și pentru păcatele céle streine, precum iaste și în trupul 
omenesc. Că pentru un mădular, când iaste bolnav, pătimesc 
toate mădulările, așijderea și în lumea caré să chiamă trup, adecă 
bisérica lui Hristos, creștinii, pentru un om rău pre mulți oameni 
buni îi ceartă Dumnezeu, precum se véde aceasta în multe cărți 
și în multe istorii, că s-au făcut de multe ori, în bogate locuri. Că 
după cuvântul apostolului ce zice că „puțin aluat toată frămân-
tătura dospéște”, așa și răutatea și păcatul unuia pricinuiaște la 
mulți mare pacoste.

Drept acéia prorocul David să ruga lui Dumnezeu să-l cruțe 
de păcatul cel strein. Pentru acéia au luat Dumnezeu spre Sine 
firea omenească, iară nu cea îngerească, căci că îngerul au greșit 
de bună voia sa, iară omul au greșit dintru înșălăciune a cărui 
păcat iaste părtaș și îngerul cel rău, adecă diavolul, pentru că el 
au înșălat pre om, prin mijlocul șarpelui.

A patra pricină pentru care au luat Dumnezeu spre Sine firea 
omenească, iar nu cea îngerească iaste căci că îngerul era mai 
de cinste decât omul; pentru acéia era datoriu și mai tare să se 
ferească de păcat. Că cine iaste mai de cinste i să cade să fie mai 
cu omenie; că îngerii sunt stéle, iar omul iaste putrejune. Că așa 
zice în cartea lui Iov în 25 de capete: „Stélele sânt necurate îna-
intea Lui, dară cu cât mai vârtos omul, fiind putrejune și feciorul 
lui viiarme”. Drept acéia să cade omului celui sufletesc, adecă 
celui biséricesc să fie mai cu omenie decât mireanul, pentru ca 
să ia pildă și învățătură fieștecine de la el, văzând faptele lui céle 
bune.

Pentru acéia și Hristos, pre oamenii cei sufletești îi numéște 
sare, zicând: „Voi sunteți sarea pământului”; deci de să va strica 
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sarea, cu ce să va mai săra? Îi numéște lumină, zicând: „Voi sânteți 
lumina lumii”. Și iarăși: „Așa să luminéze lumina voastră înain-
tea oamenilor, ca, văzând faptele voastre céle bune, să mărească 
pre Părintele vostru cel ceresc” (Îi numéște cetate, zicând: „Nu 
să poate ascunde cetatea în vârful muntelui”. Îi numéște făclie 
aprinsă, zicând: „Nimeni nu aprinde făclie să o pue supt obroc, 
ci în sféșnic, ca să luminéze tuturor celor ce sânt în casă”).

Că nu să mânie Dumnezeu atâta pre omul cel prost când 
face păcat, cât să mânie pre omul cel bisericesc și pre omul cel 
de cinste. Și pentru acéia li să cade să fie mai cu omenie și nu li 
să cădea să facă păcat.

Deci, pentru acéste patru pricini, ce-am zis, au luat Dum-
nezeu firea cea omenească, iar nu cea îngerească. Iar pentru ce 
au luat Fiiul lui Dumnezeu firea omenească, iar nu altă față a 
dumnezeirii, adecă Tatăl, sau Duhul Sfânt, încă sânt 4 pricini. 
Una, pentru căci să chiamă Fiiul lui Dumnezeu înțelepciune au 
luat chipul omului ca să vindecere nepricéperea omului, prin 
caré au căzut în păcat.

A dooa, ca Cela ce iaste Fiiul lui Dumnezeu, făr’ de ani, să Se 
facă și Fiiul omului, supt ani.

A treia, precum S-au făcut Fiiul lui Dumnezeu Fiiul omului, 
să se facă și fiiul omului fiiul lui Dumnezeu, după cuvântul lui 
Ioann: „Și déde lor putére a fi fii lui Dumnezeu”.

A patra, fiind Fiiul fața cea de mijloc, S-au făcut mijloci-
toriu de au făcut pace între Dumnezeu și între om, după cum 
zice fericitul Pavel: „Că unul iaste mijlocitoriul lui Dumnezeu și 
oamenilor, omul Hristos Iisus”.

Iar pentru Nașterea Domnului Hristos, ce prăznuiaște astăzi 
luminat sfânta bisérică, în ce chip S-au născut Fiiul lui Dumne-
zeu din Tată făr’ de mumă și cum s-au întrupat din Mumă făr’ de 
tată, nu trebuiaște iscoadă, de vréme ce iaste taina foarte mare, 
adecă și peste fire, ci numai cu credință și cu măriri de cuvântări 
să ne închinăm Lui, ca unui Soare al dreptății ce au răsărit din 
pântecele Fecioarei, noao celora ce șădeam întru întunérecul 



Sfântul Antim Ivireanul

154

și umbra morții; și din călduroasa inimă să-I mulțemim pen-
tru multa și nemăsurata milă ce au făcut cu noi, de-am înoit6 
firea noastră cea căzută, cu nașterea Sa, căruia și eu mă rog, 
nevrédnicul, ca unuia ce iaste unul născut Fiiu al lui Dumnezeu 
și Dumnezeu adevărat, să dăruiască prealuminatului sănătate, 
viață norocită și bună întemeiare, întru cinstit și luminat scau-
nul măriei-sale, împreună cu toată luminata casa măriei-sale și 
împreună cu dumneavoastră cu toți și cu tot norodul creștinesc 
ca de pururea să prăznuiți în mulți ani, luminat, cu toate céle 
bune și de folos.

6 În ediția din 1888: „de au înnoit”.
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cuvânt de învățătură în 25 a lunii 
dechemvrie, la nașterea domnului 

noStru iiSuS hriStoS*

II

„Că iată vestesc voao bucurie mare,  
carea va fi la tot norodul,

 că S-au născut voao astăzi Mântuitor, Carele iaste
 Hristos, Domnul, în cetatea lui David!”

(Luca 2, 10-11)

Multă veselie sufletească ne aduc noao, celor credincioși 
și iubitori de prăznuire acéste cuvinte ale Sfintei Evan-

ghelii de astăzi, dintre care cuvinte adunăm 2 lucruri minunate 
și peste fire; una, că înțelégem o véste bună, caré din véci nu s-au 
auzit, nici să va mai auzi până în véci și alta, că auzim o bucurie 
mare caré stinge toată jalea, toată întristăciunea și toată lacrăma 
de pe fața pământului. Aș pohti însă acéste cuvinte să le întinz ca 
o masă desfătată înaintea dragostei voastre și să vă fac un ospăț 
sufletesc, după putință, puind în loc de bucate, cu multe féliuri 

* În manuscrisul nr. 3460, aflat în colecția Bibliotecii Academiei Române, 
această predică se regăsește pe verso-ul filei 178.
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de bunătăți drése, cuvântul cel de bună vestire și, în loc de bău-
tură veselitoare, să dreg în păharul preaînțeléptelor capetelor 
voastre cuvântul cel de mare bucurie, pentru care lucru cérem 
putére de la Hristos, Carele înțelepțește pre cei neînvățați, ca să 
ne luminéze mintea și să ne dea ajutor ca să putem îndulci cu 
ospățul vorbelor inimile și auzurile celor ce vor ospăta suflétește.

Decât célialalte nume, cu carele zice Isaia să se numească 
Mântuitoriul, decât toate iaste, cel dintâi, minunat; și cu cuvi-
ință i să cuvine acest nume, că nu numa într-un lucru, ci în toate 
faptele Sale minunat au fost: minunată zemislirea Lui, minu-
nată și nașterea, minunată și viața, învățătura, moartea, înviia-
rea, înălțarea la ceriu; minunată au fost și pohfala înălțării Lui, 
că toate întru Dânsul au fost noao înălțate și minunate. Iar ce 
iaste prăznuirea noastră, ceastă de acuma, iaste mai minunată 
decât toate, carele pomenéște evanghelistul zicând: „Și au năs-
cut pre Fiiul Său cel întâi născut și L-au înfășat pre Dânsul și 
L-au pus în iasle, pentru că nu avea ei loc în casă”. Că ce iaste mai 
minunat decât a zăcea în iasle Domnul tuturor? Și nu fu Lui alt 
loc în lume? Ce iaste mai minunat decât o mărire ca aceasta, să 
fie aruncat la locul dobitoacelor? Și pentru căci văd îngerii pre 
Domnul cerurilor, aruncat în gunoae, cântă: mărire lui Dumne-
zeu, Celui din nălțime.

Și nașterea aceasta n-au fost numai mântuitoare, ce și minu-
nată. Că despre o parte trebue să ne minunăm de sfatul cel minu-
nat al înțelepției lui Dumnezeu, iar de altă parte7 trebuiește să 
mărim lucrul cel mare al bunătății Lui. Că am câștigat astăzi pre 
Judecătoriul ceriului și al pământului, Carele, surpând zapistul 
răutăților noastre, S-au milostivit de au rupt și legăturile.

Câștigat-am astăzi pre Domnul, Carele jugul cel vechiu al 
robiei noastre, de pe grumazii noștri fărămându-l, întristăciu-
nea lumii au veselit-o, cu slobozirea cea vécinică. Câștigat-am 
pre Împăratul cel blând, Carele în toată lumea călcând cu 

7 În ediția din 1888: „iar despre altă parte”.
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pașii dreptății cerești, tirăniia vrăjmașului celui răpștitoriu au 
sfărâmat-o.

Astăzi au strălucit noul Adam, carele nu iaste lăcuitoriu, ci 
Domn și Stăpân al raiului, pre carele frumoséția pomului celui 
oprit nu-l va înșăla, șarpele nu-l va vicleni, muiarea nu-l va 
amăgi.

Astăzi au răsărit lumina întru întunérec.
Astăzi pre Acela, de Carele să turbura ceriul și ceriul ceriuri-

lor, avându-L lumea, neștiind L-au câștigat.
Văzut-au sfinții, strămoșii noștri, minuni mari și fără de 

număr: că Marea Roșie, desfăcându-se în doao le-au făcut cale; 
focul, ca un stâlp luminându-le noaptea, le-au slujit; norul, 
de arșița și zăduful zilii i-au umbrit; ceriul, hrană îngerească 
le-au dat; piatra cea vârtoasă, păhar dulce li-au deschis; Ior-
danul, curgerile sale céle répede, spre fugă li-au întors; zidu-
rile céle tari ale vrăjmașilor, de glasul trâmbițelor au căzut; 
soarele, pre ceriu zăbovind cu călătoriia, au mărit zioa pentru 
izbândă. Iar minune ca aceasta nu s-au văzut niciodată, nici 
s-au auzit, ca Cela ce iaste unul născut Celui preaînalt, pre 
Carele puterile arhanghelilor cu frică Îi slujesc, a să arăta pre 
Sine, cu trup, oamenilor și trupul carele l-au luat de la oameni 
să-l îndumnezeiască.

Drept acéia, decât iaste taina aceasta mântuitoare, de atâta 
iaste și mai minunată; caré necum limba omenească poate 
a o grăi, ce și îngerii, carii ne vestesc noao astăzi bucuriia cea 
mare și cântă mărirea lui Dumnezeu, nu iaste cu putință ca să o 
adeveréze.

Eșit-au – zice – poruncă de la chesariul Avgust, să se scrie 
toată lumea, adecă ca fieștecine numele său, la moșiia sa și la 
locul nașterii sale să și-l spue. Drept acéia, cu pricina aceștii 
porunci, s-au suit și Iosif din Galilea, din cetatea Nazaretului, 
la Iudea, în cetatea lui David, caré să chiamă Vithleem (pentru 
că era el din casa sa și din moșiia lui David), să se scrie cu Mariia 
cea logodită lui, muiare, fiind grea. Iar osteneala și greotatea 
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călătoriei aceștiia pre lesne o va putea cunoaște fieștecine, de 
va vrea să socotească vrémea și cine au fost cei ce călătoriia. Că 
era pre la miezul ernii, când pământul și apele sânt înghețate de 
ger și de vânturile céle reci; și Fecioara tânără și rușinoasă, caré 
nici din casă nu era obicinuită a eși, și, fiind aproape de a naște, 
purcéde pre o cale grea și cu anevoe ca aceasta. Și, apropiindu-să 
de Vithleem doară s-ar fi găsit vreo casă cuvioasă, ca să nască 
Fecioara aceasta într-însa, iară Însuș iubitoriul de sărăcie, Dom-
nul, au pohtit într-o coșare smerită, ca să Se nască.

Și fu, drept acéia (zice evanghelistul), fiind acolo s-au 
umplut zilele ei să nască. Și era noaptea, caré noapte era mai 
luminată decât soarele, întru caré au răsărit Soarele dreptății. 
Însă eu mai bine voiu numai zioa acéia a fi noapte întru caré 
omul cel dintâi, Adam, au pohtit a fi asémenea lui Dumnezeu. 
Și noaptea aceasta, între caré au strălucit Lumina cea cerească în 
lume, noul Adam, o voiu numi zio.

Iar Sfânta Fecioară aștepta, cu mare pohtă ceasul acela întru 
care, pre Dumnezeu ca un prunc, să-L ia în brațele sale și cu 
mâinile sale să-L cuprinză și cu țâțele sale să-L apléce, fiind, 
drept acéia, toate întru liniște și întru tăcere.

Făcându-și noaptea calea sa jumătate eșit-au aici, în 
lumina aceasta a noastră, ca un mire din cămara Sa; eșit-au, 
zic, nădéjdea tuturor vécilor, bucuriia îngerilor, mântuirea 
neamurilor, scularea celor morți, izvorul milii, rădăcina vieții. 
Eșit-au Cuvântul Tatălui, cu trup îmbrăcat, din trupul Fecioa-
rei; eșit-au gol, pentru ca să ne îmbrace pre noi, sărac ca să 
ne îmbogățească, smerit ca să ne înalțe la ceriu, ca un prunc, 
ca să ne facă pre noi desăvârșit și să ne dea noao bucuriia cea 
vécinică. Auzitu-s-au, rogu-vă, vreodată, véste ca aceasta? Au 
socotiți că să va mai auzi? De aduce atâta bucurie la oameni o 
véste bună de céste trecătoare, dară această véste cu cât mai 
vârtos va aduce bucurie mare la tot norodul, după cum au zis 
îngerul? Precum căldura soarelui trage aburul de pe pământ 
în sus și de acolo să pogoară roao și face pământul de rodéște 
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și să veseléște, așa și preacuratul sângele Fecioarei, cu putéria 
Sfântului Duh, făr’ de nice o sămânță de bărbat, zemislindu-se, 
s-au făcut trupul Domnului Hristos, carele, eșind la lumină, ca 
Cela ce iaste lumina cea adevărată, minunat au veselit tot nea-
mul omenesc; și născându-L, L-au făcut mai frumos decât ar fi 
fost înfrumusețat cu tot féliul de bunătăți. Că El iaste izvorul 
bunătăților făr’ de nici o stricăciune a fecioriei sale și făr’ de 
nici o simțire de durére au strălucit în lume acest Sfânt Prunc.

Obiciai iaste, în multe părți, ca tot cela ce ar duce roadă 
noao de vânzare iaste ertat de toată datoriia vămii lui. Drept 
acéia, vrédnic lucru au fost să fie și Sfânta Fecioară mântuită de 
toată vama datoriei durerii nașterii sale, că numai ia singură au 
adus lumii roadă noao. Că toate muerile câte au născut în lume 
au adus roduri vechi, zemislite în tina păcatului celui strămo-
șesc; iar Acesta pre Carele L-au născut Sfânta Fecioară cu ade-
vărat iaste roadă noao, că iaste om zămislit din Duhul Sfânt și 
numai Om singur8, ci și Dumnezeu. Că singură ia au adus în 
lume această roadă frumoasă și pentru acéia au rămas mântu-
ită de toată vama nașterii cea cu durére, precum și de toată stri-
căciunea fecioriei au râmas întreagă. Că Cel ce venise în lume 
ca să facă pre toți oamenii curați și făr’ de stricăciune n-ar fi 
fost nicidecum cu cuviința să facă Maicii sale stricăciune.

Drept acéia, ce iaste mai minunat și mai slăvit decât această 
naștere? Că să întunecă mintea omului și nu poate a le pricépe 
acéstia, cum poate ca să nască fecioara fiiu? Și prin venirea unui 
dar în lume să săvârșește taina a doao daruri: că Ziditoriul să 
naște din zidirea Sa și Muma cea neîmpreunată cu bărbat să 
minunează de rodul pântecelui său și muiarea să face Începăto-
riului său începătoare.

Și nu știu de ce mă voiu minuna întâi? De zemislirea cea 
făr’ de sămânță, au căci prin nașterea aceasta mai mult s-au 
slăvit fecioriia? Și nu iaste minune de au născut și au rămas  

8 În ediția din 1888: „și nu numai om singur”.
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Fecioara curată, că au născut pre Cela ce iaste începutul fecioriei 
și întru tot curat.

Cine va putea spune cu ce dragoste și cu ce frică împreună 
va fi cuprins pre acest Fiiu al său, că fiind plină de credință Îl 
cunoștea pre acesta a fi Dumnezeu și-L cunoștea a fi și Fiiul său; 
să cunoștea pre sine a fi și mumă și slujnică. Drept acéia, ca o 
mumă cu dragoste Îl cuprindea și-L săruta și ca o slujnică, ca 
pre un Dumnezeu înalt abiia cu preacuratele mânile sale cuteza 
a-L apipăi. Căci știia că nici preoților nu era slobod a să atinge 
de lada legii, caré era ca o umbră înaintea aceștii taine și știia a fi 
scris ca să se curățească cei ce purta vasele Domnului. Și de poh-
tiia arămurile biséricii atâta curăție, cu cât mai vârtos pohtéște 
Acesta curățiia, Carele iaste începătoriul și izvorul curăției.

Drept acéia, Preaînțeleapta Fecioară, cu frică și cu dragoste, 
împreună cu multe lacrămi, carele le scotea dragostea cea multă 
ce avea cătră Cela ce să născuse dintru dânsa, uda trupul Prea-
sfântului Cocon; și luându-L cu scutece L-au înfășat și cu brațele 
L-au cuprins și țițe feciorești dându-I în gură, cu lapte curat L-au 
adăptat.

Și ce s-au mai întâmplat iaste lucru cu adevărat că covârșaște 
toată minunea minții omenești. Că zice: „Și-L puse pre Dânsul 
în iasle, pentru că nu avea ei loc în casă”. Înfățișând, drept acéia, 
un lucru prea de jos, cu un lucru prea înalt, cum nu te vei cutre-
mura de minune? Că Pruncul acesta, carele să vârguléște în iasle, 
de ne vom rădica ochii credinții noastre, Îl vom cunoaște făcând 
tunete și fulgere în nori și pre cer umbletul stélelor rânduind, 
soarele și luna de raze împlându-se și mișcarea ceriului îndrep-
tând și toată greimea lumii acest Prunc înfășat o cârmuiaște.

Cine iaste Acela așa mic și așa mare, așa smerit și așa înalt, 
cât în iasle zăcând, în ceriu cu glasuri îngerești să măréște? Că ce 
iaste mai mic și mai smerit decât a să naște în iasle, care loc nu 
iaste al oamenilor, ci al dobitoacelor? Și ce iaste mai mare și mai 
înalt decât tot întru aceastaș naștere, pământul cu mare lumină 
a străluci și mulțimea oștilor cerești a cânta și cétele îngerilor 
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a să veseli cântând: „Mărire lui Dumnezeu întru cei de sus”? Și 
umplând văzduhul de glasuri dulci și mângăioase, când, de la 
începutul lumii, s-au mai auzit, la nașterea vreunui om, glasuri 
și cântări îngerești? De nu poți créde, omule, cu slăbiciunea ta, 
cum că s-au născut Dumnezeu din muiare, cunoaște că s-au 
născut din fecioară. De-ți pare lucru prost a fi scutecele acélia 
întru carele iaste înfășat, minunează-te de îngerii și de mulți-
mea oștilor lor cerești, cu ce cântări Îl măresc. Și de te scârbești 
de iasle, rădică-ți ochii puținel și vei vedea pre ceriu stea noao, 
caré mărturisește lumii nașterea Domnului. Și de vréme ce crezi 
altele mai mici, créde și céle minunate. Și de te pricești9 de céle 
ce sânt ale smereniei, cinstéște céle cerești și înalte.

Cine, drept acéia, întru înălțimea mărirei aceștiia fiind 
împreunată cu atâta smerenie, nu va cunoaște a fi doao firi, din-
tru cari una iaste vrednicie măririi10 și alta priimința bunătății; 
carele amândoao le arată prorocul Isaia, zicând: „Prunc S-au 
născut noao și Fiiu S-au dat noao”. Numindu-L Prunc, însem-
nează smereniia omenirii și numindu-L Fiiu dat, arată înălțimea 
măririi. Că S-au născut noao, Cel ce Luiș era; dat iaste, drept 
acéia, din dumnezeire și născut din fecioară.

Născut iaste Cela ce simte apusul11; dat iaste Cela ce n-are 
început; născut iaste Cel ce iaste mai tânăr decât mulți; dat iaste 
decât carele nu iaste nici Părintele mai vechiu; născut iaste Cel 
ce va să moară; dat iaste Acela dintru carele viața să naște și 
așa, Cel ce era, dat iaste și Cel ce nu era S-au născut. Acela stă-
pânéște, iar Acesta să smerește. Luiș stăpânéște și noao, celor 
credincioși, ne gătéște moștenire; și nimeni să nu socotească că, 
luând trup, s-au micșorat ceva din mărirea cea dumnezeiască. 
Nu S-au născut îngerilor, căci acei ce au rămas în dreptate nu le 

9 În ediția din 1888: „de te pripești”.
10 În ediția din 1888: „una iaste vrednicia măririi”.
11 Formulă originală, prin care Sfântul Antim arată că Hristos-Dumnezeu 

va cunoaște moartea pentru mântuirea oamenilor.
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trebuia mântuire și cei ce căzuse nu putea ca să se mântuiască. 
Noao iaste, drept acéia, dat Domnul acesta și născut.

Și de vreme ce îngerii Îl măresc pre Dânsul, cu cântări, neîn-
torcându-i pre dânșii12 de la răutate, nici cétele lor să le mai slă-
vească, dară noi, cu cât mai vârtos să cuvine să-L mărim și să-I 
mulțemim pentru véstia cea bună a împăcăciunii ce ne-au adus 
de la Dumnezeu Tatăl pentru bucuriia cea mare ce au vărsat 
peste tot pământul, pentru mântuirea noastră din mâna vrăj-
mașului, pentru deșchiderea ușilor raiului și pentru multele și 
nenumăratele faceri de bine ce ne-au făcut și ne face totdeauna, 
pentru carele trebuiaște, cu bucurie sufletească și cu laude de 
mulțemiri și de slavoslovie să-I zicem: Slavă Ție, Dumnezeule, 
Celui din nălțime.

Și să ne închinăm nașterii Lui, aducându-I cu dragoste, cu 
frică și cu multă cucerie, împreună cu filozofii și daruri de bună-
tăți: aur, tămâe și zmirnă; în locul aurului să-I aducem credință 
dreaptă, ca unui Împărat ce iaste al ceriului și al pământului 
și a tuturor adâncurilor; în locul tămâei să-I aducem dragoste 
curată, ca unui Dumnezeu vécinic; și în loc de zmirnă să-I adu-
cem nădéjdia cea bună, că El iaste toată nădéjdia lumii.

Și așa, cu acest mijloc făcând, vom fi adevărați prăznuitori și 
închinători nașterii Domnului Hristos, Căruia ne rugăm ca unui 
mult îndurătoriu, măcar că sântem și nevrédnici, să arate bună-
tatea Lui cea desăvârșit; și precum S-au milostivit de au surpat 
cu smereniia Lui cea de margine, pre mândrul acela Luțifer, să 
surpe și pre toți vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți a prealumina-
tului, înălțatului și iubitoriului de Hristos domnului nostru Io 
Costantin voevod.

Și precum au înoit cu nașterea Sfinției-Sale toată lumea și 
viața omenească, așa să înoiască și anii vieții măriei-sale, ca să 
poată prăznui în mulți ani luminat și pe plăcérea lui Dumnezeu 

12 În ediția din 1888: „neîntorcându-i creștinii pre dânșii”.
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acest luminat praznic cu fericită și întreaga sănătate13, cu lină 
pace și cu viață norocită și să-l învrednicească Dumnezeu întru 
adânci bătrânéțe, să stăpânească întru înălțat scaunul mări-
ei-sale și să oblăduiască cu blândéțe turma și norodul ce i s-au 
încredințat, împreună cu toată luminata și de Dumnezeu bla-
goslovita casa măriei-sale, cu luminata doamnă, cu luminatele 
odrasle, coconi și cocoane ale măriei-sale și cu toată cinstea14 și 
blagorodnica boerime, cu cei mari și cu cei mici, cu cei ce sunt 
de față și cu cei ce lipsesc, cu toată creștinătatea și cu toată țara, 
cu blagosloveniia preasfinților mitropoliți și a iubitorilor de 
Hristos episcopi, cu rugăciunile cuvioșilor egumeni și a cuciar-
nicilor preoți și a tot cinul biséricesc, ca cu o gură și cu o inimă, 
cu bucurie sufletească să zicem împreună cu îngerii: Slavă lui 
Dumnezeu, Celui din nălțime și pre pământ pace, întru oameni 
bunăvoire.

13 În ediția din 1888: „întreagă sănătate”.
14 În ediția din 1888: „cu toată cinstita”.
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cuvânt de învățătură la obrezaniia 
lui hriStoS*

„Și când s-au umplut 8 zile ca să tae  
pruncul împrejur, chemat-au

 numele lui Iisus, carele au fost zis de înger mai înainte,
până a nu să zemisli El în pântece!”

(Luca 2, 21)

Zice la cartea Facerii, în 17 capete, cum că au tocmit 
Dumnezeu cu Avraam împăcare și spre semn de ade-

verință i-au poruncit Dumnezeu, zicându-i: „Aceasta iaste făgă-
duința carea vei păzi între mijlocul Mieu și între voi și între mij-
locul semenției tale, după tine între neamurile lor, să se tae voao 
împrejur toată partea bărbătească și va fi făgăduința Mea peste 
trupul vostru, întru făgăduință vécinică. Și copilul carele nu să 
va tăia împrejur a opta zi, să va piiarde, sufletul acela din rude-
niia lui, căci au stricat făgăduința Mea”, arătând cu această tăiare 
împrejur 4 lucruri: una pentru ca să se cunoască cei crezuți întru 
Dumnezeu15; a dooa, pentru ca să rămâie semenție lui Avraam16 

* În manuscrisul nr. 3460, aflat în colecția Bibliotecii Academiei Române, 
această predică se regăsește pe verso-ul filei 117.

15 În ediția din 1888: „una pentru ca să se cunoască jidovii dintre alte 
neamuri, cum că sunt oamenii cei crezuți întru Dumnezeu”.

16 În ediția din 1888: „rămâie semenția lui Avraam”.
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slobodă de păcatul născutului celui dintâi; a treia, pentru ca să 
facă pre Avraam părinte a multe neamuri credincioase, pentru 
adevărata credință ce au arătat și el cătră Dumnezeu; a patra, 
pentru căci din neamul lui Avraam au vrut să se nască Hristos.

Deci, pentru semnul împăcării aceiia care s-au tocmit cu noi 
au priimit Hristos tăiarea împrejur, după cum zice Luca evan-
ghelistul: „Și când s-au umplut 8 zile ca să tae Pruncul împre-
jur, chiemat-au numele lui Iisus”, care nume iaste cu adevărat 
mai presus decât tot numele, după cum zice fericitul Pavel, „că 
să înțelége Mântuitor”. Și să poate adeveri și de pe alte multe 
numiri cum că să chiamă Iisus Mântuitoriu neamului omenesc, 
iară mai vârtos de pă acéste opt nume ce voiu să zic.

Întâi să chiamă viață de véci, după cum zice Ioann la 17 cap: 
„Iară aceasta iaste viața de véci, ca să Te cunoască pe Tine unul 
Dumnezeu și pre Iisus Hristos, pre Carele ai trimis”.

A dooa să chiamă mărire, că așa zice David: „Sătura-mă-voiu 
când mi să va arăta mărirea Ta”.

A treia să chiamă odihnă, că așa zice Hristos: „Luați jugul 
Mieu spre voi și vă învățați de la Mine că sunt blând și smerit cu 
inima și veți afla odihnă sufletelor voastre”.

A patra să chiamă veselie, că așa zice Ioann la Apocalipsis, în 
19 capete: „Să ne bucurăm și să ne veselim și să dăm mărire Lui, 
că au venit nunta Mielului (adecă a lui Hristos) și muiarea Lui 
s-au gătit spre sine (adecă bisérica)”.

A cincea să chiamă împărăție, că așa va să zică Hristos la 
judecata cea înfricoșată, cătră oamenii cei drepți: „Veniți, bla-
gosloviții Părintelui Mieu și moșteniți împărățiia, carea iaste 
gătită voao mai nainte de începutul lumii”.

A șasea să chiamă coroană, că așa zice Ioann la Apocalipsis: 
„Ține ce ai dobândit, ca să nu ia nimeni coroana ta”.

A șaptea să chiamă ban că așa zice la Mathei, în 20 de capete: 
„Și deaca veni seara, tuturor le déde plata tot, întocma, câte un ban”.

A opta să chiamă cină, că așa zice la Luca în 14 capete: „Un 
om oarecarele făcu cină și chiemă pre mulți și ei nu vrea să 
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meargă, puind fieștecarele, la mijloc pricini: unul că au cumpă-
rat holdă și mérge să o vază; altul că au cumpărat părechi de boi 
și mérge să-i ispitească; altul că au luat muiare și pentru acéia nu 
pot să meargă”, carii să înțeleg a fi oamenii cei păcătoși și iubitori 
de céle lumești, carii nu să vor învrednici să mănânce din cina 
acéia, adecă nu vor vedea fața lui Dumnezeu.

Deci, de pe acéste nume ce am zis, că înțelégeți Iisus Mântu-
itoriu17. Că au mântuit neamul omenesc din tirăniia diavolului și 
le-au arătat calea vieții de véci. Și au priimit de s-au tăiat împre-
jur pentru doao lucruri: una, pentru ca să împlinească légia, ca 
un făcător de lége și să ne dea și noao pildă să ne suppunem legii; 
alta și pentru ca să se astupe toată gura hulitoare și clevetnică a 
eriticilor, carii zicea că n-au luat trup, ci s-au născut după nălu-
cire. Iar pentru ce S-au tăiat împrejur a opta zi să înțelége că la 
al optulea veac va să tae Hristos împrejur, cu judecata cea înfri-
coșată, ca cu o sabie cu doao rosturi toate răutățile și tot féliul 
de nedreptăți din lume; și pre cei păcătoși îi va arunca în matca 
focului celui nestins, iar pre cei drepți îi va aduna la împărățiia 
Sa cea vecinică, caré și noi, cu toții să o dobândim.

17 În ediția din 1888: „Deci, de pe acéste nume ce am zis, să înțelégeți că 
Iisus se zice Mântuitoriu”.
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cuvânt de învățătură  
la bogoiavlenie*

Luminat și cinstit au fost praznicul ce au trecut, al Naște-
rii Domnului Hristos, blagosloviților creștini, iară mai 

luminat și mai cinstit iaste acest de astăzi, căci acolo au arătat 
steaoa pe Hristos, cum că S-au născut, iar aici mărturiséște Tatăl 
din ceriu pre Cel ce să botează, zicând: „Acesta iaste Fiiul Mieu 
cel iubit întru Carele bine am voit”. Acolo vrăjitorii cu daru-
rile lor I s-au închinat, ca unui Dumnezeu și împărat, iar aici 
îngeri cerești, ca unui Dumnezeu adevărat și om desăvârșit Îi 
slujesc. Acolo era ca un prunc mic, înfășat și pus în iasle, iar aici 
ca un Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit să botează în apa  
Iordanului, pentru ca să spéle tot neamul omenesc din spurcă-
ciunea păcatului celui strămoșesc. Acolo îngerul cel mare Gavriil 
slujiia cu cucerie, iară aicea îngerul și Înaintemergătoriul Ioann 
slujaște taina.

Deci, dară decât sânt18 lucrurile praznicului de astăzi mai 
luminate, cu atâta sânt și mai mari decât ale praznicului ce au 
trecut. Pentru aceasta dară, de vréme ce să botează Hristos, să 
ne botezăm și noi, nu că doară că nu sântem botezați cu sfântul 

* În manuscrisul nr. 3460, aflat în colecția Bibliotecii Academiei Române, 
această predică se regăsește pe verso-ul filei 58.

18 În ediția din 1888: „cu cât sânt”.
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botez, adecă cu apă și cu duh, ci pentru căci am întinat cu păca-
tele noastre sfântul botez. Trebue să ne spălăm cu lacrămile pocă-
inții, ca să ne facem curați, după cum zice prorocul Isaia: „Lăsând 
vicleșugurile dintru inimile voastre și faptele céle réle, de carele 
să bucură vrăjmașul nostru diavolul” și să ne îmbrăcăm cu noul 
Adam, cu Domnul nostru Iisus Hristos, după cum zice fericitul 
Pavel, pentru ca să ne putem sui și noi la ceriu curați și luminați, 
ca și Hristos și câți am priimit propoveduirea Lui, de am și greșit, 
să alergăm că ne va priimi Hristos, ca un bun și iubitoriu.

Botează-Se Hristos, ca să sfințească apele. Botează-Se Hris-
tos, ca să ne arate taina. Mâna prorocului slujaște, ca să botéze 
mâna Tatălui, adecă pre Fiiul și Cuvântul lui Dumnezeu. Om 
slujaște și om să botează; însuși Ioann, ca un rob slujaște și Hris-
tos ca un om să botează.

Pentru aceasta dară și noi, ca niște robi adevărați și înțelepți, 
să slujim taina cu inimă curată, după cum zice prorocul David. 
Minte bună și credincioasă să avem, ca să pricépem taina drept; 
și cine iaste credincios și drept, să alérge ca să auză ce zice David: 
„Veniți cătră Dânsul (adecă cătră Domnul) și vă luminați și féțele 
voastre nu să vor rușina”, ca să se albească păcatele noastre ca 
zăpada, dupre cum zice Isaia. Și cine iaste credincios și temă-
tor de Dumnezeu, să mărească și să laude taina, că mărire ca 
aceasta priiméște Dumnezeu ca o tămâe cu bună mireazmă, iar 
cine iaste păgân și ispititor de tainele noastre să lipsească din 
bisérică și să se depărtéze, pentru ca să nu vie urgiia lui Dumne-
zeu asupră-i și să va bântui; că și Moisi, când s- au suit în mun-
tele Sinaii, ca să priimească tabelele legii ce i-au dat Dumnezeu, 
așa au poruncit ca să nu să apropie de muntele acela nice o hiară 
sau vreun dobitoc, iar de să va apropiia, să fie ucis cu pietri de 
mulțimea jidovilor.

Asémenea iaste și acuma. Taina avem de sărbăm și prăznuim 
și vom să ne suim sus nu cu trupul, sau în munte ca Moisi, ci cu 
mintea, la mari și la înalte gânduri; ci numai câți sânt credincioși 
să se apropie cu mintea ca să priceapă taina praznicului de astăzi.
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După nașterea Domnului Hristos, rămâind batjocorit și 
amăgit Irod împăratul de vrăjitori, s-au mâniiat foarte și au tri-
mis la Vithleem și în toate hotarăle lui de au junghiat 14 mii de 
coconi mici câte de 2 ani și mai jos, între care coconi era și cinsti-
tul Ioan, prunc mic în brațele maică-sa Elisaftei. Și, vrând ca să-l 
junghie și pre el, s-au desfăcut muntele din voia lui Dumnezeu și 
au trecut de céia parte maică-sa cu dânsul. Și îngerul Domnului 
l-au luat de l-au dus în pustie și-l hrăniia acolo, până au venit în 
vârstă de s-au făcut de 33 de ani și 3 luni, a căruia hrană era vlăs-
tarile copacilor și miiare sălbatecă.

Și au venit cuvântul Domnului de i-au zis să lase pustiia și să 
meargă în părțile Iudeii să propoveduiască noroadelor pocăință. 
Și acolo mergea mulțimea jidovimei de-și mărturisiia păcatele 
lor și să boteza de el în apa Iordanului și-l întrebară pre el zicând: 
„Au doară ești tu prorocul? Iar el au zis: nu sânt”, nu că doară nu 
era el proroc, ci nu l-au întrebat de iaste proroc, ci numai de iaste 
el prorocul acela de carele au zis Moisi că: „Proroc va rădica noao 
Domnul Dumnezeul nostru dintru frații noștri”, adecă iaste să 
vie un proroc mare din neamul jidovesc și socotiia jidovii cum că 
iaste Ioann prorocul acela și pentru acéia îl întreba. Iar el le-au 
răspuns și le-au zis: „Nu sânt eu acela, ci iaste să vie după mine, 
a căruia nu sunt eu vrédnic să-I dezleg curélele încălțămintelor 
Lui”, adecă nu pociu pricépe cum S-au născut. Adevărat, mai pre 
urmă S-au născut decât mine ca un om, iară ca un Dumnezeu 
ce iaste mai nainte decât mine S-au născut, în anii dumnezeirii.

„Și eu vă botez pre voi numai cu apă, iar El vă va boteza cu 
duh sfânt și cu foc. În mâna Lui iaste lopata și vântură pleavă 
din grâu”; adecă iaste cunoscătoriu de inimi ca un Dumnezeu 
și cunoaște pre cei păcătoși și pre cei drepți. Deci, pre cei păcă-
toși îi osândéște în focul cel de véci, iar pre cei drepți îi adună la 
împărăția ceriului.

Și vorbind Ioann cu mulțimea jidovilor zise iară: „Nu sunt eu 
cel ce socotiți, ci iată că vine”. Și așa vorbind cu noroadele sosi și 
Hristos să Se botéze. Iară Ioan, deaca L-au văzut zise cătră jidovi: 
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„Iată Mielul lui Dumnezeu, Carele rădică păcatul lumii. Acesta 
iaste Fiul lui Dumnezeu celui adevărat ce vă spuneam”. Atunce 
au mers Hristos la Ioann și i-au zis: „Vino de Mă botează, căci 
pentru aceasta am venit”. Iară Ioann i-au zis: „Mie trebue să mă 
botez de Tine, sau să mărturisesc alt botez pentru numele Tău 
și Tu vei să Te botez eu? Apa Iordanului, văzându-Te, au fugit de 
frica Ta înapoi, dară eu cum voiu cuteza să Te botez, de vréme ce 
Moisi, văzătoriul de Dumnezeu și marele proroc, nu îndrăzniia 
să vază fața Ta, dară eu cum voiu să mă ating de sfântul Tău créș-
tet, cu mâini păcătoase? Iarba pământului sânt, dar cum mă voiu 
apropiia de focul cel nesuferit? Tu mă sfințéște, Doamne, Tu mă 
botează, Stăpâne, Tu mă curățéște de tina păcatului, Mântuito-
riule, că eu nu cutez, nici sunt vrédnic să Te botez”.

Zise Hristos: „Ioanne, lasă cuvintele acéstia acuma, că nu iaste 
vréme de a înmulți vorba; vrémea purtării de grijă iaste. Pentru 
aceasta M-am făcut om, pentru aceasta M-am îmbrăcat în trup, 
pentru aceasta M-am arătat sărac și M-am arătat smerit, pentru 
ca să împlinesc toată dreptatea. Ci vino, de Mă botează, ca să se 
împlinească purtarea Mea de grijă și toată plecăciunea Mea”.

Atunce au apucat cinstitul Ioan și L-au botezat și S-au pogo-
rât Duhul Sfânt în chipul porumbului pre capul lui Hristos și 
glas din ceriu s-au auzit zicând cum că: „Acesta iaste Fiiul Mieu 
cel iubit, cu carele am purtat de grijă pentru mântuirea ome-
nească”. Și atunce au ieșit Hristos din râu, botezat.

Și cum că S-au botezat Hristos, așa ne învață dumnezeeștii 
evangheliști; iar încăș avem la praznicul de astăzi câteva între-
băciuni, carele sânt trebuincioase a le ști. Și întâi iaste: pentru 
ce Hristos, fiind făr’ de păcate, S-au botezat? A dooa: pentru ce 
S-au botezat în apa Iordanului și nu într-alt râu? A treia: pentru 
ce S-au pogorât Duhul Sfânt pre capul lui Hristos și pentru ce în 
chipul porumbului? A patra: câte botezuri sânt? A cincea: pen-
tru ce iaste botezul de apă și de duh?

Acéste 5 întrebăciuni avem astăzi foarte de folos a le ști; mai 
sânt și altele, ci noi le lăsăm pentru lungimea vorbei și vom zice 
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numai pentru acéstia, foarte pre scurt. Deci, câți v-ați adunat 
astăzi la sfânta bisérică, pentru ca să prăznuiți praznicul, deș-
chideți-vă ochii, nu numai ai trupului, ce și ai sufletului, pentru 
ca să pricépeți ce vom să zicem, că nu sânt lucruri lumești, ce 
iaste taină mare și înfricoșată, caré s-au făcut pentru mântuirea 
omenească.

Întrebăciunea dintâi iaste: pentru ce Hristos, fiind fără de 
păcate, S-au botezat? Zicem că botezul iaste mântuirea19 păca-
telor omului și curățenie de păcatul cel strămoșesc, iară Hristos 
fiind făr’ de păcate, după cum zice prorocul Isaia: „Că păcat n-au 
făcut, nici vicleșug în gura lui nu s-au aflat”, pentru ce, dară, 
S-au botezat? Zicem la aceasta cum că sânt 4 stihii, dintre carele 
s-au făcut omul și toată lumea și iar întru acélea stihii, va să se 
topească omul, până la a dooa venire a Domnului Hristos, dintru 
carele iară va să se închiiage.

Deci, stihiia cea dintâi și mai de treabă iaste vântul, că fără 
de răsuflare nu poate trăi omul nici un ceas. A dooa stihie și mai 
înaltă iaste focul, nu numai acest ce vedem cu ochii și ne slu-
jim cu dânsul, ce și focul cel din văzduh. A treia stihie iaste apa 
și a patra stihie iaste pământul. Deci, într-acéste 4 stihii iaste 
omul făcut și, pentru căci sânt alcătuirile trupului omenesc, era 
cu cale să se sfințească cu pogorârea Domnului. Deci, vântul și 
focul s-au sfințit cu pogorârea Cuvântului lui Dumnezeu, iar 
pământul s-au sfințit când au născut trupéște în peșteră. Și să 
cădea să se sfințească și apa, de vréme ce iaste din céle 4 stihii 
și într-alt chip nu să putea să se sfințească, de nu S-ar fi botezat 
Domnul, trupéște, în Iordan, arătându-se mai vârtos și taina cea 
mai mare a credinței noastre; și alta, pentru ca să sfărâme cape-
tele șărpilor, adecă a dracilor ce era în apă, după cum zice David: 
„Tu ai zdrobit capetele bălaurilor în apă”.

A dooa întrebăciune era: pentru ce S-au botezat Hristos în 
Iordan și nu într-alt râu? Zicem și la aceasta că fiind râul acela 

19 În ediția din 1888: „Zicem la aceasta că botezul iaste mântuirea”.
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sfințit de cât alte râuri, pentru minunile ce s-au făcut într-însul, 
au mers și Hristos iară la acela, care minuni sânt acéstia: întâi, 
când au trecut Iisus Naviin cu tot norodul jidovesc prin mijlo-
cul apei și nu s-au udat nimeni, pentru că întrase 12 preoți de 
ținea chivotul pre spatele lor și apa să dedése înapoi din porunca 
dumnezeiască, până au trecut tot norodul. A dooa minune, 
când au lovit prorocul Ilie cu cojocul său apa și s-au desfăcut, 
de au trecut el, cu ucenicul său, ca pre uscat. A treia minune, 
când s-au scăldat de 7 ori Neeman boiariul, sfétnicul împăratu-
lui de la Siriia, după cuvântul prorocului Elisei și s-au tămăduit 
de bubele ce avea. A patra minune pe vrémea prorocului Elisei, 
mergând niște oameni să tae lémne de casă pre lângă țărmurile 
Iordanului, fiind și prorocul împreună cu dânșii, au căzut topo-
rul unuia din coadă și s-au înecat în apă; iar Elisei, luând coada 
toporului și mergând la țărmurile apei, întinse coada spre apă și 
zise: „Arată, Doamne, minune” și îndată sări toporul din apă și 
să puse în coadă, care minune închipuiaște sfântul botez, după 
cum scrie sfântul Ioann Damaschin la un tropar al canonului de 
la Înălțarea Cinstitei Cruci, la a patra peasnă. Deci, pentru acéste 
minuni S-au botezat și Hristos într-acel râu.

A treia întrebăciune iaste: pentru ce S-au pogorât Duhul 
Sfânt și zicem: când să boteza Hristos s-au deșchis ceriurile și 
au mărturisit Tatăl pre Fiiul, zicând: „Acesta iaste Fiiul Mieu cel 
iubit, întru Carele bine am voit”? Deci, de vreme ce au mărturi-
sit Tatăl, socotiia jidovii că pentru Ioann s-au făcut glasul acela, 
pentru că-l știia ca pre un proroc și fiiu de proroc și sfânt și pen-
tru ca să nu zică norodul cum că lui Ioann îi zice „fiiu iubit”, 
pentru acéasta s-au pogorât Duhul Sfânt pre capul lui Hristos, 
de L-au arătat și L-au mărturisit Tatăl de sus.

Iar pentru ce S-au arătat Duhul Sfânt în chipul porumbu-
lui, să vă spuiu o istorie din Testamentul cel Vechiu, măcar că o 
știți mai toți. Când au făcut Dumnezeu potopul și au înecat tot 
pământul pentru păcatele omenești și au șters tot faptul dupe fața 
pământului, din om până în dobitoc, s-au mântuit numai Noe, cu 
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toată casa lui, în corabiia ce făcuse din poruncă dumnezeiască. 
Și împreună cu dânsul era și din dobitoacele pământului și din 
pasările ceriului, după cum scrie mai pre larg la cartea Facerii. 
Iară după ce au încetat apa potopului, au trimis Noe din corabie 
pre corbul, să vază, ostoitu-s-au apa potopului, au ba. Iar el mer-
gând și aflând stârvurile, s-au așăzat pre iale și nu s-au mai întors 
înapoi să dea véste. Și văzând Noe zăbava corbului au trimis pre 
porumb; iar el fiind pasăre curată, n-au vrut să șază pre tină, ce au 
luat o ramură cu frunză de maslin în gură și o au dus în corabie și 
așa au cunoscut Noe cum că s-au ostoit apa potopului.

Deci, pentru acéia S-au arătat și Duh Sfânt în chip de porumb 
pre capul lui Hristos, arătând că s-au ostoit potopul păcatelor 
omenești; și alta, că porumbul iaste întreg, adecă făr’ de răutate, 
după cum zice Hristos la Sfânta Evanghelie: „Faceți-vă înțelepți 
ca șărpii și întregi ca porumbii”.

A patra întrebăciune iaste cum că am zis: câte botezuri sânt? 
Și zicem că sânt 8, precum scrie și sfântul Ioan Damaschin la a 
4 carte a Bogosloviei lui: botezul dintâi iaste al potopului, spre 
tăiarea păcatului. Al doilea botez iaste al lui Moisi, când au tre-
cut pre jidovi prin Marea Roșie. Al treilea botez iaste al legii, că 
de să spurca cineva până nu-și spăla cu apă trupul și hainele, 
nu intra în tabără. Al patrulea botez iaste al lui Ioann, însă spre 
pocăință numai. Al cincilea botez iaste al lui Hristos, cu carele 
ni-am botezat și noi, creștinii. Al șaselea botez iaste al pocăinței 
și al lacrămilor, cu carele curățim botezul cel dintâi ce am înti-
nat. Al șaptelea botez iaste al muceniei, carele iaste și mai bun 
și mai cinstit, că nu să téme să se mai spurce cu păcate botezul 
acesta, carele l-au arătat întâi Hristos, că ș-au vărsat preacinstit 
și scump sângele Său pre cruce și toți mucenicii cu acest botez 
s-au botezat și s-au învrednicit împărăției ceriului. Al optulea 
botez, cel mai de pre urmă, iaste al focului celui nestins, ce va să 
muncească pre cei păcătoși, după cum zice la un tropar al cano-
nului de astăzi la a 6 peasnă: „Cu focul cel de pe urmă botează 
Hristos pre cei potrivnici și neînțelegători de dumnezeirea Lui”.
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A cincea întrebăciune iaste: botezul pentru ce iaste de apă și 
de duh? Și zicem că fiind omul îndoit, adecă cu trup și cu suflet și 
fiind trupul simțitoriu trebuiaște, când îl întinăm, să-l spălăm cu 
apă, că apa încă iaste simțitoare. Iară sufletul fiind făr’ de materie, 
Duhul Sfânt îl curăță și-l luminează și-l mântuiaște de păcate.

Acéste întrebăciuni avem la praznicul de astăzi, precum 
le-ați și auzit. Deci, pentru aceasta trebuiaște, blagosloviților 
creștini, cât ne-am botezat20 în numele Sfintei și cinstite Troițe, 
să ne ferim de toate lucrurile și faptele drăcești, ca să nu ne înti-
năm sfântul botez cu păcatele, nici să călcăm făgăduințele ce 
ni-am făgăduit lui Hristos. Și pentru ca să priimească Dumne-
zeu praznicile și sărbătorile noastre, trebue să păzim, după cât 
ni-ar fi putința, poruncile Lui și să purtăm grijă pentru mântui-
rea noastră și pentru împărățiia ceriului, căci acolo ne iaste lăca-
șul, după cum zice fericitul Pavel: „Petrécerea noastră în ceriuri 
iaste”. Să nu ne lunecăm cu firea spre lucrurile céle deșarte ale 
lumii, pentru că sunt toate trecătoare și mincinoase. Să ne ferim 
de ucideri, de curvii și de preacurvii, de beții și de apucări. Să 
nu ținem pizmă unul altuia, nici să ne vindem cu pâra, unul pre 
altul, cu cruzie de inimă și cu nemilostivniciia, pentru ca să ne 
păgubim și să ne sărăcim unul pre altul, dupre cum vedem tot-
deauna că fac mulți, netemându-să nici de Dumnezeu, nici de 
păcat, nici își aduc aminte de moarte sau de osândă; să numesc 
numai cu numele creștini, iar cu inima sânt departe de Dum-
nezeu, după cum zice Isaia «și faptele lor nu sânt păgânești»21, 
ci mai vârtos voiu zice că sânt drăcești, că numai diavolul nu 
pohtéște binele omului, pentru că iaste vrăjmaș și mincinos din 
ceput, după cum zice Hristos.

Să nu ne trufim întru inimile noastre, veri pentru ce bine am 
face, că ne vom piiarde plata ostenélii și în scurt să ne ferim de 

20 În ediția din 1888: „câți ne-am botezat în numele”.
21 În ediția din 1888: „după cum zice Isaia «și faptele lor nu sânt 

creștinești»”.
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toate lucrurile céle réle și necuvioase, carele ne vatămă la suflet și 
să bucură vrăjmașul nostru diiavolul de iale, ci numai să pohtim 
pururea să facem fapte bune și plăcute lui Dumnezeu, pentru că 
rămân făr’ de moarte și vom lua plată la ceriuri pentru iale.

Să alergăm la sfintele bisérici, de nu în toate zilele, pentru 
multe neputințe și nevoi ale noastre ce ne vin totdeauna din 
valurile lumii, măcar duminecile și sărbătorile; căci că pentru 
aceasta s-au rânduit acéste sfinte zile: una pentru ca să ne odih-
nim și noi și dobitoacele noastre de trudele și de ostenélele ce 
facem peste toată săptămâna; a dooa, pentru ca să mulțemim și 
să dăm laudă lui Dumnezeu, pentru multele și nespusele face-
rile de bine ce au arătat cătră noi și ne arată totdeauna și ne ține 
și ne chiverniséște ca un milostiv; a treia, să auzim cântările și 
slujbele célia ce să fac pentru folosul cel sufletesc. Că precum 
nu poate trăi trupul omului făr’ de hrană simțitoare, așa nici 
sufletul nu poate trăi fără hrana cea duhovnicească, care iaste 
cuvântul lui Dumnezeu, după cum zice Hristos la Evanghelie: 
„Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul carele iaste 
din gura lui Dumnezeu”. Iar nu să mérgem pe la hore și pe la 
jocuri și pe la cârciume, dupre cum ne iaste obiciaiul, că în loc 
de a ne folosi, ne păgubim și suflétéște și trupéște. Iar de ne 
trebuie să ne adunăm pre la hore, ca să privim, mai bună horă 
decât aceasta a biséricii și mai frumoasă priveală și mai cuvi-
oasă adunare nu socotesc nici cunosc a fi alta decât aceasta. Că 
vedem cu ochii22, afară din mulțimea oamenilor ce s-au adunat, 
pre Domnul nostru Iisus Hristos, ca un Împărat vécinic și pre 
cinstită Maică-Sa, pre sfinții îngeri, pre apostoli, pre mucenici 
și pre toți sfinții. Iar cu urechile auzim faptele și lucrurile céle 
minunate ce au făcut pre pământ și ne bucurăm și sufletéște și 
trupéște, că nu păgubim nimic, ci mai vârtos câștigăm sfințe-
nie și milă de la Dumnezeu.

22 În ediția din 1888: „cu ochii noștri”.
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Și când eșim la bisérică23, să nu eșim deșărți, ci să facem cum 
face ariciul că, după ce mérge la vie, întâi să satură el de stru-
guri și apoi scutură vița de cad broboanele jos și să tăvăléște pre 
dânsele de să înfig în ghimpii lui și duce și puilor. Așa să ducem 
și noi, fieștecine, pre la casele noastre, copiilor și celor ce n-au 
mers la bisérică, din cuvintele ce am auzit din Sfânta Evanghelie 
și dintr-alte cărți, ca să-i hrănim și pre dânșii cu hrana cea sufle-
tească. Și după acéia să ne păzim mintea de cugetele céle vicléne 
și trupurile noastre să le ferim de toate spurcăciunile. Să avem 
dragoste cătră toți, să facem milostenie la săraci, să iubim pre 
cei streini, să căutăm pre cei bolnavi și pre cei din chisori să-i 
cercetăm. Să făcem bine vrăjmașilor noștri, după cum ne învață 
Hristos. Să avem răbdare la nevoi și la scârbe, să ne supunem 
celor mai mari, domnilor și stăpânilor noștri. Să ascultăm și să 
cinstim pre părinții noștri. Să ne cucerim cu cuviință duhovnici-
lor noștri și preoților și călugărilor, că așa place lui Dumnezeu.

Și acéstia toate păzindu-le și făcându-le, să avem nădéjde 
bună și făr’ de îndoială cătră Dumnezeu că aici, întru această 
viață, vom petrece viață bună și făr’ de întristare, iar în cea vii-
toare ne va învrednici și ne va pune în numărul celor drépți, ca 
să ne bucurăm în veci nesfârșiți întru acea fericire, lăudând și 
binecuvântând numele Tatălui și al Fiiului și al Sfântului Duh, a 
Căruia iaste mărirea și ținéria în véci. Amin.

23 În ediția din 1888: „când eșim de la bisérică”.
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la dumineca vameșului.  
cuvânt de învățătură*

Pohta cea mare și dragostea cea curată, iar mai vârtos să 
zic, datoriia cea părințească ce am cătră dragostea voas-

tră m-au îndemnat astăzi de am venit aici, pentru ca să vă cer-
cetăm sufletéște, de vréme ce m-au rânduit Dumnezeu ca pre 
un nevrédnic să vă fiu păstor și părinte sufletesc și învățătoriu la 
lucrurile céle ce ar fi spre folosul mântuinții sufletelor voastre. 
Pentru care lucru aveți datorie cu toții, de la mic până la mare, să 
mă ascultați la céle ce vă învăț de bine și de folos, că acea ascul-
tare nu o faceți mie, ci lui Hristos, după cum zice la 10 capete ale 
Lucăi: „Cel ce ascultă pre voi, pre Mine ascultă și cel ce să lea-
pădă de voi, de Mine să leapădă”. Așijderea și fericitul Pavel zice 
la 13 capete cătră ovréi: „Fraților, plecați-vă învățătorilor voștri și 
vă cuceriți lor că priveghiază pentru sufletele voastre, ca cum ar 
fi să dea cuvânt, ca cu bucurie aceasta să facă, iar nu suspinând, 
că nu iaste de folos voao aceasta”.

Drept acéia n-am pregetat, nici am lenevit, ca să nu fac dato-
rie, după porunca stăpânului și învățătorului nostru Hristos, 
Căruia mă și rog ca să-mi dea putére să vă pociu spune ceva de 
folos; ci vă pohtim de ascultare.

* În manuscrisul nr. 3460, aflat în colecția Bibliotecii Academiei Române, 
această predică se regăsește pe verso-ul filei 20.
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Precum un om casnic, vrând ca să samene grâu curat în 
holda lui, pune multă nevoință de-l cérne și-l curăță de neghină 
și de altele, așa și sfinții părinții noștri au pus multă nevoință de 
au cernut cu ciurul chibzuelii toată Sfânta Scriptură și au ales ca 
niște grâu curat din toate bunătățile câte ar putea fi acéste trei 
bunătăți mari: credința, nădéjdia și dragostea și le-au sămânat 
în holda sfintei bisérici, adecă în adunarea și în inima celor cre-
dincioși. Și are datorie fieștecare creștin a le ținea și a le face, căci 
fără acéste trei bunătăți nu iaste cu putință nici cu un mijloc să 
se mântuiască creștinul, măcar de ar zice cine ce va vrea, căci 
acéstéa sânt teméele creștinătății. Că precum nu iaste cu putință 
a trăi neștine pre pământ fără de hrană trupească și fără de 
îmbrăcăminte și fără de somn, așa nici fără de acéste trei bună-
tăț carele sânt, precum am zis și mai sus, credința, nădéjdea și 
dragostea. Ce întâi voiu zice puține cuvinte pentru nădéjde și 
pentru dragoste, apoi voiu zice, pre urmă și pentru credință, mai 
pre larg.

Nădéjdea iaste o îndrăzneală adevărată cătră Dumnezeu, 
dată în inima omului, din dumnezeiasca strălucire, ca să nu 
să deznădăjduiască niciodată de darul lui Dumnzeu, ci să fie 
încredințat cum că va lua, prin pocăință, ertăciune păcatelor și 
verice altă cérere, sau trecătoare, sau vécinică. Și iaste nădéjdia 
de 2 féliuri: una bună și alta rea. Bună iaste acéia când nădăjdu-
iaște cineva la Dumnezeu să se mântuiască, sau alt bine ce va 
să petreacă, că nici ostenéște, nici cheltuiaște nimic, cum zice 
David, că: „Cel ce nădăjduiaște spre Dumnezeu mila îl va încun-
giura”. Rea iaste acéia când nădăjduiaște cineva la om să-i facă 
vreun bine, sau vreo îndemână la lucrurile céste trecătoare ale 
lumii, care nădéjde iaste mincinoasă și deșartă, cum zice iarăș 
David: „Nu vă nădăjduiți pre boiari, pre fiii oamenilor, la carii nu 
iaste mântuire”. Așijderea zice și Solomon: „Blestemat să fie tot 
cel ce nădăjduiaște spre om”.

Dragostea încă iaste o unire a mulți într-una și cale cătră 
Dumnezeu și vârf tuturor bunătăților, după cum o adeverează 
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și fericitul Pavel la 13 capete cătră corinthéni, zicând: „Decât 
credința și decât nădéjdia iaste mai mare dragostea”. Și iaste și 
aceasta de 3 féliuri: una dumnezeiască, alta firească și alta păti-
mitoare și rea. Dragostea cea dumnezeiască iaste acéia ce zice la 
A dooa lége, la 6 capete: „Să iubești pre Domnul Dumnezeul tău 
i proci”; iar cea firească iaste céia ce iubesc părinții pre fii și fiii 
pre părinți și fieștecare pe ruda sa și pe priiatenii săi. Iar pentru 
dragostea cea pătimitoare și rea, nu vom zice nimic, pentru căci 
fieștecare înțelept și temătoriu de Dumnezeu o cunoaște că nu e 
bună; și pentru acéia, lipsească vorba ei de la mijloc, ca să nu ne 
spurcăm auzul.

Credința iaste ființa celor nădăjduite și lucrurilor celor ce nu 
văd dovediri, după cum zice apostolul Pavel: „Și fără de credință 
nu iaste cu putință nimeni să se mântuiască”, precum vedem 
aceasta la toți sfinții și la toți drepții cei mai înainte de lége și 
cei de după lége. Că pentru credința lor cea dreaptă au aflat har 
înaintea lui Dumnezeu și au făcut minuni mari și preste fire, 
făcând folos și lor și altora; și era de pururea ochii lui Dumnezeu 
asupra lor și cu urechile Lui asculta rugăciunile lor, după cum 
zice David.

Așijderea și în Sfânta Evanghelie vedem, în bogate locuri, că 
cei ce mergea la Domnul Hristos, cu credință, auziia din gura 
Lui: „După credința voastră să se facă voao” și îndată să tămă-
duia, veri de ce boală ar fi fost. Și putem lua pildă și de pe vame-
șul acest de astăzi, ce pomenéște Sfânta Evanghelie, că bătân-
du-și pieptul și zicând cu credință: „Doamne, fii milostiv mie, 
păcătosului” să pogorî îndreptat.

Dară noi, acum, că ne numim creștini, de pe ce fapte bune 
socotiți că ne vom putea arăta creștinătatea și blagocestiia ce 
avem și să fim aleși și despărțiți de neamurile ce zicem noi că 
sânt păgâni? Că de vom zice: de pe credință, ne înșălăm, că noi 
credință nu avem: că de am avea credință am iubi pre Dumnezeu 
și am păzi cuvintele Lui și am face, după putință, poruncile Lui. 
Că zice la Ioan, în 14 capete: „De Mă iubéște neștine, cuvântul 
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Mieu va păzi”. Iar noi, în loc de a-L iubi și a-I păzi cuvintele Îl 
înjurăm și-I ținem cuvintele de râs și de batjocură, ca când ar fi 
niște basne. Iar de mă veți întreba, în ce chip Îl înjurăm, să vă 
spuiu: când înjurăm de lége pre cineva, pre Dumnezeu înjurăm. 
Că v-am spus mai sus, că credința iaste numai de un fel și toți 
oamenii cred în Dumnezeu, că Dumnezeu iaste légia și făcăto-
riul legii; și pentru căci înjurăm légia, înjurăm pre Dumnezeu și 
pentru acéia, iată dară, că n-avem credință.

De vom zice de pe nădiajde, că sântem aleși din păgâni, nici 
aceasta nu o avem, căci că de am avea credință, poate doară că 
am avea și nădiajde, că v-am spus mai sus că întâi iaste să crează 
neștine în Dumnezeu, apoi să nădăjduiască.

De vom zice de pe dragoste, că sântem aleși din păgâni, nici 
acéia nu o avem, că zice Ioann: „De va zice cineva că iubéște 
pre Dumnezeu și pre fratele lui îl urăște, mincinos iaste; că 
de vréme ce nu iubește pre fratele lui, că-l véde, dar pre Dum-
nezeu, că nu-L véde, cumu-L va putea iubi?”. Și iată, dară, că 
precum zic că neavând dragoste între noi și nepohtindu-ne 
binele unul altuia, după porunca lui Dumnezeu, n-avem nici 
credință, nici nădiajde, nici dragoste și sântem mai răi, să mă 
ertați, decât păgânii. Că zice apostolul Pavel: „Limbile n-au lége 
și fac ale legii”. Iară noi, având lége, facem tot împotriva legii și 
sântem mai păcătoși decât toate neamurile și decât toate lim-
bile. Și puteți cunoaște aceasta, că iaste așa cum zic, că ce neam 
înjură ca noi, de lége, de cruce, de cuminecătură, de morți, de 
comândare, de lumânare, de suflet, de mormânt, de colivă, de 
prescuri, de ispovedanie, de botez, de cununie și de toate tai-
nele sfintei bisérici și ne ocărâm și ne batjocorim noi înșine 
légia?! Cine din păgâni face aceasta, sau cine-ș măscăréște 
légia ca noi? Oare, nu înjurăm cu acéstia toate pre Dumnezeu? 
Oare, nu ocărâm cu acéstia poruncile Lui? Că El singur ne-au 
arătat și ne-au învățat acéste taini, ca prin mijlocul lor să ne 
curățim de păcate și să-L îmblânzim asupra noastră la scârbe 
și la nevoi.
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Dară noi, deaca auzim pre cineva că înjură [în jurăminte] de 
céle ce am zis, în loc de a-l certa și a-l înfrunta, ca pre un om făr’ 
de socoteală, noao ne pare bine și râdem. De sunt acéstia lucruri 
creștinești, zică cine are Dumnezeu.

Încăș, pe lângă acéstia toate, mai adaogem cu răutatea că pre 
părinții noștri îi ocărâm și-i batem; pre bătrâni îi necinstim, pre 
domni și pre boieri îi blestemăm, pre arhierei nu-i ținem într-o 
nimica, pre călugări îi clevetim, pe preoți îi ocărâm, biséricile 
le ținem ca niște grajduri și când mérgem la dânsele, în loc de a 
asculta slujbele și a ne ruga lui Dumnezeu, să ne iarte păcatele, 
iar noi vorbim și râdem și facem cu ochiul, unul altuia mai rău 
decât pe la cârciume. Sărbătorile și praznicile nu le ținem, ca o 
nimica, ci atuncea facem céle mai réle, de bucurăm pe dracul și 
atunce vindem și cumpărăm.

Și în scurte vorbe, ne-am abătut cu toții din calea dreptății și 
împreună ne-am netrebuit, după cum zice David și nu sântem 
până întru unul a cunoaște și a cerca pre Domnul. Căci fiind 
orbiți de deșărtăciunile céle lumești, nu ne bucurăm la altceva 
făr’ numai la lucrurile întunéricului veacului acestuia; și sântem 
porniți cu toții spre răutăți, ca o roată când dă la vale24 și nu să 
poate opri și sântem toți, cu totul, ca niște dobitoace necurate, 
tăvălindu-ne în răsfăciunile céle spurcate și de nimica.

Și acéstia toate nu să trag dintr-alta, fără numai din necre-
dința noastră; că ni s-au împietrit inimile întru răutăți, ca a 
lui faraon și umblăm, ca niște cai sirepi, făr’ de zăbală și făr’ 
de rușine, până vom cădea într-o vreo propastie și vom peri. 
Cu acéste fapte ne lăudăm că suntem creștini! O, vai, de cape-
tele noastre!25 Și cu creștinătatea ce avem poate că vom fi soco-
tind că numai căci ne numim creștini ne vom spăsi! Ba! Ci mai 
mare osândă vom să luom, de nu ne vom pocăi și de nu ne vom 
lăsa de răutățile noastre. Că zice Hristos: Nu cei ce-Mi zic Mie 

24 În ediția din 1888: „când dă de vale”.
25 În ediția din 1888: „O, vai, de păcatele noastre!”.



Sfântul Antim Ivireanul

182

«Doamne, Doamne», vor întra întru împărățiia ceriului, ci cei ce 
fac voia Mea”. Spuneți-mi, rogu-vă, că eu poate că-m voiu fi eșit 
din fire, care voe a lui Hristos facem, sau care poruncă ținem? 
Eu nu poci cunoaște altceva, făr’ numai un nume uscat și sec, 
ce avem făr’ de nicio faptă bună. Și încă stăm de ne mirăm căci 
nu ne face Dumnezeu pe voia noastră pentru căci ne numim 
creștini! Ba încă bine că nu ne prăpădéște ca pe sodomiténi, că 
vedem depărtarea lui Dumnezeu cu ochii noștri și cunoaștem că 
din răutățile noastre ne vin atâta féliuri de boale și atâtea féliuri 
de morți și alte nevoi și scârbe și nicidecum nu ne venim în fire, 
ca să ne părăsim de răutățile noastre.

Ci iată, că vă zic, iubiților miei și vă învăț cu frica lui Dumne-
zeu, ca un părinte sufletesc și păstoriu ce vă sânt, să vă veniți în 
fire și să vă căiți de lucrurile céle necuvioase, că Dumnezeu iaste 
milostiv și deaca va vedea întoarcerea noastră și pocăința cea 
bună, ne va erta. Că zice prin rostul Isaiei: „Întoarceți-vă cătră 
Mine și Mă voiu întoarce și Eu cătră voi”.

Și vă poruncesc tuturor, câți sânteți cu meșterșug și cu negu-
țătorii, veri de ce breaslă, ca de acum înainte, duminecile și săr-
bătorile céle mari ce să numesc domnești și ale Maicăi Précistii 
și a unora din sfinții cei numiți, să vă închideți prăvăliile și nici 
să vindeți, nici să cumpărați nu numai de la creștini, ce nici de 
la turci, nici de la alții, nici să lucrați și precum zic să faceți, că 
nefăcând să știți bine că vă voiu pedepsi biséricéște, cu pravila 
și pre dreptate, nefăcându-vă nici o năpaste. Și încăș, pre carii 
să vor arăta semeți și tari de cap și nu să vor supune dreptății și 
poruncii biséricești îi vom pedepsi și cu domniia.

Și nimeni să nu socotească, din voi, și să zică în inima lui: 
dară ce treabă are vlădica cu noi, nu-și caută vlădiciia lui, ci să 
améstecă întru ale noastre? De n-ați știut până acum și de n-au 
fost nimeni să vă învéțe, iată că acum veți ști că am treabă cu toți 
oamenii câț sânt în Ţara Rumânească, de la mic până la mare și 
până la un copil de țâță afară din păgâni și din ceia ce nu sunt 
de o lége cu noi; căci în seama mea v-au dat Stăpânul Hristos să 
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vă pasc sufletéște, ca pre niște oi cuvântătoare și de gâtul mieu 
spânzură sufletele voastre și de la mine va să vă ceară pre toți, iar 
nu de la alții, până când vă voiu fi păstoriu.

Ci vă caută26 în scurte cuvinte să mă ascultați de veți fi creș-
tini și de vă țineți ai lui Hristos, că precum nu pot fi oile făr’ de 
păstoriu, așa nici norodul făr’ de arhiereu și verice va păsa cuiva 
la céle sufletești, alérge la mine ca la un părinte, că-l voiu vin-
deca, cu ajutoriul lui Hristos.

Încăș poate să zică fieștecine din voi, în gândul său: dară noi 
avem nevoi gréle asupra noastră și nu putem să facem acéste ce 
zici; ci eu încă zic că iaste așa și crez. Numai la greul acela sânt 
și eu părtaș și într-acel jug ce trageți voi, trag și eu; dară n-am 
putére să zic nici să gândesc așa, căci că precum cére împăratul 
dăjdi de la noi, așa ne cére și Dumnezeu credință și fapte bune. 
Că zice Hristos la Evanghelie: „Dați ale chesariului, chesariului 
și ale lui Dumnezeu lui Dumnezeu”. Să nu socotiți că-I va fi milă 
lui Dumnezeu de noi, să ne iarte pentru căci avem nevoi, deaca 
nu vom face după putință și poruncile Lui, ce ne va băga de unde 
nu vom putea să mai eșim. Ci să lăsăm năravurile céle rele și obi-
céele céle necuvioase, ca doară S-ar milostivi Dumnezeu asupra 
noastră să ne iarte și să ne chivernisească cu mila Lui cea bogată, 
căruia mă și rog să tipărească și să pecetluiască în inimile voastre 
acéstia câte v-am vorbit, ca să nu le uitați, ci, după putință de 
pururea să le faceți și precum înțelepțéște pre cei orbi și pre cei 
sfărâmați îi îndreptează, așa să ne înțelepțească și pre noi și să 
ne îndreptéze pre calea cea dreaptă a mântuinții, ca de pururea 
să mărim și să proslăvim numele Lui cel sfânt și preasfânt. Amin.

26 În ediția din 1888: „vă caut”.
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cuvânt de învățătură la Streteniia 
domnului noStru iiSuS hriStoS*

A povesti lucruri minunate iaste dată27 oamenilor celor 
învățați. A îndulci cu vorba auzurile ascultătorilor 

iaste dată ritorilor. A descoperi taini mari și preste fire iaste dată 
celor ce sânt desăvârșit întru bunătăți. Iar în mine, neaflându-se 
nici unele de acéstia, nu va putea nimeni să auză nimic de folos.

Drept acéia, cu multă jălanie îmi ticăloșesc nevredniciia și-m 
caut și făr’ de voia mea a tăcea, iar apoi cunoscându-mi datoria 
ce am și temându- mă ca să nu caz în osânda slugii cei vicléne, cu 
cuviință iaste, după putință, să povestesc de-a pururea lucrurile 
Domnului, căruia mă și rog, cu multă umilință, să-mi dezlége 
gângăviia limbii și să-mi luminéze mintea, ca să poci zice puține 
cuvinte întru slava Lui cea negrăită. Ci vă pohtesc de ascultare.

Cum că iaste fecioriia o bunătate mare, naltă și minunată, 
iaste lucru dovedit și înfățișat la cei înțelepți; pentru caré nu 
sânt eu vrednic a grăi și a lăuda măririle ei. Iar pentru căci praz-
nicul de astăzi aduce la mijloc, ca o cunună neveștejită, toată 
slava fecioriei, desăvârșit și o pune înaintea fiilor celor hrăniți 
cu hrana cea sufletească, ne îndeamnă, după putință, a zice 

* În manuscrisul nr. 3460, aflat în colecția Bibliotecii Academiei Române, 
această predică se regăsește pe verso-ul filei 22.

27 În ediția din 1888: „dat”.
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puține cuvinte pentru dânsa. Astăzi să deșchide sfatul proroci-
lor celor dumnezeești și sémnele céle închipuite ale preaslăvitei 
zile aceștiia, împreună cu sfârșitul lor, să propoveduesc adunării 
cei biséricești. Astăzi, sfârșitul cel adevărat al sfatului celui din 
ceput, prin fapte cu mărire lumii s- au arătat. Astăzi, slava Dom-
nului și a Sfintei Fecioare descoperit o privim. Astăzi, bucuriia 
cea cerească, pre caré toate neamurile cu dragoste o aștepta, 
sfântul praznic de astăzi o dă neamului omenesc. Au trecut céle 
vechi și au înflorit céle noao, carele nu se mai învechesc. Nu mai 
stăpânește de pe acum porunca cea tare a legii, ce mila Domnu-
lui împărățéște; pre toți îi trage la sine, cu mântuire și îndelung 
răbdare, nici pedepséște, ca pre Ozan acela odinioară carele au 
îndrăznit de s-au atins de care nu era să se atingă.

Că Dumnezeu, pre toți chiemând la Sine, frica nu poate să 
zăticnească. Strigă zicând: „Veniți după Mine toți cei osteniți și 
însărcinați!”. Și cine nu va alerga? Întru ale Sale au venit Dom-
nul, nu prin umbră, ci chiar și înfățișat să aduce, ca pre un jăr-
tăvnic pre pământ, cu pohfală de sicriiul cel însuflețit, adecă de 
Sfânta Fecioară, de care sicriu s-au atins vameșul și s-au îndrep-
tat, s-au apropiat curva și s-au făcut curată, s-au lipit bubosul 
și s-au tămăduit. Acest sicriiu pre nimeni nu uraște, pre nimeni 
nu gonéște, de nimeni nu să scârbéște, nici să ferește a duce céle 
mântuitoare28 și pre nimeni nu face părtaș-stricăciunii, că iubi-
toriul de oameni, Dumnezeu, să odihnéște într-însa. Acéștia 
sânt darurile milii cei noao. Aceasta s-au făcut întâi supt soare 
(nou), caré nu s-au mai făcut, nici să va mai face. Că acéia ce rân-
duise Dumnezeu, pentru multa milostivire și îndurare ce avea 
cătră noi, au venit Însuș și au împlinit pentru iubirea de oameni, 
céia ce i să cuveniia Lui. Pentru care lucru adevărat au răsunat 
dumnezeiasca trânbiță, fericitul Pavel, zicând: „Cele vechi au 
trecut, iată s-au făcut toate noao”.

28 În ediția din 1888: „Acest sicriiu pre nimeni nu uraște, pre nimeni nu 
gonéște, de nimeni nu să scârbéște, nici să ferește; aduce céle mântuitoare”.
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Drept acéia, ce voiu putea cuprinde cu mintea mea, sau ce 
lucru vrédnic voiu putea grăi asupra zilei aceștiia? Nu poci să 
mă întinz unde nu ajung, nu poci să vorbesc céle ce nu știu. Îmi 
mărturisesc nevredniciia și neputința; nu îndrăznesc a mai zice 
nimica. Că biruiaște și covârșaște mai presus decât toată pricépe-
rea minții omenești graiul pomenirii și fecioriia Sfintei Fecioa-
rei aceștiia. Că de poate afla cineva mai mare și mai slăvit decât 
pre Dumnezeu, poate că doară va afla mai mare și mai cinstită 
decât pre Sfânta Fecioară, care Fecioară, ca alt ceriu gânditoriu, 
ține în brațile sale pre Făcătoriul ceriului și al pământului, pre 
Fiiul său, Carele iaste născut din Tatăl mai nainte decât luceafă-
rul și-L aduce astăzi la bisérică, ca pre un cap ce iaste al biséri-
cii, să-L închine Domnului, Celuia ce I să închină toată făptura 
și I să pleacă tot genunchiul. Că pentru bunătatea Lui cea de 
margine29 să supune legii, Cela ce au dat légia lui Moisi în mun-
tele lui Horiv. Să supune poruncii Cela ce numai cu porunca au 
făcut toate céle văzute și nevăzute. Să smeréște Cela, de Carele 
să cutremură toată zidirea. Priméște ca un milostiv, de să pune 
în brațele dreptului Simeon, Cela ce iaste numai Însuși drept. 
Duce poclon la bisérică Cela ce sunt toate ale Lui, duce poclon la 
bisérică 2 pasări, Cela ce au făcut cu un cuvânt toate pasările în 
văzduh; duce poclon 2 turturéle, ca să arate céle 2 voi, a dumne-
zeirii și a omenirii. Duce o păréche de turturéle curate ca să facă 
păréche curată lui Dumnezeu pre omul, ca să facă amândoao 
una, ca să împreune céle vechi cu céle noao, céle cerești cu céle 
pământești, céle de jos cu céle de sus. Duce poclon lucru curat, 
Cela ce iaste numai Însuși curat, ca să arate că S-au născut din 
maică curată și să arate și curățenie biséricii și a credinții. Duce 
acéle 2 pasări ca să facă preoții jărtvă, arătând cu aceasta jărtva 
céia ce era să Se facă pre Sine Tatălui pentru noi.

29 Formulă folosită de Sfântul Antim („bunătatea cea de margine”, 
„smerenia cea de margine”), prin care se înțelege nemărginirea însușirilor 
dumnezeiești.
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Zice Sfânta Fecioară cătră Simeon: „Priiméște, cinstite și 
fericite bătrâne, pre acest Prunc, Carele au sărăcit de voia Lui, 
a Căruia bogăție nu să poate spune; priiméște pre acest Prunc, 
Carele iaste mai vechiu decât toț vechii; priiméște pre acest 
Prunc ce vezi, pre Carele nici îngerii nu-L pot vedea; cuprinde-L 
cu brațele tale, pre Carele nu-L poate cuprinde toată lumea. 
Adevărat, mic iaste de vârstă, iară anii nu i să știu. Mic iaste, iară 
iaste preste toate măririle mai mare. Mic iaste la vedére, iar iaste 
mare la pricépere.

În bisérică iaste acum împreună cu noi, iar în ceriu șade 
în scaunul slavei Sale și în cară de heruvimi. În chipul slugii să 
véde, iară iaste Stăpân peste toate”.

Și luundu-L Simeon în brațe, fiind pornit de Duhul Sfânt, 
au zis: „Cu adevărat, Tu ești Stăpânul a toată făptura, Tu ești 
Mântuitorul lumii, Tu ești Dumnezeul nostru, pre Tine cu mare 
pohtă Te așteptăm30, de Tine doriiam, de Tine însetoșam, pre 
Tine adăst de atâta vréme. Ție mă închin, pre Tine Te rog ca 
Celuia ce ești Stăpânul vieții și al morții, Tu mă slobozéște cu 
pace acum, din lumea aceasta și din trupul acest stricăcios, că 
Te-am văzut cu ochii miei, Mântuitoriul mieu. Slobozéște-mă 
dintru această viață, să merg în iad, să spuiu de venirea Ta în 
lume, să-i mângâiu pre acei ticăloși și dosădiț ce sânt întru 
închisoare de atâția ani. Să le spuiu bucurie amărâților, să le 
spuiu cum că Te-am văzut cu ochii miei și cum că Te-am apipăit 
cu mâinile méle și cum că Te-am ținut în brațe și cum că ai 
împlinit toate ale legii și vei să pătimești și vei să Te omori pen-
tru mântuirea tuturor și vei să Te pogori și în iad, ca să ne scoți 
pre toți de la muncă și să ne sui, împreună cu Tine, la ceriu, să 
ne faci una cu Tatăl. Așa Te rog, Stăpâne, mângăiarea și slava 
norodului Tău, lui Israil, Lumina cea descoperită a limbilor 
celor dintru întunérec, slobozéște-mă cu pace, ca să măresc 
numele Tău cel preaslăvit”.

30 În ediția din 1888: „mare pohtă Te așteptam”.
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Acesta iaste praznicul biséricii noastre de astăzi, iubiților 
miei. Acesta iaste sfârșitul tainelor celor vechi și începutul tai-
nelor celor noao. Astăzi s-au împlinit toate ale legii cei vechi și 
să încep céle noao. Și de vréme ce Hristos, Dumnezeul nostru cel 
adevărat, Carele iaste légia și făcătoriul legii, S-au supus legii, 
ca să ne arate noao că iaste cu cale și cu dreptate să ne supu-
nem legii. Drept ce, să nu ascultăm, ci stăm împotriva legii și lui 
Dumnezeu, ca când ni-ar fi vrăjmaș de moarte. 10 porunci sunt 
scrise în lége și nici una nu ținem.

Porunca cea dintâiu zice să nu avem alt dumnezeu înaintea 
Lui, iară noi avem pre mamonul nedreptății.

A dooa poruncă zice să nu luom numele Domnului în deșărt, 
iară noi îl purtăm prin gurile noastre, ca o nimica.

A treia poruncă zice să sfințim sâmbăta, adecă să cinstim 
și să ținem praznicile, iară noi atunce facem lucrurile céle mai 
multe și lucrurile céle mai necuvioase.

A patra poruncă zice să cinstim pre părinții noștri, iară noi îi 
ocărâm și-i și batem.

A cincea poruncă zice să nu ucidem, iar noi, de nu putem 
ucide cu bățul, sau cu sabiia, ucidem cu limba și, de nu putem 
ucide pre alții, ne ucidem și ne omorâm înșine pre noi, cu faptele 
céle réle.

A șasea poruncă zice să nu preacurvim, iară noi facem altele 
mai réle și mai spurcate, carele nu le poci grăi.

A șaptea poruncă zice să nu furăm, iară noi luom de față, cu 
sila.

A opta poruncă zice să nu mărturisim strâmb, iară noi jurăm 
cu mâinile pre Sfânta Evanghelie ca să nu piiardem cinstea și 
piiardem pre Dumnezeu.

A nooa poruncă zice să nu pohtim muiarea vecinului nos-
tru, iară noi mijlocim ca să știe și el de acel lucru, iară să nu zică 
nimic, că apoi nu e bine de el.

A zécea poruncă zice să nu pohtim verice lucru strein, iară 
noi luom tot, să nu aibă cu ce să hrăni.
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Și iată, dară, că nici una din céle zéce porunci nu ținem, nici 
facem. Iar de va socoti cineva din noi cum că vorbele acestia nu 
sânt adevărate, îi las în seama cugetului său și de nu-l va bate 
cugetul în sine, atunce poate că acel om va fi au prea sfânt și 
drept înaintea lui Dumnezeu, au iaste nesimțitoriu.

Ce Tu, Doamne, Cela ce pentru bunătatea Ta cea de mar-
gine și multa milostivire ai voit de ai luat trupul firii noastre cei 
slabe și ai împlinit toate ale legii, îndură-Te și ne luminează și 
noao mințile și inimile, ca să ne arătăm împlinitori legii și ale 
poruncilor Tale și ne miluiaște ca un milostiv, după mulțimea 
îndurărilor Tale, ca de pururea să mărim numele Tău cel prea 
slăvit. Amin.
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cuvânt de învățătură la dumineca 
lăSatului de brânză*

I

Astăzi n-am a spune alt nimic înaintea dragostei voastre 
ca să vă ospetez sufletéște, fără numai puține cuvinte 

de învățătură, carele mă rog să le ascultaț toți cu dragoste, neui-
tându-vă atâta la neputința și neștiința învățăturilor méle, cât la 
pohta și dragostea ce am de-a pururea cătră înțelepțiia voastră. 
Și măcar că nu iaste cu putință să folosiți dintr-însele, iară ajuto-
rând Dumnezeu, nici de tot fără de folos nu veți rămânea.

Vedem în Sfânta Scriptură, la 2 capete ale Facerii, cum că 
Dumnezeu au poruncit lui Adam ca din tot lemnul ce iaste în gră-
dină, cu mâncare, să mănânce, iar din lemnul a pricépe binele 
și răul să nu mănânce, că în ce zi va mânca, cu moartea va muri. 
Tâlcul acestor cuvinte iaste mare și adânc și numai dascalilor iaste 
dată să o tâlcuiască, după cum se cade; iară eu, după putință, voiu 
zice foarte pre scurt numai céle ce mă voiu pricépe că sunt drépte.

Cuvintele acélia ce zic: „Din tot lemnul ce iaste în grădină, cu 
mâncare, să mănânci”, socotesc că nu voiu greși de voiu zice că 

* În manuscrisul nr. 3460, aflat în colecția Bibliotecii Academiei Române, 
această predică se regăsește la fila 22.
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din toată învățătura cea dreaptă și din toate cuvintele lui Dum-
nezeu, ce sânt în grădina sfintei bisérici ai răsăritului, ca o hrană 
sufletească, cu bucurie tot creștinul, cu dulceață să mănânce. Și 
ne putem încredința de aceasta și de pe cuvintele ce zice Hris-
tos la Mathei, în 4 capete că: „Nu numai cu pâine va trăi omul, 
ci cu tot cuvântul carele iase din gura lui Dumnezeu”. „Iară din 
lemnul ce zice a pricépe bine și rău să nu mâncați, că în ce zi veți 
mânca, cu moarte veți muri”, poci zice și pentru aceasta cum că 
de păcatul ce să face cu pricépere, fieștecarele să se ferească, că 
în ce zi îl va face, cu moarte va muri. Că mai rea moarte, decât a fi 
neștine prin păcat despărțit de Dumnezeu, nu iaste alta. Că zice 
Ioann, la 3 capete, că: „Cel ce face păcatul de la diavolul iaste, că 
din ceput diavolul păcătuiaște”.

Iară putem zice și într-alt chip, că în toate zilele ce sânt în 
grădina anului, célia ce sânt spre hrana trupului rânduite cu 
socoteală și făr’ de vicleșug, fieștecarele să mănânce. Iar din pos-
tul cel hotărât pentru folosul cel sufletesc, carele cu pricéperea 
noastră îl putem face bine și rău, nimeni să nu-l strice, că în ce zi 
îl va strica, cu moarte va muri; pentru căci că calcă porunca lui 
Dumnezeu și mai rea moarte, decât a călca neștine porunca lui 
Dumnezeu, nu iaste alta; că va fi izgonit de Dânsul din grădina 
biséricii, ca și Adam din raiu.

Și dintr-acéste puține cuvinte ce am zis să poate înțelége cum 
că, voiniciia31 mâncării ce au dat Dumnezeu lui Adam, să adevăra 
și légea postului, iar mai vârtos să zic, să încredința porunca lui 
Dumnezeu, pentru ca să cunoască Adam că are mai mare peste 
dânsul și cum că nu iaste volnic a călca porunca, că în ce zi o va 
călca, cu moarte va muri. Drept acéia, Acela însuș făcătoriul și 
poruncitoriul lui Adam, în zilele céle de apoi arătându-să pre 
pământ și cu oamenii împreună viețuind, pentru ca să ne arate 
noao cum că iaste cu cale și cu dreptate să ne supunem poruncii 
lui Dumnezeu și cum că iaste foarte de folos să postim, întâi El 

31 În ediția din 1888: „volniciia”.
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însuș au postit 40 de zile și 40 de nopți, precum să véde la Luca, 
în 4 capete, puind postul acesta înaintea ochilor noștri, ca să 
privim într-însa ca într-o oglindă, în toată viața noastră și să ne 
aducem aminte de pacostea ce s-au întâmplat lui Adam din căl-
carea poruncii și din mâncare.

Pentru acéia trebuiaște dară și noi, de vréme ce ne-au învred-
nicit Dumnezeu și am ajuns ca să întrăm de mâine în călătoriia 
sfântului post, cu pohtă și cu dragoste să primim porunca Stă-
pânului și după putință să facem și céle poruncite. Și pentru căci 
avem a mérge la război asupra vrăjmașului sufletelor noastre, 
trebuie să ne gătim ca niște ostaș vitéji ai lui Hristos, încingân-
du-ne mijloacéle noastre cu adevărul, după cum zice fericitul 
Pavel și să ne încălțăm picioarele cu gătirea Evangheliei păcii și 
să ne îmbrăcăm cu zaoa dreptății și să punem coiful mântuirii 
pre capetele noastre și să luom pavăza credinții în mâinile noas-
tre, cu carele vom putea stinge toate săgețile vicleanului céle 
arzătoare și sabiia duhului, care iaste graiul lui Dumnezeu; pen-
tru că nu iaste lupta noastră spre sânge și trup, ci cătră domnii, 
cătră puteri, cătră țiitorii lumii întunéricului veacului acestuia, 
spre vicleșugul duhurilor celor de supt ceriu.

Vrând, drept acéia, a face această călătorie asupra vrăjma-
șului sufletelor noastre, precum am și mai zis, trebuie să luom 
împreună cu noi 5 lucruri, să ne fie ca o merinde la vréme de 
primejdie, care lucruri sunt aceștia: ispovedania, rugăciunea, 
postul, milostenia și dragostea.

Cu ispovedaniia să ne spălăm păcatele, mărturisindu-ne 
înaintea duhovnicilor noștri, cu frică și cu inimă înfrântă, ca 
înaintea lui Dumnezeu pârându-ne înșine pre noi, iar nu să 
dăm pricina la alții sau să zicem că de nevoe am făcut, sau prin 
neputință, că nu ne vom folosi nimic, precum nu s- au folosit 
nici Adam; că vrând Dumnezeu să-l aducă la pocăință, în loc de 
a-și cunoaște greșala și a-și mărturisi păcatul, el făcea pre Dum-
nezeu vinovat, căci i-au dat muiare și muiarea iară să cura pre 
șarpe. Și să fie ispovedaniia noastră cu nădéjde bună cum că ne 
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va erta Dumnezeu, iar nu cu deznădăjduire, precum au făcut-o 
Cain zicând că: „Mai mare iaste vina mea decât a mi să erta mie”. 
Așijderea și Iuda, măcar că s-au mărturisit înaintea arhiereilor 
cum că au greșit de au vândut sânge nevinovat, iară nu i-au folo-
sit nimic acea ispovedanie, căci era cu deznădăjduire.

Și ispovedania trebuie să o facem cu gând ca acela ca să nu 
mai greșim înainte; că faraon măcar că s-au mărturisit, zicând: 
„Greșit-am Domnului”, iar n-au folosit nimic, căci nu gândiia a 
să părăsi de răutăți și pentru acéia au și perit. Nici să fie ispo-
vedania noastră cu deznădăjduire, ca a Iudei, că și el, măcar că 
s-au mărturisit înaintea arhiereilor cum că au greșit de au vân-
dut sânge nevinovat, iar nu i-au folosit nimic acea ispovedanie, 
că au fost cu deznădăjduire, ci să avem nădéjde bună că de ne 
vom ispovedui cu inimă curată și cu gând ca acela ca să nu mai 
greșim ne va erta Dumnezeu și vom auzi ca David: „Și Domnul 
au mutat păcatul tău; nu vei muri”.

Cu rugăciunea să cérem de la Dumnezeu mântuire sufletelor 
noastre că ni-o va da, după cum singur Hristos zice: „Céreț că 
să va da voao”. Că rugăciunea ce să face cu căldură, den inimă, 
pătrunde ceriurile și întră în urechile lui Dumnezeu. Zice și 
sfântul Ioann Zlatoust, cum că unde să face rugăciunea cu mul-
țemită, vine darul Duhului Sfânt și dracii să gonesc și toată 
putéria potrivnicului să depărtează și fuge. Și iarăși într-alt loc 
zice cum că rugăciunea iaste pază curățeniei, pecéte fecioriei, 
opréliște mâniei, ținére mândriei, curățenie zavistiei, pierzare 
urgiei și temeiu păcii; și în scurte cuvinte, cela ce face rugăciune, 
vorbéște cu Dumnezeu.

Cu postul să ne ușurăm trupul, să ne limpezim mintea și să 
ne bucurăm cu sufletul, ca să vie darul lui Dumnezeu asupra 
noastră, care post trebuie să-l facem cu rugăciuni amestecat. Că 
precum nu sânt dulci bucatele făr’ de sare, așa nici postul făr’ de 
rugăciuni.

La a doaoa carte, la încéperea postului zice sfântul Grigorie 
cum că postul iaste pace de obște a sufletului și a trupului, traiu 
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făr’ de turburare, petrecanie cu bună întocmire, viață ce vese-
léște pre Dumnezeu și întristează pre vrăjmașul; că precum sânt 
păzitori celor ce postesc sfinții îngerii și-i feresc de toate primej-
diile, așa sunt și celor ce nu postesc păzitori dracii și-i îndeamnă 
la multe păcate.

Drept acéia, trebuie să ne ostenim ca să nu avem părtășie cu 
diavolul, că nu s-au făcut nimeni ucenic bunătăților din cei ce 
s-au îndestulat în mâncări, după pohta lor, nici din cei ce iubiia 
răsfățările s-au făcut sfânt, nici din cei ce-au viețuit trupéște 
s-au făcut părtaș împărăției ceriului.

Știu bine că nu ne va lăsa obiciaiul și năravul cel rău ca să 
ne postim de bucate; ce încailea să ne postim de răutăți, că spre 
mâncare (n-am cum mai zice într-alt chip) ne îndeamnă bles-
tematul acesta de pântece, dară a face rău n-avem îndemnător 
pre nimeni. Că trupului îi trebuiaște mâncare, iar sufletului nu-i 
trebuiaște răutăți; și din mâncare cunoști (la focul) oarecare dul-
ceață, iar din răutate nu să cunoști alt nimic, fără numai vătă-
mare de suflet și călcare de lége.

Cu milostenia să îmblânzim pre Dumnezeu, dând cu dra-
goste milă, din agonisitele noastre céle drépte, lipsiților, săra-
cilor, streinilor, bolnavilor și celor ce sunt întru închisori. Și 
atunce vom fi și noi miluiți de Dumnezeu, după cum zice la céle 
zéce fericiri; iar de vom da milă din jafurile ce facem, mai multă 
osândă vom câștiga și de să va luneca cineva cu firea și va zice în 
mintea lui că nu știu ce grăesc, lăsându-se în nădéjdia cuvân-
tului lui Ioann ce zice: „Faceți și voi milostenie din mamonul 
nedreptății”, trebuiaște acela ce va gândi acel lucru să meargă 
întâi să întrébe pre cei ce știu și tâlcuesc Sfânta Scriptură, făr’ 
de vicleșug, să vază cu ce gând l-au zis Ioann acel cuvânt, apoi să 
gândească rău asupra mea.

Gândul lui Ioann iaste acesta: faceți, zice, și voi miloste-
nie din mamonul nedreptății. În ce chip? Cu lacrămi, cu inimă 
înfrântă și cu gând ca acela ca să nu mai faci după acéia strâmbă-
tate nimănui, nici să jăfuiți și apoi, atunce va fi acea milostenie 
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priimită; care lucru să poate încredința și de pe Zacheu, că au zis: 
„Iată, jumătate de avuțiia mea o dau săracilor și de am năpăstuit 
pre cineva cu ceva îi întorc împătrat”. Auzit-ați ce zice Zacheu, 
căruia au zis Hristos: „Astăzi să făcu mântuire casei aceștiia, 
pentru că și acesta fiiu lui Avraam iaste”, adecă au făcut cu gând 
și cu inimă ca a lui Avraam acea milostenie, iar nu ca unii dintre 
noi ce fac jafuri și fac câte sânt mai réle pre pământ, apoi să duce 
cu gând ca acela ce dă vreunui popă să-i facă sărindariu ca să i să 
iarte păcatul și el tot cu totul stă în tina răutății. Nu așa, ticăloșii 
de noi, nu așa, că Dumnezeu nu să înșeală!

Cu dragoste32 să ne încredințăm că de vom iubi pre vecinii 
noștri după porunca lui Dumnezeu, ca înșine pre noi și le vom 
face bine vom fi și noi dumnezei și fii Celui de sus, după cum zice 
David. Că dragostea iaste singur Dumnezeu și cela ce rămâne în 
dragoste, în Dumnezeu rămâne și Dumnezeu într-însul, după 
cum zice Ioann: „Și de vom erta greșalele tuturor ce ni-au greșit 
noao, ne va erta și Dumnezeu greșalele noastre”. Că ce folos iaste 
trupul să fie deșărt de bucate, iar sufletul a-l umplea de păcate; ce 
folos iaste a fi galben și ofilit de post, iar de pizmă și urâciune a fi 
aprins; ce folos iaste a nu bea vin și a fi beat de veninul mâniei; ce 
folos iaste a nu mânca carne și cu hulele a rumpe carnea fraților 
noștri; ce folos iaste a nu conteni de céle ce sânt, uneori slobode 
și a face acélia ce nu sânt niciodată, cu vreun mijloc, slobode. 
Că Dumnezeu pre aceia iubéște și-i cinstéște pre carii să feresc 
de céle oprite. Că acéste puține cuvinte, ce-am vorbit ați înțeles 
lupta noastră cu cine iaste și cu ce fel de arme și de merinde ne 
trebuiaște să mérgem asupra lui și cu ce mijloc să-l biruim.

Drept acéia, fieștecarele, după putință, să nu lenevească a să 
nevoi, că nu va greși. Am înțeles cum că iaste obiciai de vă adu-
nați de seară în divan și faceți puțină orație înaintea domnului 
și după acéia céreți ertăciune; și măcar că nu mi s-au întâmplat 
până acum să văz cu ochii, iar foarte mi-au plăcut și am fericit 

32 În ediția din 1888: „cu dragostea”.
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obiciaiul acesta, că iaste lucru cuvios a cére ertăciune de la stă-
pânii și mai-marii noștri, nu numai într-această zi, căci vom să 
întrăm în zilele sfântului post, ci poci zice că să cuvine să cérem 
ertăciune în toate zilele; că precum greșim înaintea lui Dumne-
zeu în tot ceasul, așa greșim de pururea și înaintea mai-marilor 
noștri, cu cuvântul și cu fapta, cu voe și făr’ de voe, prin știință și 
neștiință, de față și pre ascuns.

Iar apoi, luând seama cu tot denadinsul sfârșitul acestui 
lucru, foarte mă întristez, că obiceaiul iaste frumos la vedére și 
rău la pricépere; că nici ertăciunea ce céreți de la stăpâni nu iaste 
curată, nici acéia ce luaț unul de la altul, că iaste plină de pizmă 
și de zavistie și plină de răutate, că nu iaste cu gând curat.

Ci, vă rog, iubiții miei, pentru preascump sângele lui Hris-
tos, care ș-au vărsat pentru noi, păcătoșii, să vă părăsiți de acéia, 
că veți cădea în osândă, dintru carea osândă eu, nevrédnicul și 
mult păcătosul rog pre milostivul și iubitorul de oameni, Dum-
nezeu, ca să ne mântuiască pre toți și să ne învrednicească să 
petrécem sfântul post în pace, cu sănătate, cu viață curată și cu 
spăsenie sufletească, ca să putem vedea și luminata Lui înviiare. 
Amin.
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cuvânt de învățătură la dumineca 
lăSatului Sec de brânză*

II

Fieștecare vânătoriu își gătéște sculele și ciniile meș-
terșugului său, adecă cel ce prinde păsări zburătoare 

face lațuri, clucse și mreji; iar cel ce vânează hiară sălbatece își 
face pușcă, cursă de hier, gropi și altele ca acéstia. Așijderea și 
păscariul își face undițe, cârlige, plasă, sac și câte îl învață meș-
terșugul său, ca să dobândească și să câștige céia ce pohtéște; 
iar cel ce va vrea să vânéze oameni, cu ce scule socotiți că ar 
putea să-i vânéze? (Că oamenii încă să vâneză și să prind ca și 
peștii, după cum zice Hristos la Sfânta Evanghelie, la al 4 cap 
al lui Mathei: „Veniți după Mine și vă voiu face pre voi păscari 
de oameni”).

Nu socotesc cu alt cu nimic ca să-i poată vâna, fără numai cu 
învățătura și cu cuvântul. Căci pentru om nu iaste nici undiță, 
nici vreun féliu de mreajă, ca învățătura cea împletită de cuvinte 
cu carele să vânează și să unéște cu Dumnezeu și să fericéște 
cu Dânsul, în véci! Această mreajă a învățăturii, puindu-să din 

* În manuscrisul nr. 3460, aflat în colecția Bibliotecii Academiei Române, 
această predică se regăsește la fila 20.
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dreapta și din stânga, iaste foarte de folos și pentru céste de 
acum și pentru céle ce vor să fie.

Această undiță a cuvintelor și cu mărturiile Duhului Sfânt 
prind pre om dintru adâncul păcatelor, ca pre péștele dintru 
adâncul apei și-l scoate la lumina cunoștinței de Dumnezeu. 
Deci, pentru aceasta, blagosloviților creștini, câți v-ați adunat 
astăzi la această cuvioasă și sufletească adunare, am datorie, ca 
un păscar sufletesc ce m-au rânduit Dumnezeu ca pre un nevréd-
nic, să întinz mreaja învățăturii și să puiu undița cuvântului îna-
intea dragostei voastre și, ajutorind iubitoriul de oameni, Dum-
nezeu, am nădéjde bună și făr’ de îndoială, cum că voiu scoate 
dintru adâncul turburăciunii păcatului mult vânat, căci cunosc 
voința inimii voastră cea bună și dragostea ce aveți spre asculta-
rea celor de folos, cu care vânat voiu putea face masă cinstită și 
desfătată lui Dumnezeu. Că nu să bucură nici să veseléște Dum-
nezeu cu altcevaș mai mult ca când s-ar întoarce cineva din cei 
păcătoși dintru greșalele lui la pocăință, după cum zice la Sfânta 
Evanghelie: „Că mare bucurie se face în ceriu pentru un păcătos 
ce să căiaște”; și iarăș prin rostul prorocului zice Dumnezeu: „Că 
nu voesc moartea păcătosului, precum pohtesc să se întoarcă și 
să fie viu”.

Pentru aceasta dară, vă pohtesc ca să vă deșchideți urechile 
inimilor voastre și să ascultați cuvintele ce voiu să grăesc, pentru 
ca să vă folosiți voi cu ascultarea și eu cu zisele. Că zice Pavel 
apostolul: „Fericiți cei ce grăesc în urechile celor ce ascultă”; și 
apoi trebue să faceți roadă sufletească din céle ce veți auzi, pen-
tru ca să nu vă fie ascultarea și osteneala în deșărt, că arătân-
du-vă ca pomii cei făr’ de roadă și ca vițele céle stérpe, ce folos 
veți avea de ascultarea voastră și de osteneala ce ați făcut?

Iată că au sosit, cu ajutoriul lui Dumnezeu, să încépem de 
mâine călătoriia sfântului post. Și pentru căci avem a mérge 
la războiu asupra vrăjmașului sufletelor noastre, trebue să ne 
gătim ca niște ostași vitéji ai lui Hristos, încingându-ne mijloa-
cele noastre cu adevărul, după cum zice dumnezeescul Pavel și 
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să ne încălțăm picioarele cu gătirea Evangheliei și să ne îmbră-
căm cu zaoa dreptății și să punem coiful mântuirii pre capetele 
noastre și să luom pavăza credinții în mâinile noastre, cu carele 
vom putea stinge toate săgețile celui viclean, céle arzătoare și 
sabiia duhului carele iaste graiul lui Dumnezeu. Pentru că nu 
iaste lupta noastră spre sânge și trup, ci cătră domnii, cătră 
puteri, cătră țiitorii lumii întunérecului veacului acestuia, spre 
duhurile vicleșugului celor de supt ceriu.

Și avem datorie cu toții, din mic până la mare, bărbați și 
mueri, copii și féte, bătrâni și tineri, însurați și neînsurați, să 
facem trei lucruri: întâi, să ne ducem fieștecine la duhovnicul 
său, să ne mărturisim păcatele, cu multă cucerie și cu înfrângere 
de inimă, spuind cu îndrăzneală și făr’ de nici o témere, toate cât 
am făcut, sau cu cuvântul, sau cu fapta, sau cu cugetul, de voe 
sau făr’ de voe, prin știință sau prin neștiință, pentru căci ispo-
vedania iaste una din céle șapte taini ale sfintei bisérici și când 
ne ispoveduim, lui Dumnezeu ne ispoveduim, iar nu preotului.

Iară de va zice cineva, în cugetul său, dară daca ne ispove-
duim lui Dumnezeu, preotul ce mai trebuiaște, că el încă iaste 
om păcătos, ca și mine? Adevărat, păcătos iaste, ca și tine, iar are 
dar de la Dumnezeu, prin lucrarea Duhului Sfânt și are putére de 
la Domnul Hristos, ca ce va lega și ce va dezlega pre pământ să 
fie legat și dezlegat și în ceriu, după cum zice la capul cel dintâi 
al lui Ioann: „Cărora veți lăsa păcatele, lăsate vor fi și cărora veți 
ținea, ținute vor fi”.

Și nu numai mirénii să cade să se ispoveduiască, ci mai vâr-
tos și noi cei biséricești, adecă: diaconii, preoții, călugării, arhie-
reii, căci noi încă sântem păcătoși și greșiți înaintea lui Dumne-
zeu, mai cu mult decât cei proști; și ce greșale facem, mai mult 
prin știință le facem și, de nu ne vom pocăi, vom să avem mai 
multă osândă decât cei ce greșesc prin neștiință, după cum zice 
la Sfânta Evanghelie, la 12 capete ale Lucăi: „Că cel ce cunoaște 
mult, mult să va pedepsi și celui ce i s-au dat mult, mult i să va 
și cére”.
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Și această taină a ispovedaniei n-au făcut-o Dumnezeu cu 
acest mijloc pentru alta, fără numai pentru căci așa cum au 
făcut neștine păcatul cu om și ș-au dezvălit rușinea la curvă și 
s-a îmbrățișat cu diavolul și ș-au spurcat trupul, așa iară trebue 
să meargă la om, adecă la duhovnic, să-și descopere toate păca-
tele lui: pentru căci cu omul au făcut păcatul și iară cu omul 
trebue să-l strice și să-l piarză, precum au făcut și Hristos cu noi; 
că pentru omul, adecă pentru Adam, am eșit din raiu și pentru 
omul iară, adecă pentru Hristos, am întrat în raiu. Că, măcar 
de n-ai mărturisi tu lui Dumnezeu păcatele tale, El le știe; că 
înaintea Lui sânt scrise și céle nelucrate de noi. Au doară nu 
știia Dumnezeu unde iaste Adam, cât33 s-au ascuns de fața Lui, 
pentru greșala ce au făcut? Ci-l întreba: „Adame, unde ești?”, 
dându-i pricină că doară s-ar căi și ar zice: „Doamne, greșit-am 
și am călcat porunca Ta și m-am dezgolit de darul Tău și fiin-
du-mi rușine să stau de față, m-am ascuns” (Dară unde vei să te 
ascunzi, ticăloase, dinnaintea lui Dumnezeu, că de te vei sui în 
ceriu, El acolea iaste lăcuitoriu; de te vei pogorî în iad, iaste de 
față; de te vei duce la marginea mării, îi ajunge mâna).

Ci el atunce așa l-au ajuns mintea și au răspuns într-acel 
féliu; iar nu i-au folosit nimic, căci nu s-au căit. Au de ucide-
rea lui Avel, nu știia Dumnezeu? Și întreba pre Cain zicându-i: 
„Unde iaste fratele tău Avel?” Și nici el n-au vrut să zică că au 
greșit, ci ca un blestemat au zis: „Dară au păzitor sânt eu fratelui 
mieu?”. Și așa au luat blestem.

Și când era Hristos pre pământ zicea cătră apostoli: „Cine 
Mă va mărturisi înaintea oamenilor, mărturisi-l voiu și Eu pre 
dânsul înaintea Tatălui Mieu; iar cine să va lepăda de Mine îna-
intea oamenilor, Mă voiu lepăda și Eu de dânsul înaintea Tatălui 
Mieu”.

Iată dară, că cu acéste cuvinte să cunoaște chiar că pohtéște 
Dumnezeu, nu numai pre Dânsul să-L mărturisim înaintea 

33 În ediția din 1888: „când”.
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oamenilor, ci și pre noi să ne mărturisim cum că sântem greșiți 
lui Dumnezeu, pentru ca să ni să iarte păcatele.

Și când ne ispoveduim să nu ne rușinăm de duhovnicul și 
vom ascunde34 cevaș păcatele noastre, măcar cât de puțin, că nu 
ne vom folosi nimic. Că vedem în sfintele cărți că mulți, nespu-
indu-și păcatele toate la duhovnic, s-au osândit în munca iadu-
lui. Și, pentru ca să nu cădem și noi în osândă, trebue să spunem 
toate deplin, pentru ca să luom și ertăciune desăvârșit. Și apoi 
deaca ne vom ispovedui, ce canon ne va da duhovnicul, să-l prii-
mim cu multă dragoste și să-l facem deplin; că precum un om, 
când iaste dator cuiva cu niscare bani, până nu-i va plăti nu să 
ține mântuit, așa și cela ce are canon de la duhovnicul său și nu-l 
face, nu să va putea mântui de păcate. De aciia să ne ferim, veri 
cu ce mijloc am putea, de păcate.

A dooa, trebuiaște să postim, pentru că postul acesta iaste 
zeciuiala anului și l-au arătat singur Hristos; că Sfințiia-Sa încă 
au postit și 40 de zile și 40 de nopți, precum să véde la Luca în 
4 capete, care post trebuiaște să-l facem, cu rugăciuni. Că pre-
cum nu sânt dulci bucatele făr’ de sare, așa nici postul făr’ de 
rugăciune.

Zice Sfântul Vasilie, la cartea lui cea dintâi, la al doilea cuvânt 
ce vorovéște pentru post, cum că sânt la fieștecare bisérică îngeri 
de scriu pre cei ce postesc. Ci să căutăm și noi să nu ne păgubim 
de scrierea îngerului, pentru puținică dulceață a mâncării.

Așijderea și Sfântul Grigorie zice la a dooa carte, la încépe-
rea postului, cum că postul iaste pace de obște al sufletului și 
al trupului, traiu făr’ de turburare, petrecanie cu bună tocmire, 
viață ce veseléște pre Dumnezeu și întristează pre vrăjmașul; că 
precum sânt păzitori, celor ce postesc, sfinții îngeri și-i feresc de 
toate primejdiile, așa sânt și celor ce nu postesc, păzitori, dracii 
și-i îndeamnă la multe păcate.

34 În ediția din 1888: „să nu ne rușinăm de duhovnicul nostru și să 
ascundem cevaș”.
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Deci, pentru aceasta trebue să ne postim, pentru ca să nu 
avem părtășie cu diavolul, că nu s-au făcut nimeni învățat sau 
înțelept, din cei ce s- au răsfățat în mâncări, nici din cei ce au 
alergat la veselii s-au făcut ucenic bunătăților, nici iubitoriul de 
răsfățăciuni, sfânt; nici cel [ce] viețuiaște trupéște, părtaș împă-
răției ceriului.

Pentru aceasta dară, tot omul credincios și iubitoriu de 
Dumnezeu, cu bucurie și cu veselie să vie la zilele céle de post, 
pentru că nici unul din cei triști nu iaste viteaz la începutul 
stradaniei. Nu te face trist ca copiii ce-i duc la școală; nu răpști 
împotriva zilelor celor curate; nu cerca sfârșitul săptămânii, ca 
sfârșitul ernii venirea verii35; nu pohti sâmbăta pentru beții, ca 
și jidovii; nu număra zilele postului, precum așteptă argatul cel 
rău plata simbriei; nu te întrista căci nu fumegă cuhniia ta, sau 
bucătariul căci n-au stătut lângă foc.

Mă rușinez a spune de posomorârea celor mâncăcioși, în ce 
chip să tânguesc în zilele céle de post: cască adése, să culcă puțin 
și iară să scoală; dorm în silă și silesc să treacă zilele și să nu le 
priceapă. Să îngreuiază asupra soarelui, căci zăbovéște a înopta; 
numesc zilele postului mai mari decât célialalte; să fac cum că 
au durére la stomah și amețeli de cap și stricăciune obiciaiu-
lui lor, carele nu sânt sémne ale postului, ci ale nesațiului. Cu 
nepohtă să duc la masă; răpșesc asupra vérzelor, înjură legumile 
zicând: „în zadar s-au adus în lume”. Să fac și cunoscători de firi; 
iubitorii de mâncări beau apa făr’ de răsuflare, ca când ar fi luat 
de la doftor vreo băutură făr’ de dulceață de vindecare. Și cei 
mai mulți meșterșuguesc băutura, mângâindu-și pohta lor unii 
cu bragă, alții cu bére, alții cu șerbet, alții cu livej, alții cu mied.

Nu amesteca postul cu meșterșugitele tale pofte, că nu vei 
rămânea nepedepsit. Nu aduce la mijloc boale mincinoase. Nu 
zice minciuni asupra postului, cum că iaste făcător de boale, pen-
tru căci iaste făcător de sănătate. Numai pentru obiciaiul tău cel 

35 În ediția din 1888: „ca sfârșitul ernii cu venirea verii”.
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rău să socotéște postu la tine vrăjmaș, dară nu iaste, firéște greu. 
Obicinuiaște-te pre tine cu postul și cu vréme ți să va face ție ușor 
și va lăcui în tine. Iar de vei avea soții mâncările și băuturile nu 
vei avea dragoste niciodată spre post, ci mai vârtos să va arăta la 
tine strein și greu și neobicinuit; căci viața cea postitoare iaste ase-
mânare vieții cei nestricate, ce va să fie. Ci să fugim de iubirea de 
mâncări, cât vom putea, pentru că nu iaste putință nicidecum un 
om să fie și iubitoriu de mâncări și iubitoriu de Dumnezeu.

Și când ne postim trebuie să nu postim numai de bucate, 
ci mai vârtos să ne postim de réle; căci ne vătămăm sufletéște, 
adecă de hule, de înjurături, de zavistii, de mânii, de urgii, de 
clevete, de pârăle ce aveți obiciaiu ce vă pârâți unul pre altul, ca 
să vă sărăciți care lucru îl face numai singur diavolul, că el iaste 
vrăjmaș neamului omenesc; și cine are acel obiciaiu de pâraște 
pre fratele său, creștinul, pentru ca să-l păgubească și să-l sără-
cească, să se lase de acel lucru; că toate păcatele câte va face după 
ce să va ispovedui și-și va face canonul ce-i va da duhovnicul i să 
vor erta, iar acel păcat, al pârăi, nu i să va erta nici cu un mijloc, 
că iaste mai mare decât uciderea.

Și iată că vă poruncesc și voao, preoților, cine ar veni la voi 
să se ispoveduiască și va avea acel păcat al pârăi, de să va apuca 
acel om înaintea voastră, cu chezășie bună, că nu va mai pârî36 
pre nimeni, în viața lui, voi să faceți ertăciune, dându-i și canon, 
apoi să se și cuminece; iară de nu va avea să se părăsească37, să-l 
lipsiți nu numai de la sfânta taină, ce și de la bisérică, pentru 
căci stă împotriva lui Dumnezeu și să asamână diavolului.

Al treilea lucru, trebuiaște să facem milostenie. Ci acuma la 
acest cuvânt, puteți să gândiți întru inimile voastre și să ziceți: 
„dară noi suntem săraci și nevoiași și cum vom putea să facem 
milostenie, că n-avem bani?”. Milosteniia iaste de multe féliuri, 
după cum scrie în Sfânta Evanghelie la 25 de capete a lui Mathei, 

36 În ediția din 1888: „cu chezășie bună cum că nu va mai pârî”.
37 În ediţia din 1888: „Iară de nu va vrea să se părăsească”.
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stih 35: „Și carele dintr-acélea îți va da îndemână, fă că acéia iaste 
milostenie”, adecă: „Flămând am fost și Mi-ați dat de am mâncat, 
am fost însetoșat și Mi-ați dat de am băut, strein am fost și M-ați 
priimit, gol am fost și M-ați îmbrăcat, bolnav am fost și M-ați cău-
tat, în temniță am fost și ați venit la Mine”. Și afară dintr-acéstia 
mai sânt și alte féliuri de milostenii; că de vei îndemna pre cineva să 
facă vreun bine, milostenie iaste; de vei sfătui pre cineva la lucru-
rile céle sufletești, milostenie iaste; de vei mângâia inima vreunui 
scârbit cu cuvinte, milostenie iaste și în scurte cuvinte, de vei da 
un pahar de apă réce cuiva, în numele lui Hristos, adevărat să știi 
că nu-ți vei piiarde plata, după cum zice la al 9 cap a lui Marco.

Iată dară că să pot face milosteniile și fără bani; ci numai 
pentru multa a noastră mândrie ce ne înălțăm și ne trufim, ca 
când am ajunge tocma la ceriu și ca cum niciodată nu vom să 
murim, așa hrăpim și lăcomim și sântem porniți cu totul spre 
răutăți, cât nu ne putem opri. Și nici cuvintele lui Dumnezeu ne 
domolesc, nici munca iadului ne înțelepțéște.

Și nu știu ce voiu să mai zic, că de grăim vreodată câte vreun 
cuvânt ca să folosim pre cineva și mai vârtos pre înșine, pentru 
datoriia ce avem, cei mai mulți răpșesc, zicând: acum acesta s-au 
aflat mai de treabă și mai învățat decât alții, să ne pue pre noi la 
cale. De la părinți așa ne-am pomenit și ne- am ținut și făr’ de 
acéste învățături și tot acest féliu de obiciaiu am avut și nimenea 
n-au zis că sânt réle, nici au silit să ne strice obiceaele.

Ci de aceasta voiu zice și eu că iaste așa precum ziceți voi; 
că viiarmele ce zace la rădăcina hreanului, de-i va zice cineva să 
iasă de acolea să meargă la alte rădăcini mai bune și mai dulci, el 
zice că mai dulce decât hreanul nu iaste; căci acolo s-au născut 
și întru acéia s-au pomenit. Așa și voi, pomenindu-vă într-acéste 
fapte și lucruri și nefiind cineva să vă învețe, cu adevărat vă par 
amar acum vorbele méle, nefiind obicinuiți cu dânsele. Iar când 
vom sta cu mintea noastră la socoteala cea adevărată, după 
cum zice un filosof: să ne cunoaștem pre sine, adecă să ne luom 
seama să vedem din ceput ce-am fost și acuma ce sântem și după 
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moarte ce vom să ne facem? Că sfârșitul a tot cuvântul, după 
cum zice Eclisiastul la al 12 cap: „De Dumnezeu să ne témem și 
poruncile Lui să le păzim, căci aceasta iaste în tot omul, că toate 
facerea Dumnezeu o va duce la judecată38 întru tot ce e trecut cu 
vedéria, ori bine, ori rău”.

Și așa precepând cuvintele acéstea ce vorovesc și de să vor 
lipi de inimile voastre atuncea știu bine că ați zice că nu vă învăț 
nici vă sfătuesc de rău. Ci această vină tot o dau să fie mai mult 
a preoților, pentru căci ei sânt sarea pământului, după cum zice 
Hristos: și de va împuți39 sarea, cu ce să va săra? Adecă, fiind ei 
proști și de carte și de chibzuială, cu ce vor putea învăța norodul? 
Că întâi temeiul, cel mai mare, frica lui Dumnezeu, nu iaste la 
dânșii; că de ar fi, ar fi și înțelepți, după cum zice Solomon:  
„Începătura înțelepciunii este frica lui Dumnezeu”.

Și de nu-și vor veni în fire, ca să se îndreptéze spre céle ce au 
datorie să facă vor să aibă mare osândă de la Dumnezeu: iară și 
voi, încă aveți datorie să alergați la duhovnici de ispravă, la carii 
ați cunoaște că sânt mai învățați ca să vă îndreptéze spre céle 
de folos, iar nu la fieștecare blestemat. Că unul ce să ține doftor 
și nu știe a vindeca ranele, ce folos va să facă celui rănit? Așa și 
cel ce să ține duhovnic, deaca nu știe carte și tainele biséricii și 
deaca n-are frica lui Dumnezeu, ce folos va să facă celui ce mérge 
la dânsul să se ispoveduiască?

Acéstia toate câte am grăit, având datorie le-am grăit, iar Dum-
nezeu cel ce înțelepțéște pre orbi și îndreptează pre cei sfărâmați, 
să vă înțelepțească și pre voi și să vă îndreptéze spre céle de folos și 
să vă învrednicească și pre voi și pre noi ca să trécem sfântul post 
cu pace, cu sănătate, cu ertare de păcate; să ajungem și la sfânta și 
purtătoarea de viață înviiare a Domnului și Mântuitoriului nostru 
Iisus Hristos, a Căruia slava și cinstea în vécii vécilor. Amin.

38 În ediția din 1888: „căci acesta iaste tot omul, că toată facerea 
Dumnezeu o va duce la judecată”.

39 În ediția din 1888: „de se va împuți”.
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cuvânt de învățătură la dumineca 
florilor*

I

Pofta cea mare și dragostea cea curată, sau, mai vârtos să 
zic, datoriia cea părintească ce am cătră înțelepțiia voas-

tră mă îndeamnă pururea ca să nu lenevesc a vă cerceta, după 
putință, cu învățăturile céle sufletești. Că de pe aceasta mă voiu 
cunoaște cu adevărat că vă sunt părinte sufletesc și păstoriu, 
când voiu pofti cinstea, folosul și spăseniia sufletelor voastre. Și 
dumneavoastră iară de pe aceasta vă veți arăta cum sânteți ade-
vărații fii sufletești și turmă aleasă și sfântă, când veți priimi cu 
dragoste célia ce vă învăț și după putință fieștecarele dintru voi 
le va ținea și le va face.

Drept acéia, iubiții miei ascultători, câți v-ați adunat la 
această cuvioasă și sufletească adunare, măcar că iaste astăzi 
Dumineca ce să numéște de obște a Florilor, iar n-am a zice 
pentru dânsa nimica. Una, pentru că fiind praznicul domnesc 
și trebuind la dânsa multă materie și multă vorbă ca să desco-
perim cevaș, cât de puțin, întru cinstea și lauda ei neștiința ne 

* În manuscrisul nr. 3460, aflat în colecția Bibliotecii Academiei Române, 
această predică se regăsește pe verso-ul filei 80.
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contenéște și alta, pentru căci știu că într-această săptămână 
siléște fieștecarele dintru voi să se grijască, pentru ca să se 
învrednicească să se cuminece, unii la joi mari și alții sâmbătă și 
duminecă, în zioa de Paști.

Drept acéia, pentru acel lucru avem datorie mai vârtos și tre-
bue să zicem célia ce ne va lumina Domnul Hristos, de la Carele 
cérem și ajutor. Ci vă pohtesc să ascultați cu dragoste célia ce 
voiu să zic; și socotesc că de nu veți lua vreun folos din zisele 
méle, iară pagubă știu bine că nu veți avea.

Din céle 7 taini ce ține sfânta și dumnezeiasca bisérică a 
răsăritului iaste cea dintâi la rânduială și mai mare decât toate, 
sfântul botez. Și fără dânsa nu poate nimenea să între întru 
împărățiia ceriului; că așa zice Domnul Hristos la Ioann, în 3 
capete: „De nu să va naște neștine din apă și din duh, nu va putea 
să între întru împărățiia lui Dumnezeu”, care botez face pre om 
fericit, sfânt, desăvârșit, și fiiu lui Dumnezeu, după dar.

Iară eu îndrăznesc și zic cum că iaste taina pocăinții întocma 
cu sfântul botez, în cinste și în lucrare și socotesc că nu voiu 
greși de aceasta. Pentru ce? Pentru căci acéle 4 daruri ce dă sfân-
tul botez omului, păcatul strică și le întină și din fericit să face 
ticălos, din sfânt păcătos, din săvârșit să face netrébnic și de 
nimica și din fiiul lui Dumnezeu să face fiiul diavolului; că așa 
zice Ioann în 3 capete: „Cela ce face păcatul de la diavolul iaste, 
că din început diavolul păcătuiaște”. Și cum că taina pocăinții cu 
sfântul botez iaste întocma în cinste și în lucrare o putem ade-
veri cu multe dovéde, dintru carele vom zice 1, 2.

La al optulea cap al Facerii zice Dumnezeu cătră Noe: „Nu 
voiu mai adaoge de acum a blestema pământul pentru faptele 
oamenilor, pentru că zace cugetul omului spre céle réle, din 
tineréțele lui. Deci, nu voiu mai adaoge a omorî tot trupul viu, 
după cum am făcut”, arătând cu aceasta multa a Lui îndelunga 
răbdare.

Pentru acéia potopul acela, după cum zic dascalii biséricii, 
însemna sfântul botez; că precum apa potopului au spălat tot 
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păcatul și toată fărdelégia de pe fața pământului, cu acea înecă-
ciune ce au făcut, de s-au concenit tot trupul viu, așa și apa sfân-
tului botez au spălat și au șters tot păcatul cel strămoșesc și al 
voinții de la neamul omenesc. Iar apoi știind Dumnezeu că nu să 
va părăsi diavolul pentru răutatea lui cea multă, nici va conteni 
de a zavistui și a vicleni pre ticălosul om și a-l îndemna cu o mie 
de mijloace ca să strice haina sfântului botez și să o zmolească 
cu zmoala păcatului, pentru acéia, ca un Părinte al milelor și al 
îndurărilor, au dat omului această mare vindecare a pocăinții, ca 
prin mijlocul ei să vie iară la cinstea cea dintâi și din fiiul neas-
cultării și al pierzării să se facă iarăși fiiul lui Dumnezeu și din 
mort să se facă viu și din pierdut, aflat. Că așa zice la Luca în 15 
capete: „Fiul mieu acesta era mort și au înviat și pierdut era și 
s- au aflat”.

Zice Dumnezeu și la Isaia, la capul cel dintâi: „Spălați-vă și 
vă curățiți, scoateți vicleșugurile din sufletele voastre înaintea 
ochilor Miei și veniți să ne întrebăm, zice Domnul și de vor fi 
păcatele voastre ca mohorâciunea, ca zăpada le voiu albi, iar de 
vor fi ca rușala, ca lâna le voiu albi”.

Luați seama, rogu-vă, cu minte întreagă și înțelégeți acéste 
cuvinte ce zice Dumnezeu prin Isaia, că acéia ce zice: „Spălați-vă 
și vă curățiți”, nu că zice doară să ne spălăm cu apa ceastă proastă, 
ce bem și ne slujim cu dânsa, care nu are alt fără numa a spăla 
piialea trupului, ce zice să ne spălăm și să ne curățim păcatele, 
cu apa sfintei pocăințe și cu lacrămi. Și iarăș zice: „Scoateți vicle-
șugurile din sufletele voastre înaintea ochilor Miei”, adecă zice 
să ne ispoveduim, nu cu buzele, ci cu inima și cu gând ca acela, 
ca să nu mai păcătuim, că Dumnezeu fiind tot ochiu, le véde 
toate și le cunoaște și nu să uită la mărturisirea buzelor, carele 
sânt scule spre slujba trupului, ci să uită la adâncul inimii; că El 
iaste Cela ce ispitéște inimile și rărunchii, după cum zice David, 
la al 7 Psalom: „Că de nu ne vom căi de la inimă, zice, și de nu 
ne vom întoarce cătră Dânsul, sabiia sa o va luci și arcul Lui l-au 
încordat și l-au gătit pre el într-însul au gătit vasele morții <și> 
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săgețile Sale celor arzători le-au lucrat”. Că pocăința atunce iaste 
pocăință, când merge neștine de bună voia lui, făr’ de nici un fel 
de pricină, să se ispoveduiască la duhovnicul lui, cu umilință, cu 
înfrângere de inimă, cu lacrămi fierbinți și cu gând desăvârșit, ca 
să se părăsească de păcate, căci acéstia sunt temeiul ei; și atunce 
iaste cuvântul acela ce zice: „Veniți să ne întrebăm”, adecă atunce 
vom avea îndrăzneală să mérgem înaintea Lui și să ne deșchi-
dem gura și să ne spunem jalba ce avem de vrăjmașul nostru, să-I 
spunem stricăciunea ce ne face. Și El să făgăduiaște că rușalele 
céle mai mari ce ar avea păcatele noastre, carele sânt ale sânge-
lui, adecă uciderile, El le va albi și le va curăți, ca Însuș pre Sine; 
că zăpada și oaia iaste omenirea Lui, precum hainele Lui le-am 
arătat40 albe ca zăpada în muntele Thavorului, după cum zice la 
Marco în 9 capete.

Drept acéia, ce altă mai mare bunătate, sau mai multă ertă-
ciune decât aceasta pohtiți? Să facă pre cei ispoveduiți albi și 
curați ca trupul Lui „carele fărdelége n-au făcut, nici vicleșug nu 
s-au aflat în gura Lui”.

Iată dară că taina pocăinții cu sfântul botez, după cum am 
zis, iaste întocma în cinste și în lucrare. Că precum acela spală 
păcatul cel strămoșesc și face pre om fericit, sfânt, desăvârșit și 
fiiu lui Dumnezeu, după dar, așa și sfânta pocăință face pre om 
din mort viu, din pierdut aflat, din necinstit cinstit și sfânt, și din 
fiul neascultării fiiul lui Dumnezeu.

Când au poruncit Dumnezeu lui Noe să facă corabiia, spun 
istoricii cum să o fi făcut într-o 100 de ani, nu pentru alta, făr’ 
numai pentru ca să aibă oamenii vréme să-și vie în fire, să se 
căiască de păcatele lor. Și într-acea sută de ani le propoveduia 
dreptul Noe, cum că va să facă Dumnezeu potop și va să înéce 
tot pământul și tot trupul viu va să-l omoare. Iar oamenii nici-
decum nu-l credea, ci îl lua în râs și în batjocură, zicându-i că 
nu știe nici ce grăiaște, nici ce face. Așijderea și când au început 

40 În ediția din 1888: „le-au arătat”.
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a ploa ar fi putut Dumnezeu numai într-o zi să facă potopul, 
dară n-au vrut, ci au ploat 40 de zile și 40 de nopți, arătând și cu 
aceasta multa a lui îndelungă răbdare, dând vréme oamenilor să 
se căiască și nici cu aceasta nu ș-au venit în fire. Iar apoi văzând 
oamenii că să înmulțéște apa și de ce mergea să îmfla în sus au 
început a să sui pre case, pre movile, pre munți și pre copaci, 
dară nu era cu putință să se folosească nimica. Că corabiia o 
închisése Dumnezeu pre dinafară și luase chieile și pentru căci 
nu mai era nici o nădéjde de mântuire s-au concenit tot trupul 
de la om până la dobitoc.

Așa și noao, creștinilor, nu 100 de ani, ci 1710 de ani ni s-au 
propoveduit prin mijlocul lui Noe celui adevărat, Iisus Hristos, 
Carele ne-au mântuit cu corabiia trupului Său, de potopul păca-
tului celui strămoșesc, cum că va să facă potopul cel cumplit 
și amar, potopul cel plin de scârbă și de întristare, potopul cel 
groaznic și înfricoșat al judecății. Și de nu ne vom veni în fire, 
ca să ne părăsim de răutățile41 și să ne căim, ne vom îneca în véci 
nesfârșiți, în noianul focului celui nestins.

Și această véste ni să dă pururea prin gura biséricii, prin pro-
poveduirea Evangheliei și prin învățătura dascălilor, dară nicide-
cum nu ne venim în fire, să ne căim și să ne părăsim de răutăți; ci 
de ce vedem mai vârtos că să înmulțéște apa potopului pierzării 
noastre, în loc de a alerga în corabiia pocăinții să ne mântuim, 
de acéia ne lunecăm cu firea și socotim că doară nu va fi nimica 
și îndelungăm vrémea ba astăzi, ba mâine, ba poimâine, până ne 
vine ceasul și perim cu totul și trupéște și sufletéște.

Și putem cunoaște aceasta cum că iaste așa de pe cuvintele 
ce voiu să zic. De când au întrat săptămâna cea dintâi a sfântului 
post, din câț ne aflăm aici de față, oare ispoveduitu-s-au vreunul, 
după cum să cuvine? Făcut-au cu dragoste canonul ce i-au dat 
duhovnicul? Păzitu-s-au pre sine, după putință, curat și nevino-
vat? Petrecut-au creștinéște, după rânduiala și porunca biséricii, 

41 În ediţia din 1888: „răutăţile noastre”.
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cu posturi, cu rugăciuni și cu alte 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 proști. Iar noi, cei ce ne ținem mai 
mari, mai vrédnici, mai înțelepți și mai cunoscători, au mutat42 
vrémea din săptămână în săptămână, petrecând, cu mâncări de 
toate féliurile, cu băuturi îndestulate și cu toate pohtele trupului 
nostru; iar de suflet n-am purtat grijă nicidecum, ca când am fi 
nesimțitori. Și tocma acum, în săptămâna ceastă de pre urmă ne 
ispoveduim, ca să ne grijim 3 zile și la Joi Mari să ne cuminecăm. 
Iar ce fél de ispovedanie facem știe Dumnezeu, că mi-e rușine a 
o spune.

Unii să ispoveduesc de frica vreunor întâmplări, alții pentru 
un obiceaiu, alții de rușinea omenească, alții de frica stăpânilor; 
alții iară au câte doi duhovnici, unul la țară și altul la oraș; la 
cel de la țară, ca la un om prost, spune păcatele céle ce soco-
téște el că sânt mai mari, iar la cel de la oraș spune păcatele céle 
ce socotéște el că sânt mai mici, neguțătorind și meșterșugind 
taina ispovedaniei.

Și, în scurte cuvinte, nici unul din noi nu vom să ne ispove-
duim de bună voe, pentru evlavie și cu gând desăvârșit, ca să ne 
părăsim de păcate, ci numai în vedéria oamenilor, pentru prici-
nile ce am zis, până ne vom cumineca, apoi iară ne întoarcem, să 
mă ertați, ca câinele la borăturile sale și ca scroafa la tăvăliturile 
de împuciciune, după cum zice fruntașul apostolilor, Petru, în 
doao capete, la a dooa carte. Acii, în pripă ne ispoveduim și ne 
cuminecăm și acii în pripă, iarăș ne apucăm de păcatele céle obi-
cinuite și atâta ne bucurăm de iale și ne pare bine, căci le facem 
ca când am câștiga mare bogăție și mare bunătate și ne lăudăm 
într-însele, după cum zice David: „Să laudă păcătosul, întru poh-
tele sufletului său și cel ce face strâmbătate bine să cuvintează”.

Și la acea mincinoasă ispovedanie, ce facem? Cercăm să 
aflăm duhovnic om prost, pentru ca să se teamă de noi și să-i fie 

42 În ediţia din 1888: „am mutat”.



Sfântul Antim Ivireanul

212

rușine de féțele noastre și ce vom zice noi așa să fie, socotind în 
gândurile noastre că, precum înșălăm pre dânsul, vom înșăla și 
pre Dumnezeu. Dară Dumnezeu nu să înșală, ce ne înșălăm noi 
înșine, spre peirea noastră cea sufletească.

Și când mérgem să ne ispoveduim nu spunem duhovnicului 
că mâncăm carnea și munca fratelui nostru, creștinului, și-i bem 
sângele și sudoarea féței lui cu lăcomiile și cu nesațiul ce avem, 
ci spunem cum c-am mâncat la masa domnească, miercurea și 
vinerea, péște și în post raci și untdelemn, și am băut vin.

Nu spunem că ținem bălaurul cel cu 7 capete, zavistiia, încui-
bat în inimile noastre, de ne roade totdeauna ficații, ca rugina 
pre fier și ca cariul pre lemn, ce zicem că n-am făcut nimănui 
nici un rău.

Nu spunem strâmbătățile ce facem totdeauna, clevetirile, 
voile veghiiate, fățăriile, mozaviriile, vânzările și pârăle ce facem 
unul altuia, ca să-l surpăm din cinstea lui, ce zicem: am face 
milă, ce nu ne dă îndemână, că avem nevoi multe și dări și avem 
casă grea și copilaș ca-n gloată43 și oameni mulți carii să ocrotesc 
pre lângă noi.

Nu spunem că crédem minciunile slugilor noastre mai vârtos 
decât adevărul celui ce să năpăstuiaște, carele de s-ar și jura, nu-l 
crédem, nici îi facem dreptate, ci-l pedepsim cu atâta cruzime 
de inimă cât de am putea l-am stinge și de pre fața pământului; 
ce zicem că fiind în valurile lumii nu putem să ne căutăm de 
suflet, ci dăm câte un sărindariu, iar din jafuri, iar din nedreaptă 
agoniseală.

Nu spunem că pre carele îl vedem că jăfuiaște și pradă și căz-
néște pre săraci, îi lăudăm44 și-i zicem că iaste om înțelept, îi 
ajunge mintea la toate și iaste vrédnic și face dreptăți, iar pre 
carele îl vedem că nu să améstecă într- acélia îl facem blestemat, 
mojic și nevrédnic și cum că nu-i ajunge mintea să facă judecăți 

43 În ediția din 1888: „cam gloată”.
44 În ediția din 1888: „îl lăudăm”.
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și dreptate, neaducându-ne aminte de cuvântul ce zice Isaia 
la capul 64 că: „pentru necurățeniia noastră dreptatea noas-
tră înaintea lui Dumnezeu iaste ca cârpa muerii ce are pre sine 
(și sântem necurați)”. Și pentru ca să nu mai lungesc cu vorba, 
toate răutățile câte facem avem vréme și mijloace ca acélia de le 
săvârșim după pohta inimii noastre, iar pentru céle sufletești nu 
putem afla vréme.

Drept acéia, iubiții miei ascultători, mă rog pentru numele 
lui Iisus Hristos, carele Ș-au vărsat preacinstit și scump sângele 
Său, de ni-au răscumpărat din robiia diavolului, să ne venim în 
fire și să ne luom seama, că acéstia ce facem ne duc pre calea 
periciunii. Și de vréme ce nu ni-au lăsat năravul nostru cel rău, 
să lucrăm în viia Domnului spăseniia sufletelor noastre, din cea-
sul cel dintâi al sfântului post, încailea să lucrăm acum la ceasul 
al 11. Și El, fiind milostiv ca un Stăpân îndurătoriu, ne va da plata 
deplin, a Căruia slava iaste în véci. Amin.
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cuvânt de învățătură  
la dumineca florilor*

II

„Mérgeți în satul carele iaste înaintea voastră și  
numaidecât veți găsi o asină legată și mânzul cu ia.  
Dezlegându-o, o aduceți și, de va zice cineva ceva,  

veți zice că acéstia Domnului trebuesc  
și numaidecât va trimite pre iale!”

(Matei 21, 2-3)

Cum va putea fi adevărat Domnul tuturor făpturilor 
a-I fi lipsă de niște dobitoace ca acéstia? Că de I-au 

fost lipsă de cară și de căruțe, ca să meargă undevaș, are El cu 
mult mai slăvite și mai lăudate cară decât acéstia; că zice David, 
Psalm 17: „S-au suit pe heruvimi și au zburat; zburat-au pe ari-
pile vântului”.

De sânt, drept acéia, carăle lui Dumnezeu acéstia, cum I-au 
fost lipsă a să purta de niște dobitoace netrébnice, ca acéstia? 
Lipsă I-au fost nu numai pentru Sine, ci mai vârtos pentru mine, 

* În manuscrisul nr. 3460, aflat în colecția Bibliotecii Academiei Române, 
această predică se regăsește pe verso-ul filei 100.
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că mă îngroziia pre mine mai de demult mărirea acéia de care 
iaste scris: „Înfricoșat iaste Cela ce ia sufletele boiarilor, înfrico-
șat iaste mai mult decât împărații pământului”. Și iarăș zice într-
alt loc: „Dumnezeul izbândirilor, Domnul Dumnezeul izbân-
dirilor slobod au lucrat”, de care frică și groază fiind cuprins și 
începătoriul neamului omenesc, strămoșul nostru Adam, s-au 
ascuns și <n-a> cutezat ca să iasă înaintea înfricoșatei féței lui 
Dumnezeu, pentru că aceastași Dumnezeu, precum iaste înfri-
coșat și groaznic, așa iaste de blând și de smerit. Că n-au vrut 
neamul omenesc cu groază și cu înfricoșare să-l întoarcă de la 
rătăcire, ci cu blândéțe și cu faceri de bine. Pentu acéia zice că 
i-au fost lipsă tocma de acéste dobitoace, pre care fu dus, smerit 
și cu blândéțe, în Ierusalim.

Iar pentru că mai de-nainte arătase din destul mărirea îngro-
zirii și a dreptății, să cuveniia drept acéia a arăta celor muritori 
tocma și mulțimea blândéțelor și a milostivirii, vrând ca să se 
împlinească și prorociia prorocului Zahariei care au zis? „Spu-
neți fétei Sionului: iată Împăratul tău vine la tine blând și șezând 
pre asin și pre mânz, fiiul cei de supt jug”, cu care cuvinte Duhul 
Sfânt groaza carea o putea socoti norodul, pentru numele cel 
împărătesc, făcând pomenire de blândéțe și de smerenie, minu-
nat o au potolit întru atâta cât nu era nimic așa de sărac și de 
lepădat, carele să socotească că nu va putea mérge la Împăratul 
cel cu numele smérin și sărac.

Deci, spre arătarea aceștii faceri de bine, iubite, cu adevă-
rat I-au fost lipsă lui Dumnezeu, de acéle dobitoace. Că precum 
împărații cu alt féliu de haine când merg la vânat, cu alt fel când 
merg la îngropăciuni și cu alt fel de haine când merg la nunte, 
așa și Dumnezeu, după vremi să înfrumușățează. Drept acéia, cu 
alt fel de podoabă va veni când va judeca lumea, că va veni pre 
norii ceriului, cu putére și cu slavă mare; că așa să cuvine, mai 
vârtos judecătoriului. Iară acuma, pentru că nu vine să judece, ci 
vine ca să răscumpere și să întoarcă cătră Sine neamul omenesc, 
precum Însuș grăiaște, n-au trimis Dumnezeu pre Fiiul Său în 
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lume, ca să judece lumea, ci pentru ca să mântuiască lumea 
printr-Însul.

Și tocma pentru aceasta I-au trebuit să vie îmbrăcat cu 
blândéțe și cu smerenie, ca nu doară viind cu altă slavă oaréca-
rea mai mare, să se spară oamenii și să fugă de Dânsul, precum 
odinioară jidovii în muntele Sinaii, spăriindu-se, au fugit, nepu-
tând răbda groaza și mărirea Lui. Că de ar avea cineva ochi ca 
aceia cu carii ca într-o oglindă, măcar cât de puțintel să poată 
vedea acea făr’ de săvârșit și nespusă mare adâncime a facerilor 
de bine a lui Dumnezeu, acela adevărat n-ar putea să se oprească 
ca să nu să aprinză de dragoste și de bucurie și ca să nu vestească 
de pururea laudele dumnezeiești și ca să nu să răpească în minte 
de minunea unor faceri de bine, ca acéstia.

Și carii socotesc, drept acéia, acéste faceri de bine zioa și 
noaptea oare de ce bucurie vor fi cuprinși? Și cu ce veselie să vor 
răsfăța și ce sărbători vor prăznui? Ce psalmi și ce cântări vor 
cânta? Că adevărat, nu numai cu psalmi și cu cântări de veselie 
trebuiaște să prăznuim o facere de bine ca acéasta, ce și preste 
fire (putem a zice) oarecare lucru de bucurie mare să facem și cu 
veselie din destul să prăznuim.

Și, pentru ca să nu fie bucuriia și veseliia noastră în deșert, 
trebue să cunoaștem cu ochii cei sufletești prăznuirea vremii 
aceștiia, ca să nu ne zică și noao prorocul: „Uliul pre ceriu au 
cunoscut vrémea sa, turtureaoa, rândureaoa și barza au cunos-
cut vrémea venirei lor, iar norodul mieu n-au cunoscut jude-
cata lui Dumnezeu”. Că urât lucru va fi și necuvios, când păsările 
vor cunoaște vrémea lor și după vrémea acéia își vor ști schimba 
lăcașurile sale.

Iar noi, vremile céle rânduite de sfânta bisérică, spre spăse-
niia sufletelor noastre nu le vom cunoaște; că precum trupurile 
celor vii așa și sufletelor le iaste de lipsă schimbarea vremilor, 
că faptelor bune, celor de multe feliuri, iară de multe feliuri 
de vremi le lipsesc, ca să le sporească. Care lucru, băgându-l 
de seamă bisérica noastră, ca o maică dulce și iubitoare de fii, 
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de pururea priveghind și rugându-să pentru noi, au rânduit 
schimbarea vremilor, pentru că cu această schimbare de vremi, 
nu numai urârea lucrurilor celor sufletești să o schimbe (carele 
lucru mult a ne strica au putut) ce și spre faceri de bine și spre 
cuvântări dumnezeești ne îndeamnă. Că pentru acéia toată acea 
vréme care iaste de la Dumineca întrării Domnului Iisus Hristos 
în Ierusalim, până la zioa patimilor, au rânduit bisérica noas-
tră ca să fie vrémea canonisirii și a pocăinții; iar din zioa acéia, 
până la Paști iaste a întristării și a amărăciunii; iar de la Paști 
până la Rusalii iaste vremea bucuriei și a veseliei sufletești. Că 
acéle taine le-au rânduit Dumnezeu ca pre acéste vremi să se 
săvârșească, care făcând ageră firea omului, a mulți45 faptele céle 
bune îl îndeamnă.

Iară acuma, pentru că iaste vremea sau zioa întrării Domnu-
lui nostru în Ierusalim, puteț, doară, întreba ceva bisérica noas-
tră cu această sfântă vreme, sau mai vârtos să zic: ce poftește 
de la noi?46 Poftește vremea aceasta cugetul cel bun a sufletului 
nostru cătră Dumnezeu, Mântuitorul nostru; poftéște drept-
atea, poftéște dragostea cea adevărată, poftéște și mărire din 
inima smerită, pentru ca toată mântuința omului de la Dumne-
zeu iaste și omul nu vrea să meargă cătră Dumnezeu, ci Dumne-
zeu S-au milostivit și au venit la om.

Iar de veți întreba, la ce au venit? Venit-au (precum Însuși 
zice) ca să caute și să mântuiască ce era perit și au venit ca să 
arate lumină celora ce era într-ntunérec și șădea în umbra mor-
ții. Venit-au ca să mântuiască pre cei robiți și pre cei rătăciți să-i 
aducă la cale și pre cei streini la moșiile lor și pre cei morți să-i 
înviiaze spre viață și pre vrăjmașii și pizmașii lui Dumnezeu să-i 
împace cu Dumnezeu Tatăl, și făcându-i părtași Duhului Său cel 

45 În ediția din 1888: „a înmulți”.
46 În ediția din 1888: „Iară acuma, pentru că iaste vremea sau zioa Întrării 

Domnului nostru în Ierusalim, puteți doară întreba: ce va Bisérica noastră 
cu această sfântă vreme? Sau mai vârtos să zic: ce poftește de la noi?”.
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Sfânt, să-i facă moșnéni împărăției Sale. Venit-au, drept acéia, 
robilor răscumpărare, morților înviiare și viață, bolnavilor vraci, 
rătăciților cale dreaptă.

Și, luând Dumnezeu trup, mergea după cela care fugise de 
la Dânsul, că fugise de la binele cel mare, omul cel orb și nebun 
întru atâta cât nu l-au putut înturna cu nici un glas de stri-
gare prorocească, ca să se întoarcă de pre calea rătăcirii. Pentru 
acéiaș Însuși Dumnezeu, întrupându-Se, S-au apropiiat de cel ce 
fugiia, ca să-l întoarcă cătră Sine; despre care lucru învață apos-
tolul când zice că Domnul Hristos n-au luat din îngeri, ci din 
sămânța lui Avraam au priimit. A priimi să zice, care prinde unul 
dintru vrăjmașii săi și fiind volnic ca să-l omoară, nu-l omoară, 
ci-l face șie-ș fiiu și moștean în casa sa. Așa au primit, drept acéia 
și Mântuitoriul nostru, sămânța lui Avraam; iar de vei vrea cu 
puțintéle cuvânte, ca să înțelegi la ce au venit, ascultă de vezi ce 
zice prin Isaia prorocul: „Duhul Domnului preste mine, pentru 
care m-au uns, a binevesti săracilor, m-au trimis a vindeca pre 
cei zdrobiți cu inima, a propovedui celor robiț ertare și orbilor 
vedére; a chiema Domnului ai priimit, ca să mângâie tot jalnicul 
și ca să puiu tărie tuturor celora ce jăluiesc în Sion și ca să le dau 
lor coroană pentru cenușă, untul veseliei pentru suspine, haina 
bucuriei pentru întristare”.

Ce iaste, drept, acéia, mai dulce decât cuvintele acéstia? Ce 
iaste mai frumos și ce iaste mai iubit? De iaste, drept acéia, tri-
mis Hristos de la Dumnezeu Tatăl spre săvârșirea acestor faceri 
de bine, să fie blagoslovită venirea Lui în lume și să fie blagos-
lovit și Acela ce L-au trimis pre El la noi și să fie blagoslovit și 
Acela ce vine, a Căruia facere de bine astăzi cu asémene glasuri 
strigând, pruncii o propoveduesc: „Blagoslovit iaste Cel ce vine 
în numele Domnului, Osanna întru cei de sus”, care cuvânt nu 
numai astăzi, ci în toată viața noastră, limbile, rosturile și gurile 
noastre să-l grăiască.

Aceasta iaste, dară taina acéia care încépe a prăznui bisérica 
noastră astăzi și ne arată noao vaetele, plânsurile, suspinile și 
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dorirea părinților celor din légia véche, carii cu atâta dragoste 
doriia de venirea lui Hristos, precum își zice47 cătră ucenicii Săi: 
„Fericiți sunt ochii carii văd ce vedeți; că adevăr zic voao: mulți 
împărați și proroci au vrut să vază ce vedeți voi și n-au văzut și 
să auză ce auziți voi și n-au auzit”. Că aceștea toți au luat numai 
făgăduința aceștii faceri de bine, iară nu moștenire, precum gră-
iaște și apostolul; după credință muriră aceștea toții, nepriimind 
făgăduința, ci de departe privindu-o.

Frumos grăiaște privindu-o, că precum fac aceia carii un 
lucru foarte iubit îl văd de departe, iar la el ca să meargă nu pot, 
carii cu ochii văzându-l, iar cu cugetul și cu sufletul dorind, îl 
privesc, care lucru făcea sfântul acela patriarh, carele cu atâ-
țea ani murind înaintea lui Hristos zicea: „Mântuirea Ta voiu 
aștepta, Doamne, și oasele méle să vor odihni întru nădăjduire”.

Pentru care lucru mie mi să pare a fi părinții cei de demult 
asémenea acelora pre carii îi ia și-i învăluiaște furtuna cea de 
noapte pre mare și văd lumină oare unde, departe, într-un loc 
de nădéjde pusă, spre care silesc ca să o ajungă cei învăluiți; și 
adése cu ochii cătră dânsa privesc și pânzele le îndreptează ca să 
meargă (din cât pot) într-acolo; și acéia, de nu pot amintrilea, cu 
ochii și cu sufletul o cuprind.

Așijderea și părinții noștri cei de demult, întorcându-și ochii 
spre Lumina cea adevărată, spre Domnul nostru Iisus Hristos 
(care cu lumina Sa umbra și întunérecul lumii acéștiia l-au stri-
cat) cu smerenie-Și tindea mâinile Sale și spre acéia din tot cuge-
tul doriia și spre acéia degrab, ca să sosească pohtiia strigând cu 
prorocul: „În degrab’ să ne ia pre noi, pre dinnainte, milele Tale, 
Doamne, că ni-am supărat48 foarte”, spre care strigare îi îndemna 
și de Dumnezeu cuvântătoriul prorocul Isaia, zicând: „Carii vă 
aduceți aminte de Dumnezeu nu tăcéreți și nu fiți muți, până 
când va pune lauda Ierusalimului pre pământ”.

47 În ediția din 1888: „Însuși zice”.
48 În ediţia din 1888: „ni-am sărăcit”.
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Zice și într-alt loc: „Pentru Sion nu voiu tăcea și pentru Ieru-
salim nu mă voiu odihni, până când va eși ca lumina Dreptul 
lui și Mântuitoriul lui ca o făclie aprinsă”. Adică, pentru marea 
dragoste cu care iubesc bisérica și adunarea celor credincioși, nu 
voiu tăcea nici mă voiu odihni, ci de pururea cu rugăciunile mele 
voiu striga cătră urechile milostivirii dumnezeești, până când va 
trimite pre Dreptul acela de carele toate neamurile doresc, Carele 
ca răsărita soarelui și ca făcliia cea aprinsă întunérecul lumii va 
strica și lumina cea adevărată, adecă luminata cunoștința lucru-
rilor dumnezeești o arată ochilor oamenilor celor muritori să 
făgăduiaște; și precum au făgăduit au și săvârșit, slobozind din-
tru adâncul inimii, cu căldură cuvântul acela: „Rourați ceriurile 
de sus și norii să ploao dreptul49, să se deșchiză pământul și să 
arate pre Mântuitoriul”.

Ce zici, prorocule? Ce poftești? De poftești ca să es din ceriu 
și dintre nori Cel drept, cum zici pământului ca să-L arate pre 
Mântuitoriul și cum poate fi ca ceriul cu norii să ivească pre Cel 
drept și pământul să-L arate? Amândoao sânt adevărate, din 
ceriu și de pe pământ deodată a să ivi: din ceriu, pentru că iaste 
Fiiul lui Dumnezeu, de pre pământ că iaste Fiiul omenesc. Pen-
tru acéia strig cătră ceriu și cătră pământ, ca să ne arate noao pre 
Direptul și Mântuitorul acela al lumii.

Drept acéia, acéste cuvinte, acéste strigări și acéste dorințe 
ale sfinților părinți, bisérica întru aceasta vréme ni le arată 
celor mai denainte făgăduindu-le, iară noao dându-ne mila sa. 
Că ce doriia sfinții aceia părinți, noi avem; și ce milă aștepta 
ei, pre noi ne-au întâmpinat; și ce priviia ei de departe, noi cu 
evanghelistul avem astăzi: „Carele era din ceput, Care am auzit, 
Care am văzut cu ochii noștri, Care am privit și mâinile noastre 
au pipăit pentru cuvântul vieții, pre Acela vestim și mărturi-
sim voao viața cea vécinică, Care au fost la Părintele, iară acum 

49 În ediţia din 1888: „să ploao dreptate”.
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S-au arătat”, a Căruia arătare atâta bucurie ne aduce noao, 
mai multă decât acéia ce avea părinții cei sfinți de demult, a 
căruia așteptare cu drag și cu dorire, mă îndeamnă ca să zic 
acest cuvânt: „Sărută-mă pre mine cu sărutarea gurii tale”, că 
toți câți era din duh, cu duhul cunoștea câtă milă era să vérse 
pre buzele Aceluia. Dorind și el, drept acéia, ca să fie părtaș 
unii bunătăți ca acéștiia zice din tot sufletul ca să mă sărute 
pre mine cu sărutarea gurei sale; care cuvânt atâta face ca și 
când ar zice: pre Moisi nu-l auz căci iaste la limbă împiede-
cat, buzele Isaiei sunt întinate, Ieremiia a grăi nu știe pentru 
că iaste prunc și toți prorocii au amuțit; ci El însuș să-mi gră-
iască mie și să-mi deșchiză voia Părintelui Său și în ființa Sa 
pre mine să mă învéțe, a Căruia preiubita ființă pre mine să mă 
înoiască și râurile învățăturilor Lui să se facă în mine izvor de 
apă mântuitoare întru viața cea vecinică.

Vedeți, drept acéia, fraților, ce taină mare prăznuiaște 
bisérica noastră întru această vréme, care taină cei de demult 
întru atâțea ani de la începutul lumii au dorit și n-au câștigat-o. 
Iar noi, întru această vréme având-o, o prăznuim. De aici lesne 
iaste a înțelége ce pohtéște de la noi pricina aceștii sfinte vremi: 
pohtéște nevoința sfintelor rugăciuni, laude dumnezeești, mul-
țemite pentru binele ce am luat de la Dumnezeu, împărțirea 
milosteniei, posturi, împreunare adése cu preasfintele taine, 
curățeniia sufletului, carele acésteia toate gătesc sălaș întru ini-
mile noastre, spre venirea Domnului și ne îndeamna spre faceri 
de bine.

Că cu acéste podoabe de fapte bune logodnica chiamă cătră 
sine pre iubitul mire zicând: patul inimii méle înfrumusețat 
iaste cu florile doririlor dumnezeești și casa mea iaste cu lém-
nele céle mirositoare și nestricate a facerilor de bine întemeiată. 
Că pre acest fél de sălaș și mirele bucuros să pleacă și rămâne 
acolea până când tréce zioa și umbra să pleacă. Spre prăznuirea 
adevărată acestor taine trebue ca să-și rânduiască omul vréme în 
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toate zilele50; iar de nu vom face nici unele de acéstia, de ce folos 
vor fi noao acéste sfinte vremi? Trebuiaște, dară, pentru aceasta 
ca să ne facem și noi soți vremii și să ne nevoim spre prăznuirea 
intrării trupești a Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim și 
spre ascultarea patimilor Sfinției-Sale să ne gătim, ca să putem 
striga și noi ca tâlhariul: „Adu-Ți aminte, Doamne, când vei veni 
întru împărățiia Ta” și cu moartea Sa, omorând moartea, să ne 
dăruiască viața cea dorită. Amin.

50 În ediția din 1888: „să-și rânduiască omul vrémea în toate zilele”.
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predoSlovie la cuvântul de 
învățătură în dumineca florilor*

O, cât sânt de minunate sémnele bucuriei, ce arată 
astăzi Ierusalimului, la întrarea Domnului Hristos! 

Ca pre un Biruitoriu îl priiméște. Toată cetatea iase întru întâm-
pinarea Lui. Norodul și mulțimea, toată rânduiala i să închină 
cu cucerie și toată vârsta Îl cinstéște cu laude. Unii aștern hai-
nele lor pre pământ ca să treacă și alții cu frunzele copacilor Îi 
împodobesc calea. Alții merg înainte cu stâlpări și alții îi urma 
cu ramuri. Alții Îl slăvesc ca pre un fiiu al lui David: „Osana, Fiiul 
lui David” și alții Îl propoveduesc Împărat lui Israil: „Blagoslovit 
Cel ce vine în numele Domnului, Împăratul lui Israil”.

Și pentru ca să fie bucuriia mai cu mult minunată, până și 
pruncii cei făr’ de răotate, cu ramuri în mâini și cu laudele striga: 
„Osana, Celui dintru înălțime!”.

Dară oare de unde atâtea glasuri veselitoare? De unde atâ-
tea măriri? Din ce pricină atâta bucurie la norod și atâta cinste 
Mântuitoriului Hristos? Ne-o spune, feții miei, evanghelistul 
Ioan la Evanghelia de astăzi, zicând: „Pentru acéia Îl și întâm-
pină pre El norodul că auzise că au făcut El acest semn! Înviia-
rea cea trupească a lui Lazar au dat pricină norodului să facă 

* În manuscrisul nr. 3460, aflat în colecția Bibliotecii Academiei Române, 
această predică se regăsește la fila 129.
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cătră Hristos o priimință neobicinuită ca aceasta, să alérge întru 
întâmpinarea Lui cu stâlpări, să-L mărească cu laude: «Osana, 
Fiiul lui David»”.

Și gândul cel de taină a aceștii învieri îmi dă mie pricină să 
fac astăzi, înaintea dragostei voastre, această vorbă. Însă voiu să 
vă arăt cui să închipuiaște acest Lazar și a câtă milă are trebu-
ință, pentru ca să înviiaze, cela ce zace ca Lazar mort de patru 
zile în groapă. Ce ascultați cu dragoste, de pohtiți să vă folosiți 
sufletéște.
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cuvânt de învățătură și de umilință  
în dumineca florilor*

III

Nu socotesc să fie nici unul din cei ce au puținică ști-
ință den Sfânta Evanghelie, carele să nu poată înțélege 

fără multe tălmăcituri, cui să închipuiaște acest Lazar, pentru 
carele pre larg povestéște Evanghelia lui Ioann. Ajungă să știe 
cum că păcatul iaste moartea sufletului, pentru ca să cunoască 
îndată cum că mort ca acesta carele zace împuțit în groapă altul 
nu iaste fără numai păcătosul (carele, măcar că trăiaște, măcar 
că vorbéște, măcar că să bucură și să răsfață pururea, iară iaste 
mort, pentru căci sufletul carele iaste partea cea mai aleasă și 
mai stăpânitoare al sinelui său iaste mort, pentru căci îi lipséște 
darul cel dumnezeesc, carele îi iaste viața cea adevărată).

Și dintru acéste puține cuvinte pre lesne au înțeles fieșteca-
rele cui închipuiaște Lazar. Dară nu știu de va înțelége așa pre 
lesne și céle pentru ale lui Lazar că, fiind mijlociri ca acélea, dau 
pricină fieștecăruia să gândească și să se minunéze. Pentru căci 
la acest Lazar mort vedem atâta despre partea lui Hristos, cât 

* În manuscrisul nr. 3460, aflat în colecția Bibliotecii Academiei Române, 
această predică se regăsește la fila 130.



Sfântul Antim Ivireanul

226

și despre partea norodului, oarecari despărțeli, oarecari sémne 
alése, carele la alți morți ce-au înviiat Hristos nici să văd, nici 
vreunul din evangheliști o povestéște.

Noi știm cum că Hristos, afară din Lazar, au înviiat și pe alți 
2 morți, precum să véde la Mathei, în 9 capéte și la Luca în 7, 
adecă pre fata lui Iair și pre feciorul văduvei: pre céia la Caper-
naum și pre cela la Cetatea Nain; pre acéia de 12 ani și pre acesta 
tânăr de vârstă; pre acéia singură născută și pre acesta singur 
născut; pre acéia în casa tătâne-său și pre acesta la ușa cetății. Și 
cu toate acéstea, nici la fata acéia, nici la acest fecior n-au făcut 
norodul vreo arătare, nici au eșit cu stâlpări și cu ramuri întru 
întâmpinarea lui Hristos, precum au făcut astăzi, la înviiarea lui 
Lazar. Că și cei mici și cei mari striga: „Bine e cuvântat Cel ce 
vine în numele Domnului, Osanna, Celui dintru înălțime!”.

Dară, (oare, pentru ce) această despărțeală între cei doi 
morți și între cest de al treilea? Nu era minuni și acéle doao, 
precum iaste și această de a treia? Nu era acestaș Hristos ce au 
înviiiat și pre cei doi morți, precum au înviiat și pre acest de al 
treilea? Dară apoi pentru ce, la înviiarea lui Lazar, atâta bucurie, 
atâta cinste, atâta mărire și la acei doi morți numai o mulțemită 
proastă cătră Dumnezeu și nu mai mult? Pentru ca să pricépem 
taina acestui cuvânt să cuvine să socotim pre acești morți, nu 
după slova evangheliceștii istorii, ci după duh și după taina gân-
dului evanghelicesc.

Dumnezeeștii părinți să unesc într-un gând și zic cum că 
și acești doi morți sânt închipuiri păcătosului, precum iaste și 
Lazar închipuiri păcătosului, precum am și mai zis. Însă, câte 
trei morții nu sânt închipuiri numai unuia singur păcătos, ci a 
multor féliuri de păcătoși. Pentru căci alt păcătos să înțelége fata 
lui Iair și altul feciorul văduvei și altul Lazar.

Fata cea moartă a lui Iair, ce au murit în casă, închipuiaște 
pre păcătosul acela care păcătuiaște cu mintea și cu voința, 
adecă carele să află în voință ca acéia să păcătuiască, dară păcatul 
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încă nu l-au isprăvit cu lucrul sau pentru căci nu i-au dat vréme 
îndemână, sau pentru căci n-au avut putére să facă acéia ce poh-
tiia. Închipuiaște încă și celuia carele, au din nesocotință, au din 
nepricépere, au din pornirea tineréțelor, sau, precum zice dum-
nezeescul Theofilact, din slăbiciunea firii omenești fiind biruit, 
cade, făr’ de véste, în cursele păcatului. Încăș închipuiaște și 
celuia ce au greșit adevărat, iar păcatul lui iaste pentru ca să zic 
așa, ascuns în casă, nu s-au vădit în lume, nici s-au făcut cunos-
cut la oameni.

Iar feciorul văduvei, carele să aduce în pat, afară din cetate, 
închipuiaște păcătosului aceluia carele au săvârșit cu lucrul 
păcatul și s-au îndulcit pre sine, sau cu lăcomiia, sau cu strâm-
bătatea, sau cu curviia și cu altele asémenea. Închipuiaște încă 
și celuia ce au adaos la păcatul cel dintâi și al doilea și, călcând 
o poruncă a lui Dumnezeu, nu s-au temut să calce și a dooa și a 
treia; și aceasta nu în taină, ca cel dintâi, ci de față, făr’ de rușine 
și făr’ de frică, în mijlocul cetății și în vederia tuturor oamenilor, 
cu scandilă de obște și cu paguba vecinului său.

Al treilea mort, carele iaste Lazar, ne adeverează pre cel ce au 
îmbătrânit în păcat și s-au obicinuit în răutate și nu poartă grijă 
niciodată pentru mântuirea sufletului său. Toată zioa curvéște, 
preacurvéște, năpăstuiaște, apucă, nu să rușinează de oameni, 
nu să téme de Dumnezéu, nu ascultă învățături, nu priiméște 
sfaturi; plâng înaintea lui săracii și nu i să face milă de ei; strigă 
văduvele pentru căci nu le face dreptate și nimic nu grijaște; sus-
pină vecinul, pentru căci îi ține al său și nu ascultă. Acest păcă-
tos, nu numai că iaste îngropat în groapa păcatului, făr’ de graiu, 
făr’ de duh, făr’ de simțire, făr’ de nădejdia mântuirii, ce iaste 
încă, ca și Lazar, legat de mâini și de picioare, cu fășuri, adecă 
strâns tare de legăturile păcatelor lui51, după cum zice Sfântul 

51 În ediția din 1888: „legat de mâini și de picioare, cu înfășături, adecă 
strâns tare cu legăturile păcatelor lui”.
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Duh la 5 capete ale Pildelor: „Fieștecarele să strânge cu șirurile 
păcatelor sale, făr’ de a putea să săvârșească vreo bunătate sau 
vreun lucru plăcut lui Dumnezeu”.

Are și fața lui cu giulgiu legată; fiind orbit de păcat nu 
cunoaște ticăloasa lui întâmplare, nu véde adâncul întru carele 
să află; nu socotéște muncile céle de véci ce-l așteaptă. Zace și 
deasupra lui piatră grea, carea iaste putéria obiceaiului celui vâr-
tos, care obicieiu apasă și îngreuiază sufletul lui atâta, cât nu-l 
lasă să se scoale din groapa ticăloșiei, nici lasă să răsufle.

Deci, precum pentru Lazar zicea Martha, „Doamne, iată 
pute”, așa mai cu cuviință putem să zicem și noi cum că acest 
păcătos iaste adevărat împuțit, de vréme ce nu patru zile, ce săp-
tămâni și luni și ani și vremi, să află îngropat în groapa păcatului.

Acum dară, să vedem drept ce să face atâta bucurie la înviiarea 
lui Lazar și nu să face la înviiarea celoralalți morți (aceasta iaste 
pricina), pentru căci măcar că înaintea puterii lui Dumnezeu nu 
iaste nici un lucru cu anevoe, sau cu neputință, iar în socoteala 
omenească mai cu anevoe și mai de minune să véde înviiarea 
unui mort, pre carele l-au văzut în groapă de patru zile împuțit, 
precum era Lazar, decât înviiarea unui mort, pre carele îl ducea 
să-l îngroape, ca pe feciorul văduvei, sau altui mort, carele numai 
atunce, în grab’ au murit, ca fata lui Iair, pentru ca să cunoască 
păcătosul carele ș-au cheltuit toată viața în păcat și au îmbătrâ-
nit în răutăți și s-au înstreinat de tot din darul lui Dumnezeu și 
s-au făcut slugă păcatelor și rob diavolului, cât iaste de cu anevoe 
întoarcerea lui și cum că din groapa obiceaiului celui rău nu iaste 
cu putință, niciodată, să iasă, fără numai cu mare osteneală, cu 
neasemânată pocăință și cu o milă a lui Dumnezeu, mai aleasă. 
Și, de vă prepuneți la aceasta, socotiți rogu-vă acéia ce au făcut 
Hristos când au înviiat pre cei trei morți și veți înțelége adevărul.

La mortul cel dintâi, carele era fata lui Iair, zice evanghelis-
tul Mathei, cum când au mers Hristos să o înviiaze n-au zis un 
cuvânt, numai au apucat- o de mână și s-au sculat fata.
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La al doilea mort, la feciorul văduvei, zice evanghelistul 
Luca, cum să s-au atins de coșciug și numai atâta zise: „Voinice, 
ție zic: scoală! Și șăzu mortul”.

Iar la al treilea, la Lazar, ce n-au zis și ce n-au făcut dulcele 
Iisus, să-l înviiaze. Cetiți la Ioan în 11 capete și vedeți. Întâi zice: 
„Gemu cu duhul și să turbură pre Sine”. A dooa, din ochii Lui 
cei dumnezeești au curs lacrămi: „Și lăcrămă Iisus.”. A treia: „Au 
rădicat ochii în sus și S-au rugat pentru dânsul lui Dumnezeu 
Tatăl: Părinte, mulțumescu-Ți că M-ai ascultat”. Și la cea de pe 
urmă, cu glas groaznic, cu carele au turbutat tot iadul, aduse 
pre Lazar dintru întunérecul morții la lumina vieții: „Glas mare 
strigă: Lazare eși afară. Și eși mortul”.

Acum, spuneți-mi, ce închipuiaște aceasta? Ce ne învață 
această mijlocire despărțită, cu care au înviiat Hristos pre cei 
trei morți: pre cel dintâi, cu atingerea mâinii, pre al doilea cu un 
cuvânt prost și pre al treilea cu lacrămi, cu rugăciune și cu glas 
mare?

Dumnezeescul Zlatoust și sfântul Theofilact și toți tâlcui-
torii Sfintei Evanghelii zic cum că aceasta au vrut să ne învéțe 
Hristos, Domnul vieții și al morții, că păcătosul carele iaste mort 
în darul lui Dumnezeu, pentru căci au păcătuit din nesocoteală 
și din slăbiciunea firii, înviiază pre lesne, lasă păcatul și vine în 
pocăință, cu atingerea dumnezeescului dar.

Așijderea și celalalt, carele au căzut din dragostea lui Dum-
nezeu de doao ori și de trei ori; iară încă fiind tânăr în răutate și 
acesta, cu ajutoriul lui Dumnezeu, cu învățăturile Evangheliei, 
de nu să va căi astăzi, să va căi mâine; lasă răutatea și iară să 
întoarce pre calea mântuinței.

Iar al treilea, carele au îmbătrânit în păcat și s-au obicinuit, 
în desfătări și în deșărtăciunile céle lumești, în pohtele lui céle 
réle, nu iaste cu putință să se întoarcă prea lesne ci, au rămâne 
făr’ de căință și moare în păcat, de vréme ce, după cum zice 
David: „Departe e de la păcătoși mântuirea”, pentru căci în toată 
viața lui n-au cercat îndreptările lui Dumnezeu, sau, pentru ca 



Sfântul Antim Ivireanul

230

să vie în căință trebuiaște un ajutoriu tare, de sus, un cuvânt viu 
al lui Dumnezeu, Carele să va52 în tot chipul să-l rădice din păcat, 
precum au rădicat și pre Lazar din groapă.

Și de vréme ce aceasta nu să întâmplă niciodată, sau să 
întâmplă foarte rar, pentru căci nu are Dumnezeu datorie să 
mântuiască pre nimenea cu de-a sila, pentru aceasta, când să 
va întâmpla vreo minune ca aceasta și să va căi unul ca acesta, 
învechit în păcat, când să va întâmpla să se înviiaze un mort ca 
acesta, de patru zile, să se întoarcă în casa cea părintească, un 
fiiu ca acesta preacurvariu, să se afle o oae rătăcită ca aceasta 
și un filiar ca acesta pierdut, adevărat fiind această minune a 
milostivirii lui Dumnezeu, mare bucurie să face în ceriu și pre 
pământ, a căriia bucurie iaste închipuirea aceasta ce s-au făcut 
astăzi în Ierusalim, pentru înviiarea lui Lazar. Pentru căci să 
bucură Dumnezeu, să bucură îngerii, să veseléște toată bisérica, 
carea au câștigat. Iară pre iubitul său fiiu, a căruia era desărvâr-
șit desnădăjduită mântuirea, iată dară câtă neîndemână, câte 
împiedecări și câte împotriviri are pocăința păcătosului, carele 
au îmbătrânit în păcat.

Dară, putea-voiu créde eu, iubiții miei, cum că aici, între 
turma mea cea cuvântătoare, să fie oi ca acéstia, rătăcite, Lazari 
ca aceștia, păcătoși ca aceștia, împietriți la inimă și necăitori? 
Credința voastră cea multă nu mă lasă să o crez (aceasta). Iar de 
să va întâmpla, din depărtarea dumnezeiască, să se afle cineva 
întru această nevoe ticăloasă și vrédnică de plâns, cu multă 
scârbă de inimă îmi întorc cuvântul cătră dânsul și-i zic, pre-
cum zicea Hristos cătră jidovi, pentru Lazar: „Unde l-ați pus pre 
dânsul?”. Unde ți-ai pus, păcătosule, sufletul tău cel iscusit, cel 
frumos, cel minunat, cel vrédnic? Unde ți-ai îngropat partea cea 
mai aleasă al sinelui tău, zidirea cea mai iscusită a dumnezeeștii 
puteri, soțiia cea iubită a îngerilor? Unde iaste frumuséțea acéia 
a închipuirii cei dumnezeești? Unde iaste podoaba a darului 

52 Conjunctivul verbului „a vrea”: să vrea.
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celui dumnezeesc? Unde iaste slava? Unde sânt frumuséțele lui 
céle minunate, carele îl arăta mai luminat decât soarele?

Așa, făr’ de socoteală, ai lăsat să se piarză păcatul și să-l 
vânture, ca țărâna vântul53. Dară cum nu te milostivești asu-
pră-ți? Cum nu-ți plângi nenorocirea? Plânge pentru tine 
bisérica. Plâng drepții. Plânge îngerul, păzitoriul sufletului tău, 
pentru căci véde, aiave, pierzarea ta. Și tu nu verși o lacrămă, 
nu te întristezi, nu vii în căință. O, fiiule, carele ești mort, 
Lazare îngropatule în groapa nesimțirei, eși afară! Vino odată 
în sine-ți. Vezi-ți ticăloșiia ta. Lasă acel obiciaiu rău al păcatu-
lui, carele te-au omorât și te-au despărțit de Dumnezeu, Carele 
te-au zidit: „Întoarceți-vă cătră Mine, și Mă voiu întoarce cătră 
voi”, zice Dumnezeu, prin rostul prorocului Malahiei, cătră toți 
păcătoșii.

Adevărat, feții miei, milostiv iaste Dumnezeu și îndelung 
răbdătoriu și pohtéște întoarcerea și mântuirea tuturor; că pen-
tru acéia au priimit crucea și moartea. Ci numai un lucru trebu-
iaște, făr’ de carele nu iaste cu putință să vie niciodată păcătosul 
în căință, care lucru nici arată Hristos54 la înviiarea lui Lazar. 
Putea, adevărat, Mântuitoriul să înviiaze pre Lazar așa precum 
să afla închis în mormânt, iar n-au vrut. Ci întâi au poruncit 
să rădice piatra de pre mormânt și atunce l-au înviiat. Dară, 
știți pentru ce? Pentru ca să înțeleagă păcătoșii cum că de nu 
vor rădica deasupra lor piatra obiciaiului celui rău, cu neputință 
iaste să înviiaze și să se căiască. „Luați piatra”. Această piatră tre-
bue să o rădice (de pe inima sa) iubitoriul de argint; să dea îna-
poi lucrul cel strein, să nu facă strâmbătate, să nu jăfuiască; iar 
de nu, nu va înviia.

Această piatră trebue să o rădice iubitoriul de desfătări; să 
lase pohtele lui céle réle, voile trupului; iar de nu, nu să va scula. 

53 În ediția din 1888: „Așa făr’ de socoteală, ai lăsat să le piarză păcatul și 
să le vânture ca țărâna vântul”.

54 În ediția din 1888: „care lucru ni-l arată Hristos”.
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Această piatră să cuvine să rădice zavistnicul, pre aceasta pizmă-
tariul, pre aceasta trufașul, pre aceasta clevetnicul. Să nu necin-
stească cu clevetirea pre fratele său; să nu hrănească vrajba în 
inima lui; să nu voiască răutatea altuia; să nu să trufească asupra 
altora. Iar de nu, nici mântuire va afla, nici să va scula din groapa 
păcatului.

Dară, ce voiu zice? Mă tem că să va prinde la noi cuvântul 
Isaiei ce zice la al șaselea cap: „S-au îngrășat inima norodului 
acestuia și cu urechile greu au înțeles și ochii lor au închis”; și 
aceasta iaste pricina.

Când au vrut David să se lupte cu Goliath, alte arme n-au 
luat la el, fără numai o praștie și cinci pietri din râu. Și ce s-au 
întâmplat? Îndată cum au aruncat piatra cea dintâi, zice Scrip-
tura, la întâia carte a Împăraților, la 17 capete, cum că au rănit 
pre streinul de fél în frunte, și, surpându-l jos, l-au omorât. Goli-
ath iaste păcatul; David, carele să luptă asupra păcatului iaste 
propoveduitoriul Evangheliei; pietrile sânt cuvintele lui Dumne-
zeu și praștiia iaste putéria dumnezeescului dar.

Împotriva acestui Goliath o, câți Davizi, câți propovedui-
tori Evangheliei s-au luptat cu putérea Duhului Sfânt și într-alte 
vremi și în céste de acum55. Au zvârlit asupra păcatului nu cu un 
cuvânt evanghelicesc, nu cu o piatră, precum au făcut David, ci 
cu multe și de multe féliuri de cuvinte și învățături.

Și de vréme ce Sfânta Scriptură nu să dă lenevirii, nici înce-
tează propoveduirea Evangheliei, dară ce, oare căzut-a cu aceasta 
Goliath? Oare omorâtu-s-au întru voi păcatul? Dară unde sunt 
sémnele mântuirii voastre? Unde sunt sémnele biruinții?

Știu că astăzi ați luat, cu toții, din mâna biséricii, stâlpările 
și ramurile carele, pentru că sânt sémnele biruinții, vădesc că 

55 În ediția din 1888: „pietrile sânt cuvintele lui Dumnezeu și praștiia 
iaste putéria dumnezeescului dar împotriva acestui Goliath. O, câți Davizi, 
câți propoveduitori Evangheliei s-au luptat cu putérea Duhului Sfânt și într-
alte vremi și în céste de acum!”.
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le-ați luat; pentru căci într-acéste zile ați biruit pre vrăjmașii 
voștri, pre diavolul și pre păcatul.

Dară, oare, fi-va, aceasta adevărat? Măcar de ar da Dumne-
zeu să fie așa! O, câtă bucurie s-ar fi făcut în ceriu pentru voi! Ci 
mă tem că voi țineți sémnele biruinții și biruitoriu iaste diavolul, 
pentru căci nu văz pocăință, nu văz ispovedanie adevărată, nu 
văz vreo bunătate carea să veselească pre îngeri și să întristéze 
pre diavolul.

Însă, aveți încă, iubiții miei, vréme de mântuință. V-au rămas 
și acéste zile ale patemilor celor mântuitoare, întru carele Fiiul 
lui Dumnezeu Ș-au vărsat preasfântul sângele Său pentru mân-
tuirea sufletelor voastre. Deci, întru acéste sfinte zile faceți céle 
ce n-ați isprăvit în toată vrémea (ceastă bine primită) a sfântului 
post sau din nesocotință, sau din zăticneala vrăjmașului. Lăsați 
jafurile. Lăsați strâmbătățile, vrăjmășiile, curviile și scandilele.

Prorocul Iona, când propoveduia pocăință în Ninevi, zicea 
cătră norod: „Încă 3 zile și Ninevi să va strica”. Asémenea vă zic 
și eu astăzi: încă 3 zile v-au rămas: luni, marți și miercuri; cine 
întru aceste 3 zile nu să va căi și nu-și va ispovedi păcatele, creș-
tinéște, cu umilință și înfrângere de inimă și să se cuminece la 
joi mari cu Sfintele Taine, adevărat, pentru unul ca acela rămâne 
puținică nădéjde de mântuință.

Și fieștecarele să gândească cu socoteală acéste ce zic. Și 
Dumnezeu să luminéze pre toți să faceți acéia ce iaste de folos 
pentru sufletele voastre.
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cuvânt de învățătură în dumineca 
florilor*

iv

„Bine e cuvântat Cel ce vine în numele Domnului;
Osanna întru cei de sus!”

(Matei 21, 9)

Astăzi ne povestéște Mathei evanghelistul istoriia zilei 
acestui sfânt praznic, întru care au întrat Domnul 

nostru Iisus Hristos în Ierusalim, într- acesta chip zicând: „Veni 
Iisus din Vithania la Muntele Măslinilor și au trimis doi din uce-
nicii lui, zicându-le lor: Mérgeți în satul carele iaste înaintea 
voastră, și numaidecât veți găsi o asină legată și mânzul cu ia; 
dezlegându-o, o aduceți. Și de va zice voao cineva ceva, veți zice 
că acéstia Domnului trebuesc și numaidecât le va trimite pre 
iale.

Și acéstia toate au fost ca să se plinească ce s-au grăit prin 
prorocul ce zice: Spuneți fétei Sionului, iată Împăratul tău vine 
la tine blând și șezând pre asină și pre mânz, fiiul cei de supt jug”.

* În manuscrisul nr. 3460, aflat în colecția Bibliotecii Academiei Române, 
această predică se regăsește la fila 168.
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Ci noi, cum, de această dată56, vom lăsa cuvintele evanghelis-
tului într-o parte și vom zice numai pentru cuvintele prorocului 
carele zice: „Iată Împăratul tău vine, blând”. Și nu numai singur 
acest proroc, ci toată ceata prorocească, cu un glas mărturisesc 
pre Domnul Hristos a fi Împărat și pentru aceasta pricină îi zic 
Mesiia (adecă împărat, miruit).

Iar poate să zică cineva pentru Hristos, cum că câtă vréme 
au fost pre pământ, ce lucru de mărire împărătească au arătat? 
Sau ce pohfală au făcut? Unde-I sânt curțile? Unde-I iaste sca-
unul? Unde-I sânt gloatele și slugile céle împărătești? Unde-I 
iaste stema și podoabele și célialalte lucruri ce să cuvin împăra-
ților? Adevărat, nici unele de acéstia n-au avut, căci împărățiia 
lui Hristos, nevăzută și neprecepută, iaste vécinică și nemutată, 
iaste nebiruită și făr’ de moarte, iaste cerească și sufletească, iar 
nu pământească și trupească, precum Însuși au zis înaintea lui 
Pilat: „Împărățiia Mea nu iaste din lumea aceasta”.

Drept acéia, Dascalul și Împăratul acest ceresc toată lucrarea 
Evangheliei au numit-o a fi împărăția ceriurilor, adecă acéle ce 
sânt scrise în Sfânta Evanghelie sânt cerești și dumnezeești, că 
ne îndreptează pre noi pre calea cea dreaptă ce mérge la împără-
țiia ceriului și cu duh ceresc ne întărește, învățându-ne să petré-
cem viața cerească, pentru ca să câștigăm și lăcașurile ei să ne 
facem desăvârșit, dumnezeești și cerești. Și de vréme, dară, ce 
iaste așa, cu cuviință au numit Domnul Hristos Evanghelia Sa 
cu numele împărăției ceriului, pentru că nimic nu iaste într-însa 
alta, fără numai lucru ceresc și dumnezeesc.

Drept acéia, pre Împăratul acesta ca cu dégetul ni-l arată 
astăzi Zaharia prorocul zicând: „Iată Împăratul tău vine la tine 
blând”, pre care Împărat văzându-L fariseii, de zavistie răpștiia 
asupra Lui. Iar pruncii cei mici, fiind porniți de Duhul Sfânt, cu 
glasuri de veselie Îl măriia, zicând: „Bine e cuvântat Cel ce vine 
în numele Domnului; Osana întru cei de sus”, care cuvinte să 

56 În ediția din 1888: „Ci noi, acum de această dată”.
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înțeleg: Mântuiaște-ne, drept acéia, pre noi, Cela ce ai venit din 
nălțime.

Multe și alése lucruri trebuesc a le săvârși împărații cei buni 
și vrédnici; iar mai vârtos au datorie să păzească pre norodul său 
de armele și de stricăciunile vrăjmașilor, care lucru și datorie 
Domnul Hristos foarte din destul l-au săvârșit. Căci noi, fiind 
ocoliți de 5 vrășmași, nebiruiți, carii stau de-a pururea împotrivă 
și ne aducea la mare și nevindecată stricăciune, cu preaputer-
niciia dumnezeirii, i-au biruit și i-au omorât. Care vrăjmaș sânt 
aceștea? Păcatul, moartea, iadul, diavolul și trupul.

Păcatul, prin vărsarea preascumpului Său sânge l-au stins 
și nu poate nimic să ne strice de nu ne va fi stăpânind vreo rău-
tate. Moartea, care s-au născut din păcat, precum zice fericitul 
Pavel: „Printr-un om au întrat păcatul în lume și, prin păcat, 
moartea”, ca un vrăjmaș nemilostiv ce iaste asupra noastră, cu 
moartea Lui au omorât-o. Iadul, carele iaste plata cea desăvâr-
șit a păcatului, prin pogorârea Lui într-însul l-au deșărtat și 
l-au sfărâmat. Pre diavolul, ca pre un începător tuturor păcate-
lor și muncitoriu sufletetelor noastre, l-au legat și l-au îmbez-
nat întru prăpăstiile céle mai adânci ale iadului. Trupul prin 
patemile Sale și prin răstignirea cea de pe cruce de patemi l-au 
domolit și l-au curățit.

Și, cum că ne-au mântuit Domnul Hristos de acești 5 vrăj-
mași nemilostivi, ce am zis, putem să ne încredințăm și din măr-
turiile Sfintei Scripturi. Că întâi, pentru păcat, Mihea prorocul 
zice: „Lepăda-va toate strâmbătățile noastre și va arunca toate 
păcatele noastre întru adâncul mării”. Aceștia sunt eghipténii cei 
sufletești carii, gonind pre fiii lui Israil, fură înecați și omorâți în 
Marea Roșie (adecă întru sângele lui Hristos).

Pentru moarte, zice apostolul Pavel, la cartea cea dintâi către 
corinthéni, în 15 capete: „În vrémea cea noao (adecă la vrémea 
învierii cei de obște a trupurilor) vrăjmașa moarte să va strica și 
dintr-acéia zi înainte nu va mai avea loc întru oameni”.
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Pentru iad tot acestaș apostol luminat arată, grăind: „Nimica 
păgubitoriu nu iaste acelora carii sânt întru Hristos Iisus, carii 
nu după trup, ci după suflet umblă”.

Pentru diavolul însuș Domnul zice la Ioan, în 12 capete: 
„Acum iaste judecata lumii; acum mai marele lumii aceștiia să 
va lepăda afară”.

Pentru patima trupului, putéria crucii minunat ne păzéște, 
pre caré omul nostru cel vechiu s-au răstignit, după cum zice 
la râmléni, în 6 capete: „Ca să se strice trupul, adecă tăriia și 
putéria păcatului, ca de acum să nu mai slujim păcatului”.

Că prin moartea Lui, tuturor credincioșilor li s-au dat bună-
tate, cu care, prin Duhul Lui întărindu-să omul cel din lăuntru, 
pre omul cel dinafară și vechiu să-l răstignească, împreună cu 
greșalele și pohtele sale și să îmbrace pre omul cel nou, carele 
iaste întru sfințiia și dreptatea adevărului.

Iară de vei pohti a cunoaște firea și năravurile acestui Împă-
rat, evanghelistul (tâlcuind cuvintele prorocului) le-au scris, 
zicând: „Vine ție blând”. Oamenii pohtesc pre împărați a-i vedea 
înălțați întru trufie și să poruncească cu putére și cu groază 
mare. Iar precum grăiaște Solomon: „Mila și adevărul iaste paza 
împăratului și cu dreptatea să întăréște scaunul lui”. Aceasta 
iaste dară, lauda cea mare a Împăratului nostru.

Bine au grăit de dânsul Zahariia, zicând: „Vine ție blând”. 
Blând zic, iar nu groaznic și înfricoșat; că n-au venit să rădice 
oști, sau să arunce dări preste noroade, sau să-i îngreuiaze cu 
lucruri mari și gréle, nici ca să ia bunătăți pământești, cela ce 
dăruiaște podoabe cerești. Ci au venit „ție blând”, adecă spre 
ocări, spre necazuri, spre batjocuri, spre scuipări și spre bătăi 
a răbda; că trupul Său, după cum zice Isaia: „L-au dat celor ce-l 
bătea și obrazul Său scuipătorilor”. Și încă atâta au fost blândé-
țele Împăratului acestuia și atâtea bunătăți ne-au adus noao 
printr-însa, căci vrând ca să ceară apostolul ceva de la oameni, cu 
denadinsul îi jura pre dânșii, pre blândéțele lui Hristos zicând: 
juru-vă pre voi, fraților, pre blândéțele lui Hristos.
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Și de vréme ce toți urmează Împăratului și ascultă de Dân-
sul, căci să nu ne îndreptăm și noi viața noastră spre blândéțele 
acestui Împărat? Ce ținem în piepturile noastre mâniia hiarălor 
celor sălbatice și pohta izbândirii, limba aspidei, gura șărpilor, 
cu caré toată zioa clevetim, batjocorim, ocărâm, înjurăm și ne 
pohtim unul altuia răul și paguba.

După acéia pomenéște evanghelistul a fi săvârșit ucenicii 
porunca Domnului și a fi adus asina, împreună cu mânzul ei. 
Iară n-au lipsit aceia carii striga și zicea: ce faceți, dezlegând 
mânzul? Care cuvinte nu s-au scris în deșărț de Marco evanghe-
listul, că cu acéstia au vrut sa însemnéze cum că niciodată de 
acum nu vor lipsi aceia carii vor sta împrotriva apostolilor, cu 
cuvinte gréle și împrotiva celor ce vor urma lor și tuturor celor 
ce ar vrea să petreacă întru Hristos cu dreptate și să se nevoiască 
a întoarce și a învăța pre norod, spre bunătăți. Că așa iaste scris 
împrotiva binelui, rău și împrotiva vieții, moarte; așa și împro-
tiva dreptului, cel păcătos.

După acéia, Domnul, șăzând pre asină, mergea în Ierusalim 
și toată cetatea, pornindu-să de dragoste, să bucura de o întrare 
fericită ca aceasta și cu ramuri de finic și de maslin L-au întâm-
pinat, cu acélia propoveduind nu numai biruința, ce și mila Lui. 
Și cei ce era aprinși de dumnezeiasca dragoste, așternea pre cale 
veșmintele sale, care feliu de cinste și de întâmpinare nu aflăm 
nicăiri să se fie făcut, nici unui împărat biruitoriu. Iar acest 
feliu de cinste de pre urmă, sufletéște, o dau lui Hristos, carii, 
pre omul cel vechiu lepădându-l, obiciaiurile céle vechi, pentru 
mărirea lui Hristos a le lepăda, să nevoesc; care lucru, măcar 
că și într-altă vréme, iar mai vârtos când iaste vremea pocăinții, 
trebuiaște a-l face, ca, răstignind păcatul întru Hristos, împre-
ună cu Dânsul înviind întru înoirea vieții să umblăm.

Drept acéia, de pohtim să facem această cinste și întimpinare 
Domnului, creștinéște, trebue să lepădăm mâniia, să scuipăm 
pizma, să stingem pohta izbândirii, să gonim de la noi gura cea 
vicleană și buzele céle hulitoare, să lepădăm de la noi. Și de am 
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luat cuiva, ceva, cu strâmbul, să-l dăm înapoi, a cui iaste. Și de 
suntem însoțiți cu vreo soție oarecare, netrémnică și îndemnă-
toare spre lucruri réle și de aceia să ne lipsim. Căci toate acéstia 
sânt legăturile diavolului; că de nu vom face aceasta acuma, când 
avem atâtea pilde înaintea ochilor noștri și când ne îndeamnă 
atâta învățătură bisericească - și încă tocma și moartea, crucea, 
piroanele, sulița, bătăile, scuipările, ocărâle, legăturile, încă și 
sângele cel vărsat a lui Hristos - nu ne vor întoarce spre pocăință, 
dară la focul când ne vom mai întoarce?

Și de vom vrea a prăznui, cu dragoste, patima și înviiarea 
Domnului și de pohtim a priimi destoinicéște pre Domnul, Cel 
ce vine spre mântuirea noastră, trebue să lepădăm veșmintele 
omului celui vechiu, adecă să zdrobim și să sfărâmăm obicea-
iurile și pohtele noastre céle vechi și așa Îi vom face întimpinare 
priimită și cinstită. Și împreună cu pruncii cei mici, carii sânt 
făr’ de răutate, să strigăm din inimă umilită, cu bucurie sufle-
tească și cu cucerie: „Bine e cuvântat Cel ce vine întru numele 
Domnului; Osana întru cei de sus”.
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cuvânt de învățătură la dumineca 
florilor*

v

Ziceți fétii Sionului: «Iată Împăratul tău vine la tine 
blând și mântuind»”, ne povestește Mathei evanghelis-

tul, în Evangheliia de astăzi.
La acest preacinstit și sfânt praznic de astăzi aflu doao 

lucruri împotrivitoare, carele amândoao deodată, întru acestaș 
ceas, îmi pricinuiesc și veselie și întristare. Văz, de-o parte, pre 
Mântuitoriul lumii că întră, biruitoriu, în Ierusalim, însoțit cu 
de tot féliul de rânduială și de vârstă omenească, dintru carii, 
unii mergea înainte și alții urma. Alții tăia ramuri din copaci 
și alții așternea hainele lor pre pământ. Alții Îl lăuda și alții Îi 
cuvânta măriri: „Osanna, Fiiul lui David”. Și de bucurie tot sufle-
tul mi să veseléște.

De altă parte iară văz pre acestaș Mântuitoriu Hristos că 
apropiindu- să de Ierusalim, varsă lacrămi amară pentru dânsa57, 
din ochii Lui cei dumnezeești. „Și văzând cetatea (zice evanghe-

* În manuscrisul nr. 3460, aflat în colecția Bibliotecii Academiei Române, 
această predică se regăsește la fila 186.

57 În ediția din 1888: „pentru dânsul”.

„
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listul) au plâns pentru dânsa”. Și, de multă întristăciune, mi să 
amăraște inima și stau de mă mir cum poate aici de să unește 
lumina cu întunéricul, liniștea cu furtuna, săltările cu suspinul, 
bucuriia cu întristarea, cântările cu lacrămile? Cum așa amă-
raște, dulcele Iisus, cu plânsul, bucuriia biruinții Sale? Cum nu 
să veseléște împreună cu norodul ce-L laudă? Cum nu să bucură 
cu cei ce-L propoveduesc, pretutindenea, Împărat: blagoslovit 
Cel ce vine în numele Domnului, Împăratul lui Israil?

Plânge, feții miei, între bucurii, Domnul nostru Iisus Hris-
tos, pentru căci întră întru nemulțumitoarea de cetate, cu totul 
blând, pentru ca să o mântuiască de păcatele ei. „Ziceți fétii Sio-
nului” i proci.

Și în loc de a afla într-însa pocăință și umilință, află sudălmi 
și necinstiri, află inima ei gata să-L osândească spre moarte. 
Acest féliu de plată sânt obicinuiți oameni a da lui Dumnezeu, 
când cu milostivirea Lui cea de margine îi chiamă la pocăință și 
pohtéște să-i mântuiască.

Și iaste cu putință să aibă pricină să se întristéze astăzi Hris-
tos și să plângă și pentru voi, fiii miei cei sufletești, carii cu stâl-
pări și cu ramuri ați venit, cu toții, véseli, întru întâmpinarea 
Lui. Însă, pentru ca să cunosc adevărul58, vă pohtesc să-mi dăru-
iți puținică ascultare, pentru ca să se mângăe și cuceriia voastră 
și dorința mea.

La învățătura ce am făcut în a dooa duminecă a postului, de 
veți ține minte, ați auzit cât iaste fără de asămânare milostivirea 
lui Dumnezeu și cu câtă dragoste părințească chiamă pre păcă-
toși la pocăință; că numa pentru acest sfârșit au rânduit Dumne-
zeu în sfânta a Lui bisérică acéste 40 de zile ale postului acestuia, 
pentru ca să aibă păcătoșii pricină să se pocăiască de păcatele 
lor și Dumnezeu să-Și arate cătră ei milostivirea Lui. Au rânduit 
această vréme să fie ca o zeciuială anului, nu pentru Dânsul, ci 
pentru folosul nostru, pentru ca să lăsăm răutățile, pentru ca 

58 În ediția din 1888: „ca să se cunoască adevărul”.
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să înfrânăm patemile, pentru ca să supunem trupul, pentru ca 
să facem lucruri creștinești și plăcute lui Dumnezeu: să hrănim 
pre săraci, să miluim pre cei streini, să ertăm pre cei greșiți, să 
arătăm dragoste cătră Dumnezeu și cătră vecinul nostru, iar mai 
vârtos pentru ca să ne curățim cugetele noastre de tina păcatului 
și cérem ertăciune de la Dumnezeu pentru necinstele ce I-am 
făcut, peste tot anul, cu gândul, cu cuvintele și cu lucrurile céle 
făr de lége.

Acum, toate acéstia, oare făcutu-li-am? Oare cine iaste sluga 
cea credincioasă și înțeleaptă? (Întreb și eu, cu gura Mântui-
toriului Hristos, după cum zice la 24 de capete a lui Mathei). 
Carele, viind Domnul lui, va afla făcând așa? Cine iaste creștinul 
acela carele într-acéste sfinte zile ș-au plătit datoriia? Cine iaste 
acel drept în credință și îmbunătățat, carele să fie postit și sufle-
téște și trupéște, să se fie pocăit de păcatele lui, să fie alergat, cu 
umilință adevărată la milostivirea lui Dumnezeu și să ceară ertă-
ciune? Cine iaste sluga cea credincioasă și înțeleaptă?

Marele Vasilie, la cuvântul al doilea ce face pentru post, zice 
cum că îngerii a fieștecării bisérici au câte o carte, întru caré, de 
la începutul postului scriu pre cei ce să postesc pen’ ca să știe cei 
ce nu-și fac datoriia. Bisérica încă are o carte, caré au luat-o de 
la Hristos, după a căruia învățătură sânt să se întrébe toți câți 
să laudă a fi creștini, următori lui Hristos și fii adevărați ai sfin-
tei bisérici. Și oare ce carte socotiți să fie aceasta? Iaste acéia ce 
stă în lăuntru, în sfântul jărtăvnic, pre sfântul prestol, căriia ne 
închinăm cu toții și o crédem; adecă iaste sfânta și dumneze-
iasca Evanghelie.

În cartea îngerilor poate să fie mulți nescriși, sau pentru vreo 
nevoe lumească, sau pentru vreo boală trupească, cu carele li 
s-au zăticnit postul, iar în cartea biséricii iaste să se afle, negreșit, 
scriși toți și cei tineri și cei bătrâni, bogații și săracii, arhiereii, 
și preoții, boiarii și stăpânitorii și toți câți mărturisesc dreapta 
credință. Pentru căci cine nu să va afla într-acea carte nu să va 
învrednici împărăției ceriului.
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Pentru această sfântă carte, prorocind David, cu duhul zice 
un lucru preaslăvit la Psalomul 138, care mă pune la mare mirare. 
Și cuvintele lui sânt acéstia: „Și în cartea Ta toți să vor scrie: zile 
să vor zidi și nimeni întru dânșii”. Adecă zice că în cartea lui 
Dumnezeu toți să vor scrie și cum că să vor rândui niște zile des-
părțite, întru carele nimeni nu să va afla scris.

Acéste cuvinte a lui David foarte mi să par întunecate și 
nepricepute. Eu știu din Scriptură cum că în cartea lui Dum-
nezeu nu numai să scrie fieștecarele, ce să scriu încă și a fieș-
tecăruia și faptele céle bune ce au lucrat și păcatele ce au făcut 
și zilele și ceasul și locul întru carele le-au făcut. Că zice iarăș 
David: „Și cel nelucrat de mine au cunoscut ochii Tăi”.

Dară oare care sânt zilele acélia întru carele nici unul nu va fi 
scris? Multe sânt, peste tot anul, iar mai multe ale sfântului post. 
Întru acéste zile mă tem, adevărat că nimeni nu să va fi scris în 
cartea lui Dumnezeu, căci așa mi se pare cum că nimeni n-au 
făcut pocăință adevărată.

Cartea lui Dumnezeu iaste Sfânta Evanghelie, precum am și 
mai zis. Nu zic pentru célialalte zile ale anului, ci numai pentru 
acéstia ale sfântului post. Cine s-au scris într-însa? Cine au făcut 
acélea ce l-au învățat Evangheliia?

În Dumineca de lăsata secului de brânză ne-a învățat Evan-
gheliia să ertăm pre vrăjmașii noștri, pentru ca să ne iarte și pre 
noi Părintele cel ceresc, să nu facem lucrurile noastre în fățărie, 
să nu adunăm comori pre pământ, ce comorile să le adunăm în 
ceriu, unde nici moliile, nici rugina nu o strică și unde furii nu 
o sapă, nici o fură. Și acéstia, cine din noi le-au făcut? Au trecut 
acea zi și în carte nimeni nu s-au scris. „Zile să vor zidi și nime-
nea întru dânșii”.

Au venit Dumineca cea dintâi a postului, întru caré au zis 
Evangheliia cum că Fiiul lui Dumnezeu ne-au văzut supt smo-
chin: smochinul iaste semnul păcatului. Și din noi care creștin 
au lăsat păcatul? Cine s-au asemânat lui Nathanail, să alérge cu 
pohtă și cu dragoste cătră Hristos, să-L mărturisească Fiiul lui 
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Dumnezeu și să urască din tot sufletul pre blestematul de smo-
chin, pre păcatul? Au trecut zioa și în carte nu s-au scris nimeni, 
carele să se fie pocăit. „Zile să vor zidi și nimenea întru dânșii”.

Au venit a dooa Duminecă, a slăbănogului și cu pilda cărtu-
rarilor și a fariseilor, carii au clevetit pre Hristos și-L făcea huli-
tor, pentru căci erta păcatele, zicând: ce grăiaște Acesta așa hule? 
Ni-au învățat Evangheliia să părăsim clevetirile, să nu grăim de 
rău pre vecinul nostru, să nu-i zicem cuvinte grozave, să nu-l 
necinstim. Și cine au făcut-o aceasta? Cine și-au oprit limba de 
rău59 și buzele lui să nu grăiască vicleșug? Au rămas și într- acea 
zi cartea nescrisă. „Zile să vor zidi și nimenea întru dânșii”.

Au venit a treia Duminecă, a închinării cinstitei cruci, întru 
caré ne sfătuia Hristos să ne lepădăm de lume, să fugim deșer-
tăciunile și să rădicăm crucea Lui: „Cine va vrea – zice – vie după 
Mine, să se lépede de sine și să-și ia crucea sa și să vie după Mine”. 
Și carele din creștini au primit sfatul Lui? Cine au făcut acel lucru 
plăcut lui Dumnezeu? „Zile să vor zidi și nimenea întru dânșii”. 
Au trecut și acea zi și nimenea nu s-au scris.

Au venit a 4 Duminecă și ni-au pus Evangheliia de față pe 
fiiul acelui om ce avea, din copilărie duh mut. Și oare câți s-au 
învățat dintru aceasta să tacă păcatele céle streine și să-și ispo-
veduiască, cu umilință, precum să cade, păcatele lor? „Zile să vor 
zidi și nimenea întru dânșii”. Câți era obicinuiți să-și ascunză 
greșalele și să nu-și vădească păcatele lor, la duhovnic, au rămas 
iarăși aceia, precum au fost și mai înainte. Au trecut și zioa acéia 
și în carte nimeni nu s-au scris.

Au sosit și a cincea Duminecă a fiilor lui Zevedeu și cu dojana 
ce le- au făcut Hristos, zicându-le: „Nu știți ce cereți” au vrut să 
ne învețe să nu fim trufași, să nu cérem măriri deșarte, să nu 
purtăm grijă pentru bogății și pentru slave trecătoare, ci pen-
tru împărățiia lui Dumnezeu. Și cu aceasta ce am sporit? Că au 
rămas și într-acea zi cartea nescrisă și nimeni întru dânșii.

59 În ediția din 1888: „de la rău”.
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Și la cea de pe urmă au venit și zioa de eri, a lui Lazar, carele 
de patru zile zăcea în groapă și au înviiat. Și cine, au din cei 
tineri, au din cei bătrâni, s-au sculat din groapa păcatului? Cine 
ș-au deșchis ochii să vază lumina darului? Cine au ascultat gla-
sul Fiiului lui Dumnezeu, carele cu pilda lui Lazar îl chiema la 
pocăință? Au trecut și această zi și cu dânsa s-au săvârșit și sfân-
tul post și unde să se scrie cineva în sfânta carte? „Zile să vor zidi 
și nimenea întru dânșii”.

Dară, acéstia sânt rodurile pocăinții? Acest folos ne-au mij-
locit postul? Aceasta dobândă au făcut zeciuiala acestui an? 
Precum văz eu și pentru noi are pricină să Se întristeze Hristos 
precum să întrista și plângea și pentru Ierusalim, când întra cu 
ramuri și cu stâlpări.

Dară, când vor fi zilele acélia întru carele au să facă creștinii 
hotărâre să schimbe firea, să schimbe viața și să se facă îmbu-
nătățiți, de nu vor fi acéstia ale postului, carele să numesc zilele 
plângerii și ale umilinței? Ce acéstia iată că au trecut, făr’ de 
folos și nu iaste cu putință vrémea ce au trecut să se mai întoarcă 
înapoi.

Acum, dară, ce altă vréme ni-au mai rămas pentru ca să 
putem să ne scriem în cartea lui Dumnezeu, cu o pocăință ade-
vărată și cu ispovedanie?

Văz în Sfânta Scriptură, la Eșire, în trei capete cum când au 
chiemat Dumnezeu din rug pre Moisi și i-au descoperit cum 
că va, prin mijlocul lui, să mântuiască din robiia lui faraon pre 
neamul jidovesc, i-au poruncit să meargă, să zică acéste cuvinte: 
„Așa să zici fiilor lui Israil: Domnul Dumnezeul jidovilor ne-au 
chiemat pre noi să mérgem cale de trei zile în pustiiu, să-I facem 
jărtvă”. Această poruncă iaste taină ascunsă și trebuie să o desco-
perim, pentru ca să se înțeleagă. Aici vedem patru lucruri: Eghi-
pet, faraon, Moisi și trei zile în pustiiu.

Eghipetul iaste lumea aceasta, neascultătoare și vicleană, 
întru care iaste întins întunerécul păcatului, unde să omor toate 
întâi născute, adecă sufletele céle cuvântătoare, unde să prefac 
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apele în sânge, adecă faptele omenești în sudălmi și în batjocură 
lui Dumnezeu, unde stăpânește lăcusta și omida, adecă apucă-
turile, strâmbătățile, ura, zavistiia și vrajba.

Faraon iaste diavolul, carele cu înșelăciunile și cu vicleșugu-
rile, adecă cu desfătările trupului, cu deșertăciunile céle lumești, 
cu pohtele céle réle prinde pre oameni în cursă și ține robiți pre 
creștini, carii sânt Noul Israil și norodul cel ales a lui Dumnezeu.

Moisi sânt eu, nevrédnicul, păstoriul vostru și câți alți arhierei 
propoveduesc Evangheliia, carii sântem trimiși de Dumnezeu să 
vă chiem la pocăință, să faceț jărtvă lui Dumnezeu, să-I jărtvuiți 
tot sufletul vostru, tot gândul vostru și toată inima voastră. Că așa 
zice David: „Jărtvă lui Dumnezeu, duh zdrobit și inimă înfrântă”; 
și apostolul Pavel: „Jărtve ca acéstia sânt plăcute lui Dumnezeu”. 
Așa ne iaste poruncit la al doilea cap al lui Ioil: „Trâmbițați – zice 
– cu trâmbiță în Sion, sfințiți post, strigați slujbă, adunați norod, 
sfințiți adunare, alégeț bătrâni, adunați prunci”.

Și de vréme ce acéste 40 de zile ale sfântului post le-ați trecut 
în Eghipetul patemilor, întru grijile vieții, întru deșărtăciunile 
lumii, Dumnezeu, Carele iaste tot, cu totul milostiv și îndurăto-
riu, iară vă chiamă pre toți în pustiiu, adecă întru această sfântă 
săptămână, caré să cuvine să fie pustie, adecă slobodă de griji, 
de păreri lumești, de desfătări, de mâncări și de odihne trupești 
și vă rânduiaște cale de trei zile, carele sunt acéste trei zile ce au 
mai rămas, adecă luni, marți și miercuri, pentru ca să vă curățiți 
cu pocăința, pentru ca să vă îndreptați cu ispovedaniia, pentru 
ca să vă împodobiți cu lucrurile céle sufletești și pentru ca să vă 
gătiți cu rugăciuni și cu milostenii, în zioa cea mare și înfricoșată 
a sfintelor taini. Să aduceți lui Dumnezeu jărtvă de laudă, să vă 
împreunați cu trupul și cu sângele Fiiului lui Dumnezeu, să vă 
uniți toți cu Dumnezeu și toți să vă scrieți în cartea Lui.

Acuma, iaste cu putință să se afle cineva atâta de vrăjmaș 
luiș, cât să lase să treacă și acéste trei zile și să rămâe nepocăit, să 
rămâe nemișcat din Eghipetul răutăților, să rămâe lipsit de darul 
și de milostivirea lui Dumnezeu, ce-l chiamă la pocăință?
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Aceasta iaste, feții miei, vrémea cea bine priimită, ce zice 
marele Pavel. Și zilele aceștii sfinte săptămâni sânt zilele mântu-
irii, întru care să cuvine să răscumpărăm vrémea, caré în deșărt 
o am pierdut; pentru căci célialalte zile ce așteptăm sânt vicléne, 
sânt zilele lumii, zilele trupului, zilele deșărtăciunii, întru carele 
nu s-au folosit cei ce au umblat și întru acéstia trebue să se vază 
cuceriia voastră, întru acéstia să strălucească râvna creștină-
tății voastre, întru acéstia să cunoască lumea putéria credinții 
voastre.

Norodul ce au ieșit astăzi întru întâmpinarea Mântuitorului 
Hristos – zice Sfânta Evangheliie la Mathei în 24 de capete – cum 
că unii au așternut veșmântele lor pre cale și alții frângea stâlpări 
den copaci și așternea pre cale și măcar că Mathei nu zice ce fel 
de stâlpări era, iar Ioan zice că era stâlpări de finic și Luca zice că 
era stâlpări de maslin și aceasta să cuvine să facă fieștecare creș-
tin într-acéste zile, pentru ca să cinstească patemile lui Hristos 
și pentru ca să priimească cu vrednicie dumnezeeștile taini, să 
aștearnă pre pământ veșmântele lui și să ție în mână stâlpări de 
finic și de maslin.

Veșmântele – zice dumnezeescul Theofilact – cum că închi-
puesc trupul, că trupul iaste veșmânt sufletului. Drept acéia să 
cuvine să supue neștine trupul sufletului, să-l smerească cu pos-
turi, cu țineri și cu strimtorimi, pentru ca să se facă lăcaș Dum-
nezeului celui viu și vas curat Fiiului lui Dumnezeu.

Stâlpările céle de finic închipuesc răbdarea, iar céle de mas-
lin închipuesc îndurarea. Și să cuvine acéste doao bunătăți să 
le arate creștinul mai mult decât célialalte, întru acéste sfinte 
zile și cu acéstia să priimească pre Mântuitoriul lumii; să rabde 
puținică scârbă pentru dragostia Celuia ce au răbdat crucea și 
moartea. Aceasta să se înțelepțească întru voi, caré și în Hristos 
Iisus ne învață marele Pavel.

La toate simțirile au pătimit Domnul nostru: la vedére, la 
auz, la miros, la pipăire și la gust și la toate simțirile iaste cu 
cale și cu dreptate să pătimească cine iaste creștin și următoriu 
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Mântuitoriului: ochii lui să vérse lacrămi, pentru ca să-și plângă 
păcatele; urechile lui să asculte cu răbdare, în toate zilele, ceta-
niile biséricești, cântările și slujbele; cu mirosul să nu miro-
sească alta făr’ numai mirosul cel duhovnicesc, ce iase din sfin-
tele cuvinte și din darul Duhului Sfânt. Gustul să păzească post 
desăvârșit și ținére cu pâine și cu apă, numai să împlinească tre-
buința și nu cu bucatele céle de multe feliuri și cu băuturile céle 
multe. Pipăirea iară, pentru căci iaste de cât célialalte simțiri mai 
vinovată, să cuvine să se smerească mai mult decât célialalte, cu 
neodihna, cu metanii și cu alte osteneli cu câte să înfrânează 
trupul.

Și acéstia sânt stâlpările céle de finic; dară n-ajung numai 
acélia, ce trebuesc și stâlpările céle de maslin.

Când au mers priiatenii lui Iov să-l vază la acea nevoe mare 
ce i s-au întâmplat, zice Sfânta Scriptură cum că au stătut 7 
zile numai uitându-se la el, făr’ de a-i grăi un cuvânt măcar. Și 
aceasta să cuvine să facă și sufletele céle creștinești, într-această 
săptămână. De iubesc pre Fiiul lui Dumnezeu, să se uite la El, 
să tacă și să se minunéze; să gândească pentru a cui dragoste 
pătiméște un Dumnezeu, făr’ de păcate și dimpreună să simță 
durére, pentru durerile Lui, să se întristéze pentru întristarea 
Lui și dinpreună să pătimească cu Dânsul, cu gândul și cu inima.

Și așa făcând, într-acest fél, veți răscumpăra vrémea postu-
lui, ce au trecut făr’ de folos; vă veți face vrédnici să vă împre-
unați cu preacuratele taini ale Mântuitoriului, vă veți scrie făr’ 
de nici o îndoială în cartea lui Dumnezeu. Și Domnul nostru 
Iisus Hristos, viind blând și mântuind, va avea pricină nu să se 
întristéze, nici să vérse lacrămi pentru sufletele voastre, și60 să 
vă blagoslovească, să vă sfințească și să îmbogățească cu darul 
Lui cel dumnezeesc, a Căruia noianul milostivirii să fie pururea 
acoperemânt, putére și mântuire sufletelor voastre. Amin.

60 În ediția din 1888: „ci”.
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cuvânt de învățătură la Sfinții  
și întocma cu apoStolii

 împărați coStandin și elena*

I

„Cu slavă și cu cinste l-ai încununat pre dânsul” 
(Psalmul 8, 5)

Cei ce să cunosc pre sine avuți, acéia pot să dea daruri 
vrédnice unui împărat și cei ce să cunosc pre sine învă-

țați, aceia pot să-i facă și căzuta laudă. Iar eu, cunoscându-mă 
pre mine foarte sărac de fapte bune și slab de învățătură, n-am 
să aduc alt dar vrédnic, nici altă laudă cuvioasă, de Dumnezeu 
încununatului, marelui împărat și întocma cu apostolii Con-
standin, fără numai cap plecat și cugetul mieu cel cucernic.

Drept acéia, întru cinstea lui am a zice, înaintea dragostei 
voastre puține cuvinte, nu cu obrăznicie, ci cu multă cucerie; nu 
cu vorbe ritoricești și alcătuite, ci cuvinte smerite și prostatece, 
nu după cum să cuvine, ci după putință. Ci vă pohtesc să ascul-
tați cu dragoste.

* În manuscrisul nr. 3460, aflat în colecția Bibliotecii Academiei Române, 
această predică se regăsește la fila 75.
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Și iară cu cucerie iscodesc să afle tâlcuitorii Sfintei Scripturi 
la Faptele Apostolilor, oare dintr-atâtea daruri mari, cu carele 
din dumnezeiescul dar s-au îmbogățit fericitul Pavel, care dar să 
fie cel mai mare și mai ales, cu carele în câte patru părți ale lumii 
s-au arătat minunat și vestit? Și zic unii cum să fie învățătura 
cea cerească, cu care au vânat toate limbile, au dezrădăcinat din 
toate locurile păgânătatea și au întins de la răsărit până la apus 
numele lui Hristos și credința.

Alții zic cum să fie descoperirile ce au luat, că fiind încă în trup 
s-au răpit până la al treilea ceriu, au văzut frumusețile céle cerești, 
au auzit cuvinte nespuse, carele nu iaste slobod omului a le grăi.

Alții iară zic cum să fie fost minunile céle făr’ de asămânare ce 
făcea, cu carele au luminat credința, de vréme ce nu numai cu gla-
sul vindeca și cu cuvântul făcea sémne ce și cu umbra și cu hainele 
făcea minuni. Iar apoi cu toții să unesc la vorbă și zic cum că nici 
un dar mai mult nu l-au mărit pre Pavel ca chiemarea lui.

Și adevărat au stătut prea minunat, de vréme ce pentru 
întoarcerea lui Pavel nici învățătura apostolilor au lucrat, nici 
putéria minunilor, ce lucrul acesta l-au săvârșit Însuși Cuvân-
tul lui Dumnezeu; și au făcut Fiiul lui Dumnezeu numai pen-
tru Pavel acéia ce au făcut pentru tot neamul omenesc. Și de 
S-au pogorât acolo din sânul Tatălui pentru toți oamenii, aici 
iară Însuși pentru Pavel au lăsat ceriul și S-au pogorât trupéște, 
cu toată dumnezeiasca Lui slavă, pentru ca să-l întoarcă. Și de 
vréme ce acea chiemare face pre Pavel atâta de minunat, cât nici 
apostol, nici mucenic nu iaste întocma măririlor lui, dară pentru 
vredniciile de Dumnezeu încununatului mieu Constandin, ce 
voiu putea zice? Carele asémene ca Pavel au luat întoarcerea lui 
asémene și chiemarea; din ceriu fu chiemat Pavel, din ceriu s-au 
chiemat și Constandin, după cum îl cântă bisérica. Pavel cu glas 
de lumină, precum spune Luca la Faptele Apostolilor: „Văzuiu, 
zice, pre cale încungiurându-mă lumină”, și Constandin cu slove 
alcătuite de stéle și cu glas purtător de lumină, precum mărtu-
riséște istoriia: „Întru acesta biruiaște”. Acolo Pavel, în miazăzi, 
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aici Constandin în miazăzi; acolo Pavel de Iisus ce S-au răstignit, 
aici Constandin, prin crucea lui Iisus. Și de vréme ce acolo măr-
turiséște cel cu limba și cu inima de aur, Ioann, cum că nu-i iaste 
limba iscusită spre a spune măririle lui Pavel, dară eu, că n- am 
nici limba aceluia cu vorba de aur, nici bogățiia graiului, ce voiu 
putea să aduc spre lauda lui Constandin, carele la chiemare au 
luat darul lui Pavel?

Drept acéia, cunoscându-mi neputința neștiinții méle, îmi 
caută și făr’ de voe a lăsa într-o parte toate célialalte mari vredni-
cii și lucruri minunate ce au făcut în multe părți ale lumii, acest 
minunat și sfânt împărat și voiu zice cu puține cuvinte, numai 
pentru un lucru; ce ascultați, să auziți.

Oare, pentru ce, sfântul Constandin61 i s-au dat acest titu-
luș, de-l numește sfânta bisérică numai pe dânsul cu acéste trei 
numiri: de Dumnezeu încununat, mare împărat și întocma cu 
apostolii? Și zicem, întâi, cum că iaste de Dumnezeu încununat. 
În ce chip? Una, pentru că pre ceialalți împărați îi aleg oame-
nii de-i fac împărați și-i încunună cu cunună de aur și cu pietri 
scumpe, iar pre marele Constandin, pentru bunătatea și curățe-
niia inimii sale însuș Dumnezeu l-au ales din limbi, ca pre Pavel 
din jidovi și l-au chiemat, cu glas ceresc, la vredniciia împărăției 
și l-au încununat cu cununa darului celui de sus, cu arma buna-
voirii, după cum zice David; și alta, că peste noapte i s-au ară-
tat în vis Domnul Hristos, zicându-i: „Acel semn ce ți-am arătat 
astăzi pe ceriu iaste arma acéia cu carea am mântuit din mâinile 
diavolului tot neamul omenesc, acela să aibi și tu ca un steag 
rădicat, să meargă înaintea ta, la toate războaele și cu darul ace-
luia vei birui pre toți vrăjmașii norodului ce ți-am încredințat 
să-l paști și vei fi pururea biruitoriu și izbăvitoriu”.

A dooa, de vréme ce împărățiia iaste un dar desăvârșit, carele 
să pogoară de sus, de la Părintele luminilor, asupra celor aleși și 
îmbunătățați, pentru vredniciia lui îi déde Dumnezeu de să făcu 

61 În ediția din 1888: „sfântului Constandin”.



Sfântul Antim Ivireanul

252

împărat întâi al creștinilor, ca să îndreptéze pre cei răzvrătiți, 
să păzească turma lui Hristos de lupii cei gânditori și cu praș-
tiia Duhului Sfânt să-i gonească și bisérica lui Dumnezeu, ce 
era călcată și gemea de supt tirani, să o rădice și să o veselească. 
Căci cununa cea împărătească are despărțeală de mitra cea arhi-
erească și împăratul carele să nevoiaște pentru binele și folosul 
norodului său, atâta la céle trupești și trecătoare, cât și la céle 
sufletești și duhovnicești, măcar că nu are acea vrednicie (arhi-
erească), iară plata îi iaste de la Dumnezeu întocma cu episco-
pii cu carii ar fi mai râvnitori și să face și el diadoh apostolilor, 
carii sânt împărați și preoți ai biséricii, de vréme ce dinpreună 
lucrează cu Dumnezeu, pentru mântuirea lumii.

Drept acéia, pre dreptate zice marele Constandin Sfinților 
Părinți de la săborul cel dintâi: „Voi în bisérică, iar eu afară de 
bisérică sunt pus de Dumnezeu episcop”.

Pentru acéia, dară să nu să socotească împărații și stăpâni-
torii pământului cum că i-au pus Dumnezeu să șază pre scaun 
frumos numai spre vedére înaintea ochilor omenești, împodo-
biți cu veșminte scumpe, cu cununa în cap și cu schiptrul cel de 
aur în mână, că numai singură dreptatea iaste de- i face cinstiți 
la norod. Pentru acéia zicea și înțeleptul Isiod, cum că împărații 
pentru doao lucruri s-au rânduit, de oameni, să fie: una, pentru 
ca să le facă dreptate și alta, ca să rădice strâmbătățile de la mij-
loc. Pentru acéia prorocul David, ca din gura norodului zicea: 
„Dumnezeule, judecata dă-o împăratului și dreptatea fiiului 
împăratului; căci când într-o politie strălucéște dreptatea sânt 
cei supuși pururea norociți”. Că zicea un filosof: anul cel bun 
nu-l face atâta mulțimea rodurilor, cât îl face dreptatea stăpâni-
toriului. Și altul iar fu întrebat care cuvânt iaste mai bun, pentru 
ca să trăiască omul bine și mulțemit? Au răspuns: acela numai, 
carele păzéște dreptatea întocma, la toți.

Al doilea nume din tituluș iaste: pentru ce să numéște 
sfântul Constandin mare împărat? Și zicem: pentru căci iaste 
de Dumnezeu încununat; urmează drept acéia, să fie și mare. 
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Și cum să nu fie mare unul ca acela, pre carele Dumnezeu l-au 
încununat? Iar nu zic pentru aceasta că iaste mare, ci numai pre 
cum scrie Evsevie, că lumea l-au numit pre sfântul Constandin 
mare împărat, nu atâta pentru biruințele céle mari ce au făcut 
la războae, cât pentru marile faceri de bine ce au făcut suppu-
șilor lui. Și încăș adaoge de zice cum că nici cu un mijloc nu să 
bucura, până când vedea pre vreunul trist înaintea lui. Hrana și 
îmbrăcămintele nu le avea săracii de la alții, fără numai de la el. 
Nenumărați era mulțimea săracilor carii alerga la el să le ajute și 
nici unul nu să întorcea deșărt de dorita mângâiare.

Iar nici pentru aceasta îi vom zice că iaste mare, că mă uit la 
prorociia ce zice David pentru Hristos la Psalm 70 zicând: „Și să vor 
închina Lui toți împărații pământului, toate limbile vor sluji Lui”.

Și socotesc că această prorocie numai pe vrémea marelui 
Constandin s-au împlinit. În ce chip? Lui i s-au supus toți împă-
rații pământului și pentru căci era el capul tuturor împăraților și 
închinându-se el lui Hristos, prin mijlocul lui toți s-au închinat 
și cu pilda lui au luat frumuséțea credinții; și pentru aceasta s-au 
numit mare pentru căci tuturor celor mai mari ai pământului el 
era singur țiitor.

Și voiu zice că iaste mare și pentru căci au stătut pentru 
bisérica lui Dumnezeu și s-au arătat împărat credincios; pentru 
plata creștinătății sale au suppus Dumnezeu supt picioarele lui 
toată lumea atâta cât și de la India au venit sol cu daruri mari 
de i s-au închinat lui, pentru ca să-l cunoască pre el că le iaste 
împărat, de vréme ce véstia armelor lui și multa a lui creștinătate 
îl mărturisiia peste tot pământul domn și stăpân a toatei lumi.

Al treilea nume din tituluș iaste: pentru ce să numéște sfân-
tul Constandin întocma cu apostolii? Că el, să încunjure cetăți, 
orașă și sate, ca apostolii, n-au încunjurat; nici au umblat să pro-
povăduiască numele lui Hristos și credința, ca dânșii; să oste-
nească cu călătorie pe jos, să asude, să flămânzească și să înseto-
șaze ca ei, n-au făcut; să se închiză ca Petru în temniță, cu lanțul 
de gât, să se bată cu toiage, ca Pavel, să se spânzure de copaci 
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ca Andrei și să se pedepsească cu de toate féliurile de munci și 
de cazne și la cea de apoi să-i tae capul, ca celoralalți apostoli, 
nicăiri nu să véde.

Dară, apoi cum și pentru ce să fie întocma cu apostolii? Pen-
tru căci acéle ce au făcut apostolii, cu osteneala lor și cu propove-
duirea, el le-au făcut însuș, cu a sa pildă. Căci putérea împărați-
lor și a domnilor iaste să prefacă și să întoarcă voința norodului, 
după cum vor vrea ei; și aceasta nu o pot face cu alt mijloc, fără 
numai când vor face întâi ei acéia ce pohtesc să se facă de alții, 
precum au făcut Tumcuin, împăratul Chitaiului că, puindu-și 
întâi el mâna pre coarnele plugului, s-au îndemnat toți supușii 
lui de s-au apucat de lucrul pământului. Așijderea și marele Ali-
xandru, când ocolise ostrovul Tirului, pentru căci au luat el întâi 
pe umerile sale un braț de lémne, s-au îndemnat toată oastea lui 
de au luat pietri și lémne cu mâinile lor de au umplut gârla și au 
făcut trecătoare și au mers de o au luat.

Așa și marele Constandin, cu a sa pildă și cu a sa creștinătate, 
au făcut pre toți supușii lui creștini și acéia ce n-au putut să o 
isprăvească desăvârșit toți apostolii cu propovăduirea, fieșteca-
rele unde i s-au fost dat soarta, au isprăvit el singur, cu poruncile 
ce au dat în toată lumea și au întins numele lui Hristos și cre-
dința, cât iaste întins pământul și lumea.

Drept acéia, cu dreptate iaste să se numească întocma cu 
apostolii, căci au împlinit și slujba și numirea apostolilor.

Acuma dară, de vréme ce pentru smereniia, pentru marile 
faceri de bine și pentru creștinătatea lui cea desăvârșită au câș-
tigat acest tituluș de să numéște de Dumnezeu încununat, mare 
împărat și întocma cu apostolii, cine să va îndoi cu firea, cum că 
nu are și mare îndrăzneală cătră Dumnezeu.

Drept acéia dară, mă rog și eu, măcar că sânt și nevrédnic, să 
mijlocească cu călduroasele lui rugăciuni pre mult milostivul și 
îndurătoriul Dumnezeu, ca să te păzească pre măriia ta, încunu-
nat cu slavă și cu cinstea, întreg și sănătos, în mulți ani, cu multă 
fericire. Amin.
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cuvânt de învățătură la Sfinții  
și întocma cu apoStolii

 împărați coStandin și elena*

II

„Tot cel ce să smerérește, să va înălța!”
(Luca 14, 11)

Nu iaste cu putință să ajungă neștine la liniștia mântui-
rii, de nu va tréce întâi prin ușa răbdării.

Nu iaste cu putință să se sue în cereasca cetate a fericirii, de 
nu va întra prin calea smereniei.

Nu iaste cu putință să se înalțe în ceata sfinților, de nu să va 
smeri cu duhul aici, jos, în orașul celor pământești.

Nu iaste cu putință să împărățească împreună cu Hristos la 
ceriu, de nu va urma aici urmele lui Hristos cu crucea. Nu iaste 
cu putință a rămânea cuiva nume vestit în lume, cu fapte réle și 
necuvioase.

Aceasta cunoscând și marele Constandin, cine va putea să 
povestească smereniia lui cea mare? Cine va putea să scoață la 

* În manuscrisul nr. 3460, aflat în colecția Bibliotecii Academiei Române, 
această predică se regăsește pe verso-ul filei 107.
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arătare creștinătatea lui cea desăvârșită și cugetul lui cel creș-
tinesc, pentru ca să se învrednicească dumnezeeștilor făgădu-
eli, pentru ca să se împărtășască bucuriei cei nespuse a împără-
ției ceriului? Căci când au răsărit în lumina aceștiia62 și au lăsat 
brațele céle părințești eșind din Vretaniia, de n-au și fost încă 
creștin, iară fugiia de cugetul cel păgânesc: și urâciunea ce arăta 
cătră lucrurile céle păgânești închipuia procopseala cea viitoare, 
ce era să facă în creștinătate.

Și oare, n-au arătat mare creștinătate? Că auzind nedreptățile 
céle păgânești ale lui Maxentie ce făcea asupra creștinilor au rădi-
cat asupră-i războiu și măcar că era în nevoe, atâta cât era să se 
biruiască de Maxentie, iar l-au încredințat biruitoriu și i-au sporit 
bărbățiia sufletului spre luptă, neadormita proniia lui Dumnezeu 
cu o închipuire de cruce pre ceriu carea zicea cu slove de stéle: „Cu 
acesta să biruești”, dintru care arătare, întărindu- se bun credin-
ciosul Constandin, atâta de tare s-au luptat cu păgânul de Maxen-
tie, cât l-au biruit desăvârșit și l-au înecat în apa Tiverului.

Luând, drept acéia, îndrăzneală de pe aceste sémne cerești 
blagocestivul împărat atât au procopsit în creștinătate, cât face 
să se minunéze toți cei ce aud.

Omul iaste dobitoc, iubitor de sine. Că de ce nu să apucă? Și 
ce nu să ostenéște? Și cu ce nu să siléște, pentru odihna, liniștea 
și paza sănătății lui? Că fiind sănătos, ce nu face, pentru ca să 
apere și să depărtéze céle ce supără sănătatea? Câtă cheltuială 
face, pentru ca să stea împotriva gerului ernii, împotriva arșiței 
verii? Fiind bolnav, cât să cheltuiaște, cât pătiméște, cât rabdă, 
pentru ca să-și câștige ce-au pierdut? Nu bagă în seamă a-și chel-
tui avéria, a gusta doftorii amară, a să adăpa cu băuturi grețoase, 
a-și vărsa sângele; și nu iaste nici un lucru ca să nu-l facă pentru 
sănătatea lui și pentru mântuirea cea trupească. De pe acéstia 
poate să priceapă fieștecarele cât iaste <de> dulce sănătatea și 
cât iaste de iubitor pre sine omul.

62 În ediția din 1888: „lumina lumii aceștiia”.
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Deci, acea pohtă a sănătății carea poate atâta la ceilalți să facă 
céle putincioase și céle neputincioase, n-au putut nicidecum să 
facă nimica blagocestivului Constandin. N-au putut, zic, măcar 
cât de puțin să-l miște din călduroasa lui blagocestie, pentru că 
fiind rănit iubitoriul de Dumnezeu de cumplite bube peste tot 
trupul era o minune celor ce-l vedea. N-au putut meșterșugul cel 
doftoresc să afle mijlocire vindecătoare și doftorii iscusiți pentru 
această boală nevindecată.

Iară zavistiia cea jidovească aceasta sfătuia pre împăratul să 
ucigă atâțea prunci cât să-și poată spăla trupul într-acel sânge 
cald al pruncilor celor omorâți; și așa, cufundând patima, acolea 
înlăuntru, s-ar fi mântuit împăratul.

Ce socotiți, oare, să fie primit sfatul acesta, iubitoriul de Hris-
tos, să se fi apucat de doftoriia, aceasta, credinciosul? Ba, nu s-au 
apucat. De ce? O, de credința cea desăvârșiti a credinciosului 
împărat au zis cu glas mare: mai bine voesc să moriu eu, bolnav și 
pentru dragostea lui Dumnezeu, decât să- mi iau sănătatea mea și 
să-mi răscumpăr mântuirea mea cu atâta sânge nevinovat.

Răspuns adevărat de împărat credincios. Mai bine au socotit 
viața altora decât a lui. Oare, nu s-au arătat cu această faptă, 
adevărat următor lui Hristos? Mi să pare să fie săltat ceriul cu 
toți îngerii săi, de acest glas blagocestiv al răspunsului. Au săl-
tat sufletele celor drepți și cétele cerești, heruvimii și serafimii 
s-au bucurat pentru această curată cunoștință a dragostei cătră 
Dumnezeu, a iubitoriului de Dumnezeu Constandin. Și aceasta 
o adeverez prin săvârșitul cel de pe urmă. Că peste noapte i-au 
descoperit Însuși Împăratul împăraților, prin rostul slăviților 
apostoli Petru și Pavel cum că pentru credința lui cea desăvâr-
șită s-au hirotonit de la Dumnezeu întocma cu apostolii și i-au 
dăruit nu numai sănătatea trupului, ce și a sufletului, botezân-
du-se de sfântul Silivestru. S-au botezat, drept acéia în baia a 
dooa a nașterii și s-au curățit de toată boala.

O, de înălțimea credinții lui Constandin! Și cine poate măcar 
cu mintea să te ajungă? Și de vréme ce atâta credință au arătat 
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credinciosul împărat mai înainte de a să îmbrăca cu haina cea 
luminată a credinții prin botez, socotiți de vedeți la câtă înăl-
țime s-au suit după podoaba credinții.

Să turbura liniștea cea biséricească de dobitoceasca porni-
rea eresului arianesc și pravoslaviia credinții să lupta de valurile 
necredinții. Și la atâta nevoe au strălucit steaoa cea luminoasă, 
blagocestivul Constandin. Și, adunând la Nichea săborul cel lău-
dat, au potolit turburarea biséricii. Și precum firea naște iarba 
cea de vindecare la locul unde răsare odrasla cea purtătoare de 
moarte, precum să véde: are otravă de moarte scorpiia, iar după 
moarte să preface trupul ei iarbă de vindecare; mușcă năpârca 
de moarte, iar din trupul ei să face tiriacul, carele iaste împotriva 
veninului, într-acestaș chip au rânduit dumnezeiasca pronia ca 
pe vremile necuratului Arie să strălucească blagocestivul Con-
standin, pentru ca să răsipească cu lumina credinții norul ere-
sului arianesc.

Aici, adevărat, să cuveniia să aibi minte îngerească, pentru ca 
să scoți la arătare legile céle sfinte, ce însuși au scris, spre sporiul 
creștinătății și al credinții celor credincioși, mulțimea biséricilor 
carele în multe locuri, în slava lui Dumnezeu, cu mare cuviință 
au făcut, milosteniile cătră cei lipsiț, ajutoriul cătră cei săraci și 
dragostea cea creștinească cătră toți și toate, pentru întărirea și 
întemeierea credinții.

Deci, de au strălucit atâta marele și întocma cu apostolii în 
credință, socotiți cât s-au înălțat în smerenie, care iaste roada 
credinții. Socotiți pre preaslăvitul împărat că au numărat mai 
mult biruințe și pohfale decât zile a viețui lui. Socotiți îndestu-
lata lărgime a stăpânirii lui, caré începea de la răsărit și să sfârșiia 
la apus.

Și cu toate acéste pricini, carele îl îndemna spre mândrie ca 
pre un împărat și împărat înfricoșat, slăvit și purtător de biru-
ință, vedeți-l cât iaste de despărțit de acéia ce să cuveniia să-l 
arate vrednic; să cuveniia ca un hirotonit întocma cu apostolii, 
nu de oamenii, ci de Însuși Arhiereul cel desăvârșit, Hristos, să 
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șază întâi la sfintele săboară, iară ca un smérin nu s-au arătat 
niciodată să șază de nu vrea a ședa întâi toți părinții și nu în 
scaun nalt, împărătesc, ci în scaun scund și prost.

Ajungea, ca un blagocestiv împărat să poruncească să se 
zidească bisérici, să se rădice case de rugăciuni și alte zidiri plă-
cute lui Dumnezeu. Iar ca un smerit ce era însuși să pogoriia 
din scaunul lui cel înalt și lepăda schiptrul lui din mână și sco-
tea haina cea împărătească de pe trupul lui și-și goliia capul de 
cununa cea de mult preț și aducea pre umbrele63 lui pietri și cu 
mâinile lui iubitoriul de Dumnezeu săpa cu ceialalți lucrători la 
teméele biséricilor.

O, smerenie fără margine! Veniți aici, voi lăcuitorii pus-
tiiului, carii, ați stătut pilde minunate și dascali ai smereniei, 
veniți, zic și vă minunați de smereniia împăratului celui ce iaste 
întocma cu apostolii; mărturisiți cum că au ajuns până la nu mai 
înainte64. Pentru căci voi de ați și înfrânat dobitoceștile patimi 
ale trupului, de ați smerit trupul, de ați lepădat deșărtăciunile 
pohtelor, de ați iubit ținérea, de ați urât mândriia, de ați trăit 
în curățenie, de v-ați făcut cu măsurăciunea smeriți, nu iaste 
minune, pentru căci despărțindu-vă de lume și iubind sărăciia 
lesne ați găsit sufletul vostru65 la smerenie, pentru căci bine știm 
că sărăciia smeréște pre om.

Iar marele Constandin în luciul lumii aceștiia, împărat mare, 
stăpânitor lumii, cu domnie lată, cu stăpânire desăvârșit, cu 
mărire nespusă și să nu să mândrească, ci mai vârtos să se arate 
desăvârșit pildă smereniei. Nu iaste minune minunilor? Nu iaste 
semn de mare sfințenie? Nu iaste dovadă a unui dar mare de la 
Dumnezeu în ceriuri?

Și pentru căci au strălucit în bunătățile céle mai alése, peste 
măsură, marele și întocma cu apostolii, Constandin, învață cu 

63 În ediția din 1888: „umerele”.
64 În ediția din 1888: „până la cele mai înalte”.
65 În ediția din 1888: „ați gătit sufletul vostru”.
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a sa pildă toată adunarea credincioșilor, toate cétele oamenilor, 
carii dinpreună sărbează și prăznuesc pomenirea lui, să călăto-
rească cu îndrăzneală sfântă pre calea mântuirii, pentru ca să se 
învrednicească dumnezeeștilor făgădueli, pentru ca să se facă 
părtași cereștilor bucurii și fericirilor celor de pururea.

Învață, drept acéia, pre cei bogați, pentru căci fiind el prea 
bogat făcea comoară în ceriuri, după evangheliceasca poruncă. 
Învață pre cei de neam bun, pentru căci fiind el prea de neam 
bun au poftit viețuirea și petrecaniia cetății cei de sus. Învață pre 
împărați, pentru că împărățind el cu atâta putére să siliia pururea 
să câștige moștenirea făgăduialelor lui Hristos. Învață pre méseri 
și pre săraci, pentru că de vréme ce bogățiia și mărirea s-au biruit 
de pofta bunătății, cum să nu sporească pre lesne sărăciia, care 
iaste pricină spre facere de bine, după cum zice David?

Bucură-te, drept acéia, acolo sus, la împărățiile céle mari a 
dumnzeeștii măriri, o, blagocestive împărate! Sue-te la înălți-
mea dumnezeeștilor fericiri, unde cea desăvârșit smerenie te-au 
suit. Culége rodurile credinții tale cei peste măsură în ceriuri, 
carele aici, jos, pre pământ, ai sămânat tu. Iară să nu ne lași nici 
pre noi săraci de folosirile, de acoperământul și de rugăciunile 
tale céle fierbinți cătră Dumnezeu și mai vârtos te roagă Fiiu-
lui și Cuvântului lui Dumnezeu, să păzească întreg și cu fericire 
chipul cel viu al bunătăților tale, pre adevăratul moștenitor creș-
tinătății tale, pre iubitoriul de Hristos și creștinul nostru domn.

Supune supt picioarele credinciosului lui suflet slabi și făr’ 
de putére pre vrăjmașii măriei-tale, precum ai supus pre potriv-
nicii credinții, pentru ca să luminéze în mulți ani, întru stăpâ-
nirea sa, creștinătatea, pentru ca domnind el să împărățească 
dreptatea, pentru ca să ție cu slobozenie bunătatea, să nu aibă 
obraz strâmbătatea.

Și așa să Se mărească Dumnezeu, să se cinstească dreapta 
credință, carea nădăjduim să o câștigăm prin darul tău, pentru 
căci acesta însuși având numele tău să face asămânătoriu desă-
vârșit bunătăților tale. Amin.
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luna lui iunie, 29 de zile.
 cazanie la Sfinții apoStoli  

petru și pavel*

Atâta sânt de mari vredniciile ale slăviților apostoli 
Petru și Pavel, carii să prăznuesc astăzi, cât nu iaste cu 

putință limba omenească a le grăi.
Atâta sânt de multe învățăturile lor céle vrédnice de minune 

cât întrec la număr năsipul mării și stélele ceriului. Atâta sânt de 
minunate vitejiile lor, cât nu e să o priceapă toată limba pămân-
tească și să nu să minunéze toată mintea omenească. Atâta sânt 
de slăvite faptele lor, cât covârșesc tot cuvântul și fac făr’ de graiu 
toată mintea spre lauda lor și spre cinstea pomenirii lor.

Deci, nu mă pricep ce voiu să fac astăzi, pentru ca să împli-
nesc lauda prăznuirii lor. Să vorbesc? Dară, ce cuvânt vrédnic va 
putea să aducă mintea mea cea proastă și neștiința învățăturii 
méle, ca să poată mări, după cum să cade vredniciilor lor céle 
mari? Să tac iar? Mă tem că mă voiu osândi, ca un nemulțemi-
tor și ca acela ce ascunde facerile céle mari de bine, carele ei au 
arătat în politiia cea creștinească, în bisérica cea pravoslavnică 
și peste tot pământul ce iaste supt soare luminând limbile céle 
întunecate, povățuind la credința cea adevărată oile céle rătăcite 
și adăogând mulțime de credincioși în bisérica lui Hristos.

* În manuscrisul nr. 3460, aflat în colecția Bibliotecii Academiei Române, 
această predică se regăsește pe verso-ul filei 51.
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Și pentru ca să biruesc, drept acéia, nepriceperea minții méle 
îi voiu asemâna cu cei doi luminători mari, adecă cu soarele și 
cu luna și așa apropiindu-mă puțintel de minunatele lor fapte, 
cu asemânarea acelor luminați luminători, voiu da îndrăzneală 
neputinții méle, spre a face lauda lor, fugind cu aceasta împre-
ună și de semnul nemulțumirii.

La capul cel dintâi al Facerii spune Moisi cum că Dumnezeu 
au făcut doi luminători mari: unul mai mare și altul mai mic; 
și pre cel mai mare, adec pre soare, întru stăpânirea zilii, iar 
pre cel mai mic, adecă pre lună, întru stăpânirea nopții. Și pre 
aceștea, i-au făcut pentru întărirea trebuincioasei chivernisiri 
a toată lumea. Și iarăși acestaș Dumnezeu, făcându-Se om, au 
pus alți doi luminători, pentru întărirea și întemeiarea biséricii: 
pre cel mai mare, adecă pre Petru, pentru ca să fie întru stăpâ-
nirea zilii a dumnezeeștii cunoștințe întru jidovime; iară pre cel 
mai mic, adecă pre Pavel, întru stăpânirea întunecatei nopți a 
închinării de idoli, la limbi, pentru ca să răsipească cu strălu-
cirea minunilor și cu lumina învățăturii norii cei întunecați ai 
înșălăciunii.

Și, pentru ca să încépem de la luminătoriul cel mare, de la 
soare, zicem cum că iaste soarele vârf celoralalte stéle și le covâr-
șaște cu lumina pe toate și de la răsărit pân’ la apus, tot pământul 
și toate unghiurile lui luminează, încălziaște, îngrașă și răvarsă 
pretutindenea razele lui. Cine nu va mărturisi cum că vredniciile 
acéstia să cuvin lui Petru, de vréme ce el au fost vârf cétei apos-
tolești și mai întâi în rânduiala ucenicilor și au întins pururea, 
ca alt soare, de taină, peste tot pământul razele darurilor și a 
facerilor de bine? Au încungiurat toată Iudea, Antiohia, Pon-
tul, Galatiia, Cappadochiia, Assia și Vithania, gonind cu lumina 
dumnezeeștilor cuvinte, întunérecul necrédinței, dând daruri 
de tămăduiri la toată neputința și vindecând pre cei ce rău să 
chinuia de viclénii draci. Și mai vârtos că numai singură umbra 
acestui soare atâta era la toți făcătoare de bine, precum să véde 
la Faptele Apostolilor, la 5 capete: „Cât și la uliță scotea pre cei 
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bolnavi și-i punea în așternuturi și în paturi ca, viind Petru, 
măcar umbra lui să umbréze pre fieștecare dintru dânșii”.

Căldura soarelui are lucrare firească a dărui copacilor, erburi-
lor, pietrilor scumpe și plodurilor pământului viețuitoare, ume-
joasă și îngrășătoare putére spre creștere. Așijderea, și căldura 
cea viețuitoare a soarelui celui de taină a lui Petru, asémenea au 
stătu aceștii puteri; că raza cea mai mică ce-au trimis la cela ce 
au fost din pântecele maicii lui olog, carele stătea înaintea ușii 
biséricii ce să chiema Frumoasă, îndată l-au tămăduit, pentru că 
zicându-i de grabă: „Caută la noi”, îndatăș i s-au întărit talpele 
și gleznele.

Cu această putére viețuitoare a lui Petru s-au rădicat sănătos 
din pat și oarecare om, anume Enea, carele zăcea de 8 ani, slăbă-
nog. Cu aceasta și la Iopi, lucru de minune la toți, au înviiat pre 
Tavitha, ce murise.

Are soarele și altă a sa lucrare, că tréce prin crăpăturile uși-
lor și prin găurile păreților și céle mai din lăuntru ale caselor le 
iscodéște și le luminează. Și de la Petru n-au fost lipsită această 
putére, de vréme ce, după cum zice Ieremia la 17 capete: „Adâncă 
iaste inima decât toate și om iaste și cine-l va cunoaște, pre el”. 
Însă aceasta o au iscoditu-o și au atins cu razele lui, precum să 
véde adevărat la Anania și la Samfira, a cărora mincinosul cuget 
cu moarte făr’ de véste i-au certat.

Au iscodit céle ascunse ale inimii lui Simon vrăjitorul și au 
descoperit vicleșugul cel ascuns al inimii sale, pentru care lucru 
în față l-au înfruntat zicând: „Că întru amărăciunea fierii și întru 
legătura nedreptății te văz că ești; pocăiaște-te, drept acéia, de 
răutatea aceasta și te roagă lui Dumnezeu, ca doară ți s-ar erta 
ție cugetul inimii tale”.

S-au aflat întinăciuni la soarele cel simțitor, prin mijlocul 
ochianurilor, de astronomii cești de pe urmă, lucru necunoscut 
de cei vechi și cu totul neadevărat. Deci, să mărturisim și noi 
cum că s-au aflat oarecare întinăciuni și la soarele nostru cel de 
taină, la Petru. Și, oare, nu era mare întinăciune, când în curtea 
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arhierului s-au lepădat de 3 ori de învățătoriul său? Nu era mare 
întinăciune când în grădină, fugind, au lăsat singur pre dulcele 
Iisus? Aceste însă întinături, cu lacrămile ce vărsa adéseori, din-
tru adâncul inimii, le-au spălat și au rămas cu totul curat, atâta 
cât s-au arătat ca alt soare, luminând în casa celui înalt.

Zice de aceasta și cel cu Gura de Aur, Ioann, la tâlcul Psa-
lomului 48, cum că mulți împăraț au rădicat cetăți și au făcut 
zidiri minunate și puindu-și numele s-au dus, iară nimic nu s-au 
folosit, ce au încetat și uitării s-au dat pomenirea lor. Iară păs-
cariul Petru nici unele de acéstia făcând, luminează mai mult 
decât soarele și după moarte.

Să trécem, acum de la luminătoriul cel mare la cel mai mic, 
de la soare la lună, de la vasul luminat la vasul cel ales, de la 
Petru la Pavel.

Multe feliuri de vrednicii, stăpâniri și puteri dau filosofii să 
aibă luna. Și întâi zic cum că luna iaste podoaba nopții, asămâ-
nătoare soarelui și stăpână mării: acéste însă vrednicii cu drep-
tate să cuvin vasului celui ales și cu cale iaste să se numească 
podoaba nopții, de vréme ce s-au trimis de la Dumnezeu, pentru 
ca să luminéze limbile dintru întunérecul slujirii de idoli, pre-
cum o au zis mai nainte Isaia: „Te-am dat spre lumină limbilor, 
să fii spre mântuire până la marginile pământului”.

Noapte întunecată au fost atunce în toată lumea, când argin-
tul și aurul, pietrile și lémnele să slujiia ca niște dumnezei și omul 
să abătea cu toate puterile sufletului spre acéia ce iubiia Luțifer și 
dracii, carii ca niște nașteri ale iadului și ca niște fii ai înșiș răută-
ții, alta nu pohtiia, alta nu iubiia, făr’ numai răutatea, păgâniia, 
răsfătăciunile trupului, nerușinarea obiciaiurilor, uitarea desă-
vârșit a celor sfinte, apucările de la streini, iubirile de argint și 
trufiile; când să călca pravilele lui Dumnezeu și să huliia acélia 
ale firii, când era lipsiți oamenii de suflet, sufletul lui Dumne-
zeu66 și Dumnezeu de slujba și închinăciunea ce I să cuveniia.

66 În ediția din 1888: „sufletul de Dumnezeu”.
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Deci, pentru ca să gonească această noapte întunecată și 
pentru ca să luminéze o întunecare împuțită ca aceasta, au ales 
Dumnezeu pre Pavel, ca luminând ca altă lună luminată în lume, 
să răsipească întunérecul închinăciunei de idoli și pentru ca să 
adeveréze acéia ce zice: „Norodul carele ședea întru întunérec au 
văzut lumină mare”.

Să cuvine lui Pavel și a dooa stăpânire a lumii, căci iaste 
asemănătoriu soarelui, pentru căci Pavel s-au arătat întru toate 
desăvârșit, asămânătoriu lui Petru. Deci, cu cuviință iaste și 
putem să zicem acel cuvânt al Isaiei: „Și va fi lumina lunii ca 
lumina soarelui”. Și cine nu va mărturisi cum că Pavel s-au arătat 
asămânător lui Petru? Smerit era Petru, de vréme ce după acea 
minunată vânătorie a peștilor au zis lui Iisus: „Eși de la mine, că 
om păcătos sânt, Doamne”. Iară mai smerit la spălarea picioare-
lor, când au răspuns desăvârșit au zis67: „Nu-mi vei spăla picioa-
rele în véci”. Și încăș mai smerit s-au aflat la moarte, vrând ca să 
moară pre cruce cu capul în jos.

Și Pavel nu s-au asemânat lui Petru cu smereniia, chiemân-
du-se pre sine mai mic decât apostolii și cum că nu iaste vrédnic 
a să numi apostol? Și să mărturisiia pre sine întâi și mai mare 
păcătos (zicând): „Hristos Iisus au venit în lume să mântuiască 
pre păcătoș, carele cel dintâi sunt eu”.

Răbdătoriu era Petru, răbdător și Pavel. Amândoi cu bucu-
rie au răbdat lanțurile, bătăile, închisorile, goanele și bucurân-
du-să mergea de spre fața adunării, căci pentru numele lui Iisus 
să învredniciră a să necinsti; au plâns cu amar Petru greșala lui. 
Și Pavel, câte lacrimi n-au vărsat căci, prin neștiință, întâi era 
hulitoriu și gonaci și ocărâtoriu biséricii lui Dumnezeu. Mare 
nevoe au fost lui Petru când, întrebându-se de 3 ori: „Petre, 
iubești-Mă”, cu totul întristându-se au răspuns: „Doamne, Tu 
știi că Te iubesc”. Și Pavel, atâta era de fierbinte în dragostea lui 
Hristos, cât verice feliu de muncă, toate zidirile céle văzute și 

67 În ediția din 1888: „când cu răspuns desăvârșit, au zis”.
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nevăzute, nicidecum, întru nimica, nu le-au socotit (zicând): 
„Cine ne va despărți pre noi de dragostea lui Hristos? Necazul, au 
supărarea, au gonirea, au foametea, au golătatea, au primejdiia, 
au sabiia? Pentru că adeverit sânt că nici moartea, nici viața, nici 
îngerii, nici începătoriile, nici puterile, nici altă oarecare zidire 
va putea pre noi să ne usibească de dragostea lui Dumnezeu”.

Cu umbra lui Petru să tămăduia mulțime de bolnavi și nu 
puțini din cei ce era chinuiți de duhurile céle necurate; și măhră-
mile și ștergătorile lui Pavel goniia toată boala și duhurile céle 
vicléne de la trupurile bolnavilor. Au rădicat Petru pre cel ce era 
olog din pântecele mâne-sa, lângă ușa biséricii. Asémenea au 
făcut și Pavel în Listra. Au înviiat Petru pre Tavitha, moartă fiind 
și Pavel au înviiat pre Eftih, tânărul carele căzuse din a treia stra-
șină. Asémenea au fost amândoi întru osteneli, întru necazuri, 
pentru Hristos, în râvnă pentru mântuirea sufletelor, în minuni, 
în moarte și la îngropăciuni, pentru căci amândoi în Roma, măr-
turisind, s-au îngropat.

Vredniciia cea după urmă a lunii iaste să stăpânească marea, 
care lucru să cuvine și lui Pavel, pentru căci de 3 ori s-au sfă-
râmat corabiia cu el; o noapte și o zi întru adâncul (mării) au 
făcut și de s-au și biruit de cumplitele valurile mării, iară puru-
rea nevătămat s-au aflat într-acea înecătură.

Între célélalte idiomata, adecă alsăuiri ce are luna are și 
aceasta: când iaste plină să scoală asupră-i câinii, ca niște vrăj-
maș, cu luptă și nu încetează a o lătra, neputând suferi lumina 
ei; și cu acéstia toate, ia fiind curată și nevinovată, luminează și 
călătoréște călătoriia ei, făr’ de zăticneală.

Câți câini sălbateci s-au sculat, turbați, asupra lui Pavel, 
lătrând. Au lătrat asupra lui Pavel tot Efesul, pentru căci învăța 
de față cum că acei (idoli) ce să fac de mâini, nu-s dumnezei. 
Au lătrat asupră-i la Iconiia, când s-au pornit limbile și jidovii 
să ucigă cu pietri pre Pavel. Fost-au lătrat de Elima vrăjitoriul, 
carele din strălucirile lunii noastre, cei de taină, lui Pavel, au 
rămas orb. Fost-au lătrat, la cea mai de pe urmă, de câțiva jidovi 
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carii, s-au blestemat ei singuri pre sine, nici să mănânce, nici să 
bea, până nu or ucide pre Pavel.

Însă, cu acéste goane, scârbe și nevoi, făr’ de frică au urmat 
calea lui, strigând neîncetat: „Cine ne va despărți de dragostea 
lui Hristos? Lasă, să se mânie jidovii, să se scoale tiranii, să latre 
câinii cei sălbateci; eu calea voiu săvârși, credința voiu păzi”. 
Cine, dară, să nu mărturisească cum că Pavel au strălucit între 
limbi, ca luna plină în zilele ei?

Făr’ de prepus iaste, drept acéia că Petru au stătut în bisérică, 
ca alt luminător mare, pentru căci s-au arătat ca soarele lumi-
nând peste bisérica celui înalt. Iară Pavel au fost stătut lumină-
toriu mai mic, însă asămânător soarelui, cu lumina, cu străluci-
rea, cu bunătățile, cu vredniciia și cu slava.

Acum voiu întoarce cuvântul mieu cătră tine, țară creștină, 
și dinpreună cu tine mă voiu bucura, pentru căci ai în loc de 
acoperământ pre verhovnicii apostoli Petru și Pavel și ai tipă-
rit, în corona ta, chipul crucii, pentru ca să nădăjduești a lua 
roadă de bună viețuire din lemnul vieții. Nu s- au întors corbul, 
odinioară, în chivotul lui Noe, pentru căci au așteptat să între 
mai cu multă norocire, aicea, în tine și pentru ca să aducă veștile 
liniștei, nu cu frunză de maslin, ci cu ramura crucii în gură; s-au 
întors pasărea în brațele tale, cinstită țară și să laudă cu pohvală 
între soare și între lună. Soarele de-a dreapta și luna de-a stânga 
sânt slăviții apostoli Petru și Pavel și închipuiaște semnul cum 
că cei ce sunt întâi cu șădérea apostoli au purtare de grije pentru 
folosul norodului tău, adecă celor drepți și celor păcătoși; celor 
drepți, ce sunt de-a dreapta, pentru căci soarele luminează zioa, 
că iaste și semnul darului și celor păcătoși ce sânt de-a stânga, 
pentru căci luna luminează noaptea, că iaste semnul păcatului.

Săltează, drept acéia, cu glas de bucurie și te vesélește, pen-
tru căci ai ajutători ca aceștea și folositori mari și biruitori fier-
binți ca aceștea.

Voi iară, o dascali mari ai lumii, văzând userdiia norodului 
ce stă împrejur și toată creștineasca politiia aceasta, spre lauda, 
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spre cinstea și spre prăznuirea voastră, nu ne lipsiți de căldu-
roasa voastră folosință și de putérnicul vostru acoperemânt, 
ci căutați din ceriu, ca niște luminători mari tăriei cei de sus, 
spre noi carii șădem întru întunérecul și umbra morții. Mân-
gâiați-ne spre noi, ticăloșii, cei ce ședem în valea plângerii; mij-
lociți pentru norodul domnului, pentru pravoslavnica bisérică, 
pentru preoțiia împărătească și mai ales vă rugați lui Iisus celui 
răstignit, a căruia Evangheliia cu atâtea ostenéle și trude, goane 
și munci, închisori și bătăi, crucea și moartea în toată lumea o 
ați propoveduit.

Să păzească în ani mulți, întru luminatul lui scaun, pre 
cucérnecul rugătoriu, pre prăznuitoriul numelui vostru, pre cin-
stitoriul pomenirei voastre, pre creștinul nostru domn, ca întru 
creștineasca întemeiare a înălțimei sale să fim și noi, cu toții, cu 
liniște sufletească și trupească, mai presus de toată ispita celora 
ce stau împotriva creștinătății, să propoveduim în mulți ani 
numele vostru, să prăznuim stradaniia voastră, să sărbăm lumi-
nat cu cuviință slăvita voastră pomenire. Amin.
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luna lui avguSt, 6. 
cazanie la preobrajeniia domnului*

I

„Luat-au Iisus pre Petru și pre Iacov și pre Ioann, fratele lui 
și i-au suit pre dânșii într-un munte înalt deosebi

 și S-au schimbat fața înaintea lor”
(Matei 17, 1)

Cuvintele acéstea sunt ale Sfintei Evanghelii, dintru 
carele avem să înțelegem de preaslăvita Schimbarea 

Féții a Domnului nostru Iisus Hristos, ce s-au făcut în mun-
tele Thavorului. Că vrând ca să arate mărirea Sa ucenicilor Săi 
și noao, mai nainte cu puținel, zice Evanghelia cum că umblând 
Iisus în părțile Chesariei lui Filip, întreba pre ucenicii Săi zicând: 
„Cine îmi zic Mie oamenii a fi?”. Iar Petru apostolul din descope-
rirea Părintelui ceresc dintre toate célelalte vorbe ale ucenicilor 
i-au zis cum că iaste Fiiul lui Dumnezeu celui viu și cu acest 
mijloc descoperind tuturor mărirea Sa cea mare, ocara patimii 
Sale ucenicilor Săi celor întăriți întru această credință o au arătat 

* În manuscrisul nr. 3460, aflat în colecția Bibliotecii Academiei Române, 
această predică se regăsește fila 8.
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zicând că I să cade Lui a mérge în Ierusalim și multe a păți de 
<la> bătrâni și de la arhierei și de <la> cărturari și a să omorî și a 
treia zi a înviia din morți.

Care cuvinte auzindu-le Petru și fiind încă cu conoștința tru-
pească și necunoscând mărirea ce era să vie dintru ocara pati-
milor, s-au nevoit ca să întoarcă pre Domnul de la acest gând, 
zicând: „Departe de Tine, Doamne, să nu-Ți fie Ție acestia”. 
Căruia Domnul îi zise: „Du-te denapoia Mea, satano. Smintea-
lă-Mi ești, că nu gândești céle ce sânt ale lui Dumnezeu, ci céle 
omenești”. Cu care cuvinte dojăniia Domnul gândul cel trupesc 
ce era înrădăcinat cu greșala păcatului celui de obște, în mintea 
oamenilor și zice cum că-I iaste sminteală, nu ca doară ar păți 
El sminteală, ci pentru că cu acéle cuvinte îl opriia pre El, Petru, 
de la lucrarea mântuirii noastre, dintru care cuvinte putem 
cunoaște dragostea cea fierbinte a lui Dumnezeu care are cătră 
neamul omenesc, că pentru fierbințeala dragostei aceștiia Ș-au 
schimbat fața înaintea ucenicilor, pentru ca să-i întărească pre 
dânșii mai mult în credință și să nu să smintească văzând pre 
Dascălul lor pătimind pre cruce.

Drept acéia, lasă astăzi de strălucéște întru Dânsul lumina 
acéia a măririi, care lumină va străluci și în trupurile sfinților 
Lui, când vor lua cununa cea desăvârșit a bucuriei lor, întru 
care lumină toată făptura omenească, cea din afară, atâta s-au 
schimbat cât obrazul Lui străluciia ca soarele și veșmintele Lui 
era albe ca zăpada. Iară asămânarea aceasta a obrazului cu soa-
rele și a veșmintelor cu zăpada, nu doară pentru aceia să asă-
mânează cum că nu ar fi strălucit obrazul Lui decât soarele, sau 
veșmintele Lui nu ar fi fost mai albe decât zăpada, ci pentru 
că aici, în lume, nu avem noi alt nimic mai strălucitor și mai 
luminat decât soarele sau mai alb decât zăpada. Că pentru tru-
purile sfinților Însuși Domnul zice la 13 capete ale lui Mathei, 
că vor străluci ca soarele întru împărățiia Părintelui lor (carii 
sânt pre lângă Hristos ca niște stéle) carii iau lumina lor de la 
acest Soare al dreptății, că de asemenează Hristos pre lângă toți 



Didahii

271

sfinții Lui ca un soare pre lângă stéle, și de vor străluci sfinții ca 
soarele, cu cât mai vârtos va străluci Soarele acesta al dreptății. 
Și lumina aceasta, ochii cei slabi ai ucenicilor nu-i smintiia, ci 
mai vârtos, cu o bucurie oarecaré, dumnezeiască, îi veseliia. 
Și nu numai lumina aceasta străluciia în obrazul lui Hristos, 
ce și o frumuséțe oarecaré și podoabă nespusă să arăta întru 
Dânsul, atâta cât de s- ar aduna într-un loc toată frumoséția și 
toată podoaba și cea pământească și cea cerească, nici într-un 
chip n-ar putea ca să veselească ochii și inimile celor ce ar privi 
spre dânsa, precum au veselit lumina acéia ochii ucenicilor lui 
Hristos.

Și această bucurie, preste fire a ucenicilor lui Hristos nu din 
strălucirea luminii, ci mai mult din luminata frumoséțe a Mân-
tuitorului să făcea, pentru care lucru putem cunoaște bunătatea 
și dragostea Lui cea mare că, cu această mărire putea totdeauna 
să strălucească, iar El din buna voia Sa pentru noi au închis 
razile strălucirii Sale, ca să poată răbda durori amară pentru noi 
și pentru păcatele noastre, ca să poată face răsplătire mărirei cei 
dumnezeești.

Deci, cine va fi acela carele va socoti acéstia și nu să va aprinde 
cu totul de dragostia Mântuitoriului acestuia? Și cine nu să va 
minuna de putérea Lui cea nespusă care totdeauna ar fi putut ca 
să strălucească cu această mărire? Și cine nu va iubi o bunătate 
ca aceasta, pentru care (o, minune!) au gonit de la Sine o mărire 
ca aceasta, ca să poată săvârși mântuirea noastră? Că mai mare 
minune au fost a închide o mărire ca aceasta, strălucitoare decât 
a străluci cu dânsa de-a pururea. Și nu numai singură mărirea 
lui Hristos veseliia ochii ucenicilor, ce și a lui Moisi, a lui Ilie, 
carii, împreună cu Domnul să arătase a fi cuprinși de lumina și 
de mărirea acéia. Că precum nu era slobod înaintea împăratului 
Artaxerx a întra cineva îmbrăcat în sac, așa nu s-au cuvenit nici 
înaintea Împăratului célui vecinic a sta slugile Lui, fără numai a fi 
îmbrăcat în lumină și în strălucire; că aceștia era din toți părinții 
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legii vechi mai ales și mai mari68; că unul era nomothetis, adecă 
puitoriu de lége, iară celalalt era zilotis, adecă întăritoriu aceștii 
legi. Și pre aceștea au vrut Domnul să se arate cu Dânsul, pentru 
ca din lége și din proroci să ia mărturisire omenirea Lui.

Oare, ce gură ar putea grăi, ca să adeveréze cu ce bucurie și 
veselie s- au umplut acei doi luminați proroci, când pre Dom-
nul și Mântuitoriul lor, de Carele multe prorocise, nu numai în 
trup, ci și în mărire și în strălucire îmbrăcat L-au văzut? Că de 
vréme ce s-au învrednicit aceștia a-L vedea și a- L auzi pre Dom-
nul Iisus, de Care ei de mult doriia ca să-L vază și nu numai ei 
ce și toate neamurile, cu ce gură va putea neștine să grăiască cu 
adevărat bucuriia lor și mai vârtos că dintr-atâția părinți și pro-
roci ai legii vechi, numai ei s-au învrednicit a vedea o mărire ca 
aceasta? Și de s-au bucurat Simeon bătrânul atâta, văzând pre 
Mântuitoriul Hristos, numai în scutece mișcând, cât moartea 
care alt lucru mai groaznic nu poate fi, cu ochii véseli o priviia, 
dară aceștea carii pre acestaș Domn întru mărire strălucind L-au 
văzut, ce vor fi făcut și cu ce bucurie să vor fi bucurat și cu ce 
veselie să vor fi veselit? Încă și sufletele acélia care era închise în 
sânul lui Avraam, întorcându-se Moisi și spuindu-le lor célia ce 
au văzut, cunoscându-și ei a fi aproape zioa mântuirii și a răs-
cumpărării lor, cu ce dragoste vor fi așteptat?

Iară de vréme ce acéștia toate sânt puse peste înțelégeré, cu o 
tăcére oarecaré, blândă și cu o dragoste, cu credință trebue să le 
cinstim și să le mărim. Cuvios și trebuincios lucru socotesc a fi, 
ca să știm la această preaslăvită mărire, acești luminaț proroci, 
ce cuvinte vor fi vorbit cu Domnul? Că înălțimea féțelor, înălțat 
lucru, oarece întreba și veseliia măririi, vésel oarece și frumos 
lucru poftiia. Că așa vedem ce să face și la mésele și ospéțele 
celor mari, că sânt toate voioase și vésele, mâncările, băuturile, 

68 În ediția din 1888: „Că aceștia erau din toți părinții legii vechi mai 
aleși și mai mari”.
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vorbele, jocurile și cântările: nimic nu iaste de jale sau de întris-
tăciune, ci toate de bucurie și de desfătare.

Cine iaste, dară, acela acum, carele să poată spune mărirea 
zilii aceștiia, desăvârșit și precum să cade? Că tot ce au fost mai 
slăvit în légia véche și în cea noao, în ceriu și pre pământ, la ară-
tare a eșit, căci acolo au fost mai marii prorocilor, ai legii vechi și 
mai marii apostolilor ai legii noao; din ceriu Sfânta Troiță S-au 
vădit și de pre pământ preasfânta omenire a lui Hristos S-au ară-
tat. Și la această veselie, mare și preaslăvită, mai mult decât trei 
apostoli, carii au fost mai iubiți, n-au fost chemați.

Să vedem dară și vorba cea de veselie ce au fost. Vorbiia, 
zice Luca, la 9 capete pentru patimile Domnului, carele era să 
le împlinească în Ierusalim; adecă vorbia pentru patime, pentru 
moarte, pentru îngropare, pentru cruce, pentru legături, pen-
tru scuipări, pentru palme, pentru ocări și pentru bătăile, carele 
era ca să le împlinească în Ierusalim. Deci, dară, au acestia sânt 
cuvintele céle mari și de veselie, carele să cuveniia să se grăiască 
la o veselie ca aceasta? Acest fel de vorbă era să se améstece la o 
bucurie ca aceasta?

Tocma aceasta iaste, că nu trebuie socotită această vorbă, 
după socoteala lui Petru, pământéște, ci după socoteala lui 
Hristos, care au urât céle pământești înaintea căruia nimic mai 
vrédnic nu era decât pentru mărirea Lui a răbda patemi și ocări; 
că mai marele judecătoriul lumii, Dumnezeu, pentru ca să slo-
bozească neamul omenesc, din robiia diavolului, acest preț de 
răscumpărare mai vârtos au pohtit de la răscumpărătoriul nea-
mului omenesc, ca să jărtvească El pentru om, cu moarte amară 
și plină de ocări, care dar și jărtvă atât au fost de iubită înain-
tea Lui, cât pentru această jărtvă au ertat toate greșalele din toți 
vécii cei trecuți și ușile ceriului, céle până atunce încuiate celor 
răscumpărați, le-au deșchis și lumea au întors-o întru mila Sa 
cea véche. Că mai mult L-au îmblânzit și L-au milostivit această 
jărtvă singură, decât precum Îl mâniiase răutățile și făr’ de legile 
tuturor oamenilor dintru care putem cunoaște și putem înțelegé 
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că vorba aceasta au fost foarte vrédnică unii măriri ca acéia. Că 
ce lucru iaste mai iubit robului, decât slobozirea lui? Și ce iaste 
mai drag streinului, decât întoarcerea la moșiia sa?

Fiind, drept acéia, înstreinați Moisi și Ilie de atâta vréme 
de moșiia lor de care foarte doriia, ce ar fi putut grăi mai cu 
dragoste și mai cu dulceață, decât pentru moartea Preotului 
acestui mare, pentru care moarte să da streinilor întoarcere 
la moșiia lor? Așijderea și Domnul, ce fél de vorbă ar fi avut 
mai iubită, decât vorba mântuirii și a răscumpărării lumii? Că 
atâta doriia de păharul acesta a-l bea, cât acea puțină vréme ce 
mai era să treacă până a-l bea, Îi părea că sânt mii de ani. Căci 
cu sétia acestui păhar să lucra mântuirea sufletelor omenești, 
răscumpărarea lumii, stricarea puterii diavolului, înmulțirea 
credinții, ertăciunea păcatelor și slobozirea sufletelor. Și atâta 
să bucura de acéstia cât în locul bucuriei ce era înaintea Lui, 
răbda crucea de-L munciia și bătăile de-L căzniia și spinii de-L 
încrunta și durorile sufletului de-L chinuia, de care chinuri 
asuda sudorile céle crunte, negândind nimica de rușine. Că de 
au părut lui Iacov puțin 7 ani a sluji pentru Rahila, logodnica 
lui, de dragostea ce avea cătră dânsa, dară unui iubitoriu mare 
ca Acesta, cum nu i-ar fi părut puține muncile și caznele, cu 
care iubita Lui logodnică o răscumpăra și o curățiia pre dânsa 
cu scăldarea neprețuitului Său sânge și foarte frumoasă, făr’ de 
nici o hulă și întinăciune o făcea.

Drept acéia, nu I-au putut fi mai iubit și mai dulce decât a 
vorbi de lucrul acela, de carele El mult înseta. Cunoască, dară, 
acum fieștecarele dintru noi pohta cea nespusă, bunătatea cea 
negrăită, mila cea bogată și dragostea cea desăvârșită a iubito-
riului de oameni Dumnezeu, cu câtă séte au priimit (nu pentru 
sine, ci pentru noi, viermii cei lepădați) atâtea ostenéle, durori, 
patime și moarte.

Dară noi, acum, căci să nu priimim pentru dragostea Lui și 
pentru binele ce ne-au făcut vreo scârbă, măcar cât de mică? 
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Însă vorbindu-se acéstia și gătindu-se Moisi și Ilie ca să ducă69, 
iară Petru ca să nu să lipsească de o frumoséțe și de o dulceață 
strălucitoare ca aceasta, zise: „Doamne, bine iaste noao a fi aici; 
de vei vrea, să facem trei colibi, Ție una și lui Moisi una și una 
lui Ilie”, neștiind ce zice; că nici un lucru lumesc nu-și aducea 
aminte, nici de mâncare, nici de băutură, nici de viiață, nici de 
moarte, ci toate lucrurile, încă și de sine uitându-și fiind ca și un 
beat de dragostea acei frumoseți, numai de aceia înseta, numai 
aceia poftiia și numai întru aceia a petréce de pururea să nevoia. 
Iară încăși luând seama vorbei și a poftei lui Petru o aflăm să fie 
supusă voii dumnezeești; că au zis: de vei vrea, să facem aici trei 
colibi, adecă de vei nărăvi.

După aceasta, zice: „Că încă grăind el, iată nor luminat 
umbri pre ei și iată glas din nor grăind: «Acesta iaste Fiiul Mieu 
cel iubit, întru Carele bine am voit, pre Acesta-L ascultați. Și tot 
cela ce pofteșté ca să placă Mie, prin credință și prin dragoste să 
fie una cu Dânsul; că așa, cu Dânsul și printr-Însul să fie plăcut 
Mie. Și pre Acesta ascultați, că va deșchide voao cale de mântuire 
și cu crucea va face voao scară spre împărăția ceriului. Pre Acesta 
ascultați, că El iaste calea și viața și dreptatea, El iaste cuvântul 
Mieu și înțelepciunea Mea; pre Dânsul, drept aceia, ascultați, 
iară nu pre lume, nici înșălăciunile șarpelui celui de demult, nici 
îndămnurile trupului, nici cuvintele fariseului, socotind strălu-
cirea și mărirea luminii care era întru Dânsul și în Moisi și în Ilie 
și alte minuni, toate câte ați văzut în loc de mărturie»”.

Și iarăș zice că, auzind ucenicii, căzură pre fața lor și să 
temură foarte. De au adus cuvântul acesta dulce și mângâito-
riu al lui Dumnezeu atâta frică, dară groaza judecătoriului ce 
va face? De îngrozéște așa îndemânarea a ținea légia, dară când 
va lua seama pentru lenevire celor ce n- au împlinit légia ce va 
lucra? Și oare pentru ce la o veselie ca aceasta, întru care vrea să 
arate Domnul mărirea și frumoséția Sa, au adus ucenicilor Săi 

69 În ediția din 1888: „ca să se ducă”.
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frica aceasta? Cu adevărat nu iaste alta fără numai ca să ne învéțe 
pre noi acéia ce iaste scris la al doilea Psalom: „Slujiți Domnului 
cu frică și vă bucurați Lui cu cutremur”. Că să cuvine omului a 
să bucura de o bunătate mare și a să téme și a să cutremura de o 
mărire mare.

Cuviindu-se, drept acéia acéstia amândoao lui Dumnezeu 
de-a pururea întru toate laudele și măririle Lui, trebuiaște să le 
avem și să cérem ajutoriul și mila Lui cea bogată. Că fără de mila 
Lui nimic spre mântuirea sufletelor noastre nu vom putea face; 
că Însuși cu nemincioasa gura Lui zice: „Fără de Mine nimic nu 
puteți să faceți”. Și de vréme ce fără Dânsul nu putem nimica, 
iară Lui trebuie să-I zicem cu căldură, dintru adâncul inimii, 
să ne miluiască după marea mila Sa și după mulțimea îndură-
rilor Sale și să ne descopere ochii sufletului și ai trupului, ca să 
putem pricépe minunile Sale; să scoată din trupurile noastre, 
céste de carne, inimile céle de piatră și să ne dea inimă de trup 
ca să ne témem de Dânsul și să ne rușim de poruncile Lui. Să ne 
luminéze inimile noastre ca și ale apostolilor, să ne întărească de 
pururea asupra vrăjmașilor noștri celor văzuți și nevăzuți, să ne 
îndreptéze pre calea poruncilor Sale și să ne dea sfârșit bun, ca 
de pururea să fie mărit și proslăvit în vécii vécilor. Amin.
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cuvânt de învățătură la preobrajeniia 
domnului noStru iiSuS hriStoS*

II

„Luat-au Iisus pre Petru și pre Ioann și pre Iacov, fratele 
lui și i-au suit pre dânșii într-un munte înalt deosebi și s-au 

schimbat înaintea lor. Și au strălucit fața Lui ca soarele,  
iar hainele Lui să făcură albe ca lumina”

(Matei 17, 1-2)

De vréme ce soarele cest simțitoriu, când răsare și să 
înalță de pre pământ să face pricină și mijlocitor a 

multor bunătăți, că întinzându-și razele luminează pământul și 
marea, gonéște și răsipéște toată ceața și negura, încălzește și 
hrănéște toate neamurile dobitoacelor, și, în scurt să zic, toate 
le însufléțește și le înviază și pre toate împreună le bucură și le 
veseléște, dară cu cât mai vârtos Soarele cel de gând al dreptă-
ții, Fiiul și Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, Domnul nostru Iisus 
Hristos (pentru carele zice prorocul Malahie la 4 capete: „Va 

* În manuscrisul nr. 3460, aflat în colecția Bibliotecii Academiei Române, 
această predică se regăsește la fila 67.
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răsări voao, celora ce vă temeți de numele Mieu, Soarele dreptă-
ții”), Carele S-au suit și au răsărit astăzi în muntele Thavorului, 
întinzând razele și strălucirile mărirei dumnezeirii Lui.

N-ar fi dat viață morților, ca lui Moisi, n-ar fi luminat pre vii, 
ca pre Ilie, n-ar fi gonit prepusul și cugetul cel potrivnic din min-
tea apostolilor, n-ar fi înrădăcinat și n-ar fi crescut mai multă cre-
dință în inima lor, nu le-ar fi dat să-L cunoască luminat, cum că El 
iaste Mesiia cel adevărat, Hristos și cum că de voia Lui mérge spre 
moarte, neavând vină de moarte și să cunoască cum că numai pre 
Dânsul să cuvine să-L iubească, iar célialalte toate să le aibă ca 
niște gunoae. Drept acéia pohtesc pre înțelepțiia voastră să-mi 
dați puținică ascultare cu dragoste, ca să înțelégeți de iaste cu cale 
și de să cuvine să avem și noi dragoste cătră Hristos, ca apostolii.

Vedem la al doilea cap a preaînțeleptului Sirah că învață pre 
cela ce va vrea să slujească lui Dumnezeu, ce i să cuvine să prii-
mească, zicând: „Fiiule, de vei vrea să te apropii a sluji Domnului 
Dumnezeu, gătéște sufletul tău spre ispită.”. Pentru acéia, dară, 
trebuiaște céla ce slujaște lui Dumnezeu să aștépte ispitele și 
războiul vicleanului diavol, iar să nu să deznădăjduiască, ci mai 
vârtos atunce să aștépte mai mult ajutor și mai multă putére de 
la Dumnezeu (numai să stea cu credință adevărată, cu nădéjde 
bună și să ție dreptatea și să urméze bunătățile și faptele céle 
bune), că nu-l va lăsa Dumnezeu să se ispitească preste putința 
lui, ci fără de zăbavă îi va înceta scârba și ispita o va goni de la 
dânsul, precum o vedem aceasta luminat că s- au făcut la mulți, 
în multe locuri. Că, întâi lui Avraam i-au poruncit Dumnezeu să 
se sue în munte și însuș, cu mâinile lui să junghe și să jertvuiască 
pre unul născut, iubit, fiiul său, pre Isaac.

Oare, n-au fost grea această cérere, ce au pohtit Dumnezeu 
de la dânsul? Oare, n-au fost mare și nesuferită durére de inimă 
aceasta? Iară văzându-i Dumnezeu credința și cum că n-au len-
evit, nici au zăbovit a o face aceasta, îndată i-au rădicat întris-
tarea și scârba, prin mijlocul îngerului, zicându-i: „Avraame, 
Avraame, nu pune mâna ta pre copil”.
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Și norodul cel jidovesc cât necaz petrecea în Eghipet, fiind 
robiți în mâinile lui faraon; iar pentru ca să-i mântuiască 
Dumnezeu din scârbe, câtă putére nebiruită au arătat cu céle 
10 rane, prin mijlocul lui Moisi. Așijderea și dreptul și mult 
pătimașul Iov, ca într-o clipă de ceas au pierdut, nu numai 
mulțimea dobitoacelor, casele, feciorii, fétele și toată avuțiia ce 
avea, ci și trupul lui s-au umplut de bube și de viermi și zăcea 
într-un gunoiu. Iar pentru căci au răbdat ispitele cu mare vite-
jie de inimă, fără de zăbavă i-au dat Dumnezeu îndoit célia ce 
au pierdut.

Însă, cu acéste vorbe ce am zis, socoteala noastră nu iaste 
alta, făr’numai ca să arătăm taina de astăzi a Schimbării Féții lui 
Hristos, cu carea au dat mare ajutor apostolilor la nevoia necre-
dinții, ce era să cază. Că văzând apostolii pe Hristos într-atâta 
lipsă și sărăcie, cât nici capul nu avea unde să și-L pléce și într-
atâta smerenie de margine și într-atâta hulă, ce-I făcea jidovii, 
să turbura în cugetul lor, ca niște oameni proști ce era; și pentru 
acéia au început a nu-L créde, socotind cum că nu va fi acesta 
Mesiia cel adevărat și mai vârtos că peste puține zile era să moară 
cu moarte necinstită.

Drept acéia, ce alt ar fi trebuit la această nevoe a necredinții, 
fără numai ajutor de la Fiiul lui Dumnezeu, de la Hristos, Carele 
cu adevărat le- au dat mare putére și mare ajutor. Că i-au suit 
într-un munte și S-au schimbat înaintea lor arătându-le lumina 
dumnezeirii Lui (pre cât era cu putință să vază cu ochii ome-
nești), luminând și mărind firea cea omenească cé era îmbrăcat, 
care lumină s-au vărsat și pe hainele Lui, ca să dea cu aceasta 
apostolilor o îndrăzneală și un ajutor mare și să-i adeveréze și 
să-i încredințéze cum că Acest sărac și smerit la védere, Carele 
era hulit pentru multa a Lui smerenie, măcar că peste puține zile 
Se va da legat în mâinile jidovilor să Se hulească, să Se batjoco-
rească, să Se scuipe, să Se bată cu palma peste obraz, să Se mun-
cească, să Se rănească și la cea de apoi să Se și răstignească ca un 
făcătoriu de réle. Iar să nu socotească că iaste numai om singur, 
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ci iaste și Dumnezeu desăvârșit și adevărat și pentru aceasta 
S-au schimbat înaintea lor.

La 3 lucruri trebuia mare ajutor apostolilor, ca să scape de 
nevoia și de ispita cea mare a necredinții: întâi să cuveniia să  
crează cum că Hristos iaste adevăratul Mesiia; a dooa, văzându-L 
pre cruce, mort, le trebuia ajutor să nu-și piarză credința, nici să 
socotească cum că acesta nu iaste Dumnezeu; a treia, să le dea pri-
cină să-L iubească cu dragoste fierbinte. Deci, la acéste câte tréle 
să véde astăzi cum că au dat Hristos cu schimbarea feții Lui mare 
ajutor apostolilor, pentru ca să-L cunoască că El iaste Mesiia cel 
adevărat și pentru acéia le aduce trei marturi, vrédnici de crezut: 
pre Moisi, pre Ilie și pre Tatăl Lui cel ceresc. „Și iată – zice evan-
ghelistul – să arată lor Moisi și Ilie, grăind cu Dânsul de eșirea Lui, 
carea vrea să se plinească în Ierusalim”. Și Tatăl, cu glas Îl mărtu-
riséște din nor: „Și iată glas din nor zicând: Acesta iaste Fiiul Meu 
cel iubit, întru Carele bine am vrut, pre Acesta ascultați”.

Și pentru ca să le ajute apostolilor să nu iasă din credință, 
văzându-L pre cruce, zice mai înainte că vorbéște cu Moisi și cu 
Ilie pentru moartea cea de pe cruce, carea vrea să ia, pentru ca 
să-i facă după cum am zis, să-L iubească cu dragoste fierbinte 
și pentru acéia au descoperit puțintel slava dumnezeirii Lui, cu 
carea au mărit firea cea omenească și va să mărească și pre sfinții 
Lui, la a dooa venire.

„Și să arată lor Moisi și Ilie, grăind cu Dânsul”. Minunată vorbă 
și alése soții are astăzi Hristos, cu adevărat și i să cuveniia să aibă 
soții ca acéstia, pentru că Hristos iaste Mesiia, că Moisi iaste făcă-
toriu de lége, Ilie iaste proroc mare; Hristos iaste Mântuitoriul 
lumii. Moisi iaste mântuitoriul jidovilor, Ilie va să fie mântuitoriul 
celor drepți, mai nainte puțin de judecată. Hristos iaste Dătător 
de lége, Moisi învățător de lége și Ilie râvnitor de lége.

Vedeți, dară, ce soții alése are și cum să aseamănă în oareca-
rele70: Moisi au murit, Ilie n-au murit. Și oare ce poate fi aceasta, 

70 În ediția din 1888: „cum să aseamănă în oarecare chip”.
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de s-au însoțit Hristos cu un drept din cei morți și cu un drept 
din cei vii? Pentru căci la judecata cea viitoare vor să se judece 
viii și morții și vor să se veselească la împărăția ceriului câți vii 
vor fi drepți și câți morți vor fi drepți. Și de vréme ce taina aceasta 
de astăzi, a schimbării lui Hristos închipuiaște și iaste ca un ara-
von aceii măriri ai împărăției ceriului, pentru aceasta au adus la 
mijloc unul din cei morți, pre Moisi și unul din cei vii, pre Ilie. 
Și cum că vor să vie la împărățiia ceriului, împreună, viii și mor-
ții ni-o adeverează fericitul Pavel, la 15 capete cătră corinthéni, 
zicând: „Toți nu vor adormi, iar toți ne vom schimba de trupul 
acest stricăcios și ne vom face nestricăcioși”.

„Și să arată lor Moisi și Ilie”. Oare pentru ce? Pentru patru 
lucruri: una pentu ca să scoață de la norod acea socoteală min-
cinoasă, ce avea asupra lui Hristos, că unii îi zicea că iaste Ilie, 
alții îi zicea că iaste Ieremia sau, unul din proroci; a dooa, pentru 
ca să cunoască jidovii cum că Hristos nu iaste împotriva legii 
lui Moisi și pentru aceasta stă cu dragoste de vorbéște cu singur 
făcătoriul legii, cu Moisi și cu râvnitorul legii, cu Ilie; a treia pen-
tru ca să se arate cum că iaste Domn și Stăpânitor al vieții și al 
morții și stăpânéște pe cei vii și pe cei morți și, când îi chiamă, 
vin, precum adeverează poeticul la un tropar de astăzi de la a 
opta peasnă zicând: „Ca Celuia ce stăpânești ceriul și împărățești 
pământul și domnești céle dedesupt, au stătut înaintea ta Hris-
toase, de pre pământ apostolii, iar ca de la ceriu Thesviteanul Ilie 
și Moisi din cei morți”; a patra, să vază apostolii în ce chip au cin-
stit pre acești 2 proroci, pre Moisi, căci avea mare blândéțe și pre 
Ilie, căci avea mare râvnă spre credință, pentru ca să se asémene 
și lor, să fie blânzi și râvnitori, acolo unde vor vedea că iaste în 
nevoe credința și închinăciunea lui Dumnezeu.

Și pentru acéste 4 pricini, ce am zis, au adus la mijloc pre 
Moisi și pre Ilie. Iar mai vârtos să zic că i-au adus pentru ca să 
mărturisească apostolilor cum că iaste Mesiia, măcar că n-ar fi 
trebuit această mărturie să o aducem la mijloc fiind mărturiia 
Tatălui din ceriu mai vrédnică decât a prorocilor: „Și iată glas din 
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nor zicând: Acesta iaste Fiiul Mieu cel iubit, întru Care bine am 
vrut; pre Acesta ascultați”.

O, ce mărturie credincioasă și adevărată iaste aceasta! O, ce 
bunătate și fericire au câștigat acei ce au ascultat pre cel măr-
turisit și au urmat lui, după porunca Părintelui celui ceresc! 
Că adevărat, de s-au și pedepsit într- această lume puțin, după 
cum zice preaînțeleptul Solomon, iară cu mari bunătăți și feri-
ciri s-au dăruit: „Căci Dumnezeu i-au ispitit pre dânșii și i-au 
aflat Luiși vrédnici, ca aurul în ulcea i-au lămurit pre ei și ca o 
jărtvă de ardere, întreagă i-au primit pre ei.”. Puțin au ostenit, 
adevărat, iară mare plată au luat. În scurtă vréme au fost în 
scârbe, iară în vréme nesfârșită să vor bucura, că nu-s vrédnice 
patemile vremii de acum cătră mărirea cea viitoare, după cum 
zice fericitul Pavel.

Și iată, glas din nor zicând: „Acesta iaste Fiiul Mieu cel iubit, 
întru Carele bine am vrut; pre Acesta ascultați”. Oare, acest 
cuvânt ce zice Tatăl: „Pre Acesta ascultați”, numai apostolilor să 
fie zis să-l asculte, au și noao? Mie mi se pare să-l fie zis și noao 
să-L ascultăm, de vréme ce ne ținem creștini și ucenici ai lui 
Hristos. Acuma, dară, trebue să înțelégem întâi lucrarea acestui 
cuvânt: „Ascultați”, ce va să zică, apoi célélalte le vom înțélege 
prea lesne. Acest „ascultați” aici nu să înțelége cuvântul cel gol, 
ce iase din gura omului și-l ascultăm cu urechile, căci acela nu 
să numéște ascultare, ci auzire, ce să înțelége sfârșitul faptului, 
adecă ca cum am zice unii slugi: du-te de fă, iată ce și el auzind 
cuvântul să supune ascultării și mérge de face. Așa și Dumne-
zeu Tatăl ne zice noao: „Pre Acesta ascultați!, adecă ca ce ne va 
porunci Hristos să facem, să ne supunem ascultării și să săvâr-
șim lucrul după pohta lui, pentru binele nostru.

Să vedem dară acum de ținem porunca lui Dumnezeu și 
de ascultăm pre Hristos la céle ce ne învață. Eu socotesc să fim 
departe de acea ascultare, cât e ceriul de pământ; pentru căci 
Hristos zice la Ioan în 14 capete: „Cela ce are poruncile Méle și le 
păzește pre iale, acela iaste cela ce Mă iubéște”.
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Acuma dară, de vom zice că iubim pe Hristos, să vedem care 
poruncă a Lui ținem.

Hristos zice: „Scârbe veț avea în lume”. Noi nu pohtim să 
avem nici o scârbă, iar de și avem vreo scârbă, o avem pentru căci 
nu ni să împlinéște pohta, iar nu pentru dragostea Lui.

Hristos zice: „Pacea Mea o dau voao”, iar noi nu dea Dum-
nezeu să avem pace între noi, ce ne turburăm pururea, pentru 
fieștece, ca valurile mării când le suflă vântul.

Hristos zice: „Nu judecareți, ca să nu vă judecați”, iar noi 
de-a putéria fi nu iaste nici zi, nici ceas să nu judecăm de rău, nu 
numai pre cei ce-i știm ce și pre cei ce nu-i știm.

Hristos zice: „Precum pohtiți voi să vă facă voao oamenii, 
faceți și voi lor”. Noi pohtim să ne cinstească toți, să ne dea toți 
pocloane și daruri, să ne laude, să ne fericească, să ne grăiască 
de bine, să facă toți după pohta noastră, să nu ne stea nimenea 
împotrivă, nici să ne zică nimica, de am face verce rău; iară noi 
pohtim să osândim pre toți, să nu dăm nimănui nimica, să nu 
facem nimărui nici un bine, nici să se folosească nimenea de 
noi. Pre toți îi hulim, pre toți îi grăim de rău, pre toți îi pârâm, 
pre toți îi luom în râs și în batjocură, tuturora le zicem că sânt 
nebuni și fără nici o socoteală numai pre noi înșine, voiu cuteza 
a zice, ne facem mai înțelepți și decât Dumnezeu și nu ne adu-
cem aminte că înțelepciunea lumii aceștiia iaste nebunie înain-
tea lui Dumnezeu.

Hristos zice: „Poruncă noao vă dau voao, ca să iubiți unul pre 
altul”, iar noi ne urâm și ne căutăm ponciș unul altuia, ca când 
ne-am fi ucis părinții, sau ne-am fi făcut alt rău, ceva.

Hristos zice că: „Cine să va rușina de Mine și de cuvintele 
Méle într- această rudă prea curvare și păcătoasă și Fiiul ome-
nesc să va rușina de el, când va veni întru slava Tatălui Său, cu 
îngerii cei sfinți”, iară noi nici de Dânsul ne rușinăm, nici cuvin-
tele Lui le ținem în seamă, ca o nimica, nici céle ce ne învață spre 
folosul și mântuirea sufletelor noastre le păzim, ci aflăm pricini 
și zicem că nu putem să le facem acéstia ce ne învață Hristos, 
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că nu ne dă îndemână, căci avem case gréle și vrémea nu ne 
slujaște, că suntem supuși supt jugul păgânului și avem nevoi 
multe și supărări de toate părțile. Dară, célia ce pohtim noi, cum 
le putem face toate, deplin, făr’ de nici o zăticneală?

Pre Dumnezeu nu vom să-L ascultăm, la céle ce ne învață 
să facem, pentru binele și folosul nostru cel sufletesc, ce ne par, 
învățăturile Lui gréle și réle și pentru aceia nu-L cinstim, ca când 
ni-ar fi vrăjmaș de moarte. Iar pre oamenii cei ce nu să tem de 
Dumnezeu, nici să rușinează de féțele omenești îi ascultăm la 
céle ce ne învață să le facem, spre pierzarea sufletelor noastre 
și spre necinstea noastră și spre a ne cleveti toți și a ne bles-
tema pentru nedreptățile ce facem; și priimim învățăturile lor 
cu dragoste și le facem cu mare pohtă și ne bucurăm de iale, 
ca de mare avuție și-i lăudăm cătră toți, ca pre niște priiateni și 
făcători de bine și-i cinstim pentru căci ne răpun sufletele, cu 
învățăturile lor, mai vârtos decât pre Dumnezeu, Carele poftéște 
pre toț oamenii să se mântuiască.

Hristos zice: „De pe aceasta vor cunoaște toți că-Mi sânteți 
ucenici, de veți avea dragoste între voi”, iar noi ne pizmuim, ne 
zavistuim, ne pohtim răul unul altuia și mijlocim în tot chipul să 
ne păgubim unul pre altul, nu numai de avére, ci mai vârtos de 
cinste; și facem cu aceasta păcat împotriva Duhului Sfânt. Dară, 
Dumnezeu n-au făcut lumea numai pentru-un om, ci pentru 
toți, nici împărățiia ceriului pentru unul, ci pentru noi toți. Că 
de ar fi făcut Dumnezeu lumea numai pentru un om, ce ar fi 
trebuit să mai facă și pre Eva și apoi să-i blagoslovească și să le 
zică: „Créșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și domniți pre 
dânsul”, iar de și iaste cineva să arate dragoste cătră altul, iaste 
mincinos și viclean, că o face au de vreo frică, au de vreo rușine, 
au pentru vreun câștig rău.

Hristos zice: „Dați ale chesariului, chesariului și ale lui 
Dumnezeu, lui Dumnezeu”, iar noi nici mai-marilor noștri, 
atâta celor biséricești, cât și celor mirenești, nu le dăm căzuta 
cinste, nici lui Dumnezeu, nici ne supunem lor cu dreptate, ci 
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cu viclenie și cu răutate și în loc de a-i iubi și a ne cuceri lor, noi 
îi grăim de rău și-i ponosluim. Dară, să vedem ce zice Dumnezeu 
pentru dânșii la cartea Eșirii, la 22 capete: „Pre dumnezeii tăi să 
nu-i grăești de rău și pre boiariul norodului tău să nu-l vorbești 
de rău”. Tâlcuitorii Sfintei Scripturi înțeleg să fie dumnezeu arhi-
ereii, păstorii și dascalii biséricii; boiariul norodului înțeleg a fi 
împărații, domnii și judecătorii.

Acuma, dară, asupra a cărora pornim limba noastră cea 
blestemată și grăim de rău, al cărora cinste rădicăm, al cărora 
nume ocărâm? Pre sémne al arhiereilor, al domnilor și al stă-
pânilor noștri, pentru carii ne poruncéște Dumnezeu să nu-i 
grăim de rău, iar noi făr’ de nici o socoteală punem gura noas-
tră, după cum zice David, la ceriu, cu atâta semeție și obrăz-
nicie, neaducându-ne aminte nicidecum de osândă. Și pentru 
căci iaste cugetul nostru viclean și înaintea lui Dumnezeu și 
înaintea oamenilor, pentru acéia petrécem o viață blestemată 
și turburată, o viață plină de frică și de urâciune, plină de nevoe 
și de necazuri.

Și iată, dară, că ne vădesc lucrurile și faptele, că nici ascul-
tăm pe Hristos, nici Îl iubim, că de L-am iubi am face poruncile 
Lui; ci umblăm de capetele noastre, făcând fieștecarele ce ni să 
pare și ce ne place, neaducându-ne aminte nici de moarte, nici 
de judecată și de nu ne vom îndrepta cu adevărat, vom să greșim 
și vom să mérgem răului.

Drept acéia, iubiții miei, trebuie să facem mintea noastră 
muntele Thavorului, ca să vie Lumina adevărată să o vedem cu 
ochii cei de gând ai sufletului, să ne arătăm și noi cu osârdie în 
dragostea lui Hristos, ca apostolii, să ne asămânăm lui Moisi și 
lui Ilie, râvnitori și nelenevoși în poruncile lui pentru ca să ne 
putem sui și noi, împreună cu Hristos, în mintea cea oblădu-
itoare a sufletului să vedem cu gândul slava acéia și norul cel 
luminat și să auzim glasul cel părintesc: „Acesta iaste Fiiul Mieu 
cel iubit” i proci. Și la cea de pe urmă să ne învrednicim să împă-
rățim împreună cu El.
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Așa, Stăpâne Hristoase, Te rugăm noi, ticăloșii și nevrédni-
cii robii Tăi, Carii ne-ai răscumpărat cu preascump sângele Tău 
din mâinile vrăjmașului celui viclean să Te milostivești pentru 
mulțimea îndurărilor Tale, să luminezi ochii sufletelor noastre 
cei întunecați, cu lumina cunoștinții Tale și să aprinzi în inimile 
noastre céle împietrite văpaia dragostei Tale și să ne învredni-
cești cu darul Tău să Te ascultăm și să facem cu pohtă câte ne 
poruncești și să Te iubim din tot sufletul, aici într-această viață 
ticăloasă și plină de scârbe; iară în cea viitoare să ne învredni-
cești mărirei și luminii slavei dumnezeirii Tale, ca de pururea 
să Te mărim, împreună cu făr’ de început Părintele Tău și cu 
Preasfântul și bunul și de viață începătoriul Tău Duh, în veci 
nesfârșiți. Amin.
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cuvânt de învățătură la preobrajeniia 
domnului noStru iiSuS hriStoS*

III

„Și iată glas din nor zicând: «Acesta iaste Fiiul Mieu 
cel iubit întru Carele bine am vrut; pre Acesta ascultați!»” 

(Matei 3, 17)

N-au văzut pământul alt lucru mai slăvit, decât acest 
de astăzi, nici au cunoscut lumea, ceasta văzută, altă 

minune mai luminată. Fiiul și Cuvântul lui Dumnezeu, Carele 
au făcut sémne și minuni nenumărate, n-au făcut altă faptă 
mai presus decât El, sau asémenea. În vârful muntelui Thavoru-
lui au avut să arate apostolilor prealuminata slava dumnezeirii 
Sale. Drept acéia Ș-au schimbat și fața și chipul și într-o clipă de 
ceas S-au arătat precum era, mai înainte de véci, împodobit cu 
toate frumusețile ceriului, luminat cu toată lumina dumnezei-
rii. Razele ce eșiia din dumnezeiasca Lui față biruia strălucirile 
soarelui și albiciunea hainelor Lui întrecea strălucirile luminii. 
Moisi și Ilie, mai aleșii prorocilor era mărturii acestui preaslăvit 

* În manuscrisul nr. 3460, aflat în colecția Bibliotecii Academiei Române, 
această predică se regăsește la fila 138.
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lucru și privitori ai neapropiiatei măriri era Petru, Iacov și Ioann, 
mai marii apostolilor. În ce chip de nor luminat ce umbriia și 
muntele și pre apostoli, S-au arătat Duhul Sfânt; și pentru ca să 
cunoască fieștecarele cum că să afla toată Sfânta Troiță la acest 
lucru preaslăvit, Părintele cel făr’ de început au adeverit cum că 
iaste de față, cu cuvintele ce au zis cătră apostoli: „Acesta iaste 
Fiiul Mieu cel iubit, pre Acesta ascultați”.

O, fericiț ochii apostolilor carii s-au învrednicit de au văzut 
mărirea aceștii înfricoșate înfrumusețări! Că ce taine nu să 
închiiae întru acest lucru preaslăvit, sau ce învățături sufletești 
și mântuitoare nu ne dă această înfrumusețare a Mântuitoriului! 
Nu ajunge cunoștința omenească să le priceapă, nici minte înge-
rească să le cuprinză.

Și pentru aceasta, cunoscându-mă și eu nevrédnic și departe 
de toată știința, nu îndrăznesc să întru întru atâta adâncime și 
cinstind taina acéasta a dumnezeeștii înfrumusețării, cu cap 
plecat și cu cuciarnică tăcére trec cu cuvântul, spre puținică 
învățătură, carea socotesc să fie foarte folositoare de suflete și 
mântuitoare la ceia ce vor să asculte cu dragoste.

Mă uit la această dumnezeiască și înfricoșată înfrumuse-
țare, când Părintele cel fără de ani cu glas viu, de sus, au măr-
turisit cum că acest înfrumusețat Iisus iaste Fiiul Său cel iubit. 
Altă învățătură nu să véde ca să fie dat apostolilor celor ce era 
de față, fără numai aceasta să-L asculte: „Pre Dânsul ascultați”. 
Nu le-au zis să laude pre Fiiul Său, nici să-L slăvească, nici să 
mărească lucrurile Lui, nici să-I propoveduiască numele, nici să 
se minunéze de învățătura Lui, nici să-ș răpue viața lor pentru 
Dânsul, nici să rabde scârbe, necazuri, nevoi și altele ca acéstia, 
asémene; ce numai să fie ascultători, să aibă ascultare, să suppue 
voința lor supt voia Acestuia unuia singur născut, Fiiului Său, 
Carele să înfrumuseța. „Pre Dânsul ascultați”.

Și, cercând cu denadinsul, ca să înțeleg pricina, am cunoscut 
din Sfânta Scriptură și din cea véche și din cea noao și de la dum-
nezeeștii dascali cum că această poruncă iaste foarte tainică și nu 
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să putea să să dea apostolilor alta mai iscusită, mai folositoare și 
mai de suflet mântuitoare decât aceasta, adecă decât ascultarea.

Și pricina iaste că cine are ascultare, acela are împreună și 
toate darurile și toate bunătățile; acela iaste întreg la minte, 
acela iaste răbdătoriu, acela iaste smerit, acela iaste blând, acela 
iaste ertătoriu, acela iaste iubitoriu de streini, cuciarnic, paci-
nic și, în scurte cuvinte, acela iaste lăcașul tuturor bunătăților și 
vasul tuturor darurilor. Și cum că iaste adevărul așa, o dovedéște 
dumnezeiasca Evanghelie.

Povestéște evanghelistul Ioan Evanghelistul la capul cel 
dintâi cum că, văzând Ioan Botezătoriul pre Hristos mergând 
cătră dânsul, fiind cu totul plin de bucurie pentru darul ce lua, 
au început a mărturisi înaintea tuturor și a zice: „Iată Mielul lui 
Dumnezeu, Carele rădică păcatul lumii”, la care cuvinte ale lui 
Ioan stau de să miră dascalii biséricii.

Oare, pentru ce fiind atâtea păcate în lume, carele trebuia să 
se știargă de Fiiul lui Dumnezeu, n-au zis: Carele rădică păcatele 
lumii, ci „păcatul”. Și, iară, zicând „păcatul”, nehotărât, care era 
acel păcat al lumii ce vrea să-l pierză Hristos și să lase cialialalte?

Dumnezeescul Theofilact, tălmăcind acest cuvânt al Evan-
gheliei zice că păcatul lumii iaste neascultătoarea prea caré au 
rădicat-o Domnul de la mijloc, făcându-Se pre Sine ascultătoriu 
până la moarte; au numit-o Ioann păcatul lumii, ca când n-ar 
fi fost alt păcat mai mare în lume decât neascultarea. Și au zis 
păcat, iar nu păcate, pentru căci numai întru acéia singură neas-
cultare să cuprinde toate păcatele.

Drept acéia, zicând cum că păcatul acela l-au șters Domnul 
nostru arată cum că au șters împreună toate și célialalte păcate; și 
de vréme ce cu împotriva s-au vindecat împotrivirea, după cum 
zice Theofilact, adecă neascultarea lumii cu ascultarea lui Hris-
tos, urmează făr’ de nici un prepus că precum neascultarea iaste 
începutul și rădăcina tuturor păcatelor, așa și ascultarea iaste 
izvorul și mumă tuturor bunătăților. Pentru acéia Dum nezeu 
Tatăl pre dreptate au dat apostolilor numai această poruncă a 
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ascultării în vrémea înfrumusețării, pentru căci întru dânsa să 
alcătuesc toate bunătățile și toate darurile.

Și-mi adeverez mai mult cuvântul mărturiia lui Iacov fra-
tele Domnului la al doilea cap, zicând cum că Avraam, când 
au mers să junghe pre fiiu-său pre Isaac, numéște jărtva acéia 
lucruri – Iacov o zice multe –; jărtva era una, iar nu multe. Deci 
și lucrul unul era, iar nu multe și să cuveniia să o zică cu număr 
de unul, iar nu cu număr de mulți. Taina iaste aceasta; lucrul 
acesta al jărtvei lui Avraam era lucrul ascultării și de vréme ce 
unde iaste ascultarea acolo sânt adunate toate bunătățile, acolo 
sânt toate lucrurile céle bune. Pentru acéia cu cale au zis Iacov 
cum că Avraam s-au îndreptat din lucruri, iar nu din lucru, pen-
tru căci înaintea lui Dumnezeu i s- au socotit ascultare, nu ca o 
bunătate, ci ca multe bunătăți, atâta iaste de minunată, atâta-i 
de aleasă și dumnezeiască bunătatea ascultării.

Pentru acéia și Duhul Sfânt, la cartea cea dintâi a Împărați-
lor, în 15 capete zice: „Mai bună iaste ascultarea decât jărtvele”. 
Mai bine place lui Dumnezeu ascultarea decât jărtvele, pentru 
căci cine jărtvuiaște, aduce lui Dumnezeu lucru strein, iar cine-l 
ascultă supune voința sa lui Dumnnezeu și slobozeniia, dintru 
care ascultare ce altă jărtvă poate să se afle mai plăcută lui Dum-
nezeu? Și dumnezeescul Efrem, la cuvântul ce face pentru ascul-
tare zice: „O ascultare poate mai mult decât toate bunătățile”.

Și pentru aceasta vedem, atâta în Scriptura véche, cât și în 
cea noao, cum că câți s-au arătat ascultători lui Dumnezeu, toți 
au câștigat și plată mai aleasă.

Lui Noe i-au poruncit Dumnezeu să facă chivotul și l-au 
făcut, fără de a-și prepune altceva rău în gândul lui, sau deșert.

Lui Avraam i-au poruncit, zicându-i: „Eși din pământul tău 
și din rudeniia ta și te du în pământul în carele îți voiu arăta” și 
nimic nu s-au îndoit.

Iară lui Avraam, a dooa oară, i-au poruncit să junghe pre 
fiiu-său, pre Isaac și nimic nu s-au întristat, ci cu bucurie au 
priimit porunca.
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Lui Isaac, că s-au supus ascultării și au priimit să jărtvuiască 
pentru dragoste lui Dumnezeu și nu s-au temut.

Lui Moisi i-au poruncit să meargă în Eghipet să mântuiască 
pre norodul lui Israil din robie și măcar că era făicav la limbă și 
vedea și multe împiedecări, fiind la mijloc împărat tiran și crud 
la inimă, iar nu s-au îngrijit.

Lui Petru i-au poruncit Hristos să umble pre ape și vedea că 
iaste lucru cu nevoe și cu neputință, iară n-au eșit din poruncă. 
Pavel, mergând pre cale și căzând jos de pre cal de frica videniei 
ce au văzut, au zis: „Doamne, ce poruncești să fac?” și ce i-au zis 
glasul au ascultat, neîndoindu-se.

Și pentru acéia, aceștia toți s-au cinstit, s-au lăudat și s-au 
mărit înaintea lui Dumnezeu și au luat dar pentru ascultarea lor; 
că Noe s-au arătat mânuitor lumii; Avraam s-au făcut părinte a 
multe neamuri; Isaac s-au făcut fiiu blagosloveniei și închipui-
rile lui Hristos71; Moisi, căpetenie lui Israil și iubit lui Dumne-
zeu; Petru s-au făcut verhovnic apostolilor, căruia i s-au încre-
dințat și chieile împărăției ceriului și Pavel, dascal limbilor, vas 
ales și văzătoriu cereștilor bunătăți.

Și nu numai aceștea, ci toți câți s-au suppus ascultării lui 
Dumnezeu și mai nainte de lége și după lége, s-au făcut fii daru-
lui și să bucură cu îngerii întru împărățiia ceriului.

Acuma, dară, o poruncă folositoare ca aceasta și mântui-
toare iaste, cineva din noi să o păzească? Noi, toată zioa și la 
rugăciuni și la împreunări și la vorbe și la fieștece lucru al nos-
tru, chiemăm pre Dumnezeu și-L numim Domn. Și de-L numim 
Domn și Stăpân, unde ne iaste supunerea ce arătăm, ca niște 
slugi la Domnul nostru? Sluga face voia domnului său, dară noi 
care voe facem, acestui Domn al nostru? Care din poruncile Lui 
păzim? Care dragoste avem cătră Dânsul și ce cinste Îi facem? O 
zice însuș Dumnezeu, prin rostul Malahiei, la capul cel dintâi: 

71 În ediția din 1888: „Isaac s-au făcut fiiu blagosloveniei și închipuirei 
lui Hristos”.
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„Și de sânt Eu Domnul, unde iaste frica Mea?”. Cine iaste din voi, 
să se teamă de Mine, să Mă cinstească, să se rușineze de Mine?72. 
„Nu iaste, până la unul-zice David la Psalm 3, toți s-au abătut 
împreună, netrébnici s-au făcut; nu iaste cel ce face bunătate, 
nu iaste până la unul”.

Drept acéia, nu iaste minune de nu ne ascultă nici pre noi fiii 
noștri, nici ni să supun slugile și patemile noastre, carele în toate 
zilele oștesc asupra sufletului; iaste aceasta dreaptă judecată a 
lui Dumnezeu.

Zice fericitul Pavel la capul cel dintâi cătră romani, stih 29: 
să fim plini de toată nedreptatea73, cu curvie, cu vicleșug, cu 

72 Urmează o cruce și o mențiune marginală: de la acest semn treci list. 
133. Textul ce urma să înlocuiască finalul didahiei – în ipoteza în care domnul 
s-ar fi aflat de față – ocupă în întregime f. 159 din ms. A: Că cela ce se téme de 
Dumnezeu – zice Ioan cel cu rostul de aur –, nu iscodéște, ce créde, îmblân-
zéște, jărtvuiaște, cinstéște, măréște, cântă și laudă. Însă precum nu lipsesc 
împăratului ostași credincioși, așa nu lipsesc nici lui Dumnezeu fii cucernici, 
carii să tem de el și-l cinstesc, dintru care fii cucernici și credincioși, cel mai 
ales ești măriia-ta, preaînălțate doamne, carele mai mult decât toți te temi de 
Dumnezeu, de vréme ce mai mult decât toți te închini lui și-l asculți mai mult 
decât fieștecarele, îl cinstești și-l lauzi. Pentru măriia-ta putem zice acéia ce 
zice Dumnezeu pentru David: „ Înălțat-am pre cel ales din norodul mieu. 
Aflat-am pre David sluga mea; cu unt sfânt l-am uns pre el”. Măriia-ta ești cel 
ales din zece mii, după cum zice Scriptura, carele cu faptele tale céle bune 
cinstești pre Dumnzeu cu facerile de bine îl îmblânzești și cu multa-ți cre-
dință mărești și lauzi numele lui cel sfânt. Drept acéia, precum pentru David 
s-au făgăduit să-l înalțe mai vârtos decât împărații pământului să-i păzească 
în vécii vécilor semențiia lui și scaunul lui ca zilele ceriului, așa mâna lui cea 
prea putérnică va fi pururea, spre paza domniei tale; va tăia de la fața ta pre 
vrăjmașii tăi, va înfrânge pre cei ce te urăsc și va păzi în véci semențiia ta și 
scaunul tău. Că voia celor ce să tem de el va face – zice David – și rugăciunea 
lor va auzi și-i va mântui pre dânșii. Acestui dar să va învrednici și fieștecarele 
din voi, feții miei, de veți asculta cu cucerie și cu dragoste glasul prietenului 
celui făr’ de ani și veți face învățăturile înfrumusețatului Hristos, Fiiul său, al 
căruia darul și mila cea bogată rugăm pururea să fie spre mântuirea sufletelor 
voastre. Amin.

73 În ediția din 1888, acest pasaj este următorul: „Fraților, precum n-au 
adeverit păgânii, a avea pre Dumnezeu în cunoștință, așa i-au dat pre ei 
Dumnezeu întru minte nepricepută a face cele ce nu se cad, plini a fi de toată 
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lăcomie, cu răutate, pline de zavistie, de ucidere, de price, de 
înșălăciune, de nărav rău; să fim șoptitori, clevetnici, urâț de 
Dumnezeu, ocarnici, mândri, semeți, aflători de réle, la părinți 
neascultători și, în scurte cuvinte, să fim robi lumii, trupului și 
diavolului, pentru căci, cunoscând pre Dumnezeu, nu-L cinstim 
ca pre un Dumnezeu, nu-L ascultăm ca pre un Domn, nu ne 
supunem Lui, ca unui Stăpân; și cum că iaste adevărul așa, ade-
verează-o dragostea și unirea ce avem.

nedreptatea, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pizmă, de 
ucidere, de sfadă, de înșelăciune, de năravuri rele, șoptitori, grăitori de rău, 
urâtori de Dumnezeu, ocărâtori, măreți, trufași, aflători de réle, de părinți 
neascultători, fără minte, neîmpăcăcioși, fără dragoste, fără milostivire”. 
Care în scurte cuvinte, zicem fiilor, să nu fim robi lumii, trupului și diavolu-
lui, și de vreme că pre Dumnezeu Îl chiemăm și-L numim Domn și Stăpân, 
să-L cinstim dar ca pre un Dumnezeu, să-L ascultăm ca pre un Domn, pentru 
că judecata lui Dumnezeu este după dreptate asupra celora ce fac fapte rele 
și nu se pocăesc. Iar de ne vom supune ascultării lui Dumnezeu, ca să lăsăm 
tot felul de păcat și să urmăm Lui și să-L ascultăm cu râvnă, precum apostolii, 
ne vom învrednici și noi aici de vom petrece viață liniștită, iar acolo, de vom 
vedea și noi dumnezeiasca Lui strălucire, a Căruia slavă și stăpânire este în 
veci nesfârșiți. Amin”.
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cazanie la adormirea preaSfintei 
năScătoarei de dumnezeu*

I

Pohta și dragostea ce văz la această cinstită și sfântă adu-
nare mă îndeamnă și neștiind a vorbi, măcar că vorba 

mea nu iaste vrédnică niciodată ca să îndulcească cu vreun 
mijloc auzirile ascultătorilor, iar încăș Domnul Hristos, Carele 
au săturat cu 5 pâini 5.000 de suflete și au îndreptat sărăciia și 
neputința ucenicilor Lui cu bogățiia darului Său, Acelaș și înain-
tea dragostei voastre, prin mijlocul vorbelor méle céle neritori-
cite va întinde masă duhovnicească.

De multe ori au stătut în socoteala mea, ca doară aș putea 
afla ceva nou să zic întru cinstea și lauda Preasfintei Născătoarei 
de Dumnezeu și pururea Fecioarei Mariei, dară n-am putut afla 
nimica. Nu doară că nu sânt cuvinte multe și de multe feliuri 
de vorbe a să grăi întru lauda mărirei ei, ci pentru că fiind min-
tea mea turburată de norul neștiinții și mai vârtos întunecată 
de socoteala dumnezeeștilor și prealuminatelor ei daruri, îmi 
înfruntez și-mi ticăloșesc nevredniciia și neștiința învățăturii 

* În manuscrisul nr. 3460, aflat în colecția Bibliotecii Academiei Române, 
această predică se regăsește pe verso-ul filei 14.
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méle. Că de vréme ce cei învățați și pedepsiți întru bunătăți stau 
de să miră de mărirea ei, dară eu, cel neînvățat și departe de toate 
bunătățile, ce voiu face?

Drept aceia dară, îmi caut și făr’ de voia mea a conteni de a 
mai iscodi să aflu înălțimea fecioriei ei, întru caré acu anevoe să 
sue gândurile omenești și adâncimea darurilor ei, carele nu să 
pot vedea lesne nici cu ochii îngerești, ci numai cu acel tituluș 
ce i s-au dat mai nainte de toț vécii de la Părintele cel fără de 
început și vécinicul Dumnezeu, prin mijlocul îngerului Gavriil. 
Acela și eu cu cucerie și cu multă frică îl voi zice, întru lauda și 
cinstea ei: „Bucură-te céia ce ești plină de dar, Domnul e cu tine”. 
Că mai mare și mai lăudat și mai cinstit tituluș decât acesta nu 
s-au dat din véci, nimănui, nici să va da până în véci, fără numai 
ei; că au aflat har înaintea lui Dumnezeu, care n-au aflat alta 
niciodată, după cum i-au zis îngerul. Iară de să va și afla și vreun 
(periergos), adecă prepuitoriu să zică cum că acéste cuvinte, de 
nu cu acest mijloc, iar într-alt chip s-au zis și la alții, precum să 
véde în multe locuri ale Sfintei Scripturi, că întâi la al patrulea 
cap al Facerii zice pentru Avel: „Că căută Dumnezeu asupra lui 
și asupra darurilor lui”; pentru Enoh: „Și fu, zice, bine plăcut lui 
Dumnezeu și nu să afla pentru că l-au mutat pre dânsul”; pen-
tru Noe: „Că au aflat har înaintea Domnului Dumnezeu și-l păzi 
de potop”; pentru Avraam: „Că crezu, zice, pre Dumnezeu și i 
să socoti lui întru dreptate și-l făcu părinte a multe neamuri”; 
pentru Iosif: „Că era Domnul cu dânsul și vărsă asupră-i milă 
și-i déde lui har”; pentru Moisi, că i-au zis: „Și cuvântul acesta 
carele ai zis tu ți-l voiu face pentru că ai aflat har înaintea Mea 
și te știu decât pre toți”; pentru David, că i-au zis: „Aflat-am om 
după pofta inimii Méle, pre fiul lui Iesei, carele va împlini toate 
cérerile Méle”.

Și pentru ca să nu mai lungesc cu vorba, tuturor prorocilor 
și tuturor sfinților și celor mai nainte de lége și celor după lége li 
s-au zis cuvinte de bucurie, prin mijlocul îngerilor și li s-au dat 
de la Dumnezeu dar și milă, însă acoperit.
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Iară Sfintei Fecioarei s-au dat cuvântul bucuriei ceii adevă-
rate, care iaste mai presus decât toată mintea, în slavă și în cinste 
mai veselitoare, covârșind pre toți cu darul și cu mila „Bucură-te 
céia ce ești plină de dar. Domnul e cu tine”. Și nu numai pentru 
bucuriia aceasta ce i s-au dat să fericéște de toate neamurile, ce 
și pentru numele ei cel preacinstit ce i s-au dăruit, de să numéște 
Mariam. Că precum iaste numele Fiiului ei mai presus decât 
toate numele, după cum zice fericitul Pavel: „Și i-au dăruit Lui 
nume care iaste preste tot numele”, așa și numele ei iaste preste 
tot numele, după al lui Iisus.

Și precum întru numele lui Iisus să pleacă tot genunchiul 
celor cerești și celor pământești și celor de supt bezne, așa iaste 
și ia, mai cinstită în cer decât heruvimii și mai slăvită fără de 
asămânare decât serafimii și pre pământ mai închinată și mai 
fericită ca o împărăteasă a lumii, de toți credincioșii pământu-
lui și supt bezne mai strașnică și mai înfricoșată asupra dracilor 
decât toți sfinții; întru care nume Mariam, după a mea proastă 
socoteală, înțelégem cum că cuprinde în sine trei lucruri: una 
pentru că fiind numele acesta de trei (silaves), adecă de trei înju-
gări, să înțelége cum că au născut o față74 a Sfintei Troițe, pre 
Fiiul și Cuvântul lui Dumnezeu; a dooa că are fieștecare înjugare 
câte 2 slove și să înțelége céle doao firi ale lui Hristos, adecă cea 
dumnezeiască și cea omenească; a treia că sunt 6 slove de toate 
într-acest nume, cu carele înțelégem céle 6 taini mari și preste 
fire, adecă blagovéștenia, nașterea, botezul, moartea pre cruce, 
înviiarea și înălțarea la ceriu. Cu blagovéștenia s-au descoperit 
taina cea mai nainte de toți vécii ascunsă; cu nașterea s-au împă-
cat ceriul cu pământul, adecă Dumnezeu cu omul; cu botezul 
ne-am îmbrăcat cu haina nestricăciunii; cu moartea ni s-au dat 
viața; cu înviiarea ni s-au dat bucuriia și cu înălțarea la ceriu, 
șădéria de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl.

74 Prin „o față” se înțelege Una dintre Persoanele Sfintei Treimi.
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Așijderea și în cuvintele céle de bucurie ce i-au zis îngerul: 
„Bucură-te ceia ce ești plină de dar, Domnul e cu tine”, iar înțelé-
gem numele Preasfintei Troițe. Că în cuvântul ce zice: bucură-te, 
să înțelége Fiiul, că El iaste toată bucuriia lumii; în cuvântul ce 
zice: plină de dar, să înțelége Duhul Sfânt, prin care să dau toate 
darurile și în cuvântul cel ce zice: Domnul e cu tine, să înțelége 
Tatăl, că El iaste Domnul a toate, văzutelor și nevăzutelor.

Dumnezeu însă, Carele numai cu un cuvânt au făcut și au 
zidit toate lucrurile céle văzute și nevăzute, poate cu adevărat, 
cu cea desăvârșit a Lui preputernicie, să facă stéle mai lumi-
noase decât acéstea ce strălucesc pre ceriu și lună mai iscusită 
decât aceasta ce ne povățuiaște noaptea și soare mai străluci-
toriu și mai luminat decât acesta, carele stinge cu lumina lui 
toate célialalte lumini și ceriuri mai mari și mai largi în rotoco-
lime și păsări mai cu dulce glasuri și flori mai cu multe miro-
suri și copaci mai nalți și mai roditori și vânturi mai sănătoase 
și văzduhuri mai de folos și hiară mai multe la număr și mai de 
multe féliuri și mai multe lumi decât aceasta ce lăcuim poate să 
zidească în mărime și în meșterșug mai minunate; iară o zidire 
caré să covârșască în vrednicie pre Maica lui Dumnezeu nu va 
putea să facă niciodată, măcar că iaste preaputérnic. Pentru că 
precum nu iaste cu putință nu zic să socotească, ce nici cu min-
tea să gândească neștine o ființă mai cuvioasă și mai naltă decât 
dumnezeirea, așa nici o zidire mai covârșitoare decât acéia ce 
au născut pre un Dumnezeu carele S-au făcut om. Că pre dânsa 
o au ales Dumnezeu, mai înainte decât toată zidirea, pentru ca 
să-I fie lăcaș vecinic, după cum grăiaște David: „Aceasta iaste 
odihna Mea în vécii vécilor și într-însa voiu lăcui, pentru că o 
am ales”.

Aleasă iaste, cu adevărat, ca soarele, pentru că iaste încu-
nunată cu toate razele darurilor dumnezeești și strălucéște mai 
vârtos între célélalte lumini ale ceriului.

Aleasă iaste și frumoasă ca luna, pentru că cu lumina sfințe-
niei stinge célélalte stéle și pentru marea și minunata strălucire 
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de toate șireagurile stélelor celor de taină să cinstéște, ca o 
împărăteasă.

Aleasă iaste ca revărsatul zorilor, pentru că ia au gonit noap-
tea și toată întunerecimea păcatului și au adus în lume zioa cea 
purtătoare de viață.

Aleasă iaste, că iaste izvor carele cu curgerile cereștilor bună-
tăți adapă sfânta bisérică și tot sufletul creștinesc.

Aleasă iaste, că iaste chiparos carele cu nălțimea covârșaște 
ceriurile și pentru mirosul cel din fire s-au arătat departe de 
toată stricăciunea.

Aleasă iaste, că iaste crin, că măcar de au și născut între 
mărăcinii nenorocirii ceii de obște, iar nu ș-au pierdut niciodată 
podoaba albiciunii.

Aleasă iaste că iaste nor carele n-au ispitit nici o greime a 
păcatului.

Aleasă iaste, pentru că iaste fecioară mai nainte de naștere, 
fecioară în naștere, fecioară și după naștere și iaste o adâncime 
nepricepută a bunătăților și o icoană însuflețită a frumoseților 
celor cerești. Iaste o grădină încuiată dintru caré au eșit floarea 
cea neveștejită și fântână pecetluită, dintru caré au curs izvorul 
vieții, Hristos.

Pre aceasta au văzut-o Moisi în muntele Sinaei, ca un rug 
aprins și nu ardea. Pre aceasta au aceasta văzut-o Aaron, ca un 
toiag înflorit și plin de roadă.

Pre aceasta au văzut-o Iacov, ca o scară întărită, din pământ 
până în ceriu și îngerii lui Dumnezeu să suiia și să pogorâia pre 
dânsa.

Pre aceasta o au văzut-o Iezechiil ca o ușă încuiată, prin caré 
nimenea n-au trecut.

Pre aceasta o au văzutu-o Ghedeon, ca o lână, Avvacum ca o 
dumbravă umbroasă, Daniil ca un munte și Solomon ca un pat.

Aceasta astăzi să mută de pre pământ la ceriu; lasă întristă-
ciunea și să duce la bucurie, lasă céle de jos și priiméște céle de 
sus; lasă céle stricăcioase și câștigă céle nemuritoare și vecinice. 
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Astăzi își dă preasfânt sufletul ei în mâinile Fiiului ei și cu cân-
tări îngerești și apostolești să petréce cinstit trupul ei în satul 
Ghethsimani, spre îngropare.

Astăzi ceriul întinde sânurile sale și priiméște pre céia ce au 
născut pre Cela ce nu-L încape toată zidire.

Astăzi să minunează toate puterile cerești, zicând una cătră 
alta: cine iaste aceasta ce să sue din pustiiu, adecă de pre pământ, 
la ceriu? Cine iaste aceasta caré să ivéște ca zorile, frumoasă 
ca luna și aleasă, ca soarile? Cine iaste aceasta ce să sue de pre 
pământ în ceriu, albită, înflorită, întru caré hulă nu iaste? Rădi-
cați porțile voastre, zic cétele céle îngerești, una cătră alta și cu 
cântări de laudă priimiți pre Împărăteasa ceriului și a pământu-
lui, caré vine, să lăcuiască den a dreapta împăratului Dumnezeu, 
cu îmbrăcăminte cu aur îmbrăcată, împistrită, după cum zice 
David, căci aceasta iaste céia ce au împăcat ceriul cu pământul 
și pre Dumnezeu cu omul. Aceasta iaste bucuriia celor drepți și 
nădéjdia celor păcătoși.

Pre aceasta, dară și noi, cu toții trebue cu dragoste, cu cuce-
rie, cu inimă curată și cu cântări de laudă să o cântăm și să o 
lăudăm, ca pre o Maică a lui Dumnezeu și cu bucurie sufletească 
să prăznuim adormirea ei.

Ce, o Maică Fecioară, acest norod ce stă înaintea măririi-tale, 
văzând înălțimea curățeniei tale și cunoscându-și ei nevredni-
ciia și smereniia lor, nu îndrăznesc, fără de mijlocitoriu ca să-ți 
aducă căzuta închinăciune și mulțemită, pentru multele faceri 
de bine și să se roage ca să te milostivești asupra lor. Pentru acéia 
eu, nevrédnicul și mult păcătosul robul tău, fiindu-le tată sufle-
tesc, rânduit de Fiiul tău, prin mijlocul mieu să roagă cu toții, cu 
căldură, dintru adâncul inimii zicând: Stăpână de Dumnezeu 
Născătoare, împărăteasa ceriului și a pământului, cinstea și slava 
creștinilor, céia ce ești mai naltă decât ceriurile și mai curată 
decât soarele, Fecioară prealăudată, nădéjdia celor păcătoși și 
liniștea celor bătuți de valurile păcatelor, caută asupra norodu-
lui tău, vezi moștenirea ta, nu ne lăsa pre noi, păcătoșii, ci ne 
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păziaște și ne mântuiaște de vicleșugurile diiavolului, că ne-au 
împresurat scârbele, nevoile, răotățile și necazurile. Dă-ne mână 
de ajutoriu, Fecioară, că perim. Nu te îndura de noi75, că pre tine 
te avem ajutătoare și la tine nădăjduim, ca cu rugăciunile tale 
céle prea puternice și nebiruite, să îmblânzești, pre Fiiul tău asu-
pra noastră, ca să-ș întoarcă mila Sa cea bogată spre noi; și încăș 
roagă cu căldură, ca să dea putére dintru înălțimea lăcașului Său 
și prealuminatului nostru domn, pre carele proniia Sa l-au ales 
și l-au pus preste acest norod, ca să poată chivernisi cu înțelep-
ciune întreagă turma ce i s-au încredințat, în mulți ani luminat, 
cu fericită sănătate și să o apere de lupii cei văzuți și nevăzuți. Să 
păzească și toată cinstita această boerime de toate primejdiile și 
de toate viicleșugurile vicleanului și să le dea dragoste, uniciune, 
spor și ajutoriu întru toate; și să ne învrednicească pre toți de 
obște ca să petrecem toată viiața noastră cinstită, curată și fără 
de prihană, ca cu o gură și cu o inimă pre Dânsul de pururea să-L 
mărim și ție să zicem: „Bucură-te ceia ce ești plină de dar, Dom-
nul e cu tine”.

75 Înțelesul vechi românesc se explică etimologic prin forma reflexivă 
a verbului latin se ĭndurare: a se înăspri, a se împietri. Prin cererea „nu te 
îndura de noi”, Sfântul Antim exprimă nădejdea ca Maica Domnului să nu se 
arate neîndurătoare față de credincioși, să nu fie severă cu aceștia.
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cuvânt de învățătură la adormirea 
preaSfintei Stăpânei noaStre 

năScătoarei de dumnezeu  
și pururea fecioarei maria*

II

„Că căută spre smereniia slujnicii Sale că, iată,
 de acum mă vor ferici toate neamurile”

(Luca 1, 48)

Pomenirea drepților cu laude”, zicea preaînțeleptul 
Solomon, „și blagosloveniia Domnului pre capetele lor”. 

Drept acéia toți sfinții, fără de nici un prepus sânt drepți îna-
intea lui Dumnezeu și sânt blagosloviți. Iar mai dreaptă și mai 
blagoslovită în ceriu și pre pământ nu iaste alta decât Fecioara 
Maria, pentru căci s-au învrednicit de au născut, ca o Sfântă 
ce iaste decât toți sfinții, pre Sfântul și adevăratul Drept, pre  
blagoslovitul Iisus, a căruia preasfânta Adormire prăznuiaște 
luminat astăzi sfânta bisérică.

„

* În manuscrisul nr. 3460, aflat în colecția Bibliotecii Academiei Române, 
această predică se regăsește pe verso-ul filei 119.
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Și măcar că eu nu sunt vrédnic a zice nimica întru cinstea 
și lauda ei, pentru întunecarea ce are mintea mea, de mulțimea 
păcatelor, iară încăș, după putință vom zice célea ce ne va lumina 
prin rugăciunile ei, Lumina cea adevărată, Hristos. Ce vă poh-
tesc să ascultați cu dragoste.

„Că căută spre smereniia” i proci.
Fără de nici un prepus să cunoaște cu socoteală dreaptă cum 

că Dumnezeu iaste preaputérnic, căci are putéria întocma cu 
voința și poate să facă câte va vrea, după cum zice prorocul David: 
„Toate câte au vrut au făcut Domnul”. Drept acéia, de ar fi vrut ar 
fi putut și nefăcându-se om, cu alt mijloc să mântuiască pre om 
din mâinile diavolului, iar n-au vrut. Și de veți întreba pentru ce? 
Pentru căci au vrut să arate la această taină a întrupării 4 alsăuri 
firești: bunătatea, înțelepciunea, putéria și dreptatea.

Și întâi au arătat bunătatea pentru căci nu s-au îndemnat să 
mântuiască pre om din niscai bunătăți ale Lui, fiind rob păca-
tului, după cum zice fericitul Pavel: „Nici dintr-altceva, făr’nu-
mai dintru a Sa singură bunătate; că precum S-au îndemnat din 
ceput, dintru a Sa bunătate, de au zidit pre om, așa și acum S-au 
îndemnat să-l mântuiască”.

A dooa, au arătat înțelepciunea, pentru căci ca unul numai 
singur ce iaste înțelept au aflat mijlocire ca acéia ca să mântu-
iască pre om. În ce chip? Să împreune dumnezeirea și să se facă 
El însuș Dumnezeu și Om? Ca un Om să Se lupte pentru om cu 
vicleanul diavolul și ca un Dumnezeu să biruiască și să mântu-
iască pre om, precum vom zice și mai jos.

A treia, au arătat putéria, pentru căci ca un Dumnezeu putér-
nic au putut de au făcut un lucru mare și înfricoșat, ca acesta. Că 
zice Ioann Damaschin: „Ce iaste mai mare decât a să face Dum-
nezeu om, Ziditoriul să se facă zidire, Făcătoriul facere. Dumne-
zeul cel făr’ de materie să Se facă om cu materie, Cel nevăzut să 
Se facă văzut, Stăpânul să Se facă rob și Dumnezeu cel înalt să Se 
facă om smerit. Și, împreunând acéste doao împrotriviri de mar-
gine, să păzească a fieștecăriia firea neschimbată, să rămâe Cel 
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nezidit, nezidit și Cel zidit, zidit și Cel nevăzut, nevăzut. Și în 
scurte cuvinte să rămâie dumnezeirea, dumnezeire și omenirea, 
omenire și nici firea dumnezeirii să se prefacă în firea omenirii, 
nici omenirea să se prefacă în firea dumnezeirii, care lucru iaste 
mai putérnic și mai minunat, să poată păzi fieștecare fire alsău-
rile ei céle firești și după împreunare”.

A patra, au arătat dreptatea. În ce chip? Pentru că n-au vrut 
să se lupte cu vicleanul diavol cu dumnezeirea descoperită, ci 
S-au îmbrăcat cu trup, pentru căci că ar fi putut zice diavolul 
cătră Dumnezeu, îndreptându-se: eu cu om mă lupt, iar nu cu 
Dumnezeu și nu iaste cu dreptate Tu, Dumnezeu fiind, să Te 
lupți cu mine, Tu Ziditoriul și Făcătoriul să Te lupți cu mine, 
zidirea și făptura; ci mă lasă pre mine, ca pre o zidire, să mă lupt 
cu altă zidire, carele iaste omul.

Drept acéia, Dumnezeu, Carele purtarea76 să îndreptează 
cătră toți și biruiaște la judecata Lui, după cum zice David, ce 
face? Pentru ca să nu mai aibă diavolul cuvânt a să îndrepta și să 
zică cum că-i face Dumnezeu strâmbătate, pentru aceasta s-au 
îmbrăcat acestaș Dumnezeu cu trup și să face om adevărat, pen-
tru ca să se lupte ca un om și să biruiască ca un Dumnezeu pre 
vrăjmașul firii omenești, pre care fire o au fost biruit diavolul, ca 
iarăși, acéia să biruiască pre diavolul: biruitul să se facă biruito-
riu și biruitoriul să se facă biruit; cu mijlocirea ce au biruit să se 
biruiască; au înșălat pre om, făgăduindu-i să se facă Dumnezeu, 
să înșală și pe el, pentru căci vedea om și au căzut în mânile 
dumnezeirii, ce era ascunsă în omenire.

Drept acéia, pentru ca să păzească Dumnezeu dreptatea, 
să face om, luând trup din preacuratele sângiuri ale Preasfin-
tei Fecioarei. Și socotind adâncimea minunei, rămâiu făr’ de 
graiu și mă minunez, căci că nu aflu cuvinte întocma la cinste, 
ca lucrul, pentru ca să laud minunatul acesta dar. Cum să măresc 
izvorul iubirii de oameni? Cum voiu să propoveduesc mulțimea 

76 În ediţia din 1888: „pururea”.



Sfântul Antim Ivireanul

304

îndurărilor? Cum voiu să îndrăznesc la noianul Fecioarii și să 
ispitesc adâncimea tainii cei peste fire? Și cum voiu să povestesc 
pentru tine, Fecioară, nu căci ai născut din tine cu trup pre Fiiul 
și Cuvântul lui Dumnezeu, care naștere iaste mai presus de fire, 
ci pentru căci te-ai făcut maică și ai rămas fecioară. Că din fire 
iaste unii mueri fecioară să fie fecioară numai în câtă vréme va 
păzi fecioriia și mumă nu poate să fie daca iaste fecioară și o 
muiare caré au născut prunc nu poate să mai fie fecioară. Iar 
la tine, vrând Cel ce S-au născut din tine, au schimbat rându-
iala firii, ca un Făcătoriu al firii și ai rămas și după naștere iarăș 
fecioară.

O, lucru preaslăvit, și tăiare de fire! O, pântece sfânt și vas 
dumnezeesc! Întru tine, cu adevărat s-au spart zapisul păca-
tului. În tine s-au făcut Dumnezeu om, fără de a-Și schimba 
dumnezeirea.

Drept acéia, cu ce limbă voiu putea să măresc fecioriia ta și 
nașterea ta cea preste fire? Că prin mijlocul tău ne-am învred-
nicit să câștigăm bunătățile céle mari. Cu ce flori de laudă voiu 
putea împleti cununa fecioriei tale, ca uniia ce ești încununată 
cu toate florile bunătăților, de Tatăl cel ceresc? Pentru căci ai 
încununat neamul nostru cu slavă și cu cinste, ce fel de dariu 
vrédnice aducem? Că toate câte-s ale lumii, nu sunt vrédnice 
înaintea ta. Că de te voiu numi cer, ești mai naltă, că ai născut 
pre Făcătoriul ceriului. De te voiu numi închipuirea77 lui Dum-
nezeu, destoinică ești. De te voiu numi Doamnă îngerilor, întru 
toate a fi te adeverează și ver ce alt aș putea zice și aș putea să te 
numesc, nu iaste destul, cătră lauda măririlor tale.

Bucură-te, drept acéia, că tu singură ai prorocit, că te vor 
ferici toate neamurile și adevărat că te fericesc, pentru căci cu 
smereniia ta cea de margine ne-ai arătat cătră Ziditoriul tău, 

77 A nu se interpreta potrivit sensului actual al termenului (imaginație), 
ci după înțelesul vechi al limbii: asemănare (în + chip = a fi înăuntrul chipului 
dumnezeiesc, a fi asemenea cu).
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te-ai făcut pricină de S-au smerit Cel ce iaste din fire nesmerit78 
și au priimit de au lăsat sânul Tatălui și au venit de au sălășluit în 
preacuratul și sfântul pântecile tău.

O, fericită și sfântă smereniia a fecioarii, câtă putére ai! Că au 
făcut de S-au smerit până la moarte Cela, de Carele fuge ceriul 
de groaza Lui și I să smeresc toate și ai înălțat pre omul cel din 
fire smerit și l-ai făcut de au câștigat lăcașurile și fericirile céle 
cerești. Fericit iaste, cu adevărat și preafericit cine au putut 
câștiga pre această blagoslovită smerenie, că s-au cinstit și de 
oameni și de Dumnezeu!

Și de vréme ce tu, fericită Fecioară, după cum ai zis că au 
căutat Domnul pre smereniia ta și te-au înălțat de pre pământ la 
ceriu, pentru ca să împărățești împreună cu El, caută spre noi, 
ticăloșii, robii tăi, cu umilință și mângăe pre Judecătoriul cel 
înfricoșat, pre Fiiul tău, cu rugăciunile tale céle călduroase, să ne 
mântuiască de scârbele și de nevoile ce ne-au împresurat. Și pre-
cum cu dumnezeiasca putére într-o mică de ceas79 au adunat din 
toată lumea pre apostoli ca să petreacă preacinstit și sfânt trupul 
tău spre îngropare, cu laude și cu cântări, așa să adune și mintea 
noastră cea înprăștiiată, întru deșărtăciunile céle lumești și să o 
luminéze ca de pururea pre Dânsul să-L mărim și să-L lăudăm. 
Iară ție, ca unii adevărate Născătoare de Dumnezeu, să-ți cân-
tăm cu cucerie cântarea cea îngerească: „Bucură-te céia ce ești cu 
bun dar dăruită. Domnul cu tine”.

78 Formulă originală, prin care Sfântul Antim evidențiază atotperfecțiu-
nea dumnezeiască.

79 Într-o clipită.
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cuvânt de învățătură  
aSupra omului mort*

„Nu plângeți, că n-au murit, ci doarme”
(Luca 8, 52)

Așa au zis Fiiul lui Dumnezeu, când au văzut moartă 
în pat pre fata lui Iair, mai-marele sinagogului. Și așa 

zic și eu cătră înțelepțiia voastră, blagosloviților ascultători 
și cătră dumneata (curatele) și cătră célialalte iubite rudenii, 
carii cu tânguiri și cu lacrămi vă întristați împreună, pentru 
această de bun neam și de cinstită cocoană carea s-au odihnit 
în Domnul.

„Nu plângeți, că n-au murit, ci doarme”. Fericitul ei sfâr-
șit iaste adormire, iar nu moarte. Drept acéia nu cére de la voi 
lacrămi, nu pohtéște suspinuri, nu priiméște întristăciune, nici 
plângere. Vrédnic de plâns sânt limbile că n-au credință, jidovii, 
că n-au botez, ereticii, că sânt despărțit din brațele biséricii80; 
pentru căci aceștea adevărat mor, aceștea iau vécinica moarte, 

* În manuscrisul nr. 3460, aflat în colecția Bibliotecii Academiei Române, 
această predică se regăsește fila 173.

80 În ediția din 1888: „Vrédnice de plâns sânt limbile că n-au credință, 
jidovii că n-au botez, ereticii că sânt despărțiți din brațele biséricii”.
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precum zice fericitul Pavel, la al șaselea cap, cătră romani: „Că 
cel ce au murit păcatului, au murit odată”.

Iar o cocoană creștinească, ca aceasta, ce s-au născut în 
baia sfântului botez, ce au supt laptele credinții, ce s-au hrănit 
în casa învățăturii dumnezeescului dar, ce s-au întemeiat cu 
putérea cinstitelor taini, ce era îngrădită cu bunătăți, cu faceri 
de bine, cu lucruri plăcute lui Dumnezeu, una ca aceasta, ade-
vărat, n-au murit, ci doarme. Așa ni-o adeverează nemincinoasa 
gura lui Hristos la Sfânta Evanghelie: „Cela ce créde întru Mine 
nu va muri în véci”. Și de vréme ce credinciosul nu moare, iaște 
lucru adevărat că sfârșitul lui nu iaste moarte, ce adormire. O 
mărturiséște marele Vasile la cuvântul ce face asupra morții: 
„Moartea drepților iaste (zice) adormire”. Și iarăș, la molitvele 
Rusaliilor: „Că nu iaste, Doamne, moarte robilor Tăi, când eșim 
noi din trup și venim la Tine, Dumnezeul nostru, ce schimbare 
dentru céle mai cu grijă la céle mai fericite și la céle mai vésele și 
la odihnă și la bucurie”.

Și adevărat, cât iaste de dulce această adormire și cu cât 
iaste mai dorită decât adormirea cea firească, de toate zilele. La 
adormirea cea firească rămâne omul făr’ de simțire: nu véde, nu 
aude, nu cunoaște, să uită pre sine, uită pre fiii lui, pre rudenii, 
pre priiateni, rămâne lipsit de toate răsfățările vieții și de lumina 
aceștii lumi.

Iar la adormirea ceastă de pă urmă o, cât să bucură, cât să 
răsfață și cât înviiază, în loc de a-ș piiarde lumina. Își deșchide 
mai vârtos ușa ceriului, a luminii cei adevărate. O zice Isaia la al 
noaolea cap: „Celor ce lăcuesc în locul și umbra morții, lumină îi 
va lumina pre ei”. În loc de a să lipsi de răsfățări și de bogății, câș-
tigă frumosețile, carele pot singure să sature toate pohtele lui. O 
adeverează David, la Psalomul 16: „Sătura-mă-voiu când mi să va 
arăta mărirea Ta”. În loc de a rămânea de cunoștința rudeniilor 
și a priiatenilor, între strălucirile luminii cei neapropiiate, véde, 
în toate zilele, și pre părinți și pre fii și verice alt au avut dorit în 
lume. O mărturiséște marele Pavel cătră corinthéni, în 13 capete: 
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„Acum cunosc din parte, iar atuncea voiu cunoaște, precum și 
cunoscut sânt”.

Și de vréme ce aici, după adormirea cea firească, să întoarce 
iară omul la osteneli, la scârbe, la supărări, la patemi, acolo, după 
adormirea cea de pe urmă, caré o numim noi a morții, tréce din 
scârbă la bucurie, din stricăciune întru nestricăciune, din orașul 
lacrămilor la locul veseliei, din turburarea vieții la adăpostirea 
cea lină a mântuirii, din patimile Eghipetului în pământul cel 
fericit al făgăduinței, din robiia lumii la mântuirea ceriului, din 
petrecaniia omenească, în ceata fericiților îngeri, ce altă noro-
cire iaste mai mare, decât aceasta? Ce altă adormire mai dorită, 
decât adormirea morții?

Drept acéia, zice și Duhul Sfânt la Eclisiastul, în 7 capete: 
„Mai bună e zioa morții, decât zioa nașterii, că nașterea iaste 
începutul durerilor, iar moartea iaste începutul vieții cei fericite”.

Drept acéia, zic iară: „Nu plângeți că n-au murit, ci doarme”, 
și cu mine împreună vă zice și cel cu rostul de aur, Ioan: „Să 
cuvine la moarte să ne bucurăm, iară să nu plângem”. Și pricina 
iaste, zice sfântul: „De va fi tânăr, s-au mântuit curând din mij-
locul rélelor, iar de va fi bătrân, acéia ce i să părea mai dorită a fi, 
cu sațiu luându-l, s-au dus”.

Și noi, de nu vărsăm lacrămi niciodată, când ruda sau priia-
tenul doarme, ci mai vârtos liniștim, tăcem și ne nevoim ca să 
nu-i dăm vreo supărare, măcar că știm cum că adormirea iaste 
moarte trecătoare „sfârșitul a unii zile”, precum zice dumne-
zeescul Zlatoust, dară pentru ce să le vărsăm pentru cei morți? 
Pentru ce să ne întristăm de sfârșitul vieții fraților noștri, ce să 
odihnesc în Domnul, ce să veselesc în slava cerească, ce lăcu-
esc în lăcașurile celor vii? Adevărat, moartea, ca o nemilostivă 
ce iaste, au secerat făr’ de vreme pre această floare aleasă și au 
răpit prea timpuriu podoaba, frumuséția neamului femeesc. 
Iar pentru aceasta nici lacrămele sânt cu cale, nici întristarea 
cu dreptate. Că precum iaste mai norocit corăbiiariul acela, pre 
carele vântul cel tare îl aduce cu grabă la liniște, decât acela ce 
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cu mare liniște, făr’ de vânt, călătoréște, așa mai fericit iaste și 
cela ce fără vréme, de moarte grabnică să mută la liniștea dum-
nezeeștii fericiri. Zice înțeleptul Solomon: „Sfârșindu-se preste 
puțin, au plinit ani mulți, că plăcut era Domnului sufletul lui”. 
Au stătut cu bună mulțemită lui Dumnezeu și sufletul aceștii 
cinstite cocoane, pentru multa ei credință, pentru bunătățile ei 
céle creștinești, pentru curățeniia cea făr’ de asemânare, pentru 
cuceria cea mare, la céle dumnezeești.

Drept acéia, s-au sfârșit preste puțin, pentru ca să câștige 
rodurile lucrurilor ei, celor plăcute lui Dumnezeu sau, să zic mai 
bine, s-au sfârșit preste puțin, pentru ca să câștige zilele ei și 
să-și facă viața ei vécinică.

O pasăre, ce să numéște finix, de ce să săvârșește făr’ de 
vréme de acéia mai mult își adaoge zilele vieții lui, pentru căci 
moartea îi înoiaște viața și-i dăruiaște ani mai mulți. Deci, 
această cocoană, de ar fi murit pentru ca să se săvârșească, ar fi 
fost vrednic de plâns sfârșitul ei, pentru căci s-ar fi perdut un 
chip minunat ca acesta al darurilor și al bunătăților. Dară de 
vréme ce s-au săvârșit pentru ca să trăiască în véci, pentru ca să 
se bucure, împreună cu îngerii, pentru ca să se nască de a doa 
ora, în ceriu, ca finixul, ce trebuesc lacrămele? Să cuvine (zice 
fericitul Pavel) acest trup stricăcios să se îmbrace cu nestrică-
ciune și acest muritoriu să se îmbrace cu nemurirea. Încetează, 
drept acéia, jalea, săvârșească-se întristăciunea, că n-au murit, 
ce doarme.

Și precum zicea apostolii cătră Hristos pentru Lazar, așa zic 
și eu pentru dânsa: „De-au adormit, mântui-să-va”. Va așăza, 
fără de nici un presupus, marele Dumnezeu sufletul ei cel creș-
tinesc în sânul lui Avraam și al lui Isac și al lui Iacov, în lăcașurile 
celor vii, în corturile celor drepți, unde strălucéște lumina cea de 
pururea a dumnezeeștii Lui mărire.

Și de vréme ce între célialalte faceri de bine sânt folositoare 
cérerile sfintei bisérici și rugăciunile celor credincioși, pentru 
ca să câștige fieștecare creștin fericirea cea neschimbată, pentru 
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aceasta vă pohtesc pre toți, preasfințiților arhierei, cuvioșilor 
ieromonași, cucérnicilor preoți, cinstiților boiari și pre tot noro-
dul ce vă aflați de față, să ziceți cu un glas și cu o inimă, toți 
deodată, Dumnezeu să o iarte și să o fericească, pentru ca să se 
învrednicească și ea și noi toți (când va fi voia lui Dumnezeu) să 
ne veselim împreună întru împărățiia ceriului, unde iaste viața 
făr’ de moarte și mărirea nedescoperită și bucurie stătătoare și 
vécinică. Amin.



311

cuvânt de învățătură la pogrebaniia 
omului preStăvit*

Mult pătimașul acela și îngăduitoriul Iov, piatra răbdării, 
după luptele céle mari ce i-au făcut vicleanul diavol și 

l-au golit ca într-o clipă de ceas de toate averile lui și l-au lipsit 
de toată cinstea, de toată bogățiia, de toată slava și de toate soți-
ile lui și au rămas numai cu muiarea, afară din casa lui, șăzând 
într-un gunoiu, cu multă ticăloșie, plin de bube și de viermi, iar 
încăș la acéstia toate, pentru ca să rușinéze pre vicleanul diavol 
și să-l biruiască cu bărbățiia sufletului lui și cu răbdarea, precum 
zice mai pre larg istoriia lui, n- au dat nebunie lui Dumnezeu, 
nici au greșit cu buzele lui, măcar că cu acéstia toate, socotind și 
el deșărtăciunia și ticăloșiia aceștii vieți și multele învârtejiri și 
prefaceri ale lucrurilor omenești, plângea și să tânguia și suspi-
nând zicea: „Pre moartea am chiemat-o să-mi fie tată” (Iov 17), 
adecă, ca cum ar zice: moartea-mi iaste tatăl, carele mă naște.

Oare, ce poate fi aceasta, iubiții miei, ce zice direptul acesta, 
Iov? Nu iaste lucru împotrivă, nu iaste lucru neunit. Moartea tae 
și strică ca o sécere, iar tatăl naște. Dară, cum poate nașterea și 
stricăciunea să se unească, fiind amândoao împotrivă? Poate că 
de ispitele céle multe ce i s-au întâmplat și de pagubele céle multe 

* În manuscrisul nr. 3460, aflat în colecția Bibliotecii Academiei Române, 
această predică se regăsește pe verso-ul filei 202.
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ce l-au ajuns își va fi pierdut mintea, de zice că moartea îi iaste 
tată, sau de multele dureri poate că nu va fi știind ce grăiaște?

Ba, iubiții miei, ba! Nu ș-au pierdut mintea și știe ce grăiaște. 
Ci numai socotind că cu alta nu să poate mântui omul, nici să 
poate odihni de patemile și de ticăloșiile aceștii vieți, fără numai 
cu moartea, precum și într- alt loc zice: „Moartea iaste odihna 
omului”, Iov 3.

Dară, stau de mă mir pentru ce nu zice: pre moartea am  
chiemat-o să-mi fie mântuire, ce zice: pre moartea am chiemat-o 
să-mi fie tată.

Ascultați, iubiții miei, socoteala și învățătura cea crești-
nească. Au cunoscut și au preceput cum că iaste la fieștecare 
creștin trei nașteri: una trupească, alta sufletească și alta mân-
tuitoare. Deci, nașterea cea trupească iaste acéia ce să naște neș-
tine trupéște, din tată și din mumă, precum o vedem aceasta 
totdeauna, nu numai la oameni, ce și la dobitoace. Și pentru 
aceasta să numéște naștere trupească, precum zice și Domnul 
Hristos: „Că ce e născut din trup, trup iaste”.

A dooa naștere iaste cea duhovnicească și nu iaste la toți 
oamenii, ci numai la cei ce s-au născut duhovnicéște din baia 
sfântului botez, pentru care iarăși acestași Hristos zice cătră 
ucenicul cel ascuns, cătră Nicodim: „De nu să va naște neștine 
din apă și din duh nu va putea să între întru împărățiia ceriului”.

Iară a treia naștere, ce am zis că iaste mântuitoare, iaste 
aceasta ce zice dreptul Iov, cum că-i iaste tată moartea, pentru 
căci că precum la nașterea cea dintâi trupească, născându-să 
omul, iase dintru întunecatele chisori ale pântecelui maicii 
sale și véde strălucita lumina soarelui și precum la a dooa naș-
tere, a băii cei duhovnicești a sfântului botez, iase omul dintru 
întunérecul necredinții și vine la lumina cunoștinții de Dum-
nezeu, strălucindu-se și luminându-se din lumina cea cu trei 
străluciri a Sfintei Troițe, într-acestaș chip și la nașterea cea dea 
treia, care iaste mântuitoare, să naște sufletul omului și iase din-
tru întunérecul și tina trupului, ca dintr-o pușcărie întunecată și 
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mérge să vază lumina cea strălucitoare și slava cea fericită a vieții 
cei de pururea.

Această naștere a mântuirii pohtiia să vază și prorocul David 
și pentru aceasta zicea: „Scoate, Doamne, din temniță sufletul 
mieu, ca să mărturisească numele Tău”, Psalm. Așijderea și feri-
citul Pavel zicea: „Pohtesc să mă sloboz din trupul acesta și să fiu 
împreună cu Hristos”, Filipis 1.

Această naștere, a treia, iaste cu mult mai bună și mai de folos 
decât célialalte, pentru căci nașterea cea trupească să numéște 
naștere întunecată, iar nașterea cea duhovnicească, a sfântului 
botez, să numéște luminată. Și pentru aceasta sfântul botez să 
zice luminare și cei botezați să numesc luminați.

Iar a treia naștere, a morții, care iaste mântuitoaré, iaste făr’ 
de greșală și făr’ de primejdie la omul cel credincios și drept, căci 
nu poate să mai păcătuiască după moarte.

Drept acéia, alergăm toți credincioșii și mérgem împreună 
cu priiatenii noștri și cu rudeniile, petrecându-i până la groapă 
(sau bisérică), cu adunare de preoți cucérnici, cu mulțime de 
creștini credincioși, cu cântări sfinte, cu făclii aprinse și cu 
tămâeri și cu toate alte slavoslovii și podoabe luminate.

Dintr-această naștere s-au născut astăzi și sufletul cel curat 
al acestui fericit frate (cutarele) ce au murit. Și de vréme ce ș-au 
dat obșteasca datorie, după rânduiala cea creștinească și-l petré-
cem la groapă și să desparte de noi dintr-această viață, pre carele 
nădăjduim și noi să-l vedem în célialaltă viață, trebuiaște să-i 
dăm cu toții o ertăciune și mă rog să ziceți cu toții, din tot sufle-
tul vostru: Dumnezeu să-l iarte. De vréme ce au viețuit ca un om 
și au petrecut cu noi într-această lume poate că va fi amărât sau 
va fi scârbit pe cineva, sau cu cuvântul, sau cu fapta; și pentru 
aceasta iară să-i zicem cu toții: Dumnezeu să-l iarte, căci această 
călătorie iaste să o facem cu toții. Și pentru ca să putem câștiga 
și noi, după moarte, această plată a ertăciunii de la cei vii, pentru 
aceasta să zicem și a treia oară: Dumnezeu să-l iarte și pre noi să 
ne miluiască, ca un bun și iubitoriu de oameni. Amin.
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cuvânt de învățătură iară  
la preStevirea omului*

Întristat, jalnic și amar să véde a fi răspunsul morții la om, 
de vréme ce Dumnezeu pe strămoșul nostru Adam, pen-

tru păcatul neascultării, l-au osândit spre moarte, zicându-i: 
„Pământ ești și în pământ vei mérge”. Însă de va sta neștine să ia 
seama cu tot dinadinsul socoteala aceii osânde și sfârșitul acelui 
răspuns a lui Dumnezeu nu o va afla să fie muncă și pedeapsă, ce 
mare facere de bine și mare dobândă. Pentru căci de n-ar fi hotă-
rât Dumnezeu moartea la om era să se facă răotatea nemoartă 
și păcatul necurmat. Și pentru aceasta zice Sfânta Scriptură și 
acum „ca nu cumva să întinză mâna sa și va lua din lemnul vieții 
și va mânca și va trăi în véci”.

Priceput-ați pricina, cum că după ce au mâncat din lemnul 
cunoștinții și au căzut în păcatul neascultării l-au oprit Dumne-
zeu să nu care cumva să mănânce și din lemnul vieții și va trăi în 
véci și să se facă răutatea nemoartă și va rămânea omul cu păca-
tul făr’ de moarte. Și apoi ce altă nevoe mai rea și mai cumplită 
ar fi putut fi la ticălosul om, decât aceasta?

Drept acéia, mare folos și mare dar și milostivnică vinde-
care s-au dat omului de la Dumnezeu, ca să moară și să se strice 

* În manuscrisul nr. 3460, aflat în colecția Bibliotecii Academiei Române, 
această predică se regăsește la fila 205. 



Didahii

315

acest trup al păcatului și să înviiaze la înviiarea cea de obște alt 
trup, duhovnicesc, făr’ de stricăciune și făr’ de moarte; că mare 
dobândă să face omului moartea, după cum zice și sfântul Gri-
gorie Bogoslov, că să tae păcatul, pentru ca să nu rămâie răutatea 
nemoartă și să face munca milostivire și iubire de oameni. Pen-
tru aceasta (s-au zis în Scriptură): „Pământ ești și în pământ vei 
mérge”. Pentru aceasta l-au scos Domnul Dumnezeu din raiu, 
să lucréze pământul, dintre care s-au luat. Pentru aceasta i-au 
zis: „Întru sudoarea féții tale vei mânca pâinea ta, până te vei 
întoarce în pământul dintru carele te-ai luat”. Pentru aceasta 
s-au învălit cu foi de smochin. Pentru aceasta s-au îmbrăcat cu 
îmbrăcăminte de piei, care îmbrăcăminte nu iaste alta, după 
cum zice iarăși sfântul Grigorie „fără numai acest trup gras și 
muritoriu”.

Drept acéia, „acest trup gras”, o, iubiții miei ascultători, ca un 
trup al păcatului l-au dezbrăcat astăzi și l-au aruncat la pământ 
ca o haină véche și stricată.

Și acest fericit răposat, fratele nostru (cutarele) s-au dez-
brăcat, zic, de trupul acesta, pentru ca să se îmbrace cu altul, 
fără de stricăciune, au lăsat lăcașul cel pământesc pentru ca 
să câștige alt lăcaș, în ceriuri, precum mărturiséște fericitul 
Pavel, zicând: pentru că știm că de să va surpa casa noastră 
cea pământească a trupului, avem zidire de la Dumnezeu casă 
vecinică în ceriuri, nefăcută de mână. Și de vréme ce petrécem 
fericitul lui suflet în mâinile lui Dumnezeu, cu adunare de pre-
oți cuciarnici, cu mulțime de creștini credincioși, cu cântări 
sfinte, cu făclii aprinse și cu tămâeri și cu toate alte slavoslovii 
și podoabe luminate.

Dintr-această naștere s-au născut astăzi și sufletul cel curat 
al acestui fericit frate (cutarele) ce au murit. Și de vréme ce 
ș-au dat obșteasca datorie, după rânduiala cea creștinească și-l 
petrécem la groapă și să desparte de noi dintr-această viață, pre 
carele nădăjduim și noi să-l vedem în céialaltă viață, trebuiaște 
să-i dăm cu toții o ertăciune și mă rog să ziceți cu toții, din tot 
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sufletul vostru: Dumnezeu să-l iarte. De vréme ce au viețuit 
ca un om și au petrecut cu noi într-această lume, poate că va 
fi amărât sau va fi scârbit pre cineva, sau cu cuvântul, sau cu 
fapta și pentru aceasta iară să-i zicem, cu toții: Dumnezeu să-l 
iarte, căci această călătorie iaste să o facem cu toții. Și pentru 
ca să putem câștiga și noi, după moarte, această plată a ertăciu-
nii de la cei vii, pentru aceasta să zicem și a treia oară: Dumne-
zeu să-l iarte și pre noi să ne miluiască, ca un bun și iubitoriu 
de oameni. Amin.



317

învățătură când Să face paraStaS*

Un lucru peste fire văz în Sfânta Scriptură la a doaoa 
carte a Împăraților, în 12 capete și foarte mă face de mă 

minunez. Împăratului David i-au fost bolnăvit copilașul cel din-
tâiu, ce avea din Virsavea. Și, pentru căci se afla în nevoia morții, 
era pururea trist și mâhnit și nici mânca, nici bea, nici putea 
nimeni să-l mângâie. Iar după ce au murit, zice Sfânta Scriptură, 
îndată s-au spălat și s-au uns cu mirosuri și s-au îmbrăcat în 
haine luminate și, mergând în casa Domnului, au dat mulțemită 
lui Dumnezeu. Și eșind afară s-au ospătat și s-au veselit, de care 
lucru stau de mă mir, cum putu fi aceasta? Că până era viu și bol-
nav plângea și se întrista și, după ce au murit, s-au veselit.

Răspunsul acesta ni-l dă însuși David. „Până era – zice – bol-
nav, mi să cuveniia să mă mâhnesc pentru el, căci aveam nădéjde 
că mi-l va lăsa Dumnezeu. Iar de vréme ce au murit, înapoi nu 
pociu să-l mai întorc, ci-mi caut mie a mérge după el; și pentru 
aceia mă bucur că s-au odihnit în Domnul și s-au mântuit de 
grijile lumii”.

Drept acéia, zic și eu cătră dumneata (cutarele) și cătră célia-
lalte iubite rudenii să încetați întristarea și să părăsiți lacrămile, 
de vréme ce s-au odihnit în Domnul această cinstită cocoană ce 

* În manuscrisul nr. 3460, aflat în colecția Bibliotecii Academiei Române, 
această predică se regăsește la fila 177. 
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să pomenéște astăzi. Căci lacrămile și întristăciunile nu dau nici 
un folos morților, nici pot să-i întoarcă din viața cea vécinică, 
nici să-i scoață din gropi. Și pentru acéia au pus lége dumnezeeș-
tii apostoli, să nu plângem pre morți, ci să-i pomenim la înfrico-
șatele taini și să facem milostenii și alte faceri de bine pentru ei, 
că iaste plăcut înaintea lui Dumnezeu și li să face mare folos și 
aduc multă dobândă și mântuință sufletelor, precum adeverează 
și sfântul Dionisie Areopaghitul la cuvântul ce face asupra mor-
ții. „Rugăciunile – zice – ce să fac la sfintele jertăvnice sânt de 
folos nu numai celor vii, ci mai vârtos și celor morți”.

Și pentru acéia și sfânta bisérică să roagă neîncetat bunătății 
lui Dumnezeu să lase toate greșalele celui mort, pentru nepu-
tința omenească și să-l odihnească în locul celor vii, în sânul 
lui Avraam și al lui Isaac și al lui Iacov, de unde lipséște toată 
duréria, grija și suspinarea. Și să nu să uite putéria lui Dumne-
zeu pentru multa și nespusa a Lui bunătate, spurcăciunilor ce 
s-au făcut de cel mort, pentru neputința omenească, de vréme 
ce nu iaste nimeni curat de spurcăciuni, după cum iaste zis.

Și de vréme ce și această cinstită cocoană ce să pomenéște 
astăzi, cu cuvioasă slujbă bisericească au viețuit în lume ca un 
om, să roagă, prin mijlocul mieu, tuturor, câți vă aflați de față, 
ca ce va fi greșit înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, să 
ziceți toți, cu un glas și cu o inimă: Dumnezeu să o iarte, pentru 
ca să ne învrednicim și noi a lua această ertăciune, după petre-
caniia noastră. Amin.
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învățătură aSupra pocăinții*

Întoarceți-vă cătră Mine, din toată inima voastră și cu post 
și cu plângere și cu tânguire rumpeți inimile voastre și nu 

hainele voastre și Mă voiu întoarce cătră voi”, zice Domnul, la 
Ioil, în 2 capete.

Cine au văzut vreodinioară între zidiri atâta dragoste câtă 
iaste acéia ce arată soarele spre pământ, că de și iaste luminăto-
riu mare al ceriului și împărat al tuturor stélelor, iar lăsând célia-
lalte stihii, îndrăgéște și iubește mai mult pre smeritul acesta de 
pământ și spre dânsul are închinată toată pohta lui, pre dânsul 
luminează cu razele sale, pre dânsul împodobéște cu de toate 
féliurile de copaci, pre dânsul încununează cu florile, pre dânsul 
îmbogățéște cu rodurile, pre dânsul hrănéște cu lucrurile sale. 
Și, pentru ca să nu să depărtéze de la el niciodată, face pururea o 
învârtejire împrejurul <lui> cu un umblet necontenit.

Asémene aceștii pohte, sau, mai vârtos să zic, mai cu mult 
făr’ de asămânare arată marele Dumnezeu, Ziditoriul și Făcăto-
riul a toate, spre sufletul cel smerit și păcătos al omului, măcar 
că are în mâinile Lui céle dumnezeești toate marginile pămân-
tului, măcar că bunătățile noastre nu-I trebuesc, după cum 
zice David, iar spre acest suflet are pusă toată dragostea Lui cea 

„

* În manuscrisul nr. 3460, aflat în colecția Bibliotecii Academiei Române, 
această predică se regăsește la fila 194. 
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dumnezeiască; pentru dânsul poartă grija să-l mântuiască, pre 
dânsul cearcă, pre dânsul iubéște și, ca cum ar avea vreo trebu-
ință, de la El pleacă dumnezeiasca Lui mărire și pohtéște dra-
gostea lui, pohtéște prieteșugul lui, pohtéște să umble pururea 
împreună cu dânsul.

Drept acéia, trimite cătră dânsul proroci, trimite dascali, îl 
cearcă în toate părțile pământului, îl cearcă în toate unghiurile 
lumii. Și, pentru căci pohtéște să fie pururea împreunat cu El și 
nedespărțit de împărățiia Lui, îi arată calea, îi spune mijlocirea, 
pentru ca să se mântuiască de păcat și să se întoarcă spre Dânsul.

Oare, care iaste mijlocirea acéia? Iaste acéia a pocăinții, caré nu 
are greșală. „Întoarceți-vă – zice – cătră Mine și Mă voiu întoarce 
cătră voi”. Deci, pentru pocăința aceasta sânt gata astăzi să grăesc 
puțintéle cuvinte, înaintea înțelepției voastre, feții miei. Ci vă poh-
tesc să ascultați cu dragoste, căci aceasta iaste mai trebuincioasă 
decât toate și mijlocire făr’ de greșală pentru mântuirea noastră.

Mare iaste, cu adevărat, darul acesta al pocăinții, dintru 
care poate cunoaște fieștecarele, mai ales dragostea cea multă ce 
arată Dumnezeu spre noi creștinii și pohta ce are ca să ne vază 
mântuiți, de vréme ce numai pentru noi au rânduit-o, numai 
pentru noi au dat-o, numai pentru noi au vrut să fie pocăința în 
lume. Și cum că iaste adevărul așa o dovedéște socoteala; pen-
tru căci de ar fi vrut să o rânduiască pentru alții și nu pentru 
noi, credincioșii creștini, să cuveniia această rânduială să fie sau 
pentru îngeri sau pentru draci, sau pentru dobitoace, sau pentru 
célialalte ale lui făpturi.

Și de vréme ce pentru îngeri nu iaste, căci îngerii cei buni 
nici au greșit, nici pot să greșască, drept acéia nici pocăință le 
trebue. Nici pentru draci, pentru căci ei dintru a sa voință fiind 
împietriți în vicleșug nu priimesc nici vor pocăința. Iar nici 
pentru dobitoace, pentru căci n-au nici minte, nici cuvânt, ce 
lucrează pururea făr’ de greșală, precum îi învață firea lor. Nici 
iaste pentru altă făptură din câte să află în lume, pentru căci sânt 
toate nesimțitoare și urmează a nu fi priimitoare de pocăință.
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Și iată dară că numai pentru noi, oamenii, au dat îndură-
toriul Dumnezeu acest dar de mântuire al pocăinței; sau, să zic 
mai bine, pentru noi creștinii, pentru căci păcătuesc și jidovii, 
și turcii, iar nu le foloséște, nici le ajută pocăința, nimic, pen-
tru căci sânt afară de lége. Iar noao cu adevărat ne ajută și ne 
dă mare folos, pentru căci avem credință, pentru căci avem 
nădéjde, pentru căci prin mijlocul sfântului botez ne-am făcut 
fiii lui Dumnezeu, după cum zice Ioan la capul cel dintâi: „Le-
au dat lor putére ca să fie fiii lui Dumnezeu, celor ce cred întru 
numele Lui”.

Și adevărat, ce alt ajutoriu mai mare sau ce alt folos mai tre-
buincios poate să fie decât acela al pocăinții? Minunată iaste 
putéria ei, preaslăvite sânt lucrurile ei și darul făr’ de asemânare.

Un lucru minunat să véde în Sfânta Scriptură, la a patra carte 
a Împăraților, în 15 capete, zicând cum să se fie întâmplat după 
moartea prorocului Elisei, de au fost murit un jidov în cetatea 
Samariei și, după obiceaiul ce avea acolo, au rădicat unii trupul 
mortului și-l ducea afară din cetate, să-l îngroape. Și mergând 
pre cale, la locul cel rânduit, făr’ de véste au eșit dintr-un crâng, 
ce era acolea aproape, niște tâlhari moaviténi, ca să-i omoară. 
Și văzând îngropătorii o nevoe ca acéia, neașteptată, de frică să 
făcură mai morți decât mortul ce ținea. Și, pentru ca să-și mân-
tuiască viața lor, au aruncat pre mortul într-o groapă ce s-au aflat 
acolo și îndată au fugit, întru care groapă era îngropat prorocul 
Elisei. Și, îndată ce s-au atins trupul mortului de oasele prorocu-
lui, au înviiat și au venit iară în viață.

Frumoasă închipuire a pocăinții înțelégem a fi acest lucru 
preaslăvit ce s-au întâmplat. Că după ce face omul păcatul 
rămâne mort. Mort, pentru căci piiarde darul cel dumnezeesc; 
mort, pentru căci să desparte de Dumnezeu, Carele iaste viața 
cea adevărată, și ca pre un mort patemile lui, pohtele lui céle réle 
și îndulcirile trupului său îl aduc să-l îngroape. Unde? Afară din 
cetate, afară din pământul cel fericit al raiului, în groapa vecini-
cii munci. Dară, ce să întâmplă? Îndurătoriul Dumnezeu, Carele 
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prin rostul prorocului zice: „Nu voesc moartea păcătosului, pre-
cum a să întoarce și a fi viu”, trimite împotriva lui, făr’ de véste, 
o năvală de tâlhari înfricoșați. Dară cine sânt tâlharii aceștea? 
Frica morții, cutremurul muncii de véci, zioa cea înfricoșată a 
judecății, dreapta răsplătire a lui Dumnezeu.

„Durerile iadului m-au încungiurat; întâmpinatu-m-au lațu-
rile morții”. Să uită păcătosul la nevoe, véde aiavea pierzarea lui, 
tremură, să îngrozéște și de frică fug îngropătorii: pohtele céle 
réle, patimile céle neînfrânate, odihnele, desfătările trupești. Și 
unde îl aruncă? În groapa lui Eliseu.

Groapa iaste pocăința, pentru căci precum groapa strică, 
răsipéște și piiarde trupurile céle împuțite ce să pun într-însa, 
așa și pocăința ștérge, strică și topéște împuțiciunea păcatelor ce 
înfășură sufletul.

Aici dară, într-această groapă a pocăinții, căzând păcătosul, 
afle pre Elisei cel de taină, Carele iaste Domnul nostru Iisus Hris-
tos. Că Elisei să tâlcuiaște Dumnezeu Mântuitoriu; și cu putérea 
Acestuia și cu daru Acestuia i să iartă păcatele, să îndreptează și 
să întoarce iară la viață. „Și trăi mortul – zice Sfânta Scriptură – 
și să sculă pre picioarele lui”.

De pe aceasta dară să priceapă fieștecarele câtă iaste putéria 
pocăinții, de vréme ce înviază sufletul cel mort al păcătosului, îi 
dă iară podoaba dumnezeescului dar ce au pierdut, îi deschide 
ușile ceriului carele i le-au închis păcatul, îl face soție fericiților 
îngeri, îl face moștean, lăcaș lui Dumnezeu și părtaș slavei Lui 
cei dumnezeești. Dară, nu săvârșaște numai acéste preaslăvite, 
această bunătate mare a pocăinții, ci iaste alta și mai minunată, 
care face mintea să se mire și inima să se uimească: biruiaște pre 
Însuș Dumnezeu. Și când iaste mânios de sudălmile, de necin-
stirile și de hulele ce-I fac în toate zilele păcătoșii, cu faptele lor 
céle fărdelége, cu strâmbătățile lor, cu jafurile lor, cu multa a 
lor trufie, cu zavistie ce hrănesc în inima lor, cu atâtea necurății 
cu carele spurcă și trupul și sufletul, stă gata să facă asupra lor 
răsplătire, să arunce asupra lor trăsnetele urgiei Sale, să-i piarză 
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de pe toată fața pământului. Aleargă atunce pocăința și cu o 
cucérnică îndrăzneală, cu doao lacrăme ce varsă din ochi, cu un 
suspin ce înalță la ceriu dintru adâncul inimii (cutez a zice), că 
leagă mâinile lui Dumnezeu, Îi ia armele a dréptei Lui răsplătire, 
preface urgiia Lui spre ertăciune, Îl face blând, ertătoriu, înde-
lung răbdătoriu, milostiv, iubitoriu asupra celui păcătos, carele 
atâta L-au necinstit și nu L-au băgat în seamă.

Și, pentru ca să nu socotiți, feții miei, cum că acéstia sânt 
aflări ale méle, ascultați o pildă.

La a treia carte a Împăraților, la 21 de capete, zice cum că au 
vrut direptul judecătoriul, Dumnezeu, să pedepsească pre Ahaav, 
împăratul lui Israil, pentru multele păgânătăți și nedreptăți ce 
făcea în toate zilele și nu numai din răutatea lui ce și din sfatul 
înrăutățatei fămeii lui, a Iezavelii. Și i-au trimis cuvânt cu proro-
cul Ilie cum că va să-i rădice împărățiia, să-i piarză casa lui, să-i 
răsipească avuțiia lui, să nu mai aibă după acéia nici vrednicie, 
nici cinste și la cea de pe urmă să se facă mâncare câinilor și a 
pasărilor ceriului. Răspunse Ahaav: atâta răutate să-mi vie mie și 
atâta pedeapsă? Eu să aflu mijlocire ca acéia, să prefac dreapta a 
lui Dumnezeu mânie. Și ce au făcut? Cum au auzit Ahaav cuvin-
tele acéstia își rumpse haina lui și încinse sac peste trupul lui și 
puse cenușă pre capul lui și posti și făcu o pocăință ca acéia, cât au 
schimbat îndată Dumnezeu mâniia Lui și au îmblânzit urgiia Lui. 
Și chiemând iară pre Ilie i-au zis: n-ai văzut ce smerenie au arătat 
înaintea mea Ahaav și ce pocăință au făcut? Deci, pentru căci s-au 
smerit înaintea féții Méle, nu voiu aduce răutate în zilele lui, ce în 
zilele feciorului lui voiu aduce răutatea peste casa lui.

Dară, ce poate fi aceasta? Până acum cu bătăi, cu urgie, cu 
mânie, înfricoșa Dumnezeu pre Ahaav și zicea să-l piarză, să-i ia 
și stăpânirea și viața și acum zice (cum) că nu poate să-i facă rău. 
Iaste cu putință acea puținică cenușă ce au pus Ahaav în capul 
lui, acel sac cu carele s-au îmbrăcat, acel puțin post ce au făcut, 
acea pocăință ce au arătat să fie slăbit dumnezeiasca urgie și să 
îndémne pre Dumnezeu să facă acéia ce vrea păcătosul acela 
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Ahaav și nu acéia ce cerca dumnezeiasca dreptate? Adevărat, așa 
iaste. Pocăința au întors urgiia Lui, pocăința au oprit mâniia Lui, 
pocăința I-au zmult din mâinile Lui céle preaputérnice sabiia 
răsplătirii, pocăința au șters răspunsul cel înfricoșat și purtător 
de moarte. „Nu voiu aduce – zice – răutate în zilele lui”.

Însă, pentru ca să poată pocăința să săvârșească acéste 
lucruri preaslăvite, să cuvine să fie pocăința adevărată, iar nu 
mincinoasă; pocăință curată, iar nu vicleană, pocăință a inimii, 
iar nu a gurii, că precum iaste aur adevărat și aur mincinos, așa 
iaste și pocăință adevărată și pocăință mincinoasă.

Mulți socotesc, pentru căci zic: am greșit și Doamne iartă 
mie, păcătosul, cum că adevărat, să pocăesc și nu știu, ticăloșii, 
că pocăința nu stă numai în cuvinte. Că zice Hristos la Evanghe-
lie: „Nu tot cel ce-mi zice Mie Doamne, Doamne, va întra întru 
împărățiia lui Dumnezeu, ci cel ce face voia Tatălui Mieu celui 
ceresc”.

Între ceialalți ce s-au pocăit, doi să află vestiți în Sfânta 
Scriptură: unul iaste Saul și altul David. Greșit-au Saul, au greșit 
și David și vin amândoi în cunoștiința greșălii lor. „Am greșit”, 
zice unul, „am greșit”, zice și celalalt. Dară David au auzit acest 
fericit glas: „Și Dumnezeu au lăsat păcatul tău: nu vei muri”. Și 
pentru Saul să roagă Samuil prorocul cu lacrămi și Dumnezeu îi 
răspunde cu urgie: „Până când vei plânge tu pentru Saul? Și Eu 
l-am defăimat pre el”.

Dară, pentru ce pricină drept judecătoriule, Doamne, arăți 
despărțeală ca aceasta, cu acești doi ce să căesc? De iaste ade-
vărat, precum o cunoaștem, prea adevărat, cum că înaintea Ta 
nu iaste nici o fățărie și cum că priimești cu multă milă și dra-
goste pre cei ce să căesc, pentru ce, aici priimești pre David, și 
pre Saul îl gonești? Nu iaste împărat și unul și altul? N-au greșit 
amândoi înaintea Ta? Dară drept ce, David, carele au făcut păcat 
mai mare și îndoit, adecă preacurviia și uciderea, află milă îna-
intea Ta și Saul să defaimă și să leapădă, carele s-au arătat numai 
neascultător?
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Adevărat, feții miei, pe dinnafară așa să véde, iar Dumnezeu, 
Carele iaste cunoscător de inimi și véde din lăuntru acéia ce noi 
nu vedem, au văzut despărțeala pocăinții și a unuia și a altuia. 
Că pocăința lui David era pocăință adevărată, „cu duh umilit și 
cu inimă înfrântă și smerită”, precum zice Sfânta Scriptură, iar a 
lui Saul pocăința era mincinoasă și vicleană, din gură numai, iar 
nu și de la inimă, că inima lui nu era dreaptă cătră Dumnezeu. Și 
pentru aceasta acea a lui David s-au arătat priimită și a lui Saul 
s-au defăimat.

Drept acéia dară, pentru căci iaste pocăința lucrătoare și 
bine priimită înaintea lui Dumnezeu, să cuvine să fie pocăință 
adevărată, ca a lui David. Și, pentru ca să poată fieștecarele să 
câștige această pocăință adevărată, desăvârșit, curată și prii-
mită, Duhul Sfânt în Scriptură ne arată în ce chip să o facem, 
cu pedeapsa ce au dat lui Navuhodonosor, împăratul asiriiani-
lor. Pre aceasta, vrând dumnezeiasca dreptate să-l pedepsească 
într-această viață, pentru multa a lui trufie și iară să-l miluiască, 
au făcut asupra lui acest răspuns, precum să véde la al patrulea 
cap al lui Daniil: „Cu hiarăle partea lui, în buruianul pământu-
lui; inima lui de la oameni să va schimba și inima de hiară să va 
da lui și șapte vremi să vor premeni preste el”. Adică, l-au osândit 
să pască împreună cu hiarăle și ca o hiară să mănânce erburile 
pământului; să i să schimbe inima lui cea omenească și să i să 
dea inimă de hiară și să se afle întru aceasta până să vor pre-
meni șapte vremi și atuncea să i să dea ertăciunea. Și adevărat 
așa s-au întâmplat, de au pătimit Navuhodonosor, după cum au 
rânduit dreapta judecata lui Dumnezeu și într- acesta chip ș-au 
luat ertăciunea, desăvârșit.

Să cuvine, drept acéia, acéste trei lucruri să facă fieștecare 
creștin, pentru ca să arate pocăință adevărată și plăcută cătră 
Dumnezeu. Întâi, să fie partea lui în iarba pământului. Când 
păcătuiaște, omul lasă trupul lui slobod, în desfătări, în pohte, 
în beții și în mâncări multe și alta nu socotéște, fără numai cum 
își va dezmierda trupul cum să-i dea odihne, cum să-l hrănească 
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cu multe féliuri de bucate, dintru carele urmează bețiile, cur-
viile, preacurviile și alte pohte neînfrânate, carele fac pre suflet 
lăcaș diavolului.

Drept acéia, să cuvine, când va avea să se pocăiască adevă-
rat, să schimbe firea, să schimbe viața, să supue trupul. Cu ce? 
În iarba pământului, cu ținéria, cu posturile, cu ajunările, cu 
depărtarea mâncărilor și a desfătărilor. Pentru căci, precum zice 
marele Vasilie, postul iaste stricăciune păcatului, înstreinare 
patemilor, omorâre trupului; și când slăbéște cu postul omul 
cel dinn afară, atunce cel din lăuntru să întăréște, atunce să face 
casă lui Dumnezeu și vas curat darului celui dumnezeesc.

Al doilea lucru ce trebuiaște iaste să schimbe inima lui și să 
ia inimă de hiară („și inimă de hiară să va da lui”). Omul, precum 
are inima iscusită, așa o are și mult pohtitoare și pe neplăcére; 
nu iaste pururea întru o stare: acum să preface spre bine și acum 
să schimbă spre rău, acum pohtéște un lucru și acum îl uraște, 
acum iubéște și acum vrăjmășuiaște.

Împotriva acestora hiara are pururea acéiași inimă, nepre-
făcută, stătătoare și nemișcată. Și de vréme ce omul, când 
păcătuiaște, pentru căci are inima prefăcătoare, să depărtează 
de la Dumnezeu și dă toată voința lui și dragostea la zidiri. Și, 
pentru ca să facă pocăință adevărată, trebue să schimbe – zice 
Dumnezeu – acea inimă a lui, vicleană și amăgitoare caré iaste 
nestătătoare și lesne mutătoare și să ia inima de hiară, adecă o 
inimă stătătoare, o inimă neschimbătoare, o inimă caré să rămâe 
pururea nemișcată de la bine, de la dragostea mea și de la paza 
poruncilor méle, caré să nu mai pohtească răul, nici să se abată 
la păcat. Și aceasta iaste acéia ce zice prorocul Ioil: „Rumpeți 
inimile voastre”.

Și la cea de pre urmă, al treilea lucru carele să urméze pocăinții 
cei adevărate iaste aceasta: „7 vremi să vor premeni preste dânsul”.

Păcătosul, când iase din calea lui Dumnezeu și să face pre 
sine rob pohtelor celor trupești, săvârșaște toate păcatele céle de 
moarte, dintru carele céle mai mari sânt, precum ne învață légia 
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lui Dumnezeu și Sfânta Evanghelie, adecă: trufiia, iubirea de 
argint, păcatul cel trupesc, zavistiia, lăcomiia, mâniia și lénea.

Deci, acéste păcate sânt céle 7 vremi carele să cuvine să le 
schimbe cela ce va vrea să se pocăiască cu adevărat, adecă să pre-
facă trufiia în smerenie, iubirea de argint în milostenie, păcatul 
cel trupesc în curățenie, zavistiia în dragoste, lăcomiia în post, 
mâniia în blândéțe și lénea în rugăciune și într-alte fapte bune. 
Și precum când făcea acéste păcate să bucura, să desfăta și râdea, 
așa și când să pocăiaște să cuvine să se mâhnească, să suspine și 
să plângă, pentru ca să facă premeneală vremilor și să se arate 
prefacerea adevărată.

Cu acest fél de mijloace să face pocăința desăvârșit și plăcută 
și câștigă păcătosul ertăciunea deplin, să împrietenéște cu Dum-
nezeu și să face iară vas darului celui dumnezeesc.

Drept acéia dară, feții miei, de vréme ce pocăința are putére 
ca aceasta, precum ați auzit și nu iaste altă cale și altă mijlocire 
pentru ca să vă mântuiți sufletele voastre, fără numai cu pocă-
ința, trebue dară toți și cei tineri și cei bătrâni și cei bogați și cei 
săraci, să alergați cu osârdie la această pacinică liniște a mântui-
rii, pentru căci veți afla toți odihnă sufletelor voastre, după cum 
zice Hristos la Evanghelie și toți vă veți mântui.

Pocăința aceasta iaste cetatea cea minunată în patru cornuri 
ce au văzut sfântul Ioan la Apocalipsis, în 21 de capete, carea 
avea 12 uși: 3 de spre răsărit, 3 de spre miazănoapte, 3 de spre 
amiazăzi și 3 de spre apus, pentru ca să poată întra printr-în-
sele toți, și cei mici și cei mari, bătrânii și tinerii, și fieștecarele 
după rânduiala sa și după vârsta sa: prin céle de spre răsărit să 
între cei tineri, ca cei ce sânt la răsăritul vieții; prin céle de spre 
amiază să între bărbații carii să află în mijlocul vârstii; prin céle 
de spre amiază-noapte cei bătrâni, al cărora le iaste sângele réce 
și albiciunea zăpezii o țin în barbă; și prin céle de spre apus să 
între, fără de nici o deznădăjduire, cei ce sânt la sfârșitul vieții și 
au amândoao picioarele în groapă și sufletul în buze, al cărora 
milostivirea lui Dumnezeu le va priimi pocăința.
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Drept acéia, în toată vremea, iar mai vârtos în zilele acéstia a 
sfântului post, vă chiamă pre toți milostivul Dumnezeu, Carele 
pohtéște mântuirea tuturor, zicând: „Întoarceți-vă cătră Mine și 
Mă voiu întoarce cătră voi”.

Drept acéia, nu învârtoșați inimile voastre, ci cu vitejie creș-
tinească lepădați lucrurile întunérecului, adecă strâmbătățile, 
jafurile, clevetirile, zavistiia, urâciunea, vrajba, curviile și toate 
necurățiile și vă îmbrăcați cu armele luminii, cu credința, cu 
nădéjdia, cu dragostea, cu frica lui Dumnezeu, cu cuceriia și cu 
smereniia, pentru ca să supuneți cu aceste bunătăți pre împro-
tivnicul vostru, pre diavolul, trupul ce tirănéște și patemile céle 
ce strică sufletul și să vă faceți moșténi împărăției ceriului, a 
căriia să vă învredniciți toți, cu darul și cu mila lui Dumnezeu. 
Amin.
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începătură și învățătură  
pentru iSpovedanie*

Cel ce va să se ispoveduiască81 să-l aducă să stea înaintea 
icoanei Domnului nostru Iisus Hristos și să înceapă 

duhovnicul, carele va fi: Блгсвенъ Бгъ ншгъ82, стъїи Же83, Гсдн 
Помилuи84 12, пріндѣте85. După aceia: Гомег мѧ ьже86 să-l zică 
cel ce va să să ispoveduiască (de va ști carte), iar de nu va ști, să-l 
zică duhovnicul.

Și după acéia să grăiască duhovnicul cătră cel ce va să să ispo-
veduiască: iată, fiiul mieu, că nevăzut stă înaintea noastră Dom-
nul nostru Iisus Hristos, să-ți priimească ispovedaniia ta. Deci 
nimic să nu sfiești87, sau să te rușinezi, nici să te spăimântezi și 
să ascunzi ceva de cătră mine, ci cu îndrăzneală să-mi spui toate 
câte ai greșit, ca să priimești ertăciune de la Domnul nostru Iisus 
Hristos. Iată chipul Sfinției-Sale aici, înaintea noastră.

* În manuscrisul nr. 3460, aflat în colecția Bibliotecii Academiei Române, 
această predică se regăsește la fila 208.

81 În ediția din 1888: „Pre cel ce va să se ispoveduiască”.
82 „Binecuvântat este Dumnezeul nostru”.
83 „Sfinte Dumnezeule”.
84 „Doamne miluiește” (de 12 ori).
85 „Veniți (să ne închinăm)”.
86 „Miluiește-mă Dumnezeule” (începutul Psalmului 50).
87 În ediția din 1888: „să nu te sfiești”.
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Iar eu numai ce sânt mărturie, ca să mărturisesc înaintea 
Sfinției-Sale toate câte-mi vei grăi cătră mine. Iar de vei ascunde 
ceva de cătră mine vei să aibi îndoit păcatul și osânda. Deci ia-te 
aminte, daca ai venit la doftor, să nu te duci netămăduit.

Și așa să-l întrébe pre acela foarte cu dinadinsul, una după 
alta și să-i îngăduiască până ce-i va răspunde. Deci iar să grăiască 
duhovnicul cătră dânsul: spune-mi, fiiule, au doară țe-ai stricat 
curățiia ta cu malachiia? Și iar îmi spune: au doară ai căzut în 
păcatul sodomiei cu cineva, sau cineva cu tine? Au doară ai căzut 
în păcat cu muiare? Sau și cu câte ai căzut și ce chipuri au fost: 
de céle văduve, au de céle cu bărbat? Pentru că cela ce cade în 
păcat cu muiarea céia ce are bărbat, acela să chiamă preacurva-
riu. Așijderea și muiarea carea va cădea în păcat cu altul, având 
ia bărbat să chiiamă preacurvare.

Și iar îl întreabă pre acela, pentru amestecarea de sânge: spu-
ne-mi, fiiule, au doară ai căzut cu rudeniile tale, sau cu fină-ta, sau 
cu nașă-ta au ce chipuri au fost? Că acéstia să chiamă amestecare 
de sânge? Spune-mi au doară ai căzut cu dobitoc sau cu pasăre?

Iar de va fi însurat acel ce să ispoveduiaște să-l întrébe: spu-
ne-mi, fiiule, au doară ai căzut în păcat cu făméia ta, peste fire, 
afară den fire? Au doară mai nainte de nuntă, fiind logodit cu 
dânsa, ai căzut în păcat? Sau au doară ai căzut în păcat cu alt 
féliu de oameni, care sânt de altă lége? Că acel păcat să canonéște 
mai greu cu un an de alte păcate care sânt.

Spune-mi, fiiule, au doară ai omorât pre cineva cu voia ta, 
sau făr’ de voia ta? Și iar îmi spune: au doară ai furat ceva și mai 
pre urmă s-au făcut afurisanie? Sau au furat altul și au adus la 
tine? Și de vei fi furat ceva, să întorci; și îndată cum vei întoarce, 
să alergi la arhiereu și să-ți iai canon de la dânsul și să te iarte de 
afurisanie, să întorci, adecă să plătești.

Spune-mi, fiiule au doară ai jurat cu strâmbul și în ce chip 
te-ai jurat: cu voia ta, au făr’ de voia ta? Au doară ai băgat vreun 
sărac în nevoe? Au doară faci năpaste cuiva, au ai făcut? Au ai 
oprit simbriia cuiva? De vei fi năpăstuit pre cineva, sau năpăstu-
ești, să întorci.
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Spune-mi, fiiule, au doară ești cititoriu de stéle, au faci far-
mece? Sau ai vărsat ceară, sau plumbu? Au doară ai adus în casa 
ta fărmecătoare, de te- au isbăvit de farmece? Au doară le faci tu 
însuți, sau le-ai făcut vreodată? Sau ai făcut farmece spre stri-
căciunea cuiva? Au doară legi dobitoacele, ca să nu le mănânce 
lupii? Sau ai pus pre alții de au făcut de acéstia lucruri? Au doară 
ai legat pre bărbat cu fămée? Au altă legătură pentru vreo boală? 
Au porți niscari baere, au erbi?

Și de să va afla cum că au făcut el de acéstia, sau îi va fi făcut 
lui alții, unul ca acela să canonéște 6 ani, precum iaste porunca 
sfintelor canoane. Iar meșterul acela carele le face acest féliu de 
lucrare să canoniséște ca un ucigaș, adecă ani 20, precum porun-
céște marele Vasilie. Și iar îi zice: spune-mi, fiiule, au doară ai 
ocărât pre părinții tăi, sau pre vreun om, sau călugăr? Au doară 
ai vrajbă cu cineva? Pentru că de vei avea vrajbă cu cineva, daru-
rile tale și pravila ta nu iaste priimită înaintea lui Dumnezeu și 
nici alteceva, orice vei face, nu sânt priimite.

Spune-mi, fiiule, au doară ai mâncat carne mortăcină, sau 
sânge de cel oprit, sau de lupi mâncat, sau de vulturi omorât? 
Sau te-ai spurcat cu altceva? Sau pre posturi, miercurea sau vine-
rea, te vei fi spurcat? Au doară ai închinat pre cineva diiavolului? 
Sau ai hulit, sau ai înjurat sfânta lége, sau credința, sau altăceva 
hulă? Sau ai anathimit pre om? Sau grăești minciuni și te juri în 
minciuni? Au doară ești trufaș? Sau doară te îmbeți, pentru care 
iaste aceasta periciune și trupéște și sufletéște?

Deci, acéstia toate de acum înainte iaste să te păzești foarte 
și să te iai aminte, pentru că iată că de a doao oară te botezi, 
dupre cum iaste taina credinții creștinești și de acum înainte să 
pui începătură bună, cu ajutoriul lui Dumnezeu.

Și de glume să te ferești, să nu faci pre oameni să râză, că 
acéstea nu sunt creștinești, ci cu dreptate și cu curăție și cu sme-
renie să-ți petreci viața, pentru ca să-ți ajute Dumnezeu.

Și după ce va zice el acéstea toate cătră dânsul cu amăruntul 
și acela iar să va făgădui de acéstia, de toate să să părăsească, 



Sfântul Antim Ivireanul

332

atunce îndată pleacă în genunche cel ce să ispoveduiaște și să-i 
citească duhovnicul molitvă. Deci, după ce-i va citi molitva, să 
zică: достоино ест88, слава … и инѣ89 și otpust90.

Atunce îl canonéște duhovnicul pre dânsul, după cumu-i va 
fi greșalele lui. Și de va avea acela multe păcate, îl canonéște în 
care păcat iaste mai mare din célealalte, adecă care păcat are ani 
mai mulți; și célealalte păcate toate într-acel canon să iartă.

Deci, atunci iar zice duhovnicul cătră dânsul: iată, fiiule, 
că atâțea ani poruncéște sfânta pravilă ca să nu te priceștuești 
sfintelor taini. Numai când va fi la praznicele céle mari, când va 
fi vrémea de priceștenie, în loc de priceștenie să iai aghiazmă. 
Și de te vei ținea, adecă de te vei opri de sfânta priceștenie, pre 
cumu-ți dau canon, ți să vor erta păcatele; iar de vei tréce, adecă 
de nu vei băga seamă, Iudă te vei face.

Al doilea și să păzești, de ți să va tâmpla boală grea, de 
moarte, atuncea să te priceștuești; și de te vei scula iar să stai 
într-acel canon care ți s-au poruncit și să pui măsură, iar să ții 
mai nainte cu un an, în care te-ai priceștuit, să plinești măsura 
anilor care-ți sânt porunciți.

Și tu care ești duhovnic ia aminte și aceasta că, dă să va părăsi 
omul de păcat, atuncea să canoniséște și să priiméște, precum 
poruncéște canonul al marelui Vasilie. Iar în câtă vréme va fi el 
împăcat91, nici nu să socotește canonul lui. Iar de va ținea câtăva 
vréme să nu să priceștuiască și apoi iar să va tâmpla de va cădea 
în păcat, iar să pue începătură canonul dentru-întâi. Iar după ce 
să va părăsi el de păcat și să va fi oprit den voia lui și de priceș-
tenie, sau de porunca altui duhovnic, atuncea i să socotesc lui 
și acei ani în canon. Iar de să va afla vreun om cucerit și de să va 
nevoi el să facă câtăva seamă de metanii, în zi și în noapte, să-i 

88 „Vrednic este”.
89 „Slavă... și acum...”.
90 Rugăciune finală.
91 În ediția din 1888: „în păcat”.
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pogori lui un an, mai jos de măsura anilor de priceștenie. Iar 
de va nevoi el să dea milostenie, pre cât îi va fi putérea, iar să-i 
lași lui, și alt an. Iar de va posti el miercurea și vinerea, precum 
poruncéște sfânta pravilă, lasă-i lui și alt an; de va ținea lunea, de 
dulce să nu mănânce, lasă-i lui și alt an.

Iar de va fi omul de treizeci de ani, sau și mai jos și alt an să-i 
lași lui. Iar de va fi de douăzeci de ani, sau și mai jos mai puțin să 
să canonească. Iar de nu va suferi acéstea care zisem mai sus, să 
plinească toți anii care am zis mai sus, desăvârșit precum i s-au 
poruncit întâi; că acéstea semuiri, adecă tocmire, iaste a sfân-
tului Ioan Postnicul și mai mult acei 15 ani ai preacurviei și ai 
sodomiei și ai dobitoacelor îi pogoară până la trei ani, însă cu 
adevărat de-i va posti acești trei ani necurmat, adecă desăvârșit, 
cu post în zi odată să mănânce și metanii să facă, cum i să va 
porunci de la duhovnic afară osebi de sâmbătă și de duminecă. 
Iar alți părinți de acéstea n-au poruncit, numai de sfânta priceș-
tenie să fie opriți, după greșala lor. Iar de păcatul curviei, până 
la patru ani să-l pogoare dinpreună să ție cu ce i să va porunci, 
precum s-au zis mai sus.

Iar miercurea și vinerea să cuvine tuturor creștinilor să pos-
tească, ca și cei ce au canoane și cei ce n-au, pentru că aceasta 
iaste obicinuită creștinilor.

Iar după cădére în păcat, de va vrea acela să se călugărească, 
doao părți să ție și o parte să-i erți. Iar de va vrea să meargă la obște 
jâtie, lasă-i lui canon pre jumătate; iar după ce au luat cinul călu-
găresc și au căzut în păcat, câți ani i s-au poruncit, să-i plinească.

Așijderea și muerile să le întrebi, au doară vor fi purtând 
erbi, sau vor fi băut erbi să nu facă copii. Sau, de să va afla să fie 
făcut iale lucru ca acesta, ca ucigașii să se canonească. Iar de va 
fi lepădat ea copilul de vreo nevoe, un an să nu să priceștuiască. 
Iar céia ce va fi purtat erbi, sau va fi purtând, să le lépede și să să 
canonească șase ani. Iar de va face farmece, ca să știe ce copil va 
face, sau să știe alte lucruri, șase ani să nu să cuminece. Așijderea 
să fie întrebate iale de toate păcatele, ca și partea bărbătească și, 
în câți ani să vor afla în canon, să n-aibă voe a frământa prescuri.
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gloSAR

A
abà – un fel de postav alb (dar și 

altfel), gros, de lână, din care 
se fac haine țărănești 

acmu – acum
adăsta (a) – a aștepta, a dori 
advar – avgar, amuletă 
aflare – ispită
afurisi (a) – a excomunica, a 

blestema
agneț – partea centrală a 

prescurii, reprezentând 
Trupul lui Hristos 

agonisită – avere, stare
alsăuri – însușiri, calități 
amestecare – legătură
anathimi (a) – a excomunica, a 

blestema
apucări – hoții
aravon – închipuire, simbol 
arămuri – vase culinare de 

aramă 
argat – slugă
aspidă – viperă, șarpe veninos

B
baere – amulete
basne – basme, minciuni 

băcăi – a bate (toba) 
bdenii – denii
beteag – bolnav
beznă – iad, abis
blagocestie – pietate, evlavie 
blagocestiv – evlavios 
blagorodnicie – noblețe
blagoslovi (a) – a binecuvânta
Blagoveștenie – praznicul „Buna 

Vestire” 
blândește – blândețe
boale – boli
bogate – multe, abundente
Bogoiavlenie – praznicul 

„Botezul Domnului” 
Bogorodiță – Născătoare de 

Dumnezeu 
broboană – boabă de strugure

C
cabaniță – mantie scumpă din 

blană de samur, ornată cu fir 
de aur; mantie domnească

canon (gr. kanón, linie, regulă, 
model) – decret al unui 
conciliu, regulă religioasă; fig. 
suferință, pedeapsă; tropar

cap, capete – capitol, capitole 
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capiște – templu păgân, altar 
idolesc 

casă – familie
casnic – gospodar, persoană din 

casă catart – catarg
catherisi (a) – a caterisi, a 

exclude pe cineva din tagma 
bisericească, a destitui

caznă – pedeapsă, chin, tortură 
căuta (a-și) – a trebui
căzut – (rar) cuvenit (ex: fă-ți 

căzuta datorie!) 
cerbice – ceafă
cerbicie – îndărătnicie, 

rezistență 
cerca (a) – a cerceta, a căuta
certa (a) – a pedepsi (ex: a certa 

cu moartea) 
cest – acest
cetanie – citanie, lectură
chelar – econom, persoană 

ce deține cheile pivniței și 
cămării 

chemare – vocație
chendru – centru
chezaș – garant (ex: a se pune 

chezaș pentru cineva)
chezășie – garanție
chindie – timpul de după-

amiază, când se înserează 
chisoare – închisoare
chivernisi (a) – a administra 
chivernisire – bună gospodărire 
cin – treaptă
cinie – unealtă, capcană 

ciudotvoreț – făcător de minuni
 ciur – sită mare de sârmă 

pentru curățit grânele 
clevete – bârfiri, calmonii
cleveti (a) – a bârfi 
cliros – cler
clucsă – cursă, capcană 
cocon – copil, prunc 
comândare – pomană 
conceni (a) – a extermina 
conteni (a) – a opri
corhor – mohor, pelin; numele 

mai multor specii de plante 
erbacee, cu frunze liniare, 
ascuțite, dispuse în spice 
cilindrice

corn – colț, margine 
coșare – țarc, îngrăditură 
crăie – domnie
cuceri (a se) – a se umili
cucerie – cucerire, umilință, 

evlavie 
cuhnie – bucătărie
custodie – pază 
cuvânt – motiv

D
dascal – dascăl, învățător 
de-a tocma – întocmai 
defăimare – calomnie
de margine – nemărginit 
deosebi – foarte 
despărțeală – precizare 
despuitor,-oare – stăpân,-ă 
destoinic – vrednic

Glosar
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dezgoli (a se) – a se desprinde, a 
se detașa 

diadoh – asociat
diată – testament 
dichiu – administrator 
dosădit – mâhnit
dovedire (ex: nu se vede 

dovedire) – nu poate fi 
explicat, demonstrat 

dulamă – manta lungă de postav
durori – dureri

e
eres – erezie, rătăcire, abatere de 

la credință 
eromonah – ieromonah, preot 

călugăr

f
fapt – făptură
făicav – bâlbâit, gângav 
fățărie – fățărnicie, ipocrizie
filer – monedă divizionară 

ungurească 
finix – pheonix (pasăre)
fugaciu – rătăcitor 
fur – tâlhar, hoț

g
gătire – pregătire 
gângăvie – bâlbâială 
gherdan – cingătoare 
giudeț – judecată 
gloată – mulțime 
globi (a) – a amenda 

goană – prigoană
gonaci(u) – prigonitor, 

asupritor 
greime – greutate, povară 
grozav – jignitor
grumadz – grumaz

h
hasnă – folos 
hrăpi (a) – a răpi 
hulă – defăimare
 
I
iaste – este 
io – eu
idiomata – particularitate 
ieftinătate – îndurare, milă 
ipați – consuli, tribuni
i proci – și celelalte 
iscoadă – spion
ispiti (a) – a cerceta, a încerca, 

a testa 
ispravnic – administrator, 

mandatar

Î
îmbezna (a) – a arunca în 

întuneric 
împistrită – ornamentată 

(haină) 
împresura (a) – a cotropi
împuta (a) – a reproșa 
încailea – măcar 
îndoit – dublu 
înfățășată – trupească 

Glosar
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înfrânare – abstinență
îngrădi (a) – a înconjura 
îngreuia (a) – a se supăra 
înjugare – asociere
însărcinat – împovărat, 

îngreunat 
întinăciuni – pete
învârtejire – schimbare
învârtoșa (a) – a (se) împietri, a 

pietrifica

l
lămuri (a) – a alege, a deosebi 
lege – religie
limbă – popor
limbuți (a) – a calomnia 
lingoare – boală
livej – sirop
luci (a) – a străluci
lucrare – calitate, proprietate 
lucrătoare – eficace
luneca (a se) – a înclina

m
magnit – magnet
magupeț – magopeț, brutar la 

mănăstire (dar și bucătar), 
necioplit, mojic 

vârtos – mai ales
mamon – diavol 
matcă – albie, adânc 
măcar că – chiar dacă 
mădular – membru 
măgură – munte
măscări (a) – a murdări

măsurăciune – margine, limită 
(aici: peste măsură, peste 
limită) 

mângăios – mângâietor, care 
aduce mângâiere

mârșav – slab, costeliv, plăpând 
megiaș – vecin, rudă cu 
merinde – ajutor, sprijin
meser – sărac, umil
mied – băutură din miere și apă 
mijloc – pretext
mijloci (a) – a pricinui, a media 
mirosuri – parfumuri
mohorâciune – culoare roșie 

închisă (ca a mahonului) 
sau aprinsă; nuanță neagră, 
întunecată; întunecime

mojic – țăran, om de rând
mojicesc, -ească – vulgar, de 

mojic, fără educație 
molitvă – rugăciune
monastire – mănăstire
moșie – avere, proprietate 

moștenită 
moșnean – moștenitor, succesor 
mozarivie – calomnie
munci (a) – a chinui
muta (a) – a înlocui, a schimba, 

a modifica 
muta (a se) – a muri
 
N
năimit – (rar) angajat cu leafă, 

simbriaș 
nălucă – nălucire, arătare
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năpaste – necaz, nenorocire 
năpârcă – viperă
năstav – îndemn, poruncă
năstrapă – vas (de băut), cană, 

potir, cupă 
neam – popor
neascultoi – neascultător
necăitor – persoană ce nu se 

pocăiește 
necuvios – necuviincios
nedichisit – nedeprins 
nemernic – străin, vagabond 
nemică – nimic
nemomit – neînșelat
neritoricit – nedeprins cu 

oratoria, cu retorica 
nesfadnic – pacinic
neștine – cineva
netrebui (a se) – a se ticăloși,  

a fi netrebnic 
nevoi (a se) – a se chinui
nevoință – chin
niscai – oarecare, niște, ceva 
noiemvrie – noiembrie
norie – enorie, parohie 
norod – popor

o
obidă – întristare
obidi (a) – a nedreptăți,  

a mâhni 
oblastie – neam
oblăduire – stăpânire 
oblăduitor – stăpânitor 
obraz – figură, chip

Obrezanie – obrezuire, 
circumcizie; praznicul 
„Tăierea împrejur cea după 
Trup a Domnului”

obște jitie – adunare 
călugărească 

ocarnic – defăimător
oceanic – deznădăjduit 
oceanie – deznădăjduire 
ochian – ochean, lunetă
ochii cei de gând – ochii minții, 

imaginația 
ocoli (a se) – a se face simțită
orație – urare
ort – un sfert de leu, adică 10 

parale 
osebi (a) – a (se) deosebi
osârdie – zel, râvnă
ostoi (a se) – a se alina, a se 

potoli 
ostrov – insulă
oști (a) – a purta război 
oștime – oștire
otpust – binecuvântare rostită 

de preot la sfârșitul slujbei 
oțăros – cu gust de oțet
Ovidenie – praznicul „Intrarea în 

biserică a Maicii Domnului”

P
paretis (<ngr. paretisis) – 

renunțare 
pavăză – platoșă
părtășie – parte 
păsa (a) – a apăsa
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peasnă – cântare scurtă 
bisericească

petrahil – epitrafir (cu variantele: 
patrahil, patrahir, patrafir) 

petrecanie – petrecere de timp; 
fig. îngropăciune

petrece (a) – a conduce 
pizmătar – invidios 
plod – copil, sămânță 
poclon – dar
podnojie – preș
pogribanie – îngropăciune 
pohfală – pohvală, laudă, elogiu 
pol – jumătate
politici (a se) – a se pomeni
politie – oraș; purtare,  

fel de viață 
polus – pol terestru
ponciș – pieziș, bănuitor, 

iscoditor 
ponoslui (a) – a reclama
poporan – enoriaș, locuitor din 

parohie
pornit – inspirat 
porumb – porumbel 
posdanică – țiitoare
poslanie – misivă, scrisoare 
pradznic – praznic
pravoslavie – religie creștină 

ortodoxă, ortodoxie 
pre – pe
precum – cum
premeneală – scurgere de timp
Preobrajenie – praznicul 

„Schimbarea la Față” 

prepuitor – denunțător
prepus – îndoială, bănuială 
price – ceartă, pricină
priceștanie – împărășanie, 

cuminecătură 
pricină – cauză, motiv, pretext 
pristăvire – moarte
priveală – privire 
procopsit – înstărit
propovednic – propovăduitor 
propovedui (a) – a predica 
proslăvi (a) – a preamări 
prost – simplu, nevinovat 
prostatec – simplu, nevinovat
prosti (a se) – a renunța la o 

funcție, a se retrage (din 
scaunul episcopal), a trăi 
simplu

purcezătoriu – care purcede, 
care pleacă din, care provine 

purirea – pururea

R
răfet – meserie, breaslă (cu 

variantele: rufet, refet) răpști, 
răpși, 

râpști (a) – a murmura, a cârti, a 
se revolta 

răpune (a) – a înfrânge, a doborî
răsplătire – răzbunare, pedeapsă 
răvaș – adeverință, chitanță, 

dovadă 
râvnitor – harnic, zelos
ritoricesc – de retor 
rost – gură
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rotocolime – rotunjime 
roura (a) – a cădea rouă
rudenie – neam
rușală – culoarea roșie 
rușine – goliciunea trupului

S
săblaznă – onanie
săbor – sobor, adunare 
sălaș – adăpost
sărindar – (în credința 

ortodoxă) rugăciune de 
pomenire pe care o face 
preotul timp de patruzeci de 
zile consecutive pentru morți

sângiuiri – jertfe sângeroase 
sângur – singur
sârgui (a se) – a se grăbi
scandală – supărare, neplăcere, 

sminteală 
scârbă – neajuns, necaz
scârbi (a se) – a se supăra 
schiptru – sceptru 
scorpie – viperă
scuipa (a) – fig. a alunga, a lepăda 
sdruncinat – slăbit
semeție – îndrăzneală 
seminție – neam, popor 
semuire – socoteală, stabilire
sfetagoreț – monah de la 

Muntele Athos 
sfită – felon (mantie 

preoțească), veșmânt 
silaves – silabe
simbrie – plată 

sirep – sălbatic
slavoslovie – doxologie 
slobod – liber
sluji (a) – a fi la dispoziția unui 

stăpân, a munci pentru altul, 
a servi (aici: a fi prielnic 
timpul)

smerin – smerit, modest 
sminteală – rătăcire 
soblaznă – vezi săblaznă 
soroc – termen
soție – tovarăș
spăsenie – mântuire, salvare
spurca (a) – a murdări
Stâlpări – ramuri verzi 

(„Duminica Stâlpărilor” – 
„Duminica Floriilor”) 

stemă – coroană, diademă
stepenă – treaptă, rang; spiță a 

neamului 
sterpiciune – sterilitate
stihie – element 
strașină – etaj
strâmbul (cu) – pe nedrept, 

injust 
strâmtoare – ananghie, situație 

dificilă
Stretenie (<rus. srĭétenie) – 

praznicul „Întâmpinarea 
Domnului” (și stratenie și 
strătenie) 

struncinat – slăbit 
sudalmă – înjurătură 
suferi (a) – a suporta 
supt – sub
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svânt – sfânt 
sveti – sfânt

Ș
șăzământ – așezământ
șoptitor – fig. calomniator

t
taină – miarcol, minune  

(aici: de taină – intim, 
apropiat) 

tăiare (de fire) – miracol
ticălos – nenorocit, amărât 
tiposi (a) – a tipări
tirăni (a) – a munci, a chinui,  

a trata cu tiranie
tiriac – teriac, vaccin preparat 

contra veninului șerpilor, 
preparat medicinal  
folosit în vechime ca 
anestezic

tituluș – titlu 
tocmire – stabilire 
toiag – baston lung
treabă (de) – de folos 
trezvi (a se) – a se trezi 
Troiță – Treime
tropar – cântare scurtă 

bisericească
trufi (a se) – a se mândri 
tult – monedă mică

Ț
ține (a) – a socoti,  

a lua seama

u
ulcea – oală de pământ 
umbrire – acoperire 
umejos – umed
umple (a se) – a se împlini 
uniciune – unire, alianță 
urgie – pedeapsă
urgisi (a se) – a oropsi 
userdie – zel, ardoare
usibi (a) – a opri, a împiedica
Uspenie – praznicul „Adormirea 

Maicii Domnului”

v
vasilisc – șarpe fabulos ce ucidea 

cu privirea 
vădi (a) – a dovedi
vătăma (a) – a jigni 
vârguli (a se) – a se mișca 
verhovnic – îndrumător vetrilă 

– pânză de corabie 
Veruiu – Crezul
vezetiu – vizitiu, persoană care 

mână caii la o căruță sau 
trăsură voile 

veghiate – adulările,  
lingușirile

volnic – liber, slobod 
voroavă – vorbă 
vorovi (a) – a vorbi
Vovedenie Bogorodițe – 

praznicul „Intrarea în biserică 
a Maicii Domnului”

Voznesenie – Văzdvijenie, 
„Înălțarea Domnului” 
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vraci – tămăduitor, doctor
vrajbă – neînțelegere
 
Z
zapis – act, contract 
zavistie – pizmă, invidie 
zavistnic – invidios

zăticneală – poticnire, 
împiedicare 

zeciuială – bir, dijmă
zemisli (a), zămisli (a) –  

a concepe 
zidire – făptură, ființă
zmoli (a) – a înnegri
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