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Prefaţă

O încercare de abordare a universului cultural şi teologic, pe care
ni-l propune Ioan Iosif de Camillis prin Catehismul tipărit, în 1726, la
Trnava, după care s-a pregătit o ediţie modernă, ne trimite, în mod
necesar, la cadrul economic, politic, social, bisericesc şi cultural din
Europa la sfârşitul secolului al XVII-lea şi în primele decenii ale
secolului următor. Aflată la „hotarul” a două epoci, după cum afirma,
justificat, regretatul Profesor Pompiliu Teodor, într-o lucrare
admirabilă consacrată Luminilor româneşti - şi lui Samuil Micu -,
Europa centrală era, în acea perioadă, spaţiul unor profunde mutaţii, ca
urmare a victoriei coaliţiei creştine şi a înfrângerii turcilor la asediul
Vienei (septembrie 1683).
Unul din aspectele interesante şi noi în politica Imperiului
habsburgic rămâne, indiscutabil, planul de unificare a ortodocşilor cu
Biserica romană, care a înregistrat o evoluţie aparte în spaţiul
geopolitic al Principatului transilvănean. De fapt, „Antanta”, spre care
s-au îndreptat Curtea de la Viena şi Sfântul Scaun, s-a finalizat, în
timp, cu urmări nebănuite pentru procesul de modernizare al societăţii
transilvănene în ceea ce priveşte devenirea naţiunii române moderne.
Carte care trebuie ataşată fundamentului ideologic al religiei grecocatolice, Catehismul de la Trnava este interpretat şi din perspectiva
unor eforturi politice şi religioase convergente, pornite din sfere
aulice, respectiv de la cardinalul Leopold Kollonich, pe care le-au
onorat episcopul unit de Sebaste de Muncaci, Ioan Iosif de Camillis şi
traducătorul în limba română al textului. Redactat iniţial în limba
latină, tradus şi tipărit la 1698, în limba ruteană şi, în cele din urmă, în
româneşte, Catehismul care avea destinaţie multinaţională (era oferit
ruşilor, rutenilor, sârbilor şi românilor), rămâne, înainte de toate, o
carte europeană. De fapt, redacţia şi conţinutul, care au drept
fundament necesarul dialog între preoţi, copii şi credincioşi, pledează
pentru mesajul creştinesc şi educaţional al lucrării, care ocupă un loc
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aparte în literatura continentală de la cumpăna a două veacuri. Din
acest punct de vedere rămân credibile, după opinia noastră,
reevaluările istoriografice bazate pe o variată paletă bibliografică şi
efortul constant de a surprinde dimensiunea teologică a cărţii, care
poartă amprenta lui Ioan Iosif de Camillis, odinioară vicar apostolic la
porţile Transilvaniei (ca să preluăm o mai recentă afirmaţie a
istoricului Ovidiu Ghitta).
Catehismul românesc de la Trnava, editat şi valorificat în cadrul
programului de cercetare Preiluminism şi iluminism politic în
Transilvania (sec. XVII-XIX), parte integrantă a Proiectului A,
Contract Nr. 33. 473 - Cod CNCSIS 540/2002, justifică o abordare
interdisciplinară, dacă ţinem seama de conotaţiile istoriografice,
culturale şi teologice ale demersului. O astfel de cercetare, onorată de
specialişti din două generaţii care se raportează la lumi universitare
diferite şi la orizonturi complementare, ne propune o abordare
ştiinţifică modernă şi suficient de complexă, dacă avem în vedere
transcrierea şi îngrijirea ediţiei, studiul introductiv şi cel teologic,
ambele cu note de specialitate fără să lipsească glosarul şi un util
indice de nume, bibliografia selectivă etc. Apărut în, de acum
prestigioasa Bibliotheca Universitatis Apulensis, VII, Catehismul
românesc de la Trnava, 1126, se recomandă, şi în această haină
grafică modernă, ca o carte reprezentativă pentru frământările şi
întrebările, cu care se confruntau diferite categorii sociale ale lumii
româneşti, la graniţa a două veacuri. Departe de a fi doar un „abecedar
al credinţei” pentru românii greco-catolici, Catehismul lui Ioan Iosif
de Camillis pledează pentru un dialog justificativ în căutarea
identităţii culturale şi naţionale.
Iacob MÂRZA

Studiul introductiv
Reevaluare istoriografică. Istoriografia privind apariţia
Catehismelor în limba română nu este vastă şi se bazează mai ales pe
informaţii bibliografice. Doar în ultimul deceniu s-a acordat о mai
marе atenţie acestor cărţi de învătătură creştinească. Destinate copiilor
sau preoţilor, primele Catehisme imprimate au apărut în Europa
secolului al XVL-lea sub auspicii papale, ediţia princeps fiind
Catehismus ex Decreto Concilii Tridentini ad Parochus [...]. Pe de
altă parte, sub influenţa Reformei vor apare alte ediţii de Catehisme,
printre primele aflându-se Micul şi Marele Catehism din 1529 al lui
Martin Luther. Folosite la biserică şi la şcoală, Catehismele au apărut
în toate limbile europene, sub influenţa mai multor curente religioase
şi apariţia lor nu s-a oprit până astăzi.
Pe teritoriul românesc au apărut de asemenea mai multe ediţii de
Catehisme care mai poartă şi titlul de Invăţături creştineşti. Primele
ediţii tipărite în limba română se semnalează încă în secolul al XVIlea, începând cu cel provenit din oficina tipografului Filip
Moldoveanul de la Sibiu 1 , 1544, altele sunt editate la Braşov de
diaconul Coresi, la tipografia princiară de la Alba Iulia, în anii 1642 2 ,
1648 3 , 1656 4 sub influenţa reformei luterane sau calvine.
Având ca obiect principal de interes o ediţie critică a Catehismului
apărut la Trnava în anul 1726 5 (Tyrnavia, Sămbăta Mare, Slovacia),
1

Ion Bianu, Nerva Hodos, Dan Simonescu, Bibliografia Românească Veche 1508 -1830, I - IV,
Bucureşti, 1903 - 1944 (BRV), I, nr. 5 (astăzi nu se cunoaşte nici un exemplar).
BRV, I, nr. 38.
3
Ibidem nr. 53.
4
Ibidem, nr. 64.
5
Ibidem, II, 190; IV, nr. 190; Vasilie Popp, Disertaţie despre tipografiile româneşti în
Transilvamia şi învecinatele ţări de la începutul lor până la vremile noastre, Sibiu, 1838.
Studiu introductiv, ediţie, note, rezumat şi indice de Eva Mârza şi Iacob Mârza, Cluj
Napoca, 1995, p. 148, 203; Szabó Károly, Régi magyar könyvtár. Az 1473-ból 1711-ig
megjelent nem magyar nyelvű hazai nyomtatványok könyvészeti kézikönyve (RMK), I-II,
Budapest, 1879-1885, II, 2395; Andrei Veress, Bibliografia română - ungară (1473-1780),
I, Bucureşti, 1931, nr. 322 (prescurtat Veress).
2
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ne propunem să selectăm şi să ordonăm informaţiile cunoscute despre
Catehismele care au о legătură, credem noi organică, cu această ediţie,
aparţinând curentului romano-catolic, pe urmă greco-catolic.
În circuitul ştiinţific au fost aduse prin intermediul unor lucrări
bibliografice şi enciclopedice ediţii de Catehisme romano-catolice şi
greco-catolice în limba română din anul 1636, 1696, 1703, 1709,
1726, implicit şi nume de erudiţi legate de apariţia acestora. Nu ne-am
propus să urmărim din punct de vedere istoriografic ediţiile care au
urmat, chiar dacă prin conţinutul lor ne vor preocupa unele dintre
acestea, ca şi ediţiile anterioare, însă doar selectiv (în studiul teologic).
Demersul pe care ni 1-am propus este mai dificil din cauza lipsei
exemplarelor din 1636 şi 1696, 1703 şi 1709 despre care avem
informaţii păstrate doar datorită unor autori din secolele XIX-XX.
Catehismul de la 1636, o ediţie curioasă de la Bratislava, a fost
analizat în bibliografiile mai vechi şi mai noi, concluzia fiind la toţi
autorii aproximativ aceeaşi. Se citează titlul Catechismus P. Canisij e
Latino in Linguam Valachiam [translatus]. Posonij 1636 opera P.
Jacobi Némethi, [typ. Societatis Jesu] 6 . Literatura de specialitate nu
cunoaşte astăzi exemplare din acest Catehism; informaţia s-a păstrat
datorită jurnalului lui Georgius Dobronoki, primul rector al
Universităţii din Trnava, fondată la 13 noiembrie 1635 7 . De ce s-a
tipărit un Catehism romănesc la 1636 tocmai la Bratislava este o
problema mai greu de elucidat. Ştim că о parte a tipografiei care a
functionat pe lângă Academia iezuită de la Trnava, infiinţată de
Nicolaus Telegdi în noiembrie 1577, a fost mutată în 1608 la iezuiţi la
Bratislava şi completată cu noi seturi de litere şi alte instrumente.
Acesta ar putea să fie momentul prielnic pentru aparitia Catehismului
romănesc aici 8 . Cea mai veche informaţie publicată despre această
ediţie a Catehismului preluată din jurnalul lui Georgius Dobronoki se
6

Régi Magyarországi Nyomtatványok (RMNy), III, 1636-1655, Budapest, 2000, nr. 1656.
Jožef Šimončič, Mojej Tniave. К dejinám Tniavy a okolia (Trnavei mele. Despre istoria
Trnavei şi a împrejurimilor), Trnava, 1998, p. 42-43, 182-183 şi altelc.
8
Hadrian Radváni, Knižnica a knihtlačiaren trnavskej univerzity (Biblioteca şi tipografia
universităţii de la Trnava), în Trnavská Univerzita v slovenských dejinách (Universitatea de
la Trnava în istoria Slovaciei), Bratislava, 1987,209-212; Ján Čaplovič, Bibliográfia tlači
vydaných na Slovenska do roku 1700 (Bibliografia tipăriturilor imprimate în Slovacia până
la anul 1700; prescurtat Čaplovič), I, Martin, Matica slovenská, 1972, nr. 309 (tot la
Bratislava s-a tipărit un Abecedar cu Catehism al lui P. Canisius din anul 1634 în limba
croată nepăstrat şi citat în aceeaşi bibliografie la nr. 308.)
7
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datorează lui Friedrich Müller: „Accepi e Karan Sebes a nostris
Patribus Catechismum P. Canisij e latino în linguam valachicam
imprimendum Posonij opera Р. Jacobi Némethi” 9 . Cele două versiuni
ale titlului cărţii elucidează dimensiunea romano-catolică a
Catehismului în discuţie, ceea ce indică şi imprimarea în tipografia
Colegiului iezuit de la Bratislava tipograful cărţii fiind iezuitul
Jacobus Némethi 10 . În ceea ce priveşte numele tipografului cărţii, BRV
IV, 138, vorbind despre ediţia din 1703, îl consideră pe Iacobus
Némethi traducătorul cărţii, dar în acelaşi timp se emite părerea, că
editia 1636 nu a existat, rămânând în manuscris „pare a nu se fi tipărit,
deşi a fost trimisă la Pozsony în acest scop”. Deocamdată este greu de
confirmat vreuna din aceste păreri, sigur este că Jacobus Némethi a
fost un tipograf, al cărui nume este legat de multe ediţii tipărite la
Bratislava. „Opera Jacobi Némethi” poate fi considerată drept operă
de tipărire, despre о eventuală calitate a sa ca traducător în limba
română nu avem argumente.
Următoarea ediţie a Catehismului din secolul al XVII-lea tipărit în
Slovacia, care de asemenea este astăzi necunoscut, dar face cu
siguranţă parte dintre ediţiile catolice, este unul tot atât de enigmatic
ca şi cel de mai sus. Se păstrează câteva versiuni de menţiuni
bibliografice şi biografice despre carte şi despre traducător, care nu
diferă mult una de cealaltă, de aceea vom cita cea mai veche dintre
acestea: [Szúnyog Franciscus], „Edidit Catehismus Valachicum
Maiorem, Romano Catholicum, typo Valachico Tirnaviae, 1696,
1726, typo Latino Cibinii 1709” 11 . Din descrierea bibliografilor cărţii
se profilează o personalitate putin cunoscută în literatura de
specialitate romănească, Francisc Szúnyog, care a fost probabil
traducătorul acestui Catehism. Suntem de părere că editia din 1696 ar
putea fi scrisă de Petrus Canisius, aflat în atentia editorilor vremii,
9

În Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde, v. XIX, p. 629; BRVI, 35/1. BRV I,
138 consideră Catehisimul tipărit la Cluj în anul 1703, traducerea lui Gheorghe Buitul cu
litere latine şi ortografie maghiară, о retipărire acelui din 1636. Există o contradicţie aici,
punându-se la îndoială existenţa unui tiraj din 1636 tipărit la Bratislava.
10
V. Ecsedy Judit, A pozsonyi jezsuita kollégiumi nyomda (1623-1652), în Az Országos
Széchényi Könyvtár Évkönyve, 1994-1998, p. 371-403.
11
Am citat din cea mai veche lucrare, privind legătura lui Francisc Szúnyog cu Catehismul din
1696, 1726, ciliar 1709: Katona István, História eritica regum Hungáriáé stirpis Austriacae,
exfide domesticorum [...], t. XXXVIII, Budae, Typis et sumptibus Regiae Universitatis
Pestanae, 1806, p. 890-891; Vezi şi BRV I, nr. 100; RMK II, nr. 1864; Čaplovič II, (1984),
nr. 2368; Veress, I, nr. 253.
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dovada fiind şi aparitia într-un context apropiat ediţiei romănesti de la
Trnava, tot în anul 1696, a Catehismelor canisiene în limba slovacă şi
maghiară 12 şi a altuia în latină şi maghiară 13 . Fiind şi în cazul nostru
vorba de о ediţie romano-catolică, eredem că ipoteza noastră ar putea
fi plauzibilă. Editarea acestor Catehisme destinate slovacilor,
romănilor şi maghiarilor, plus cea a Abecedarelor de limba croată sau
sârbă tipărite tot сu alfabetul chirilic, face parte dintr-o politică
culturală şi de catolicizare susţinută de Leopold Kollonich. Despre F.
Szúnyog pot fi găsite mai multe informaţii în literatura secolului al
XIX-lea 14 . Pe iezuitul Francisc Szúnyog îl consideră toţi autorii citaţi
drept traducător al prezentei ediţii româneşti a Catehismului. Situaţia
ar putea fi reală, dacă luăm în considerare biografia lui, din care reiese
că s-a născut în Slovacia (la Budatín, zona Trenčin în anul 1669), a
studiat la Colegiul Pazmanian de la Viena filosofia (1689-1691), între
anii 1695-1698 a studiat teologia la Trnava, pe urmă se va stabili în
Transilvania, mai întâi la Cluj între 1701-1703; apoi devine teolog pe
lângă mitropolitul Atanasie Anghel de la Alba Iulia între 1704-1709,
fiind în acelaşi timp membru al Ordinului iezuit din Alba Iulia, după
care va mai poposi în alte locuri şi din nou între anii 1709-1715 la
Alba Iulia. După moartea lui Atanasie Anghel în anul 1713, lui
Francisc Szúnyog i s-a oferit scaunul episcopal de la Alba Iulia,
funcţie pe care el о refuză 15 . Tot la Alba Iulia va şi muri în anul 1726.
Aflându-se în preajma mitropolitului român, trebuia să cunoască bine
limba română, chiar dacă în anul 1696, când ar fi apărut Catehismul
mai sus amintit în traducerea sa, Francisc Szúnyog era foarte tânăr şi
biografii lui nu menţionează vreo legatură cu mediul romănesc din
Transilvania înainte de 1701 şi nici atunci nu putem fi siguri că la Cluj
a avut contact cu limba română. De aceea rămânem rezervaţi faţă de
calitatea lui de traducător al Catehismului din anul 1696, chiar dacă
12

Čaplovič, II, nr. 2341; RMK II 1843.
RMK II 1842.
14
Ne oprim doar la câţiva autori care au oferit informaţii în context despre Franciscus Szúnyog;
Nicolaus Nilles Symbolae ad illustrandam históriám ecclesiae orientális in Terris Coronae
S. Stephani, I, Oeniponte, 1886, p. CXI, 371-372, 391; C. Sommervogel, Bibliothéque de la
Compagnie de Jesus, Т. VII, Bruxelles-Paris, 1896, p. 1796; Szinnyei József, Magyar írók
élete és munkái, III, Budapest, 1908, р. 1159; L. Lukács, Catalogus generalis S J., Pars III,
Romae, 1988, p. 1675.
15
Vezi mai nou I. Tóth Zoltán, Primul secol al naţionalismului românesc ardelean 1697-1792,
Bucureşti, Editura Pythagora, p. 54, 64, 70, dar şi la Katona István, op. cit.., р. 891.
13
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autorii citaţi îl consideră traducătorul ediţiilor din 1696, 1726 şi a celei
editate cu litere latine la Sibiu în anul 1709.
Dorim să mai adăugăm o realitate pusă la un moment dat la
îndoială în ceea ce priveşte posibilitatea de a tipări la vremea
respectiva (1696) cărţi cu litere chirilice la Trnava. În biblioteci s-au
păstrat două ediţii de Abecedare ale lui Petrus Canisius în limbile
croată şi sârbă, cu litere chirilice, ediţii catolice patronate de cardinalul
Leopold Kollonich, tipărite la Trnava în aceeaşi tipografie
academică 16 .
Contextul de faţă ne obligă la emiterea unor ipoteze în ceea ce
priveşte ediţia 1696 şi legătura acesteia cu ediţia din anul 1726 а
Catehismului, care tot la Trnava a fost tiparită. Editia 1726 a avut о
soartă privilegiată, aflăndu-se şi astăzi în puţine exemplare în
bibliotecile cu fond istoric, ceea ce ne-a şi îndemnat spre а о face
cunoscută publicului ştiintific, dar şi iubitorilor de cărţi bibliofile.
Catehismuş sau învăţătură creştinească în folosul neamului rusescu
din Tara Ungurească [...] este opera lui Ioan Iosif de Camillis 17 ,
episcop al Sebastului şi Muncaciului, destinată cinului preoţescu unit
din legea grecească vicariş apostolicescu în Tara Ungurească [...]
acum în folosul neamului rumânescu, în limba rumânească întoarsă şi
tiparită [...]. Am citat din foaia de titlu a ediţiei 1726, care face
precizarea privind autorul cărţii; se specifică faptul că iniţial lucrarea a
fost scrisă în folosul slavilor, anume ruşilor de fapt chiar rutenilor
uniti cu Biseria Romei, de Camillis fiind episcopul lor18 .
Despre editia ruso-ruteană ştim că a apărut tot la Trnava în aceeaşi
tipografie în anul 1698 19 , şi că are o foaie de titlu ce cuprinde
aproximativ aceleasi informaţii ca şi ediţia romănească 1726 cu
destinatia indicată „для науки Унгрорускимь людемъ”. Diferenţa
constă în specificarea tipografului cărţii, care a fost Andreas Hörmann,
16

17

18

19

Spre exemplu, la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia se păstrează ambele ediţii (XIV31,
35). RMK II 1843, 1844; Čaplovič II, 2342, 2343.
Numele episcopului Ioan Iosif de Camillis figurează în diferite materiale publicate la modul
diferit: de Camelis, de Camilis şi de Camillis. Noi am optat pentru de Camillis, varianta
utilizată în lucrările cele mai noi, episcopul numindu-se şi pe foaia de titlu a Catehismului de
Camilis.
Istoria Românilor, Bucureşti, 1998, p. 285-290; Ovidiu Ghitta, Iosif de Camillis: un vicar
apostolic la porţile Transilvaniei, în Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 6/II,
2002, p. 67-80.
Am consultat la Biblioteca Naţională a Ungariei, Országos Széchényi Könyvtár un exemplar
(RMK II 1933/2ex este cota sub care figurează).
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un tipograf experimentat al tipografiei. O informaţie care contribuie la
personalizarea traducerii acestei ediţii este cuvântul traducătorului de
pe р. 363 (nenumerotată) Ierei Ioan Kornitkij. Kornitkij aduce aici la
cunoştinţă faptul că a tradus textul din limba latină în limba rusă, cum
spune el, şi îşi cere scuze în acelaşi timp pentru insuficienţa cunoştinţă
a terminologiei. Despre traducerea din limba latină nu cunoaştem alte
informaţii decât cuvintele lui Kornitkij şi ale lui de Camillis. În ceea
ce priveşte traducerea în limba rusă, autorii anteriori menţionează
influenţa dialectului rutean în traducerea rusă, doar rutenilor uniti se
adresează de Camillis.
Episcopul Ioan Iosif de Camillis (1641-1706), născut pe insula
Chios, şi-a facut studiile la colegiul grec de la Roma iar, la 1689 a fost
numit episcop de Mucacevo 20 . Era preocupat de reformarea preoţimii,
dar şi de ridicarea vieţii sociale a enoriaşilor săi. Una din dorinţele şi
preocuparile sale vechi era editarea cărţilor în folosul copiilor şi al
credincioşilor. Astfel, la 1698 editează Catehismul în slava
bisericească în redacţie ruteană şi cu un an mai târziu o altă carte
tiparită în litere chirilice în limba slavă, anume un Bucvar jazyka
Slavonska [...]. Ca un colaborator şi în vederea traducerilor în limba
slavă Ioan Kornitkij se află în apropierea episcopului încă din anul
1691. Prin Diploma Leopodină i s-a deschis lui de Camillis calea spre
a se ocupa de cultivarea greco-catolicismului în eparhia sa, dar şi la
românii aflaţi la graniţele acesteia. Patronul şi sustinătorul eforturilor
de Unire cu Biserica Romei, aşa ca şi în cazul Transilvaniei, era
cardinalul Leopold Kollonich. Despre legătura sa cu tipărirea
Catehismului lui de Camillis aflăm că, deja în 15 martie 1692, scrie de
Camillis lui Kollonich că ar vrea să tipărească cărţi în tipografia
chirilică de la Trnava 21 iar la 6 iunie 1693 scrie la Roma că a compus
un Catehism pentru oamenii săi pe care urmează să-1 traducă în limba
ruteană pentru a fi tipărit şi consideră că este nevoie de această carte
fiindcă textete schismaticilor sunt pline de erori 22 . Din context trebuie
să se înteleagă că de Camillis şi-a scris opera în limba latină, care pe
20

N. Nilles, op. cit., p. LIV, 854-855, şi altele; Cyril Vasil' SJ, Predstavitelia mukacevského gr.
kat. Biskupstva v 17. а 18. storocí a Trnavská univerzita (Reprezentanţii Episcopiei gr. cat.
de la Mucacevo în secolul al XVII - XVIII şi Universitatea de la Trnava), în Trnavská
Univerzita 1635 - 7777, Trnava, 1996, p. 92-94, 107-108.
21
Cyril Vasil' SJ, op. cit., p. 107-108.
22
Ibidem.
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urmă a fost tradusă în limba ruteană şi română, cronologia acestor
traduceri о vom mai discuta.
Cardinalul Kollonich s-a îngrijit de înfiinţarea unui seminar catolic
pentru candidaţii la preoţie aparţinători ritului bizantin. Pentru acest
scop a obţinut moştenirea episcopului Francisc Giani (Jany) din Pécs.
Astfel la Trnava, sub conducerea rectorului Colegiului iezuit, va
începe să funcţioneze Fundaţia Ianiană pentru toţi candidaţii la preoţie
ai religiei greco-catolice din jurisdicţia cardinalului L. Kollonich. Tot
Leopold Kollonich s-a îngrijit de înnoirea setului de litere chirilice
pentru tipografia academică de la Trnava cu care s-au tipărit atât ediţia
din 1698 cât şi cea din 1726 a Catehismului, ambele destinate greco catolicilor. Setul de litere chirilice le-a procurat Kollonich din
Krakovia şi urmau să fie tipărite astfel cărţile în limbile ruteană,
croată, sărbă, slovenă şi română. Acest set de litere iniţial a fost mereu
înbogăţit, ca la anul 1727 sa fie trimis tipografiei academice de la
Cluj 23 . Ediţia slavă sau ruteană este cu ceva mai bogat decorată decât
cea din 1726, însă litera folosită pentru tipar este identică la
amăndouă, la fel ca şi dimensiunea lor şi în general aspectul grafic.
Începutul acestui paragraf enunta discutarea unor ipoteze legate de
ediţiile romăneşti ale Catehismului 1696 şi 1726. Despre eventualul
traducător al ediţiei 1696, cele mai multe informaţii ne oferă L.
Lukács 24 . Acesta precizează prezenţa iezuitului Francisc Szúnyog, de
formaţie latină ori chiar maghiară, la Cluj în anul 1701. În anul 1696
se afla, la vărsta de 26 de ani, la Trnava, studiind teologia acolo. Nu
putem să nu ne întrebăm dacă ştia limba română atunci atât de bine,
încât să fi putut realiza traducerea în limba română în alfabet chirilic a
textului. Mai putem pune în discuţie un eventual contact cu un student
român din Transilvania, mai cu seamă din nordul ei, mai concret din
Maramureş, fiindcă traducerea cunoscuta noua (1726) este influenţată
uşor de acest dialect. Intervine şi un alt semn de întrebare legat de cele
două ediţii. Autorii citati mai sus, Kemény István, Nicolaus Nilles, С.
Sommervogel, Szinnyei József, Andrei Veress 25 îl consideră pe
Francisc Szúnyog traducătorul acestor două ediţii, dar în acelaşi timp
23

Johanes Németh, Memoria Typographiarum inclyti regni Hungáriáé[...] Pest, 1818, p. 156,
apud Hadrián Radváni, op. cit., р. 213-214.
24
L. Lukács, op. cit, loc. cit.
25
Veress, I, nr. 321, consideră Catehismul din 1726 retipărirea celui din 1696. BRVI, 190 nu
cunostea nici un exemplar, dar în IV, 190 există o amplă descriere a acestuia.
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ei vorbesc despre un Catehism romano-catolic tipărit la 1696. Trebuie
să punem sub semnul întrebării aceste două Catehisme, existând nişte
contradicţii în identificarea lor şi de autorii mai vechi. Putem, oare, să
vorbim despre ediţii identice sau avem de a face cu un Catehism
romano-catolic de la 1696 şi de unul greco-catolic în anul 1726?
Catehismul din 1696 a avut ca autor pe Petrus Canisius sau pe Ioan
Iosif de Camillis? De Camillis a creat о lucrare pentru enoriaşii săi
greco-catolici ruteni, tradusă pe urmă şi pentru români 26 . Chiar dacă la
1695-1696, anii când se traducea probabil Catehismul apărut la 1696,
în nordul Transilvaniei existau deja comunităţi unite aparţinătoare sub
jurisdicţia lui Iosif de Camillis, credem că tipărirea atunci a unui
Catehism greco-catolic românesc ar fi fost o întreprindere prematură,
dacă cel rutean, care era prioritar din punct de vedere al intereselor
deja declarate pe planul unirii pe acel teritoriu, a apărut abia la 1698.
Cu părere de rău, Catehismul din 1726 nu indică traducătorul în limba
română, aşa cum a făcut-o editorul celui din 1698 ruso-rutean. Ne
întrebăm, şi nu găsim deocamdată răspunsul, pe care dintre aceste
două Catehisme (1696, 1726) 1-a tradus Francisc Szúnyog, despre
care am menţionat mai sus, că a murit după ani de viaţă în Alba Iulia
în anul apariţiei Catehismului din 1726. Să le fi tradus pe amândouă,
ne îndoim. Existenţa unui exemplar, oricât ar fi de fragmentar, din
1696 ar putea oferi, poate, elucidarea acestor probleme.
Tipărirea unei cărţi în limba română şi în alfabet chirilic în mediul
academic de la Trnava trebuia să dea bătaie de cap tipografului
(culegătorului) anonim. Lucrându-se la imprimare după un manuscris
chirilic românesc, nu credem că se putea realiza în lipsa traducătorului
sau a unei persoane avizate cunoscătoare de limba română (F.
Szúnyog se afla la vremea respectivă la Trnava, dar ştia româneşte atât
de bine?). Ediţia cunoscută nouă, cea din 1726, foloseşte o limbă
cursivă, relativ literară cu tentă bihoreană. Este o ediţie cu foarte
puţine greşeli de tipar. Dovada prezenţei unui cunoscător de limbă
26

Nu putem să nu discutăm în acest context recenta şi valoroasa contribuţie a istoricului clujean
Ovidiu Ghitta, The first Greek Catholic catechismus in Hungary and Transylvania, în
Confessional Identity in East-Central Europe, Ashgate, 2002, p. 153-166. Dacă toate
bibliografiile citate până aici vorbesc despre o editie romano-catolică în anul 1696, ne
întrebăm dacă la 1696 (sau chiar înaintea acestui an) de Camillis, L. Kolionich şi chiar mai
putin F. Szúnyog se puteau gândi la răspândirea unei ediţtii greco-catolice a Catehismului
românesc între români (р. 157 din studiul citat). Nu trebuie să ne gândim totusi la două
variante, una romano-catolică din 1696 şi alta greco-catolică din 1726?
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română o constituie şi ultima parte a cărţii, care este errata, prin care
se îndreaptă un relativ mare număr de greşeli tipografice. În încheiere,
nu ar trebui să trecem peste alte două Catehisme tipărite între cele
două mai sus discutate, cel de la Cluj din anul 1703, care însă nu este
reprezentativ pentru problematica pe care am încercat să o propunem
aici, fiind o ediţie tipărită cu litere latine şi ortografie maghiară şi se
cunoaşte traducătorul, Gheorghe Buitul. Al doilea Catehism a fost
tipărit la Sibiu în anul 1709 şi unii autori îl consideră retipărirea celui
din 1696. Nu este cunoscut nici un exemplar din această carte atribuită
ca traducere lui F. Szúnyog. RMKTL, nr. 2395 îl pune pe Szúnyog în
vedetă şi propune titlul Catechismus Valachicus maior RomanoCatholicus, Cibinii, 1709. Se mai menţionează că nu există exemplare
şi că s-a tipărit cu litere latine 27 . Nici această descriere bibliografică
nu este în măsură să aducă lumină la dilema noastră.
Credem că nu este util să speculăm rezultatul acestei analize prin
care am încercat să punem la locul lui în istoriografia românească
Catehismul tipărit la Trnava în anul 1726. El se află între alte
Catehisme româneşti, cu mult mai enigmatice şi ne gândim la cele din
1696 şi 1709, care au fost puse în legătură cu el. Este singurul din
seria acestor lucrări de învăţătură pentru copii şi preoţi păstrat, care
stârneşte curiozitatea din mai multe puncte de vedere mai sus
subliniate. În concluzie, dorim să revenim asupra traducătorului
ediţiei, Francisc Szúnyog sau altul, asupra asemănării ediţiilor 1696,
autor Petrus Canisius (?) şi 1726, autor Ioan Iosif de Camillis, de
asemenea, nelămurita ediţie din anul 1709. Am pus problema, am
ordonat cronologia informaţiilor existente şi am lăsat loc
descoperirilor, care sperăm să vină.
Eva MÂRZA
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Se citează Rosty Kálmán, Pótló adatok a Magyarhoni Jézus - Társaság Könyvészetéhez 1711ig, în Magyar Könyvszemle, 1881, p. 237. De consultat şi BRVI, nr. 156; Veress I, nr. 1709.

Dimensiunea teologică a Catehismului lui Iosif de
Camillis

Catehismul: abecedarul credinţei. Etimologia cuvântului provine
din latinescul katéchismus саrе, la rândul său, deriva din limba greacă:
katechtsmos 1 . La început, catehismele nu existau; exista doar
cateheza, care era instruirea orală cu privire la adevărurile esenţiale ale
religiei creştine, realizată înainte şi, mai târziu, după botez. Apoi a
apărut catehismul, cartea care conţine adevărurile fundamentale ale
credinţei creştine, un manual popular, o sinteză sistematică a doctrinei
creştine. Catehismul l-am putea defini ca fiind cărticica ce cuprinde,
într-o formă succintă, adevărurile învătăturii creştine, scrisă cu scopul
de a-i iniţia pe cei ce doresc să primească sau să cunoască
creştinismul, dar şi cu intenţia de a fi un îndreptar al credinţei pentru
cei care deja au fost botezaţi. În pluralitatea planurilor şi metodelor îşi
dezvoltă materia în funcţie de trei categorii: catehismul mic, mijlociu
şi marе, ultimul fiind destinat catehiştilor şi credincioşilor instruiţi.
Catehismele, îndeosebi cele mici, scrise în mod obişnuit pentru a fi
memorate şi care constituie un fel de dialog între învăţător şi discipol,
au apărut în timpul când botezul încetează să mai fie administrat
adulţilor şi când a început să fie conferit copiilor la putin timp după
naşterea lor, fiind deci botezaţi înainte de a primi o instruire
religioasă.
De la începutul creştinismului, Hristos i-a încredintat Bisericii
misiunea de a răspăndi printre popoare mesajul Impărătiei lui
Dumnezeu. Initial, acest lucru se realiza oral, în biserică, în şcoală ori
sub cerul liber 2 . Manuale de religie au existat din cele mai vechi
timpuri, însă denumirea de catehism era atribuită ceremoniilor legate
1
2

Ioan Tamaş, Mic dicţionar creştin catolic, Iaşi, Ed. Sapientia, 2001, p. 55.
Nicolae Brînzeu, Sămănătorul. (Catehetica), Lugoj, 1936, p. 105.
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de primirea botezului, inclusiv activităţii de catehizare. Mai multe
sinoade, printre care Sinodul din Lavour (Franta) din anul 1368 a
editat un manual destinat parohilor în care se expunea tot ceea ce
trebuie propus poporului, iar în 1429 Sinodul din Tortosa (Spania) a
hotărât editarea unui manual pentru credincioşi pe care parohii să-l
explice pe durata unui an în cadrul predicilor duminicale. În general
însă , înainte de Reforma, instruirea religioasă sistematică nu era
organizată. Luther va fi cel care va atribui denumirea de Catehism
cărţii care serveşte ca manual în instruirea religioasă a copiilor 3 .
Dăndu-şi seama de importanţa catehizării, s-a îngrijit de redactarea
unui Catehismus puerorum în 1525, aici apărând pentru prima oară
cuvântul Catehism în sensul de manual, pănă atunci întelegându-se
instruirea orală 4 , apoi în 1529 editează celebrul sau catehism,
Catehismul Mare şi apoi Catehismul Mic, odată cu care începe о nouă
epocă în istoria învăţământului religios. Acum cartea numita Catehism
intră oficial în educatia religioasă şi devine baza acesteia.
Deşi, pentru a nu se asemăna protestanţilor, catolicii nutreau о
oarecare aversiune fată de catehism 5 , succesul acestuia i-a determinat
să preia modelul. Primul catehism catolic a fost cel al lui G. Witzel,
Catechismus Ecclesiae, apărut la Lipsca în 1537 6 , dar cel care a
devenit faimos în mediul catolic, precum cel al lui Luther la
protestanţi, a fost Catehismul lui Petru Canisius. În anul 1554 iezuitii
din Roma au hotărăt ca, în fata propagandei protestante, să redacteze
un rezumat al credintei catolice, în care punctele atacate de
reformatori să fie expuse pe larg. Astfel în anul 1555 apare la Vicnz
Summa doctrinae christianae. Per quaestiones tradita et în
шитpueritiae nuncprimum edita 7 redactată de iezuitul Petru
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Ibidem, pp. 124-125.
Ibidem, p. 125.
5
Thalhofer, Entwicklung des katolischen Katechismus în Deutschland von Canisius bis Deharbe,
Freiburg, 1889 (1899), p. 2, apud Nicolae Brinzeu, op. cit., p. 105.
6
Cf. Nicolae Brinzeu, op. cit., p. 126.
7
Acesta este Catehismul cel Маrе, desi Canisius evită denumirea ca atare, preferând aceea de
„Summa”, ca о dovadă de legătură cu tradiţia catolică. În 1 5 5 6 a editat un extras în latină
al aceleiaşi lucrări, pentru elevii mai mici, Summa doctrinae christianae per quastiones
tradita et ad captum rudiorum accomodata, (Ingolstadt), care la 1558 a apărut şi în
nemţeşte, Der Klein Katechismus sampt kurzen gebetlen für die einfăltigen (Duingen);
acesta e Micul Catehism. În aceeaşi perioadă (1559) Canisius a editat şi un fel de Catehism
mijlociu: Parvus Catechismus catholicorum (Viena), care a apărut şi în nemţeşte (Duingen,
1 5 6 3 ) . Cf. Braunsberger, Enstehung u. Entwicklung der Katechismen des sei. Petrus
Canisius, Freiburg, 1893, apud N. Brinzeu, op. cit., p. 1 2 6 .
4
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Canisius . Conciliul tridentin (1545-1563) a dezbătut chestiunea
editarii unui catehism, în 1563 hotărâdu-se necesitatea instruirii
poporului prin intermediul unui manual care să fie tradus în limba
populară. În urma acestei hotarări a apărut, în anul 1566, aşa numitul
Catehism Tridentin care nu este destinat copiilor, ci preotilor 9 .
Conciliul din Trento «a dat prioritate catehezei [...]; el este la originea
Catehismului Roman, care poarta şi numele de Tridentin [...]; el a
produs, graţie operei unor teologi sfinţi precum Sfântul Carlo
Borromeo, Sfântul Robert Bellarmino sau Petru Canisius, publicarea
de catehisme care sunt adevărate modele» 10 . între timp catehismul а
devenit cel mai tipic manual pentru instrucţia religioasă 11 .
Protestanţii şi-au tipărit catehismele şi în limba română. Dintre cele
catolice, în 1636 a apărut la Bratislava (Pressburg) Catehismul lui
Canisius, tradus de un cleric de la Caransebeş, Gheorghe Buitul 12 .
Mitropolitul Atanasie încă în anul 1699 a tipărit un fel de catehism
cutitlul Bucoavna 13 . În anul 1702 s-a tipărit Pâinea pruncilor de
8

Canisius (Petru de Hondt), [ 15 21 -1597 ], iezuit şi teolog olandez, născut la Nymwegen(Geldern), mort la Fribourg (Elvetia). În 1543 a intrat în ordinul iezuiţilor, fiind primul iezuit
german şi fondatorul acestui ordin în Germania, Austria şi Elveţia. În perioada 1552-1556 a
fost predicator la curtea imperială din Viena şi a compus, la dorinţa împăratului Ferdinand,
renumitul său catehism care în scurt timp a apărut în mai multe ediţii şi s-a tradus în diferite
limbi. Canisius a fost un apostol al Reformei catolice în ţările germanice şi a asistat la
Conciliul din Trento (1547). Erudiţia, evlavia şi elocinţa l-au făcut un adversar de temut al
protestantismului. În 1580 se retrage în Elveţia pentru a se consacra studiului. Operele lui,
scrise în latină sau germană, sunt dogmatice, polemice, catehetice şi ascetice. A fost
canonizat şi proclamat Doctor al Bisericii de Papa Pius XI în 21 mai 1925. Cf. Canisius, în
Nouveau Larousse universel. Dictionnaire Encyclopédique (publié sons la direction de Paul
Augé), tom. I, Paris, 1984, p. 280. Se poate vedea şi Isidor Marcu, Canisius, în Enciclopedia
Romána (publicată din însărcinarea şi sub auspiciile Asociaţiunii pentru Literatura Română
şi cultura poporului român), de Dr. С Diaconovich, tom. I, Sibiu, 1898, p. 69; Catholicisme.
Hier-Aujourd'hui-Demain, tom. II, Paris, 1949, pp. 458-463; Dictionnaire de Théologie
Catholique, tom. II, Paris, 1903, pp. 1507-1537; Michel Mourre, Dictionnaire
encyclopédiqued'Histoire, Paris, Bordás, 1986, pp. 3671-3672; G. Fireza, Sfinţi şi fericiţi din
Societatea lui Isus, Bucureşti, 1941; Iosif Naghiu, Catechisme catolice româneşti în sec.
XVII- XVIII, în Cultura Creştină, 1943, nr. 10-12, p. 594, nota 1.
9
Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad Parochos Pii VPf Maximijussu editus, Romae,
1566, apud N. Brinzeu, op. cit., p. 127.
10
Joannes Paulus PP. II, Catechesi tradentae, Milano, 1987, pp. 11-12.
11
Pentru o istorie a catehismelor vezi E. Mangenot, Catechisme, în Dictionnaire de Theologie
Catholique (A Vacant-E. Mangenat), t. II, Paris, 1903, pp. 1896-1968; Hézard, Histoire du
catechisme depuis la naissance de VEglise jusqu'a nos jours, Paris, 1900; Iosif Naghiu,
Catechisme..., art. cit., pp. 593-601.
12
N. Iorga, Istoria literaturii religioase a românilor până la 1608, Bucuresti, 1904, p. 211, apud
N. Brinzeu, op. cit., p. 130.
13
Ediţie critică la Alba Iulia, 1989. .
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iezuitul Baranyai, tradusă de Ianăş Duma din Bărăbanţ 14 care în 1703
s-a reeditat la Cluj cu titlul Catehism catolic 15 . Un mic catehism cu
litere latine а apărut şi la Sibiu în 1709 16 , iar la 1726 a apărut la
Trnava Catehismul scris de episcopul Iosif de Camillis.
Ioan Iosif de Camillis s-a născut la Chios (Grecia) în 9 decembrie
1641. În 1656 intră la Colegiul Grec “Sf. Atanasie” din Roma şi
obţine diploma de doctor în teologie şi filosofie în 1668 17 . Fiind
călugăr, devine în 1674 procuratorul provincial al călugărilor bazilieni
ucrainieni aflaţi în Cetatea Eternă 18 . La 5 noiembrie 1689 Papa
Alexandru VIII l-a numit episcop titular de Sebaste 19 pentru
credincioşii catolici de rit grec din dieceza Muncaciului, fiind instalat
în 10 aprilie 1690, cuprinzând sub păstorirea sa şi preoţi români din
Sătmar şi Maramureş 20 . A propagat cu mare zel Unirea cu Roma,
Catehismuş dovedind încercarea sa constantă de a consolida şi extinde
14

BRV IV, nr. 133; N. Iorga, op. cit., pp. 211-212, apud N. Brinzeu, op. cit., p. 130.
Ibidem.
Idem, Istoria Bisericii romăneşti, vol. II, 1909, p. 27, apud N. Brinzeu, op. cit., p. 130. Apoi,
în 1754 apare catehismul lui Aron,, traducere după Dottrina Cristiana a Card. Bellarmino
care în anul 1756 ia titlul de Invăţătură creştinească, iar în 1757 apare şi în latină cu titlul
Doctrina christiana. În 1783 Gheorghe Şincai editează la Blaj Catehismul cel Маre, care a
rămas peste о sută de ani în folosinta Bisericii Unite, reeditându-se fără a se indica nici un
nume. Acest Catehism al lui Şincai nu a fost decât traducerea, cu oarecare aplicări la ritul
bizantin, a Catehismului lui Canisius în forma lui stabilită pentru şcolile din imperiul
austriac {Normalkatechismus) de Streuch în 1676. Cf. Thalhofer, op. cit., p. 78 pass, apud N.
Branzeu, op. cit., p. 131. De Catehismul lui de Camillis amintefte şi N. Iorga, Scrisori şi
inscripţii ardelene şi maramureşene, II, Bucureşti, 1906, p. 9, nr. 917
Cf. A. Palmieri, Camillis, Jean de, în Dictionnaire de Théologie Catholique, op. cit., p. 1435;
N. Nilles, Symbolae ad Illustrandam históriám Ecclesiae Orientális, Oeniponte, 1885,1.1, p.
375; t. II, p. 186,854-865; Lengrad, Bibliographie hellénique du XVIIsiede, Paris, 1903, t. V,
pp. 348-36318
Ovidiu Ghitta, Iosif De Camillis: un vicar apostolic la porţile Transilvaniei, în Annales
Universitates Apulensis. Series Historica, 6/II, Alba Iulia, 2002, р. 67.
19
Nu este vorba despre Sebastopol-Sevastopol, oras din Ucraina, situat în provincia Crimeii, port
al Mării Negre, întrucât acesta a fost fondat doar în 1783; în schimb eredem că este vorba
despre Sébaste, localitate în Asia Mică (astăzi Sivas, în Turcia), cunoscut din epoca romană
sub numele grec de Sebasteia. Oras încreştinat în secolul II, trece pe rând de la Bizantini la
regii armeni până când a fost integrat Imperiului otoman în 1397. Cf. Dictionnaire des
nomspropres (Rédaction par Alain Rey), Paris, Le Robert, 1994, р. 1937. Considerăm că de
Camillis a fost numit episcop titular de Sébaste datorită faptului că episcopia de Muncaci nu
era incă în mod canonic fondată şi pentru faptul că acolo mai exista un episcop unit, în
aceste cazuri, conform prevederilor canonice, episcopii erau numiţi ca titulari ai unei eparhii
antice care nu mai exista din cauza lipsei credincioşilor.
20
Ovidiu Ghitta, Episcopul Iosif de Camillis şi românii din „părţile ungureşti“, în Studia
Universitatis Babes-Bolyai. História, 1-2 (1997), pp. 66-70. Cf şi Enciclopedia Română...,
p. 683.
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unirea. A mai scris, printre altele şi un volum intitulat La vita divina
ritrovata fr a i termini del tutto e del nulla, Roma, 1667 21 .
Întreaga activitate pastorală desfăşurată de episcopul Iosif de
Camillis se oglindeşte în spiritul care străbate întreg conţinutul
Catehismului său: linia directoare a misiunii sale de păstor este асееа
de a-i convinge pe creştinii rasăriteni de necesitatea preluării şi а
păstrării credintei catolice. În 1596, la Sinodul de la Brest-Litovsk,
comunităţile ortodoxe bieloruse, ucrainiene şi rutene, ocupate pe
atunci de regatul catolic polon, s-au unit cu Roma. În 1649 şi 1652, о
parte din creştinii ortodocşi din Ucraina subcarpatica au făcut acelaşi
lucru. De asemenea, au urmat Unirile de la Ujgorod (1646), Muncaci
(1664) şi apoi Transilvania (1700). Creştinii acestor Uniri sunt
destinatarii unor catehisme precum cel al lui Iosif de Camillis. Ca să
înfăptuiască unirea, comunităţile ortodoxe au acceptat cele patru
puncte din doctrina catolică, cele care constituiseră motivele separării
celor două Biserici în anul 1054. Aceste puncte erau recunoaşterea
Primatului Papal, Filioque (purcederea Spiritului Sfănt şi de la Fiul),
Purgatorul (locul curăţitor intermediar între Rai şi Iad) şi folosirea
azimei (păinea nedospită) la celebrarea Euharistiei.
Motivele care ne-au determinat şi care justifică dorinţa noastră de a
realiza, în cadrul acestui studiu, o abordare comparativă între câteva
catehisme sau mărturisiri de credinţă diferite, referitor la unele puncte
controversate, sunt două: pe de о parte faptul că aceste catehisme sau
mărturisiri sunt puncte de referintă oficiale ale Bisericii Catolice şi ale
celei Răsăritene-greceşiti şi constituie publicaţiile în contextul cărora
scrie Iosif de Camillis, iar pe de altă parte, vrem să cunoaştem şi să
observăm modul în care autorii acestora îşi argumentează învăţătura
catolică (prin Catehismul lui Roberto Bellarmino şi cel al
Catehismului Roman) şi cea răsăriteană (prin intermediul Mărturisirii
Ortodoxe a lui Petru Movilă). Situându-l pe de Camillis între aceste
două blocuri distincte, vom reuşi mai bine să identificăm şi să
înţelegem poziţia doctrinar-argumentativă din care îşi expune
atitudinea referitoare atât la ceea ce priveşte elementele comune dintre
Răsărit şi Apus, cât şi la cele care diferă. Va fi interesant de cercetat în
Catehismul episcopului de Camillis dacă acesta, în dificilul drum de
construire a unei identităţi confesionale greco-catolice, va găsi, între
cele două blocuri, elemente intermediare care să constituie imaginea
noului creşitin, cea a greco-catolicului, sau va promova sintagma
21

Cf. A. Palmieri, Camillis, Jean de, în Dictionnaire de Tliéologie Catholique p. 1435.
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«catolic în credintă, răsăritean în rit». Un element propriu doar
unitului, paralel sau în afara acestei sintagme, ar fi faptul că au existat
întotdeauna, până în zilele noastre, comunităţi unite care au continuat
rostirea Crezului fără introducerea lui Filioque, chiar dacă s-au
considerat catolice. S-a putea opina că acest lucru este cauzat de faptul
că schimbarea (prin adăugare) unei formule ce provenea de veacuri
era o actiune extrem de dificil de realizat în popor. Primatul papal şi
Purgatorul au fost acceptate mai uşor, întâi de clerici, apoi de popor.
Chestiunea azimei, a pâinii nedospite, deşi făcea parte din cele patru
puncte florentine, în plan practic aparţinea mai mult de rit şi liturgie
decăt de dogmă, neinfluentând cu nimic viaţa unitului. Dar acceptarea
lui Filioque trebuia introdusă “în gura poporului”, iar acesta accepta
mai greu o schimbare atăt de imediată. Nu este vorba că noii grecocatolici ar fi avut ceva împotriva lui Filioque, din care oricum nu
înţelegeau prea mult, ci faptul că memoria şi inerţia seculară pe de о
parte, şi ritmul constant şi fix al formulărilor rostite, pe de altă parte,
nu permiteau о cât de mică schimbare în mentalitatea poporului. S-ar
putea continua ipoteza, susţinănd că din această cauză episcopii uniţi
întruniţi la Viena în 1773 au cerut încuviinţarea ca Bisericile lor să nu
rostească în Crez Filioque. Dar adevăratul motiv care stă la baza
neintroducerii lui Filioque în teologia catolică răsăriteană este
preocuparea teologilor şi elitelor unite de а păstra neschimbată tradiţia
răsăriteană, un exponent al acestei elite fiind şi teologul Samuil Micu.
Deci la nivel de elită s-a hotărăt să nu se introducă Filioque în Crez, în
spiritul conciliului florentin, cerându-se doar ca preoţii să-l explice
totuşi poporului. Acest lucru se reflectă şi în Invătătură creştinească
de la Blaj din 1797 unde Crezul este prezentat fără Filioque, dar apoi,
în explicarea Crezului, se afirmă învătătura acestuia. Dacă teologii
uniţi ar fi dorit introducerea lui Filioque în liturgia Bisericii, ar fi putut
realiza acest lucru în câteva generaţii, lucru care oricum s-a realizat
prin anii '30 ai secolului XX, când credincioşii şi teologii se raportau
altfel la ortodocşi şi romano-catolici. Un alt element specific unitului
este dat de faptul că, deşi se afirma că ritul rămâne neschimbat, totuşi
elemente esenţiale din cadrul ritului trebuiau modificate, în sensul că
la aceeaşi Liturghie bizantină, pentru neuniti prefacerea păinii şi a
vinului are loc la invocarea Spiritului Sfânt (epicleză) iar la uniti în
momentul în care se rostesc cuvintele “Luati, mîncati...” (219)22 , un
22

În continuare, numerele de pagina din Catehismul lui de Camillis le vom încadra în paranteză
rotundă.
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aspect, acesta, care este legat atât de dogmă cât şi de rit şi care,
oricum, este un lucru care nu-i afectează pe credincioşi.
În schimb, poziţia doctrinară a lui de Camillis o putem surprinde
din prezentarea punctelor controversate ale teologiei sale, reflectată în
cuprinsul Catehismului. Din perspectiva modului de a argumenta
tezele susţinute, vom putea percepe atitudinea şi intenţia autorului
Catehismului nostru: argumentele pe care le utilizeaza pornesc de pe
pozitia rigid latină sau sunt “imprumutate” de la latini în vederea
justificării doctrinei acestora? De Camillis este un răsăritean catolic
care, primind şi propovăduind credinţa catolică, face concesii
doctrinare latinilor, sau este întâi de toate un catolic răsăritean care
face concesii Rasăritului admiţând pâinea dospită, căsătoria preoţilor,
ritul răsăritean, calendarul şi altele în Bisericile Unite?
Revenind la abordarea comparativă, vrem să motivăm alegerea
Catehismelor şi Mărturisirilor de credintă între care îl vom situa pe
Iosif de Camillis în tratarea cătorva învăţături teologice. Dintre cele
latine, vom încerca să observăm expunerea doctrinară, întodeauna în
referire cu opinia lui de Camillis, a două dintre ele. Primul este
Catehismul Tridentin, pe care 1-am consultat utilizănd trei ediţii ale
acestuia şi pe care le voi menţiona în functie de raportarea la ele. О
ediţie este cea tipărită în limba latină în anul 1663 la Kőln 23 , o altă
este singura traducere românească a Catehismului Tridentin, tipărită la
Gherla în anul 1891 24 şi o ediţie mai recentă, tipărită în limba italiană
în 1981 25 . Am decis să facem uneori şi referinţe la Catehismul lui
Roberto Bellarmino, întrucât era un catehism foarte popular şi
răspândit în acea vreme dar şi pentru faptul că în Protocoalele
vizitaţiilor canonice întreprinse de episcopul Atanasie Rednic în 1767
23

Catechismus Romanus, ex decreto concilii tridentini, & PH V. Pontificis Maximi jussuprimum
editus, Constantinuum Münich Bibliopolam, Coloniae Agrippinae, M.DCLXIII [1663]
(consultat la BAR, В 720).
24
Catechismulu din decretarea Conciliului tridentinu catre parochi edatu la mandatulu
Pontificeloru Piu Vsi demente XIII, Gherl'a, 1891 (consultat la BAR, В 14247).
Traducătorul român, Ioan Popp, a urmat ediţiile cele mai recente ale Catehismului Tridentin,
cu deosebire pe cea romană din 1845, tipărită de Congregaţia De Propaganda Fide. Ioan
Popp, vorbind despre valoarea internă а Catehismului tridentin, afirmă că importanţa
acestuia provine tocmai de acolo «că initiativ'a la compunerea acelui'a s'au luatu de catre
unu Conciliu universale, sub ochii caruia asia dicîndu s'au şi compusu în cea mai mаrе parte,
er' S. Scaunu apostolicu l'au sfêrsitu şi edatu, - i-au câscigatu trecere fórte mаrе în baserica»
(p. IV).
25
Catechismo tridentino. Catechismo ad uso dei parroci pubblicato dal Papa Pio V per decreto
del Concilio di Trento, (traduzione italiana a cura del P. Tito S. Centi), Siena, Ed.
Cantagalli, 1981.
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este о menţiune privitoare la parohia Szambatelke (Sîmboieni ori
Simboleni, comitatul Dăbâca) care atestă că nu toţi preoţii au
catehismul cardinalului Bellarmino 26 . Ediţia pe care о vom utiliza în
acest studiu comparativ este cea tipărită în limba italiană în anul
1616 27 şi care nu este structurată după modelul tridentin, ci este
articulată precum cea a Catehismului lui de Camillis.
În surprinderea mesajului teologic al episcopului de Camillis am
decis să raportăm învăţătura acestuia şi unei Mărturisiri de credinţă
răsăritene, oficiale, a epocii respective, pentru a remarca diferenţele de
doctrină de care de Camillis încearcă să se îndepărteze, pentru а
accepta, după o pledoarie argumentativă, pe cele latine. Pentru a reuşi
acest lucru, am ales о mărturisire de credinţă răsăriteană anterioară
aparitiei Catehismului lui de Camillis, aceasta fiind Mărturisirea
Ortodoxă redactată de Petru Movilă 28 , Mitropolitul Kievului,
prezentată şi aprobată de Sinodul de la Iaşi (1642) şi cel de la
Constantinopol (1643), dar şi pentru faptul că această Mărturisire a
circulat, în acelaşi spatiu rusesc 29 : atăt Catehismul lui de Camillis cât
şi Mărturisirea Ortodoxă au fost scrise pentru “ruşi” şi traduse pentru
“rumâni”. Această Mărturisire a fost adoptată de toate patriarhiile
ortodoxe ale Răsăritului 30 . Vom încerca să raportăm Catehismul lui de
Camillis şi unui catehism apărut în anul 1797 la Blaj, Invăţătură
creştinească 31 pentru a putea observa “din interiorul mediului unit
structura, receptarea şi expunerea adevărurilor de credintă. Regretăm
26

“non omibus habentDoctrinam Bellarmini“, Arhivele Nationale. Direcţia Judeţeană Alba,
Fond Mitropolia Unită, nr. 12/1765-1772, f. 80r, apud Greta-Monica Miron, Puterea
exemplului - Preotul unit şi enoriaşii săi din dieceza de Făgăraş în secolul al XVII-lea, în
Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 6/II, Alba Iulia, 2002, p. 172.
27
Dichiarazione più copiosa della Dottrina christiana breve composta per Ordine di Nost. Sig.
Papa demente Ottavo, Dall'Eminentissimo, Reverendissimo Roberto Bellarmino [...], in
Padova, et in Bassano [...], 1616, (consultat la BAR, В 1633).
28
Pravoslavnica Mărturisire a săborniceştii şi apostoleştii Besericii Răsăritului dupre grecească
[...] întoarsă în limba rumânească de Radul Logofăt Greceanul [...] în tipografia
domnească la episcupia de la Buzău, la anul de la zidirea lumii 7200 [1691]. Noi am
utilizat Petru Movilă, Mărturisirea Ortodoxă, Bucureşti, Ed. Mitropoliei Bucovinei, 1942,
retipărită la Iaşi de Ed. Junimea, 1996, retipărire la care vom face referintă pe parcursul
acestui studiu.
29
Radu Greceanul scrie, în dedicaţia pe care о face la începutul Mărturisirii, că Petru Movilă «au
ostenit şi au priveghiat, mai vârtos pentru cei ce era supt păstoria sa creştini Ruşi» (p. 186).
Mărturisirea tradus-o «dirept ca să vie şi aceasta în lumina şi în cunoştinţa rodului
rumânesc» (p. 186).
30
Bartolomeil V. Anania, Prefată, în Invătătură de credintă creştină ortodoxă. Catehism, Cluj,
1993, p. 6.
31
Invăţătură creştinească, Blaj, 1797 (consultat la BAR, CRV 379).
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că nu avem posibilitatea de a consulta şi cele două catehisme grecocatolice scrise pentru rutenii uniti, precedente lui de Camillis, cel al lui
Iosafat Kuntevici (+1623) şi celălalt al lui Velamin Rutkii (1632) 32 .
În privinta structurii, se observă faptul că de Camillis nu îşi
articulează Catehismul potrivit modelului tradiţional latin; deşi la p.
12 afirmă că va prezenta în acest Catehism «articuluşirile credinţii,
Poruncile lui Dumnezeu, Tainele Teştementului Nou, Tatăl nostru,
Bucură-te Maria şi alte lucruri», deci în formula: Crez, Porunci, Taine,
Rugăciune, formulă specifică Catehismului Roman şi celor latine, el,
în expunerea din cuprinsul Catehismului, îşi va articula discursul întro altă ordine, cea a celor trei virtuţi teologice: Credinta-Crez,
Nădejdea-Rugăciune, Dragoste-Porunci, Taine, ordine caracteristică
lui Canisius şi catehismelor germanice, lui Bellarmino şi catehismelor
lumii răsăritene. În această ultimă ordine este structurată Invătătură
creştinească de la Blaj din 1797, Mărturisirea Ortodoxa a lui Petru
Movilă şi, interesant, şi Catehismul lui Bellarmino. Mărturisirea
Ortodoxă are, totuşi, о mică particularitate: nu tratează despre Taine la
sfârşit, ci într-a 10-a încheietură a Crezului («Cred într-un Botez»
(Întrebarea 98)), deci în prima secţiune. Catehismul lui Canisius care este principalul catehism la germani până la sfârşitul secolului al
XVIII-lea când, datorită noilor curente prin care trece pedagogia şi
catehetica, apar alte catehisme33 - are următoarea structură: Despre
credinţă şi simbol (22 întrebări), Despre speranţă şi Rugăciunea
Domnului (29 întrebări), Despre dragoste şi Poruncile lui Dumnezeu
şi ale Bisericii (39 întrebări), Despre Sacramente (53 întrebări),
Despre dreptatea creştinească, evitarea păcatelor şi săvârşirea binelui,
cu cele de pe urmă lucruri (42 întrebări) 34 . Catehismul Roman este
structurat astfel: Despre credinţă şi simbol, Despre Taine, Despre
Porunci şi Despre rugăciune. Bellarmino are următoarea împărţire:
Despre scopul omului şi semnul crucii, credinţă şi simbol, Rugăciunea
Domnului şi salutarea îngerească, zece porunci, poruncile bisericeşti şi
sfaturile evanghelice, Taine, virtuţile dumnezeeşti şi cardinale,
darurile Spiritului Sfânt şi cele opt fericiri, faptele de milostenie,
păcat, cele din urmă lucruri şi despre rozar.

32

Despre aceste două catehisme mentionează N. Popescu şi G. Moisescu în Petru Movilă,
Introducere la Mărturisirea Ortodoxa..., р. XXIII.
33
N. Brănzeu, op. cit., p. 128.
34
Ibidem, p. 135.
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Catehismul catolic al dominicanului Petru Soto 35 apărut în 1549 а
fost primul catehism care şi-a transformat titlurile subdiviziunilor în
forma de întrebare 36 . Acelaşi lucru îl regăsim la Canisius, Bellarmino,
Mărturisirea Ortodoxă, Invătătură creştinească. În schimb,
Catehismul Tridentin, nefiind destinat credincioşilor şi memorării
răspunsurilor, nu este structurat în întrebări şi răspunsuri. În cazul
Catehismului lui de Camillis, pe lângă întrebare şi răspuns, apare о а
treia voce, cea a preotului, situată la sfărşitul răspunsului. O asemenea
voce se justifică dacă citim cu atentie pagina 17 a Catehismului, de
unde rezultă două lucruri. Întâi, faptul că răspunsurile trebuiau
învatate pe de rost. Pentru a fi memorate, trebuiau să fie scurte. Apoi,
întrucât Catehismul este conceput pentru a fi învăţat în biserică,
intervine vocea preotului, pe care de Camillis о justifica astfel: «după
ce va face preotul aşa pe cum 1-am învătat şi pruncii care au avut letcă
o spus de rost, preotul să le tălmăcească (s.n.) şi să-i lumineze întracea leţcă de toate cite-s într-însa» (17). şi astfel devine necesară
vocea preotului. De ce preotul? Pentru că explicarea Catehismului se
desfăşoară în biserică şi pentru că preotul este cel mai indicat pentru о
astfel de misiune. Observăm că, pe lângă primele catehisme cu
întrebări şi răspunsuri (Canisius) sau catehismele cu text expozitiv,
fără întrebări (Catehismul Tridentin), Catehismul lui de Camillis
prezintă о formă intermediară, de datare ulterioară. Răspunsul la
întrebare constituie esenţialul de memorat; vocea preotului este o
dezvoltare a răspunsului, cu referiri la Scriptură 37 şi diferite
îndemnuri. Această a treia voce era destinată preotului, credinciosul
trebuind doar să memoreze răspunsul scurt.
În privinţa destinatarilor şi a scopului, în Catehismul lui de
Camillis se afirmă chiar din foaia de titlu că este destinat preoţilor şi
se adresează acestora (11-12), element tipic în acea perioadă
catehismelor latine, mai ales Catehismului Tridentin, pentru ca aceştia
să cunoască învătătura Bisericii şi pentru ca, odată însuşită, să о poată
propovădui credincioşilor. Insistă chiar ca preoţii să adune duminica
oamenii la biserică şi să «facă catecheziş», dar nu «mai mult decît un
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Khurtzer Begriff catholischer lehr, Augsburg, 1549. Cf. E. Mangenot, Catechisme, în
Dictionnaire de Tliéologie Catholique p. 1913.
36
N. Brânzeu, op. cit., p. 135.
37
Am încercat să găsim о corespondenţă între versetele biblice ale Catehismului şi Biblia de la
Bucureşti din 1688; în unele cazuri se poate constata că traducerea acestora se apropie de
textul acestei Biblii, mai ales în cazul Noului Testament.
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ceas ca să nu li să urască» (18) . Faptul că acest Catehism al lui
Bellarmino se adresează celor ce desfăşoară a activitate de instrucţie
religioasă se observă chiar din titlul operei: «[...] să se uniformizeze şi
faciliteze această Sfânta activitate de instruire a persoanelor simple
[...]» (tn.) 39 . La sfârşitul cărţii există un Decret al Congregaţiei pentru
Adulţi care îndeamnă parohul ca în duminici şi sărbători, «pe durata
unui sfert de oră» 40 , să explice câte un punct al catehismului. О
asemenea prevedere sau referire la preoţi în Invătătură creştinească
lipseşte. O intenţie a lui de Camillis şi о altă raţiune care a determinat
redactarea Catehismului este aceea de a oferi rasăritenilor uniţi о
expunere exhaustivă a noii lor credinte şi de a-i păzi de învăţăturile
celor care «slobod în inimile oamenilor veninul eresurilor care-su
pierzare sufletelor de vecie» (11). Aceeaşi dinamică interioară îl
determină pe Petru Movilă ca, în cuprinsul Mărturisirii sale, sa-şi
avertizeze pravoslavnicii cititori de eventualele influenţe ale unora
străini de Biserica Răsăritului, avertizări sporadice şi nu atât de
categorice precum cele ale lui de Camillis. Radu Greceanul scrie, în
dedicaţia pe саrе о face la începutul traducerii, că Petru Movilă a scris
Mărturisirea şi în vederea acelor ruşi «ce urăsc direptatea şi vor să
rătăcească şi altii ca dânşii, orb pre orb trăgând, ca amândoi în groapă
să cază (cum zice Scriptura), multe zâzanii şi eresuri au sămănat. Care
vrând acel mare şi bun şi sfânt Părinte să zmulgă şi să dezrădăcineze
acea pacoste şi răutate dentru acei adevăraţii creştini, această carte
mult asudând о au făcut»41 .
Observând aceste considerente care stau la baza redactării acestor
scrieri, ipotetizăm două motive care au dus la араriţiа acestora şi în
general a catehismelor. În primul rând, un motiv confesional, izvorât
din necesitatea de sistematizare a adevărurilor propriei credinţe, pentru
a o distinge şi defini în raport cu celelalte confesiuni. Am putea afirma
că una dintre cauzele apariţiei catehismelor ar fi Reforma protestantă
întrucât cel puţin în occident, până la apariţia protestanţilor, nu era
nevoie de catehism, deoarece toti erau catolici şi deci nu se percepea
38

Această recomandare о întâlnim şi în prevederile Conciliului Provincial I al Bisericii Romane
Unite din anul 1872, Titlul IX, cap. VI: «Sinodul [...] obligă pe toţi parohii şi docenţii, ca în
toate duminicile şi sărbătorile obligate, să adune tineretul de ambele sexe la prelegerile
repetiţionali [...]. Iar la înserat să se afle cu totii la catehizarea ţinândă prin paroh», apud N.
Brinzeu, op. cit., p. 108.
39
«[...]si renda uniforme, e piu facile questo Santo Esercizio d'istruire le persone seinplici [...]».
40
Dichiarazione..., p. 22941
P. Movilă, op. cit.,p. 186.
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nevoia unui catehism care să definească propria credintă în raport cu o
alta. Acest motiv este confirmat de faptul că aproape toate catehismele
prezintă la început motivarea elaborării lor împotriva ereticilor. În al
doilea rând, există un motiv catehetic, dat de nevoia de manuale
catehetice necesare instruirii religioase, care au apărut odată cu
inventarea tiparului şi descoperirea importanţei catehezei.
În privinţa convingerii că propria Biserică este cea adevărată şi а
excluderii posibilităţii mântuirii pentru alţi creştini, de Camillis este
radical. Interesant este faptul că înainte de a defini celelalte categorii
religioase şi posibilitatea mântuirii acestora, face distincţiile de
rigoare. La întrebarea referitoare la distincţia dintre necredincios,
eretic şi scismatic, el răspunde: «Necredincioşii cel, care nice crede în
Hristos, nice ţine Legea lui, nice-i botezat; unii ca aceşte îs jidovii,
turcii, închinătorii la bozi. Eritic îi care crede în Hristos şi îi botezat, ci
nu crede toate articulurile credinţii, care au dat înainte Sfânta Beserică
Catolicească, unii ca aceste îs arienii, luteranii, calvinii, nestorianii şi
altii mulţi, carii de demult s-au tăiat de cătră Sfânta Beserică au să taie
acum, carii întorc cuvintele Sfintei Evanghelii pe dos şi pe voia lor le
tălmăcesc, nu ţin toate tainele Besericii [...]. Şchizmatic iaste, care îi
botezat şi crede toate [...], ci nu cunoaşte pe Papa de Rîm a fi cap а
toată Beserica şi vicariş Domnului Hristos [...]. Aceşte de vreme ce-s
tăieţi de cătră cap, să asamănă părţilor tăiete de cătră trup, care numai
cît putrăzăsc» (366-367). Respectarea tuturor adevărurilor de credinţă
«atîta-s de lipsă omului creştin, cît fără de ele nu poate a se spăşi» (12;
Cf. şi 24). Referindu-se la neuniţi, se rezumă la nerecunoaşterea
Primatul Papai. Aceeaşi distincţie a celor trei categorii de oameni care
sunt excluşi din comuniunea Bisericii este prezentă şi în Catehismul
tridentin: necredincioşi, ereticii şi schismaticii, excomunicatii42 .
Este demn de remarcat faptul că de Camillis este original în
aderenţa sa la relitatea referitoare la dubiile credincioşilor săi cu
privire la noile relaţii pe catolicul răsăritean le trăieşte cu vechii săi
confraţi, neunitii, şi la cele pe care va trebui să le stabilească cu noii
săi coreligionari, latinii sau catolicii. Aceste nedumeriri nu sunt legate
atât de problematici referitoare la punctele dogmatice, cât de natura
relaţiilor umane dintre cei apartenenţi uneia sau alteia dintre
confesiuni. În spatele acestor nedumeriri şi întrebări se poate percepe
dificultatea relaţionării cu confraţii răsăriteni. Un exemplu
paradigmatic, care oglindeşte dimensiunea “ecumenică” şi natura
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sentimentelor dintre credincioşii uniţi şi neuniţi este surprins şi
prezentat de Iosif de Camillis într-una dintre întrebările care îi
frământă pe uniţi: «pentru ce aceste nume latini, catolici, popistagi îs
eriticilor foarte urite? Răspuns. Pentru că fiii întunericului nu pot
răbda lumina. Preotul. Fieşte care urgiseşte şi is uriţi de cei ce nu tin
cu el. Aşa turcul urgiseşite pe jidov, jidovul pe cei, ce să închină
boziior, cei ce să închină bozilor pe turci şi pe jidovi şi toti urgisesc pe
creştini şi-i izgonesc; aşijdere şi întrăcreştini, luteranii urgisesc pe
calvini, calvinii pe arieni, arienii pe şchizmatici şi aşa un eritic
impotriva altuie să scoală şi toti împotriva catolicilor şi aşa catolicii
împotriva tuturor; şi nu-i nice o minune, că unul nu poate vedea pe
altul, ca fieşte care gîndeşte ca legea lui îi mai bună şi mai adevarată
decît a altora şi celealalte gîndeşte, că-s strîmbe» (364-365). şi, ca un
bun părinte care nu vrea să-şi lase fiul pradă îndoielii, adaugă: «şi
pentru că catolicii îs uriti eriticilor şi şchizmaticilor, nu să pot zice, căs urîţi şi lui Dumnezeu» (365). De asemenea, nedumeririle
interlocutorilor autorului Catehismului se concentrează asupra unor
aspecte practice ale trăirii bisericeşti, aspecte precum problema
diferenţierii postului dintre greci şi latini (372-373) sau cea a
calendarului (374) etc. De Camellis, cunoscând importanţa Tradiţiei şi
a Sinoadelor din primul mileniu creştin pentru credinciosul răsăritean,
în răspunsurile pe care le oferă, face apel în mod constant la acestea,
tocmai pentru a demonstra continuitatea legăturilor cu moştenirea
Bisericii. Mai mult, în demonstrarea noilor adevăruri de credintă la
care unitul trebuie să adere, de Camillis se foloseşte tocmai de
hotărârile şi canoanele acestor Sinoade, de scrierile Sfinţilor Părinti
greci, de care creştinul răsăritean este atât de legat.
Adevărul de credinţă căruia de Camillis îi dedică cele mai multe
pagini este Filioque, purcederea Spiritului Sfănt şi de la Fiul (52-77),
pe care îl înclude în Crez (34). Este impresionantă bogăţia
argumentelor şi referirea la izvoarele scripturistice şi patristice. Este
conştient că acuza pe care o aduceau răsăritenii catolicilor este tocmai
aceea de a fi adăugat Filioque la Crezul stabilit la Sinoadele de la
Nicea şi Constantinopol şi cunoaşte replica răsăritenilor referitor la
Filioque: primele Sinoade au stabilit că formula Crezului rămăne
definitivă şi fixă, fără posibilitatea de adaosuri ulterioare. De fapt,
Mărturisirea Ortodoxă tratând despre simbolul credinţei elaborat de
Sfinţii Părinţi de la aceste două prime Sinoade al Bisericii,
menţionează: «nici mai mult trebuie să credem nici mai putine, nici
într'alt chip, fără de ce au înteles părintii aceia» (Întrebarea 5).
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Episcopul de Camillis preia acest argument al celor care nu admit
Filioque şi îl înterpretează în sensul că «opreliştea aeeia, ca nime să nu
sează ceva au să adauge la mărturisire[a] credinţii» se referă nu atât la
Sinoadele Bisericii, ci la persoane care vor să întroducă învăţături
personale în formula Crezului; în schimb, un alt Sinod poate descoperi
sau clarifica un aspect care nu a fost suficient elaborat în primele două
Sinoade ale Bisericii. Urmărind argumentaţia referitoare la Filioque,
se observă că această diferă de teologia florentină care a făcut concesii
grecilor în această privintă; de Camillis «nu prezintă
complementaritatea celor două teologii, greacă şi latină, ci îşi asumă
întru totul teologia latină» 43 . După epuizarea argumentelor dogmatice,
referindu-se la încercarea de unire de la Conciliul de la Florenta, de
Camillis se lasă cuprins, pentru prima şi ultima dată, de o vervă
oratorică împotriva propriilor connaţionali: «Că nu numai о dată s-au
scăzut şi s-au tăiat de cătră Beserica Romei într-acest punct. Adecă în
purcederea Duhului Sfint blăstămaţii şi îndărăbnicii greci, într-adins
rămăind în greşala lor; ci de mai multe ori după care neascultare şi
îndărăbnicie pururea au venit şi izbinda sau certarea lui Dumnezeu pe
ei, care izbindă şi certare atunce s-au arătat mai deschis, cînd s-au luat
Ţărigradul, cetatea ce vestită, ce să chema Rîmul Nou, scaunul cel
luminat al împărătiei Răsăritului de Mahomet al doile împărat turcesc
anul 1453 [...]. О dosădit Tara Grecească! Erai oarecind Legii
creştineşti, pravoslavnicegti, catoliceşti foarte frumoasă podoabă
tuturor învătăturilor [...]! Iată unde te-au împins trufia ta care n-ai vrut
pre pămint să fii supusă vicarişului lui Hristos, îţi caută să rabzi atîta
pedepsire amară şi fără de milostivirea turcilor» (72-74). Şi încheie
această dezbatere controversată: «La întărirea acestui articuluş aş pute
aduce şi mai multe din Sfînta Scriptură şi alti Sfinti Părinţi şi greci şi
latini; ci acestea pentru învăţătură voastră ruşilor, îs destul» (77). În
această pagină observăm că destinatarii catehismului nu sunt numai
“ruşii” uniti, ci aici el se adresează şi acelora care încă nu s-au decis să
primească învătătură catolică: «de vă veţi curăţi mintea voastră de
îndărătnicie şi neascultare de tot, de vă veti lepăda cu jurămint de cătră
grecii voştri cei carii poartă steagul tăierii de cătră Sfînta Beserică cea
adevărată înainte, [...] de veţi pleca capul vostru cel spulberat,
neaşezat şi trufaş, capului Besericii catoliceşti de la Roma» (77). Aşa
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cum am mai arătat, Invătătură Creştinească, în prezentarea Crezului,
nu introduce Filioque: «şi întru Duhul Sfint, Domnul de viată
Făcătorul, carele din Tatăl iasă» 44 , dar apoi, cănd tratează despre
legăturile dintre cele trei persoane dumnezeieşti, afirmă: «Ceale trei
fiinte dumnezeeşti se deosebesc întră sine aşa: Tatăl e de la sine însuşi
din vecie, Fiul s-au născut din Tatăl din vecie, Sfintul Duh iese din
Tatăl, şi de la Fiul, sau de la Tatăl ca dintr-un izvor prin Fiul aşijderea
din vecie» 45 , iar la întrebarea expresă: «De la cine purcede Duhul
Sfint?», răspunde: «Duhul Sfint purcede de la Tatăl şi de la Fiul, sau
de la Tatăl prin Fiul» 46 . Catehismul Tridentin afirmă «Spiritulu Sântu
purcede de la Tatăl şi de la Fiul ca şi din unu singuru principiu» 47 .
Mărturisirea Ortodoxa afirmă ca «Duhul cel sfânt purcede de la un
sângur Tatăl» (Întrebarea 71), adăugănd scurt, ţinăndu-se străns de
cele două temelii ale credinţei, învăţătura lui Hristos şi Tradiţia
bisericească: «Destul dară este acuma să ţinem adevărat şi să credem
ceia ce Hristos ne-au învăţat şi besereca Răsăritului cea săbornică şi
pravoslavnică crede şi au mărturisit la al doilea a toatei lumi săbor şi
au întărit simvolul (adecăte semnul credintei) fără de adaosul cel ce
zice: şi de la Fiul. [...] Dirept aeeia, carele va sta stătătoriu şi adevărat
în credinţa această, are adeverită nădejde a mântuirii lui, căci nu să
abate nimic den socoteala de obşte a besericii» (Întrebarea 71).
Revenind la discursul referitor la posibilitatea mântuirii pentru
creştinii care aparţin altei Biserici, Mărturisirea Ortodoxă pare să nu
excludă acest lucru; ceea ce îl preocupă pe Petru Movilă este de a-şi
asigura proprii creştini că mântuirea о vor dobândi-o păstrând cu
consecventă învăţătura Bisericii pravoslavnice.
În argumentarea existenţei Purgatorului, de Camillis se
fundamentează pe teologia Conciliului Tridentin, dezvoltată şi
prezentă în tradiţia latină. Afirmănd că în momentul morţii există
suflete care nu sunt atât de pline de păcate încât să fie judecate la
Infern, dar nici nu sunt demne de a intra în Paradis, la judecata
particulară, imediat după moarte, acestea sunt destinate purificării prin
rămânerea temporară în Purgator (355). Aceste suflete pot fi ajutate de
credincioşii de pe pămănt, ale căror rugăciuni şi fapte bune le pot
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scurta perioada rămânerii în locul curăţitor. Este demn de remarcat că,
în conformitate cu teologia tridentină, de Camillis distinge existenţa
unui «alt loc supt pămînt pentru suflete [...] ce să cheamă Sînul lui
Avram, iară de latini Limbu» (357). În acest loc ajungeau sufletele
drepţilor care au murit înainte de învierea lui Hristos şi care nu puteau
intra în Rai deoarece acesta era închis de la alungarea lui Adam şi Eva
din el; după învierea lui Hristos, Sînul lui Avram sau Limbul este
destinat «pentru sufletele, cărora să pristăvesc dintr-această lume fără
botez şi fără de nice un păcat de moarte, precum sînt sufletele
pruncilor jidovilor, ovreilor au ai turcilor şi altor necredincioşi i [...] şi
ale creştinilor, de vor muri fără botez. Şi acolo nu iaşte nice un chin, ci
numai nu văd fata lui Dumnezeu» (358). Asupra acestui loc revine la
sfărşit, când face о scurtă sinteza а învăţăturilor cuprinse în Catehism
(395). Aceste suflete, la sfărşitul lumii, vor continua să trăiască pe
pământ, separat de fericiţii din Rai şi de păcătoşii din iad.
În schimb, teologia tridentină, în cadrul aceluiaşi Infern distinge
trei locuri separate: Iadul, foeul curătitor şi Sânul lui Avram, care este
un concept biblic (Luca 16, 22-26). Bellarmino afirmă că Infernul este
compus din patru caverne: una pentru cei condamnaţi, o a doua în care
sunt sufletele care pătimesc pedepsele Purgatorului, a treia este
destinată sufletelor acelor copii care mor fără să fie botezaţi şi «care
nu pătimesc chinurile focului, ci doar privarea de fericirea veşnică»,
iar într-a patra stau sufletele drepţilor morţi înainte de Invierea lui
Hristos, loc «numit Limb de Sfinţii Părinţi, sau Sânul lui Avram» 48 .
Catehismul Bisericii Catolice, cel mai recent catehism elaborat pe
baza doctrinei catolice dezvoltată de Conciliul Vatican al II-lea (19621965), structurat după modelul Catehismului Roman, fară întrebări şi
răspunsuri, editat în Vatican sub pontificatul Papei Ioan Paul al II-lea
în anul 1992, nu aminteşte nimic despre Limb sau Sânul lui Avram,
încredinţând îndurării lui Dumnezeu sufletele copiilor care mor înainte
de a fi botezaţi 49 . În schimb, în Mărturisirea Ortodoxa Sânul lui
Avram este sinonim cu Raiul, nefăcăndu-se alte distincţii şi
neprecizându-se destinaţia copiilor care mor nebotezaţi. Pentru autorul
Invătăturii creştineşti «locul curăţeniei e un loc în care sufletele
pentru păcatele, de care nu s-au curăţit, şi spălat în viata de-acum,
sufere pedepse trecătoare» 50 .
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Pentru a veni în întâmpinarea învăţăturii referitoare la Purgator,
Mărturisirea Ortodoxă afirmă că, după moarte, există doar două
locuri în care vor ajunge sufletele: Raiul sau Iadul, şi că nu există o a
treia categorie între cei măntuiţi şi cei pierduţi (Întrebarea 64). Iar
pentru justificarea rugăciunilor pentru cei morţi, afirmă că «mulţi den
cei păcătoşi să mântuiesc den legăturile iadului [...] prin rugăciunile şi
milosteniile care să fac pentru dânsul de cei vii, acelea prea mult îi
folosesc şi den legăturile iadului îl măntuiesc» (Întrebarea 64). Deci,
cei din Iad sunt pierduti, dar unii se pot recupera. Potrivit Mărturisirii
Ortodoxe, răsplata primită după «judecata de osebi», adică cea
particulară de îndată după moarte, nu este desăvârşită, cea desăvârşită
luîndu-şi i-o sufletul doar după recompunerea cu trupul la judecata de
apoi (Întrebarea 121). Tocmai datorită acestei nedesăvărşite şi
nedefinitive primiri a răsplatei sau pedepsei, pot interveni modificări
în soarta veşnică a sufletelor celor morţi, aşa încât unii dintre cei ce se
găsesc în Iad, vor putea trece în Rai. La Întrebarea 64 se atinge direct
problematica Purgatorului: «Cum trebuie să înţelegem de focul cel
curăţitoriu?» şi se răspunde aducând ca motiv înexistenţa unei baze
scripturistice: «Nici о Scriptură nu arată pentru el să să afle [...] Iară
basnele unora oameni cari zic pentru suflete cum când să duc
nepocăite den lume, să căznesc în frigări, în аре şi în iazăre, nici о
dată nu le-au priimit besereca». Diferenţa dintre învăţătura catolică (de
Camillis) şi cea ortodoxă (Mărturisirea Ortodoxă) constă deci în
deosebirea locului în care merg cei ce, în potenţă, vor fi trecuţi în Rai:
pentru de Camillis, sufletele din Purgator în mod sigur vor ajunge în
Paradis, datorită pătimirii purificării şi rugăciunilor creştinilor de pe
pământ; pentru Mărturisirea Ortodoxă, unii dintre cei care ajung în
Iad se pot mântui, dar numai prin rugăciunile celor vii, sufletele
neputând să mai facă ceva pentru ele însele. Asemănarea acestor două
doctrine constă în afirmarea validităţii şi necesităţii rugăciunilor
pentru cei morţi şi, am putea adăuga, în recunoaşterea faptului că
sufletul după moarte nu mai poate face nimic pentru sine, deşi
Mărturisirea Ortodoxă reproşează latinilor învăţătura conform căreia
sufletul din purgator îşi “căştigă” măntuirea proprie prin răbdarea
pedepsei focului curăţitor.
Printre alte diferenţe ce se constată între de Camillis şi alţi autori ai
vremii pe care i-am luat în considerare este faptul că de Camillis, în
expunerea celor zece Porunci dumnezeeşti urmează tipul de
enumerare caracteristic tradiţiei apusene (117) acelaşi cu cel al
Invăţăturii creştineşti, diferit de cel caracteristic lumii răsăritene, iar
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în privinţa poruncilor bisericeşti, numărul acestora este de şase (162),
iar nu nouă precum în Mărturisirea Ortodoxă şi întreaga tradiţie
răsăriteană. Învăţătura creştinească prezintă cinci porunci bisericeşti
(p. 118). Tratarea celor şapte Taine decurge în ordinea specifică
tradiţiei latine, a Catehismului Roman şi a celui lui Bellarmino
(Botezul, Mirul, Euharista, Pocăinţa, Maslul, Preoţia, Căsătoria),
ordine respectată şi de Învăţătura creştinească de la Blaj şi diferită de
cea urmată de Mărturisirea Ortodoxă (Botez, Mir, Cuminecătura,
Pocăinta, Preotia, Căsătoria, Maslul) (Întrebarea 98). De Camillis, la
începutul Credeului, cănd vorbeşte despre Sfânta Treime, afirmă că
semnul sfintei cruci este semnul Sfintei Treimi şi apoi «Sămnul crucii
însămnează şi taina pătimirii Domnului Hristos care au murit pe
lemnul Crucii pentru mîintuirea lumii» (27). Acelaşi lucru îl spune
Bellarmino afirmănd că semnul crucii reprezintă cele două mistere
principale ale credintei: Treimea şi Intruparea, semn distinctiv al
creştinului, întrucât nu-1 au «duşmanii Sfintei Biserici: păgânii, iudeii,
Turcii, ereticii» 51 . Catehismele latine nu tratează despre cruce la
început (cu excepţia celui al lui Bellarmino) şi nici Mărturisirea
Ortodoxă care vorbeşte despre cruce la încheietura a patra («şi s-a
răstignit pentru noi») (Întrebarea 51). De Camillis insistă pe cruce,
presupunem că împotriva protestanţilor din mediu. Aici apare prima
întrebare de genul «pentru ce latinii fac aşa şi noi aşa?» (29).
Ideile directoare ale Catehismului sunt cele care constituie
discursul oficial al Bisericilor Unite, deoarece motivul subliminal al
acestui Catehism este fortificarea identităţii creştinului unit pe baza
adevărurilor credinţei care sunt prezentate în spiritul prevederilor
decretelor tridentine. Întreg cuprinsul Catehismului este străbătut de
preocuparea de a defini identitatea confesională a uniţilor, în vederea
constituirii unei conştiinţe catolice, şi aceasta nu atât la nivel
individual, cât la nivel colectiv. Referitor la alteritatea confesională,
“celălalt” este nu atât ereticul (protestantul) «carii întorc cuvintele
Sfintei Evanghelii pe dos şi pe voia lor le tălmăcesc, nu ţin toate
Tainele Besericii» (366), cât schismaticul (ortodoxul) care «nu
cunoaşte pe Papa de Rîm a fi cap a toată Beserica şi vicarig Domnului
Hristos» (367). Raportarea fată de aceştia se face de pe poziţiile
catolicismului, în spiritul Conciliului tridentin şi al Reformei catolice,
deşi de Camillis face referire la Conciliul florentin, dar numai pentru a
aminti faptul acceptării din partea grecilor a învătăturii latinilor şi a
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necesităţii, pentru credinciosul de acum, de a accepta punctele care sau dezbătut atunci. Faptul că “celălalt” prin excelenţă este neunitul
reiese din interesul, care se percepe în unele întrebări, fată de
dificultatea relaţiilor cu acesta. Dar “celălalt” este şi credinciosul
catolic latin, care se diferenţiază de cel unit prin cuminecarea doar sub
forma Trupului lui Hristos (224), prin modul de a face semnul crucii
(29), prin ţinerea unui alt post şi calendar, în fine prin practicarea unui
alt rit, deşi, în general, comparaţia cu acesta se realizează pentru a
dovedi complementaritatea diferenţelor de rit şi asemănarea
doctrinară.
În concluzie, se poate afirmă că de Camillis este un răsăritean
catolic, întrucât în mod constant afirmă legitimitatea ritului răsăritean
şi vorbeşte despre «Beserica noastră a Răsăritului» (263) sau
«Beserica noastră cea grecească» (384) şi, în acelaşi timp, este un
catolic răsăritean deoarece în privinta dogmei se află pe pozitia celui
care vrea să dovedească şi să răspândească învăţătură catolică. În
deosebirile de rit sau liturgice uneori prezintă întâi forma latină apoi
pe cea răsăriteană: «La latini îi aşa, iară la noi aşa» (273), la originea
acestui lucru putănd fi diferite motive precum faptul că s-ar fi inspirat
dintr-un catehism latin sau că, pur şi simplu, vrea să dovedească
uniţilor că şi forma latină este validă. În acelaşi timp afirmă implicit
valoarea sintagmei “catolic în credintă, răsăritean în rit” care va
constitui profilul identitar al unitului, reflectată mai ales în întrebările
de la sfârşitul Catehismulut referitoare la relaţiile dintre credintă şi rit.
«Grecul schizmatic, care are vre să să unească catolicilor sau Besericii
Rimului, tribuire are să-şi schimbe rituşul? Răspuns. N-are tribui, că
legea sau rituşul Besericii Greceşti îi sînt şi de Sfinta Beserica Romei
aprăbăluit [...] că-i destul, ca crezind toate, care-s de credintă a să
crede, precum am arătat într-această carte, să crează» (367-368). De
Camillis stăruie asupra problematicii printr-o ulterioară întrebare
asupra distincţiei între credinţă şi rit: «Care-i credintă şi care-i legea
sau rituşul? Răspuns. De credintă să tin toate articuluşurile Credeiului
apostolicesc [...]. Iară legea, adecă obiceiul, sau rituşul stă în forma
[...], în modul, cum să să slujască Sfintele Taine [...]. Acest rituş îi
deschilinit întră latin şi întră greci, ci pentru că amindoao îs bune şi
sfinte, fieşte care să-şi ţie al său şi să laude al altuie» (369-370). În
răspunsul la întrebarea următoare justifică existenţa diferitelor rituri
prin ceea ce noi astăzi am numi diversitate în unitate, pentru ca apoi
să continue cu diverse diferenţe rezultate din deosebirea de rituri,
precum chestiunea postului (372- 374) sau cea a calendarului (374-
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385). Deci, din analiza aspectelor doctrinare, rezultă cele două
coordonate ale identităţii unitului: credinţă catolică şi tradiţia
bisericească greacă, această paradigmă respectănd de fapt termenii
unirii cu Biserica Romei prin acceptarea punctelor florentine şi
păstrarea ritului răsăritean 52 . Deşi vorbeşte de pe poziţia păstrării
ritului răsăritean, prin natura argumentelor teologice utilizate se
situează în sfera teologiei latine tridentine. Ultima parte a
Catehismului (364-396) este rezervată clarificării unor puncte
controversate sau a unor posibile nedumeriri ale unitului referitoare nu
atât la diferenţele doctrinare, cât mai ales la cele legate de tradiţie, şi
reluării unor dezbateri care au ca scop convingerea definitivă а
interlocutorului asupra unor demente care constituie noua sa identitate
de unit. Este demn de remarcat că de Camillis nu are intenţia de a
sintetiza; nu trece la un alt punct până cănd nu reuşeşte să surprindă
toate aspectele tematicii dezbătute, întrând în detalii clarificatoare
atunci când tratează о problematică controversată.
Catehismul lui de Camillis, prin amploarea şi soliditatea prezentării
argumentărilor, vastitatea orizontului la care aspiră, profunzimea
teologică, atenţia la detalii, viziunea universală şi veşnică a credinţei şi
prin traducerile ulterioare, poate fi situat în categoria literaturii de talie
răsăritean-europeană a vremii. Apariţia acestuia a contribuit atât la
îmbogăţirea culturii teologice şi literare, cât şi la definirea identităţii
răsăriteanului catolic, iar traducerea în română 1-a consacrat ca fiind
universal valabil pentru credincioşii uniţi şi, în acelagi timp, a adus un
aport la elaborarea şi dezvoltarea teologiei unei Biserici încă tinere.
Mai mult, apariţia unor răspunsuri la Catehismul lui de Camillis este
un argument în plus care dovedeşte valoarea şi răspândirea acestuia.
Dintre cele mai semnificative amintim cartea lui Nichifor Theotokis,
ajuns mai târziu mitropolit de Cazan, şi care a murit în 1700, scrisă în
169З, apărută în limba greacă, în anul 1775, la Halle şi tradusă în
româneşte la începutul secolului al XIX-lea. Cartea se numeşte
Pravoslavnicul răspuns şi combate Catehismul catolic din punct de
vedere ortodox 53 .
La p. 364, unde se încheie structura traditională a Catehismului şi
unde începe un fel de “dialog identitar”, de Camillis, în postura unuia
care vrea să se convingă de faptul că munca nu i-a fost în zadar,
52
53

Cristian Barta, art. cit., p. 78.
Cf. Iosif Naghiu, Contribuţii la bibliografia românească veche. Catechismul de la Tyrnavia
din 1726, în Cultura Creştină, 1944, nr. 7-8, p. 420.
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întreabă: «Crezi acestea toate, care-s scrisă într-această învătătură de
Beserica Rimului, adecă de latini, care să zic a fi adevăraţi creştini?»,
continuând cu exprimarea dorinţei ca «Fie dară deplin cu noi măcar
acum mai pre urmă, cea de demult şi mult poftită şi aşteptată şi foarte
de multi tare şi cu dedinsul cerută, sfînta şi fericita unie, care în
Săborul Mare de la Florenţia Anul Domnului 1438 săborniceşte de
Părintii greceşti şi letineşti au fost tocmită» (393), ocazie cu care
aminteşte cele patru puncte florentine pe ultimele pagini ale
Catehismului. Pe ultima pagină asigură încă о dată că credinta catolică
este cea adevărată, întrucăt «Sfinta Beserica Rîmului nu-i întinată
măcar cit mai putin cu vrun eres, ci ţine credintă cea adevărată»,
pentru ca apoi să încheie în acelaşi spirit care 1-a însufletit de la
început: «Aşa de veţi crede acestea toate şi alte învăţături ale Sfintei
Beserici Catoliceşti şi neintinate le veţi păzi şi veţi plini toate
poruncile marelui Dumnezeu şi Besericii Rîmleneşti Catoliceşti foarte
cu osirdie şi cu credintă, veti putea trage nădejde de simbria, care
Dăruitorul tuturor bunătăţilor о făgăduit celor ce-L iubesc şi-L ascultă
pe El şi făcătorilor de bine, adecă, mărirea sau împărăţia ceriului, care
nu va avea sfirşit în vecii vecilor. Amin» (396).
Anton RUS

Nota editorilor
Ediţia de faţă a Catehismului lui Ioan Iosif de Camilis, Trnava, 1726
reproduce textul tipăriturii vechi imprimate cu litere chirilice în limba
română. Transcrierea textului în alfabetul latin s-a făcut prin metoda
interpretativă. La baza transcrierii a stat exemplarul original, provenind
din Biblioteca Academiei Cluj (în fondurile acestei biblioteci se află
trei exemplare din carte).
Publicarea astăzi a vechilor texte româneşti (de factură românochirilică şi altele) o considerăm o datorie de onoare a celora care sunt
în măsură să o facă, fiind o contribuţie la reconstituirea bibliotecilor
sau a lecturilor, în cazul nostru al secolului al XVIII-lea.
Catehismul de la 1726 are o formă grafică elegantă, dar simplă, o
literă bine conturată, având 4 dimensiuni. Se folosesc puţine iniţiale
ornamentate, viniete, frontispicii şi mici ornamente tipografice, tipice
pentru tipografia de la Trnava. Cartea este paginată cu cifre chirilice,
pe care le-am transcris cu cifre arabe şi se află pe stânga textului.
Sfârşitul paginii textului original este marcat prin //.
Am pus accent la transpunerea textului chirilic românesc în alfabet
latin, păstrând trăsăturile limbii specifice perioadei în care s-a tradus
cartea. Am căutat să urmărim echivalentele literelor chirilice şi a celor
latine, dar am urmărit şi o apropiere de norme ortografice
contemporane. Pe lângă litere chirilice care pot fi transcrise fără
dificultăţi în alfabet latin, am întâlnit câteva probleme pe care le-am
soluţionat după cum urmează:
Diftongii: ia - transcris în ia după consoană (bătaia), la începutul
cuvântului (iartă, iad, iartă); transcris în ea (ungurească, creştinească,
neam, starea); în forma i+a (viaţă)
iia (u) - în succesiune am transcris iia, iiu (a triia, Moisiiu)
ii - imperfectul verbelor din conjugarea a IV-a (sfîrşiia)
e - am transcris la începutul cuvântului ie (ieftin, dar Efes, el)
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- am transcris â în cazurile român, românesc; în alte cazuri î
(mîna, mînca, cuvînt), ă (Măria, grecească, nărav, săbor). Am ţinut cont
şi de particularităţile dialectale.
- nu l-am transcris, neavând valoare fonetică.
ou - l-am transcris în u (ungurească, umbla),
în, îm - au fost transcrise conform uzanţelor actuale.
- apare în forma de th (Martha, Mathei), ft (poftori, poftitoriu).
- ambele forme au fost transcrise o, ele apar neregulat la început
şi în interiorul cuvântului. O nu apare de obicei la începutul
cuvântului.
Am păstrat forma veche în cazurile : doao, voao, văduolor.
In text se află puţine litere suprascrise, le-am aşezat la locul lor.
Greşelile de tipar au fost corectate tacit, greşelile din Lista aflată la
sfârşitul cărţii le-am îndreptat conform indicaţiei corectorului. Am
întregit cuvintele prescurtate, cel mai des Domnul Hristos, Isus Hristos,
Dumnezeu, dar am păstrat forma dumnăzăiesc găsită uneori în text în
forma întregită. în original se folosesc (), noi am folosit [] pentru
corectarea unor greşeli sau pentru intervenţiile noastre în text 1 .

1

Dorim să-i mulţumim colegial d-lui Conf. Dr. Mihai Alin Gherman pentru bunăvoinţa
şi sfaturile preţioase de specialist de care am beneficiat din partea Domniei Sale.
De asemenea îi mulţumim Andreei Mârza pentru colaborare la colaţionarea textului
original al lui I. I. de Camillis
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Catechismuş
sau
învăţătură creştinească
în folosul neamului rusescu
din Ţara Ungurească.
Dat afară
pin
osîrdia şi ostenela Mării Salea
Domnului D[omn] Ioan Iosif
Decamilis,
Ipiscupul Sebastului şi al Muncaciului: iproci.
Cinului preoţescu unit din legea grecească
vicariş Apostolicescu în Ţara Ungurească, Sfintei şi înălţatei împărăţii
Rîmului sfetnicu.
Iară acum
în folosul neamului rumânescu, în limba
rumânească întoarsă şi tipărită.
în Sîmbăta Mare, în Tipografia Academicească. Anul de la HS. [1726]. //

1

2
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Cuvîntu cătră preoţi

Cum ni-să cade noao, carii sîntem puşi şi rînduiţi din mila lui
Dumnezeu spre grija sufletelor răscumpărate cu cinstit sîngele
Mîntuitoriului nostru Isus Hristos, să ne aducem aminte de învăţătura
apostolicească care vasul cel, ales dumnezeiescul Pavel o lăsat
tuturor ipiscupilor la Tit cap 1, stih 7, zicîndu: „Cade-să ipiscupului
fără de păcat a fi, precum să cuvine slugii lui Dumnezeu„”, adecă:
nu mîndru, nu mînios, nu beţiv, nu învrăjbitoriu, nu poditoriu
lucrurilor grozave, ci priimitoriu, blînd, treaz, dirept, sfî-// ntu,
răbdătoriu, coprinzătoriu, cuvîntului direptu de învăţătură, ca să
poată îndirepta şi îndemna spre învăţătura cea direaptă şi a certa pe
cei ce să punu împotrivă. Aşijdere şi voi preoţilor, carii sînteţi oilor
celor cuvîntătoare al doilea păstoriu şi din darul dumnezeiescu
cuvîntului lui Dumnezeu şi Tainelor de Domnul nostru Isus Hristos
pentru mîntuirea neamului omenescu rînduite slugi credincioase.
Ţineţi minte bine această învăţătură apostolicească, carie, cu
tot sufletul vostru urmîndu-să vă încredinţaţi viaţa voastră şi
năravurile voastre. Izgoniţi din inimile voastre mîndria şi nu fiţi
asemene farisăilor care pe scaunele sale cu mare pompă şi deşarte
podoabe să îmbrăca, mîndreţi umbla şi cu mîndria lor cea nebună,
învăţătura cea de folos a adevăratului Mesie o călca, făcîndu-să pe
sine mai înţelepţi, măcar că prorociile nu înţelegea, ci fiţi adevăraţi
următori Mîntuitoriu- // lui nostru Isus Hristos care adevărat au
zis de sine: „Eu sîntu bun şi blîndu cu Duhul care scoboră pe cei
mîndri şi înalţu pe cei smeriţi” [Lc. 1, 51-52]. Nu fiţi mînioşi că
mînia după cuvîntul filosofului îi nebunie, că cine se umple de
mînie, de multe ori cu aceasta fiindu orbit să sloboade într-unele de
care apoi foarte-şi bănuieşte şi cu multă dosadă şi pătimire de bie
să curăţeşte. Pentr-acea orice creştin, ca să nu cază într-atîta şi gre
răutate, cade-i-să să să ferească de unele lucruri ca acestea, care
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Cuvântu cătră preoţi
în limba română
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Cuvânt către preoţi
în limba ruteană
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ducu pe om la pierzare, muncindu ca tot omul care îi învăţat
şi sucuit a acestui nărav rău sau păcat să să dezveţe şi să să
îndirepteze în alte fapte bune care-s împotriva acestui nărav
rău, adecă în blândeţe, umilinţă, răbdare şi alte greutăţi, că „în
pătimirile voastre viţi birui sufletele voastre” [Lc. 21,19] zice
Domnul. Şi în alte locuri: „Fericiţi-s cei blînzi că ei vor mo- // şteni
pămîntul; fericiţi-s făcătorii de pace că aceie fiii lui Dumnezeu să
vor chema” [Mt. 5, 5.9]. Nu puneriţi veselia voastră în beţie. Că,
ce-i mai urît a vede, decît omul amintere cinsti tu şi de toţi priimitu
sau mai vîrtos cu darul Duhului Sfîntu împodobit, în zaviznice şi
urîte beţii şi mîncări afară de samă înecat? Că, şi dobitoacele cele
fără înţăles atîta mîncă şi beu cît le pofteşte firea, ca să-şi poată
ţine viaţa; dară omul, care-i cu minte şi îi făcut să caute la cele
mai de sus, care mai pe urmă fericit să-le poată ajunge. Ca firii
salea şi lăcomiei a face destul şi afară de samă cu atîta grozăvie a
numelui său într-această parte, mai jos decît dobitoacele a să lăsa
şi atîta răutate a aduce trupului său de care şi voivodul doftorilor
au mărturisit zicîndu: „Grijiţi de împlere pîntecelui afară de samă
din care toate beteşugurile vinu în // trupul omului” [....]. Şi
dumnezeiescul Pavel Apostol iară zice şi într-acestu nărav, cu
această învăţătură de mîntuire ne îndemnă la Efes cap 1, stih 40
[Efes. 5, 18]: „Nu vă îmbătareţi cu vin, întru care este curvie”
Pentr-acea bogatul cel ce să îmbrăca în urşinicu şi pre să slobozie în
toate deşertăciunile aceştii lumi şi păcate peste păcate grămădie în
fundul iadului sau îngrupat. A be puţin pentru lipsa sau beteşugul
trupului sau pentru veselia inimii nu-i lucru rău. Ci în uspeţe,
cîrşme şi în uliţă beuturile, afară de samă şi urîte, ales feţelor
duhovniceşti, sîntu foarte contenite şi oprite de sfintele canoane
şi firii noastre; beţia îi lucru foarte necuvios şi împotrivitoriu.
Cîndu afară de samă şi de măsură fiindu îngreuiată în silă îi
caută a să curaţi şi la starea cea de mai-nainte a să pune. Nu fireţi
pripitori spre bătaia deaproapelui vostru, fără cîndu îi de lipsă
pentru îndireptarea lui şi cîndu vă fa- // ce cineva silă şi în pizmă
bucuroşi răbdaţi, avîndu nădejdea plaţii de vecie; aducîndu-vă
aminte de credinţa creştinească care ne-au învăţat Domnul nostru
Isus Hristos, încă fiindu cu noi în trup omenescu, zicîndu: „De-ţ
va da cineva o palmă peste obraz, întoarce şi cealaltă parte” [Mt.
5, 39]. Şi această pildă a pătimirii ne-u dat noao în toată viaţa
Sfinţii Sale, de vreme ce şi pe Patru, mai marele apostolilor,
ucenicul Sfinţii Sale cel mai iubit care vre să-L apere, nu l-au
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lăsat ca să-L apere cu sabie cîndu mînioşi jidovii spre groaznică
moarte îl prinde. Aşijdere şi voi, cîndu simţiţi că vă face cineva
în pizmă, aduceţi-vă aminte de cuvintele cu care v-au îmbucurat
adeverinţa cea vecinică: „Fericiţi-s cei ce pat izgonire” [Mt. 5,
10]. Bătaia doao1 răutăţi aduce: una celui bătut, alta celui ce
bate, că cel ce bate a prinde pe cel bătut spre izbîndă şi-1 împle
de mînie şi-şi scorneşte urîciune sieşi şi cheamă judeţul pe
pedepsi-//rea sa. Pentr-aceamai bine este să vă conteniţi de unele
vrajbe ca aceste, ca soţia şi viaţa voastră să fie pace, pildă, floare
şi de folos creştinilor. Nu vă slobozireţi în dobînzi urîte, că cine
pofteşte multu bine a birui într-această lume, mintea lui atîta să
depărtează de lucrurile cele cereşti, cît2 nu să poate spune cîtă
împiedicare şi pagubă aduce mergerii înainte întru cele sufleteşti
şi deregătorii griji, păstoreşti lipite, această fără de socoteală poftă
a lucrurilor celor trecătoare, în care multe suflete pieru şi cinul
besericescu, care amintre foarte-i luminat şi cinstitu, îi necinstit
şi nebăgat în samă şi nesocotitu pentru unii ca aceia care caută
aceea dobîndă fără socoteală. Pentr-acea Sfinţii Părinţi în Sfintele
Săboară aşe tare au oprit ca să nu să mestice preoţii în neguţătorii
şi alte lucruri din afară. Pentr-acea cu multu mai vîrtos tribue să
să ferească şi de alte luc- // ruri mai mici în folosul trecătoriu care
lesne are pute dobîndi dintr-alte meşterşuguri mireneşti au jocuri
şi carnete care nu să cuvină cinului preoţescu şi care nu numai
de Dumnezeu, ce şi de mireni şi Sfintele Săboară îs oprite. Şi nu
numai mirenilor, ce mai vîrtos şi preoţilor. Şi adevărat, nece o
cinste nu pot aştepta preoţii de la mireni, oricari întru acestu nărav
rău cu atîta pagubă şi a cinstii şi a sufletului său să tăvălescu. Cătră
oaspeţi ales, cătră călători şi săraci fiţi milostivi şi ieftini, dîndule bucuroşi sălaş şi alte care-s de lipsă călătorilor, ca să poată la
voi odihni şi răsufla, fiindu bătuţi şi osteniţi de drum. Arătaţivă dragostea şi libovul cătră toţi întru cele slobode, uspătîndu-i,
veselindu-i, bucurîndu-i şi vorbindu bucuroşi cu ei. Fiţi treazi
în toată vreme, mai ales cîndu aveţi vorbă cu cineva, au v-i
să faceţi ceva care să cuvine dere- //gătorii voastrea ca să nu
să îndoiască şi să ia pildă ra cei ce-s supuşi vao întru cele
sufleteşti; ca aşa, din faptele şi viaţa voastră, nu ocară, ci laudă
să aveţi la toţi cei buni şi cinstiţi. Iubiţi direptatea care foarte va
fi cunoscută şi biciuluită oamenilor şi oilor voastre, de nu v-iţi
busului pe nime, neci în sufletu, neci în iosagu, neci în cinste sau
1
2

Scris dao.
Scris cut.
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în veste sau în vestea cea bună ci vă viţi ajunge cu ale voastre,
care v-au dăruitu milostivul Dumnezeu şi viţi întoarce oricăruie
[ce-i] al său şi viţi face orice să cuvine şi-i direptu. Fiţi sfinţi
şi răbdători, ferindu-vă de pofte strîmbe şi soţii cu prihană,
de muieri, de vorbe grozave şi poveşti, de cîntece lumeşti, de
jocuri şi alte lucruri care nu să cuvinu cinului preoţescu, ce
lege lui Dumnezeu neîncetat o căutaţi, Sfînta Scriptură şi alte
10 învăţăturiale Sfinţilor Părinţi cetiţi şi // ispitiţi ca să puteţi mai lezne
şi sufletele voastrea [sic!] a mîntui şi oile care-s încrezute grijii
voastre cei păstoreşti, cu pîne sufletească a paşte şi mai pe urmă
la păşunea cea cerească şi staulul cel de sus fără frică ale duce.
Mai pe urmă, fiţi prietini învăţăturii cei adevărate şi de mîntuire
şi cu oameni vestiţi cu învăţătura şi viaţă bună creştinească şi nu
pe cei care-s3 umflaţi4 cu înţelepţia cea deşartă a aceştii lumi
şi muncescu a să arăta mai înţelepţi de cît sîntu, cinstiţi, ci pe
cei care-s în Beserica Catolicească a Romei plini de direpta şi
adevărata învăţătura Sfintei Evanghelii care or pute proştii
şi pe cei leneşi, carii nu grijescu de mîntuirea sa cea de vecie,
a-i învăţa pe cei răi a îndirepta şi pe cei ce greşescu la cărarea
ce de mîntuire aduce. Pe aceştia cinstiţi şi pe aceştia cu toată
inima iubiţi. Că alţii fiindu întorşi şi stricaţi cu învăţătura eriticilor,
11 sup- // tu fagur de miere arătîndu-să înţălepţi pi-ncet, încet, slobod
în inimile oamenilor veninul eresurilor care-s5 pierzare sufletelor de
vecie. Iară aceste cu învăţătura direaptă, adevărată şi de mîntuire,
pe cei greşiţi îndereptează şi destoinici facu oamenii aţine darul
dumnezeiescu, sufletelor sale făcătoriul de viaţă. Pentr-acea ca şi
eu deatorii şi deregătorii mele6 ca să poci face destulu şi voi ca
să ştiţi cum veţi pute mai lesne a învăţa sufletele care-s încrezute
păstorii voastre ce să cade a şti şi a face credincioşii lui Hristos
şi întîi capetele şi păstorii lor cei sufleteşti, acestu Catechizmuş
sau învăţătură creştinească într-această cărţăluie deregătorii
voastre foarte de folos foarte cu gîndu bun o am strîns, în care
pe scurtu şi foarte ales, la înţălesul şi folosul sufletesc acestui
neam rătăcitu (pentru al carie ajutoriu şi bucurie am priimitu
12 această muncă), toate articuluşurile credinţii, porun // cile lui
Dumnezeu şi ale Besericii, Tainele Teştemăntului Nou, Tatăl
nostru, Bucură-te Maria şi alte lucruri care nu numai atîta-s de
Scris caresu.
Scris uflaţi.
5
Scris su.
6
Scris melea.
3
4
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lipsă omului creştin, cît fără de ele nu poate a se spăşi, necedecum,
ce şi care-s de lipsă pentru umplere poruncilor. Şi altor lucruri
grele, care de multe ori vin la Întrebare, şi mai ales acele care
grecii cizmatici, sau care s-au tăiat de către Sfînta Beserica
Romei, în rînduielele şi cinurile lor fără ocă au sucuit a arunca şi
a mişca împotriva rîmlenilor le-am tălmăcitu şi le-am dezlegat.
Pentr-acea această învăţătură de mîntuire cu acea poftă şi gîndu
o cetiţi, cu care poftă părinţască o am adus şi eu voao, primiţ-o
şi cît veţi pute mai bine şi mai vîrtos într-însa vă ispitiţi şi
cu viaţa voastră ei vă asămănareţi. Că-i adevărată învăţătura
Sfintei Beserici Rîmleneşti şi Apostoliceşti care o mărturisim
13 a o cre- // de, cîndu facem mărturisirea credinţii. Iară voi spre
cinstea şi mulţămirea muncii mele cei păstoreşti şi ostenelii în
bătrîneţelor mele, care am priimitu pentru folosul sufletelor
voastre o priimiţi, adueîndu-vă aminte de mine purure în sfintele
rugăciunile voastre, care o poftescu să cază în mai bună şi mai
mare mărirea lui Dumnezău, adăugarea şi întărirea Sfintei Unii
care-i întră Sfînta Beserica Rîmlenească şi Grecească şi vă spăsiţi.
14 //Ce tribuie să facă preoţii cîndu or vre să de această învăţătură
poporanilor?
Într-acestu Cuvîntu înainte părinteşte v-am îndemnat pe voi,
cinstiţi în Hristos fraţi, ca după învăţătura apostolicească viaţa
şi năravurile voastre să îndereptaţi. Aceasta vă să cuvine voao
întîi a gîndi şi a păzi ca pin această învăţătură de folos şi traiurile
voastre şi faptele voastre cele bune să fie lumină, viaţa voastră
înainte oamenilor ca precum lumina aprinsă în feşnicu luminează,
aşa şi voi să luminaţi pe cei ce-s în întunerecul neştiinţăi în
prostie, în lucrurile cele de lipsă la viaţa de vecie şi care-s căzuţi
15 şi învăluiţi în funinginea // păcatelor, ca aşa fiind întorşi pin
voi la lumina cea de mai-nainte la cunoştinţa vieţii de vecie să
mărească pe Părintele vostru care-i în ceriu. Că voi sînteţi în locul
apostolilor cărora au zis Domnul Hristos: „Mergeţi în toată lume a
propovedui cuvîntul Evangheliii” [Mt. 28, 19]. Pentr-acea împleti
poporanii voştri de învăţătura Sfintei Evanghelii, propoveduind
adeseori cuvîntul lui Dumnezeu în besericile voastre, învăţînd
tinerii şi bătrînii, pruncii şi pruncele şi pe toţi carii pot înţelege
cuvîntul lui Dumnezeu, tălmăcindu-le şi descoperindu-le toate
care le tribuie lor a crede şi a face ca să miruiască viaţa de vecie,
ca pin lenea voastră sufletele cu cinstit şi scump sîngele Domnului
Hristos răscumpărate, să nu cază în jahul blăstămatului diavol,
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şi ca să nu le caute oarecînd direptul judeţ din mînile voastre
cu mare paguba sufletelor voastre. A doua: Ca să puteţi umple
16 aceste // toate care am scris mai sus în toată dumineca după ce
isprăveşte Sfînta Lăturghie, să de ştire Preotul tuturor poporanilor
ca înainte sau după vecernie să vie toţi la sfînta beserica, ca
să auză această învăţătură de mîntuire, care-i foarte de lipsă
creştinilor, ca să poată bine şi în curăţănie a trăi. Însă, pentru ca
să nu să întîmple nescari lucruri necuvioase, bine ar fi, ca într-o
duminecă să cheme bărbaţii, într-alta fămeile sau de vor veni toţi
o dată, o parte, adecă: bărbaţii să să deschilinească de cătră fămei.
A trie: să înceapă Preotul făcînd cruce a zice: Tatăl nostru,
Bucură-te Maria,
Credeiul şi alte rugăciuni pe scurt care or place norodului şi
să vor întîmpla după vreme şi sărbătorile anului şi aşa să zică, ca
să poată şi norodul a zice după el din cuvînt în cuvînt. A patra:
să îndemne pe toţi carii ştiu ceti, ca să ţie la sine una dintr-a17 // ceste învăţături, adecă: o cărţăluie mai-nainte de dumineca, în
care va fi învăţătură să arate la o păreche de prunci care va socoti,
că-s mai înţelepţi, o rugăciune scurtă să o înveţe pînă duminecă şi
apoi duminecă în beserica de rost şi tare să o zică unul, iară altul
să asculte şi unde va7 greşi să-1 înderepteze şi care dintr-aceşte
va şti mai bine de cît altul să-1 cinstească cu ceva şi să-1 laude
înainte altora ca să-i tragă inima şi pe alţii la învăţătură. Mai pe
urmă după ce va face Preotul aşa pe cum l-am învăţat şi pruncii
care au avut letcă o spus de rost, Preotul să le tălmăcească şi să-i
lumineze într-acea letcă de toate cîte-s într-însa sau poate şi deire
din Sfînta Scriptură, care va socoti că lor şi altora, care aud or fi
mai de lipsă şi de folos sau poate le lua şi din Evanghelia, care
18 să va întîmpla într-acea duminecă sau sărbătoare după // an sau
rînduiala Besericii cînd va vre să înveţe şi să facă catecheziş. Să
muncească încă Preotul şi într-aceasta, ca să nu zăbăvască oamenii
cu învăţătura sa mai mult decît un ceas ca să nu li să urască, ci să
le fie dragu şi el şi învăţătura lui şi aşa inimile lor pentru lungimea
vremii de cătră această învăţătură de folos să nu li să întoarcă.
Iară la sfîrşit, după ce va isprăvi acea învăţătură, iară să zică cu
ei o rugăciune frumoasă şi scurtă ca şi la început într-acesta chip, ca
să poată zice şi norodul după el cum să cade cu umilinţă şi isprevind
aceste toate bine şi precum să cade, să de laudă lui Dumnezeu iară
norodului blagoslovenie şi slobozie a merge pe acasă în pace.//
7

Scris uneva.
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Învăţături creştineşti. Cap întîiu. De Credinţă şi Credeiul
Apostolilor
Întrebare. Că ce au făcut Dumnezeu într-această lume oamenii?
Răspuns. Ca sîngur pe Dumnezeu făcătoriul nostru să-L
cunoaştem, Lui sîngur să ne rugăm, pe El să-L cinstim, a Lui învăţătură
20 şi porunci să împlem, Tainele de El // rînduite pentru spăsenia noastră
să priimim şi după moarte cu El în împărăţia ceriului să stăpînim.
Preotul. Toate alte făpturi şi cele simţitoare şi fără ocoşag şi
minte, precum sînt multe feliuri de dobitoace şi dihănii peminteşti,
în văzduh zburătoare, în ape înnătătoare şi cele nesimţitoare,
precum sînt: ierburile, florile, poamele şi orice din pămînt să
naşte şi creşte. Aşijdere şi planetele, stelele, elementumurile
sau stihiile şi metalurile adecă: aurul, argintul, cusitoriul,
marmorile, cu un8 cuvînt orice vedem în ceriu şi pre pămînt,
toate de Dumnezeu îs făcute pentru singură Mărirea Sfinţiii Sale
şi viaţa omului, adecă, ca noi, cunoscînd într-atîtea şi minunate
lucruri înţelăpţia şi puterea dumnezăiască, pe ea să o lăudăm şi
peste toate să o mărim şi cu făpturile ei bine şi cu modru bun să
21 trăim şi vieţii şi morţii noastre fericit sfîrşit să ajun- // gem şi mai
pe urmă în ceriu cu Dumnezeu în veciia de veci să moştenim.
Întrebare. În care credinţă putem plini acestea toate pecum să cade?
Răspuns. Numai într-aceasta care să cheamă de creştini
catolicească.
Întrebare. Care să cheamă creştin şi catolic?
Răspuns. Care-i botezat şi mărturiseşte Legea lui Isus
Hristos, adevăratului
Dumnezeu şi altor porunci şi jirtfe care-s împotriva Besericii,
logodnicii lui Hristos, să împotriveşte. Care Beserica în toată
lumea îi vestită şi să cheamă Pravoslavnică şi Catolicească.
Preotul. Să înalţă şi să ţin măreţi din multe părţi într-această
lume oamenii. Unii pentru că-s în meşterşugul şi învăţătura a unui
vestit dascăl, grămătici sau dieci, alţii pentru că-s ai unui vodă
puternic ostaşi, alţii, pentru că-s din neam bătrîn şi luminat, alţii,
22 pentru că-s sfetnici din lăuntru împă- // raţilor, crailor, vozilor
şi-s foarte credincioşi curteni. Ci pe aceste pe toţi îi întrecem pe
sus noi creştinii, adecă că cu acest nume mîntuitoriu şi atîta de
luminat creştinesc sîntem însămnaţi sau că ne chemăm creştini.
Că pînă sîntem creştini în premarele învăţătoriul nostru cunoaştem
înţelepţia de vecie, înainte carie înţelepţia aceştii lumi îi nebunie.
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În veziriul nostru mărturisim pe Dumnezeu Savaoftă, înainte cui
puterile cereşti să cutremură; în strămoşul nostru avem pe Cel
bătrîn de zile, care nice o dată început n-au avut şi pururea au
fost şi nice o dată sfîrşit nu va ave; în loc de împărat şi craiu şi
domn, noi avem împărat, craiu şi domn, împăratul împăraţilor,
craiul crailor şi domnul domnitorilor, adecă Dumnezeul
Dumnezeilor cel bogat vecinie şi puternic; că aşa Apostolul Ioan
23 cap 1 mărturiseşte zicînd: „Oricîţ 1-a- // u priimit pe El, putere
le-au dat fii lui Dumnezeu a fi”. Şi pentr-acea să măresc şi craii
francilor că-i numesc în tituluşurile lor foarte creştini. Iară craii
işpanilor pentru că-i numesc foarte pe sus pravoslavnici sau
catolici şi nu biciuluiesc ţărîle că-s atîta de mari, de tari şi largi
atîta, cît biciuluiesc aceste alduite şi sfinte nume şi mulţi fără
samă mucinici mai bucuroşi au vrut să pată multe feliuri de munci
groaznice şi de această viaţă trecătoare a să dezbrăca de cît a pierde
şi a tăgădui acest nume creştinesc, adecă a nu să chema creştini,
aceste tituluşuri şi sfinte nume măcar că-s atîta de frumoasă, cît,
ca şi capetele cele încununate foarte le împodobesc, însă pot a să
da şi altor oameni mai de jos, adecă şi celor nemişiţi şi boieriţi şi
celor nenemişiţi şi neboieriţi, învăţaţilor şi neînvăţaţilor, proştilor
24 şi dascălilor, că aceste to- // ţi să pot chema creştini şi catolici,
de vor crede cu dedinsul cum să cade şi vor păzi toate care au
poruncit Domnul Hristos sau pin sine sau pin Sfînta Beserica
Sfinţiii Sale a crede şi a păzi. Însă să află mulţi dintră oameni carii
cu numele să numesc creştini; ci pravoslavnici sau catolici nu sînt
şi pentr-acea să sămlăluiescu întră turma eriticilor, care pentru
că-s botezaţi şi cred unele articuluşuri ale credinţii să pot numi
creştini. Iară pentru că nu vor să crează toate care Sfînta Beserica
Romei Catolicească au poruncit credincioşilor a crede, din braţele
Sfintei Maicii Beserici ca neşte ramuri putrăde cu păgăni şi
publicani să taie afară. Şi iară mulţi sînt creştini pravoslavnici,
adecă catolici, carii cred toate care au poruncit Sfînta Beserica
credincioşilor a crede, ce nu păzăsc deplin poruncile ei, care ne
25 poruncesc să ne ferim de rău şi să facem bine. Pentr-acea şi //
aceste nu să pot bine chema adevărat şi de aproape creştini buni,
măcar că să pot aceste toţi a se mări cu aceste nume luminate,
adecă, că-s creştini şi catolici, că adevărat precum paiele şi spicele
pînă atunci bine apasă şi cumpănesc şi să cinstesc, pînă cînd
rămîn grăunţele griului într-însele; iară cum cad şi să scutură
grăunţele şi să adună în jidniţe şi în coşure, paiele focului sau
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dobitoacelor mai de jos în mîncare să dau, aşa după moarte şi
judeţul, care pe noi pe toţi ne aşteaptă, creştinii cei buni şi direpţi
vor fi purtaţi de îngeri în împărăţia ceriului; iară cei răi să vor
arunca în întunerecul dinafară unde va fi plîns şi cîrşnire dinţilor 9.
Întrebare. Care-i întîiul sămn creştinului pravoslavnic sau catolic?
Răspuns. Însămnul Sfintei Cruci care-1 facem cu mîna cea
direaptă în noi, zicînd: „în numele Tatălui şi Fiiului şi Duhului
Sfînt. Amin”. // Preotul. Într-acest sămn să descopere şi să
26
dezleagă unirea şi întreirea sau uniinţa şi Troiţa Dumnezăirii,
unirea, adecă în fiinţă iară Troiţa în feţe; că zicînd în numele şi nu
în multe nume, mărturisim a fi un Dumnezeu şi zicînd: „Tatălui
şi Fiiului şi Duhului Sfînt”, mărturisim trei feţe dumnezăieşti,
care feţe dumnezăieşti, măcar că în sine una de cătră alta să
deschilineşte; însă, sînt un Dumnezău într-o fiinţă sau într-o fire
dumnezăiască că aşa şi Tatăl în Dumnezău şi Fiiul în Dumnezău
şi Duhul Sfînt în Dumnezău şi aceşti trei nu-s trei Dumnezăi ci
un Dumnezău. Această dară sîngură deschilinire să află întră
aceste trei feţe; că Tatăl de la nime nu să naşte, nice purcede;
Fiiul să naşte de la Tatăl; şi Duhul Sfînt purcede de la amîndoi, ca
de la un începătoriu. Într-acest sămn al Sfintei Cruci să cupindă
27 încă şi alte mai multe Taine; că, cînd // punem mîna cea direaptă
în frunte şi zicem „în numele Tatălui”, mărturisim Tatăl a fi
începerea dintîi care nu să începe de la nime; iară cînd punem
mîna în piept, zicînd: „şi Fiului”, mărturisim nu numai naşterea
Lui cea din veci de la Părintele, ce şi pogorîrea pre pămînt acei
feţe şi întruparea în vreme din zgîul Mariii Vergurii; şi după
moarte a Lui mărită înviere şi suire la ceriu, unde şede de direaptă
Tatălui Atotputernic. Mai pe urmă cînd ducem mîna din umărul
cel dirept în cel stîng, zicînd: „şi Duhului Sfînt”, mărturisim
acest Duh a fi dragostea amîndurora feţelor, adecă: a Tatălui şi
a Fiiului şi aceste toate le întărim, zicînd „Amin”. Adecă, aşa
iaste, aşa să fie în tot locul totdeuna. Sămnul crucii însămnează
şi taina pătimirii Domnului Hristos care au murit pe lemnul
crucii pentru mîntuirea lumii. Şi are acest sămn mare virtute sau
28 putere // că, precum crucea cea de lemn pe care Moisii au fost
spînzurat şerpele cel de aramă, vindeca pe toţi cei ce căuta spre
ea de muşcătura şerpilor celor veninoşi10, aşa şi aceasta vindecă
de veninul păcatelor pe cei ce să întorc cătră ea cu inimă smerită
şi înfrîntă. Şi dracilor încă atîta-i de groaznică, cît neputînd căuta
9

Cf. Mt. 8, 12.
Cf. Io. 3, 14.
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spre ea, le caută să de fuga. Luat-au în samă virtutea ei Marele
Constantin11 împăratul Răsăritului în războiul cu Maxentie şi
alţi foarte puternici pizmaşi după ce o văzut în ceriu, în care era
scrise cu stele aceste cuvinte: „cu acest sămn vei birui” şi îndată
au poruncit ca să să puie cruce în tot steagul de războiu şi să să
cinstească petutindine. Şi Sfînta Elena maica lui, cînd au călătorit
la Ierusalim, foarte cu dedinsul au cercetat acel loc, în care de
necredincioşii jidovi au fost îngrupată sfînta cruce; şi, după ce
29 o aflat, cu mare cinste şi mulţime de //oameni o dus în cetate şi
foarte să cinstie de tot norodul. Şi din vremea aceea sfînta cruce,
care mai-nainte era sămnul ocării, au trecut, s-au făcut sămnul
cinstii; că şi nemişii, boierii o început a o purta în veşmintele sale12
şi ipiscupii, vlădicii cu ea a să împodobi. Craii spre ademanturile
sau cununele sale13 a o pune şi creştinii întru deschilinirea de cătră
cei necredincioşi şi în loc de armă împotriva puterilor drăceşti.
Întrebare. Pentru ce latinii cînd fac sămnul crucii întîi pun în
umărul cel stîng apoi în direptul?
Răspuns. Să lovescu facerile aceştii cruci precum noi, cei
de la Răsărit aşa şi cei de la Apus fac, că noi grecii zicem „şi
Sfîntului Duh”, iară latinii „şi Duhului Sfînt”, puind mai pe urmă
acest cuvînt sfînt, numirea a trii feţe, adecă: a Duhului Sfînt şi
30 la noi şi la eicade în umărul cel stîng. Pentr-acea în fa- // cerea
acestui sămn al sfintei cruci nice o greşală nu vine nice la noi,
nice la ei, ci amîndoao părţile după sfintele rănduiele şi lăudate
cinurile sale14 foarte bine să tocmesc în facerea sfintei cruci.
Întrebare. Cum tribuie să punem degetele manii direpte cînd
ne facem cruce?
Răspuns. Degetele cele dintîi tustrele împreună în aducerea
Constantin I, numit cel Mare (Naissus 280 - Anyrona, Nicomidia 337). Fiu al lui Constant I şi al Sf. Elena, a fost proclamat august la moartea tatălui său (306). A devenit
din 324 unicul împărat al Imperiului după eliminarea colegilor şi rivalilor săi Maximian (310), Maxenţiu (312) şi Licinius (324). Victoria asupra lui Maxenţiu la podul
Milvius (312) a fost decisivă pentru destinul creştinismului, victorie precedată de viziunea semnului crucii pe cer însoţită de aceste cuvinte în greacă: En toutő nika (lat.
In hoc signo vinces). Prin edictul de la Milano (313) a garantat creştinilor libertatea
de cult care echivala cu recunoaşterea creştinismului ca religie de stat. În anul 330
a transferat capitala la Bizanţ, dându-i numele de Constantinopol. În timpul lui s-au
construit primele biserici creştine oficiale, Biserica Sf. Mormânt la Ierusalim, Bazilica din Vatican şi Sf. Sofia din Constantinopol. Cf. Dictionnaire des nomspropres,
rédaction par Alain Rey, t. II, Paris, 1903, p. 502.
12
Scris salea..
13
Scris salea..
14
Ibidem.
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aminte de Sfînta Troiţă într-o Fiinţă dumnezăiască şi doao cele
mai de-napoi iară împreună în aducerea aminte de doao firi,
adecă: cea dumnezăiască şi cea omenească în Hristos, într-o faţă.
Întrebare. Dară cînd blagosloveşte Preotul pe altul, cum
tribuie să pue degetele?
Răspuns. Într-acesta chip, ca să iasă slovele cu care greceşte să scrie
Isus Hristos, pentr-aceasta că blagoslovenia dată de la preot are darul
31 său de la Isus Hristos // care pentru a noastră mîntuire au fost răstignit.
Întrebare. În care tribuie să să înveţe creştinii?
Răspuns. În faptele bogosloviei sau cuvîntării de
Dumnezeu, adecă în faptele credinţii, nădejdii şi dragostii,
cîte-s şi ce şi cum sînt Tainele Besericii şi cum tribuie să
să slujască şi să să ia acestea, ca să vieţuiască şi să moară
fără păcat. Şi cum să să poată învrednici la viaţa cea viitoare.
Întrebare. Dezleagă-mi ce-i credinţa?
Răspuns. Credinţa îi ajutoriu, dar, sau oarece lumină, sau bunătate
peste firea noastră de Dumnezeu în sufletul omului vărsată cu care
omul foarte vîrtos crede în Dumnezeu şi toate carele-s descoperite
de Dumnezeu şi date pin Sfînta Beserica tuturor a să crede.
Preotul. Credinţa tribuie să fie întreagă, adecă, tribuie
32 creştinului a // crede toate care Sfînta Maică Beserica
Pravoslavnică sau Catolicească au dat să să crează de toţi, că,
numai una de va tăgădui, vinovat va fi morţii de vecie. Tribuie
să fie şi din tot sufletul, adecă, tribuie creştinului a crede fără de
nice o îndoială toate articuluşurile, măcar că unele or fi încurcare
şi grele, ca cînd are vedea cu ochii; că îndoiala nu plineşte
credinţa şi face în pizmă lui Dumnezeu, care le-au descoperit,
ca cînd n-are fidestulă mărturie în adevărul acestora, care au zis
sfinţiia sa şi celor ce cred. Le-au făgăduit Domnul Hristos foarte
ales dar şi ajutoriu şi Sfînta Scriptură foarte-i laudă şi îi ţine
fericiţi: „Fericiţi carii n-au văzut şi au crezut” [Io. 20, 29]. Iară
de cei carii nu cred cu dedinsul, precum au zis Hristos lui Patru:
„Puţin credincios, căce te-i îndoit!” la Matheiu cap 14, stih 31.
Cu aceasta biruiesc creştinii multe războaie împotriva lumii şi
33 a diavolului. // Aceasta-i temeiul virtuţii şi puterii creştineşti, pe
care, de-i mare, mai sus poţi a rădica zidirea faptelor celor bune.
Întrebare. Iaste vro sumă, întru care pe scurt să să
coprinze articuluşurile care tribuie să să crează de toţi?
Răspuns. Iaste Credeiul Apostolilor, care s-au mai adeugat în
Săborul de la Nicheia şi de la Ţăligrad; care să cheamă Apostolicesc
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pentru că mai mult l-au făcut apostolii; şi pentrucă ei au fost 12,
în 12 articuri să împarte. Într-acestea pe scurt să coprind toate
Tainele credinţii noastre cele mai de temeiu, că tribuie să credem de
Dumnezeu, de Hristos, de Duhul Sfent şi de Beserica. Pentr- acea
creştinii toţi, carii au minte şi-s mai dezvolţi tribuie să-1 înveţe.
Întrebare. Zi acel Credeiu?
Răspuns. Crezu într-un Dumnezeu, Părintele Atotputernic,
34 Făcătoriul ceriului şi al pămîntului, văzute- // lor tuturor şi
nevăzutelor. Şi într-unui Domn Isus Hristos, Fiiul lui Dumnezeu
unul născut, care de la Părintele s-au născut mai-nainte de toţi vecii,
lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat
născut, iară nu-i făcut ci îi într-o fire cu Părintele pin carele toate fură.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mîntuire s-au scoborît
din ceriu şi s-au întrupat din Duhul Sfînt şi din Maria Ficioară s-au
înpeliţat şi fu om. Răstignitu-s-au pentru noi supt Pont Pilat, s-au
chinuit şi s-au îngrupat şi au înviat a trie zi după Scripturi; şi s-au
suit la ceriure, şede de direaptă Tatălui; şi iară îi viitoriu cu mărire
a judeca vii şi morţii că împărăţiia lui n-are sfîrşenie. Şi întru
Duhul Sfîntu, Dumnezeu de viaţă făcătoriu, care de la Părintele
şi de la Fiiul purcede. Care cu Părintele şi cu Fiiul îi închinat şi
care au grăit pin Proroci. Şi // Una Sfînta Săbornicească
35 mărit,
şi15 Apostolicească Beserica. Mărturisesc un Botez întru iertarea
păcatelor şi aştept învierea morţilor şi viaţa ce va să vie. Amin.
Întrebare. Dezleagă-mi aceste articuluşure dechilin unul după
alt, ca să le poci înţelege mai bine.
Răspuns. În articulul dintîi mărturisim a fi un
Dumnezeu Atotoputernic care din nimica au făcut ceriul
şi pămîntul şi toate care-s într-însele16 văzute şi nevăzute.
Preotul. Dumnezeul în care credem îi unul de nime făcut, ci de
la Sine au fost pururea şi în veci va fi, îi o fire curată, nedespărţită
şi deplin Duh fără de materie, care nu să poată coprinde de nime
sau care nice o făptură nu-L poate coprinde şi coprinde în Sine
toată virtutea sau mai bine, în El virtutea nesfîrşită, din care toate
au luat a fi, îi înţelept că El îi înţelepciunea, îi bun şi milos, că El
36 îi bunătatea şi mi-// la; îi dirept, că El îi direptatea, îi adevărat, că
El îi adevărul, îi frumos, că El îi frămseţea, îi puternic, că toate
poate face afară din păcat; îi mare fără măsură şi fără sfîrşit, că-i
petutindine şi toate le împle şi le plineşte; îi bogat, că toate cîte-s
în ceriu şi pre pămînt ale Lui sînt; îi nepătimitoriu, nemuritoriu
15
16

Scris ji.
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c- un cuvînt, orice-i bun sau poate fi bun sau să poate gîndi bun,
Lui să cuvine foarte pre sus. Acest Dumnezeu mai-nainte de şapte
mii de ani au făcut din nimica numai cu cuvîntul puterii Sale
ceriul şi pămîntul. El au zis şi s-au făcut, El au poruncit şi s-au
zidit în ceriu raiul ceresc, îngerii, stelele, planetele, pre pămînt
iadul, oamenii, dobitoacele, răsadurile, ierburile, elementurile
sau stihiile şi orice-i văzut şi nevăzut; şi toate cu înţelepciune le
biruieşte şi le ţine şi toate vede, aude şi cunoaşte, măcar cît de
37 ascunse, cele trecute şi cele viitoare, toate le // are ca şi cele care-s
de faţă şi petutindine ajutoreşte şi fără ajutoriul Lui nimica nu sa
naşte, nimica nu să prăsăşte, nimica nu trăieşte, nimica nu creşte,
nimica nu să mişcă. Acesta au dat Legea a să ţinea de oameni, întîi
în inima omului şi în fire, apoi în scris istrailtenilor, carii, cînd i
să ruga Lui şi păzie poruncile Lui, toate ave de-a biu şi încă şi pe
pizmaşii lor îi biruie. Acestuie şi noi cu mare umilinţă să ne rugăm,
al Lui cuvînt să păzim, pe El să-1 chemăm în toate faptele noastre
într-ajutoriu şi în El să punem nădejdea şi toate faptele noastre.
Întrebare. Dezleagă-mi al doile articuluş?
Răspuns. În al doile articuluş mărturism pe Hristos a fi
Domnul nostru şi Fiiul unul născut al Tatălui de vecie de la care
s-au născut fără de Maică mai-nainte de toţi vecii. Şi-i lumină
38 din lumină, Dumnezeu adevărat // din Dumnezeu adevărat născut.
Iară nu-i făcut ci într-o fire cu Părintele pin carele toate
fură. Că are o fiinţă şi o putere cu Tatăl. Şi acesta, pentru noi
oamenii şi pentru a noastră mîntuire s-au pogorît din ceriu.
Preotul. Să cheamă Fiiul lui Dumnezeu că-i chipul ai unii firi
cu Tatăl Dumnezeu născut şi închipuit pin cunoştinţa Sa, adecă,
Dumnezeu cunoscîndu-Să şi înţălegîndu-Să pe sine, naşte Fiiul
şi au amîndoi o Fiinţă, pentr-ace îi Dumnezeu asemene Tatălui.
Numai în faţă îi deschilinit, că de la Tatăl pin înţelegere sau
cunoştinţe S-au născut; şi precum Tatăl au fost din veci, aşa şi
Fiiul pururea au fost. Iară cînd au păcătuit oamenii şi pentru
păcatul lor n-au putut a face destul, Fiiul lui Dumnezeu mainainte de o mie şi şapte sute de ani S-au coborît din ceriu, din
lăcaşul Sfinţiei Sale cel de pururea ca cu preţul cel nepreţuit //
39 al faptelor Sfinţiei Sale să facă destul pentru noi. S-au numit
Emmanuel, adecă „Dumnezeu cu noi”. Să numeşte şi Hristos că
au fost unsul lui Dumnezeu în mare proroc şi craiu; şi să numeşte
şi Isus, acest nume îi cinstit îngerilor, groaznic duhurilor celor
necurate îi foarte dulce cu tot darul şi toată virtutea plin, pentr-
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acea să fie pururea cu mare umilinţă în rosturile noastre, ori cînd
începem şi lucrăm ceva, ori cînd isprăvim, ca după voinţa Lui
să vieţuim şi preţul pentru moşiia cerească să putem ajunge.
Întrebare. Dezleagă-mi al treile articuluş?
Răspuns. În al treile articuluş mărturisim, că cînd Fiiul
lui Dumnezeu unul născut S-au pogorît din ceriu, S-au
întrupat din Duhul Sfînt şi din Maria Ficioară S-au născut.
Preotul. Era Maria din neam // foarte mare şi vestit din semenţie
40
lui David craiu şi proroc şi s-au născut din Ioachim şi Anna şi au
fost închinat lui Dumnezeu şi din copilăria ei sau din prunciia
în mănăstire au fost dusă cu alte verguri împreună. Acolo, după
ce în curăţănie au vieţuit şi au crescut, au fost logodită lui Iosif,
bărbat dirept şi credincios, care iară era din seminţiia lui David;
şi aceasta o făcut nu pentru vro dezmierdare trupească, ci să aibă
cine-i căuta de cele ce-s de lipsă vieţii şi a păzi ficioriia. Pe aceasta
o ales Dumnezeu în a Sa Maică, că era întră toate fămeile cu pofte
mai bune, ca pin trînsa să să dereagă ce au fost stricat pin Eva; şi
în 25 de zile ale lui Marţ, cînd au crezut îngerul Gavriil, vestitoriul
dumnezăieştii logodiri, din puterea şi darul Duhului Sfînt, fără
de nice o amestecare bărbătească S-au zămislit Hristos şi S-au
41 întrupat Cuvîntul lui Dumnezeu sau Fiiul lui Dumn- // ezeu în
pîntecele Vergurii, pre care ca pe un om adevărat L-au născut tîn
25 de zile a lui dechemvrie, rămîind ea tot Vergură şi înainte de
naştere şi în naştere şi după naştere, din puterea lui Dumnezeu, cui
nu-i fără de putinţă tot cuvîntul, ci, precum razele soarelui trecînd
pin cristal sau uiagă lucrează fără de frîngerea sau stricarea glăjii,
aşa şi puterea Duhului Sfînt au lucrat fără de vătămarea ficioriei.
Fost-au în Hristos doao firi; una dumnezăiască, alta oamenească,
într-o faţă dumnezăiască împreunate şi pentr-acea şi doao voinţe,
ci cea omenească au fost pururea supusă ceii dumnezăieşti şi
îngăduitoare întru toate. Hristos în ceriu S-au născut de Tatăl fără
de Maică, pre pămînt S-au născut din Maică fără de tată şi precum
adevărat S-au născut din Maria, aşa o şi cunoscut în adevărată
Maică şi de tot darul o împlut şi peste toate faptele o înălţat; pe
42 această pururea în ajutoriu să o chemăm, că-i // împărăteasa noastră
şi înainte-vorbitoare şi orice va cere de la Fiiul să va dobîndi.
Întrebare. Dezleagă-mi al patrule articuluş?
Răspuns. În al patrule articuluş mărturisim, că Hristos supt
Pont Pilat, adecă în zilele lui Pont Pilat S-au chinuit şi au murit şi
S-au îngrupat.
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Preotul. După ce Hristos cu mare smerenie şi mai necunoscut
au trăit cu Maria şi Iosif treizeci de ani, au început a învăţa
norodul şi a face deregătoriia lui Mesie. Iară jidovii, pentru că nu
putea suferi ca să auză descoperirea năravurilor lor, nice vre să
îndirepteze năravurile sale după pilda şi învăţătura Lui şi leviţii,
preoţii aceii vremi, scriitorii şi fariseii să temea ca să nu-ş piarză
cinstea înainte norodului şi dobînda care amiruia din făţărniciia
43 lor. Cînd vedea noroadele mergînd după Hristos care ne-// încetat
face minuni şi învăţa învăţătura cea adevărată şi toată plinirea,
de unde să mira oamenii şi mulţi luminaţi de Dumnezeu credea
într-însul au pîrît pe Hristos înainte lui Pilat, care era atunce maimare şi judeţul, cape un făcătoriu de rău şi întorcătoriu de norod
şi pizmaş împăratului L-au prins, măcar că Hristos nice odineoară
n-au făcut nice un păcat măcar cît de mic, nice au putut face. Iară
Pilat după ce L-au întrebat şi L-au cunoscut că nu-i vinovat, L-au
dat cu strîmbul spre chin şi spre moarte, ca să odihnească jidovii şi
să nu strîge la împăratul. Pizme fără de număr au făcut Lui Hristos,
L-au scupit, L-au bătut şi capul Lui cu spini L-au încununat, şi aşa
I-au strivit tot trupul, cît s-au plinit ce au zis Prorocul: „Din talpe
pînă în creştit nu era în El sănătate şi întregime” [Is. 53, 2]. Şi
nedestulindu-să şi cu aceasta, L-au răstignit, unde ş-au dat sufletul;
44 aşa // cu moartea sa ne-au dăruit noao viaţă. Încuiatu-s-au pe Sine
în sicriu, ca să ne deşchiză noao porţile la Raiu, în care în veci să
vieţuim. Murit-au Hristos, nu după firea cea dumnezăiască, care-i
nemuritoare şi nepătimitoare, ci după firea omenească, care era
muritoare şi pătimitoare ca şi a noastră. Toate faptele lui Hristos
era nepreţuite şi pentru împreunarea feţii dumnezăieşti, care lucra
fără sfîrşit scumpe şi vrednice; pentr-acea ar hi fost destul pentru
facerea, destul pentru toate păcatele neamului omenesc, numai un
lucru al Sfinţiei Sale şi numai o picătură de singe şi au vrut cu
atîtea17 munci şi durori a ne răscumpăra pe noi ca să cunoaştem
dragostea lui Dumnezeu cătră noi şi urîrea, răutatea, grozăvie
păcatului şi aşa să ne îndemne mai tare pe noi spre dragostea lui
Dumnezeu şi plinirea legii pin fuga păcatelor şi înnoire vieţii.
Întrebare. Dezleagă-mi al cincile articuluş. //
45
Răspuns. În al cincile mărturisim că Domnul Hristos după
moarte S-au scoborît la iaduri şi a trie zi S-au sculat din morţi
cu mărire biruind şi călcînd moartea şi toată puterea diavolului.
Preotul. Cum S-au despărţit sufletul lui Hristos de trup, S-au
17

Scris atete.
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coborît la iaduri, adecă la sinul sau poala lui Avram, unde să oprie
sufletele Sfinţilor Părinţi şi Prorocilor şi altor direpţi, avînd nădejde
că venind Mesie, să vor slobozi de acolo şi vor fi dusă la împărăţie
Ceriului, care era închisă oamenilor pentru călcarea poruncii.
Cunoscut-au sufletele acele pe Mîntuitoriul său şi cu mare veselie
şi bucurie i s-au închinat lui şi i-au mulţămit. Iară a trie zi pre sfînt
sufletul lui Hristos, scoţind cu sine toate sufletele direpţilor, S-au
întors la sicriu, unde zăcea trupul lui închis, şi după ce pin slujba
46 îngerilor s-au adunat într-însul tot sîn- // gele care s-au fost vărsat
în vremea pătimirii sau a chinurilor şi s-au vindecat ranele şi tot
trupul s-au întregit, iară s-au împreunat cu El şi L-au înviat şi,
împărţindu-i Lui ca un Dumnezeu toate frămsăţele şi fericirile, au
ieşit din sicriul încuiat, fără de nice o stricăciune şi S-au dus de acolo
cu mulţime de îngeri şi cu mulţi direpţi, carii au slobozit de la iaduri
şi mergea după El, carii cu nespusă veselie, cîntece, hori şi laude
ca pe un craiu şi biruitoriu lumii şi diavolului îl înălţa şi-L mărea.
Întrebare. Dezleagă-mi al şasele articuluş?
Răspuns. În al şasele mărturisim că Hristos, după ce S-au sculat
din morţi S-au suit la ceriu şi şede de direaptă lui Dumnezeu Tatăl18.
Preotul. Domnul Hristos, după ce au înviat, nu S-au suit îndată
la ceriu, ci pentru bucuriia, întărirea şi învăţătura ucenicilor săi
47 S-au zăbăvit pre // pămînt 40 de zile, în care vreme de multe ori
Să arăta ucenicilor săi cînd călătorie în drum, pescuie în mare
şi Să ruga în casă. Iară după 40 de zile au mers la casa cinii,
unde era adunaţi apostolii cu Presfîntă Maică Sa, şi măcar că
nu-I lipsie mîncare, încă pentru sămnul dragostii au mîncat cu
ei şi i-au întărit în credinţă şi le-au poruncit ca să meargă în
lume şi să propovăduiască tuturor cuvîntul Evangheliei şi le-au
făgăduit că le trimite Duhul Sfînt, care îi va întări în toate faptele
şi învăţătura. Iară după ace i-au dus pe ei în muntele Olivetului,
unde după ce i-au învăţat iară în multe lucruri, care li să cădea a
şti şi i-au îmbucurat, rădicînd minele i-au blagoslovit şi au început
a să înălţa de la pămînt şi a Să sui în ceriu în vederea lor, pînă ce
L-au coperit nuorii; şi pentru că ucenicii rămînea acolo mirîndu
48 să şi stînd, doi îngeri în veşminte albe în chip // voinicesc au stătut
înainte lor şi le-au zis lor: „Voinicilor din Galileea, ce staţi căutînd
în ceriu? Acest Isus, care S-au luat de la voi în ceriu, aşa va veni
în sfîrşitul lumii a judeca viii şi morţii” [Fap. 1,11 ] şi nu S-au mai
văzut. Carii, auzind toţi, s-au întors din muntele Olivetului plini
18

Cf. Fap. 1, 11.
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de întristare pentru luarea Domnului de la ei şi de veselie pentru
înălţarea Lui, în Ierusalim, unde să aştepte venirea Duhului Sfînt.
Întrebare. Dezleagă-mi al şeptele articuluş.
Răspuns. În al şeptele mărturisim, că Domnul Hristos a
căruie împărăţie nu va ave sfîrşit, iară va veni la sfîrşitul lumii a
judeca viii şi morţii.
Preotul. Dumnezeu, precum-ui fără de sfîrşit milos, aşa-i şi
fără sfîrşit dirept, pentr-aceea ca să nu lasă nice o faptă bună fără
plată şi nice o faptă rea fără bintătuială. Întîie dată ne va judeca
pre noi îndată după moarte19, că atunce să va sfîrşi vremea a mai
49 fa- // ce ceva bine sau rău. Şi această judecată că cheamă dechilin,
iară a dooa oară va judeca toţi oamenii, oricîţ s-au născut din
vremea lui Adam şi să nasc, ca să vază toată lumea direptatea Lui
şi direpţii se-ş ia cinstea înainte tuturor, iară păcătoşii - ruşinea;
şi această judecată să cheamă mare, mai de pe urmă, de obşte,
iproci. Vremea ei nime muritoriu nu o şti, fără sîngur Dumnezeu.
Ci multe semne să vor arăta înainte, în soare, în stele, în mare
şi pre pămînt, în oameni şi în fiară. Cînd va veni zioa aceea
mai pe urmă, patru îngeri în patru părţi a lumii vor striga sau
vor bucina şi să vor scula toate trupurile, fieşte care cu sufletul
său şi să vor aduna în valea lui Iozăfat, unde să vor deschilini
de îngeri şi să vor pune direpţii de-a direaptă, iară păcătoşii de-a
stînga20. Şi îndată Să va ivi Fiiul lui Dumnezeu, care cu mărire
50 fără samă în mijlocul afară // de număr duhuri fericite Să va
scobori din ceriu, vîrtos, tare şi groaznic şi după ce va descoperi
cuvintele tuturor, faptele şi gîndurile, va chema pre cei direpţi la
împărăţia Părintelui şi păcătoşii îi va trimite în focul de vecie.
Fi-va zioa aceea foarte vesălă celor buni, iară groaznică celor
răi. Să facem dară bine, de ni-i voia atunci şi în veci a ne veseli.
Întrebare. Dezleagă-mi al optule articuluş?
Răspuns. În al optule mărturisim Duhul Sfînt a fi o faţă dintră
cele trei feţe dumnezăieşti a Sfintei Troiţe, Domnul nostru, făcătoriu
noao de viaţă care de la Tatăl şi de la Fiiul purcede, care-i împreună
cu Tatăl şi cu Fiiul închinat şi mărit şi care au grăit noao pin proroci.
Preotul. Taina Sfintei Troiţe care-i mai mare decît toate Tainele
Conciliul din Florenţa (1431-1445) şi cel din Trento (1545-1563) au învăţat că, pe lângă
judecata universală care va avea loc la sfârşitul lumii, există şi o judecată particulară
pentru fiecare în parte imediat după moarte, urmată de răsplata care va fi Raiul, Iadul
sau Purgatorul. Totuşi, datorită naturii sociale a fiinţelor umane, judecata universală
rămâne fundamentală. Cf. Catehismul Bisericii Catolice, Bucureşti, Ed. Arhiepiscopiei Romano - Catolice, 1993, p. 227.
20
Mt. 25, 33.
19
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credinţii noastre creştineşti fost-au vădit de Sfîntul Ioan cap 5,

51 stih 17 // cu aceste cuvinte: „Trei sînt care mărturisesc în ceriu,

Tatăl, Cuvîntul şi Duhul Sfînt şi aceşti trei unul sînt”. Fost-au
vădit şi în vreme botezului Domnului Hristos că Hristos de la
Părintele au trimis Duhul Sfînt spre apostoli, pentr-acea nu putem
a ne îndoi, iaste, au nu iaste Duhul Sfînt. Acesta-i într-o fire cu
Tatăl şi cu Fiiul, că are o fiinţă, o putere, o înţelepţie, o plinire cu
ei; şi numai într-aceasta să deschilineşte de cătră ei că purcede de
la ei; că, precum Fiiul să deschilineşte de Tatăl, că-i înţălegerea
sau cunoştinţa Tatălui cea din lăuntru şi aceasta să numeşte de
Sfinţii Părinţi naştere. Aşa şi Duhul Sfînt să deschilineşte de
Tatăl şi Fiiul, că-i dragostea cea din lăuntru amîndurora, care să
cheamă suflare, să cheamă Sfînt ca şi Tatăl Atotputernic şi Fiiul
înţălept, măcar că-s tustrei într-un chip puternici, înţălepţi şi
52 Sfinţi, că în faptele sfinţeniei să nu- // meşte de Sfînta Scriptură
mai ales Duh Făcătoriu ca şi în faptele a toată puterii îi Tatăl şi în
faptele înţălepţiei Fiiul. Pentr-acea într-un chip i să cade de la noi
cinste, închinare şi rugăciune ca şi Tatălui şi Fiiului. Să cheamă
acesta Duh de viaţă Făcătoriu, că darurile cele peste-fireşti, adecă
luminare, darul său şi alte puteri şi daruri care să amiruiesc în
partea sufletelor, aşa sufleteşte le înviază. Să chemă că au vorovit
pin proroci, că pentru darul şi lumina care le-au dăruit lor au putut
a vesti Cuvîntul lui Dumnezeu şi cu adevăr a proroci cele viitoare;
şi au fost cu ajutoriu apostolilor; şi aşa va fi cu ajutoriu şi Sfintei
Beserici Catoliceşti pînă la sfîrşitul lumii. Acestuie de multe ori
să ne rugăm, ca să vieţuim în curăţie şi fără păcat să murim.
Întrebare. Poate să arăta din Sfînta Scriptură, că Duhul Sfînt
purcede şi de la Fiiul? //
Răspuns. Poate, din cuvintele celea a Domnului Hristos:
53
„Dintr- al Mieu va lua şi va propovedui voao. Toate oricare are
Tatăl ale Mele sunt. Pentr-acea am zis că dintr-al Mieu va lua şi va
vesti voao” Ioan 16, stih 14, 15. De vreme ce Fiiul are toate care
are Tatăl, are şi suflarea făcătoare, care are Tatăl; şi aceasta Duhul
o luat de la Fiiul, adecă a să sufla. Şi din cuvintele cele întru care
Duhul Sfînt sau a trie faţă să numeşte Duhul Adevărului, adecă al
Fiiului care au mărturisit de sine: „Eu sînt adevărul” [Io. 14,6] şi
de multe ori să cheamă Duhul Fiiului, Duhul lui Hristos; şi însuş
Hristos au dat apostolilor Duhul Sfînt, suflînd spre ei, ca cînd
are zice precum această suflare iese din mine, aşa Duhul Sfînt
purcede din faţa mea. Pentr-acea cuvintele aceste „a trimite” şi „a
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da Duhul Sfînt” însămnează în Fiiul oarece începere sau izvorîre

54 a Duhului Sfînt de la Fiiul sau începere răsăririi, care // nu poate

veni de-aire, fără din suflarea făcătoare, că în Dumnezeu nu poate
a să înţelege altă deschilinire după învăţători, fără deschilinirea
prăsălii sau naşterii care naşte şi naşterii care să naşte; sau suflării
care suflă şi care să suflă. Adecă, că unul naşte, altul Să naşte;
unul suflă, altul Să suflă sau purcede, aşa cum că Duhul Sfînt nu
să izvorăşte sau nu purcede, de nu Să va sufla şi de la Fiiul, nice
Să va deschilini de cătră el. Mai pre urmă în Apocalips cap 22,
stih 1 au văzut rîul apei vii, purcezînd de la scaunul lui Dumnezeu
şi al Mieluşălului; adecă Duhul Sfînt, care la Ioan în 7 capete,
stih 38 să chemă rîul apei vii, acesta purcede de la scaunul lui
Dumnezeu, adecă de la faţa Părintelui şi de la scaunul Fiiului,
adecă de la faţa Fiiului ca de la o începere şi dintr-o fîntînă.
Întrebare. De vreme ce Duhul Sfînt purcede şi de la Fiiul, pentru //
55
ce Hristos numai au zis că purcede de la Tatăl; Ioan cap 15, stih 27 [26]?
Răspuns. Hristos, de n-au zis deschis că Duhul Sfînt purcede
şi de la Fiiul, nice au tăgăduit. Că El în multe locure S-au numit
Fiiul Omenesc şi nu putem a zice pentr-acea, că nu-i şi Fiiul
lui Dumnezeu. Amîndoao le-au tăcut din umilinţă că ne-au
dat noao de-ire [sic!] destul temeiu a crede amîndoao acestea.
Crezut-au într-aceasta Beserica Rîmlenească şi în Săborul Mare
de la Florenţia21 şi Beserica Grecească după multe întrebări
ş-au plecat capul şi au crezut acest articuluş a fi de credinţă22.
Conciliul de la Florenţa (1431-1445), considerat al 18-lea Conciliu Ecumenic al Bisericii Catolice, a fost convocat de Papa Eugeniu IV (1431-1447) mai ales pentru a realiza
unirea cu Biserica Răsăriteană. În iulie 1439 a fost semnată Bula de unire (Laetentio
caelt) cu Grecii şi alte Biserici orientale. Acest Conciliu a reluat învăţătura lui Filioque, însă fără a impune grecilor să-1 rostească în Crez. Datorită neînţelegerilor
seculare şi ameninţării cuceririi turceşti, unirea realizată la Florenţa nu a durat mult.
Cf. G. O’Collins - E. Farrugia, Dizionario sintetico di Teologia, Città del Vaticano,
1995, p. 70 - 71.
22
În istoria creştinismului, una dintre cele mai mari dispute între Biserica apuseană şi
cea răsăriteană a fost aceea referitoare la Filioque (lat. „şi de la Fiul”) adică, dacă
Spiritul Sfânt provine şi de la Fiul sau purcede numai de la Tatăl. Conciliul din Nicea
(325) şi cel din Constantinopol (381) au definit că Spiritul Sfânt „purcede de la Tatăl”,
fără însă a exclude pe Fiul. De aici unii au crezut că trebuie exclus Fiul şi ca atare
Spiritul Sfânt ar proveni numai de la Tatăl. Creştinătatea apuseană, pentru a corecta
această abatere, a introdus în Crez Filioque, lucru contestat de răsăriteni care erau
împotriva oricărei adăugiri la Crezul Bisericii primare. Conciliul din Florenţa (1439)
nu a pretins ca răsăritenii să accepte adăugirea sau rostirea lui Filioque, ci s-a mulţimit ca aceştia să recunoască adevărul acestei învăţături, lucru pe care momentan
l-au acceptat. Astăzi se consideră că cele două moduri de exprimare nu trebuie să
constituie un punct de divergenţă, ci de completare reciprocă. Cf. Catehismul expli21
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Întrebare. Că ce s-au zis într-acest articuluş că Duhul Sfînt
purcede şi de la Fiiul, cum aceasta în Sfînta Scriptură chiar şi deschis
nu o cetim necăiri şi Domnul Hristos, cînd vorovie de purcederea
Duhului Sfînt numai de Tatăl pomenie, la Ioan cap 15, stih 26, zicînd:
56 „Cînd va veni // Mîngîitoriul (adecă Duhul Sfînt) care Eu îl voi
trimite voao de la Tatăl, Duhul adevărului care de la Tatăl purcede”.
Răspuns. Nu vine aceasta, afară că de nu iaste undeva numele
sau aducerea aminte de vrun lucru, nu iaste nice acel lucru. Şi afară
de această, măcar că nu să adevereşte ceva c-un cuvînt sau într-un
loc, destul iaste, că dintr-alt cuvînt sau loc, adecă stih, pe ales să
adevereşte. Pentr-acea, de unde, de cine şi de la cine să numeşte
Duhul Sfînt a să trimite, să numeşte şi a purcede, adecă de la acela
purcede Duhul Sfînt, de cine să trimite. Că cînd au zis Hristos:
„Pe care Eu îl voi trimite voao”, atîta face ca, cînd are fi zis: „Care
de la Mine purcede”; pentr-acea apoi n-au mai procitit aceasta.
Preotul. Zic filosofii, că a nu bizăntui ceva, nu-i totuna cu a
57 tăgădui, adecă unde nu să bizăntuie- // şte ceva sau pentru că nu să
bizăntuieşte ceva, nu putem zice că să tăgăduieşte. În Sfînta
Evanghelie la Ioan cap 1, stih 3 cetim: „Toate pin El fură”, adecă
pin Cuvînt, unde măcar că de Tatăl şi de Duhul Sfînt nu pomeneşte
nimic, nu putem zice, că aceste doao Feţe n-au lucrat şi n-au ajutat
împreună cu Cuvîntul ca un făcătoriu la facerea şi ţinerea tuturor
faptelor. Mathei 11 cap[ete], stih 27 Domnul Hristos zice: „Nice pe
Tatăl L-au cunoscut cineva, fără Fiiul”. De aice de-are vre cineva
să zică, că Duhul Sfînt n-au cunoscut pe Tatăl au pe Fiiul, au n-are
zice rău? Pentr-acea de să va lua în samă acest argument, adecă
ocă ce aduc înainte schizmaticii sau care s-au tăiat de cătră
Beserica Sfînta pentru că Domnul Hristos necăiri chiar şi deschis
n-au zis, că Duhul Sfînt purcede şi de la Fiiul. Şi pentr-acea nice
58 noi nu sîntem // deatori a crede aceasta. Tribuie să să ia în samă şi
aceasta după argumentumul sau oca, care o am adus noi în punerea
înapoi împotriva împotrivnicilor. Adecă, că Duhul Sfînt n-au
cunoscut pe Tatăl, de vreme ce şi aceasta Domnul Hristos deschis
necăiri n-au zis. Şi pentr-acea şi aceasta nu vom fi deatori a ţinea
au a crede. Doar nu să cuvenie aceasta umilinţii atîta de mare a lui
Hristos (pentru care mai de multe ori S-au numit pe Sine Fiiul
Omenesc, decît Fiiul lui Dumnezeu, măcar c-au fost şi Fiiul lui
Dumnezeu) d-are fi zis deschis, că Duhul Sfînt purcede şi de la
Fiiul, însă şi aceasta destul o arătat şi o deschis aire cu alte cuvinte,
cat, Bucureşti, Ed. Arhiepiscopiei Romano - Catolice, 1979, p. 160.
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cînd numie pe Duhul Sfînt Duhul adevărului. Că acest adevăr îi
însuşi Cuvîntul întrupat; precum însuşi mărturiseşte de sine la
Ioan cap 14, stih 6: „Eu sunt Adevărul”. Şi în locul mai sus adus
59 înainte, cît li-// pseşte, atîta au descoperit zicînd: „Trimite-voi
voao”, adecă Eu voi trimite. Că de vreme ce în cel ce trimite pe
altul pururea să înţelege oarece izvorîre şi mai-naintere, adecă cel
ce trimite pre altul pururea îi oarecum mai denainte, are ave
Cuvîntul întrupat căutînd spre Duhul Sfînt afară de mai-nainterea
suflării făcătoare? Adecă, că Duhul Sfînt să izvorăşte şi să începe
şi purcede de la Fiiul iară Fiiul nu să izvorăşte, nu să începe, nice
purcede de la Duhul Sfînt. Arătat-au aceasta şi aire cu alte cuvinte
la Ioan, cap 16, stih 14 zicînd: „Că dintr-al Mieu va lua şi va vesti
voao. Toate care are Tatăl ale Mele sînt”. Pentr-acea am zis: „Că
dintr-al Mieu va lua şi va vesti voao”. Şi ce poate altceva a lua
Duhul Sfînt de la Cuvînt afară din suflarea ce să suflă, cum toate
are altele ca un Dumnezeu? Şi de vreme ce Fiiul are toate care are
60 Ta- // tăl, tribuie să aibă şi suflarea cea suflătoare sau făcătoare şi
aceasta tribuie să o aibă şi Fiiul pin averea, împărţirea sau dăruirea
şi darea orice are unul şi altul, că pin această dare şi avere de obşte
Fiiul nu să deschilineşte de cătră faţa Părintelui şi nice aminterea
nu să deschilineşte, fără cît în faţă sau în fire, adecă, încît îi Fiiu,
aminterea n-are ave acestea toate ori care are Tatăl. Arătat-au
această suflare sau trimitere şi cu fapta de care mărturiseşte Ioan
cap 20, stih 22. Şi după ce au zis acestea, au suflat şi au zis lor
„luaţi Duhul Sfînt”, adecă, vre să arete pin aceasta, că precum
această suflare purcede de la mărit Trupul Sfinţiei Sale, aşa şi
Duhul Sfînt au purces de la faţa Lui cea dumnezăiască. Şi adevărat,
aceste cuvinte: „a da” şi „a trimite”, însemnează în Fiiul oarece
izvorîre şi mai denaintere; că întră doi care-s întră sine întru toate
61 asemene nu-i // sucaş, ca unul pe altul să trimită au să de. Pentracea de multe ori cetim că Tatăl au dat pe Fiiul şi L-au trimis pe
El; iară Fiiul să fie dat, au să fie trimis pe Tatăl, necăiri nu cetim,
nice să găseşte; nice cum că Duhul Sfînt au dat sau au trimis pe
Tatăl au pe Fiiul sau să-i fie trimisă undeva. Deci, de vreme ce
aceste cuvinte: „a da” şi „a trimite” însămnează oarece izvorîre
sau mai denaintere, nu poate aceasta a fi alta în Fiiul fără suflarea
ce suflă, care-i mai denainte de suflare ce să suflă sau de cel ce să
suflă, nu cu vreme sau în vreme, ci în izvorîre sau încît unul
izvorăşte iară altul să izvorăşte sau purcede de la cel ce trimite şi
izvorăşte. Şi iară foarte chiar şi cu alese cuvinte arată purcedearea
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Duhului Sfînt şi de la Fiiul, Sfîntul Ioan în Apocalips cap 22, stih

62 1 zicînd: „Şi mi // -au arătat izvorul apei vieţii limpede ca cristalul,

purcezînd de la scaunul // lui Dumnezeu şi al Mielului”. Acest
izvor de apă vie îi Duhul Sfînt, precum însuşi Sfîntul Ioan arată în
Sfînta Evanghelie cap 7, stih 37, 38, 39 la cuvintele celea ale
Domnului Hristos „De-i sete cuiva să vie la Mine şi să be. Care
crede în Mine precum zice Scriptura, rîure de apă vie vor cură din
pîntecele lui”. Şi aceasta o zis de Duhul Sfînt, care vre să de celor
ce vor crede în El, că încă nu li să era dat Duhul Sfînt, că Isus încă
nu să era proslăvit. Deci de vreme ce purcede de la scaunul lui
Dumnezeu şi al Mielului, chiar şi deschis arată că purcede de la
Tatăl şi Fiiul că pin scaunul să înţelege fiinţa sau firea dumnezăiască
care-i numai una; iară pin Dumnezeu să înţelege Tatăl de vecie, că
şi la Colosseni cap 3, stih 1: „Pentr-acea deacă v-aţi sculat cu
Hristos, care-s sus, căutaţi unde-i Hristos, de-a direaptă Părintelui
şezînd”, adecă, ale Părintelui. Iară pin Miel să înţelege Fiiul de ve63 // cie care pentru noi s-au întrupat şi au murit; după cuvîntul lui
Isaiia Proroc cap 53, stih 7: „Ca o oaie la junghere să va duce şi ca
Mielul înainte celui ce-1 tunde va tăcea şi nu va deschide gura sa”.
Şi după cuvîntul din Apocalips cap 5, stih 7 [6]: „Şi am văzut şi
iată în mijlocul scaunului şi a patru fieri şi în mijlocul celor mai
bătrîni Mielul stînd ca un omorît sau junghiat”. Pentr-acea dară,
de la aceşti doi, adecă de la Tatăl şi de la Fiiul, care-s tot unul în
fire şi fiinţa cea dumnezăiască ca dintr-o fîntînă şi de la o începere
purcede rîul apei vieţii, adecă Duhul Sfînt. Pentr-acea dară, de
vreme ce în Sfînta Scriptură purcederea Duhului Sfînt şi de la
Fiiul necăiri nu să tăgăduieşte, ci încă destul şi chiar să arată din
multe locuri a Sfintei Scripturi, n-au făcut rău Beserica
Rîmlenească că au vădit şi au dezlegat acest punctum şi credin- //
64 cioşilor săi l-au dat a să crede ca un articuluş al credinţii catoliceşti.
Şi n-au greşit că au adăugat acest cuvînt „şi de la Fiiul” în Simbolul
sau Credeiul Credinţii; că lucru adevărat au adăugat pentru
înţelegerea Dumnezăirii deplină arătare şi mai ales pentru că de
multe ori în ceteniile apostolilor şi în cărţile Besericii şi ale
Sfinţilor Părinţi să găsăsc aceste cuvinte: „Duhul lui Hristos”,
„Duhul Fiiului” cum s-are putea zice dară sau a să scrie sau a să
ceti; de n-are purcede Duhul Sfînt şi de la Fiiul? Şi Filot Patriiarhul
de la Ţarigrad în rugăciunea care să începe cu aceste cuvinte:
„împărate cerescule” şi să ceteşte sara în Postul Mare, aşa grăieşte
de Duhul Sfînt: „Suflare feţelor”, „Duhul Părintelui de la
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Părintele”, „Duhul Fiiului”, „Duhul lui Hristos” iproci. Ce lipseşte
mai ales şi mai chiar spre aceste cuvente? Şi de au oprit Săborul de
65 la Efes23 ca să nu cuteze cineva // a scrie au a învăţa altă credinţă
afară dintr-aceasta, care au rînduit şi au dat afară Sfîntul Săbor de
la Nicheia24, această credinţă învăţînd purcederea Duhului Sfînt
de la Fiiul nu să poate zice că iaste alta, care numai arată mai chiar
şi mai ales ce să coprinde şi nu era chiar şi ales dat afară în Săborul
Mare de la Nicheia. Aşa şi al doile Săbor Mare, care au fost în
Ţarigrad2525 după cel de la Nicheia au făcut Credeiul care acum să
ceteşte în toate besericile noastre, măcar că nu-i în toate asemene
celui de la Nicheia. Ci pentru că nu-i împotriva acelui de la
Nicheia, de vreme ce tot acela îl descopere şi îl dezleagă mai chiar
şi mai ales, nu putem zice că au rînduit. Şi au făcut altă credinţă
deschilinit în sine de cătră cea care au rînduit şi au făcut Sfinţii
Părinţi în Săborul de la Nicheia. Toate Săboarele cele Mari care au
66 fost din începerea Besericii lui // Hristos au or fi pînă la sfîrşitul
lumii, a unii puteri, a unii vredincii şi a unii tării sînt şi poate un
săbor mare a rîndui şi a dezlega şi a da afară ce au fost rămas au
nu s-au fost dezlegat şi dat afară de alt săbor mare; şi un săbor altui
săbor nu poate lua puterea au să-1 oprească că nu-i mai mare unul
decît altul sau mai puternic. Pentr-acea opreliştea aceea ca nime să
nu scază ceva au să adauge la mărturisire credinţii, cade numai
spre cei carii n-au acea putere, vrednicie, destoinicie şi tărie ca
săborul mare de obşte. Pentr-acea de-ar vre vrun învăţătoriu,
dascăl mare au vrun ipiscop au patriiarh să rînduiască şi să facă
vrun articuluş de credinţă şi la mărturisirea credinţii are vre să-1
dea să să crează şi să să ţie de toată Beserica, aceasta ei n-are
Al treilea Conciliu ecumenic convocat de împăratul Răsăritului Teodosie II (408-450)
în anul 431, pentru a clarifica controversa referitoare la Născătoarea de Dumnezeu,
a reafirmat rolul Conciliului de la Nicea (325) ca bază a ortodoxiei credinţei. Cf. G.
O’Collins - E. Farrugia, Dizionario p. 70
24
Conciliul de la Nicea (azi Iznik, în Turcia) este primul Conciliu ecumenic al Bisericii,
convocat de împăratul Constantin I (306-337) în anul 325 pentru a condamna erezia
ariană. În cadrul acestui conciliu s-a stabilit că „Spiritul Sfânt purcede de la Tatăl”.
Cf. G. O’Collins - E. Farrugia, Dizionario p. 72.
25
Al doilea Conciliu ecumenic al Bisericii, a fost convocat de împăratul orientului Teodosie I (379 395), în anul 381, conciliu la care n-au fost reprezentaţi nici Papa Damasc I nici Apusul. Conciliul a afirmat dumnezeirea Spiritului Sfânt. I-a recunoscut
Scaunului Patriarhal din Constantinopol locul de onoare după Roma. A decretat că
învăţăturile definite la Nicea (325) reprezentau bazele ortodoxiei, iar Crezul elaborat
de aceste două concilii, numit Crezul niceno- constantinopolitan, în care nu era Filioque, a fost promulgat la Conciliul de la Calcedonia (azi Kadi-Köi, în Turcia). Cf. G.
O’Collins - E. Farrugia, Dizionari op. 66.
23
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putea face, că de aceasta puterea, destoinicia şi învredniciia cea

67 mai de sus i-au oprit pe ei, iară // săborul cel mare de obşte are

putea că-i asemene în putere celui de mai-nainte în putere, adecă,
are atîta putere ca şi cel de mai-nainte, însă şi acesta mai de pre
urmă nimica nu poate rîndui împotriva vrunui lucru sau articuluş
al credinţii, care o dată s-au isprăvit şi s-au dat afară şi dirept şi
adevărat s-au priimit; că numai un adevăru-i şi ce-i odată adevărat
îi caută să fie totdeauna adevărat şi aceasta de s-are întîmpla
oarecînd, de la cel ce arată sau de la cel ce tăgăduieşte are fi
greşălă; care lucru de-am zice de săboarele cele mari de toată
lumea şi de obşte, am fi eritici, pentru că în săboarele cele mari
pururea Duhul Sfînt au fost cu ei, de n-au putut greşi. Însă, au
rînduit oarece ce au fost de lipsă şi ce au fost lăsat săboarăle sau
n-au fost dat chiar afară şi de ales că aceasta n-au fost oprită nice
68 odinăoară altor săboară. Şi adevărat tot // săborul au lăudat şi au
întărit orice ce într-alte săboară de mai-nainte dumnezăieşte au
fost dat afară să să crează; au au rînduit şi au descoperit ce au fost
lăsat alte săboară sau chiar n-au fost dat afară din arătările şi
scările lor. Pentru ce dară n-are fi putut şi Săborul cel Mare de la
Florenţia a lua în articuluşul credinţii purcedea Duhului Sfînt de
la Fiiul, care nice au fost tăgăduit, nice chiar şi deschis dată afară
de alte săboară. Şi dintr-acesta au putut fi aceasta mai tare precum
să scrie în Istoriile Besericii; că cele ce s-au fost isprăvit în al doile
Săbor de la Nicheia26, au fost adusă înainte şi arătate în Florenţia
cu iscăliturile şi peceţile care era ţinute şi ascunse de părinţii cei
letineşti; şi acolo s-au aflat şi Credeiul cu adăutarea acestui cuvînt
69 „şi de la Fiiul”. De vei zice că Săborul de la Florenţia n-au // fost
săbor mare şi de obşte, spunem, dară ce au fost lipsă acelui săbor
ca să să poată chema şi numi săbor mare şi de obşte? Că acolo au
fost de faţă însuşi marele Evghenie Papa de Rîm 27, care nice un
papă pînă acum n-au fost făcut, cînd s-au fost făcut alte săboară,
ci totdeauna numai solii lor era. Aşijdere, acolo au fost şi Ioan
Paleologul28, împăratul Răsăritului, vestit cu învăţătura; Iosif
Cel de-al doilea Conciliu de la Nicea a fost convocat în anul 787 de împărăteasa regentă
Irina şi prezidat de Tarasie, Patriarhul Constantinopolului, cu participarea unei delegaţii din Occident, a condamnat erezia iconoclastă şi constituie o sinteză a celor şase
concilii precedente. Acest Conciliu este considerat de Ortodocşi ca fiind al şaptelea
şi ultimul Conciliu Ecumenic. Cf. G. O’Collins - E. Farrugia, Dizionario p. 73
27
Papa Eugeniu IV, este cel care a convocat Conciliul din Florenţa (1431-1445) şi care a
pontificat între anii 1431-1447. Cf. Horia Vintilă, Dicţionarul papilor, Bucureşti, Ed.
Saeculum, 1999, p. 142
28
Ioan VIII Paleologul este cel care, în urma unei scrisori a Papei Eugeniu IV, i-a
26

Catehismul lui Iosif de Camillis 1726

patriiarhul de la Ţarigrad, care în vremea Săborului, după ce
foarte greu s-au betejit, mai-nainte de ce are muri, au vrut pentru
neîndoiala mîntuirii sale, care vre să o amiruiască în cealaltă
viaţă, încă pînă ce au trăit au vrut a mărturisi şi a întări şi cu
iscălitura purcederea Duhului Sfînt de la Fiiul, precum au şi făcut
şi s-au iscălit la Sfînta Uniia Besericii Greceşti cu cea Letinească.
Fost-au acolo şi Antonie Heraclie vicarişul patriiarhului de la //
70 Alexandria, Isidor mitropolitul Kiovului şi a toată Ţara Rusască
arhiipiscop, om mare şi vestit întru toate învăţăturile mari şi
vicareşul patriiarhului de la Antiohia, Dosofteiu mitropolitul,
Monembast şi vicareşul patriiarhului de la Ierusalim, Besarion
Nicheanul, MitrofanŢiziţanul şi Gheorghie protosinghelius, carii
unul după alt au fost patrierşi Ţarigradului; fost-au acolo mulţi
foarte şi cardinalişi, arhiipiscopi, ipiscopi şi dascăli mari precum
din Beserica Apusului, aşa şi din Beserica Răsăritului, carii toţi
cu o gură, cu o inimă şi cu un duh o mărturisit Duhul Sfînt a
purcede de la amîndoao Feţele, adecă de la Tatăl şi Fiiul ca de la o
începere. Şi Sfînta Unie în lucrurile credinţii întru toate o primit
şi o întărit în laude şi cîntece, mulţămind lui Dumnezeu şi Sfintei
71 Troiţe într-a cui laudă şi mărire acest sfînt săbor s-au fost // strîns.
Ce te mai îndoieşti dară, oricare nu crezi? Că aceştia toţi mai susnumiţi şi în pildă aduşi, foarte mari şi iscusiţi pentru învăţătura,
sfatul, viaţa dumnezăiască, bunele fapte şi deregătoriile besericeşti
şi măririi vestiţi oameni au greşit; şi tu care eşti fără minte şi
numai pentru îndărăpnicia şi orbirea nu vei să cunoşti şi să crezi
să nu greşeşti? De vei zice că aceşti oameni lăudaţi şi vestiţi din
neamul grecesc au fost înşelaţi şi înceluiţi de latini pin multe
făgăduiele, daruri şi alte înşelături omeneşti şi aşa au fost traşi în
partea lor; spune-mi, rogu-te, cu ce frunte cutezi aceasta a grăi sau
pre aceşti foarte preluminaţi, vestiţi şi învăţaţi oameni din seminţie
aşa mare cu limbă neînruşinată a-i muşca şi a-i ghelăzui; ca cînd
aceştia pentru vaza omenească şi făţărnicia au vro dobîndă
72 trecătoare ş-are fi întinat sufletul şi ş-are fi lăsat credin- // ţa pentru
care atîtea mii de mucenici foarte bucuroşi ş-au vărsat sîngele său;
caută de vezi acea ocară şi ghelăzat care aleşueşti şi munceşti să
aduci împotriva acelor oameni mari, vestiţi şi vrednici odihnii de
vecie vestii lor şi măririi lor. Au nu cade în tine şi au nu să întoarce
în capul tău? In tine (zic) cade acar eşti cu neamul grec din
condus pe răsăriteni la Conciliul de la Florenţa, împreună cu Iosif, Patriarhul Constantinopolului şi cu mitropolitul de Nicea, Visarion. Cf. Michel Lemonnier, Storia
della chiesa, Vicenza, Ed. I.S.G., 1981, p. 284.
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seminţie, acar numai cu sucaşul şi credinţa, cînd (ah, mă doare)
celor nevinovaţi şi mai slabi în cunoştinţa credinţii şi rînduielele
besericeşti şi celor mai proşti le dai pildă rea şi învăţătură a nu
crede lucrurilor celor care foarte dumnezăieşte au fost isprăvite şi
rînduite, descoperite, date afară a să crede şi a să ţinea de alte
săboară mari care s-au făcut la Răsărit. Adu-ţi aminte şi de
acestea, rogu-te, pentru cel ce vieţuieşte în veci şi pentru mîntuirea
ta! Că nu numai o dată s-au scăzut şi s-au tăiat de cătră Beserica
73 Romei într-ace- // st punt. Adecă în purcederea Duhului Sfînt
blăstămaţii şi îndărăbnicii greci, întradins rămăind în greşala lor;
ci mai de multe ori; după care neascultare şi îndărăbnicie pururea
au venit şi izbînda sau certarea lui Dumnezeu pe ei, care izbîndă
şi certare atunce s-au arătat mai deschis, cînd s-au luat Ţarigradul,
cetatea ce vestită, ce să chema Rîmul Nou, scaunul cel luminat al
împărăţiei Răsăritului de Mahomet al Doile împărat turcesc anul
1453 supt Constantin Paleologul, împăratul cel mai de pe urmă
creştinesc, catolicesc, fiind patriiarh iară acei cetăţi Gregorie,
tocma în vremea Rusalilor cînd să prăznuieşte sărbătoarea
Duhului Sfînt. Şi acum supt amarul jugului turcilor cu mare ocară
şi bajocura numelui creştinesc suspină, atîta ca şi cîndu-ş aleg
ipiscopi şi patrierşi, le caută de la turci să ia tărie şi pe tot anul
74 foarte greu bir le caută să de. O dosă- // dită Ţara Grecească! Erai
oarecînd legii creştineşti, pravoslavniceşti, catoliceşti foarte
frumoasă podoabă tuturor învăţăturilor, meşterşugurilor, ştiinţelor
şi înţelepţiilor celor mai frumoasă, înfrămseţate şi mai vestite,
preluminată şi cu tot binele şi darul dumnezăiesc încungiurată
maică! Iată unde te-au împins trufia ta care n-ai vrut pre pămînt să
fii supusă vicarişului lui Hristos, îţi caută să rabzi atîta pedepsire
amară şi fără de milostivirea turcilor. Care ocară, nemilostivire şi
dosadă al Cincile Nicolae29, acei vremi Papa de Rîm foarte
adevărat ţ-au prorocit, care grecilor, care să punea împotrivă
stăpînirii scaunului apostolicesc de la Roma şi hrisovul30 sau
diploma de împreunarea şi Sfînta Unie cu Beserica Romei nu vre
să priimească, le-au scris carte groaznică şi înfricoşată de care
pomeneşte Bozie, De Semnele Besericii în a 20-cea carte într75 acesta chip: „Aşteptăm încă // întoarcerea voastră, căutînd în Isus
Preotul de vecie şi Domnul, care zmochinul cel sterp pînă al treile
Papa Nicolae V (1566 - 1572), erudit umanist. În perioada pontificatului său începe
construcţia Bibliotecii Vaticane şi se realizează proiectele pentru noua bazilică Sf.
Petru. Cf. H. Vintilă, Dicţionarul p. 187
30
Scris hrstvul.
29
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an au poruncit să-1 lasă omului care să gătea să-1 taie pentru că nu
aducea roadă. Trei ani om aştepta, doară vă viţi întoarce de cătră
schizmă”. Adecă, de cătră tăierea şi deschilinirea Besericii după
porunca Mîntuitoriului nostru de zmochin. „Iară de nu vă viţi
întoarce, vă viţi tăie ca să nu faceţi pămîntul fără de folos şi
lenevos. Anul 1451”. Scrisu s-au carte precum spune însuşi
Ghennadie patriiarhul Ţărigradului plîngînd dosădirea şi robia
neamului său că neamul şi seminţia grecilor cea mare, înfricoşată,
înţeleaptă, luminată, tare, puternică, stăpîna lumii, pentru izbînda
şi certarea lui Dumnezeu în robia neamului celor proaste cu
lăcrămoasă şi tristă primejdie31 îi dată. Vedeţi dară voi grecilor
cătă nevoie şi mişălătate v-au aşteptat şi vi să întîmpla, carii sînteţi
76 cu cei mai ur- // gisiţi decît toţi urgisiţii şi călcaţi de turci; că
precum de la jidovi, pentru Fiiul lui Dumnezeu a căruie venire
într-această lume ca să răscumpere neamul omenesc o tăgăduit
sau luat toiagul şi stăpînirea, aşa şi voi pentru Duhul Sfînt a căruie
purcedere şi de la Fiiul fără ocă o aţi tăgăduit, vi s-au luat
stăpînirile ţărilor voastre şi buzduganul sau toiagul de împărăţie şi
din direaptă judecata lui Dumnezeu s-au dat altor neamuri. Că
părţilor care să pleacă spre lene li să cuvine ca părţii cei mai de
sus, adecă, capului să fie ascultătoare şi în toate faptele lor să i să
supuie. După acel Sfînt Mare Săbor de obşte de la Florenţia n-au
avut grecii nice o dată oamenii aşa învăţaţi, cum au fost cei, carii
dintră greci au fost într-acest Mare Săbor. Mai bine-i dară şi mai
cu nădejde a urma celor înţelepţi, decît celor proşti, neînvăţaţi şi
77 mai de jos care-s plini // şi să varsă în toate părţile de fără de toată
mintea pentru obrăznicia. La întărirea acestui articuluş aş pute
aduce şi mai multe din Sfînta Scriptură şi alţi Sfinţi Perinţi şi greci
şi latini; ci acestea pentru învăţătura voastră, ruşilor, îs destul; de
vă veţi curaţi mintea voastră de îndărăbnicie şi neascultare de tot,
de vă veţi lăpăda cu jurămînt de cătră grecii voştri cei carii poartă
steagul tăierii de cătră Sfînta Beserica cea adevărată înainte, de
veţi frînge de tot împietrirea inimii voastre în piatra cea de probe
a credinţii Sfintei Beserici Rîmleneşti, Catoliceşti şi cu mare
umilinţă şi smerenie veţi pleca capul vostru cel spulberat, neaşezat
şi trufaş, capului Besericii Catoliceşti de la Roma.
Întrebare. Dezleagă-mi al noaole articuluş?
Răspuns. În al noaole articuluş mărturisim a fi numai o Beserica
78 Ca- // tolicească care să zice Săbornicească şi Apostolicească.
31
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Preotul. Pin Beserica să înţe[le]ge adunarea credincioşilor lui
Hristos carii de Domnul Hristos să cheamă turmă supt un păstoriu:
va fi o turmă şi un păstoriu. Acestea fac un trup de taină, al carie
capul nevăzut îi Domnul Hristos, iară văzut, vicareşul Lui pre
pămînt. Şi acestea pentr-acea ne chemăm şi facem un trup, pentru
ca să cunoaştem toţi un cap şi lui să ne plecăm întru toate lucrurile
besericeşti ca să credem toate articuluşurile credinţii, care au fost
date afară ca să să crează, ca să avem toţi acele 7 Taine ale Besericii
şi să ţinem canoanele şi unul pe alt să ajutăm32 cu rugăciunea şi
faptele dragostii, precum şi în trup o parte ajutoreşte pre alta. Să
coprind în această Beserica şi direpţii, carii au murit şi cei care-s
fericiţi şi pururea văd faţa lui Dumnezeu şi cei, carii pătimesc //
79 încă în Purgatorium sau în locul cel de curăţănie. Beserica celor
vii să cheamă Beserica vitejească, că pînă sîntem într-însa tribuie
vitejeşte a ne purta şi ne caută să ne batem cu lumea şi să ne
luptăm cu diavolul, cu carnea, adecă cu trupul, cu ereticii şi cu
cei necredincioşi şi pătimirile noastre. Iară Beserica sau adunarea
morţilor să cheamă Beserica izbînditoare, că cu aceştia cu toţi au
izbîndit şi au biruit, cu carii într-atîta ne unim şi facem un trup,
încît le dăm cinste lor, de unde le mai creşte şi li să mai adaugă
cinstea şi mărirea ce li să întemplă. Şi ei pururea pentru noi să
roagă lui Dumnezeu iară cu cei morţi care-s în locul curăţănii,
pentru că să ajutoresc cu rugăciunile şi milosteniile şi posturile
noastre. Care nu-s botezaţi nu să numără întră părţile sau ramurile
Besericii, care-s botezaţi şi au căzut în eresuri îs părţi sau ramure
80 tăiete de cătră trup, adecă, de cătră // Beserica, iară carii numai în
păcate au căzut să numesc părţi sau ramure betegoasă. Să cheamă
Sfînta că Hristos şi mulţi credincioşi ai lui Hristos sînt şi or fi
şi pentru că Legea, Tainele şi cinurile ei sînt sfinte. Să cheamă
catolicească că-i petutindine şi să tinde în toată lumea şi să va tinde
pînă la sfîrşitul lumii. Şi pentru că după ce s-au înălţat Hristos la
ceriu, apostolii dintîi au vestit şi o dat afară legea şi învăţătura ei
şi au scris Evanghelia, ceteniile şi au rînduit canoanele care să
cinstesc şi să ţin de Sfînta Beserica, să numeşte Apostolicească.
Întrebare. Oare pre cine credem a fi cap văzut Besericii Catoliceşti?
Răspuns. Pre marele Papa de Rîm, care-i vicariş Domnului
nostru Isus Hristos pentru c-au rămas în locul sfîntului Pătru.
Preotul. Mai-nainte de ce s-au fost suit Domnul Hristos la
81 ceriu ca să nu // rămîie turma Sfinţiei Sale fără păstoriu, au vrut să
32

Scris ajutem.

Catehismul lui Iosif de Camillis 1726

rînduiască în locul Sfinţiei Sale vicariş care să fie mai mare peste
toţi şi să aibă grijă de Beserica lui; şi pentru această deregătorie
au ales pre Patru Apostol, că l-au judecat mai vrednic; ci încă mainainte de ce l-are rîndui l-au întrebat de libov sau dragoste care-i
mai mare faptă întră faptele theologhiei, întrebîndu-1 de trei ori
să vază, iubeşte-L mai mult decît ceialalţi şi după ce au mărturisit
Patru că L-are iubi, Hristos i-au zis: „Paşte oile Mele, paşte mieii
Miei, paşte aleşii Miei” [Io. 21, 15-17]. Supt aceste cuvinte să
înţeleg toţi ori cîţi sînt din staulul lui Hristos: mireni şi preoţi şi
făcători de bine. Şi atunci au întărit făgăduiala ce i-au făgăduit
cu aceste cuvinte: „Ţie îţi voi da cheile împărăţiei ceriurilor”
[Mt. 16, 19], adecă, puterii tale voi da împărăţia Besericii mele
ca să poţi deschide şi închide sufletelor uşile ceriului. Credinţa
82 lui după ce s-au în- // tors, au fost foarte tare şi neclătită, că
pentru el mai vîrtos Hristos au fost rugat pe Tatăl ca să nu scază
şi să să sfîrşască credinţa lui33, pentr-acea şi spre el au întemeiat
Beserica sa, zicînd: „Tu eşti piatră şi spre această piatră voi zidi
Beserica Mea” [Mt. 16,18]. Pentr-acea ceialalţi apostoli şi ucenici
după înălţarea Domnului Hristos cunoştea şi ţinea pre Patru
ca pre un mai-mare şi îi da lui locul ca să şază dintîi şi întîi să
grăiască în săboară şi să isprăvească; şi latinii îl cheamă voivod
sau întîiul apostolilor, iară grecii care ţinea scaunul cel dintîi şi
deregătoria lumii. Acest sfînt apostol, după ce au rămas oarecîţi
ani în Antiohie, vestind Cuvîntul lui Dumnezeu, au mers la Rîm
şi acolo o întemeiat Beserica şi au pus scaunul său şi au trăit 24
de ani şi pentru credinţă au murit, fiind răstignit cu capul în jos.
83 După moartea lui au fost ales altul în locul // lui şi după acela
altul şi altul pre rînd pînă acum; şi pentru că privileghiumurile,
hrisoavele34, deregătoriile, scutirile besericeşti nu să pierd, nice să
scad, ci pururea de cei pe lege mai denainte rămîn celor carii să
rînduiesc în locul lor pe lege, au rămas de la unul la alt şi rămîne
în Papii de Rîm şi vrednicia, adecă, deregătoria care au avut
Sfîntul Patru, cînd au trăit încă la Roma. Îl cunosc pururea şi l-au
cunoscut pe el toţi catolicii, adecă, pravoslavnicii şi mărturisesc
că credinţa Besericii Rîmleneşti au fost şi va fi pînă la sfîrşitul
lumii adevărată, direaptă, sfînta, şi care tăgăduiesc aceasta întră
eretici şi tăeţi de cătră beserica sfînta să numără că însămnează
că ar fi minţit adevărul de vecie, cînd au zis: „Cu voi oi fi pînă la
33
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Cf. Lc. 22, 32.
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sfîrşitul lumii şi porţile iadului nu vor birui cu ea” [Mt. 16, 18]. //
Întrebare. Dezleagă-mi al zecele articuluş?
Răspuns. În al zecele mărturisim un botez întru iertarea păcatelor.
Preotul. În locul obrezaniei sau tăierii-împrejur care s-au
fost poruncit în Teştămăntul Vechiu, Domnul Hristos au rînduit
botezul, care are a şterge în cel ce să botează păcatul cu care să
naşte sau care trage de la strămoşul nostru Adam şi altele toate
care au făcut pînă acii şi a aduce darul cel dintîiu şi a însămna
cu sămn care nu să poate şterge nice odinăoară, pin care sămn să
face părtaş turmii lui Hristos, adecă, fiu lui Dumnezeu. Aceasta-i
poarta pin care întră omul în Sfînta Beserica, să uneşte şi să
face ram Besericii şi să poate chema creştin; aceasta-i cea mai
denainte taină întră Tainele Besericii; acesta-i temeiul adevărului
creştinesc, cu acesta tot omul poate a să spăşi, iară fără acesta
85 nice- // decum. Că însuşi Hristos au zis la Ioan cap 3, stih 7 [51:
„Oricine nu să va naşte a dooa oară din apă şi din Duhul Sfînt,
nu va putea întră întru împărăţia ceriului” şi aire „care va crede
în Mine şi să va boteza, acesta să va mîntui”. Însă nu numai
pin botez să amiruieşte iertarea păcatelor, ci şi pin taina sfintei
spovedanii; şi aşa Domnul Hristos au rînduit pentru mai mare
neîndoiala mîntuirii noastre, pentru că de multe ori noi păcătuim
şi nu putem mai de multe ori a ne boteza, că botezul nu să dă
mai de multe ori, fără numai o dată; putem pin spovedanie iară
a amirui darul care am fost pierdut pin păcat. De aice putem
cunoaşte, cîtu-i de mare şi de scumpă chedvea şi voirea cea bună
a Domnului Hristos, de vom socoti de o parte grozăvia păcatului,
de altă parte frămsăţea nevinovăţiei. Care rămîne în păcat, are pre
Dumnezeu buşuluit, mînios şi-i înstreinat de cătră Dumnezeu şi
86 fiiul peririi să cheamă. // Iară care vieţuieşte fără păcat în darul
şi chedvea lui Dumnezeu are pe Dumnezeu milă, frate şi tată.
Întrebare. Dezleagă-mi al unsprezecelea articuluş.
Răspuns. Într-al unsprezecelea articuluş mărturisim că
credem şi aşteptăm învierea morţilor.
Preotul. Dumnezeu atîta-i de dăruitoriu şi de milos a face
bine, ca cît mai mic lucru fără de plată şi de dar nu lasă. Vede că
într-această lume sufletul iubeşte trupul său şi cu el vieţuieşte şi
lucrează pentr-acea ca să-i fie în chedve şi să-i plătească munca;
au socotit şi au isprăvit în sine ca să învieze trupurile tuturor
oamenilor şi pe ele în vremea cea mai de apoi a lumii la judecata
sa să le cheme, ca să plătească fieşte căruie după faptele sale cu
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destul. Pentr-acea toate sufletele şi ale direpţilor şi ale păcătoşilor

87 ş-or lua trupurile sale, care avea într-această lume şi în- // viindu-

le or merge la Judecata lui Dumnezeu cea mai de apoi care va fi
de toată lumea; însă cu această deschilinire că trupurile direpţilor
or fi foarte frumoasă, înfrămseţate, strălucitoare, supţii, uşoare,
nepătimitoare, iară ale păcătoşilor or fi foarte grozave, întunecoasă,
groasă, grele, pătimitoare; ale direpţilor să vor scula ca să să
veselească în veci în mărirea lui Dumnezeu după măsura faptelor
lor, iară ale păcătoşilor, ca în veci să să pedepsască pentru păcatele
lor care au făcut. Li să pare unora fără putinţă a fi aceasta, ca
trupurile care-s mîncate de pămînt, arsă de foc, putrăde şi ţărînă
făcute să să poată întoarce la întregimea sa cea de mai-nainte. Însă
ni să cade a crede foarte tare că aşa va fi, de vreme ce Sfîntul lob au
zis: „Şi în carnea mea voi vedea pe Dumnezeu Mîntuitoriul mieu”
[lob, 19,26] şi să adevereşte aceasta şi dintr-alte foarte multe locuri
88 a Sfintei S[c]ri- // pturi; nice-ţi va fi anevoie a crede de vei socoti
mare puterea lui Dumnezeu că de vreme ce au putut toate din
nimica a face, cum nu va putea acestea duce la întregimea cea de
mai-nainte; şi de vreme ce sămînţa şi rădăcinile, care-s pedepsite
în pămînt, după fire răsar, înfluresc şi rodesc, pentru ce să nu
poată trupurile peste-fireşte pin puterea lui Dumnezeu a să scula.
Întrebare. Dezleagă-mi al doiesprezecelea articuluş?
Răspuns. În al doisprezecelea articuluş mărturisim că după
moarte aşteptăm viaţa de vecie ce va să fie.
Preotul. După învierea trupurilor şi judecata cea de obşte, nu va
stăpîni mai mult moartea că toţi vom fi nemuritori: direpţii carii or
rămîne în Raiul ceresc să vor dezmierda cu acelea veselii care nice
ochiul au văzut, nice urechea au auzit35, sînt atîtea şi atari ca nice
89 cu cuvîntul a spune, nice cu mintea nu să pot // coprinde; destul
iaste a gîndi şi a socoti că pe Dumnezeu om vedea chiar precum
îi în Sine şi pururea în faţa lui Dumnezeu vom trăi şi vom căuta şi
vom fi asemenea Lui, că-L vom vedea precum iaste. Acum vedem
pin oglindă îngîcitoare, iară atuncea faţă la faţă: la 1 Corintheni
cap 13, stih 12; că orice bunătate să poate gîndi, acolo vom afla; şi
orice rău cît de mic departe va fi de noi şi oricîte veselii şi dulceţuri
sînt într-această lume, de s-ar aduna toate într-un loc, n-are ajunge
numai o sfîrmitură de ale celor care-s în ceriu şi plinirea tuturora
acestora va fi adevărul şi neîndoiala că nu să vor lua de la noi, în
veci şi pururea nu ni să va urî. Iară păcătoşii, carii să vor trimite
35

Cf. 1 Cor. 2, 9.
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la iad, atîtea nevoi vor avea, cît nice minte de om nu poate ca
să gîndească că pe Dumnezeu în veci nu-1 vor vedea care va fi
chin nespus şi mai mare de cît toat chinurile36. Şi acestuie să va
adăuga // şi pedepsirea simţirilor care va fi flacără, foc nestins şi
frig fără măsură, din care cîrşcarea dinţilor şi viermele cunoştinţii
neadumit, putoarea fără sfîrşit, suspinări neîncetate, rîgnituri,
urleturi, isuri, vederi groaznice şi minunate şi pururea cu diavolii
în soţie dintru carii fieşte care va fi chinuitoriu tuturor şi peste toate
aceste fără de nădejdea sau nenădejduirea de sfîrşitul chinurilor şi
pedepselor. Acolo va fi plîns şi cîrşnirea dinţilor37. Acolo viermele
lor nu va muri şi focul nu să va stinge. Acestea care am tălmăcit
în Credeiu sînt Tainele cele mai mari a credinţii creştineşti că întracesta să aduce de fiinţa dumnăzăiască de facere care să cuvin
mai ales Tatălui, de răscumpărarea lumii care să cuvine Fiiului şi
de îndireptare care să cuvine Duhului Sfînt. Să aduce înainte şi
sfînta beserica de sfîrşitul omului şi pentru ce îi // făcut şi fericita
viaţă au moartea de vecie. Acestea toate tribuie foarte tare şi fără
îndoială să le crează care va vre să să mîntuiască. Că fără credinţă
nu-i cu putinţă a plăcea lui Dumnezeu, la Evrei cap 11, stih 6.
Cap al doile. De nădejde şi de rugăciunea Domnului.
Întrebare. De vreme ce aţi dezlegat cele care tribuie să le
credem, dezlegaţi aşijdere38 şi cele de care ne tribuie să avem
nădejde şi dintîi îm dezlegaţi ce iaste nădejdea? //
Răspuns. Nădejdea îi dar, ajutoriu, faptă sau bunătate
de la Dumnezeu vărsat în sufletul omului, pin care omul
cu credinţă aşteaptă bunătăţile sufleteşti trecătoare în
această viaţă, iară în cealaltă spăsenia şi viaţa de vecie.
Preotul. Ca să să poată amirui cele bune de la milostivul
Dumnezeu, nu-i destul ca să aibă nădejde, ci tribuie să ceae şi
cu rugăciunea că zice Domnul Hristos la Mathei cap 7, stih 7:
„Cereţi şi vi să va da voao, căutaţi şi viţi afla, bateţi în uşa şi vi să
va deschide voao”. Că măcar că Dumnezeu din bunătatea sa multe
daruri ne împarte noao, însă mai de multe ori va să-i ne rugăm Lui
şi pentru ca rugăciunea noastră să fie chedveşă şi plăcută înaintea
Lui, acestea lipsesc, adecă: 1. Să fie în ascultare, să nu avem alte
gînduri deşerte în mintea noastră cînd ne ru- // găm Lui, ci numai
În teologia actuală a Bisericii, dincolo de aceste imagini plastice simbolice, iadul este
o stare de autoexcludere definitivă de la comuniunea cu Dumnezeu. Cf. Catehismul
Bisericii Catolice p. 230.
37
Mt. 8, 12.
38
Scris ajijdere.
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gînduri sufleteşti şi dumnezăieşti. 2. Cu umilinţă, ca cînd am fi
înaintea unui mare şi cu toată virtutea şi puterea îmbrăcat împărat.
3. Cu smerenia trupului, rostului şi a inimii, adecă, din tot sufletul.
4. Ca să nu încetăm şi să ne lăsăm îndată, dea-ne rugarea, cînd nu
putem îndată amirui ce cerem, ca sufletele noastre să le curăţim
de greşele care ne fac nevrednici şi nedostoinici darurilor cereşti
şi pin fapte bune să amiruim chedvea lui Dumnezeu. 5. Ca toate
lucrurile noastre să fie mai vîrtos pentru mărirea lui Dumnezeu
şi mîntuirea sufletelor noastre şi celor de aproape ai noştri ca să
avem credinţă şi nădejde în Dumnezeu că ne va auzi pe noi din
bunătatea sa, de va fi noao spre bine şi spre folos, ce cerem de la el.
Întrebare. Ce lucruri tribuie să cerem de la Dumnezeu şi să
94 tragem nădejde de ele? //
Răspuns. Cele care cad în mărirea lui Dumnezeu
şi-s de folos sufletelor noastre şi care să coprind în
şapte cereri a rugăciunii Domnului care să începe.
1. Tatăl nostru care eşti în ceriuri sfinţească să numele tău.
2. Vie împărăţia ta.
3. Fie voia ta, cumu-i în ceriu aşa şi pre pămînt.
4. Pînea noastră de toate zilele dă ne noao astăzi.
5. Şi ne iartă noao greşelele noastre, cum iertăm şi noi ale
greşiţilor noştri.
6. Şi nu ne duce pre noi întru ispită.
7. Ce ne izbăveşte de rău. Amin.
Preotul. Domnul Hristos ca un Dumnezeu ne-au arătat
noao, cum tribuie să ne rugăm şi ce să cerem de la Dumnezeu,
toate Le-au cuprins într-această scurtă rugăciune ca lesne
95 să o poată fieşte cine a o învăţa şi în toate zilele de // multe
ori a o zice. Coprinde aceasta în sine orice putem cere cu alte
rugăciuni mai lungi şi pentru că-i făcută de Domnul, îi mai
cinstită şi mai denainte decît toate şi îi de obşte tuturor că toţi
sîntem oile lui Hristos şi voroveste în chipul a multora ca
rugăciune pentru noi să ne rugăm într-una şi pentru fraţii noştri.
Întrebare. Dezlegaţi-m dară în prima39 cerere?
Răspuns. În prima cerere mărim pre Dumnezeu
ca pre un Părinte al neamului nostru şi în ceriu
lăcuitoriu şi poftim ca să să sfinţească numele Lui.
Preotul. Foarte mare dar a lui Dumnezeu îi acesta ca să-L putem
chema pe El Tată, pentr-acea de vreme ce în Sfinţia Sa îi dragoste
39
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părinţască, tribuie să fie şi în noi dragosre fiiască. Mai tare pentracea că nu numai cu numele, ce adevărat şi făcuţi sîntem fiii Lui,
96 pentru că ne-au făcut sau pentru zidirea, // ţinerea, răscumpărarea
şi priimirea noastră în fiii Sfinţiei Sale. Aceasta tribuie să ne
întărească ca cu cutezare să alergăm la El în toate lipsele noastre.
Zicem „care eşti în ceriuri”, nu pentru că doară nu-i şi pre pămînt
şi pretutindine, ci pentru că acolo are scaunul Sfinţiei Sale cel
mărit şi acolo, arătîndu-să chiar îngerilor şi sfinţilor îi fericeşte pre
ei şi ca pomenind de ceriu să ne aducem aminte de ţara şi moşia
noastră cea de vecie. Şi pentru că fiii cei buni părinţilor poftesc
mărire şi cinste, pentr-acea zicem ca să să sfinţască numele Lui,
adecă, ca la noi şi pretutindine să să aibă Dumnezeu şi Hristos
Sfînt şi să-I să închine toţi, să-L cinstească şi să-L mărească
precumu-i vrednic. Şi mai vîrtos noi carii mărturisim legea
Sfinţiei Sale, să-L mărim pre El pin faptele cele bune şi înaintea
97 oamenilor şi înaintea lui Dumnezeu şi pin viaţă curată, că// poftind
noi mărire lui Dumnezeu, poftim împreună şi binele nostru că
mărirea lui Dumnezeu cea dinafară să varsă în binele făpturilor.
Întrebare. Dezlegaţi-m a doua cerere?
Răspuns. În a doua cerere rugăm ca să vie împărăţia lui Dumnezeu.
Preotul. După ce am poftit mărire lui Dumnezeu, poftim şi
mărirea noastră cerînd40 fericirea şi binele împărăţiei ceriului
şi ca Dumnezeu deplin să biruiască şi să lăcuiască în noi, iară
nu diavolul; şi să avem voia, voinţa noastră supusă şi întru toate
faptele şi lucrurile noastre ascultătoare, îngăduitoare voinţii
lui Dumnezeu. De am socoti fericirea şi binele împărăţiei Lui
n-am pofti a trăi mult pre pămînt, ci am pofti cît mai curînd
să murim şi să ne mutăm acolo, precum au poftit sfinţii.
Întrebare. Dezlegaţi-m a treia cerere? //
98
Răspuns. În a treia cerere rugăm ca să fie sau să să plinească
voia lui Dumnezeu pre pămînt de la oameni, ca şi în ceriu de la
îngeri.
Preotul. Împărăţia ceriului nu fără de muncă să amiruieşte, ci
pin fapte bune. Că zice Hristos: „împărăţia ceriurilor cu muncă şi
cu nevoie să amiruieşte şi nevoitorii o apucă pre ea” [Mt. 11,12].
Şi însuşi Hristos multe au făcut şi au pătimit pînă a nu întră întru
împărăţia ceriului. Şi pentru că faptele cele bune stau în voia lui
Dumnezeu care multe ne-au poruncit noao, pentr-acea cerem
ajutoriu ca să putem face voia Lui pre pămînt ca şi în ceriu, adecă,
40

Scris ceind.
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cu grabă şi cu bucurie deplin şi neîncetată, că aşa duhurile cele
îngereşti şi sufletele direpţilor fac şi plinesc voia lui Dumnezeu.
Întrebare. Dezlegaţi-m a patra cerere?
Răspuns. În a patra cerere rugăm pre Dumnezeu să ne de noao
astăzi pănea cea peste-firească. //
99
Preotul. Pin pane să înţălege hrana cea sufletească cu care
paşte sufletul şi nu-i altă fără Cuvîntul lui Dumnezeu şi Trupul
lui Hristos. Cuvîntul lui Dumnezeu care auzim în cazanii sau am
cetit în cărţi sau am văzut în icoane şi în bune pilde sau ni să dă
de Dumnezeu în inimile noastre, precum sînt darurile cele pestefireşti. Să înţălege şi hrana cea trupască cu care trăieşte, creşte şi să
hrăneşte trupul şi iaste orice au făcut Dumnezeu pentru mîncare,
beutura şi îmbrăcămintea omului, însă cu care lucruri şi făpturi
tribuie să vieţuim cu cumpăt şi mod bun, să nu ne prea întrecem
în ele şi să nu fim aşa tare grijitori şi solitori de ele cum de vom
putea amirui, pentr-acea zicem numai pănea şi numai să ni să de
noao astăzi, cît ne lipseşte, ca să putem trăi bine. Şi pe acea pane
o chemăm pănea noastră, pentru că ni să cade şi o am amiruit pe
100 direptate; iară nu cu // strimbul sau cu vrun lucru necuvios şi oprit.
Întrebare. Dezlegaţi-m a cincea cerere?
Răspuns. În a cincea cerere rugăm pe Dumnezeu ca să ne ierte
Dumnezeu greşelele noastre cum iertăm şi noi ale greşiţilor noştri.
Preotul. Greşelele şi datoria noastră cu Dumnezeu sînt păcatele
că, care păcătuieşte, îi greşit şi-i deatoriu a face destul înaintea lui
Dumnezeu pentru păcatele sale au într-această viaţă cu fapte de
pedepsire, sfinte, vrednice şi de pocanie au în cealaltă viaţă ce va
să fie pin pătimirea pînă la o vreme în Purgatorium, adecă, în loc
de curăţănie au pin pătimirea şi pedepsirea iadului. Cu această,
dară, cerere ne pare rău şi ne bănuim că am păcătuit şi am buşuluit
pre Dumnezeu care-i fără sfîrşit bun şi cerăm de la El iertăciune
sau iertarea păcatelor.Şi ca să nu fim acestui dar nevrednici,
101 arătăm că sîntem gata// şi noi a ierta tuturor care pre noi fieşte în
ce chip, fieşte cînd ne-au buşuluit de vreme ce Domnul Hristos aşa
ne-au dat afară: „De nu veţi ierta oamenilor, nice Tatăl vostru va
ierta voao păcatele voastre” [Mt. 6, 14-15].
Întrebare. Dezleagă-mi a şasa cerere?
Răspuns. În a şasa cerere rugăm pe Dumnezeu ca să nu ne
ducă pre noi în ispită.
Preotul. Măcar că ispitele şi năpăştile ne sînt noao de multe ori
oca, pentru care, cînd le abiruim, amiruim şi avem de la Dumnezeu
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plată şi simbrie, însă pentru că de multe ori ele ne biruiesc pre noi,
pentru că sîntem frageţi ca să nu fim în doaga pierzării darului
lui Dumnezeu şi căderii la iad, rugăm pe Dumnezeu ca să să
milostivească să nu ne ducă pre noi măcar întru acele ispite, întru
care vede că vom fi biruiţi şi vom cădea în păcat. În toate ne dă
102 Dumnezeu noao de- // stulă virtute ca să stăm împotrivă, că-i de
credinţă şi tribuie să credem că Dumnezeu nu lasă pre om a să
ispiti afară din virtutea sa, însă sînt atari împrilejuri şi ispite atîtea
de iuţi, în care fiind omul pus, adevărat va cădea, măcar c-are
putea să nu cază de-are munci cu dedinsul, să ste împotrivă.
Întrebare. Dezleagă-mi a şaptea cerere?
Răspuns. În a şeptea şi ce mai de pre urmă cerere rugăm pe
Dumnezeu ca să ne izbăvească de tot răul. Amin.
Preotul. Sînt într-această lume multe răle, care le vedem şi noi
că sînt răle, care strică sufletului şi trupului şi sînt multe, care
noi gîndim că-s bune, măcar că în sine îs răle, că păgubesc au
pre unul, au pre alt, au pre amîndoi. Pentr-acea dară, ca să nu ne
îndoim, rugăm de obşte ca să ne izbăvească de tot răul care-1 şti
Sfinţia Sa a fi rău. Şi mai vîrtos de diavolul care nu numai în rău,
103 // ci mai rău nu poate a fi că el cum au văzut într-atîte nevoi nu
ne poate vedea pe noi în rînduiala, care sîntem ci zioa şi noaptea
munceşte, ca să ne tragă la rău, ca să ne tragă şi la iad, ca pururea
să ne pedepsim cu el. Şi mai pre urmă sfîrşim această rugăciune
zicînd „Amin”, care atîta face ca cînd amu zice „aşa să fie”, în
sămnul cum că poftim toate care am cerut a le amirui pentru
mărirea lui Dumnezeu şi folosul nostru, nădăjduind în puterea şi
bunătatea lui Dumnezeu, care în veci va rămînea.
Întrebare. Arătaţi-m pe scurt, ce să coprinde în rugăciunea
Domnului?
Răspuns. Această dumnezăiască rugăciune şapte cereri
coprinde, dintru care patru dintîi ne arată bunătăţile de care
tribuie să tragem nădejde şi să le căutăm şi această dintîi cinstea şi
mărirea lui Dumnezeu; a doua fericirea noastră, a trie ascultarea
104 care să cuvine Făcătoriului şi Răscumpărătoriu- // lui nostru, a
patra cele ce-s de lipsă sufletului şi trupului. Alte trei coprind
rălele de care tribuie să fim izbăviţi, care nu-s altele fără păcatele
care ne închid uşile ceriului şi ne deschid poarta iadului; ispitele
care ne trag la păcat de nu vom fi feriţi, coperiţi şi cruţaţi de
Dumnezeu; şi răutăţile vieţii de acum şi cei ce va să fie de care
tribuie să fim izbăviţi, care va amirui acestea, va avea orice va
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putea pofti bine. Şi pentru ca să putem amirui, tribuie să rugăm
pe Dumnezeu, zicînd această rugăciune cu toată inima nu numai
o dată, ci mai de multe ori în zi.
Întrebare. Bine iaste a zice şi alte rugăciuni afară din rugăciunea
cea dumnezeiască?
Răspuns. Bine şi foarte bine şi pentr-acea Sfînta Maică Beserica
şi mulţi învăţători şi dascăli mari au făcut multe rugăciuni la
105 Dumnezeu, la Hristos, la Maica Precistă, la în-// geri, la sfinţi
care-s în ceriu ca să putem amirui mai pe lesne ce cerem.
Preotul. Măcar că Dumnezeu îi dăruitoriul tuturor darurilor,
însă iubeşte rugăciunea; pentr-acea nu numai îi bine ca noi Lui
sîngur să ne rugăm, ci ca să ne rugăm şi sfinţilor, ca şi ei să să roage
pentru noi ca neşte vorbitori pentru noi înainte lui Dumnezeu. Şi
aceasta place lui Dumnezeu ca să să cinstească şi slugile Sfinţiei
Sale şi noi, văzînd în cîtă cinste sînt ei, să ne tragă inima a urma
lor. Însă, pentru că ei nu-s petutindine ca să ne poată auzi şi a
cunoaşte gîndurile şi faptele din inimile noastre, toate le văd în
Dumnezeu ca într-o oglindă, care le descopere lor toate, care-i
voia să le ştie şi să le facă. Şi de vreme ce vedem că pin mijlocirea
lor amiruim ce poftim, nu tribuie să încetăm a ne ruga lor în toate
lipsele noastre.
Întrebare. Afară din rugăciunea Domnului, ce rugăciune îi
106 mai cinstită, // mai înainte, mai destoinică şi mai puternică şi de
folos înaintea lui Dumnezeu?
Răspuns. Cea care să îndere[p]tează la Maica Precistă, întru
care locul cel dintîi ţine închinare îngerească.
Întrebare. Spuneţi-m acea închinare îngerească.
Răspuns. „Bucură-te Maria, plină de milostivire, Domnul îi cu
tine. Alduită eşti tu întră muieri şi îi alduit rodul pîntecelui tău,
Isus Hristos. Sfînta Maria Maica Domnului roagă-te pentru noi
păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin”.
Preotul. Toate rugăciunile care sînt la sfinţi au virtutea şi
puterea sa, una mai mult, alta mai puţin, după destoinicia celui ce
să roagă; însă pentru că Dumnezeu caută umilinţa şi înfrîngerea
inimii celui ce să roagă, ci şi destoinicia şi vrednicia celui ce să
roagă pentru noi, de aice iaste ca cu cît îi mai mare destoinicia
107 celui ce să roagă pentru noi, // cu atîta mai lesne să pleacă spre
dăruirea darurilor şi milii Sfinţiei Sale. Pentr-acea, de vreme
ce întră toate făpturile îi mai destoinică şi mai vrednică Maica
Precistă, că pentru darul şi mila care au avut a fi Maică lui
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Dumnezeu, cu atîtea daruri au fost împodobită, cît pe toţi oamenii
de pe pămînt şi îngerii din ceriu au întrecut în fapte bune şi pentracea au fost rădicată de Dumnezeu peste toate cetele îngereşti şi
rînduită crăiasă şi împărăteasă ceriului şi pămîntului şi întîia mai
mare după Dumnezeu. De aice iaste că şi pentru faptele cele bune
şi pentru că au fost Maică lui Dumnezeu, rugăciunea ei îi mai
iubită, chedveşă şi mai puternică înainte lui Dumnezeu decît toate
rugăciunile.
Întrebare. Pentru ce îi mai biciuluită şi mai cinstită „Bucură-te
Maria” decît alte rugăciuni?
Răspuns. Pentru că-i închinarea care o parte o făcut îngerul
108 Gavriil // Maicii Preciste, cînd au fost trimis din ceriu, de i-au
vestitu-i ei întruparea Cuvîntului de vecie. O parte o făcut sfînta
Elisafta, cînd i s-au închinat Maria. Şi măcar că-s puţinele
cuvintele ei, însă îi mare înţelesul lor care aici pentru pripa le las.
Cap al treile. De libov sau de dragoste şi de zece porunci
Întrebare. După credinţă şi nădejde să numeşte dragostea;
voroviţi dară şi de această fapte şi spuneţ ce iaste. //
Răspuns. Libovul sau dragostea, de care vorovim aice, îi virtute
109
sau bunătate vărsată în sufletul omului, cu care omul iubeşte pe
Dumnezeu şi pe deaproapele său pentru Dumnezeu.
Preotul. Această virtute a dragostii ţine locul cel dintîiu întră
toate alte fapte bune în destoinicie şi vrednicie şi atîta-i de lipsă
omului cît, măcar care ave toate alte fapte bune împreună, de nu va
ave numai aceasta, nu-i nice un folos. Că zice învăţătoriul Limbilor
la Corintheni cap 13, stih 1: „De-aş vorovi cu limbă îngerească, de
nu voi ave libov sau dragoste, nimica sunt”. Libovul au adus pre
Fiiul lui Dumnezeu din ceriu pre pămînt şi iară libovul ne duce pe
noi de pre pămînt la ceriu, libovul dă preţ faptelor noastre, că după
110 măsura libovu- // lui ni să socoteşte plată. Magdalinii i s-au iertat
multe păcate, pentru că au iubit mult. Sfîntul Ioan Apostolul au
fost dat de Domnul Hristos în fiiu Maicii Sfinţiei Sale41 că au fost
ucinic iubit şi au fost lui Hristos foarte iubit, pentru că şi el foarte
au iubit pre Domnul Hristos. Toţi sfinţii pentr-acea au fost ridicaţi
la atîta mărire, că foarte au iubit pe Dumnezeu. Libovul nu-i altă
fără virtutea fiilor şi temerea slujitorilor. Pentr-acea foarte să
laudă şi de Sfînta Scriptură şi de Sfinţii Părinţi, de ni-i voia dară,
ca să nu ne îndoim de iertarea păcatelor şi să amiruim mai pe lesne
faptele cele creştineşti, să muncim a merge înainte în libov.
41

Cf. Io. 19, 26-27.
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Întrebare. Cîte-s poruncile libovului?
Răspuns. Doao: cea dintîi iaste: „Să iubim pe Dumnezeu
din toată inima noastră peste toate”. A dooa: „Să iubim pre
111 deaproapele42 nostru ca înşine pre noi”://
Preotul. Meşterul ceriului cînd au fost întrebat de un învăţătoriu
care are fi poruncă mai mare în lege i-au Răspuns: „Să iubeşti pe
Domnul Dumnezeul Tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău
şi din toată mintea ta” [Mt. 22,37]. Aceasta-i mai mare şi dintîi
poruncă. Iară a dooa îi asemene aceştie: „Să iubeşti pe deaproapele
tău ca şi pe tine” [Mt. 22, 39]. Într-aceste doao porunci stă toată
Legea şi prorocia.
Că libovul îi întîia poruncă, că precum rădăcina să cheamă
dintîi, pentru că dintr-însa iesă umezală şi să împarte în celealalte
ramuri, care cresc dintr-însa şi fără de ea sacă şi să uscă, aşa şi de
la libov iau putere toate faptele bune şi purcede păzirea tuturor
poruncilor care au fost date de Dumnezeu pentru păzirea libovului.
Întrebare. Din ce să cunoaşte în noi libovul lui Dumnezeu? //
112
Răspuns. Din păzirea poruncilor Sfinţiei Sale cu credinţă.
Preotul. „Care are poruncile Mele (zice Domnul Hristos) şi le
ţine, acesta iaste care mă iubeşte pe Mine” [Io. 14, 21 ]. Că acesta
iaste libovul lui Dumnezeu ca să păzim poruncile Lui şi poruncile
Lui nu-s grele. Poruncile lui Dumnezeu nu-s atîta de grele ca să nu
le poată ţinea omul; precum au învăţat şi învaţă şi acum oarecîţi
nebuni eritici, înceluindu-să şi pe sine şi lumea. Care minţi
adevărul de vecie care au zis: „Jugul mieu îi dulce şi sarcina mea
îi uşoară” [Mt. 11, 29]. Poruncile Lui îs mai dulci decît mierea şi
fagurul că-i foarte dulce viaţa cînd să ţîn, poruncile îs mai iubite şi
mai scumpe decît aurul şi piatra cea scumpă că, păzind poruncile
amiruim avuţia ceriului cea mai de sus şi împărăţia de vecie. În
paza lor plată multă. Atunce să va cunoaşte omul a fi adevărat
113 creştin, cînd va plini voia lui Dumnezeu pin păzi- // rea Legii şi
Poruncilor. Şi atunce va iubi pe Dumnezeu din toată inima sa şi
din tot sufletul şi gîndul său, cînd îl va biciului şi-L va ţinea mai
sus decît toate făpturile şi lucrurile trecătoare şi şi decît sine.
Întrebare. Din ce să arată sau să cunoaşte în noi libovul cătră
deaproapele sau prietinul nostru?
Răspuns. Să cunoaşte dintr-aceasta de nu-i vom face rău şi îi
vom face bine.
Preotul. „Libovul”, zice Pavel Apostol la Corintheni cap 13,
42

Scris alproapele.
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stih 4 „îi răbdătoriu, milos, nu să împizmeşte, nu lucrează fără
ispravă, nu-i trufaş, nu pofteşte cinste şi mărire, nu caută care-s
ale sale, nu mînie pe altul, nu gîndeşte rău, nu să bucură de
fărădelege, să bucură de adevăr şi de direptate, toate sufere, toate
crede, toate nădăjduieşte, toate rabdă”. Însă pentru că nu-i destul
a nu face rău, ci ni să cade a face şi bine să ne aducem aminte de
114 cuvintele care va zice Domnul // Hristos cînd va veni a judeca
lumea: „Veniţi blagosloviţii Părintelui Mieu, moşteniţi împărăţia
care-i gătată voao mai-nainte de începerea lumii. Că am fost
flămînd şi M-aţi săturat, am fost strein şi M-aţi primit, gol am fost
şi M-aţi coperit, beteag am fost şi M-aţi cercetat, în timniţ am fost
şi aţi venit la Mine”, Mathei cap 25, stih 34,35,36. Aceste-s faptele
milosteniei cu care să ajutoresc prietenii noştri, sînt acelea care
descopere libovul frăţesc, pin care să plineşte Legea. „Nu sînteţi
deatori, numurui cu nimica, fără ca să iubiţi unul pe altul că, care
iubeşte prietenul său, au plinit Legea” la Rîmleni cap 13, stih 8.
Pentr-acea plinirea Legii în libovul întîiu a lui Dumnezeu, al doile
al prietinului nostru.
Întrebare. Afară din porunca libovului mai sînt şi alte porunci?
Răspuns. Sînt şi altele, ci toate ne arată cum şi ce tribuie să
115 fa-// cem au să nu facem ca să păzim libovul lui Dumnezeu şi
deaproapelui nostru. Şi să coprind în zece porunci, care au dat
Dumnezeu lui Moisiiu în muntele Sinai.
Întrebare. Care-s acele zece porunci ale lui Dumnezeu.
Răspuns. Acestea care s-au dat în muntele Sinai şi în muntele
Horev precum îs scrise la Ishod cap 20, stih 6 iproci43.
Porunca dintîi.
Eu îs Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din pămîntul
Eghipetului, din casa robiei, să n-ai alţi Dumnezei streini înainte
Mea; nu-ţi face ţie chip cioplit, nice te închipui celora ce-s în
ceriu, nice celora, ce-s jos pre pămînt, nice celora, ce-s întru apă,
supt pămînt, nice te închina lor, nice sluji lor că Eu-s Domnul
Dumnezeul tău, Dumnezeu tare şi cu băsău care cerc păcatele
părinţilor în ficiori pînă a trie şi a patra sămănţă şi fac milă cu cei
116 ce Mă iubesc pe Mine şi ţin poruncile Mele pînă la mia sămănţă. //
A doao poruncă. Nu lua numele lui Dumnezeu în deşert pin
43

Acest Catehism respectă împărţirea poruncilor stabilită de Sfântul Augustin şi devenită tradiţională în Biserica Catolică. În Bisericile Ortodoxe enumerarea este puţin
diferită, porunca I fiind împărţită în două, iar cea de-a noua şi a zecea constituie una
singură.
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gura ta că nu va lăsa Dumnezeu necertat pe cel ce va lua numele
lui Dumnezeu în deşert pin gura lui.
A treia poruncă. Adu-ţi aminte de zioa sîmbetei, de o sfinţeşte
pe ea, şasă zile lucrează şi-ţ isprăveşte tot lucrul tău, iară a şaptea
zi nu lucra nice tu, nice fiiul tău, nice fiica ta, nice sluga ta, nice
slujnica ta, nice dobitocul tău, nice jeleriul tău, care-i din lăuntrul
porţii tale. Că Dumnezeu în şasă zile au făcut ceriul şi pămîntul,
marea şi toate care-s într-însele, iară a şaptea zi au odihnit, pentracea au blagoslovit şi au sfinţit zioa sîmbetei.
A patra poruncă. Cinsteşte pe tată-tău şi pe maică-ta, de ţi-i
voia să aibi zile multe şi bune pre pămînt, care-ţi va da ţie Domnul
Dumnezeul tău.
A cincea poruncă. Nu omori.
A şasa poruncă. Nu curvi. //
117
A şapta poruncă. Nu fura.
A opta poruncă. Nu mărturisi strimb împotriva vecinului tău.
A noa poruncă. Nu pofti muierea deaproapelui tău.
A zecea poruncă. Nice casa lui, nice sluga lui, nice slujnica lui,
nice boul lui, nice asinul lui, nice toate care-s ale lui. C-un cuvînt,
ce ţie nu-ţi place, altuie nu face, fereşte-te de rău şi fă bine, de vrei
să fii a lui Dumnezeu cu tot ce ai tu.
Preotul. Aceasta-i Legea care o dat Dumnezeu lui Moisiiu
scrisă în doao table de marmore ca să o de înainte norodului şi
pe aceasta o întărit Domnul Hristos, zicînd: „N-am venit să stric
Legea, ci să o plinesc” [Mt. 5, 17]. Şi au poruncit supt pedeapsa
morţii de vecie ca să să ţie de toţi. Aceasta-i asemene legii firii sau
după fire îi neîncungiurată, nemişcată de nime şi ne primenită de
118 obşte, strînge pe toţi şi-s deatori toţi a o ţine, fie mic, fie ma- // re,
fie bogat, fie sărac cui cuvîntă nu să alege nime. Trei porunci dintîi
care era într-o tablă învaţă şi poruncesc să cinstim şi să iubim pe
Dumnezeu cu inima, limba şi fapta. Iară cele şapte, care era scris
în a dooa tablă, ne arată, cum tribuie să iubim pe deaproapele
nostru cu inima, limba şi fapta ca să nu-1 zdărăiem şi să nu-1
vătămăm pe el, nice în trup, nice în cinste, nice într-alt lucru.
Întrebare. De vreme ce păzirea Legii sau Poruncilor lui
Dumnezeu îi lucru foarte mare, pentru că dintru aceasta stă
mîntuirea noastră de vecie au pedepsirea, dezlegaţi-m acele
porunci una după altă şi pe rînd în locul dintîi cea dintîia poruncă?
Răspuns. Porunca dintîi iaste ca unui singur adevărat
Dumnezeu să ne închinăm care-i unul într-o fiinţă şi trei în feţe.
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Preotul. Dumnezeu întîi ne porun- // ceste ca pe El să-L
cunoaştem în Dumnezeu adevărat care iaste pin păzirea şi ţinerea
credinţii, nădejdei, libovului, cinstii, slujbii, temerii, mărturisirii
Sfinţiei Sale; cine crede în Dumnezeu, are pe Dumnezeu în
Dumnezeu că pe El îl are în marele adevăr în care şi cui cu tot
sufletul îi crede. Împotriva aceştii porunci greşesc eriticii şi
păgînii carii nu cred. Aşijdere în Dumnezeu îl cunoaşte şi cel ce
nădăjduieşte în Dumnezeu că pe Sfinţia Sa îl ţine în loc de milă
şi atotputernic, socotind că-i puternic şi voieşte al ajuta în toate
lipsele lui. Împotriva aceştii porunci greşesc şi păcătuiesc cei carii
să desnădăjduiesc, adecă, n-au nădejde de mila lui Dumnezeu şi
pun nădejdea sa în diavolul, în oameni sau într-alte făpturi. Aşa
şi cel ce iubeşte pe Dumnezeu mai tare decît toate celea, are pe
Dumnezeu în Dumnezeu că pe El îl are şi-L ţine în binele care-i
120 peste tot binele şi mai scump decît toată // lumea. Împotriva aceştie
greşesc cei ce iubesc vro făptură mai mult decît pe Dumnezeu,
au asemene şi cu mult mai mult şi mai greu greşesc cei ce urăsc
pe Dumnezeu. Şi cei ce cinstesc pe Dumnezeu şi să tem de El,
după cinstea Lui cunosc pe Dumnezeu în Dumnezeu că pe El îl
aiî şi-L ţin cap şi începere, Făcătoriu şi Domn mai mare tuturor
lucrurilor, adecă, din care toate altele iau a fi şi să încep, împotriva
aceştii porunci greşesc carii feţele besericeşti şi lucrurile sfinte
nu le bagă în samă sau nu le cinstesc cum să cade. Într-acel loc
să porunceşte ca să nu cunoaştem sau să avem pe altucineva în
loc de Dumnezeu. Împotriva aceştii porunci greşesc cei carii
să închină bozilor, adecă, care-i cinstesc ca şi pe Dumnezeu, o
[a] menii cei păcătoşi şi răi care-s scrişi în icoane sau scobiţi în
lemne sau în pietri şi alte făpturi şi cei carii cinstesc dobitoacele
121 sau alte făpturi simţitoare ca şi pe Dumnezeu. Păcătu- // iesc şi
vrăjitorii, păscălitorii, strigoii carii cinstesc pe diavolul ca cînd
are fi Dumnezeu şi trag nădejde că pintr-însul vor putea face sau
vor putea amirui ce poftesc. Păcătuiesc împotriva aceştii porunci
şi cei ce pin puterea a nescari cuvinte sau fapte, adecă, carii cu
deseîntece şi alte bobonoşaguri muncesc să dobîndească ceva,
care cuvinte, deseîntece şi bobonoşaguri n-au nice o împreunare,
nice o putere firească cu acel lucru, ce dobîndesc că atuncea
lucrează diavolul. Păcătuiesc împotriva aceştii porunci şi cei ce
caută pe stele şi din stele, din faţă, din mîni, din cîntecul păsărilor
şi altor lucruri întîmplătoare spun şi cred că aşa va fi cu adevărat
şi judecă de faptele oamenilor, carii au purces sau vor purcede şi
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să vor întîmpla din slobodă voia oamenilor. Măcar că pot oare

122 cunoaşte din fire năravurile şi poftele lor, însă păcătu-// [ie]sc, că

măcar că unul are un nărav, altul alt nărav, unul o poftă, altul altă
poftă, nu putem zice că au făcut asta au aceasta, că-s slobozi a face
au a nu face, că stă în voia lor să facă acest păcat au acest lucru,
că pofta şi năravul nu silesc pe om atîta de tare cît să nu poată lăsa
să nu facă acel lucru sau să-şi plinească pofta. Să porunceşte şi
aceasta ca să nu ne facem noao chipuri cioplite care închipuiesc
alte făpturi şi lor să nu ne închinăm, nice să le cinstim şi aceasta
aşa tribuie să înţelegem ca să nu facem, precum făcea cei ce să
ruga şi să închina bozilor, carii vărsa chipuri din aur au argint
sau aramă sau scobie marmor şi semne la asămănarea lui Saturn,
Ioviş, Mercurie, Veneris, Diana şi altor oameni răi sau dihănii
fără ocşag sau lucrurilor nesimţitoare şi îi ţinea Dumnezei, de le
123 cinstie ca pe Dumnezeul cel // adevărat, adecă, li să închina lor şi
îi tămăia şi le aducea jirfe că diavolul aore grăie dintr-însele. Iară
acest sucaş şi obiceiu, care avem noi creştinii a scobi au a scrie şi
a zugrăvi chipul lui Dumnezeu celui adevărat, precum oareeîndva
s-au arătat au al Domnului Hristos, în chip omenesc care au
luat pe Sine întrupîndu-Să au al Maicii Preciste au al îngerilor,
închipuindu-i cum sunt, au al sfinţilor sau sfintelor, nice cum nu
să opreşte, că nu să poate zice închinare şi cinste bozască, că dintracestea nu pot zice că dăm cinste făpturilor, care să cuvine şi să
cade să dăm lui Dumnezeu. Că noi, cinstind chipul lui
Dumnezeu, nu cinstim acea materie, din care-s făcute chipurile,
ci cinstim pe Dumnezeu cel adevărat, care-i închipuit în chip sau
îi zugrăvit în icoană şi cinstind chipurile şi icoanele sfinţilor nu
ne închinăm, nice ne rugăm acei materii, adecă, acei pietri, lemn
124 sau hîr- // tii din care-i făcut chipul sau icoana, nice sfinţilor ca
lui Dumnezeu, ci îi cinstim ca pe neşte slugi ai lui Dumnezeu
şi îi rugăm pe cei ce-s scrişi sau zugrăviţi în chip sau în icoană
să să roage pentru noi la Dumnezeu. Că aceste chipuri şi icoane,
măcar că în sine nu-s simţitoare, nice aud, nice văd, nice vorovesc,
însă pentru cei ce să închipuiesc într-însele, îs vrednice a să cinsti,
precum şi chipurile crailor şi împăraţilor şi aţiţă în noi aducerea
aminte de Dumnezeu şi de sfinţi. Şi de aceasta nu ne putem îndoi,
cum că nu place lui Dumnezeu, pentru că şi al şeaptele Sfînt Săbor
Mare şi de obşte au legat aceasta şi au dat afară şi foarte multe
minuni s-au făcut şi daruri de la Dumnezeu pentru cinstea care
să dă icoanelor s-au dăruit. Şi pentr-acea ocă cinstim şi moaştele
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lor, care oarecînd au fost împreunate lor şi iar să vor împreuna şi

125 să vor uni lor la // scularea ce mai de pe urmă de obşte şi, precum
au fost uneltele faptelor celor bune şi s-au ostenit împreună cu
sufletele lor în lucrurile cele bune, aşa să vor mări şi să vor veseli
cu ele în veci şi această cinste noao ni-i de folos, că sfinţii pentru
această cinste ce dăm noi moaştelor mai lesne să placă, ca să ne
auză şi să să roage pentru noi. Că scrie Marele Vasilie în Cazania
la 40 de Sfinţi Mucenici: „Cine cade în vro nevoie sau lipsă la
aceste să fugă, lor să să roage ca să să izbăvească de rău”. Crucea,
hainele şi alte unelte ale Domnului Hristos, Maicii Preciste şi altor
sfinţi încă-s vrednice să să cinstească de noi, nu căutînd materiei
din care-s făcute şi sînt. Că în materie nu să deschilinesc dintru
alte haine, ci pentru cinstea feţii de care s-au atins. Şi măcar că
nice Dumnezeu, nice îngerii n-au trup din materie, nu greşim
pentru că închipuim pre Tatăl de vecie ca pre un cinstit Bătrîn, //
126 pre Fiiul ca pre un Mieluşăl, pre Duhul Sfînt ca pre un Porumb,
pre îngeri ca pe neşte tineri frumoşi; că de vreme ce cele sufleteşti
şi duhurile, care n-au materie, nu-i putem închipui în forma care-i
din materie, tribuie să-i închipuim în oarece de aproape a lor şi
precum s-au arătat oarecîndva ochilor omeneşti.
Întrebare. Dezlegaţi-m a dooa poruncă.
Răspuns. În a dooa poruncă ni să porunceşte şi ni să dă înainte
ca să nu luom numele lui Dumnezeu în deşert pin gura noastră.
Preotul. Cu această poruncă opreşte Dumnezeu toate
jurămînturile fără de lipsă, rumperea sau stricarea tocmelelor şi
făgadelor şi legăturilor care am tocmit, am făgăduit şi am legat
şi ocărîturile şi sudalmele. Iară a lua numele lui Dumnezeu de
multe ori pin gură pentru umilinţa şi ajutoriul sufletesc au trupesc,
127 nu numai nu o- // preşte, ci încă-i foarte place lui Dumnezeu, că
aceasta îi începerea libovului cătră Dumnezeu şi sămn cum că
pe Sfinţia Sa îl avem şi-L ţinem în mai mare, mai sfînt şi mai
bun Domnul nostru. Pentr-acea multe am amirui de am chema
cu inima, cu gura numele lui Dumnezeu, adecă, al Tatălui şi a lui
Isus Hristos şi al Duhului Sfînt, al Maicii Precisti, al îngerilor, al
sfinţilor într-ajutoriu. Iară a-i pomeni pe ei fără de cinste ocărind
au jurînd strîmb îi unul dintre cele mai mari păcate. Aceste nume
fără de cinste le pomenesc cei ce, cînd să mînie au să joacă,
pururea aceste nume cinstite le aduc înainte şi le pomenesc fără
de nice un sfat şi biciuleat, care cad în bajocura lui Dumnezeu
şi slugilor Sfinţiei Sale. Ocărind, suduind le pomenesc suduitorii,
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adecă, cei ce au dau lui Dumnezeu oarece ce nu-i să cuvine

128 Sfinţiei Sale, zicînd, că în Sfinţia Sa are fi oarece hibă, gance //

sau alt nărav rău au tăgăduiesc oarece, ce-i să cuvine Sfinţiei Sale,
adecă zicînd că nu-i fără sfîrşit, dirept, înţălept, atotputernic, au
dînd făpturii ce să cuvine numai lui Dumnezeu, adecă, zicînd
că diavolul poate face minuni adevărate şi poate şti cele viitoare
care să tîmplă din singură şi slobodă voia omului au în blăstămuri
mestecă pe Dumnezeu şi sfinţii au bajocuresc şi nu biciuluiesc
cuvintele, faptele şi moaştele lor. Jurînd strîmb pomenesc cei
ce jură strîmb, au jurămînturile, făgăduinţele şi legăturile ce au
legat, nu plinesc. Că jurînd pentru ceva, îi a chema pe Dumnezeu
mărturia lucrului, ce să adevereşte au să tăgăduieşte. Pentr-acea,
cine jură de lucru neadevărat şi strimb, buşuluieşte pe Dumnezeu,
că-L ţine ca pe un neştiutoriu şi prietin minciunii. Buşuluim pe
Dumnezeu şi atunci, cînd făgăduim cu jurămînt că vom face //
129 ceva şi n-avem gînd să facem. Au deşi avem gînd a face şi nu
facem cînd putem, că atunce înceluim au rîdem pe Dumnezeu.
Buşuluieşte pe Dumnezeu şi atunce, cînd să joară cineva că va
face împotriva direptăţii, adecă, a-ş izbîndi cu cineva au că va
rumpe cununa a vrunei vergure, a curvi, a frînge postul afară
din lipsă, pentru că aceste-s toate împotriva lui Dumnezeu şi voii
Sfinţiei Sale. Care opreşte gîndurile şi faptele cele răle şi unele
jurămînturi ca acestea de lucrurile cele oprite, nu-i deatoriu omul
să le plinească. Mai pre urmă şi atunci să buşuluieşte Dumnezeu,
măcar că nu să buşuluieşte aşa greu, cînd de multe ori să jură
cineva fără de lipsă precum au nărav neguţătorii în cumpărătură
şi în vînzare. Şi alţii carii cînd vorovesc unul cu altul pentru
mai nimica îndată să jură; că şi atunci nu să bagă în samă atîta
130 mărire şi atunce îi aproape de a să jura strimb, pen // tr-acea zice
Ecleziasticul cap 23, stih 9 [8-9]: „Nu-ţi face nărav gurii tale a
să jura, că în jurămînt multe primejdii sunt”. Şi iară stih 12 [10]:
„Omul care să joară mult, să va împlea de fărădelege şi nu să va
depărta de la casa lui pedeapsa”. Pentr-acea dară, ca să ne ferim
şi de fărădelege şi de pedeapsă să nu luom numele Domnul [ui] în
deşert pin gura noastră.
Întrebare. Dezlegaţi-m a triia poruncă.
Răspuns. În a triia poruncă ni să porunceşte să sfinţim
sîmbetele, adecă, să sărbăm duminecile şi alte sărbători care au
poruncit Sfînta Beserică.
Preotul. Pentru că Dumnezeu în şasă zile au făcut lumea şi a

Catehismul lui Iosif de Camillis 1726

şaptea zi au odihnit, pentru ca să ne aducem aminte de aceasta au
poruncit nerodului isdrailtenesc ca în şasă zile ale săptămînii să
131 lucreze, iară în zioa sîmbetii să odihnească. Ca fieşte // cine să ia
sama ca păcatele care au făcut să le curăţască şi să mulţămească lui
Dumnezeu pentru binele ce i-au făcut şi să să îndemne spre fapte
de curăţănie şi alte fapte bune. Sărbarea sîmbetei după venirea
Domnului Hristos s-au mutat în zioa duminecei, precum şi tăierea
împrejur în Botez şi Mielul Paştilor în Taina Sfintei Priciştanii.
Oca aceştii mutări au fost nu numai ca să ne deschilinim de cătră
jidovi, ci pentru ca zioa duminecii să fie întîia zi a săptămînii; să
cade ca pe aceasta să o începem cu umilinţă, jirfind lui Dumnezeu
începerea vremii şi rugîndu-L pe El ca pe un Rănduitoriu al
vremilor şi al tuturor lucrurilor ca să ne blagoslovească şi în toate
lucrurile noastre să ne fie cu ajutoriu şi să ne de har şi dar, ca să
putem petrece celealalte zile fără păcat şi bine să ni să întîmple
132 noao toate şi sufleteşte şi trupeşte. Oca o fost şi aceasta pen- // tru
că Domnul Hristos care au înnoit toată lumea, S-au născut şi au
înviat în zioa duminecii şi Duhul Sfînt S-au pogorît pe apostoli
şi i-au împlut de vîrtute şi putere cu care au întors neamurile şi
limbile. Duminecilor au mai adăugat Sfînta Beserică şi alte multe
sărbători a Domnului Hristos, Maicii Precisti, apostolilor şi altor
sfinţi şi au poruncit ca să să sărbeze de toţi credincioşii lui Hristos.
Rîndul cum tribuie să sărbăm sărbătorile îi dintîi: ca să ne oprim de
toate lucrurile noastre, de meşterşuguri şi de neguţătorii. A dooa:
să păzim sfînta beserică să auzim sfînta slujbă, mai vîrtos Sfînta
Lătrughie şi aceste doao îs din poruncă. Iară din sfatul cel bun ca
pin sfînta spovedanie să ne curăţim sufletele noastre de păcate. Şi
să ne cercăm în alte fapte bune şi sfinte ale milostenii, cercetînd
133 besericile, cetind cărţi sufleteşti, veselind be-// tegii, făcînd şi dînd
milă celor săraci şi procitind viaţa sfinţilor, că pentr-acea s-au
rînduit sărbătorile; iară nu pentru ca să ne desfătăm să mergem
la jocuri, la beuturi, la beţii şi alte lucruri necuvioasă ca păgînii.
Că zice Sfîntul Gregorie Nazianzenul: „Sărbătorile să le sărbăm,
nu cu împodobirea trupului, nu cu schimbarea şi primenirea
veşmintelor şi cu mărire, nu cu mîncări şi beţii, din care nu puteţi
lua alt folos afară din ruşinare, ci în curăţia sufletului şi bucuria
minţii”. Şi Sfîntul Gregorie Marele Papa de Rîm scrie: „Tocma în
zioa duminecii tribuie să ne lăsăm de lucrurile ceste peminteşti şi
în tot chipul să ne apucăm de rugăciuni, ca cînd am rămas în cele
şasă zile pin lenea noastră să plinim în zioa duminecii”.
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134

Întrebare. Dezleagă-mi a patra poruncă. //
Răspuns. În a patra poruncă ni să dă înainte şi ni să porunceşte
ca să cinstim părinţii noştri că-s cei mai de aproape ai noştri cu
sîngele şi sîntem foarte deatori a ne arăta cu dragoste cătră ei,
pentru viaţa trupească care o am avut de la ei şi pentru durorile
şi muncile care au păţit şi au pătimit, născîndu-ne şi crescîndu-ne
pe noi.
Preotul. De aice să încep poruncile din a dooa tablă care pentru
deaproapele nostru şi pentru că mai tare sîntem deatori cătră cei,
ce ne-au născut pe noi, ni să porunceşte noao întîia ca să-i cinstim
pe ei. Iară modul cum tribuie să-i cinstim îi acesta: întîiu să nu-i
batem, nice să le facem în pizmă, ci mai bine să-i cinstim înainte
altora, să vorbim bine de ei şi ruşinile lor să nu le descoperim,
ci cît îi cu putinţă a-i mîntui să-i mîntuim. A dooa: să ne arătăm
135 ascultători în toate lucruri- // le de cinste şi direpte, că de ne-are
porunci noao ceva rău, n-are tribui să-i ascultăm, cum ne tribuie
să ascultăm mai tare de Dumnezeu decît de ei. A triia: să-i ajutăm
în lipsele lor cu lucrul, cu bani şi cu alte celea cîndu-i putem.
Ajutîndu-i în beteşuguri şi toate chilinirile, păsurile, asuprelele
şi nevoile lor ori după a căruia putinţă că celor ce vor ţinea şi
vor păzi acestea, le făgăduieşte Dumnezeu viaţă lungă. Iară pe
cei ce fac împotrivă, îi blastămă şi îi afuriseşte şi bine face, că
nu-i vrednic ca să trăiască mult care-ş bate joc de cel care i-au
dat lui viaţă. Şi iară dintr-acea poruncă îs deatori şi părinţii ca să
aibă grijă bună de fiii săi, adecă, să poarte grijă de hrană lor şi de
îmbrăcămintele lor, pînă ce vor fi destoinici ca să-şi poată căuta şi
ei de sine şi să-şi agonisască. Să-i înveţe şi să-i îndirepteze pe ei în
136 Legea şi frica lui Dumnezeu plecaţi creştini, să le îndirep- // teze
năravurile lor şi cînd fac ceva rău să-i certe, să-i înveţe omenie,
să-i trimită la işcoală, să înveţe Scriptura au alte meşterşuguri, din
care să poată trăi cum să cade omeneşte; şi peste toate acestea să-i
înveţe credinţa creştinească ca să ştie cum tribuie să trăiască şi
să să spăsască că ce folos va avea că au avut viaţa cea trecătoare,
deacă nu poate ajunge viaţa de vecie. Mai bine are fi fost să nu să
fie născut omul acela. Dintru această poruncă sîntem deatori şi
părinţii cei sufleteşti a-i cinsti. Şi aceste sînt învăţătorii Besericii,
carii au o scris cărţile au s-au strîns împreună în sfintele săboare şi
au descoperit nescari adeverinţe ale credinţii şi au rînduit canoane.
Şi cinstea care tribuie să le dăm lor îi aceasta ca să credem ce au
isprăvit şi au legat ei şi să păzim sfintele canoane. Şi duhovnicii şi
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137 toţi preoţii, carii închipuiesc faţa Tatălui nostru ceresc şi // carii ne

deschid voia Lui, Legea şi învăţătura Lui ne învaţă, slujesc Tainele
Besericii şi arată calea mîntuirii sau a spăsănii şi ne ajută ca să
putem amirui viaţa de vecie. Acestea tribuie să-i cinstim, să nu-i
urîm, să nu-i lăpădăm, să-i luom în samă, să nu vorovim de ei rău,
să nu le stricăm vestea cea bună, să nu-i batem, să nu le facem
în pizmă, ci să-i cinstim ascultîndu-i, grăind cuvinte bune de ei;
dijmele sau alte deatorii bucuroşi să le plătim. Adevărat, apoi şi
mai-marii Besericii, meşterii, dascălii îs deatori să înveţe bine pe
cei ce-s supuşi lor şi să le de lor pildă bună a trăi creştineşte şi
să-i ajute în cîte vor putea în cele sufleteşti. Sînt şi craii, voivozii,
domnii cei peminteşti pe carii tribuie să-i cinstească supuşii
lor cu cuvîntul şi alte semne mai dinafară, tribuie să le fie lor
credincioşi, apărîndu-le viaţa lor şi păzîndu-le lucrurile lor şi
138 vestea cea bună, ascultînd // îndată de porunca lor cea direaptă
şi de cinste, măcar cînd deschis şi adevărat nu-i împotriva Legii.
Aşijdere şi domnii cei peminteşti tribuie să ţie pe cei supuşi ai
lor omeneşte şi cu libov creştinesc, dîndu-le cele ce-s de lipsă lor
au hrană au îmbrăcăminte şi plată după tocmeala lor, să nu ceae
şi să nu poftească mai mult de la ei, decît îi dirept şi obiceiul;
tribuie să-i oprească de cele răle şi pentru păcatele care au făcut
a-i bintătui după lege, ca să ia alţii pildă; nu tribuie să-i mînea
la lucru în sărbători, ci mai bine la sfînta beserică, ca să asculte
slujba lui Dumnezeu şi ca să să spovedească în vremea sa şi să
să cuminece. Mai pe urmă, tribuie să-şi aducă aminte domnii că,
precum au îngăduit milostivul Dumnezeu ca de la cei supuşi lor,
să aibă bogătate, ajutoriu şi cinste, aşa-i voia ca să poarte grijă de
cele ce-s de lipsă la spăsenia lor. Amintere legea căuta a da samă
139 la judeţ, cum au // căutat numai cele trecătoare nebăgînd samă de
cele sufleteşti şi de vecie.
Întrebare. Dezlegaţi-m a cincea poruncă?
Răspuns. În a cincea poruncă să opresc omorîrile, vărsările de
sînge şi toate altele care pot vătăma trupul au vestea cea bună
deaproapelui nostru.
Preotul. Dumnezeu viaţa şi moartea omului sieşi sîngur slobod
o ţinut, cînd au făcut lumea din nimica, toate cele vieţuitoare şi
nevieţuitoare le-au plecat supt picioarele noastre, zicînd: „Stăpîniţi
pasărilor ceriului iproci” [Gen. 1, 28]. Că pentru noi le-au făcut pe
ele, iară omul l-au făcut pe asămănarea Sa pentru Sine. Pentr-acea
putem omori toate dobitoacele, dihaniile, iară pe omul nu-1 putem
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omori. Fapta uciderii de om îi mai mult fearească decît omenească,

140 că-i fapta nemilostivirii care să cuvine numai fiară- // lor, care-i

foarte urîtă înainte lui Dumnezeu; că pin această faptă să strîcă
chipul lui Dumnezeu cel foarte iubit şi deaproapelui nostru îi întră
toate răutăţile cele trecătoare mai mare răutate, de vreme ce nimica
n-are mai scump decît viaţa, pentru care are da toate care are şi
toată lumea de o are avea. Şi ce-i mai rău? Că, cum să întîmplă de
multe ori de să află omul în păcat şi atunci, dînd trupul morţii fără
de aşteptare şi fără de veste împreună şi sufletul morţii de vecie, să
dă şi la iad să coboară. Ce poate fi mai rău decît prietinul, vecinul
şi deaproapele nostru a-1 prăda şi de binele aceştii lumi şi ceialalte
lumi şi a lua făptura lui Dumnezeu cea iubită de Sfinţia Sa pentru
a carie viaţă însuşi pe sine spre ocărită şi groaznică moarte s-au
dat. Şi afară de aceasta pin moartea unuie de multe ori şi alţii să
păgubesc că părinţii, fămeile, fiii şi alte rudenii ale lui cu moartea
141 // lui pierd ajutoriul şi bucuria. Însă craii, judeţele şi făcătorii de
direptate pot a omori fără de păcat, nu ca cînd are fi ei stăpînii
vieţii omului, ci în cît fac voia lui Dumnezeu, care au poruncit
ca unele păcate mai grele cu moarte să să bintătuiască şi pentru
păcatul acela şi călcarea poruncii şi pentru învăţătura altora ca de
frică să să lasă de răle şi ca cei buni să poată trăi mai fără frică,
luîndu-să din lume făcătorii de rău. Aşijdere şi vezirii, genărarii
în tabără şi în războaie direpte nu păcătuiesc, vărsînd sîngele şi
omorînd pizmaşii, că aceasta fac pentru apărarea neamului său,
care are peri şi are cădea de fierul pizmaşilor de nu s-are omori.
Şi nu numai îi oprit a nu omori pe alţii, ce şi pe sine nu-i slobod
a să omori, că nime nu-i slobod cu viaţa sa. Şi nu numai acela
sîngur să cheamă ucigaş, care omoară pe altul cu mîna sa, ce şi cel
142 care-i oca ca să să ucigă al- // tul de la cineva, au care are putea
lesne împiedeca acel lucru cu cuvîntul, fapta sau alt lucru şi nu
împiedecă. Într-această poruncă în taină să să opresc toate faptele
care-s rînduite şi dau ocă spre moarte, adecă, a vătăma, a bate, a
mînia pe altul, a face în pizmă, a ocări, a sudui, a batjocori, a face
vrajbe şi traiu rău au rău a pofti şi a căuta domnie şi stăpînie cu
paguba altuia, a avea gînd spre izbîndă, a nu să pleca spre pace cu
cei ce l-au buşuluit şi orice ajută spre răul prietinului, vecinului
sau deaproapelui nostru de la care Dumnezeu atîta ne spare şi ne
îngrozăşte; cît nu numai le opreşte supt grea pedeapsă, ci încă şi
fapte împotriva lor porunceşte, adecă, ca pe deaproapele nostru,
măcar pizmaş să-1 iubim şi să-i facem bine. Şi de vreme ce-i aşa
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grea răutate a ucide sau a omori trupul, care-i supus putrăgiunii şi

143 îi caută să moară oarecînd; cu cît // mai rău va fi a ucide sau a omori

sufletul sau al său sau altuia pin păcat? Pentr-acea mai mult decît
ucigaşi sînt carii sau pildă rea altora au cu cuvîntul îndemnîndu-i
spre păcat au cu învăţătură strîmbă şi mincinoasă întorc oamenii
şi credinţa catolicească cu eresuri o slăbăsc; acestea foarte tare
să vor certa şi să vor bintătui de Dumnezeu, nu numai pentru
păcatele sale, ce şi pentru ale altora.
Întrebare. Dezlegaţi-m a şasa poruncă?
Răspuns. În a şasa poruncă ne opreşte pre noi de curvie şi supt
acest nume, de toate faptele care dezmiardă carnea.
Preotul. Curvia nu-i altă, fără împreunarea cărnii întră cei
căsătoriţi au căsătorite cu alţi streini; aşa, curvariu să cheamă, care
avînd muierea lui, păcătuieşte cu altă fămeie şi curvă să cheamă,
144 care avînd bărbatul ei // pe lege, păcătuieşte cu altul. Acesta-i greu
păcat pentru fărădelegea şi pizma care face soţului său au altuie,
adecă, deaproapelui său şi Tainii besericeşti. Îi păcat şi curvia ce să
face întră doi slobozi necăsătoriţi, adecă, întră ficior şi fată, măcar
de voiesc amîndoi; însă îi păcat mai greu, cînd unul pe altul, care
nicecum nu voieşte, îl duce cu sila la acel păcat, adecă, îi face silă.
Şi încă-i şi mai greu acel păcat, cînd să întîmplă cu rudenie, adecă,
cu maică-sa au fiică-sa au cu soru-sa şi să cheamă precurvie. Iară
curvia cu faţă, care-i făgăduită şi jirfită lui Dumnezeu, adecă, cu
călugăr au călugăriţă îi păcat mai mare decît întră doi necăsătoriţi şi
să face şi tîlhărie în Beserică pentru rumperea legăturii curăţăniii.
Păcat greu iaste şi fapta împotriva firii, adecă, cînd să împreună
bărbat cu bărbat sau fămeie cu fămeie, care nu-i după fire. Şi să
145 cheamă so- // domie. Şi încă-i şi mai greu, cînd să împreună cu
vrun dobitoc, adecă cu iapă, vacă sau altă dihanie şi să cheamă
beştiire. Păcate sînt şi acestea, cînd oarecine îşi stoarce sămînţa cu
mînalui sau amintere şi sărutările, pipăirile şi cuvintele de dragoste
şi de ruşine şi căutarea spre fămei, de nu vor fi numai din dragoste
curată şi din prieteşug au pin joc, ci din ibostele simţirilor şi poftă
rea şi spurcată. Şi păcatul cărnii, adecă, curvia măcar că-i mai uşor
decît uciderea sau omorîrea de om, însă îi oca şi izvorîrea foarte a
multe răutăţi, că de multe ori omorîri, vărsări de singe vin pentru
aceasta şi pentru aceasta au trimis Dumnezeu potop pre pămînt
în vreme lui Noe, în care neamul omenesc au perit. Şi au ploat
foc în vremea lui Lot, de care toată cetatea Pentapolis s-au întors
în cenuşă. Acest păcat omoară sufletul prădîndu-1 de darul lui //
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146 Dumnezeu, pegubeşte trupul, slăbind virtutea şi fiind oca foarte

a multe beteşuguri, scurtează viaţa, înegreşte numele cel bun şi
vestea cea bună pentru care nu poate a să sui la multe tisture şi la
multe cinsti şi atîta supţie punga, cît de multe ori, la mare sărăcie
cade, pentr-acea omul întru acest nărav învăţat trăieşte pururea
fără odihnă, cu gînduri multe, cu frică, anevoie să dă sau să pleacă
spre învăţătură, spre fapte bune, la meşterşuguri şi alte lucruri de
obşte şi mai lesne să pleacă spre multe păcate şi răutăţi. Pentr-acea
adevărat zice înţeleptul: „Că pofta să vede a avea oarece dulceaţă
dintîi, iară apoi îi mai amară decît pelinul că toată viaţa celui ce
iubeşte o împle de amar” [Pilde 5, 4]. De acest nărav tribuie să ne
ferim mai vîrtos decît de ciumă, că şi trupul şi sufletul omorăşte
şi întina şi îi mai lesne a-i închide uşa, decît a-1 scoate, dacă44 au
147 întrat odată; deci // care stă, caute să nu cază, gonind gîndurile
cele urîte, ferindu-să de voroava fămeilor, oprindu-să de băutură
multă în care iaste curvie45, de jocuri şi cîntece grozave şi cuvinte
urîte şi de toate faptele care pot aprinde pofta. Iară care au căzut,
îi deatoriu cît mai curînd a să scula prin taina sfintei spovedanii au
pin durerea şi înfrîngerea inimii să-şi lasă ibovnica, să să ferească
de împrilejuri a păcătui, să să roage lui Dumnezeu, să postească,
să facă fapte bune ca să aibă nădejde de spăsenia sau mîntuirea
sa. Că precum focul cest materieresc să stinge trecîndu-i lemnele
au vărsînd apă, aşa şi pofta ibostelor să slăbeşte şi să stinge au pin
fuga împrilejurilor şi primejdilor au pin lacrămile spovedaniii şi
înfrîngerea inimii.
Întrebare. Dezlegaţi-m a şaptea poruncă?
Răspuns. În a şaptea poruncă să opreşte furtişagul şi toată
148 răpirea // fără direptate fieşte a căruie lucru strein şi paguba
deaproapelui nostru.
Preotul. Împotriva aceştii porunci păcătuiesc cei carii iau vrun
lucru sau unealtă în ascuns fără ştirea stăpînului acelui lucru şi să
cheamă furtişag. Şi cei carii iau de faţă cu de a sila şi să cheamă
răpire. Şi cei carii în cumpărare au în vînzare înceluiesc luund mai
mult au dînd mai puţin decît au fost tocmeală au vînzînd ceva cu
mult mai scump decîtu-i preţul dirept au cumpărînd au vînzînd cu
măsuri, punturi şi cîntare strîmbe au schimbînd după vînzare ce
au vîndut, adecă dînd postav mai slab pentru mai bun au strîcînd
ce au vîndut, adecă mestecînd apă în vin pentru împrumutare
au luund pentru bani împrumutaţi mai mult decîtu-i sucaşul şi
44
45

Scris deca.
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obiceiul acelui loc sau ţări în care sînt, adecă, de-are vrea să ia

149 ei de la o sută, unde-i obiceiu să ia numai 2 de la o sută // au de-

are vrea să ia 10 unde-i sucaşul să ia numai 5. Şi cei carii, fiind
domni, vozi, crai, împăraţi, păgîneşte fac cu supuşii lor, puindule lor greutăţi şi dări afară din obiceiu, fără de nice o lipsă şi nu
plătesc simbria, care-s deatori şi nu fac tuturor direptate şi încep
au lungesc războiul fără ocă. Şi cei, carii nu întorc bani au alt
lucru strein cînd să caută de stăpînul său şi cei ce au aflat vro
unealtă pierdută de altul şi, ştiind stăpînul ei, nu vor să o întoarcă;
şi cei, carii cu lucrurile de obşte să hrănesc numai ei, împiedicînd
pe alţii să nu să poată hrăni cu ele şi cei ce strică casele altora,
viile, cîmpul, livezile, fînaţurile, pădurea, dobitoacele, simbriile
au alte lucruri care nu-s ale lor; şi cei ce scornesc vrajbe, pîră, fără
de nice un temeiu de lege au, începute le lungesc ca să amiruiască
150 mai mult, cînd ar putea mai curînd a isprăvi. Şi doftorii, // bărbierii
carii vindecarea beteşugurilor şi vătămărilor lungesc, ca să le
plătească mai mult şi meşterii, carii într-adins lucră rău, ca să să
strice curînd, ca iară să dereagă pentru bani; şi cei, carii poruncesc
au judecă au îndeamnă au ajută, ca să fie ceva fără direptate; şi cei,
carii, cînd aleg la vro deregătorie besericească au mirenească, pun
pe cel nevrednic înainte celui vrednic şi pradă pe cel mai vrednic
şi destoinic de cinstea şi folosul deregătoriei; şi cei, carii nu poartă
bine grijă de lucrurile au uneltele altora şi ca pin negrija lor să
pierd au să strică au să fură; şi cei, ce au grijă de săraci, carii au
rămas fără părinţi au de gloate, nu fac cele ce-s mai de folos; şi
cei, ce lesne are putea ajuta pe deaproapele lor şi nu-1 ajută, ales
cîndu-i în mare lipsă, nice din cele ce trec pe de-asupra nimica nu
151 dau săracilor, nice cheltuiesc la lucrurile cele bune. // Cu un cuvînt,
oricînd să păgubeşte deaproapele nostru au pin luare aceii unelte
au pin neîntoarcerea ce-i al său, cînd îi deatoriu să întoarcă, îi
călcarea aceştii porunci; şi după preţul lucrului creşte şi grăutatea
păcatului. Şi de să păgubeşte Sfînta Beserică, iaste păcat foarte
greu, ce să cheamă sacrileg sau spargerea Besericii. Aşa şi cînd
unul de la altul fură în sfînta beserică. Această poruncă foarte
lesne să calcă, cum vedem că mai toţi poftesc, ce nu-i al său şi
foarte puţini sînt, carii nu-s întinaţi la lucruri streine şi întinarea
acestui păcat foarte cu nevoie să şterge şi să spală; că, de vreme ce
pentru iertarea lui sau pentru ca să să ierte, tribuie să să întoarcă
ce s-au luat şi să dereagă, ce au stricat, cînd poate, foarte cu nevoie
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să pleacă la aceasta fieşte cine i cu nevoie întoarce, măcar are46
putea. Pentr-acea nime să nu să lasă, ca să să stăpînească de acest
152 nărav rău, de vreme ce fără nu- // măr răutăţi trage după sine că,
cîte vrajbe, cîte jurămînturi strimbe, cîte vărsări de singe, cîte
pustişaguri nu vin în lume pentru al altuie; foarte mare şi bună
pace are fi întră oameni de s-are destuii fieşte cine cu al său. Iuda,
pentru că era fur, nu s-au temut a vinde pe Domnul Hristos şi viaţa
de vecie spre groaznică moarte a o da. Insă, adevărat, precum
banii aceia, care au luat, nimica nu i-au folosit, ci încă la furci
l-au tras; aşa să tîmplă şi altora că de multe ori Dumnezeu lasă ca
pentru răpirea uneltei altuie să piarză a sa şi de multe ori şi viaţa
sa. Aduceţi-vă dară aminte de cuvintele Domnului: “Ce haznă-i
omului d-are dobîndi toată lumea şi-şi va pierde sufletul?” [Mt.
16, 26]. Îndestuliţi-vă cu al vostru, carii puteţi birui cu direptate şi
darul lui Dumnezeu sau mult sau puţin, ca să puteţi amirui după
moartea voastră avuţia cerească.
Întrebare. Dezlegaţi-m a opta poruncă? //
153
Răspuns. În a opta poruncă să opreşte mărturia strimbă, grăirea
de rău de altul, sudalmele iproci.
Preotul. Mărturia strimbă îi păcat că să pune împotriva direptăţii
şi după greutatea materii, să cumpăneşte şi greutatea păcatului,
cînd mărturia cu paguba vecinului sau deaproapelui nostru, adecă
de a-i mărturisi strimb, că Marcul au furat au c-au făcut silă vrunii
muieri au fămei au c-au omorît vrun om, pentru care să pune în
temniţă şi îşi pierde capul şi îi păcat foarte mare şi greu că să
vatămă prietinul sau deaproapele nostru în sine, în cinste şi trup.
Şi pentru că mai totdeauna într-unele primejdii ca aceste să adaogă
şi jurămîntul şi încă şi călcarea jurămîntului, adecă jurămînt
strimb. Mărturiile strîmbe pentru că-s ocă fără direptate, ca să
să păgubească deaproapele său şi-s deatori aceste toată paguba a
154 întoarce. Şi pentru că vina // lor îi foarte grea şi urîtă, după lege să
judecă spre moarte, după ce-i biruiesc cu strimbul şi cu năpastea.
Apoi cînd mărturia nu-i cu paguba deaproapelui nostru, ci mai
bine îi în binele lui, adecă de-are mărturisi cineva, cum că Marcul
n-au furat au n-au curvit au că n-au făcut silă au că n-au omorît
şi va fi vinovat şi dintr-această mărturisire Marcul să sloboade
de birşagul şi bintătuiala păcatului şi vina lui îi numai minciună,
adecă întru atîta îi păcat, în cîtu-i minciună şi nu-i greu, de nu va
fi întrăbat de judeţ au de nu va întări cu jurămînt au să să întîmple
46
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pagubă vrunui dirept şi nevinovat; că nu-i slobod a jura strîmb
nice pentru binele deaproapelui nostru. Supt această poruncă ne
oprim de toate răutăţile, care să pot întîmpla deaproapelui nostru
pin limbă. Acestea sînt sudalmele şi ocărîturile, adecă, a blăstăma
155 pe cineva, a pofti cuiva rău sau în // suflet sau în trup sau în avere
şi iosagul lui; pizmele, adecă, a numi pe cineva nebun, beat,
dobitoc; grăirea de rău, adecă, a descoperi năravul sau greşelele
altuia înaintea celor ce n-au ştiut şi de va fi minciună ce au grăit,
îi deatoriu să-i întoarcă cinstea, adecă, să-1 grăiască de bine, unde
l-au grăit de rău, să nu gîndească oamenii că-i aşa cum au fost
grăit mai denainte; însă a descoperi năravurile şi păcatele cele
într-ascuns celor mai mari, carii pot să le îndirepteze, nu-i oprit
că-i pentru binele şi îndireptarea lor, numai să fie într-ascuns;
iară altora, cărora nu li să cuvine, ca să îndearepteze, nu tribuie
să le descopere că tot omul îi slobod a-şi ţinea numele bun şi
vestea bună, pînă ce să va vădi de tot. Greutatea acestui păcat nu
numai după greutatea materiii sau al lucrului creşte, ci şi după
destoiniciia şi vredinciia feţii. Că îi mai mare păcat de vei grei de
156 rău de vrun om ne- // miş boieriu au nemişă boiereasă; decît de un
om prost şi mai greu de vei grei de vrunui, care-i în vrun tist şi
deregătorie, au de vrun preot, au ipiscup, decît de alt om de obşte.
De acest păcat tribuie să ne ferim mai tare decît de furtişag,
că nice o dobîndă nu aduce, ci încă răutăţi fără număr trage după
sine; că acei oameni, care-i grăim de rău să mînie şi caută cum vor
putea, ca să şi izbîndească; de unde de multe ori să nasc vrajbe
şi sfade, bătăi, vărsări de singe şi încă şi omorîri şi unii oameni
mincinoşi, ca aceia de toţi îs urîţi şi toţi fug de ei ca de putoarea
cea veninoasă a zmeilor. Pentr-acea mai bine iaste a vorovi de toţi
bine, au atuncea47 şi cînd vorovesc alţii de rău de ei, să-i certăm,
au să ne ferim de împreunarea lor şi mai bine să ne arătăm, că nu
ne place vorba lor, decît că ne place; că de ne vom arăta că ne place
156 deaproapele nostru nu să îndirep- // tază, ci mai rău să face şi-şi
vatămă sufletul pin arătarea cum că-i place.
Întrebare. Dezlegaţi-m a nooa şi a zăcea poruncă?
Răspuns. În doao porunci mai de pe urmă să opresc toate
faptele răle de fămei şi de lucruri streine şi în taină de tot lucrul
oprit.
Preotul. Atîta îs de urîte lui Dumnezeu păcatele pentru
nesfîrşita curăţănia, sfinţenia şi direptatea Sfinţiei Sale, cît nu
47
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numai opreşte cu cuvîntul, ca să nu să facă, ci i voia ca nice în
minte, nice în inimă să le poftim. Domnii de pe pămînt bintătuiesc
numai pentru cuvinte şi pentru fapte, care să aud şi să văd. Iară
Dumnezeu pedepseşte şi pentru gîndurile cele răle, că-i ispititoriu
inimilor; cuvintele şi faptele măcar că au în sine răutatea sa,
însă din gîndul cel rău vine acea răutate, într-acesta chip, ca de
multe ori acestea n-are fi răle, de n-are veni din gîndul cel rău.
158 Nu tribuie, dară, omul // să poftească muierea altuia, nice muierea
bărbatul altie, că ce să porunceşte omului, să porunceşte şi fămeii.
Şi precum în a şasa poruncă, măcar că pomeneşte numai curvia;
însă supt acest nume să opresc toate faptele trupeşti de ruşine, aşa
în a nooa, măcar că să numeşte numai pofta muierii vecinului,
însă să înţăleg şi poftele cele oprite fieşte a carie faptă ibostească;
nice tribuie să poftească unealta altuia sau orice, ce nu-i al său,
acar stătătoare, precum sînt casa, viile, fînaţele; acar nestătătoare,
precum sînt banii, hainele şi alte mărunţişuri ale casii, caii, boii,
oile, cu-n cuvînt orice nu poţi birui cu direptate, nu-i slobod a
pofti. Încă nice-i slobod a pofti grăirea de rău de altul, nice paguba,
nice primejdia, nice beteşugul, nice moartea, nice altă nimica, ce
nu poate fi fără păcat. Şi pentru ca să cunoşti cîndu-s gîndurile
159 răle, ţine învăţătura, care o învăţat Sfîntul Gri- // gorie Papa de
Rîm48, adecă: “Că în pofta ra trei gradeciure sînt, dintru care cel
dintăi să cheamă şoptire, al doile să cheamă bucurie sau plăcere,
al treile poftă”. Şoptirea îi, cînd diavolul şopteşte, adică, aduce
omului aminte vrun gînd de ruşine cu oarece începere de poftă,
cui, de-i va sta omul îndată împotrivă, nu păcătuieşte, ci încă are
plată la Dumnezeu, iară de nu-i va sta împotrivă, ci să va bucura
şi va începe a-i plăcea, însă fără de poftă păcătuieşte numai uşor;
iară de nu va sta împotriva şoptirii şi îi va plăcea şi va şi pofti acel
lucru, cunoscîndu-1 că-i rău şi oprit şi va mărăstui de bună voie
într-acel gând şi într-acea poftă, putînd muta gîndul şi mintea la
alte lucrure, greu păcătuieşte, după cumu-i şi materia păcatului,
că atunce într-acesta chip îi rînduit, ca de-are putea, are şi face
acea faptă. Că zice Domnul Hristos: “Iară care caută spre muiere
160 să o iubească pe ea, au curvit întru inima sa” [Mt. 5,28].// Munciţi
dară fraţilor a vă opri nu numai de tot cuvîntul şi de toată fapta,
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care buşuluieşte pe Dumnezeu; ci şi de toată pofta ra oprindu-vă
şi puind zăbală tuturor pătimirilor inimii şi gîndurilor celor răle,
supuind toate înţelepţiei şi gîndurilor celor bune; că Dumnezeu,
care-i mai curat decît toată făptura şi îi curăţănie nesfîrşită, voieşte
ca să fim şi noi curaţi şi cu faptele dinlăuntru şi cu faptele dinafară
şi nu ca sicriile sau copîrşaoale înălbite, care dinafară îs frumoasă,
iară dinlăuntru put49. Aceasta-i scurtă dezlegarea poruncilor lui
Dumnezeu, care măcar că nu-i precum are putea fi; însă îi destul
pentru omul creştin, care pofteşte să să înveţe şi să ştie, ca să
poată trăi în păzirea legii şi a să spăşi.
Întrebare. Dezlegaţi-m mai pe scurt aceste porunci ale lui
Dumnezeu, ca să le poci ţinea minte mai bine?
Răspuns. În trei porunci dintîiu // ni să porunceşte şi ni să dă
161
înainte, ca să iubim pe Dumnezeu din toată inima noastră, din
tot sufletul nostru şi din toată mintea noastră, care să plineşte pin
păzirea deplin a poruncilor şi Legii lui Dumnezeu. Iară în alte şapte
ni să dă înainte şi ni să porunceşte, ca să iubim pe deaproapele
nostru, ca înşine pe noi, care să plineşte, de nu-i vom face lui rău
şi îi vom face bine, cum ne poftim noao. Într-aceste doao porunci
însuşi Domnul Hristos toată Legea au coprins. Matheiu cap 22,
stih 37.
Întrebare. Afară din poruncile lui Dumnezeu mai sînt şi alte
porunci, care să fie deatori toţi creştinii a le ţinea?
Răspuns. Sînt şi poruncile Sfintei Beserici, care are putere de
la Dumnezeu, adecă, de la Domnul Hristos, a porunci tuturor
creştinilor şi a-i chitileni pe ei supt păcat de moarte, ca să facem
ceva pentru mărirea lui Dumnezeu şi mîntuirea sufletelor noastre.
162 //
Întrebare. Cîte şi ce porunci are Sfînta Beserică?50
Răspuns. Sînt şasă: întîiu, a sfinţi şi a sărba duminecile şi alte
sărbători rînduite de Sfînta Beserică, oprindu-să pe sine de tot
lucrul. A dooa, într-acele zile a păzi sfînta beserică, adecă, a auzi
slujba şi Sfînta Lătrughie. A triia, a să opri de unele bucate şi a
posti în Păresimi, adecă, în Postul Mare şi alte zile de post, care au
rînduit Sfînta Beserică. A patra, a să spovedi, adecă, a-şi mărturisi
păcatele sale duhovnicului măcar o dată în an. A cincea, a să
cumineca, adecă, a lua Sfînta Priciştanie sau Trupul lui Hristos
măcar o dată în an pe vremea Paştilor. A şasa, a plăti şi a da dijmă
49
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sfintei beserici la care umblă.
Întrebare. Numai acestea au poruncit Sfînta Beserică, au şi
altele?
Răspuns. Multe şi altele au poruncit Sfînta Beserică, precumsă
163 ve- // de în sfintele canoane ale Săboarălor celor Mari, mai ales şi
de obşte şi rînduielele mai marilor papilor şi patrierşilor; ci nu-s
porunci de obşte pentru toţi; ci au într-unele părţi numai, au unora
oameni, au într-unele locure numai.
Întrebare. Pentru ce au rînduit Sfînta Beserică poruncile?
Răspuns. Pentru ca să putem păzi şi a plini mai lesne Legea
lui Dumnezeu şi pentru ca să înmulţim faptele noastre cele bune,
pentru care amiruim viaţa de vecie şi pentru ca să ne arătăm mai
chedveşi şi mai iubiţi înainte lui Dumnezeu.
Preotul. Poruncile lui Dumnezeu sînt ale libovului şi ale
direptăţii, de vreme ce ne învaţă, cum tribuie să ne purtăm cătră
Dumnezeu şi deaproapele nostru. Iară poruncile Sfintei Beserici ne
îndireptează cum le vom putea păzi mai bine şi a le plini. Şi pentru
164 că mult ajută, ca să vieţuim // fără păcat a alerga de multe ori la
Dumnezeu, nu numai îndată, ce şi pin alţi iubiţi slujitori ai Sfinţiei
Sale ca să să roage pentru noi, pentr-acea afară din dumineci au
rînduit şi alte sărbători în cinstea Maicii Preciste, îngerilor şi altor
sfinţi mai de frunte, ca într-însele şi pintr-înşii mai cu dedinsul să
ne rugăm şi să facem mai multe fapte bune. Şi pentru că carnea
adeseori scorneşte răutate în noi pin gîndurile cele de poftă, pentru
ca să să potolească această răutate, poftă şi pătimire în noi şi să să
aşeze de tot, au măcar să să înuşureze, au rînduit Sfînta Beserică
oarecîte zile, în care în toţi anii tribuie să postim şi pentru că după
ce am căzut în păcat, atîta să slăbeşte sufletul şi-şi pierde virtutea
şi puterea, cît cu mare nevoie poate face fapte bune şi de-are face,
nice un folos de acolo n-are avea, că-i fără de darul lui Dumnezeu,
165 care înviază faptele cele peste fireşti şi // ni-i frică, ca să nu perim
în veci rămîind în păcat, de vreme ce nime nu ştie ceasul morţii
sale, pentr-acea au poruncit Sfînta Beserică, ca măcar o dată în an
pin Sfînta Spovedanie să ne curăţim păcatele noastre şi cu Sfînta
Priciştanie să ne întărim, ca să vieţuim de cie înainte mai bine.
Şi pentru că fără ipiscupi, preoţi, învăţători, dascăli şi duhovnici,
norodul are fi ca şi oile fără păstoriu şi n-are şti ce tribuie să facă,
ca să placă lui Dumnezeu, pentr-acea au poruncit Sfînta Beserică,
ca mirenii să ţie şi să hrănească oamenii cei besericeşti, făcîndule lor parte din bunătatea lor care iau în dar de la milostivul

Catehismul lui Iosif de Camillis 1726

Dumnezeu. Apoi afară de aceasta, pentru ca să arate mai mare
slujbă şi libov cătră Făcătoriul şi Răscumpărătoriul său Sfînta
Beserică nu numai poruncile Sfinţiei Sale au priimit, ce şi altele,
la care nu era deatoare, au mai adăugat, ca să nu să poată călca
166 lesne po- // runcile Sfinţiei Sale, că poruncile lui Dumnezeu îs
ca un zid spre păzirea curăţănii sufletului; iară poruncile Sfintei
Beserici îs ca neşte băşti sau şanţuri înaintea zidului spre păzearea
iară aceluiaşi suflet. Însă, mai pe urmă pin ţinerea acestor porunci
adăugăm faptele noastre cele bune, că ne îndireptăm în faptele
credinţii, ascultării, umilinţii, pătimirii, cinstii, omeniei şi altor
fapte bune, pin care ne facem mai chedveşi înaintea lui Dumnezeu.
Întrebare. Care sărbători sîntem deatori ale ţinea din poruncă
şi care numai din dragostea lui Dumnezeu.
Răspuns. Cele, care-s însămnate cu cruce, sînt din poruncă.
Iară celealalte sînt sărbătorile Sfintei Beserici, care-s slobode,
ţine-să vor au ba, sau îi slobod norodul sărba-le va au ba. Şi după
sinaxariul cel grecesc să vor pune. //
Septemvrie
167
8. zile Naşterea Maicii Preciste. +
14. zile înălţarea Sfintei Cruci. +
26. zile Sfîntul Apostol şi Evanghelestul Ioan
Octovrie
6. zile Sfîntul Apostol Thoma.
18. zile Sfîntul Luca Evanghelestul.
23. zile Sfîntul Iacov Apostol.
26. zile Sfîntul Marele Mucenic Dimitrie.
Noiemvrie
8. zile Săborul Sfîntului Arhistratig Mihail. +
13. zile Sfîntul Ioan Zlataust.
14. zile Sfîntul Filip Apostol.
16. zile Sfîntul Apostol şi Evanghelestul Matheiu.
21. zile Văvedenia Presfintei Născătoarei de Dumnezeu. +
24. zile Sfînta Mare Vergură şi Muciniţa Catarină.
30. zile Sfîntul Apostol Andreiu.
Dechembrie
6. zile Sfîntul Nicolae ArhMpiscupul de la Mirlicheia. + //
9. zile Zămislirea Sfintei Ani, cînd s-au zămislit Maica Precistă.
168
25. zile Naşterea Domnului nostru Isus Hristos. +
26. zile Săborul Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu.
27. zile Sfîntul întîiul Mucenic Arhi-diacon Ştefan. +
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29. zile Sfinţilor nevinovaţilor 14 mii de coconi de Irod tăieţi.
Ianuarie
1. zile Obrezania sau Tăierea împrejur a Domnului nostru Isus
Hristos. +
6. zile Bogorvlenia sau Botezul Domnului. +
17. zile Precuviosul părintele nostru Antonie cel Mare.
18. zile Sfinţii părinţii noştri Athanasie şi Chirii. 25.zile Sfîntul
Gregorie Nazianzenul.
27. zile Sfîntul părintele nostru Ioan Zlataust.
30. zile Trei Sfinţi Vasilie, Grigorie şi Ioan. + //
169
Feurarie
2. zile Stretenia Domnului. +
8. zile Sfîntul Mucinic Theodor Stratilat.
17 zile Sfîntul Marele Mucinic Theodor Tiron.
24 zile Aflarea Cinstitului cap a lui Ioan Preditiu
Martie
9 zile 40 de Mucinici.
25 zile Blagoveşteniile Presfintei Născătoarei de Dumnezeu. +
Aprilie
23 zile Sfîntul Marele Mucinic Gheorghie. +
25 zile Sfîntul Marcul Evanghelestul şi Apostolul.
30 zile Sfîntul Iacov Apostol.
Maiu
20 zile Părintele nostru Athanasie.
8 zile Sfîntul Apostol şi Evanghelest Ioan. +
21 zile Sfîntul Constantin împerat şi Elena.
25 zile Aflarea cinstitului cap a lui Sfîntul Ioan.
Iunie
11 zile Sfinţii Apostoli Bartholomeiu şi Varnava. //
170
19 zile Sfîntul Apostol Iuda.
24 zile Naşterea lui Ioan Botezătoriul. +
29 zile Sfinţii Verhovnicii Apostoli Patru şi Pavel. +
30 zile Săborul 12 Sfinţi Apostoli. +
Iulie
20 zile Sfîntul Proroc Ilie.
22 zile Sfînta Maria Magdaléna.
25 zile Adurmirea Sfintei Ani.
27 zile Sfîntul Marele Mucinic Pantelemon.
August
6 zile Preobrajenia Domnului. +
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9 zile Sfîntul Apostol Matheiu.
15 zile Adormirea Presfintei Născătoare de Dumnezeu.+
29 zile Tăierea cinstitului cap al Sfentului Ioan Botezătoriul.+
Aceste sărbători să cheamă nemişcate, adecă: stătătoare, că
cad tot întru acele zile alunii şi tribuie să să sărbeze cu praznic în
Sfînta Beserică cîntînd sfintele canoane şi Sfînta Lătrughie. Sînt
171 şi alte sărbători, // ce să cheamă mişcate, adecă, nestătătoare, că nu
cad tot într-acea vreme, ci au mai curînd au mai tîrziu, adecă, după
vremea Paştilor. Acestea sînt a dooa şi a triia zi după Paşti, adecă,
Iun i şi marţi. Înălţarea Domnului Hristos la Ceriu. A dooa şi a triia
zi după Rusalii. Iaste şi Vinerea Mare sau a Săptămânii cei Mai
de pe urmă a Păresimilor pentru rînduiala Sfintei Cuminecături;
şi pentru pătimirea şi moartea Domnului Hristos, Mîntuitoriului
nostru.
Întrebare. Ce-i postul?
Răspuns. Postul îi odată în zi a mînca, oprindu-să şi de carne şi
de lapte sau care să fac din lapte.
Întrebare. În ce vreme sîntem deatori a posti?
Răspuns. Înaintea Paştilor sfinţii apostoli au poruncit, ca să
postim 40 de zile; iară noi, numărînd şi duminecile, postim 48
de zile; şi în toată săptămîna înaintea Păresimilor, ce să cheamă
172 Săptămîna Albă // nu mîncăm carne. Şi iară din rînduiala
apostolilor postim în toate miercurile şi vinerile peste tot anul,
afară dintr-unele zile, ce au scuteală şi să cheamă zilele hîrţilor.
După acea postim 40 de zile înaintea Crăciunului, adecă, înaintea
Naşterii Domnului Hristos, începînd de la 15 zile a lui noiemvrie.
Şi 14 zile înainte Adurmirii Maicii Preciste, începînd dintîia zi a
lui august. Şi înainte Simpetriului sau Sfinţilor Apostoli Patru şi
Pavel era obiceiu mai-nainte a posti 13 zile, iară acum mai mult au
mai puţin, începînd îndată din Dumineca Tuturor Sfinţilor, după
cum cad Pastile. Mai pe urmă în zioa Tăierii Cinstitului Cap al
Sfîntului Ioan Botezătoriul în 29 de zile ale lui august. Şi în zioa
înălţării Sfintei Cruci, în 14 zile ale lui septemvrie. Şi în vremea
acestor posturi, unii să opresc de carne şi de lapte, iară unii să
opresc şi de peşte. //
Întrebare. Cei betegi deatori-s a posti?
173
Răspuns. Nu-s deatori betegii, nice cei cărora foarte le strică
postul sănătatea sau să betejesc din post, adecă, din bucatele cele
de post.
Preotul. Poruncile lui Dumnezeu tribuie să le ţinem foarte bine
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şi foarte tare, măcar de ne-am pierde şi viaţa pentru paza lor. Iară
poruncile Sfintei Beserici nu-s atîta de strinsă, că Sfînta Beserică
fiind maică aşa ne porunceşte noao, ca când putem şi avem înprilej
bun ale ţinea, atunce sîntem deatori ale ţinea; iară cînd ne temem,
că ne vom pierde viaţa şi sănătatea au vom păţi altă pagubă mare,
nu sîntem deatori a le ţinea. Pentru acea cei, ce-s betegi, de să
tem, că din bucatele cele de post să vor îngreuia, pot mînca carne
şi lapte.
Întrebare. Ce foloseşte postul?
Răspuns. Şterge păcatele, care am făcut; împiedecă cele ce
174 are fi de // n-am posti, adecă, cele viitoare, înmulţeşte darul lui
Dumnezeu şi slujba, pentru care avem mare simbrie.
Preotul. Pin post (măcar că-i dat în loc de canon) ni să iartă
pedeapsa, care ni să cade pentru păcatele, care am făcut şi le-am
spovedit au de tot au dintr-însa sau o parte. Carnea să mîrşeveşte
şi să omoară, aşa cît mai cu nevoie să tămăduieşte împotriva
sufletului. Şi omul să face mai îndemînatec spre sfînta rugăciune;
că, împlînd pîntecele afară din măsură cu bucate şi beutura să
întunecă mintea, iară mîncînd şi bend puţin să înluminează şi
ne facem mai îndemînateci şi mai deplini următori lui Hristos,
care 40 de zile şi 40 de nopţi au postit şi aşijdere îngerilor. Şi ne
învrednicim întru această viaţă a mai mare dar, iară în cealaltă a
mai mare mărire, de vreme ce-i foarte faptă de slujbă. Şi afară de
175 acestea, postul foarte au fost biciuluit, lăudat // şi ţinut şi de Sfinţii
Părinţi, dintru carii mai mulţi postiia nu numai în zilele cele de
post, ci în toată vremea şi viaţa lor, de să mira lumea. Deatoriu-i
dară fieşte cine a posti foarte tare, precum să cade şi lîngă post a
adăuga şi alte fapte bune, adecă, făcînd pomene şi ajutînd săracii
şi împărţind mişeilor din cele ce nu-s aşa de lipsă pe sama noastră,
ca postul nostru să nu să vază, nice să fie pentru scumpete, ca
să strîngem în pungă, ci pentru ca să amiruim viaţa de vecie şi
rugii, ca să crească sufletul nostru cu hrana sufletească, cînd să
lipseşte trupul de hrana trupească. Şi peste acestea toate tribuie
să ne oprim în vremea aceea de păcate, ca să nu pierdem simbria
postului şi să să pedepsască împreună trupul şi sufletul. Că ce
folos îi a nu mînca carne, lapte şi peşte, de vreme ce deaproapele
nostru îl grăim de rău şi-1 suduim, de vreme ce sugem sîngele
176 săracilor luîndu- // le fără direptate ce-i al lor, de vreme ce carnea
să îngraşă de dezmierdăciunile şi poftele cele trupeşti, de vreme
ce să calcă Legea lui Dumnezeu. Cei ce postesc mult şi alte fapte
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bune nu fac, ci încă păcătuiesc, nu să pot asemăna îngerilor, ci mai
bine diavolului.
Întrebare. Ce-s dijmele şi cui tribuie să să dea.
Răspuns. Pin dijme să înţălege din toate măsurile a zecea
măsură, adecă, din toate bucatele a zăcea parte. Şi după rînduiala
dintîiu să cade sfintei beserici.
Preotul. În întîia carte a lui Moisiiu cap 14, stih 21 avem, cum
că Avram au dat lui Melhisedec Preotului celui mai mare a lui
Dumnezeu dijmele din toate. Şi în a triia carte a lui Moisiiu cap
27, stih 30 porunceşte Dumnezeu: “Toate dijmele sau zăciuielele
pămîntului, acar din bucate, acar din poamele pomilor ale
177 Domnului sînt şi lui să jir- // tfesc, toate dijmele sau zăciuielele,
acar din boi, acar din oi şi capre şi din toate alte, care-s supt toiagul
păstoriului, orice va veni a zăcea să va jărfi lui Dumnezeu”. Şi în
a patra carte iară a lui Moisiiu cap 18, stih 21 zice: “Iară fiilor
lui Levi am dat toate dijmele, zăciuielele lui Israil în moştenire
pentru slujba, care-m slujesc mie în beserică şi poartă păcatele
norodului”.
Şi în a cincea carte iară a lui Moisiiu cap 18, stih 4 au poruncit
ca norodul să de preoţilor fruntea, adecă, din toate bucatele pîrga,
sau cele dintîiu, din vin, din uloiu şi din lîna oilor celor tunsă
parte. 2 Paralipomenon cap 17, stih 5 cetim, că foarte multe au
adus fiii lui Israil din bucate, din vin, din uloiu, din miere şi din
toate, care creşte pămîntul zăciuiala preoţilor. Dijmele dară au fost
pentru slujitorii besericeşti rînduite de Dumnezeu, ca să aibă cu ce
178 trăi omeneşte şi să să roa- // ge lui Dumnezeu pentru norod, însă,
adevărat, pentru că într-această Ţară Ungurească, precum şi întralte multe moşii şi iosaguri au dăruit ipiscupilor şi altor oameni
besericeşti, pentr-acea mare parte a dijmelor s-au ţinut şie-şi, însă
cele care-s lăsate pentru oamenii besericii şi stă obiceiul până
acum, ca să să plătească, tribuie adevărat cu credinţă a să plăti,
aminterea va păcătui, care nu va plăti; că-i deatoriu fieşte cine din
binele ce i-au dat lui Dumnezeu să cunoască pre Dătătoriul său şi
Păstoriul său cel sufletesc a-L ţinea de toate care i-s de lipsă.
De Sfînta Spovedanie şi Priciştanie om vorovi întră Tainele
Sfintei Beserici. //
Cap al patrule. De Tainele Sfintei Beserici
179
Întrebare. Ce-i Taina Sfintei Beserici?
Răspuns. Îi sămn văzut darului nevăzut, rînduit de Domnul
Hristos pentru sfinţenia omului.
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Preotul. Atîta-i de mare bunătatea lui Dumnezeu şi dragostea
afară de samă, ce are Dumnezeu cătră noi mişei oameni, cît nu
numai S-au milostivit a să întruna a propovedui Legea, a pătimi
180 şi a muri pentru a noastră mîntuire, ci încă au // vrut şi vro cîteva
Taine a rîndui, care după luarea Sfinţiei Sale trupeşte din lume
să ne slujască noao în iertare păcatelor, în întărirea sufletelor
şi adăugarea darului sufletesc. Şi după faptele, care lucrează în
suflet, au rînduit semne din afară în trup, cu care Sfinţia Sa pe
nevăzut ajută şi adevărat lucrează, ori de cîte ori despre partea
noastră nu lipsesc cele ce-s de lipsă la acea lucrare sau ori de cîte
ori despre parte noastră nu iaste împiedicare. Aşa dare, în slujirea
şi luarea Sfintelor Taine una vedem lucrînd în trup şi alta credem
a să isprăvi în suflet.
Întrebare. Cîte-s şi ce-s Tainele Sfintei Beserici?
Răspuns. Îs 7. Botezul, Pomăzuirea sau Mirul, Cuminecătura,
Pocania, Preoţia, Maslele, Căsătoria.
Întrebare. Ce fapte au aceste Taine?
Răspuns. Pin Botez omul // să naşte a dooa oară din Duhul
181
Sfînt, amiruind darul cel dintîiu, care au fost pierdut pentru
păcatul strămoşului nostru Adam sau cel ce ne naştem cu el.
Să face ram trupului de taină Besericii creştineşti şi părtaş
tuturor rugăciunilor şi faptelor celor bune ale Sfintei Beserici.
Pin Pomăzuire sau pin Mir creştinul să întereşte în credinţă ca
să poată sta mai lesne împotriva ispitelor diavolului şi să rămîie
fără îndoială în izgonirile paginilor. Pin Sfînta Cuminecătură
să hrăneşte sufletul cu darul ca cu o bucată şi oarece beutură
sufletească. Pin Sfînta Spovedanie sau Pocanie amiruieşte darul
şi mila, care au fost pierdut pentru păcatele, care au făcut după
botez. Pin Preoţie amiruieşte putere a sluji Tainele Sfintei Beserici
şi a face toată deregătoria Sfintei Beserici. Pin Masle amiruieşte
182 iertare păcatelor celor mai uşoare, adecă, // care nu-s de moarte şi
dar ajutoriu, ca să poată sta împotriva diavolului în ceasul morţii.
Pin Căsătorie să pot soţii fără păcat a să împreuna trupeşte, a ave
fii pe lege şi pe ei cu frica lui Dumnezeu mai bine a-i creşte.
Întrebare. Pentru ce slujeşte Beserică Sfintele Taine cu
ţărămonii sau rînduiele aşa mari din afară?
Răspuns. Pentru mai mare cinstea lucrurilor celor dumnezăieşti
şi sfinte. Pentru ca cei ce stau de ascultă să vază, că într-însele
nimica nu-i lumesc sau necurat, ci numai cinstea lui Dumnezeu.
Pentru ca şi cei ce slujesc şi ce iau Sfintele Taine să să îndemne
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spre mai mare umilinţă, frică şi înfrî[n]gerea inimii şi să meargă cu
mai mare osîrdie şi sîrguire la dînsele. Şi pentru ca Sfinta Beserică
să nu fie mai jos decît sinagoga jidovilor, care cu mare cinste şi
rînduială îşi aducea jirfele sale pentru ca să să păzească mai bine
183 destoinicia, preoţia şi // învăţătura Sfintei Beserici, pin greutatea
şi asămănarea cinurilor besericeşti şi ca să păzim canoanele şi
rînduielele cele de demult, dintru care mai multe să trag de la
sfinţii apostoli.
Întrebare. Cîte lipsăsc la luarea sau priimirea Sfintelor Taine?
Răspuns. Cinci: materia, forma, slujitoriul, priimitoriul şi
gîndul bun.
Preotul. Tainele Sfintei Beserici aduc darul şi mila din sine
pin virtutea sau puterea, care 1-i dată de la Dumnezeu şi aceasta
să cheamă de theologi darul din lucrul lucrat sau lucrarea lucrată,
adecă, să dăruieşte din fapta făcută sau pentru că s-au lucrat acel
lucru. Şi îi al tuturora asemene sau într-un chip, adecă, darul din
lucrarea lucrată nu să dă unui om mai mult, decît altuie, ci tuturor
într-un chip, că nu să poate împărţi. Iaste şi alt dar sau milă //
184 ce să dă şi să cheamă darul din lucrarea lucrătoriului sau celui
ce lucrează, adecă, slujitoriul şi aceasta o dă Dumnezeu căutînd
umilinţii şi destoiniciei celui ce slujeşte au priimeşte Sfintele Taine,
care dar şi milă îi mai mic au mai mare după măsura umilinţii sau
destoiniciei. Pentr-acea cui i voia să amiruiască mai mult dar şi
milă de la Dumnezeu, tribuie să meargă cu mai mare umilinţă,
gătare şi destoinicie la Sfintele Taine.
Întrebare. Pentru ca să poată amirui darul şi mila, care să dă de
Dumnezeu pin Sfintele Taine, iaste de lipsă, ca cel ce slujeşte şi cel
ce priimeşte să să afle fără de nice un păcat de moarte?
Răspuns. Iaste de lipsă, ca cel ce priimeşte sau cel, cui să dau
Sfintele Taine, să nu să ştie nice într-un păcat de moarte, ca să
185 poată amirui da- // rul şi mila, ce să dă pin Sfintele Taine; afară
din darul şi mila ce să dă din aceste 2 Taine, adecă, pin Botez şi
Spovedanie, că darul şi mila, care să dă pin Botez şi Spovedanie,
îl poate amirui şi în păcat de moarte, pentru că aceste doao Taine
îs rînduite, ca să şteargă păcatele, care află în om pînă într-acea
vreme ce să dau. Iară cel ce slujeşte, de va sluji şi va împărţi
Sfintele Taine fiind în păcat de moarte, lui-şi strică şi pe sine să
păgubeşte, nu celui ce priimeşte strică, nice-1 păgubeşte pe el.
Preotul. Darul Sfintelor Taine nu să dă pentru cel ce slujeşte
sau pentru destoinicia lui, ci pentru pătimirile şi faptele Domnului
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Hristos, care le-au dăruit lor această virtute. Pentr-acea păcatele
Preotului sau celui ce slujeşte sau împarte Sfintele Taine, nu
împiedică darul şi mila ce să dă pin Sfintele Taine, măcar c-are fi //
186 cît de multe şi cît de grele, numai să plinească celealalte, care-s de
lipsă, ca să poată sluji bine Sfintele Taine. Iară de va fi păcatul de
moarte în cel ce priimeşte Sfintele Taine, împedecă darul şi mila,
că nu-i destoinic darului şi milii, pînă ce nu-ş va bănui şi să va
pocăi pentru păcat, însă Taina nu o strică, adecă, de s-are pomăzui,
cumineca, s-are preoţi, au s-are cununa vrunui fiind în păcat de
moarte, adevărat să poate numi pomăzuit, cuminecat, cleric sau
preot, că-i cununat şi-i bărbat sau soţ pe lege; ci darul sau mila,
care să dă pin Sfintele Taine nu amiruieşte, ci încă cade în mai mare
păcat pentru necinstirea Sfintelor Taine. Aşa şi cel ce slujeşte de să
va şti, că-i în păcat de moarte cînd slujeşte, adevărat bine slujeşte,
ci păcătuieşte pentru destoinicia sa şi necinstirea Sfintelor Taine
şi cutezarea a pipăi Sfintele Taine, nefiind destoinic, adecă, pe
187 ci- // ne botează, pomăzuieşte, cuminecă, spovedeşte, preoţeşte,
cunună, iproci, îi botezat, pomăzuit, cuminecat, spovedit, preoţit,
căsătorit; ci el cade în păcat. Pentr-acea tribuie toţi şi preoţii şi
mirenii foarte bine să să întrebe şi să să ispitească în sine-şi, ca
destoinici şi curaţi să meargă la Sfintele Taine.
Întrebare. Care Taine să pot poftori, adecă, le poate lua omul
mai de multe ori.
Răspuns. Să pot poftori Spovedania, Sfînta Cuminecătură,
Maslele şi Căsătoria după moartea unuie. Iară Botezul, Pomăzuirea
şi Preoţia nu să pot poftori.
Preotul. Patru Taine dintîi să pot poftori, că au fost rînduite
pentru ajutoriul nostru în lipsele cele sufleteşti, care de multe ori
omul cade în păcat, pentr-acea i-s de lipsă acele Taine ca să-şi
188 poată iară amirui darul şi mila care au fost pierdut // pin păcat; şi
pentru că de multe ori mor oamenii pentr-acea şi Sfînta Taină a
Căsătoriei să poftoreşte, ca precum pe lege era cununat înaintea
morţii cu soţul său; aşa pe lege să să cunune şi cu altul. Iară alte
trei Taine nu să pot poftori, pentru că aceste trei Taine însămnează
sau pun în sufletul omului caracter sau sămn, care nu să poate
şterge nice o dată pînă trăieşte şi-1 rînduiesc pe el în stat adevărat,
deschilinit de cătră alte. Că pin Botez omul să face unul dintră
ostaşii Domnului Hristos şi să cheamă creştin, pin Pomăzuire sau
ungerea cu mir să face unul din ostaşii lui Hristos şi să întăreşte
împotriva pizmaşilor credinţii şi pin Preoţie să face unul din
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slujitorii Besericii şi are putere a sluji Sfintele Taine şi aceste nice
pin pecat, nice pin eresuri, nice pin necredinţă să pierd, ci rămîn
189 pînă la moartea omului; pentr-acea nu-i lipsă, ca aceste Ta- // ine
să să poftorească într-un om; fără cînd s-are îndoi cineva şi n-are
şti botezatu-i bine au pomăzuitu-i au preoţitu-i bine au nu, atunce
să poate boteza şi a să mirui şi a să preoţi într-acesta chip, de nu-i
botezat, miruit au preoţit, să botează, să miruieşte, să preoţeşte; şi
atunce de nu va fi avut acea Taină mai-nainte, i să dă; iară de o va
fi avut, nu i să dă.
De Botez
Întrebare. Ce-i Botezul?
Răspuns. Îi a dooa naştere a omului sufletesc pin apă şi
cuvintele ce să zic.
Preotul. Botezul îi uşa pin care omul întră în Beserică lui
Hristos, că şterge în cei mici păcatul cel ce ne naştem într-însul
şi-1 tragem de la Adam, cu care toţi ne naştem şi aduce darul sau
190 mila cea dinţii şi de să botează cel mai de zile, care îi cu- // minte,
nu numai i să iartă lui păcatul cel, în care să naşte, ci toate păcatele,
care au făcut pînă aci. Pentr-acea pin Botez să naşte a dooa oară
omul în darul lui Dumnezeu, care sufleteşte era murit pin păcat şi
să numără întră cei de casă ai Lui Hristos şi să face ucinic Lui şi
mărturisitoriu sfintei Legii Lui. Pentru care să cheamă şi creştin
să priimeşte fiu lui Dumnezeu şi moştean cu Domnul Hristos şi
să destoiniceşte ca să să poată împreuna şi cu alte Taine şi să face
părtaş rugăciunilor Sfintei Beserici şi cu faptele sale cele bune
poate amirui împărăţia ceriului cea de vecie.
Întrebare. Cîte feliuri de Botezuri să află?
Răspuns. Trei, adecă: Botezul apei, Botezul sîngelui, Botezul
poftii51.
Preotul. De va muri pruncul mic fără Botezul apei, măcar că
191 n-au făcut nice un păcat, nu merge // la ceriu, ci la limb52, unde
Botezul apei este Botezul propriu-zis, acesta putând fi înlocuit cu botezul sângelui
(martiriul) sau botezul dorinţei (dorinţa implicită sau explicită de a fi botezat).
52
Limbul (lat. franjul hainei), conform teologiei catolice, este “locul’’ unde se presupune
că ajung sufletele copiilor nebotezaţi, care mor cu păcatul strămoşesc, dar fără vreun
păcat personal. Teologii au considerat că în limb aceştia nu suferă nici o pedeapsă,
dar sunt lipsiţi de fericirea deplină care provine din vederea lui Dumnezeu. Catehismele de astăzi par să lase la o parte doctrina limbului - care deja a fost abandonată
de majoritatea teologilor - când afirmă, referitor la copiii morţi fără botez, că marea
milostivire a lui Dumnezeu şi iubirea lui Hristos faţă de copii “ne permit să sperăm
că există o cale de mântuire pentru copiii morţi fără botez”; Cf. Catehismul Bisericii
Catolice, Bucureşti, 1993, nr. 1261.
51
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nice simte chin, nice bucurie pentru nevederealui Dumnezeu; şi
aceasta-i pentru păcatul cel ce ne naştem cu el, care au prădat
neamul omenesc de darul lui Dumnezeu iară alt chin nu va simţi,
că acesta să dă pentru păcatele de acum sau care facem noi, care
nu le pot face pruncii cei mici, pînă nu au înţăles şi minte. Iară
omul mare, care-i cu minte şi înţelege, care nu-i botezat, pentru că
n-au avut cine-1 boteza au n-au avut cu ce au n-au ştiut au n-au fost
botezat bine, pentru că n-au avut gînd bun, care lipseşte la Botez,
de va crede în Dumnezeu şi toate articuluşurile credinţii, care-s
de lipsă pentru mîntuire şi vieţuieşte în nevinovăţie după legea
scrisă au după cunoştinţa sa şi îi gata din dragostea lui Dumnezeu
peste toate a face toate, care are şti, că i să cade să facă, pentru
ca să să spăsască şi aşa pentru direptatea s-are omori, au cu altă
192 moarte // are muri, s-are spăşi, că nu-i strică nimica, pentru că
n-au fost botezat, că au poftit toate, care-s de lipsă la spăsănie şi
despre partea lui au plinit toate, care au putut.
Întrebare. Cine au rînduit Sfîntul Botez?
Răspuns. Domnul nostru Isus Hristos l-au rînduit deplin.
Preotul. Sfîntul Ioan Mergătoriul înainte au început a boteza,
ci botezul lui nu era deplin, pentru că n-ave darul Duhului Sfînt;
ci numai era închipuirea Botezului nostru, însă Domnul nostru
Isus Hristos l-au lăsat a fi deplin, cînd au arătat Duhul Sfînt
deasupra lui în chipul porumbului, atuncea au blagoslovit apele
şi le-au făcut pe ele destoinice spre sfinţirea sufletelor adăugîndusă şi altele, care-s de lipsă. Apoi, cînd au zis la Ioan cap 3, stih 3:
“Cine nu să va naşte a dooa oară din apă şi din Duhul // Sfînt, nu
193 va întră întru împărăţia ceriului”. Au rînduit Taina Sfîntului Botez
şi au poruncit de obşte ca toţi să să boteze. Mai pe urmă cînd
vre să să înalţă la ceriu, au poruncit apostolilor, ca această Taină,
adecă, Sfîntul Botez în toată lumea să-1 propovăduiască, zicînd:
“Mergînd învăţaţi toate neamurile, botezîndu-i pe ei în numele
Tatălui şi al Fiiului şi al Duhului Sfînt” Matheiu cap 28, stih 20.
Întrebare. Care-i materia Botezului?
Răspuns. Materia cea mai de departe îi apa elementumului
sau a stihiei, adecă, apa din fîntîni, din pîrao [!], din ploaie au
din mare. Iară apa, care-i făcută cu meşteşug au din flori, ierbure,
rădăcini au alte cele, nu-i destulă la Botez. Iară materia cea mai
de aproape îi spălarea trupului au pin afundare au pin vărsare au
pin stropire. //
Întrebare. Care-i forma Botezului?
194
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Răspuns. Îi aceasta: “Botează-să robul lui Dumnezeu (cutarele)
în numele Tatălui şi al Fiiului şi al Duhului Sfînt. Amin”.
Preotul. Beserică Letinească botează cu această formă: “Eu te
botez în numele Tatălui şi al Fiiului şi al Duhului Sfînt. Amin.”
Amîndoao formele îs bune, că-i totuna, acar a-şi zice: “Eu te
botez”, acar “Tu te botezi de la mine”. Pentr-acea nebunii-s cei ce
rîd au lapădă Botezul latinilor, zicînd că nu-i bun şi învaţă ca cei
ce să botează de latini, să să boteze a dooa oară; unii ca aceste au
n-au învăţat au din pătimirile sale s-au orbit. Întră cea vreme ce să
spală trupul, tribuie să să zică şi cuvintele aceste. Şi nu poate unul
a vărsa apa sau a spăla trupul, altul a zice cuvintele, ci tot unul,
care zice cuvintele să verse şi apa şi tribuie să le facă amîndoao
195 odată. Spă-//larea trupului însămnează spălarea Duhului, cu care
sufletul spre nevăzut să spală de toată întinarea păcatelor.
Întrebare. Ce gătare sau ce rînduiala lipseşte în cel ce va să să
boteze?
Răspuns. În pruncii cei mici, carii încă nu înţeleg sau n-au
minte, nu lipseşte nice o gătare, nice o rînduiala, ci îi destul voia
celui ce botează. Iară în cei mai mari, carii au ocşag, îi de lipsă
credinţa şi pocania sau înfrîngerea inimii pentru toate păcatele,
care au făcut.
Preotul. La Marcul cap 16, stih 16 zice Domnul Hristos: “Care
va crede şi să va boteza, să va mîntui”. „Pocăiţi-vă şi să să boteze
fieşte carii dintră voi” în Faptele Apostolilor cap 2, stih 38. De aice
luom în samă, că omul nu tribuie numai să aibă gînd şi voie, ca să
ia Sfîntul Botez, ci tribuie să ştie şi să crează măcar cele mai de
temeiu articuluşurile credinţii creştineşti, adecă, că Dumnezeu îi //
196 într-o fiinţă şi trei feţe, cum că a dooa faţă s-au întrupat şi au murit
pentru mîntuirea noastră. Că-i una adevărată Beserică lui Hristos,
afară din care nime nu să poate mîntui. Că-i împărăţia ceriului
pentru direpţi şi iadul pentru păcătoşi. Şi cum că Taina Sfîntului
Botez are putere a şterge toate păcatele. Şi tribuie să-i paie de
toate păcatele, care au făcut pin înfrîngerea inimii. Şi păcatele,
care au făcut, nu-i deatoriu a-le spovedi nice înainte Botezului, că
nu-s supusă cheilor Sfintei Beserici, nice după Botez, că atunci-s
iertate pin Botez. Iară de-are vrun lucru strein la sine, au o păgubit
pe cineva, au o batjocorit şi au grăit pe cineva de rău, tribuie să
întoarcă, că Dumnezeu atuncea iartă numai despre partea Sfinţiei
Sale, iară nu, ce să cuvine deaproapelui nostru.
Întrebare. Cine-i slujitoriu Sfîntului Botez? //
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Răspuns. După rînduiala îi Preotul catolic sau pravoslavnic,
iară în vreme de lipsă poate fi fieşte ce om.
Preotul. A boteza după rînduiala îi deregătoria Preotului,
care în sfînta beserică îmbrăcat cu patrahirul, cu apă sfinţită şi
toate rugăciunile şi ţărămoniile sau rînduielele, precum scrie
Molităvnicul şi voie sau gînd adevărat, a boteza tribuie să slujască
această Sfînta Taină. Însă pentru că Botezul atîta-i de lipsă, cît
fără el nime nu poate a să spăşi şi de multe ori să tîmplă primejdii
de mor fără veste, în care primejdii cu nevoie poate afla omul
preot au pentru că-i beteag, au pentru că nu să întîmplă aci, îi
slobod într-acele primejdii a boteza şi diaconul şi ipodiaconul, au
ceteţul şi mireanul şi fămeia, încă şi eriticii şi necredincioşii şi
Botezul acela va fi bun, numai de vor fi fost şi celealalte, care-s
198 de lipsă la Botez, adecă, // materia, forma şi gîndul a boteza. Însă,
de va scăpa omul atunce de moarte într-acea primejdie şi să va
afla preot, tribuie să cetească spre el toate rugăciunile Botezului
pentru plinirea deregătoriei, nebotezîndu-1 a dooa oară. Măcar că
într-aceste primejdii, cînd s-are îndoi omul iaste botezat bine au
ba, mai bine va fi să-1 boteze a dooa oară, zicînd: “De nu eşti
botezat, botează să robul lui Dumnezeu (cutarele) în numele
Tatălui şi al Fiiului şi al Duhului Sfînt. Amin”. Că mirenii, ales
muierele, eriticii şi cei necredincioşi au din neştiinţa formei au din
răutatea lor au dintr-altă buşuluială, ce să întîmplă atunci, lesne
pot lăsa ceva, ce-i de lipsă la plinirea Botezului şi aşa are rămîne
nebotezat.
Întrebare. Sînt de lipsă nănaşii (sau precum unii îi numesc
naşi) la Botez într-acesta chip, ca de n-are fi naşi, botezul n-are
199 plăti // nimica, că cel ce să botează n-are fi botezat, că atunci n-are
fi Botez?
Răspuns. Nu-s de lipsă într-acesta chip, ca să nu să poată boteza
fără ei, ci numai pentru păzirea poruncii besericeşti.
Preotul. Sfînta Beserică au poruncit, ca în Botez să fie un bărbat
şi o fămeie şi să ţie omul cînd să botează şi acestea tribuie să fie
botezaţi şi să nu fie eritici au necredincioşi şi tribuie să aivă minte
şi gînd a plini deregătoria nănaşului după voia şi obiceiul Sfintei
Beserici. Şi pentru că pruncii cei mici nu pot a slobozi nice o faptă
a credinţii au a voirii, tribuie să plinească nănaşii, crezînd şi voind
pentru ei. Orînduit Sfînta Beserică aceasta, pentru ca pruncii cei,
carii de multe ori rămîn fără părinţi, pentru care întîmplare nu pot
avea ajutoriu în lipsele lor, ales cele sufleteşti să aibă nănaşi, la
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200 carii să alerge în lipsăle lor. Pentr-acea nă- // naşii îs deatori întîi

a învăţa fiii cei sufleteşti în lucrurile credinţii, au a purta grijă, ca
să să înveţe de alţii şi a dooa a purta grijă de cele ce li-s de lipsă
la viaţa lor, neavînd părinţi. Şi pot fi catolici sau pravoslavnici
nănaşii şi fiilor eriticilor, măcar că să vor boteza de eritici, pentru
nădejdea că-i vor putea apoi îndirepta în credinţa catolicească.
Întrebare. Ce cumnăţie, cumătrie sau rudenie să trage în
Botez?
Răspuns. Să trage cumătrie sau rudenie sufletească întră cel ce
să botează şi cel ce botează şi întră nănaşii cu părinţii celui ce să
botează.
Preotul. Această cumătrie sau rudenie sufletească nu numai
împiedecă, ci şi strică căsătoria într-acesta chip, ca cel ce să
botează, însurîndu-să nu-şi poate lua în soţul său pe nănaşă sa
şi de-i fămeie, nu să poate mărita după nănaşul său. Aşijdere şi
201 nănaşul nu poate lua în soţul lui pe muma ce- // lui ce să botează,
adecă, pe muma fiului său sufletesc, nice nănaşa să poate mărita
după tatăl fiului său sufletesc. Pentr-acea tribuie să ia sama şi să
să ferească, ca părinţii să nu-şi ţie pruncii lor în Botez în chipul
nănaşilor, că are trage întră sine cumătrie, pentru care n-are putea
cere unul de la altul deatoria celor căsătoriţi, adecă, n-are fi slobozi
a să împreuna. Şi aceste mai sus pusă atîta împiedecă căsătoria, cît
într-acele feţe mai sus numite n-are fi nice o căsătorie, ci pururea
curvie.
Întrebare. Untul-de-lemn, cu care să unge omul mai-nainte de
ce să botează iaste Taină besericească şi iaste de lipsă la Botez?
Răspuns. Nice-i Taină, nice-i de lipsă la Taină besericească, ci
numai rînduieşte pe om, ca să poată lua mai bine Sfîntul Botez.
Preotul. Acel unt-de-lemn îi sfinţit numai de preot şi tri- // buie
202
să fie adevărat unt-de-lemn şi să cheamă untul catecumenilor,
adecă, al celor, carii întîia dată învaţă temeiul credinţii. Acesta
destoiniceşte, gătează pe om mai bine spre luarea Sfîntului Botez.
Că, cu virtutea, care are pin sfinţenia Preotului, goneşte puterea
duhurilor celor necurate, ca să nu poată strica gîndul cel dirept,
cuvintele şi faptele. Şi afară de aceasta îi chipul darului Duhului
Sfînt, care îndată va să să verse în sufletul celui, ce va să să boteze,
ca pintr-însul să să vindece şi să să însănătoşeze toate beteşugurile
sufletului şi să să întărească virtutea lui spre plinirea Legii lui
Dumnezeu. Şi să vieţuiască precum să cade să vieţuiască adevărat
ucinicul lui Hristos.
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De Pomăzuire sau Ungere cu mir
Întrebare. Ce-i Mirul sau Pomăzuire? //
Răspuns. Îi Taină rînduită de Domnul Hristos, care să dă
203
omului botezat pin Mir şi cuvintele ce să zic şi aduce dar pestefiresc şi milă şi adaugă în cel ce-i botezat virtutea şi puterea a
crede mai bine şi a rămînea în credinţă.
Întrebare. Care-i materia Mirului?
Răspuns Mai ales materia cea mai de departe îi untul-de-lemn
amestecat cu balsam sfinţit de ipiscup, într-acesta să amestecă şi
alte mirosănii, iară cea mai de aproape îi ungerea.
Preotul. După Molităvnicul nostru, tribuie a să mesteca întraceastă materie 35 de mirodenii sau 35 de feliuri de mirodenii,
măcar că nu-s toate atîta de lipsă, cît fără ele să nu poată fi Mirul
bun şi destul într-acea Taină, ci cînd să pot afla, tribuie să să
mestice. Iară cînd nu să pot afla, tribuie să fie măcar unt-de-lemn
204 şi balsam. // Şi oca pentru ce au rînduit Sfînta Beserică aceasta, îi
pentru ca să însămneze şi să închipuiască sau să arate mirosănia
cea frumoasă a darurilor Duhului Sfînt, care să varsă în sufletul
omului pin această Taină. Că precum mai multe mirodenii mai
frumos miroasă, aşa mai multe daruri ale Duhului Sfînt pun sufletul
mai iubit şi mai chedveş înainte lui Dumnezeu. După Molităvnic,
ungerea cu mir tribuie să fie în mai multe părţi a trupului, pentru
întărirea simţirilor minţii, vederii, auzirii, gustării, pipăirii, pin
care are omul nărav a păcătui, însă în vreme de lipsă de să va unge
numai o parte din cele mai alese, îi destul, că nu-s acele ungeri
toate atîta de lipsă, cît fără ele să nu să poată lua acea Taină.
Întrebare. Care-i forma Tainei Mirului?
Răspuns. Îi aceasta: Pecetea darului Duhului Sfînt. //
Preotul. Beserica Letinească are această formă: „însămnezu-te
205
pe tine cu sămnul crucii, întărescu-te pe tine cu mirul mîntuirii, în
numele Tatălui şi al Fiiului şi al Duhului Sfînt. Amin”. Amîndoao
formele îs bune, că aceasta ce să face cu mîna să dă afară cu
gura şi amîndoi un lucru vor să deşchiză şi să facă, că întăresc
şi pecetluiesc îi tot una, că precum cărţile, după ce să scriu şi să
iscălesc să întăresc cu pecetea, pentru ca să fie mai tari, aşa şi
omul, după ce s-au botezat să întăreşte cu Mirul, care-i pecetea
darului Duhului Sfînt, ca să să şi mai întărească şi să fie mai
puternic în credinţă în vremea dievoleştilor ispitiri şi păgîneştilor
izgoniri. Această formă tribuie o dată să să zică în vremea ce
să unge trupul cu mir, că îndată ce să isprăveşte forma toată, să
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206 isprăveşte şi Sfînta Taină şi să dă darul Sfintei Taine, mă- // car de

nu s-au plinit toatea ungerile să pot plini şi fără poftoria formei.
Întrebare. Ce lipseşte în omul ce va să să miruiască?
Răspuns. De-i prunc mic, care încă n-are minte, îi destul că-i
botezat, iară de-i mare şi să şti[e] în vrun păcat de moarte, tribuie
să-i paie rău, că au păcătuit şi să să pocăiască au pin mărturisirea
păcatului au pin înfrîngerea inimii deplin ca să depărteze piedica
darului.
Întrebare. De s-are mirui cineva, fiind în păcat de moarte, pute
s-are zice că-i miruit?
Răspuns. Iaste adevărat miruit într-acesta chip, ca nu tribuie a
dooa oară să să miruiască, ci pentru piedeca sau păcatul, în care
iaste, nu poate amirui darul, ci încă mai tare sau mai mare păcat
face pentru necinstirea acei mari şi sfinte Taine.
Întrebare. Taina Ungerii cu mir iaste atîta de lipsă la mîntuirea
207 omu- // lui, ca omul să nu să poată mîntui şi spăşi fără dînsa?
Răspuns. Nu-i aşa de lipsă, că omul botezat, de va muri îndată
au de au făcut după Botez vrun păcat de moarte şi s-au spovedit
să va spăşi, ci pentru ca să aibă mare dar şi neîndoială în credinţă,
tribuie să ia acea Sfînta Taină.
Întrebare. Taina Mirului poate-să poftori într-un om mai de
multe ori?
Răspuns. Nu să poftoreşte mai de multe ori într-un om, cînd i
să dă o dată bine, că însămnează în sufletul omului caracter sau
sămn neşters sau care nu să poate şterge nice odinăoară, cu care
să scrie întră ostaşii lui Hristos, precum herul însămnează în trup
sămn neşters sau care nu să poate şterge nice o dată, din care să
cunoaşte al cui craiu iaste au o fost ostaş.
Preotul. Domnul Hristos pentr-acea s-au chemat aşa, că au
208 fost unsul lui Dumnezeu în craiul neamului omenesc, că // Hristos
greceşte să numeşte Uns. Şi măcar că în Sine-ş, în trupul Său,
n-au fost uns, precum era obiceiul să să ungă craii jidovilor, cînd
să rînduia crai, pentru că crăime sau împărăţia Lui nu era dintraceastă lume53, adevărat să poate zice Uns, pentru această ungere a
mirului, care să face în ramurile Sfinţiei Sale cele de taină, adecă,
în noi creştinii. Şi acesta-i înţelesul de taină al aceştii numiri. Ca
pentru fieşte cine să să poată numi adevărat creştin, tribuie să să
ungă cu acest mir. Şi precum craii, carii era unşi o dată, nu să mai
ungea pînă la moarte, aşa creştinul o dată uns sau miruit cu acest
53

Cf. Io. 18, 36.
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mir, nu tribuie iară să să ungă şi de s-are unge a dooa oară, foarte
mare păcat are ave, ce să cheamă letineşte sacrilegium. De n-are
fi în vremea îndoielii, cînd s-are îndoi cineva, iaste miruit au ba
şi atuncea are tribui să-1 miruiască, zicînd: “De nu eşti miruit, te
miruiesc”. //
Întrebare. Cine poate mirui sau a da această Taină?
209
Răspuns. De rînd îi numai ipiscupul, iară afară de rînd îi
fieştece preot.
Preotul. La latini nu-i slobod preoţilor a mirui, adecă, a
pomăzui, ci numai ipiscupii miruiesc şi miruiesc pe cei ce au
minte sau ani, ca să poată alege ce-i bine şi ce-i rău sau să poată
ţinea minte; că de vreme ce într-acea vreme poate omul a cădea,
bine iaste a-i da lui ajutoriu, ca să ste, să nu cază şi de vreme ce
poate, cu mai bună rînduială şi gătare a lui, acea Sfînta Taină,
afară de darul din lucrarea lucrată, adecă, afară de darul ce să
dăruieşte, pentru că să facă acele fapte, amiruieşte şi alt dar, ce
să dăruieşte din lucrarea lucrătoriului, adecă, pentru destoinicia
celui ce slujeşte sau celui ce priimeşte acel dar. Şi îi obiceiu, ca
210 ipiscupul îndată, după ce-1 miruieşte, să-i de o palmă celui // ce
s-au miruit, nu numai pentru ca să-şi aducă aminte că-i miruit sau
o priimit această Sfînta Taină, ci pentru ca să să teamă mai mult
de Dumnezeu, care poate şi trupul şi sufletul a trimite în ghehena,
decît de păgîni, carii pot chinui trupul şi al ucide, iară sufletului
nu pot strica nimica54. Pentru să fie gata a mărturisi credinţa
înaintea oamenilor şi să nu o tăgăduiască din temerea a vrunii
răutăţi trecătoare. Iară la noi s-au făcut obiceiu din îngăduirea şi
blagoslovenia vlădicilor, ipiscupilor, ca preoţii să pomăzuiască sau
să miruiască îndată după Botez şi pin această Taină să înmulţeşte
darul în cel botezat numai din lucrarea lucrată de-i prunc mic şi-i
să dă putere, ca în vremea sa fără îndoială să poată rămînea în
credinţă.
Întrebare. De-are rămînea vrun prunc în Botez nemiruit,
precum
să tîmplă de multe ori pentru neaverea miru- // lui, tribuie
211
apoi după ce să face mare să să miruiască?
Răspuns. Cine va vre să aibă darul aceştii Sfinte Taine, tribuie
să sa miruiască măcar cînd, măcar de va fi şi bătrîn.
Întrebare. Poate Preotul această materie, care de obşte o
numim mir a o sfinţi?
Răspuns. Nu o poate, ci aceasta-i deregătoria ipiscopului.
54
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Preotul. Din învăţătura cea de demult a Besericii avem, că
Domnul Hristos au rînduit această Taină a Mirului în Cina cea
mai de pe urmă, cînd au rînduit şi Sfînta Cuminecătură. Măcar că
darul ei deplin l-au vărsat în apostoli în zioa Rusaliilor, cînd s-au
pogorît Duhul Sfînt pe apostoli. Pentr-acea au obiceiu ipiscupii
a sfinţi mirul numai în a cincea zi a săptămînii cei mari, adecă,
în zioa de Joi Mari şi a-1 ţinea apoi peste tot anul. Şi pentru că
212 materia // lui stînd mult să poate strica, în tot anul împarte nou
preoţilor şi cel vechiu tribuie să-1 arză apoi preoţii în sfînta
beserică. Pentr-acea nu fac bine preoţii, carii nepurtînd grijă, ca să
ceaie de la ipiscupi mir nou, îl adaugă cu oloiu blagoslovit numai
de preot, pentru ca să nu să sfîrşască. Că precum băgînd multă apă
în vin, vinul îşi pierde buneţele, mirosul şi firea, aşa mestecînd alt
untdelemn cu mirul, mirul îşi pierde virtutea şi să face materie
nedestoinică şi trebnică la această Taină.
Întrebare. Iaste de lipsă nănaşul în Pomăzuire?
Răspuns. La noi, carii miruim îndată după Botez, nu lipseşte,
că tot acei nănaşi, care-s în Botez sînt şi în Ungerea mirului. Iară
de să va mirui botezatul într-altă vreme, lipseşte nănaşul, însă nu
într-acesta chip ca să nu să poată lua acea Taină fără nănaş. //
Întrebare. Trage-să vro cuscrie au nănăşie în Pomăzuire?
213
Răspuns. Tot acea rudenie să trage, care să trage şi în Botez,
adecă, întră cel miruit şi întră cel ce miruieşte şi nănaşi şi întră
nănaşi şi părinţii celui ce să pomăzuieşte sau să miruieşte. Care
rudenie sau cuscrie împiedecă căsătoria întră ei, atîta cît într-acele
feţe nu-i nice o căsătorie.
Întrebare. Ce-s deatori nănaşii?
Răspuns. Îs deatori să înveţe şi să îndirepteze fiii lor cei
sufleteşti în credinţa creştinească, ca să ştie cum tribuie să trăiască
creştineşte şi să poarte grije de cele ce-s de lipsă la viaţa lor, cînd
nu pot ave de aire învăţătură, hrană.
De Cuminecătură
Întrebare. Ce-i Cuminecătura?
Răspuns. Îi Taină de Domnul Hristos rînduită, care să face
214 de preot pin // cuvintele Domnului Hristos, care prefac pînea şi
vinul în Trupul şi Sîngele lui Hristos, pentru aducerea aminte
de pătimirea Sfinţiei Sale şi pentru hrana sufletească sufletului
creştinesc.
Întrebare. Care-i materia Sfintei Cuminecături?
Răspuns. Îi pîne de grîu, la latini azimă, la greci dospită. Şi
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vinul din struguri măcar fie albu, măcar roşu.
Preotul. Tot Preotul tribuie să poarte grije, ca materiile pînii şi
a vinului, care le preface în Trupul şi Sîngele lui Hristos, cîtu-i cu
putinţă să fie mai curate şi mai bune şi aşa să aleagă grîu curat şi
vin, care-i mai bun, cînd poate dobîndi, pentru mai mare cinstea
lui Hristos. Că de vreme ce pentru craii şi vozii cei peminteşti
să aleg cele mai bune, pentru Dumnezeu să cade să să aleagă
215 care-s mai bune; am zis, cînd va putea dobîndi, că cînd // nu poate
dobîndi, care-s mai bune decît toate, să aleagă, care poate mai
bine. Că griul de va fi amestecat cu grăunţă de săcară, de orz, de
ovăs au de alt feliu într-acesta chip, ca să nu să poată chema grîu
curat, însă să să cheme grîu şi să nu să cheme altfeliu de bucată,
încă va fi destulă materie şi destoinică pentru jirfire, numai să
întreacă grîul, adecă, să fie mai mult de grîu decît de alte bucate.
Aşijdere şi vinul, de va fi mestecat cu apă au va fi o ţiră acru au
oţătos, va fi materie destulă şi destoinică. Iară de va birui apa,
adecă, de va fi mai mult de apă, ca mai bine să să poată numi apă,
decît vin au apă vinoasă, decît vin au de va ave atîta înăcreală,
cît să să poată numi mai bine oţăt, decît vin, nu poate fi materie
Sfintei Cuminecături. Şi Preotul de va sluji cu acesta, va păcătui,
căce că nu să va preface în Sîngele Domnului Hristos. //
216
Întrebare. Pentru ce latinii slujesc cu pîne azimă?
Răspuns. Pentru că cred, că şi Domnul Hristos au slujit sau o
sfinţit în pîne azimă.
Preotul. Din Luca Evanghelistul cap 22, stih 7 [7-8]: „au
venit zioa azimelor, în care tribuia să să junge pasca şi au trimis
pe Patru şi pe Ioan, zicînd: mergînd gătiţi-ne noao pasca, ca să
mîncăm”. Şi la Matheiu cap 26, stih 17 şi din alte cuvinte ale lui
Matheiu Evanghelistul şi Marcul Evanghelistul asemene acestora.
Sfînta Beserică Rîmlenească aduce, cum că Domnul Hristos au
jirfit Pastile în pane azimă; că după mîncarea Mielului Paştilor au
rînduit Sfînta Cuminecătură şi Mielul Paştilor să mînca cu pane
azimă şi din vremea aceea supt pierzarea capului şi pedeapsa
morţii, care au poruncit Dumnezeu la Ishod cap 12, stih 6 nime nu
217 putea într-acele 7 zile, ca să mînce pîne do- // spiţă, nice în casă să
ţie, cu numai azimă. Pentr-acea urmînd Domnului Hristos zic, că
şi ei, adecă latinii să jirfească în pane azimă. Care pîne îi deobşte
ales într-acele părţi despre miază noapte, ca şi cea dospită.
Întrebare. Care-i forma aceştii Taine a Sfintei Cuminecături.
Răspuns. Sînt cuvintele Domnului: “Acesta-i Trupul Mieu” [Lc.
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22,19]. Cu acestea să sfinţeşte pîea sau să preface în cinstit Trupul
lui Hristos “Acesta-i Sîngele Mieu” [Lc. 22, 20]. Şi cu acestea să
sfinţeşte sau să preface vinul în scump Sîngele lui Hristos.
Preotul. Îndată cum zice Preotul aceste cuvinte deasupra
materiii, care tribuie să fie atunce înainte ochilor, avînd gînd, ca
să le prefacă, le preface, adecă, îndată piere firea pînii şi a vinului
şi rămîn numai cele ce să întîmplă de nu-s totuna cu fiinţa panii şi
cad supt simţirile noastre, pentru care să numeşte pînea cî- // tîi şi
218 cum-ui, adecă, figura, faţa, mirosul, dulceaţa, simţirea, învîrtoşala
iproci. Şi îndată întră supt ele Trupul Domnului nostru Isus Hristos
cu Sîngele său deplin şi viu. Care măcar că lăcuieşte în ceriu, însă
pin minune să află în toate jirfile, care să jirfesc în toate zilele pe
pămînt, precum şi faţa omului întreagă rămîind să vede toată în
multe oglinzi pusă înainte sa; şi un glas sau cuvînt întră întreg în
urechile a multor. Nice să sfinţeşte sau să preface numai părtişoara
cea mai mare, precum gîndesc unii proşti, ci şi alte părtişoare mai
mici toate, care-s de faţă şi toate sfărmiturile, care să pot vedea şi
are gînd Preotul a le sfinţi sau a le preface, care să scot în aducerea
aminte şi cinstea Maicii Preciste, îngerilor, apostolilor, sfinţilor şi
pentru vii şi morţi, că-s tot un feliu de materii, care-i destul la acea
219 Sfînta Taină, ca şi cea // mai mare şi nu-i nice o împiedecare, pentru
că-s mai mici şi au altă figură, adecă, nu-s lungăreţe, groasă, late
au rătunde, că nu-i lipsă la acea Sfînta Taină să fie atîta au atîta
de mari au de mici au să fie rătunde au încornurate iproci, ca să
să prefacă în Trupul Domnului Hristos. Şi nice alte rugăciuni şi
ţărămonii sau rînduiele, care să fac mai-nainte, îs atîta de lipsă,
cît fără ele să nu să poată preface materia puind forma în cinstit
Trupul lui Hristos. Şi acest rînd şi obiceiu s-au rînduit nu numai
ca să să aducă înainte rîndul, care-i în ceriu, ci ca şi tsă mînce
părtişoara cea mai mare şi norodul să cuminece cu cele mai mici.
Întrebare. Pentru ce dară după acestea cuvinte ne rugăm, ca
pînea să fie Trupul şi vinul Sîngele lui Hristos, deacă pînea şi vinul
îs mutate sau prefăcute în Trupul şi Sîngele Domnului Hristos. //
Răspuns. Ne rugăm, ca Trupul şi Sîngele lui Hristos să ne fie
220 noao celor ce ne cuminecăm în mîntuire.
Preotul. Această rugăciune au fost pusă de Sfinţii Părinţi
Vasilie55 şi Ioan cu Rostul de Aur56 în Lătrughiile lor, nu pentru
Sf. Vasile cel Mare (330 - 379), episcop de Cezareea Capadociei, a scris o Liturghie
care îi poartă numele.
56
Sf. Ioan Gură de Aur (344 sau 354 - 407), patriarh de Constantinopol (398 - 404). Mare
predicator, de aici epitetul de “Gură de Aur” care i s-a dat din secolul V. Cf. Joseph
55
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ca să fie forma prefacerii, ca cînd Sfînta Beserică n-are fi avut
formă înaintea lor, au pentru că mai mare putere are ave cuvintele
Sfinţilor Părinţi, decît ale Domnului Hristos, ci pentru ca să
amiruiască dar de la Duhul Sfînt, ca pînea şi vinul odată sfinţite
şi în Trupul şi Sîngele Domnului Hristos pin darul Duhului Sfînt
mutate şi prefăcute pin cuvintele Domnului să fie celor ce să
cuminecă în iertarea păcatelor, în curăţia sufletelor, în părtăşirea
darurilor Duhului Sfînt şi ca să amiruiască împărăţia ceriului şi
să iubească mai vîrtos pe Dumnezeu. Iară să nu fie în judecată,
221 osîndă sau pier- // zarea sufletelor, precum să scrie în rugăciunea,
care să zice după aceea.
Întrebare. Cuvine-să au nu să cuvine acea cinste mare,
care arată norodul cătră pînea şi vinul, care încă nu-s sfinţite şi
prefăcute, cînd să poartă de preot la altariu în Vîhodul cel mare?
Răspuns. Acest obiceiu, măcar că nu-i foarte lăudat pentru
frica, ca să nu greşască, însă nu-i lăpădat.
Preotul. Acest obiceiu s-au luat din Lătrughiile cele presfinte,
adecă, Prejdesfeştenii, care să slujeşte în Păresim sau Postul Mare,
în care cu mare gloată şi cinste să poartă Sfînta Cuminecătură
din altariul cel mic la cel mare. Şi atunce, pentru că pînea aceea
nu-i numai pîne blagoslovită, ci-i sfinţită încă de duminecă de
mai-nainte şi pentr-acea că acolo îi adevărat Trupul şi Sîngele
Domnului Hristos, i să cade şi i să cuvine toată cinstea şi închinarea
222 dumnezăiască. Norodul lu- // înd57 obiceiu dintr-această Lătrughie
a Prejdesfeştenii, iară acea cinste arată şi într-alte Lătrughii, în
care acele Sfinte Daruri, care să poartă din altariul cel mic la cel
mare încă nu-s sfinţite, ci numai blagoslovite. Această cinste nu
tribuie să să lepede, de vreme ce şi din al şaptele Săbor Mare avem
că toată cinstea şi biciuluiala să cade sfintelor icoane, pentru că
închipuiesc sfinţii, cade să şi acei pani şi acelui vin blagoslovit,
care închipuiesc pănea cerească şi să vor preface îndată în Trupul
şi Sîngele Domnului Hristos. Însă tribuie să să de învăţătură
noroadelor, ca să nu crează, că acole-i Trupul Domnului Hristos;
şi ca să areate mai mare cinste, apoi în vremea prefacerii, cînd să
zic cuvintele cele domneşti.
Întrebare. Cînd să frînge părtişoara cea sfinţită, frînge-să
Trupul Domnului Hristos şi află-să în toată sfîrmitura au în toată
picătura sfin- // ţită şi prefăcută tot şi întreg Trupul şi Sîngele
F. Kelly, Dizionario sintetico del cristianesimo antico, Città del Vaticano, Ed. Vaticana, 1997, p. 110.
57
Scris luund.
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223 Domnului Hristos.

Răspuns. Nice o dată nu să frînge Trupul Domnului Hristos, ci
tot deplin cu Sîngele să află fieşte în care sfîrmitura a pînii şi fieşte
în care picătură a vinului.
Preotul. Ce-i fireşte în sufletul omului, care-i tot în tot trupul
şi tot fieşte în ce parte a trupului, aceasta peste-fireşte, adecă,
pin puterea lui Dumnezeu îi în Trupul Domnului Hristos, care-i
tot şi întreg să află supt faţa pînii şi a vinului şi tot fieşte supt
care părtişoară au picătură a vinului. Că Trupul lui Hristos nu
să frînge, cînd să frîng părticelele, că-i nepătimitoriu; ci precum
figura trupului, care să vede în oglindă, deacă să frînge oglinda,
ea nu să frînge, ci care mai-nainte era una în toată oglindă, după
frîngerea oglinzii să înmulţeşte şi să vede toată fieşte în care parte
a oglinzii; aşa Trupul lui Hristos // nefrîmt rămîne şi petutindine
224 tot şi întreg şi deplin; aşa ca de-are lua cineva numai o părtişoară
dintr-acea pîne au numai o picătură de vin, adevărat tot Trupul cu
Sîngele lui Hristos are lua, că petutindine îi viu, întreg şi deplin.
Întrebare. Pentru ce în Beserica Letinească mirenii nu să
cuminecă supt amîndoao feţele, adecă, şi cu păne şi cu vin, ca
şi într-a noastră, ci numai supt una, de vreme ce au zis Domnul
Hristos la Ioan cap 6, stih 54 [53]: “De nu veţi mînca carnea Fiiului
Omenesc şi de nu veţi bea Sîngele lui, nu veţi ave viaţă întru voi”.
Răspuns. Au rînduit aşa Beserica Romei pentru pripirea şi
podoaba slujbei aceştii Taine, pentru ca să nu să întîmple vro
primejdie, ca să să verse, ales în cetăţi mari, în care foarte mult
norod de multe ori în an vine împreună la Sfînta Cuminecătură.
Şi de au poruncit Domnul Hristos, într-a- // cel loc, ca să să mînce
225 şi să să bea, aceasta o păzăsc şi o ţin preoţii lor cînd slujesc în
aducerea aminte de pătimirea Sfinţiei Sale, în care Sîngele pin
rane vărsat s-au deschilinit de Trup şi apoi, în vremea învierii,
iară s-au unit. Şi într-alt loc numai măncarea au pomenit, zicînd:
“Eu sînt păne vie, care s-au coborît din ceriu. Cine va manca dintraceastă pîne, va trăi în veci” [Io. 6, 51]. Ajunge-le va, dară, lor de
vor mînca părticeaoa sfinţită, că ori în care dintrînsele îi Trupul
lui Hristos viu, întreg, deplin cu Sîngele său.
Întrebare. Apa, care să bagă în vin, în potiriu sfinţeşte-să?
Răspuns. Cînd să bagă puţinea, să sfinţeşte.
Preotul. Avem în Sfînta Evanghelie, că din coastele Domnului
Hristos răstignit, împuns cu lancea de sutaş, au ieşit sînge şi apă58;
58

Cf. Io. 19, 34.
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şi pentru că apa aceea, care au curs din coastele // Domnului

226 Hristos au fost foarte cu mult mai puţină decît sîngele, care au

curs, pentr-acea şi Preotul puţinică apă tribuie să bage în vin şi şi
pentru ca, băgînd apă multă, să nu să strice vinul, care-i materia
Cuminecăturii Sfinte. Această apă împreună cu vinul să sfinţeşte
şi să preface pin cuvintele acestea: “Acesta-i Sîngele mieu”. Iară
cealaltă apă, care-i caldă şi să bagă de preoţii noştri îndată după
cuminecătură şi cu mult mai tîrzîu după prefacere, nu să poate
muta sau a să preface în Sîngele Domnului Hristos, de vreme ce
forma mai-nainte s-au zis. Pentr-acea unii dintră învăţători judecă,
că mai înţelepţeşte are fi de nu s-are băga, de vreme ce ceia, care au
băgat mai-nainte, cînd s-au gătat mai-nainte de prefacere, destul
închipuieşte taina coastei lui Hristos şi libovul sfinţilor să poate
cu altă rugăciune a să închipui fără amestecarea apei nesfinţi- // te
227 cu vinul sfinţit. Însă, nu urgisim acest obiceiu, că precum Beserica
Sfinţilor să uneşte cu capul său, care-i Hristos, rămîind Beserica,
aşa şi acea materie băgată, care închipuieşte sfinţii în mare
dragoste, să poate uni Trupului şi Sîngelui lui Hristos, rămăind
apă curată.
Întrebare. Sfînta Cuminecătură iaste de lipsă la mîntuirea
omului?
Răspuns. Nu-i atîta de lipsă, ca omul fără Sfînta Cuminecătură
să nu să poată spăşi, ci celor mari şi mai dezvolţi îi de lipsă, pentru
ca să plinească porunca.
Preotul. Pruncii cei botezaţi, de vor muri pînă nu au minte,
adecă, să ştie lege ce-i rău şi bun, să spăsăsc, acar că nu să vor
cumineca, că pin Botez li s-au şters păcatul, cu care [să] nasc
sau care trag de la Adam şi-s îndireptaţi şi nevinovaţi, nice ş-au
pierdut nevinovăţia pin vrun păcat de acum, că nu poa- // te face
228 nice un păcat, pînă nu şti ce-i răul şi binele. Că zice Pavel Apostol
la Galat cap 3, stih 27: “Cîţi în Hristos v-aţi botezat, toţi în Hristos
v-aţi îmbrăcat”, nepomenind nimica de Sfînta Cuminecătură. Şi în
Credeiu mărturisim a crede într-un Botez, întru iertarea păcatelor.
Că Cuminecătura nu îndireptează sufletul, ci tribuie să-1 afle
îndireptat şi destoinic şi încă mai mult zic, de s-are cumineca
cineva fiind în păcat de moarte, n-are amirui iertare păcatului,
ci încă mai mare păcat are ave şi are face. Pentr-acea cine va
crede şi să va boteza, acela să va mîntui. Celor mai mari încă
nu-i din sine de lipsă Sfînta Cuminecătură, la mîntuire necăutînd
la poruncă, că de să vor afla fără păcat şi vor muri, să vor spăşi.
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Iară de vor fi în păcat, tribuie să să îndirepteze pin Sfînta Pocanie.
Sfînta Cuminecătură nu s-au rîn- // duit pentru iertarea păcatelor,
ci pentru adăugarea darului şi milei; pentr-acea din sine nu-i de
229 lipsă la mîntuirea omului, ca să nu să poată fără de dînsa. Însă,
adevărat, de vreme ce au poruncit Sfînta Beserica, ca fieşte care
dintră cei mai dezvolţi, măcar o dată în an să să cuminece, avînd
temeiu din cuvintele Domnului Hristos: “De nu veţi mînca carnea
Fiiului omenesc şi nu veţi bea Sîngele Lui, nu veţi avea viaţă întru
voi” [Io. 6, 53]. Nu poate lăsa Sfînta Cuminecătură fără păcat,
cînd o poate lua.
Întrebare. Iaste bine a cumineca pruncii cei mici?
Răspuns. Acest obiceiu nice-1 putem lăuda, nice a-1 urgisi.
Preotul. Sfînta Cuminecătură de vreme ce-i Taină, aduce dar şi
milă din lucrarea lucrată sau pentru că să dă. Pentr-acea bine iaste
230 că să cuminecă pruncii cei mici, că iau darul // şi mila, care-i mai
mare şi mai scumpă decît toată avuţia lumii. De spre altă parte să
vede oarece necuvinire, una pentru că să dă Trupul lui Hristos cu
frică, ca să nu-1 lapede, de vreme ce pruncii sau coconii cei mici
foarte lesne scuipesc şi borăsc; alta pentru că această taină îi întră
celealalte mai de sus, ca şi soarele întră stele, pentru că aci îi de
faţă Trupul lui Hristos, pentru care tribuie să să ia cu bună gătare,
cu umilinţa feţii, care să ia şi darului celui prescump, cu care să
îmbogăţeşte sufletul. Care cum cei mici nu pot face aceste, au
rînduit Sfînta Beserica Letinească, ca să nu să de pruncilor celor
mici Sfînta Cuminecătură pînă la zace ani, în care vreme să pot
găti şi a cunoaşte precum să cade preţul darului şi a munci cu
multe feliuri de fapte bune.
Întrebare. Cine-i slujitoriul Sfintei Cuminecături? //
231
Răspuns. Sîngur Preotul poate sfinţi şi a sluji şi a da Sfînta
Cuminecătură, însă în vreme de lipsă o poate da şi diaconul; iară
a o sfinţi, adecă, a o sluji, nu o poate.
Întrebare. Ce lipseşte în cel ce va să să cuminece?
Răspuns. Aceasta lipseşte, ca suflteul lui să fie spălat şi curăţit
de tot păcatul de moarte.
Preotul. Pavel Apostol, vorbind de aceasta au zis: “Oricine va
mînca această pîne, au va be din potirul Domnului nedestoinic,
vinovat va fi Trupului şi Sîngelui Domnului. Ispitească-să
dară omul pre sine şi aşa să mînce din pînea acea şi să bea din
potiriu” [ 1 Cor. 11,27]. Nedestoinic îi cel, care au buşuluit pe
Dumnezeu, păcătuind pentr-acea mai-nainte de ce are merge la
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Sfînta Cuminecătură, bine să să cerce pre sine şi cunoştinţa sa
şi de să va găsi vinovat cu vrun păcat, să să spele şi să să şteargă
232 pin pqcania ro- // stului şi inimii sale şi apoi să ia acea Sfînta
Taină, că amintere vrînd să amiruiască milă la Domnul din ceriu,
mai vinovat să face ca Iuda în care diavul au întrat după Sfînta
Cuminecătură, că nedestoinic au luat Sfînta Cuminecătură. Pentracea, cei afurisiţi, cei opriţi de la Beserică şi de obşte făcători de
rău, tribuie să să depărteze de Sfînta Cuminecătură. Lipseşte din
rînduiala Sfintei Beserici şi aceasta, ca să postească de la miezul
nopţii, care au trecut; că măcar că apostolii s-au cuminecat după
cină şi alţi creştini pre acele vremi făcea, au plăcut apoi Sfinţilor
Părinţi ca noi spre (!) nemîncaţi şi după ce ne postim, să luom
Sfînta Cuminecătură, pentru ca să o luom cu mai mare smerenie
şi socoteală minţii, că după uspăţ cu nevoie să poate omul deştepta
şi a să da sfintelor rugăciuni cu smerenie şi înfrîngerea inimii. Iar
233 în vreme de lipsă, adecă, cînd // beteagul au rănitul tribuie să să
cuminece pentru mai bună pristăvirea şi ajutoriul dintr-această
lume, să poate da Sfînta Cuminecătură şi celui, care n-au postit,
adecă, spre mîncat şi măcar în ce vreme, acar fie zioa acar noaptea.
Întrebare. De cîte ori îi deatori Preotul în an a sluji şi mireanul
a să cumineca?
Răspuns. Preotul îi deatori măcar de 4 ori a sluji, măcar o dată
în an a să cumineca, de poate.
Preotul. Creştinii în vreme apostolilor, pentru că era mai
iuţi şi mai calzi în libov, în toate zilele să cumineca. La Faptele
Apostolilor cap 2, stih 46. Iară după acea, tot mai răcindu-să şi
lenindu-să într-atîta, au venit ca mulţi nice o dată nu să cumineca.
Aceasta văzînd Sfînta Beserică, Maica noastră, pentru ca să nu
234 rămîie fiii ei aşa în lungă vreme fără // de întărirea sufletească
aceştii pîni cereşti, a carie darul şi mila foarte-i biciuluită şi
lăudată şi de folos, au poruncit, ca tot mireanul, măcar o dată
în an, pe vremea Paştilor să să cuminece. Iară preoţii slobozi să
slujască mai de multe ori, pentru că ei tribuie să fie mai cu frica
lui Dumnezeu şi pildă altora. Iară preoţii, carii au popor, în toate
duminecile şi sărbătorile cele mai mari, pentru ca să poată auzi şi
poporenii lor Sfînta Lătrughie. Iară ipiscupul şi vlădicii pot cînd
vor vre a sluji, măcar de n-are ave cine-i ajuta cu pompă mare,
adecă, măcar de n-are ave diacon şi alţi preoţi, ca în alte sărbători
mari peste an. Însă, afară de aceasta, tribuie să înveţe şi să îndemne
preoţii pe mireni în Sfintele Cazanii, ca să să cuminece şi într-alte
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sărbători, Rusalii, la Simpietriu, la Adurmirea Maicii Preciste şi

235 la Crăciun, că pentr-acea s-au rînduit acele posturi lungi // înainte

sărbătorilor, ca tot creştinul să-şi curăţască sufletul de păcate şi
să să gate, ca să priimească acel oaspăţ mare şi iubit, adecă, pe
Dumnezeu dăruitoriul a tot darul şi mila.
Întrebare. Care-s faptele sau folosurile Sfintei Cuminecături?
Răspuns. Cele mai mari, mai de ales şi mai denainte îs a paşte
şi a hrăni sufleteşte sufletul pin adăugarea şi înmulţirea darului
şi miliei, precum să paşte şi să hrăneşte trupeşte trupul, cu hrana
şi băutura cea trupească, a uni omul cu Dumnezeu pin legătura
libovului şi dragostii aprinse şi-i de folos şi viilor şi morţilor
pentru iertarea păcatelor.
Preotul. Pentr-acea au rînduit Domnul Hristos această Taină în
pîne şi în vin, pentru ca să cunoaştem din faptele ceste din materie,
faptele lor cele din Duh sau sufleteşti aceştii pani, după cuvîntul
236 lui David: “Pînea întăreşte şi vinul veseleşte inima // omului” [Ps.
103, 16], aşa Trupul şi Sîngele Domnului Hristos întăreşte sufletul,
ca să să poată lovi cu diavolul şi-1 veseleşte cu faţa iubitului său
mire şi pin mai mare nădejdea măririi cereşti, a carie ca un tromf îi
acest dar. Pin această Taină sufletul mai strins să uneşte cu libovul
Trupului de taină a lui Hristos; precum zice Sfîntul Ioan cu Rostul
de Aur, la asemănarea grăunţelor griului, care să adună şi să
îndeasă într-o pane şi strugurilor, care fac o beutură; precum scrie
şi sfîntul Chirii, să uneşte sufletul lui Hristos: “Ca lumina faclăiei,
din care iese o flacără”, că atunce Hristos rămîne în sufletul şi
sufletul în Hristos şi o voie iese de acolo, cum cea omenească
să supune şi urmază cei dumnezăieşti. Apoi, afară de această
Sfînta Taină, ne aduce noao aminte pătimirea Domnului Hristos,
care au pătimit pentru păcatele noastre şi au murit şi luom groaza
237 păcatelor şi dragostea cătră // Mîntuitoriul nostru. Mai pe urmă
această Sfînta Taină ajută la iertarea păcatelor celor, care nu-s de
moarte şi canonul pentru cele de moarte, care le-am spovedit, cînd
să slujeşte au să ia au ajută în sfînta slujbă au ascultăm şi nu numai
celor vii îi de folos, ce şi celor carii în Domnul au adurmit, de vom
îngădui să fie pentru ei. Pentr-aceasta tribuie foarte în mare cinste
şi biciulat şi frică să să aibă.
De Pocanie
Întrebare. Ce-i Pocania?
Răspuns. Îi neplăcerea şi durerea, că am buşuluit pe Dumnezeu
şi urîrea păcatelor, care am făcut cu nădejde de iertare şi cu
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făgăduinţă, că nu va păcătui mai mult.
Întrebare. Cum să împarte Pocania?
Răspuns. Să împarte în virtute sau în bunătate şi în Taină. //
Preotul Virtutea îi cînd omul de o parte socotind răutatea
238
păcatului, că-i fără de rînduiala şi împotrivirea direptăţii; călcarea
poruncilor şi rumperea legii fireşti şi dumnezăieşti şi buşuluieşte
sau mînie pe Dumnezeu şi dosădeşte pe deaproapele nostru. Şi de
altă parte socotind frămseţa direptăţii şi virtutea sau bunătatea
faptelor celor bune şi mărirea lui Dumnezeu, pe care pentru că-i
Domn peste toţi Domnii, tribuie să-1 asculte şi să-i să plece toţi şi
pentru că-i fără sfîrşit bun, îi destoinic şi vrednic, ca să să iubească
mai mult decît toate, să porneşte din unele socotinţe, ca acestea,
spre urgisirea şi urîrea păcatului şi să făgăduieşte, că mai mult nu
va păcătui. Iară Taina îi cînd să spovedeşte păcătosul Preotului
adevărat şi să dezleagă de el.
Întrebare. Pocania în cîtu-i virtute sau bunătate, iaste destul
239 la ierta- // rea păcatelor, care au făcut după Botez şi pentru ca să
amiruiască viaţa de vecie?
Răspuns. De va fi pocania deplin, adecă, de va veni înfrîngerea
inimii şi durerea de păcate din curat libovul şi dragostea lui
Dumnezeu pentru c-au buşuluit pe Dumnezeu, care-i vrednic fără
sfîrşit a să iubi, îi destulă, cînd n-are preot, ca să-şi mărturisască
păcatele. Iară, de nu-i Pocania deplin, adecă, de va veni înfrîngerea
inimii şi durerea de păcate numai din frica dosăzii şi pătimirii
iadului, carie îi vinovat păcătosul au pentru neplăcerea şi părerea
de rău pentru c-au pierdut împărăţia ceriului, nu-i destul fără
Spovedanie.
Preotul. Înfrîngerea inimii deplin sau pocania deplin,
pentru că-i libovul sau dragoste lui Dumnezeu deplin, şterge
păcatele şi din neprietin face pre om prietin lui Dumnezeu, după
240 dumnezăiescul cuvînt în Carte Pil- // delor cap 8, stih 17: “Eu pe
cei ce Mă iubesc pe Mine, îi iubesc” şi Psalom 8: “Inimă înfrîntă
şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi” şi după cuvîntul lui Patru
Apostol cap 4, stih 8: “Libovul copere mulţimea păcatelor”. Că
cîndu-şi bănuieşte cineva, că au buşuluit pe Dumnezeu pentru că-i
fără sfîrşit, dirept, bun şi deplin în tot feliu de vîrtute şi de bunătate,
pentru care toată făptura tribuie îndată să asculte de poruncile
lui şi voii lui deplin să urmeze şi pentru toate să-L biciuluiască
şi să-L iubească; are durere şi şi înfrîngerea inimii peste fireşti
deplin, pentru care îi vrednic darului şi milii lui Dumnezeu şi
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ca să să iubească de Sfinţia Sa, care înfrîngere şi dar sau milă nu
poate sta cu păcatul, pentr-acea pin această faptă sau înfrîngere de
inimă să şterg păcatele, ca şi în Magdalina cea păcătoasă, cui au
zis Domnul Hristos: “I să iartă ei păcate multe, pentru c-au iu- //
241 bit mult” [Lc. 7, 47]. Şi de-are muri omul cu înfrîngerea inimii
deplină, s-are spăşi. Însă îi deatoriu omul să să spovedească, de
poate ave înprilej ca să meargă la preot sau duhovnic; că aceasta
ne-au învăţat Domnul Hristos, cînd după ce au vindecat stricatul
ce ave lepră, i-au zis lui: “Pasă, arată-te Preotului” [Mt. 8,14]. Iară
înfrîngerea inimii, care nu-i deplin, de vreme ce vine numai din
temerea şi frica, ca să nu piarză împărăţia ceriului şi să meargă
în focul de vecie, nu-i atîta deplină pocanie, ca din sine să ajungă
la iertarea păcatelor; însă, împreună cu mărturisirea păcatelor de
taină, îi destul, că virtutea Sfintei Taine plineşte lipsa înfrîngerii
inimii, care nu-i deplin. Iară de-are veni durerea de păcate din
neplăcerea vrunui rău trecătoriu, adecă, pentru că-i în ruşine şi-1
grăiesc de rău au că să păgubeşte în vrun lucru au pentru că să
pedepseşte în trup; nice cu mărturisirea păcatelor îi destul, că//
242 acea durere de rău şi înfrîngere de inimă nu-i peste firească, adecă,
nu-i de la Dumnezeu, ci numai firesc, adecă, din firea omului, care
nu-i destul şi nu ajunge, ca să poată amirui darul sau mila cea
peste firească.
Întrebare. Ce-i Pocania cea de Taină?
Răspuns. Îi Taină, cu care Preotul dezleagă omul botezat de
toate păcatele care s-au spovedit şi-1 împacă cu Dumneazeu,
dîndu-i darul şi mila cea dintîi, care au fost pierdut pin păcatul
care au făcut.
Întrebare. Cine au rînduit Taina Pocanii?
Răspuns. Domnul nostru Isus Hristos, cînd au dat apostolilor
putere a lega şi a dezlega.
Preotul. Ştiut-au Domnul Hristos, că oamenii, măcar că s-are
boteza şi are priimi Legea Sfinţiei Sale, în mai multe păcate are
243 cădea, pentru care are fi vrednici în veci a să pedepsi; şi // pentru
că Botezul au fost rînduit, ca numai o dată să să poată lua sau să
să poată da fieşte cui au fost rînduit şi această altă Sfînta Taină a
Pocanii sau a Spovedanii, care de atîte ori să poate poftori şi lua,
de cîte ori omul în păcat şi au dat putere apostolilor săi şi pintrînşii tuturor ipiscupilor şi preoţilor, ca să poată sluji Sfintele Taine,
zicîndlaMathei cap 18, stih 18: “Adevăr vă zic voao, oricare veţi
lega pe pămînt, vor fi legate şi în ceriu; şi oricare veţi dezlega
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pe pămînt, vor fi dezlegate şi în ceriu”. Şi după scularea sa din
morţi, Ioan cap 20, stih 22, 23: “Luaţi Duhul Sfînt cărora veţi ierta
păcatele, ierta-să vor lor şi cărora le veţi ţinea, ţinute vor fi”. Şi
întăreşte aceste şi Pavel Apostol cu aceste cuvinte la a dooa carte
cătră Corintheni cap 5, stih 18: “De la Dumnezeu toate-s, care au
244 pus pace întră noi şi întră sine pin Hristos şi // au pus în noi cuvîntul
păcii”. Şi au început aceasta a să porunci de Sfînta Beserică, ca
să să facă şi să să ţie din- ceputul Besericii încă. De vreme ce şi
în Faptele Apostolilor cap 19, stih 18 cetim, că mulţi dintră cei ce
credea, veniia mărturisindu-şi şi vestindu-şi faptele sale. Însă şi
în vremea Sfîntului Ioan Botezătoriul şi Alergătoriul înainte să
spovedie oamenii; că şi la Mathei cap 3, stih 6 cetim, că păcătoşii
să boteza de la el în Iordan spovedindu-şi păcatele sale. Insă acea
mărturisire sau spovedanie nu ave darul cel de taină, ca a noastră;
că era mai-nainte de ce s-au rînduit acea Sfînta Taină şi era de
obşte. Iară noao din mila Domnului Hristos şi Sfintei Beserici
Maicii noastre ni s-au îngăduit, ca să ne spovedim în taină, pentru
ca să nu ne îngreuiem pentru ruşinea şi frica mărturisirii de obşte
sau înaintea altora şi să lăsăm acea Sfînta Taină. //
245
Întrebare. Care-i materia Tainii Pocanii?
Răspuns. Cea mai de departe şi de lipsă îi tot păcatul de moarte,
care am făcut după Sfîntul Botez şi nu l-am spovedit nice o dată.
Iară cea de aproape îi mărturisirea păcatelor înainte Preotului de
păcătos, cu inimă înfrîntă şi smerită.
Întrebare. Care nu să şti nice într-un păcat de moarte, poateşi mărturisi păcatele, care le-au mărturisit şi altă dată, au numai
cele, care nu-s de moarte?
Răspuns. Poate păcatele cele de moarte o dată mărturisite şi
mai de multe ori a le mărturisi, pentru mai mare neîndoiala iertării.
Iară cele care-s mai mici şi nu-s de moarte măcar că nu-s de lipsă
la spovedanie, bine iaste a le mărturisi, pentru ca să amiruiască
iertarea pedepsii şi pătimirii, care tribuie să pată şi să rabde //
246 pentru ele pînă la o vreme şi pentru ca să să înmulţască într-ensul
darul lui Dumnezeu.
Întrebare. Care-i forma aceştii Taine?
Răspuns. Sînt cuvintele aceste: “Te dezleg de păcatele tale”.
Preotul. Tribuie aceste cuvinte cu gura să să zică de preot avînd
gînd, ca să-1 dezlege; şi pentru ca să nu să zică aceste cuvinte
goale, au mai adăugat Sfînta Beserică şi altele, ca şi într-alte Taine
ale Sfintei Beserici. Şi din multe forme, noi alegînd cea mai scurtă,
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pot preoţii noştri fără de nice o îndoială a zice aceasta: “Domnul
şi Dumnezeul nostru Isus Hristos cu darul şi milele iubirii Sale
în neamul omenesc ierte-ţi ţii fiiule (cutarele) şi eu nedestoinicul
preot cu puterea care mi-i dată de la El, te iertu şi te dezleg de
toate păcatele tale, în numele Tatălui şi Fiiului şi Duhului Sfînt.
Amin”. //
247
Întrebare. De va fi cel ce să pocăieşte afurisit, poate-să spovedi?
Răspuns. Afurisania fustuieşte şi pradă pe om de împărtăşirea
tuturor Tainelor şi vrednicia Besericii, pentr-acea afurisitul ales
de ipiscupul mai-nainte de ce s-are spovedi Preotului, tribuie să
ceaie dezlegare de afurisanie.
Întrebare. Cînd oarecine nu poate merge la duhovnic sau la
preot, deatoriu-i, ca să-şi trimită păcatele sale scrisă duhovnicului
au să poruncească pe altul cineva?
Răspuns. Nu-i deatoriu, ci îi destul, de-ş va bănui, adecă, de-i
va părea rău, că le-au făcut şi le va plînge cu inimă înfrîntă deplin.
Întrebare. Cine-i slujitoriul aceştii Taine a Pocanii?
Răspuns. Cel dintîiu slujitoriu îi tot ipiscopul în parfiria sau
248 ţinutul său. Iar al doile îi // tot Preotul care are blagoslovenie de la
ipiscopul său.
Preotul. Puterea cheilor au fost de Domnul Hristos dată tuturor
apostolilor, care au fost ipiscupi şi mai ales Sfîntului Patru, care
au fost voivod sau mai mare apostolilor. Pentr-acea toţi ipiscupii,
carii au rămas în locul apostolilor au această putere a lega şi a
dezlega şi marele Papa de Rîm, care au rămas în locul Sfîntului
Patru, are acea putere mai pe sus, decît ceialalţi, în chipul Sfîntului
Patru. De aicea iaste, că acestea îngăduind preoţilor această
puterea îşi ţin pe sama lor oarecîte primejdii sau păcate mai grele,
de care nice un preot nu poate dezlega fără numai ipiscupii au nice
ipiscupii fără numai Papa de Rîm. Şi aceasta pentr-acea o făcut, ca
oamenii văzînd, că cu nevoie să iartă acele păcate, să să păzască
şi să să ferească mai tare de ele, adecă, de acele păcate. Şi precum
ipiscupul în parfiria sau ţinutul altuia nu poate de- // zlega pe cei
249 ce-s în ţinutul altuia, fără blagoslovenia ipiscupului acelui loc, ca
să nu să vază, că să mestecă în deregătoria altuia; aşa nice Preotul
nu poate în poporul altuia a dezlega poporanii altuia (fără cînd
are fi călătoriu), fără blagoslovenie, ci fieşte cine tribuie să rămîie
numai în deregătoria sa şi să să ajungă cu poporul său. Preotul
ştiindu-se în vrun păcat de moarte, de va sluji această Sfînta Taină
şi va dezlega pe cineva, omul acela va fi dezlegat, ci el mai mare
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păcat face, că sparge Beserică, pentru necinstirea Sfintei Taine, că
slujeşte nefiind destoinic. Pentr-acea tribuie să să spovedească şi
el altuia; au de n-are înprilej, tribuie să-i paie rău şi să-şi înfrîngă
inima deplin. În vreme de lipsă, adecă, în primejdia sau doaga
morţii, cînd n-are preot aproape, poate fieşte ce preot măcar şi
oprit, afurisit şi eritic a dezlega nu numai de păcatele cele de rînd,
250 ci // de toate şi care-s ţinute pe sama ipiscupilor şi Papei de Rîm;
că precum să îngăduieşte, ca Botezul să să poată da în vreme de
lipsă măcar de cine, adecă, măcar de mirean, măcar de eritic, ca să
nu să piarză sufletul în veci; aşa pentru acea ocă să îngăduieşte, ca
în primejdii şi în doaga morţii să poată măcar ce preot a spovedi
şi de toate păcatele a dezlega, încă mai mult zic, de s-are afla omul
în atare strînsoare şi beteşug trupesc, ca să nu poată grăi şi a-şi
descoperi păcatele sale Preotului şi va da vrun sămn cu capul au
cu mîna de pocanie, îl poate Preotul dezlega şi atunce.
Întrebare. Poate Preotul păcatul vrunui om, care au auzit din
spovedanie, a-1 descoperi altora?
Răspuns. De va socoti, că din descoperirea păcatului să va
putea afla au a cunoaşte şi oblici păcătosul, adecă, cel care au
251 spovedit, au o fă- // cut acel păcat, nice de cum şi nice o dată nu
poate ca să-1 descopere.
Preotul. Preotul, cînd aude mărturisirea păcatelor, închipuieşte
pe Domnul Hristos, care de obşte pe nevăzut ne judecă pe toţi întraceastă viaţă şi pe văzut ne va judeca după moarte înaintea a toată
lumea. Pentr-acea, precum Domnul Hristos nu descopere acum
păcătoşii, aşa nice Preotul tribuie să-i descopere şi să-i vădească,
măcar de-are pofti şi are întreba ipiscupul au patriiarhul au Papa
de Rîm au judeţul au craiul au împăratul nu tribuie să-1 vădească.
Că ce-au auzit în chipul lui Hristos, în taină, nu poate ca un om a
descoperi, ci încă de-are lipsi, are tribui adevărat să tăgăduiască.
Şi aceasta s-au rînduit, pentru ca această Taină foarte de lipsă la
spăsănia omului, să nu fie urîtă, ca lesne să să lasă. Că vedem cu
ochii foarte mare greutate în toţi oamenii a-şi mărturisi păcatele
252 sale numai unui om pentru ru- // sinea, ce are fi de s-are şi teme
ca să nu să descopere şi altora. Pentr-acea să să ferească fieşte
care preot şi duhovnic, ca să nu vădească nice o dată pe cel ce să
spovedeşte lui, că să va afurisi şi să va opri de toate darurile şi să
va pedepsi şi în trup după voia ipiscupului.
Întrebare. Ce lipseşte despre partea celui ce să spovedeşte, ca
să-i fie spovedania bună?
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Răspuns. Lipseşte, ca să-şi mărturisască toate păcatele, care
au făcut şi nice o dată nu le-au mărturisit. 2. Ca să-i paie rău, că
le-au făcut şi să-i fie urîte din îndemnarea peste-firească sau a lui
Dumnezeu şi să făgăduiască, adecă, să să alegăzuiască în sine, că
mai multe nu va păcătui, ci să va opri de ele.
Preotul. Această Sfînta Taină nu să poate da omului nebotezat,
că omul nebotezat nu-i supus cheilor Sfintei Beserici, nice omului,
253 care // n-are minte şi înţăles, că unul ca acela nu poate păcătui, ci
omului botezat şi cu minte, care va fi făcut vrun păcat de moarte au
măcar nu de moarte, de care să să poată dezlega. Acesta tribuie să
aibă neplăcerea şi urîrea păcatului, din îndemnarea peste- firească,
adecă, din singur libovul, dragostea şi iubirea de Dumnezeu să-i
paie rău, că l-au făcut pe acel păcat şi au buşuluit pe Dumnezeu
şi atunci va avea înfrîngerea inimii deplin; au din temerea iară
a lui Dumnezeu, ca să nu piarză mărirea şi împărăţia ceriului şi
în ghehena să să trimită, unde în veci să să muncească şi atunci
are avea înfrîngerea inimii nu deplin. Că de-are avea neplăcerea
păcatelor şi i-are părea rău, că le-au făcut numai din îndemnarea
firii, adecă, pentru că-1 grăiesc de rău alţii au pentru că-şi pierde
deregătoria au că să păgubeşte în nescari lucruri trecătoare au
pentru că să globeşte au să pedepseşte în trup, nu ajunge şi nu-i
254 // destul. Pentr-acea în Sfînta Spovedanie tribuie să-şi descopere
toate păcatele de care-şi aduce aminte şi de cîte ori le-au făcut, de
doao ori au de trei ori au mai de multe ori; şi curvit-au au furatau; şi să descopere cum, cînd, unde şi de la cine sau cu cine şi
altele, care îngreuiază păcatul au îl schimbă. Adecă, păcătuit-au
cu vro faţă slobodă, că atuncea nu-i curvie aşa mare au cu vro
rudenie şi atunci îi precurvie au cu vrun călugăr au călugăriţă şi
atunci îi spargere de beserică au cu de-a sila şi şi atunci îi silnicie.
Adevărat duhovnicul înţelept tribuie să cerce şi să întrebe acestea
toate, pentr-acea cei ce să pocăiesc, ales care-s neînvăţaţi, tribuie
să-şi aleagă duhovnici învăţaţi, pentru ca să să isprăvească această
judecată sufletească şi Sfînta Taină mai bine.
Întrebare. De-ş va mărturisi cineva în Sfînta Spovedanie
255 păcatele cele // mai multe şi unul îl va tăcea, iartă-i-să lui pin
dezlegare cele ce-au mărturisit?
Răspuns. De-1 va tăcea din uitare au din înţăleaptă frică, ca să
nu să oblicească din preot acel păcat, i să iartă pin dezlegare cele
ce-au mărturisit. Însă, îi deatoriu apoi să mărturisască şi cel, de
care nu ş-au adus aminte, cînd îş va aduce aminte au care au tăcut
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şi l-au lăsat din frică, ca să nu să vădească de preot, tribuie să-1
mărturisască altui preot. Iară de-1 va tăcea din ruşine numai, cele
mărturisite nu numai nu-i să iartă, ci încă mai mare păcat face, ce
să cheamă spargere de Beserică şi îi deatoriu într-altă Spovedanie
toate acelea păcate iară a le mărturisi şi a descoperi şi spargerea
Besericii adevărat, adecă, spovedania cea mincinoasă.
Întrebare. Pocania, adecă, canonul, care să dă după obiceiu de
duhovnic celui, ce să spovedeşte, iaste de lipsă.
Răspuns. Nu-i atîta de lipsă, cît // păcatele să nu să poată
256
dezlega şi ierta fără el, ci pentru ca să facă destul pentru gloaba,
cu care tribuie să să globească pentru ele.
Preotul. Dezlegarea şi iertarea păcatelor să face sau să dă
pin forma, care am descoperit mai sus; ci pentru că pin această
dezlegare şi iertare să iartă vina sau păcatul; ci nu să iartă toată
gloaba, că să întoarce păcătosul în mila lui Dumnezeu şi gloaba
sau pedeapsa simţitoare chinului sau muncilor de vecie i să iartă, ci
încă rămîne deatoriu cu oarece facere destul, pentru că au buşuluit
pe Dumnezeu. Pentr-acea duhovnicul dă celui, ce să pocăieşte
oarece canon, care tribuie să-1 plinească, că amintere îi va căuta
a pătimi şi a-1 plini după moarte în Purgatórium sau în locul cel
de curăţănie şi va păcătui, pentru că n-au ascultat de judeţul său
cel sufletesc. I să dă acel canon şi pentru ca omul fiind pedepsit
257 // pin acest canon să să ferească mai tare de cie înainte şi mai cu
nevoie să să plece la păcat. Mai de demult da duhovnicii foarte
grele canoane şi pentru păcatele cele de obşte da canoane de obşte,
adecă, pe preoţi îi oprea de slujirea Sfintelor Taine şi deregătoria
preoţiei pînă la oare cîţi ani şi pe mireni îi oprea de la Sfinta
Cuminecătură şi le poruncea lor ca să să îmbrace în saci şi stropiţi
sau presăraţi cu ţărînă sau ţenuşe să ste în uşile besericilor şi săşi ceaie iertăciuni, ca să postească într-unele luni întregi şi altele
asemene acestora. Ci apoi veştejindu-să şi răcindu-să în oameni
libovul şi frica lui Dumnezeu au început aceste canoane grele cu
frică a le priimi şi a le plini şi mulţi pentru ca să nu fie deatori
a le face, nice să spovedea şi mai bucuroşi vieţuia în păcatele şi
fărdelegile sale şi păcate peste păcate grămădea în pierzarea de
258 vecie; pentr-acea Sfînta Maică // Beserică lăsînd strînsoarea cea de
mai-nainte, au lăsat în voia duhovnicilor, ca mai mult au mai puţin
să globească pe cei ce să pocăiesc, precum li să va vedea lor mai
îndemînă. Aşadară îi în slobozia şi voia şi puterea duhovnicului a
alege şi a da canon, ci tribuie înţelepţeşte să să poarte, adecă, să
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ia sama bine rîndul, libovul şi frica lui Dumnezeu întru cei, ce să
pocăiesc şi să socotească tistia, putinţa, adecă, să ia sama celor
ce să pocăiesc şi socotească foarte bine a lor gătire, temere de
Dumnezeu, tistie, putinţă şi mărirea sau greutatea păcatelor şi să
le de lor canon, care să-1 poată plini şi fără primejdie, ca de acole
să nu vie în cunoştinţa altor păcate ascunsă pînă acum; şi pentru
canonul de obşte să fie de obşte şi păcatele. Canoanele, care-s în
obiceiu a să da, îs posturile, disţiplinele, cinstea, închinăciunile sau
mătaniile înaintea icoanelor, cetirea a oare cîţiva psalomi au rugă259 // ciuni, milosteniile cu săracii, uloiu sau unt-de-lemn în candele,
ca să arză şi alte daruri, cinsti pe sama sfintei beserici, Sfintele
Lătrughii, cercetarea besericilor. Iară cele, ce să poruncesc întrunele canoane ale Sfintelor Săboară celor mari şi Sfinţilor Părinţi,
de vreme ce să pot descoperi tuturora, sînt pentru păcatele cele de
obşte, adecă, care s-au făcut înainte tuturora, iară nu pentru cele
de taină.
Întrebare. Cine şi de cîte ori îi deatoriu a să spovedi?
Răspuns. Tot creştinul, care are atîţa ani, ca să poată alege ce- i
bun şi rău, îi deatoriu din porunca Sfintei Beserici măcar o dată în
an a să spovedi.
Preotul. Pentru că omul cînd are atîţa ani, ca să poată înţelege
ce-i bun şi rău, poate cădea în păcat şi nu-i cine să nu cază, pentracea îi deatoriu a să şi spovedi şi nu numai mirenii, ce şi preoţii
260 şi ipiscupii şi // Patrierşii şi însuş Papa, că toţi-s oameni supuşi
păcatului. Şi măcar că Sfînta Beserică nu chitilineşte fără în an,
însă cine să va spovedi mai de multe ori, mai bine va face, că
amiruieşte darul şi mila aceştii Sfinte Taine; încă mai mult zic, are
tribui fieşte cine a să spovedi îndată de atîtea ori, de cîte ori cade
în păcat, că care rămîne în păcat, îi în doaga pierzării de vecie, de
vreme ce poate ori în ce zi şi în ce ceas fără veste a muri şi pînă ce
nu să va pocăi nu va fi părtaş faptelor celor bune a Sfintei Beserici,
nice pentru faptele sale cele bune va amirui simbrie, pentru că-s
fapte moarte pentru păcat şi pentr-aceasta neiubite înainte lui
Dumnezeu, care lucru foarte-i mare pagubă sufletului. Mai tare
şi mai vîrtos tribuie să să grijască de Sfînta Spovedanie cei, ce
să gătează şi au cale lungă pe locuri cu primejdii, pe mare au pe
261 uscat, carii merg la tabără, carii // aşteaptă pizmaşi, carii cad în
beteşuguri; şi muierile, care-s groasă şi gata a dobîndi prunci, ales
de au avut şi în altă naştere primejdie, că poate atunce foarte lesne
şi fără veste a veni moartea, unde nu să va întîmpla preot, ca să să
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poată spovedi şi în veci va peri.
De Masle
Întrebare. Ce-s Maslele?
Răspuns. Îs Tainea, care pin multe rugăciuni şi ungerea uloiului
sau untului- de-lemn sfinţit să dă de preot omului creştin foarte
greu bolnav pentru sănătatea sufletului şi trupului.
Întrebare. Care-i materia lor?
Răspuns. Materia cea mai de departe îi untul-de-lemn
amestecat numai cu puţinei vin sfinţit de ipiscup au de preot.
Iară materia cea de aproape îi ungerea, care face cu el în părţile
trupului celui beteag. //
Preotul. Urmînd Samariteanului celui ce pentru ca să vindece
262
ranele omului, celui ce era căzut în tîlhari şi foarte rînduit de
dînşii, au băgat uloiu şi vin, să să mestece vin cu uloiu şi cu el să să
ungă omul, care călătorind într-această lume, au căzut în duhuri
rele, de care au fost fustuit şi prădat de darul şi mila lui Dumnezeu
şi împlut de ranele păcatelor. Şi pentru că pin simţirile şi părţile
sau ramurile trupului să răneşte sufletul, pentr-acea să ungă acelea
părţi, adecă, fruntea, ochii, urechile, gura, nările, manile, pieptul,
rărunchii şi picioarele; măcar că nu-s toate aceste unsori atîta de
lipsă, cît fără ele să nu să poată lua acea Sfînta Taină, că, cînd
pripeşte moartea, ajunge ungerea feţii.
Întrebare. Cine slujeşte această Sfînta Taină?
Răspuns. Ipiscupul au Preotul. //
Preotul. Diaconii şi cu mult mai mult cetitorii şi mirenii nu
263
pot sluji Sfintele Masle, că Sfîntul Iacov Apostol, cînd au vorovit
de această Sfînta Taină, au zis, ca să cheme preoţii besericii: “De
să bolnăveşte cineva dintră voi, să cheme preoţii besericii şi să să
roage lui Dumnezeu pentru el, ungîndu-1 pe el cu uloiu în numele
Domnului. Şi ruga credinţii va mîntui bolnavul şi-1 va înuşura
pe el Domnul, şi de va fi în păcate, i să vor ierta lui” [Iac. 5, 1415]. Iacov Apostol cap 5, stih 14 şi 15 zice să să cheme preoţii.
Pentr-acea Beserică noastră a Răsăritului au rînduit, ca 7 preoţi
împreună să slujască această Sfînta Taină şi pentru toţi îs rînduite
Evanghelii. Însă, cînd nu să vor putea afla 7, or ajunge şi 5, 3 şi
şi unul, care îi va căuta a plini toată slujba şi a ceti tot Ceaslovul,
adecă, a împle toată deregătoria celor şapte şi măcar să vor poftori
264 mai de multe ori // ungerile şi să va zice mai de multe ori forma
spre bolnav, însă acea Sfînta Taină nu să dă totdeauna, de cîte
ori să unge au să zice forma, ci o dată, că toate acele poftorii
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într-acea deregătorie şi slujbă sînt în chipul unie. Şi de vreme ce
această Sfînta Taină îi rugăciune şi stă în mulţimea rugătorilor şi
rugăciunilor, nu-i lucru necuvios a unge şi a ruga mai de multe ori.
Întrebare. Cui tribuie să să de acea Sfînta Taină a Maslelor?
Răspuns. Creştinului bolnav, care-i de vîrstă sau are ani, ca
să poată alege, ce-i bine şi ce-i rău şi nu să şti în vrun păcat de
moarte.
Preotul. Această Sfînta Taină s-au rînduit pentru credincioşii
lui Hristos cei bolnavi, că Sfîntul Iacov Apostol zice: “De să
bolnăveşte cineva întru voi iproci” [Iac. 5,14]. Şi pin această
Sfînta Taină să însănătoşază şi să vindecă şi boala sau beteşugul
265 sufletesc, // care vine din păcatele cele mai mici, care nu-s
de moarte. Cum iară acel apostol amîndoao beteşugurile le
pomeneşte şi le deschilineşte zicînd: “Şi rugăciunea credinţii va
mîntui pe bolnav; şi de va fi în păcate, i să vor ierta lui” [Iac. 5, 15].
Pentru acea cîndu-i omul sănătos, nu-i slobod să priimească acea
Sfînta Taină, ci cîndu-i foarte bolnav în trup au din friguri au din
altă vătămare au pentru înbătrăneţe au din naştere. Iară cătanele,
ostaşii, carii merg la tabără şi luntraşii sau curăbierii, carii îmbla
pe mare, măcar că să vor teme de moarte fără veste, însă pentru
că nu-s betegi, nu tribuie să priimească această Sfînta Taină. Că
de vor pofti, ca să li să ierte lor păcatele, să să spovedească şi să să
pocăiască, că Pocania au fost rînduită de aproape adevărat pentru
iertarea păcatelor.
Întrebare. Ce haznă aduce această Sfînta Taină? //
Răspuns. Aduce omului dar şi milă şi ajutoriu, ca să poată mai
266
lesne a sta împotriva ispitelor în ceasul morţii şi şterge păcatele
cele uşoare, adecă, care nu-s de moarte şi gloaba sau canonul
pentru păcatele cele de moarte, care le-au spovedit; şi aore îi
dăruieşte şi sănătate trupului.
Preotul. De vreme ce beteşugul îi gătarea sau cărarea spre
moarte, de cîte ori să betejeşte omul, poate să să teamă să nu
moară şi pentru că viaţa întră toate bunătăţile aceştii lumi îi mai
iubită şi de altă parte moartea îi mai groaznică decît toate răutăţile
trecătoare; că nime nu şti[e], urgiei au iubirii îi destoinic şi vrednic
şi pentr-acea unde va merge după moarte, pentr-acea şi omul cu
tot dedinsul pofteşte sănătate au să moară bine şi diavolul în tot
267 chipul munceşte ca să-1 plece cu multe feluri de ispi- // te la păcat,
ca să moară rău. Ca să ajute întră aceaste răutăţi şi ispite pe om,
Domnul Hristos au rînduit această Sfînta Taină a Maslelor, cu al
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carie dar să întăreşte sufletul a sta împotriva diavolului şi greutatea
beteşugului o înuşurează. Şi au amiruieşte iară sănătate şi trăieşte
mai cu grijă, au de moare, trece într-alt vec cu mai uşoară sarcină
a păcatelor şi cu mai mic canon.
Întrebare. Poate-să această Sfînta Taină poftori mai de multe
ori într-un om?
Răspuns. Poate, ci nu tot într-un beteşug.
Preotul. Ori de cîte ori să va bolnăvi omul greu şi îi va fi frică
de moarte, poate cere această Sfînta Taină, precum poate cere şi
Taina Pocanii, ori de cîte ori păcătuieşte. Iară nu poate iară întracea boală mai de multe ori a cere, fără de va fi beteşugul foarte
268 lung şi să să însă- // nătoşeze deodată şi iară să să bolnăvească, că
atunce are putea a să poftori Maslele, că înnoirea boalei să ţine în
loc de beteşug nou sau în loc de al doile beteşug.
De Preoţie
Întrebare. Ce-i Preoţia?
Răspuns. Îi Taină, pin care să dă omului putere a sluji Besericii
şi Sfintele Taine, ales Sfînta Cuminecătură.
Întrebare. Cîte-s spiţele sau cinurile Preoţiei?
Răspuns. Opt, adecă, portăria, cetirea, gonitoriul de draci, din
oamenii cei împresuraţi sau exorţitatus, acolitatus sau aprinderea
de lumini, ipodiaconia, diaconia, preoţia şi vlădicia.
Întrebare. Care-i deregătoria portaşului sau osteriatului?
269
Răspuns. A deschide şi a închi- // de sfînta beserică, a purta
grijă de vasele şi uneltele sfintei beserici, ca să nu să piarză ceva, a
opri pe cei necredincioşi, pe jidovi, pe eritici şi pe cei afurisiţi, ca
să nu între în sfînta beserică şi de vor fi întrat, să le zică, să iasă; a
scoate cînii, care întră în sfînta beserică şi a trage clopotele.
Întrebare. Ce deregătorie are cetitoriul sau cîntăreţul?
Răspuns. A ceti psalomii şi cathismele, prorociile, parimiile
şi a cînta laudele lui Dumnezeu şi alte cîntări în sfînta beserică
şi a învăţa catecumeni, adecă, pe cei ce întîia dată învaţă temeiul
credinţii.
Întrebare. Care-i deregătoria gonitoriului de draci?
Răspuns. A scoate dracii din oamenii cei împresuraţi şi a-i
mîntui de duhurile cele necurate.
Întrebare. Ce deregătorie are aprinzătoriul de lumini?
Răspuns. A găti pîne şi vin // pe sama Sfintei Lătrughii, a purta
270
cădelniţa cu foc şi a aprinde luminele.
Întrebare. Ce slujbă are ipodiaconul?
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Răspuns. A găti potiriul şi discosul cu toate altele, care-s de
lipsă, hainele sau sfintele odăjdii pentru vlădica au ipiscupul şi
preoţii, a le ajuta, ca să să îmbrace şi a ceti Apostolul.
Întrebare. Ce posluşanie are diaconul?
Răspuns. A ceti Sfînta Evanghelie, a propovedui cuvîntul lui
Dumnezeu, adecă, a spune Sfînta Cazanie, a purta grijă de cei
săraci, a ajuta în Sfînta Lătrughie ipiscupului şi Preotului şi cînd
nu-i Preotul acasă, a boteza, a cumineca şi a îngrupa.
Întrebare. Ce slujbă are Preotul?
Răspuns. A jirfi şi a sluji Sfînta Lătrughie, sfinţind şi prefăcînd
271 pănea şi vinul şi alte Sfin- // te Taine a sluji şi a învăţa norodul în
Legea lui Dumnezeu.
Întrebare. Care-i deregătoria ipiscupului?
Răspuns. A da oamenilor aceste rînduri sau Taine, a rîndui şi a
cobori clericii, a opri besericile, a afurisi, a dezlega de afurisanie,
a strînge săboară în ţinutul său, a îndirepta şi a judeca clerul şi
şi norodul în lucrurile cele sufleteşti, a sfinţi crizma şi mirul,
potirile, discosurile, măhrămile şi alte vasă şi haine besericeşti,
care-s de lipsă la slujba Preotului în sfînta beserică.
Întrebare. Arhiipiscupia sau vlădicia, patrierşia, păpia sînt
rînduri sau cinuri besericeşti şi Taine?
Răspuns. Nu-s Taine, nice spiţă sau cinuri besericeşti, ci numai
puteri mai mari rînduite pentru mai bună îndireptarea Sfintei
Beserici.
Întrebare. Cine au rînduit aceste rînduri sau cinuri?
Răspuns. Domnul Hristos au rînduit // ipiscupia, preoţia şi
272
diaconia. Iară celealalte le-au rînduit Sfînta Beserică pentru
podoaba lucrurilor celor sfinte şi pentru mai mare podoaba şi
fremseţa besericilor celor pătrierşeşti şi ipiscupeşti.
Întrebare. Pentru ce în Beserică noastră a Răsăritului din cele
patru cinuri mai mici să dă numai cetenia, adecă, să rînduieşte sau
să sfinţeşte numai ceteţul, care-i tot unul cu cîntăreţul?
Răspuns. Şi la noi mai de demult să da toate, iară acum pentru
că au scăzut podoaba, strălucirea Besericii noastre şi deregătoriile
portariului, chelariului, gonitoriului de draci şi aprinzătoriului
de lumini, le poate plini ceteţul cu crîznicii şi alţii de mult s-au
părăsit.
Întrebare. Care-i materia Preoţiei?
Răspuns. La latini îi darea uneltelor în mînile celui ce să
273 preoţe- // şte sau să sfinţeşte, care-s de lipsă la deregătoria lui. Iară
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la noi măcar că li să dau şi uneltele şi cei ce să sfinţesc, adecă,
să preoţesc au să dieconesc iproci, ating cu mînile altariul, pin
care atingere pentru că altariul îi parte mai mare şi celealalte toate
să coprind într-însul să înţelege, că să ating toate. Însă, materia
cea de aproape îi punerea mînilor ipiscupului pe capetele celor ce
să preoţesc au să dieconesc sau iau vro deregătorie sau vrun cin
preoţesc.
Întrebare. Care-i forma Preoţiei sau acestor cinuri?
Răspuns. A diaconiei îi aceasta: „Dumnezăiescul dar face sau
rînduieşte pe (cutarele) suptdiaconul în diacon”. Pentru preot:
„Dumnezăiescul dar face sau rînduieşte diaconul preot”. Pentru
ipiscup: „Darul dumnezăiesc face pe (cutarele) Preotul ipiscup”.
Însă adevărat iaste, că tribuie să să zică şi celealalte cuvinte, care-s
274 mai- // nainte şi mai pe urmă în Molităvnic, sau în Cartea Preoţiei,
adecă, în Cartea cea de Preoţie.
Întrebare. Poate-să un om preoţi mai de multe ori?
Răspuns. Care-i o dată pe lege şi bine preoţit, nu să poate fără
mare păcat, ce să cheamă spargere de Beserică; că însămnează pe
om cu sămn, care nu să poate şterge pînă la moarte, ca şi Botezul.
Întrebare. Cine-i slujitoriul aceştii Sfinte Taine a Preoţiei?
Răspuns. De la ceteţ pînă la preot îi ipiscupul singur. Iară la
sfinţirea ipiscupului, lipsăsc după sfintele canoane doi au trei
ipiscupi.
Întrebare. Poate ipiscupul a da aceste Sfinte Taină în parhiria
sau ţinutul altuie fără blagoslovenia ipiscupului acelui loc sau în
parhiria sau în ţinutul său a sfinţi şi a preoţi poporanii altuia, carii
275 nu-s aşezaţi, // stătători în parhiria sa, de nu vor avea carte de
slobozănie de la ipiscupul lor?
Răspuns. De-i va sfinţi şi-i va preoţi sfinţenia şi Preoţia va fi
bună, adecă, cel ce să preoţeşte, rămîne preot, ci îi peste oprelişte,
şi şi el, adecă, ipiscupul şi cei ce să sfinţesc sau să preoţesc de la
el, îs opriţi pentru această faptă după sfintele canoane şi de cîte ori
vor sluji, pînă ce nu vor ave blagoslovenie, foarte mare păcat or
face, care să cheamă spargere de Beserică.
Întrebare. Care-s de lipsă celui ce va să să preoţască?
Răspuns. Întîi să fie botezat, că amintere nu s-are însămna cu
sămn neşters, de vreme ce încă nu-i ram Sfintei Beserici. A dooa,
să fie miruit. A triia, să nu să ştie în vrun păcat de moarte. A
patra, să nu fie ucis, adecă, omorît vrodată vrun om au să-1 fie
dat spre moarte. A cince, să nu fie primenit, adecă, să nu fie avut
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276 // doao muieri, ci bărbat numai unii muieri, precum cu deschisă

cuvinte scrie Pavel Apostol la Tit cap 1, stih 5, Timotheiu cap 2,
stih 2 de ipiscupi, de preoţi şi diaconi. A şasa, să nu fie jugănit,
hermofrodit, adecă, să nu aibă şi trup bărbătesc şi fămeiesc, nice
fachiu, adecă, ficior din curvă, nice rob, nice nebun, nice orb,
nice surd, nice şchiop, nice grozav, nice gîrbov, nice stricat, săc,
nice impresurat de duh necurat, nice lunatic, nice neînvăţat, sau
învăţătoriu nou, nice eritic, au necredincios, nice căsătorit cu
muiere necredincioasă, au din eretici, nice afurisit, nice cu nume
rău pentru vro faptă ra de obşte. A şaptea, să aibă voie slobodă a
lua Sfintele Daruri şi să nu fie chitilenit la aceasta. A opta, să ştie
ceti şi scrie şi credinţa creştinească sau Tainele credinţii noastre
creştineşti. Şi orice să cade a şti, ca să poată purta bine deregătoria
277 Preoţiei, care-i voia să o dobîndea-// scă. A nooa, pentru cetitoriu,
ca să aibă atîţa ani, ca să ştie alege ce-i bun şi rău şi să ştie ceti.
Pentru suptdiacon sau ipodiacon să aibă 21 de ani deplin. Pentru
diacon, să aibă 22 de ani deplin. Pentru preoţie, să aibă 24 de ani
şi pentru ipiscupie sau vlădicie să fie plinit 30 de ani.
Întrebare. Ce-i simonia?
Răspuns. Îi cînd are omul voinţă deplin a cumpăra au a vinde
vrun lucru sufletesc au sfînt, cu vrun preţ trecătoriu.
Preotul. Acest păcat îi mai greu decît toate păcatele, că pin
acesta Dumnezeu cel fără sfîrşit să ţine ca o nimica, de vreme
ce darul Sfinţiei Sale cel fără preţ să preţuieşte cu aceste lucruri
mici şi de nimica peminteşti şi trecătoare; şi şi cel ce vinde şi cel
ce cumpără, de-i mirean, cade în afurisănie. Iară de-i preot au
ipiscup să opreşte de toate. Pentr-acea, bine să-şi ia sama preoţii,
278 ipiscupii, patrierşii, papii şi al- // ţii, ca să nu cază într-acest nărav
rău şi păcat greu, care ş-au luat numele său de Simon Vrăjitoriul,
care vrea să cumpere de la Sfîntul Patru Apostol darul Duhului
Sfînt59, gîndind că acel dar îi vînzătoriu şi să poate da tuturor celor
ce are vrea să de daruri şi cinste au bani pentru el. Pentr-acea,
nice o dată pentru bani au alte daruri nu tribuie omul să sfinţască,
să jirfească, nice alte Taine a da cuiva, ca pentru puţină dobîndă
trecătoare să nu piarză omul avuţia şi împărăţia ceriului cea fără
sfîrşit.
Întrebare. Darurile şi banii, care să dau cînd să sfinţesc şi
să preoţăsc ipiscupii, preoţii şi egumenii, cu alţi deregătorii
besericeşti şi cele ce să dau şi să plătesc preoţilor pentru slujirea
59

Cf. Fap. 8,9-24.
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sfintelor Taine sînt simonie?
Răspuns. Nu-s simonie, că Sfînta Scriptură zice: “Care slujeşte
279 la al- // tariu, din altariu să trăiască” [1 Cor. 9, 13]. Şi într-alt loc:
“Muncitoriului cade-i-să simbria” [Lc. 10, 7].
Preotul. Pentru ca să slujască în cele sufleteşti norodului,
Preotul să aibă cu ce trăi omeneşte, că aminterea nu s-are afla
nice unul, ca să slujască; pentr-acea poate cere pentru munca sa,
ce-i obiceiul să-i să de au ce-i rînduit de ipiscup. Însă, de va cere
mai mult au nu va vrea să de Sfintele Taine săracilor, care n-au
ce să-i de şi cu ce să-i plătească, va greşi. Aşijdere şi ipiscupul
ales, care n-are veniturile sale, care să-i ajungă pe sama casii
lui, ca să trăiască omeneşte, precum să cade un ipiscup, poate
priimi ceva de la cei ce să sfinţesc de la el, care precum trăiesc
cu slujba celor de casă ai ipiscupului, adecă, celui ce învaţă, celui
ce întreabă, celui ce scrie, aşa dirept iaste, ca să-i ajute în traiul
lor. Şi cu mult mai lesne poate lua de la cei ce le dă popor cu
280 venit bun, că // de vreme ce-i rînduitoriu veniturilor besericeşti,
dînd preoţilor acestea, cu care pot omeneşte a trăi, îşi poate lua
şi pe sama lui oarece părtişoară, ca şi el, care-i capul clirosului
sau cinului preoţesc şi îi caută toată parfiria sau ţinutul său a-1
îndirepta să trăiască după diregătoria sa omeneşte, pentr-acea şi
în cele ce să dau Papei pentru Bule, aore să dă mai mult, aore mai
puţin după venitul lor. Iară de-are sfinţi şi are preoţi ipiscupul pe
vrun nedestoinic au nevrednic nu după porunca sfintelor canoane,
ci numai pentru bani au pentru număr, adevărat are face simonie
şi pentr-acea şi el şi cel ce să sfinţeşte de el are fi opriţi.
Întrebare. Care-i slujba Preotului?
Răspuns. Ca să trăiască în mare paza poruncilor lui Dumnezeu
281 fără beţie, să nu fie pildă rea altora, ci în // fapte bune, ca să fie
pildă şi învăţătură mirenilor a trăi creştineşte. Şi să slujască
Sfînta Lătrughie în toate sărbătorile, de au popor, ca să o poată
asculta norodul. În toate zilele să-şi cetească Pravila sa, care-i
Utîrnea, Ceasurile, Vecernia şi Pavecerniţa. Gata a fi spre slujba
Sfintelor Taine poporanilor, a îndirepta norodul, întru învăţătură
creştinească şi a împiedeca păcatele şi a le înfrunta. A ţinea sfînta
beserică curată şi înfămsăţată, împodobindu-o pe ea după putinţa
sa şi să poarte grijă de sfintele vasă, odăjdi, cărţi, lumini şi de altele
toate, care-s de lipsă pe sama jirfirii şi a purta grijă, ca uneltele
sfintei beserici să fie spălate, curate, precum sacade dupăobiceiu.
A îmbla întră oameni cu haine lungi în faţă de smerenie şi
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blîndeţe. A avea în cap cunună, adecă, pleşe şi mustăţile aşa a şi

282 le răteza, ca bînd potiriul cel de mîntuire, să nu să ude // lesne. Să

nu fie meşteri de obşte meşterşugurilor celor proaste mireneşti,
nice să neguţătorească, fără cînd are vrea a vinde ceva al său.
Nice să lucreze la altul în cîmp, în vii, în grădini ca proştii şi cei
ce lucrează pe bani au ca slugile. Să nu meargă la cîrşme. Să nu
fie judecători în lucrurile cele vrednice, ca să să verse sîngele au
să peaie, adecă, să nu şază pe scaunul pierzătorilor. Iară purtători
de grijă, ca să poată mîntui, apăra, ajuta pe cei pîrîţi, pot fi. A
nu purta arme, fără cîndu-s în drum au unde s-are teme de vro
moarte sau primejdie. A fi întru toate cele direpte şi slobode
ascultători ipiscupului său şi a fi gata a plini toate cele, care să cad
după obiceiul locului. Şi aşijdere a-1 înştiinţa de toate cele răle,
ce să întîmplă în popoarăle sale, ca să aibă înprilej de vreme ale
vindeca şi a le îndirepta.
Întrebare. Ce previleghimuri are clerul sau cinul preoţesc? //
Răspuns. Acestea, că nu să pot bate fără gloaba şi pedeapsa
283
afurisanii, fără numai de ipiscupul lor au de deregătorii lui au de-s
călugări, de cei mai mari ai lor, pentru îndireptarea vrunui păcat.
De judecătorii cei mireneşti nu să pot prinde, nice în timniţă a să
trimite, nice opri, nice globi, nice judeca, nice soroci, ci numai de
ipiscupul său şi ai lui deregători şi slujitori. Nu-s supuşi slujbelor
celor de obşte şi dărilor, care pun craii, vozii, domnii mirenilor,
fără cînd aceste pentru grele şi de pripă lipsă au slobozenie sau
blagoslovenie de la puterea sau cei mai mari ai Besericii a stringe
284 şi pe // preoţi sau cinul besericesc. Şi-s într-o cinste şi o putere
cu nemişii sau boierii, de vreme ce după Sfînta Scriptură Preoţia
îi împărătească, pentr-acea domnii locului nu pot fără de mare
ocara Domnului Hristos, Preotului celui mai mare, decît toţi a
purta clericii, preoţii sau cinul preoţesc, ca pre mireni şi oamenii
cei proşti; chitilenindu-i pe ei, ca să lucre asemene iobagilor sau
în chipul iobagilor au slugilor şi celor ce lucră pe bani. Şi măcar,
că pentru fundurile şi măierişagurile date în bir de la mulţi preoţi
din Ţara Ungurească şi din Ardeal s-au putut mîntui oarecum
domnii moşiilor şi iosagurilor, că au cerut tapşă, slujbe de la
preoţi şi i-au purtat ca pe neşte supuşi lor. Însă acum de vreme ce
preosfinţitul, premilostivul, preînălţatul şi preputernicul împăratul
nostru Leopold60, la şopricatul şi rugămintea preînălţatului şi
60

Leopold I (Viena 1640 - 1705), arhiduce de Austria şi rege al Ungariei (1655 - 1705). A
realizat din teritoriile sale un stat centralizat în jurul Vienei, a fost un om cultivat,
evlavios şi a încurajat viaţa intelectuală. Cf. Dictionnaire des nomsp. 1204.
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preosfinţitului Măriei Sale domnului cardinalişului Leopold de
la Kolonici au poruncit în Diploma61 Măriei Sale făcută, aşezată
şi dată afară în 23 de zile a lui august, anul de la Hristos 1692,
285 ca să să rînduia-// scă şi să să de petutindine funduri slobode şi
de ajuns pentru beserici, ţintirimuri, popărănii, preoţii şi scoale,
după lipsa locului, de domnii pămînturilor sau ai moşiilor, care
precum trag în toţi anii de la iobagii lor dobînda şi venitul, cu care
foarte omeneşte trăiesc, aşa îs deatori a cunoaşte pe Dumnezeu,
dătătoriul tuturor bunătăţilor şi-s deatori a purta grijă de cele ce
li-s de lipsă la spăsenie, nu pot mai mult în sufletul său a purta
pe preoţi sau alţi slujitori ai Sfintei Beserici, ca pe neşte iobagi
şi a cere plată de la ei, carii biruiesc numai fundurile şi moşiile
besericeşti sau trăiesc numai după patrahir. Că precum un domn
pămintesc, n-are nice o treabă cu iobagii altui domn, nice un
căpitan nu poate porunci cătanilor a altui căpitan, aşa şi domnul
pemintesc, n-are treabă cu oamenii cei besericeşti, că aceste îs
supt puterea ipiscupului său. //
De Logodnă şi Căsătorie
286
Întrebare. Ce-i tocmeala sau Logodna?
Răspuns. Îi făgăduinţa căsătoriei de bunăvoie unul altuia întră
doi, care-s de vîrstă de căsătorie pin oare ce sămn simţitoriu dat
afară, adecă, dînd şi priimind pentr-acea sau schimbînd inelul.
Întrebare. Ţinu-să logodnile făcute pînă nu-s încă de vîrstă de
căsătorie, adecă, pînă nu-s încă de 7 ani?
Răspuns. Nu să ţin, că nu să pot numi de bună voie, de vreme
ce încă nu ştiu pruncii ce făgăduiesc.
Întrebare. Făgăduielele, care să întîmplă de multe ori de părinţi
au de cei ce poartă grijă de prunci, tribuiesc să să ţie sau chitilinesc
pruncii, ca să le plinească?
Răspuns. Nu chitilinesc, de nu // le vor întări pruncii după ce
287
vor veni la vîrstă căsătoriei, ca să ştie alege şi să poată înţelege ce
fac, că acest lucru tribuie să fie de bună voie şi slobod şi voia altuia
nu ajunge.
Întrebare. Cînd făgăduiesc părinţii fiilor, carii au venit la
vîrstă căsătoriei şi înţeleg ce-i bine şi ce-i rău, deatori-s fiii să le
plinească.
Răspuns. De or fi făgăduielele părinţilor şi nu să vor pune
61

Diploma cunoscută şi sub numele de Patenta leopoldină, emisă de Leopold I în 23 august 1692 la sugestia cardinalului L. Kollonich şi a lui de Camillis conţine prevederi
referitoare la statutul social - juridic preotului unit.
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împotrivă, cînd să pot pune fără frică, adecă, cînd nu alenuiesc
în vremea făgăduinţii, îs deatori, ca să le ţie şi să le plinească.
Că tăcerea atunce, după lege să socoteşte în loc de îngăduială sau
făgăduială.
Întrebare. Ce legătură sau ce deatorie pun logodnile? Răspuns.
Acestea, ca să nu să facă altă logodnă cu altă faţă, că n-are plăti
nimica. A dooa, ca după ce va plini partea bărbătească 14 ani şi
288 partea fămăiască 12, de va pofti o par- // te căsătorie, alta să nu să
tăgăduiască. A triia, de s-are lăsa o parte de tocmeală, are tribui
să întoarcă altie părţi, care să ţine de tocmeală, toată cheltuiala şi
a plini toată paguba, care au avut pentru acea logodnă.
Întrebare. Pentru care oce sau lucruri să pot strica logodnile
sau tocmelele?
Răspuns. Pentr-aceste: dintîi, de vor vre amîndoao părţile a să
lăsa de tocmelă. A dooa, de va vre o parte să să călugărească au a
să făgădui şi a să lega, că pururea va trăi necăsătorită în curăţănie.
A triia, de va cădea vro parte după logodnă în vrun păcat mare de
obşte, ca să-şi piarză numele cel bun, adecă, de s-are face tîlhariu,
ucigătoriu de oameni, fur, curvariu au s-au îndetorit mult; au
muierea va avea ibovnic au îi va fi stricat cineva ficioria. Şi încă
acestea de vor fi fost şi mai-nainte de tocmeală sau logodnă şi
289 nu s-au ştiut şi să vor // afla apoi după logodnă, poate partea cea
nevinovată a lăpăda pe cea vinovată. A patra, de să va fi făcut
logodna de frică au cu de silă au cu înşălăciune, aducînd înainte
strimbe pentru bune şi direpte, adecă, de-re fi fost făgăduinţă, că
fămeia îi din neam mare, vergură, curată, sănătoasă, cu zăstre
mare şi cu voia părinţilor iproci; şi apoi să va afla minciună. A
cince, de-re cade vro parte în vro boală, din care să nu să poată
vindeca, adecă, în lepră, lunătăcie, orbire, şchiopire, ologie au în
împresurarea diavolului, pentru aceste ^i alte asemene acestora
să pot strica tocmelele sau logodnile. Insă, pentru ca să nu să
întîmple vro înşălătură, tribuie să să întrebe aceste oce foarte
bine de ipiscup şi să să cerce şi cu a lui blagoslovenie să să strice
logodnile.
Întrebare. Ce-i Căsătoria?
Răspuns. Îi Taină întră doi botezaţi, pin care bărbatul cu muie290 // rea pe lege îşi dau unul altuia putere în trupurile sale, în soţia a
toată viaţa lor şi facerea pruncilor.
Întrebare. De cine şi pentru ce s-au rînduit Căsătoria?
Răspuns. De Dumnezeu, cînd au făcut lumea, pentru ca să
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să înmulţască rodul omenesc. Apoi, de Domnul Hristos au fost
rădicat în rînd peste-firesc al Sfintei Taine, ca să să crească pruncii
cu mai mare dar, milă şi frica lui Dumnezeu.
Preotul. Cînd au făcut Dumnezeu pe Adam şi pe Eva, pentru că
era numai amîndoi în lume, le-au zis lor: “Creşteţi şi vă înmulţiţi
şi împleti pămîntul. Şi va lăsa omul pe tată său şi pe mumă sa şi să
va lipi de muierea sa şi vor fi doi într-o carne” [Gen. 2, 24]. Pentracea, cînd bărbatul şi muierea slobozi şi de bună voie să împreuna
întră sine, ca să trăiască împreună întră sine, era întră ei căsătorie;
291 însă nu era Taină, ci numai legătură // mirenească, pentru care
lesne să putea despărţi, dînd unul altuia carte de slobozănie
sau de despărţănie şi unul putea, ca să ţie şi mai multe fămei,
precum ştim din Sfînta Scriptură de Avram, David, Solomon şi
alţii mulţi. Iară Domnul Hristos, care au venit, cînd era lumea
plină de oameni şi vrea ca toate faptele şi lucrurile noastre să
fie fapte bune şi de simbrie, au rădicat Căsătoria la rîndul pestefiresc, rînduindu-o în Sfînta Taină, ca cu fapte bune să aducă milă
celor ce să căsătoresc şi vîrtute, ca să poată creşte pruncii săi mai
bine. „Această Taină mare iaste”, zice Pavel Apostol [Efes. 5, 32]
şi Domnul Hristos o blagoslovit în faţa sa cu sfînta Maică Sa, cînd
au fost la nuntă în Cana Galileiului. Şi măcar că mai bine-i a trăi
fără muiere, decît cu muiere, pentru care călugării şi toţi preoţii
292 letineşti rămîn neînsuraţi după sfatul Apostolului // ce zice: “Iară
zic celor neînsuraţi şi văduolor, bine iaste lor, de vor rămîne aşa
ca şi eu, că bine-i omului a nu să atinge de muiere. Iară pentru
curvie fieşte care să aibă muierea sa şi fieşte care muiere să aibă
bărbatul său, de nu să pot răbda să să căsătorească, că mai bine-i
a să căsători, decît a arde” [1 Cor. 7, 8-9].
Întrebare. Ce lipseşte în cei ce vor să să căsătorească?
Răspuns. Dintîi să fie botezaţi; că care nu-i botezat, nu poate
lua nice o Taină, de vreme ce nu-i ram, sau fiiu Sfintei Beserici.
A dooa, să fie slobozi, adecă, ca nice bărbatul să aibă altă muiere,
nice muierea alt bărbat viu. A triia, ca bărbatul să fie plinit 14 ani
şi muierea 12. A patra ca să nu fie nice o împiedecare, care sparge
sau strică căsătoria.
Întrebare. De să vor întoarce necredincioşi au eretici la credinţă
catolicească, plăteşte ceva căsătoria lor cea dintîi şi deatori-s a o
ţinea? //
Răspuns. Căsătoria necredincioşilor făcută încă în vremea
293
necredinţii lor, nu plăteşte nimica, nice-s deatori a o ţinea, că
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pentru că n-au fost botezaţi, n-au fost Taină, ci numai tocmeală
omenească sau mirenească, pentr-acea, după cuvîntul apostolului
în voia şi în plăcerea lor stă, după ce s-au botezat a o ţinea, au a să
despărţi. Iară căsătoria eriticilor, de vreme ce-s botezaţi îi bună,
precum vedem totdeauna, de nu va fi făcută fără ocă.
Întrebare. Care-i materia, forma şi slujitoriul aceştii Taine?
Răspuns. Materia cea mai de departe îs însuşi cei, ce să
căsătoresc. Iară cea mai de aproape îs cuvintele au semnele cele
dinafară, cu care îşi arată voinţa sa cea dinlăuntru a să căsători
şi a să împreuna unul cu altul şi iară acele cuvinte au semne încît
să dau de la unul altuia, îs materia; iară încît să priimesc de ei, îs
294 forma. Şi iară ei, carii să că- // sătoresc, îs slujitori aceştii Sfinte
Taine; pentr-acea Preotul tribuie să-i întrebe, făgăduiescu-să unul
altuia au ba.
Întrebare. La ce-i de lipsă Preotul într-această tocmeală a
Căsătoriei?
Răspuns. Ca să fie mărturie adevărată aceştii tocmele şi
legături şi să blagoslovească pe cei ce să căsătoresc.
Preotul. Cum din căsătoria cea de pe lege foarte multe şi mari
lucruri vin afară, că de acolo să ţin prunci a fi pe lege, carii au
treabă la moşiile părinţilor şi-s destoinici la deregătorii şi alte
vrednicii, foarte-i lipsă, ca să să ştie de tocmeala lor cea de pe
lege; pentr-acea s-au rînduit, ca să fie Preotul de faţă şi cu el alte
doao mărturii, ca să nu să poată îndoi cineva. Şi pentru ca să
nu să poată despărţi apoi cei, ce să căsătoresc, care de nu s-are
şti adevărat căsătoria lor, că au fost pe lege, de multe ori s-are
295 despărţi, au pentru vrajbele, ce să întîm- // plă în toate zilele întră
ei, au pentru neputinţa lor a trăi cum le-re fi voia, au pentru urîrea,
zicînd că nu s-au căsătorit adevărat, ca să li să îngăduiască a să
căsători altă dată. Pentr-acea lipseşte Preotul, ca să blagoslovească
pe cei ce să căsătoresc şi cu rugăciunile, care zice atunci, să ceaie
de la Dumnezeu dar şi milă, ca să trăiască întră sine bine, cu pace
şi dragoste de căsătorie. Ca mai bine să nască şi să crească prunci
şi să nu li să sfîrşască cele, ce li-s de lipsă la traiul şi viaţa lor.
Pentr-acea tribuie cei ce să căsătoresc, ca într-acea vreme ce să
căsătoresc să fie fără cunoştinţa a vrunui păcat de moarte, adecă,
să nu să ştie în nice un păcat de moarte, ca să dobîndească darul
dumnezăiesc într-înşii; însă măcar c-are fi în păcat de moarte,
încă căsătoria are fi bună şi deplin, ci are păcătui pentru necinstea
296 şi nebăgarea în samă acei Sfinte Taine. Iară Preotul şi al- // te
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mărturii de s-are afla atunci în vrun păcat de moarte, adecă, s-are
şti în vrun păcat de moarte, n-are păcătui, că nu-s slujitori aceştii
Sfinte Taine.
Întrebare. Care-i deregătoria celor căsătoriţi sau cu ce-s
deatori?
Răspuns. Ca să de unul altuia cu ce-s deatori şi aceasta în
vasul, care să cade după fire. A dooa, ca să trăiască amîndoi
dintr-al său. A triia, ca să poarte grijă de hrană şi îmbrăcămintea
pruncilor şi să crească în frica lui Dumnezeu şi să-i înveţe cum
tribuie creştineşte a vieţui şi a muri.
Preotul. Sfîntul Pavel Apostol, grăind de cei căsătoriţi zice:
“Bărbatul să de muierii sale cu ce-i deatori, aşijderea muierea
bărbatului. Muierea nu biruieşte cu trupul său ci bărbatul, aşijdere
şi bărbatul nu biruieşte cu trupul său, ci muierea” [1 Cor. 7, 3-4].
Pot în scurtă vreme unul altuie a nu da cu ce-s deatori, ducînd şi
îndemnînd şi pe ceea parte, ca să îngăduiască, adecă, pentru ca
297 să meargă omul // mai cu mare smerenie, frică şi curăţie la Sfînta
Cuminecătură au pentru vrun păcat, care au făcut, ales de va fi
curvie; ci în vreme lungă nu tribuie să să tăgăduiască de o parte
altei părţi, pentru ca să nu fie oca a altei curvii, pentru care ca
să nu să întîmple, s-au rînduit căsătoria. Poate să să tăgăduiască,
adecă, să nu de o parte şi pentru boală au altă slăbiciune mare, au
frica să nu să întîmple vro primejdie a naşterii fără vreme.
Întrebare. Poate-să Căsătoria poftori, adecă, poate-să omul
căsători mai de multe ori?
Răspuns. Pînă cînd trăiesc amîndoi, nu să poate poftori. Iară
după ce va muri unul, poate altul, care rămîne iară a să căsători.
Preotul. Această Taină strînge pe cei căsătoriţi a trăi într-un
loc pînă la moartea unuia dintră dînşii. Pentr-acea pînă ce trăiesc
298 amîndoi, nu pot trece la altă nuntă. Pentr-aceasta // mai tare că-şi
dau credinţa unul altuia pînă la moarte. Măcar că acest obiceiu
nu-i la cei de la Răsărit. Că aceasta Domnul Hristos cu deschisă
cuvinte o descoperit şi o dat afară, precum să vede de la Matheiu
Evanghelistul cap 19, stih 6, Marcu Evanghelistul cap 10, stih 19
zicînd: “Ce-au împreunat Dumnezeu, omul să nu despreune şi să
nu desfacă”. Şi iară la Matheiu cap 5, stih 32: “Iară vă zic voao,
că oricine va lăsa muierea sa şi va lua alta, curveşte cu dînsa.
Şi muierea de va lăsa bărbatul său şi să va mărita după altul,
curveşte”.
Şi Sfîntul Pavel Apostol: “Iară acestora, care s-au căsătorit,

Catehismul lui Iosif de Camillis 1726

le poruncesc nu eu, ci Domnul, muierea de la bărbat să nu fugă,
iară să să împace cu bărbatul ei. Şi bărbatul să nu-şi lasă muierea”
[1 Cor. 7, 10-11]. Legea în om stăpîneşte, în cîtă vreme trăieşte.
Că muierea, care-i supt bărbat, trăind bărbatul ei, îi legată legii,
299 iară de va mu- // ri bărbatul ei, îi dezlegată de legea bărbatului.
Pentr-acea trăindu-i bărbatul să va chema curvă, de va fi cu
alt bărbat. Iară după ce va muri bărbatul ei, îi slobodă de legea
bărbatului, ca să nu fie curvă, de va fi cu alt bărbat. La întîia carte
cătră Corintheni cap 7, stih 17: “Legat eşti muierii, nu căuta plată”.
Pentr-acea de vreme ce-i deschisă porunca Dătătoriului celui mai
mare de lege, nu să poate dezlega, fără pin moartea unuia. Minimă cum pot mulţi dintră ipiscupii noştri cei de la Răsărit şi încă
şi dintră protopopi cuteza, aşa lezne a îngădui, ca unul lăsîndu-şi
muierea sa cea dintîi şi de pe lege, să-şi ia alta; şi una lăsîndu-şi
bărbatul ei cel adevărat, să să mărite după altul. Adevărat cum
nice un om n-are putere, ca să îngăduiască au să de slobozănie
în poruncile lui Dumnezeu şi cei ce îngăduiesc sau dau slobozie,
300 oricare or fi şi cei, care priimesc acele îngăduiele şi slo-// bozii
înaintea scaunului lui Dumnezeu vor fi ruşinaţi.
Întrebare. De să va putea arăta, că muierea îi curvă, poate-să
lăsa de bărbatul său?
Răspuns. Poate, ci nu-i va fi lui slobod a-şi lua alta după
cuvîntul Domnului, Hristos, la Matheiu cap 19, stih 9: “Iară vă zic
voao, că oricine va lăsa muierea sa, fără pentru curvie, şi-ş va lua
alta, curveşte şi care ia pe cea lăsată, curveşte”.
Întrebare. Dară de-are da bărbatul muierii sale slobozănie şi
carte, ca să să poată mărita după cine va vrea, că nu o va căuta mai
mult. Au muierea are da bărbatului său asemene scrisoare, firere
slobodă a să mărita cui îi place au el a lua pe care-i place?
Răspuns. Acea scrisoare are fi asemene cărţii cei de despărţănie
sau de lăpădare, care au îngăduit Moisiiu jidovilor pentru întărime
301 inimii lor, // care apoi au fost de Domnul Hristos lăpădat la Matheiu
cap 19, Marcu cap 1.
Întrebare. Clericilor slobodu-i a ave muieri?
Răspuns. Ipiscupilor, călugărilor şi călugăriţelor nu-i slobod,
pentru făgăduinţa şi legătura, care au făgăduit şi au legat, ca
să trăiască în curăţenie. Iară preoţilor la noi li slobod, de s-au
căsătorit pînă a nu lua ipodiaconia.
Preotul. Călugării şi călugăriţele pentru făgada şi legătura
curăţănii, care au făcut în vremea mărturisirii şi măcar că vor fi
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mireni, adecă, nu vor avea nice un cin preoţesc, nu numai nu să
pot căsători, ci de-are avea soţ, cu care s-au împreunat mai-nainte
de ce s-au făgăduit şi s-au legat a trăi în curăţănie, nu pot ca să să
împreune cu ele. Şi pentru că ipiscupii la noi pururea sînt dintră
călugări, pentr-acea nice lor li slobod a avea muieri; şi de au avut
302 mai-nain- // te, tribuie să poarte grijă, ca ele să să poată aşeza oare
unde în vro mănăstire întră călugăriţă; aşa au rînduit Săborul Mare
de la Calţedon în canonul al 16 [-lea] şi alte şi de vreme ce-i mai
denainte şi mai lăudat statul necăsătoriţilor, decît al căsătoriţilor,
pentr-acea zice apostolul la întîie carte cătră Corintheni cap 7, stih
8: “Iară zic celor necăsătoriţi, bine-i lor de vor rămînea aşa, ca
şi eu”. Să cuvine ipiscupilor mai mult decît altora, ca să trăiască
în curăţănie, pentru vrednicia statului ipiscupesc, care-i mai sus
decît toate staturile şi cinurile. Iară preoţilor, pentru cel vechiu
şi de demult obiceiu, care-i foarte lăudat de Săborul de la Trula,
măcar că acel Săbor n-au fost pe lege, în canonul al 13-sprăzăce
să îngăduieşte, ca să-şi poată ţinea muierile, care au mai-nainte
de ipodiaconie. Ci după ipodiaconie a-şi lua muiere îi deschis şi
303 chiar oprit // şi iară de acel Săbor de la Trula62 în al 6 [-lea] canon
şi de Sfîntul Săbor de la Calţădon în canonul al 14 [-lea] şi al
15 [-lea] şi din Rînduielele Apostoliceşti canon 27 şi de altele. Şi
oca aceştii oprelişte o dă Leul împărat63, numit aşa pentru mare
învăţătura şi mintea lui, filosof, într-a sa a triia Novelă, pentru că
după ce-i rădicat omul la rînduiala şi cinul arhieresc, care îi întră
toate cinurile mai cinstit şi mai de sus, nu i să cade ca să să lasă să
să supuie şi să să smerească cărnii. Pentr-acea, de vreme ce-i oprit
preoţilor a să căsători sau a să însura şi această oprelişte pururea
s-au ţinut şi să va ţinea şi de acum înainte în Răsărit, de unde s-au
început legea sau rituşul grecesc şi în Ţara Rumânească şi în Ţara
Leşască şi doară şi în Ţara Muscăcească, dirept iaste, ca şi aicea

Un sinod convocat de împăratul Iustinian II la Constantinopol în anul 692 în trullus (gr.
“cameră în formă de cupolă”) palatului imperial. Intenţia acestui Sinod a fost aceea
de a trata unele probleme canonice, întrucât al cincilea Conciliu Ecumenic (Constantinopol II, 553) şi al VI-lea (Constantinopol III, 680 - 681) nu au emis măsuri
disciplinare. Din acest motiv Sinodul este numit şi Quinisesto (lat. “al cincilea şi al
şaselea”). A tratat despre impedimentele căsătoriei, despre vârsta hirotonirii, despre
căsătoria preoţilor şi despre uniforma clericilor. Din punctul de vedere al dreptului
canonic oriental Sinodul a fost unul dintre cele mai importante. Cf. G. O’ Collins - E.
Farrugia, op. cit., p. 348.
63
Leon VI înţeleptul sau Filosoful (866 - 912), împărat bizantin (886 - 912), a publicat
în limba greacă Basilikai, 60 cărţi în care a colecţionat dreptul greco - roman, şi un
mare număr de Novelles. Cf. Dictionnaire des noms p. 1202.
62
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în Ţara Ungurească să să ţie. Pentr-acea să ştie toţi, că de acum

304 înain- // te, de să va însura vrunul dintră ipodiaconi au diaconi au

preoţi va fi oprit de toată slujbă sfînta, de toate Tainele şi să va
ţinea ca şi un mirean sau om prost, după Decretumul şi isprăvirea
Săbqrului de la Cartagen.
Întrebare. Care lucruri împiedecă şi strică căsătoria, ca să nu
fie bună?
Răspuns. Rudenia, adecă, veria, cumnăţia sau şogoria, nănăşia,
priimirea fiilor sufleteşti, cuscria, cumnăţia din împreunarea cea
peste lege şi altele ca aceste.
Preotul. Rudenia care vine din căsătoria direaptă împiedecă
pînă la a opta spiţă, care-i a patra la latini, că ei numără doao spiţă
pentru una. Pentr-acea fratele nu poate lua pe soru-sa, care-i dintrun trup cu el; nice vărul pre-mare poate lua pe vară-sa pre-mare;
nice al doile văr poate lua pe a dooa vară-sa; nice al treile văr nu
305 poate lua pe a triia vară-sa, că aceste mai de pe // urmă îşi sînt rudă
în a şaptea şi a opta spiţă, care la latini să ţine a patra spiţă. Iară al
patrule văr poate lua pe a patra vară-sa, că aceste îs în a nooa şi a
zăcea spiţă la noi, cei de la Răsărit. La latini încă nice spiţă sînt.
Ce-am zis de cei ce-să suie, zic şi de cei ce să coboară într-acesta
chip: Ca nime nu poate lua pe mătuşă-sa, adecă, pe sora tătăni-său
au a măni-sa, nice pe bătrînă-sa sau moaşă-sa, nice strămoaşă-sa;
şi această spiţă să ţine şi în cumnăţie sau în şogorie. Pentr-acea
de va lua Patru pe Ana şi va muri Ana, nu poate lua Patru apoi
pe sora Anii, muierii lui, care au murit, nice pe vara pre-mare a
Anii, nice pe a dooa vară a Anii, nice pe a triia vară; aşijdere, nice
pe mătuşa Anii, adecă, pe sora mumei Anii, nice pe moaşă-sa,
adecă, pe muma mumei Anii, nice pe strămoaşe Anii, că Patru îi
cumnat cu ele într-acele spiţă, în care-i Ana muierea lui rudă cu
306 ei. Iară rudeniile lui Pă- // tru nu trag nice cumnăţie cu rudeniile
Anii, măcar că cei de la Răsărit mai strîns purced într-acest lucru.
Împiedecă căsătoria şi rudenia sufletească, adecă, nănăşia, care să
naşte din Botez şi ungere cu mir. Pentr-acea cel botezat nu poate
lua pe sora celui ce-1 botează, nice pe muma lui, nice pe nănaşăsa, care l-au rădicat în Botez. Aşijdere şi părinţii celui botezat au
miruit nu poate trage căsătorie cu nănaşa fiilor săi au fiicelor sale.
Iară nănaşii, de n-au altă împiedecare, pot să tragă întră sine, că
din botezul altuie nu să naşte întră ei nice o rudenie. Împiedecă
căsătoria şi priimirea fiilor sufleteşti, făcută după legile mireneşti;
într-acesta chip, ca cel ce priimeşte pe altul în fiiu sufletesc, nice
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el, nice muierea nu pot a să căsători cu fiii lor cei sufleteşti, nice
cu muierea fiiului lor cel sufletesc, nice cu cei, ce să trag de ei pînă
la a patra spi- // ţă, care la latini îi a dooa spiţă. Aşijdere şi fiiul
sufletesc nu poate lua pe fata sau fiica părintelui său cel sufletesc,
pînă ce trăieşte el; iară după ce moare, poate că pin moartea lui să
dezleagă acea rudenie mirenească sau din afară. Şi de-are priimi
tot un om şi pe ficior şi pe fată în fiii sufleteşti, aceste să pot lua
unul cu alt, că acei doi, adecă, fiiul şi fiica de suflet dintr-această
priimire sufletească nu trag nice o rudenie întră sine. Împiedecă
căsătoria şi cumnăţia sau şogoria, care să naşte din împreunarea
peste lege, adecă, din cei ce nu-s căsătoriţi şi pentru că aceasta nu
să aşa biciuluieşte şi nu să ia în samă, ca cea de pe lege, împiedecă
numai pînă la a patra spiţă, care la latini îi a dooa. Intr-acesta
chip, ca de s-are împreuna Pavel deplin cu Martha, care n-are fi
a lui muiere pe lege, n-are putea apoi a lua pe muma Marthii,
nice pe moaşa Marthii, adecă, pe muma mumii // Marthii, nice
pe sora Marthii, care-i dintr-un trup cu Martha, nice pe vara premarea Marthii, nice pe nepoata Marthii. Aşa apoi şi Martha nu
s-are putea mărita după tatăl lui Pavel, nice după unchiul lui Pavel,
adecă, după fratele tatălui au mumii lui Pavel, nice după fratele
lui Pavel, care-i dintr-un trup cu Pavel, nice cu vărul pre-mare,
nice cu nepotul lui. Sînt şi alte piedece sau are căsătoria şi alte
piedece, care nu strică căsătoria, ca să nu fie căsătorie, ci numai
opresc, ca să nu să facă, iară deacă să face, nu o strică, care pentru
graba, astă dată le lasă, de vreme ce-i destul să să ştie de ipiscupi
şi preoţi, care numai lor li să cade a le şti mai de ales. //
Cap al chicile
În care multe întrebări să dezleagă.
Întrebare. În ce stă direptatea omului creştin?
Răspuns. A să feri de rău şi a face bine.
Întrebare. Poate omul a plini aceasta din sine?
Răspuns. Faptele cele bune, care să fac pentru alte fapte bune
şi-s numai fireşti, le poate omul numai din sine, adecă, cu puterea
lui cea firească, care are după firea sa a le face. Iară faptele bune //
cele peste-fireşti nu le poate fără darul şi ajutoriul lui Dumnezeu.
Preotul. Filosofii cei de demult multe au scris de faptele cele
bune moraleşti, adecă, care să fac pentru alte fapte bune, lăudîndule şi rădicîndu-le pe ele peste toate faptele simţitoare şi foarte să
nevoie într-însele a le face, a le ţinea şi a le păzi, adecă, direptatea
în judecăţi, neîndoiala în primejdii şi urgisirea avuţiei, precum
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avem din istoriile cele de demult foarte alese pilde. Şi acum turcii
şi alţi necredincioşi le şi laudă şi le şi fac unele fapte bune. Însă,
adevărat, fără darul şi ajutoriul lui Dumnezeu nice o faptă bună
nu poate omul face, încă mai mult zic; nice putem zice, precum
să cade, Isuse, precum scrie apostolul. Are putea şi păgînul
a zice Isuse şi gîndi alte fapte bune, care gîndeşte creştinul, ci
numai materialiter, adecă, cuvinte goale şi din sine. Iară nu din
311 îndemnarea peste-firescă, adecă nu din // darul şi libovul lui
Dumnezeu, care-i de lipsă, ca să poată amirui pentru ele plata de
vecie, pentr-acea nu amiruieşte nice o simbrie pentru ele şi puţin
îi folosesc.
Întrebare. Cîte feliuri de răutăţ să află în lume?
Răspuns. Doao feliuri, adecă, trupeşti şi sufleteşti. Trupeşti sînt
cele ce păgubesc trupul, adecă, strică sănătăţii, cinstii şi lucrurilor.
Sufleteşti sînt, care strică curăţiei sufletului şi să cheamă păcate.
Întrebare. De care răle tribuie să ne ferim mai tare?
Răspuns. De cele sufleteşti, că aceste îs deaproape, chiar şi
adevărat răle.
Preotul. Răutăţile cele sufleteşti, adecă, păcatele, pentru că-s
împotriva darului lui Dumnezeu, care-i viaţa sufletului nostru,
ne fac pe noi neprietini şi pizmaşi lui Dumnezeu şi nedestoinici
312 împărăţiei ceriului // şi vinovaţi morţii de vecie, sînt adevărat răle.
Iară cele trupeşti nu-s deaproape răle, că-s trecătoare şi pot fi oca
foarte a mare bine, de le vom răbda cu smerenie fără de îndoială,
urmînd voii lui Dumnezeu ca Pavel Apostol, care să veselie în
beteşuguri64. Unde Domnul Hristos au zis: “Şi în pătimirile
voastre veţ birui sufletele voastre. Şi nu vă temereţi de cei, carii
ucig trupul, ci de cel ce ucide trupul şi sufletul îl poate trimite în
ghehena. Şi fericit, carii pat izgoniri” [Mt. 10, 28]. Şi Apostol în a
2 [-a] carte cătră Corintheni cap 4, stih 17: “Că aceasta, care acum
în nevoile noastre îi numai într-o clipeală de ochiu şi lesne foarte
pe sus lucrează în noi fericirea vieţii de vecie”.
Întrebare. Cum să împarte păcatul?
Răspuns. În cel ce să trage de la strămoşul nostru Adam, cu
care ne naştem şi în cel ce facem acum. //
Întrebare. Care-i păcatul, ce să trage de la strămoşul nostru
313
Adam?
Răspuns. Cel, în care toţi ne naştem, care vine din neascultarea
părinţilor noştri celor dintîi Adam şi Eva.
64

Cf. Rom. 15, 17; Cor. 9,15; Gal. 6, 14.
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Preotul. Sfîntul Pavel Apostol, scriind cătră Rîmleni cap 5,
stih 12 aşa zice: “Pintr-un om au întrat păcatul într-aceastălume
şi pin păcat moartea; şi aşa în toţi oamenii au trecut moartea, în
care toţi au păcătuit”. Pentru călcarea poruncii lui Dumnezeu de
părintele nostru cel dintîi Adam, fiind îndemnat de muierea Eva,
au fost şi el şi tot neamul omenesc, care vine de la el, spre fără
de număr nevoi şi moarte dat şi păcatul de el făcut s-au vărsat
în tot neamul şi rodul omenesc şi bărbaţii şi fămeile îs întinaţi
cu acest păcat care, de nu să va şterge pin botez, nu pot ca să
314 între în împărăţia ceriului. De acest păcat // credem, că au fost
păzită şi cruţată Maica Precistă, pentru că era să fie Maică lui
Dumnezeu. Că precum credem, că Sfinţia Sa fiind vergură, au
zămislit şi în naştere şi după naştere au rămas vergură. Măcar că
aceasta nu putem sa zicem de nice o fămeaie alta; aşijdere credem,
că fără acel păcat s-au zămislit, măcar că alţii toţi să zămislesc
într-însul. Şi adevărat, cine va cuteza fără frică a zice, că Maica lui
Dumnezeu, împărăteasa îngerilor şi celor mai de jos, vorbitoarea
şi mijlocitoarea întră Dumnezeu şi întră om, a dooa Evă, care au
deres, ce au fost stricat cealaltă, vas ales, plin de dar şi de toate
fericirile dumnezăieşti, să nu fie fost de acest blăstăm păzită şi
cruţată?
Întrebare. Ce-i păcatul de acum?
Răspuns. Îi fapta, cuvîntul şi pofta împotriva Legii lui
Dumnezeu şi a Besericii. //
315
Întrebare. Cum să împarte păcatul de acum sau care facem
noi?
Răspuns. În doao părţi, adecă, în cel de moarte şi cel, care nu-i
de moarte.
Întrebare. Care-i păcatul cel de moarte?
Răspuns. Îi cel, care pentru greutatea răutăţii lui fustuieşte
şi jăhuieşte sufletul de darul şi mila lui Dumnezeu, pentru care
fustuşag şi jaf rămîne sufletul nedestoinic împărăţiei ceriului
şi fericitei vieţi de vecie şi vinovat morţii de vecie şi muncilor
iadului.
Întrebare.Care păcat nu-i de moarte?
Răspuns. Îi cela, care slăbeşte virtutea sufletului, împuţinînd
darul care-i într-insul. Şi pentru că-i uşor şi nu omoară sufletul,
lesne să vindecă, adecă, să iartă au de nu să iartă de tot, să
316 pedepseşte pentru el numai pînă la o vreme, iar nu în veci. // Şi de
acestea nice oamenii cei, care-s foarte direpţi şi cu fapte bune să
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pot păzi şi cruţa de vreme ce au zis Prorocul: “De şapte ori în zi
va cade direptul.” [Pilde 24, 16].
Întrebare. Cîte spiţă sînt, pin care să scoboară omul la păcat?
Răspuns. Trei: aducerea aminte de păcat, plăcerea păcatului,
de care-ş aduce aminte şi pofta a-1 face.
Întrebare. Ce-i aducerea aminte de păcat?
Răspuns. Îi cînd au pin ispitele dinlăuntru ale firii au pin faptele
din afară să arată, sau să dă omului înainte vrun lucru oprit de
lege.
Întrebare. Ce-i plăcerea păcatului de care ş-au adus aminte?
Răspuns. Îi cînd omul, neavîntîndu-ş mintea de cătră gîndul
păcatului sau lucrului celui rău, de care-ş aduce aminte, să
zăbăveşte într-însul cu oarice plăcere şi dezmierdare. //
Întrebare. Ce-i pofta a face acel păcat?
317
Răspuns. Îi cînd după ce au socotit omul bine acel rău lucru sau
păcat, îl iubeşte şi să pleacă a-1 face.
Preotul. Pentru mai chiar înţălesul acestui lucru fie pilda
şerpelui, care pre întîi părinţii noştri i-au înşălat, care întrînd
diavolul într-însul şi suindu-să în pomul cel oprit au zis Evii:
“Pentru ce v-au poruncit voao Dumnezeu, ca să nu mîncaţ din
tot pomul Raiului?” [Gen. 3,1 ]. Şi răspunzînd, Eva au zis: “Ca
a dooară să nu murim” [Gen. 3, 3]. Iară au zis diavolul: “Nice
decum cu moarte nu veţi muri, că ştie Dumnezeu, că ori în ce zi
veţi mînca, vi să vor deschide ochii voştri şi veţ fi ca Dumnezăii,
ştiind răul şi binele” [Gen. 3,4-5]. Aceasta au fost şoptirea sau
aducerea aminte de păcat, că i-au adus aminte diavolul Evii
318 neascultarea şi i-au adus înainte şi ocă, care să vedea ade- // vărată
dinafară, măcar în sine era minciună şi înşălătură, pentru ca să
o îndemne şi să o înceluiască. Aceasta auzind, Eva n-au fugit, ci
au rămas căutînd frămsăţa poamelor acelui pom şi socotind cu
drag dulceaţa lor. „Şi au văzut muierea, că are fi bun acel lemn la
mîncare şi frumos înainte ochilor şi cu chedvea şi cu căutătura.
Şi aceasta au fost plăcere sau părere de bine, că să bucura şi-i
place socotinţa acelui copaci. Mai pre urmă fiind biruită de ispita
lăcomiei, au pus gînd, ca să mînce dintr-acele poame. Au adus din
poamele lui şi au mîncat şi au dat şi bărbatului ei, care au mîncat”
la întîia carte a lui Moisii cap 3, stih 6. Şi aceasta au fost pofta şi
punerea gîndului de bună voie şi deplin spre păcat, care l-au şi
făcut şi au ieşit în faptă. Aducerea aminte nu-i păcat, că au vine
din sine pentru slăbiciunea firii căzute, au de la diavolul, care //
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319 pururi ispiteşte pe om, ca să-1 înceluiască; au din afară, ci încă-i

înprilej faptei bune, că ori de cîte ori omul stă împotriva aducerii
aminte de rău, amiruieşte simbrie de la Dumnezeu. Plăcerea fără
veste sau luarea sămii deplin acelui lucru ce-i place încă nu-i păcat
greu şi pentru că nu-şi întoarce mintea de la gîndul cel rău, poate
fi păcat uşor, pentru că în loc de a să curaţi omul de acel venin
aducătoriu de moarte, puţinei îşi place lui. Iară pofta, sau punerea
gîndului deplin îi păcat de moarte, că-i voinţa deplin şi de bună
voie a păcătui.
Întrebare. Care-s spiţele cele mai grele ale păcatului?
Răspuns. Îs cînd oarecine fiind învăţat, înţălept şi bine luund
sama că-i păcat şi rău face acel păcat şi acel rău numai din răutatea
sa şi îi pare bine, că l-au făcut şi să bucură de dînsul. Şi încă cu
320 mult mai greu păcătuieşte, cînd // urgiseşte şi nu bagă în samă pe
cei, ce-1 învaţă şi îl dojănesc pentru păcat şi lapădă învăţătura şi
sfatul lor cel de mîntuire.
Întrebare. Pentru ce tribuie să fugim de păcat?
Răspuns. Că-i foarte mare rău, de vreme ce buşuluieşte şi mînie
pe Dumnezeu, care nu numai îi mai bun decît toate bunătăţile, ci îi
fără sfîrşit bun şi au oprit păcatul. A dooa, pentru că jîhuieşte pre
om de darul şi mila lui Dumnezeu şi îl face nedestoinic împărăţiei
ceriului şi veseliei sau bucuriei de vecie şi dulceţii Raiului şi de
tot binele, ce să poate gîndi, îl dezbracă şi-1 face destoinic a tot
răul şi după moarte îl trage la iad, unde-s nevoi nespusă, chinuri
şi munci nesfîrşite.
Întrebare. Cîte-s şi care-s păcatele cele căpeteşti?
Răspuns. Sînt şapte: trufia, // scumpetea, curvia, pizma,
321
lăcomia, mînia, lenea.
Întrebare. Pentru ce să zic căpeteşti?
Răspuns. Pentru că dintr-acestea, ca din neşte capete rădăcini
şi fîntîni purced, să odrăslesc şi să izvorăsc multe altele.
Întrebare. Cum ne vom putea feri de aceste păcate?
Răspuns. De ne vom nevoi şi vom sili cu darul lui Dumnezeu
(de care nice o dată nu ne lipsim, ci pururea îi cu noi încît ne
lipseşte, ca să putem sta împotriva rălelor) în fapte bune, care-s
împotriva păcatelor, socotind răutăţile, care să nasc din păcate şi
bunătăţile, care ne aduc faptele cele bune.
Întrebare. Cîte-s şi care-s faptele cele bune, care-s împotriva
păcatelor sau faptelor celor răle.
Răspuns. Şapte: smerenia, ieftinia, curăţănia, libovul, răbdarea,
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322 // pătimirea şi sîrguirea spre fapte bune şi spre ruga lui Dumnezeu.
Întrebare. Care-s păcatele împotriva Duhului Sfînt?
Răspuns. Sînt cele, care pentru grăutatea răutăţilor lor aşa să
pun împotriva darului lui Dumnezeu, ca nice într-această lume,
nice în cealaltă lume să vor ierta lesne.
Întrebare. Spune-m, care-s acestea?
Răspuns. Îs starea împotriva direptăţii cunoscute, nepărăsirea
de păcate, nădăjduindu-să afară de samă că-1 va ierta Dumnezeu,
pentru că-i bun Dumnezeu, rămînerea în răutatea sa, adecă, în
păcat, nenădăjduirea de mîntuirea sa şi nepocăirea.
Întrebare. Care păcate strigă înaintea lui Dumnezeu izbîndă?
Răspuns. Care din sine îs pre grozave şi împotriva legii, firii
şi dragostii sau libovului frăţăsc, care pentr-acea de multe ori să
pedepsăsc de Dumnezeu şi într-această viaţă. //
Întrebare. Spune, care-s acestea?
323
Răspuns. Îs vărsarea de sînge sau uciderea de om de bună voie,
sodomia, nefacerea de direptate văduolor, săracilor, pruncilor,
carii au rămas fără părinţi şi a nu plăti simbria muncitorilor,
slugilor, care li să cade.
Întrebare. Care păcate să număsc streine după cuvîntul
împărătescului Proroc: “Şi de cele streine mă curătăşte pre mine”
[Ps. 50, 31.
Răspuns. Îs cele, care să fac de alţii, ci să socotesc noao pentru
că sîntem cumva ocă lor au ajutînd au neîmpiedicînd. Într-acesta
păcătuieşte, care îndeamnă pe altul să facă păcat, care porunceşte,
care îngăduieşte, care aprinde pe altul spre păcat, care laudă, care
tace care nu globeşte şi care ţine parte au copere pre cei vinovaţi.
Întrebare. Care păcate să cheamă de apostol faptele cărnii? //
Răspuns. Cele, care are obiceiu a le face omul, cînd ieşind şi
324
lăpădîndu-să dintră fiii lui Dumnezeu cei sufleteşti, vieţuieşte după
voia cărnii. Şi iară de acel apostol să numără aşa: “Descoperite-s
faptele cărnii, care-s curviia, necurăţiia, neînruşinarea sau
obrazniciia, precurviia, închinarea bozilor, vrăjiturile, pizmele,
vrăjbile, împotrivirile, cerţăle, neprieteniile, vărsările de sînge,
beţiile, lăcomiile şi altele asemenea acestora, care vi le spuiu,
precum v-am spus, pentru că, care fac unele ca acestea, nu vor
dobîndi împărăţiia ceriului” [1 Cor. 6, 9-10].
Întrebare. Destulu-i creştinului ca numai să să ferească de rău?
Răspuns. Nu-i destul, ci tribuie să facă şi bine. Că cel ce
cunoaşte binele şi nu-1 face, greşeşte. Şi Domnul Hristos, care au
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început a face şi a învăţa, au zis: “Pildă v-am dat voao, ca precum

325 am făcut eu // şi voi să faceţi. Că tot pomul, ce nu face poame
bune, să va tăia şi în foc să va arunca” [Io. 13, 15]. Şi în judecata
cea de mai pre urmă ne va întreba pe noi, de-am făcut şi ne-am
nevoit în faptele cele bune ale milosteniei.
Întrebare. Ce fapte bune tribuie să facă creştinul?
Răspuns. De obşte vorovind, tribuie acelea fapte bune a face,
care legea firească, dumnezăiască şi omenească dă înainte şi
porunceşte. Iară mai ales celea, care i să cad şi îi deatoriu după
deregătoria sa, ori în ce rînduială şi stat va fi şi să muncească
împreună cu darul lui Dumnezeu a să sili şi a să nevoi întru
cele ce-i să dau de Dumnezeu înainte şi în gînd şi-1 îndeamnă
cunoştinţa sufletului spre ele.
Întrebare. Ce folosăsc faptele cele bune?
Răspuns. Domolesc mînia lui Dumnezeu şi-1 împacă, care
326 să era [! ] mîniat pentru păcatele noastre. A dooa// ţin şi păzăsc
darul lui Dumnezeu şi ne învrednicesc pe noi cinstei şi simbriei
într-această viaţă. A triia, ne aduc noao neîndoială de vecie şi ne
adaugă fapte, pentru care să avem mai mare mărire în Raiu după
moarte.
Întrebare. Care feliuri de fapte bune sînt mai alese întră
celealalte?
Răspuns. Sînt acelea, cu care trăim treji, cu direptate şi
omeneşte. Şi pin care omul merge înainte pe cărarea faptelor celor
bune şi a sfinţăniei; care-s postul, milostenia şi rugăciunea, cum
zice Sfînta Scriptură: “Bună-i rugăciunea cu post şi cu milostenie”
[Mc 9, 29; Mt. 17,21].
Întrebare. Ce-i postul?
Răspuns. Îi a trăi cu cumpătare şi rînduială bună, oprindu-să
de carne şi mîncînd o dată în zi.
Preotul. Care să opreşte şi din cele din lapte şi de oao, mai
strîns posteşte. Şi încă şi mai strîns, care nice peşte, nice unt-de327 lemn, nice fier-// tură sau ceva hert sau bun şi scump mîncă şi
nice vin bea. Şi care numai cu poame şi ierburi are petrece zilele
cele de post şi are bea numai apă, are posti mai strîns decît toţi şi
are urma pustnicilor sfinţi, adecă Sfinţilor Părinţi din pustie, carii
nu numai vremea Păresimilor sau a Postului Mare, ci toată viaţa
lor cu mare usturime şi multe pedepse o petrecut. Însă, pentru că
nu li-i tuturor îndemînă a posti aşa, Sfînta Beserică, care-i Maică
Sfînta, au oprit numai carnea şi într-unele locuri şi cele din lapte
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şi mîncarea de multe ori în zi; care să poate ţinea în scurtă vreme
de toţ, lăsînd în voia fieşte căruie mai strîns şi mai mult a posti,
de va vre din sîrguirea sa. Aore pin post să înţelege şi pedepsirea
cărnii, pin care carnea să supune mai lesne Duhului, precum
făcea Sfîntul Pavel Apostol, precum însuşi mărturiseşte de sine:
328 “înfrîng şi pedepsesc // trupul mieu şi robiei îl supuiu” [1 Cor. 9,
27]. Şi sfinţii toţi cu smicele, disţiplini, tîrsini şi paturi vîrtoasă, cu
munca mînilor şi alte lucruri şi pedepse să pedepsia şi-şi chinuia
trupurile lor.
Întrebare. Ce-i rugăciunea?
Răspuns. Îi rădicarea minţii la Dumnezeu au lucrurile cele
peste-fireşti, pin care au ne plîngem păcatele noastre au ne rugăm
pentru noi au cerem ceva bun noao au altora au mulţămiţi lăudăm
şi mărim pe Dumnezeu au socotim puterile şi bunătăţile lui
Dumnezeu şi cele mai depre urmă ale noastre, care ne caută a le
petrece o dată, sau faptele noastre cele din puterea dumnezăiască.
Preotul. Fieşte care rădicarea minţii cătră Dumnezeu, au
lucrurile cele peste-fireşti cu gînd bun, îi rugăciune şi de va sta
cineva numai socotind şi chitind faptele dinlăuntru, să cheamă
329 gîndire, socoteală sau chitire // curată. Iară de va ieşi la faptele
cele din afară, zicînd vro rugăciune, cîntînd nescari psalomi
rînduiţi de Sfînta Beserică în cinstea lui Dumnezeu, Maicii
Preciste, îngerilor, sfinţilor şi sfintelor, întru care multe feliuri
de cereri să coprind pentru suflet şi pentru trup, să cheamă
rugăciune cuvîntătoare; amîndoao îs bune şi foarte cu mult îs mai
bune, cîndu-s amîndoao o dată, adecă, cînd mintea nu-i trasă la
deşărtăciunile aceştii lumi, cînd să roagă cu limba. Îi rugăciunea
foarte lăudată în Sfînta Scriptură şi de Sfinţii Părinţi şi să cheamă
Cheia Raiului, cum pintr-însa darurile Duhului Sfînt amiruim,
pe pizmaşii sufletelor noastre biruim şi toate darurile amiruim
de la milostivul Dumnezeu dăruitoriul de tot binele. Pentr-acea
Domnul Hristos ne învaţă şi ne îndeamnă ca să ne rugăm neîncetat
lui Dumnezeu; neîncetat nu să înţălege ca pururea cu limba şi //
330 mintea noastră să ne rugăm, că aceasta-i fără putinţă noao, ci ca
toate faptele noastre să le închinăm dirept şi deplin lui Dumnezeu
şi pentru ca să ne îndemne şi să ne ducă mai lesne şi mai bine
la aceasta; s-au făgăduit, că ne va auzi şi ne va asculta, zicînd:
“Cereţi şi vi să va da voao, bateţi în uşa şi vi să va deschide voao,
că tot, care cere, ia” [Mt. 7, 7].
Întrebare. Ce-i milostenia?

Catehismul lui Iosif de Camillis 1726

Răspuns. Îi facerea de bine, care din mila şi dragostea lui
Dumnezeu facem deaproapelui nostru, ca să-1 ajutăm pe el în
vro nevoie şi să-1 scoatem din vro lipsă. Şi de va fi nevoia lui
trupească, să cheamă faptă bună trupească. Iară de va fi nevoia lui
sufletească, să cheamă faptă bună sufletească.
Întrebare. Cîte-s şi care-s faptele milosteniei trupeşti?
Răspuns. Îs 7, adecă, a da mîncare, a hrăni şi sătura flămînzii,
331 //a adăpa sătoşii, a îmbrăca golii, a răscumpăra robii, a căuta şi a
cerceta betegii, a sălăşlui călătorii şi a îngrupa morţii.
Preotul. Care va face aceste fapte bune ale milosteniei şi nu va
fi întinat cu vrun păcat de moarte, va avea de la Domnul Hristos
judeţul cel mai mare în simbrie şi în dar împărăţia ceriurilor, acesta-i
va fi cuvîntul în judecata cea mai depre urmă: “Venit blagosloviţii
Părintelui Mieu, moşteniţi împărăţiia, care-i gătată voao mainainte de facerea lumii. Că am fost flămînd şi M-aţi săturat, am
fost sătos şi M-aţi adăpat, nimernic era şi M-aţi priimit, gol şi
M-aţi coperit, beteag şi M-aţi căutat, în timniţă şi M-aţi slobozit”,
Matheiu cap 25, stih 34, 35, 36. Iară de altă parte, care nu va face
acestea, va fi iară de Sfinţia Sa blăstemat şi în pedepsele de vecie
trimis: “Duceţi-vă de la Mine blăstămaţilor în focul de vecie, că
332 am fost flămînd şi nu Mi-aţi dat să // mănc iproci” Matheiu cap 25,
stih 41, 42, 43. Care din cele ce-i presosăsc nu dă deaproapelui său,
fiind în mare lipsă, păcătuieşte. Că Dumnezeu dă omului vistierie,
bugătate şi avuţie nu numai ca să trăiască şi să să dezmierde el cu
ele, ci să facă bine şi să ajute şi săracii. Şi de multe ori celor, ce
fac acestea, li să adaugă avuţia; iară de altă parte ale celor scumpi,
care nu vor să facă acestea să scade în vina lor, după cuvîntul
apostolului: “Iară care dă sămînţă sămănătorului, îi va da şi pîne,
ca să mance şi va adăuga creşterea roadelor direptăţii voastre, ca
în toate îngăzdăciţi să vă îndestuliţi” [2 Cor. 9, 10].
Întrebare. Cîte-s şi care-s faptele milostiei sufleteşti?
Răspuns. Îs 7. A dojăni păcătoşii, a învăţa proştii, a da sfat
bun celor îndoiţi şi neprecepuţi, a ruga Dumnezeu pentru spăsănia
333 celor deaproape ai noştri, a veseli şi a îmbucura pe // cei dosădiţi, a
răbda bucuros pizma, a ierta pre cei, ce ne buşuluiesc.
Preotul. Aceste fapte de milostenie, pentru că să fac pentru
suflet, pentru care să cheamă sufleteşti, tribuie să fie mai
biciuluite, decît faptele milosteniei, care să fac pentru trup şi să
cheamă trupeşti; că sufletul îi fără măsură mai scump şi mai de
sus decît trupul. Şi Sfînta Scriptură spre nevoinţa lor mai de multe
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ori ne îndeamnă, ales Pavel Apostol la Coloseni cap 3, stih 12 [1213], zicînd: “îmbrăcaţi-vă pre voi ca aleşii lui Dumnezeu sfinţi şi
iubit întru toate faptele milosteniei, în buneţe, umilinţă, smerenie,
pătimire, purtînd unul sarcina altuia şi iertînd sau dăruind unul
altuia greşelele au jalba, de va avea vrunul împotriva altuia. Ca
precum v-au dăruit voao Dumnezeu, aşa şi voi fiţi dară următori
lui Hristos iproci”.
Întrebare. Cîte bunătăţi îs mai alese afară din cele teologheşti?
//
Răspuns. Patru: mintea, direptatea, cumpătarea şi tăria, adecă,
334
neîndoirea.
Preotul. Acestea sînt ca neşte ţiţini, spre care să razimă şi
să învârteşte tot modrul cel mai de cinste a trăi omului creştin,
adecă, toată viaţa de cinste a omului creştin şi-s ca neşte ţiţini,
din care să izvorăsc foarte multe alte fîntîni de fapte bune; sau
ca neşte rădăcini, din carele ca ramurile să nasc şi să odrăslesc
alte bunătăţi, dintr-al cărora rod să paşte sufletul şi să dăruieşte
lui Dumnezeu. Pe acestea le înalţă înţelepciunea peste toate
bunătăţile aceştii vieţi trecătoare. Treziia şi mintea sau ocşagul
învaţă şi direptatea şi faptele cele bune decît, care nimica nu-i mai
de folos oamenilor într-această viaţă.
Întrebare. Ce-i mintea sau ocşagul? //
Răspuns. Îi bunătate, care îndireptează pe om, ce-i să cade să
335
facă au să nu facă, ca să trăiască cu omenie şi cu cinste.
Preotul. Cu nice un dar mai mare nu înzăstrează firea pe
om, decît cîndu-1 naşte cu minte întregă şi iscusită, că care să
poartă cu minte şi înţălepţeşte, să scapă şi să mîntuieşte de fără de
număr răle şi foarte multe bunătăţi îşi adună. Iară cel ce să poartă
nebuneşte, nice om să ţine întră oameni. Că zice Eclesiastes cap
32, stih 24: “Fiiule, fără sfat nimica nu face şi după ce vei face,
nu-ţ vei bănui”. Care aşa lucrează, ca după lucrare să-şi bănuiască,
au pierdut vremea în zădar şi şi lucrul şi averea.
Întrebare. Ce-i direptatea?
Răspuns. Îi bunătate, care învaţă, ca să să de fieşte căruia ce-i
al său şi ce i să cade.
Preotul. Zice Solomon în Cartea Pildelor cap 16, stih 8: „Mai
336 bi- // ne iaste a avea puţin cu direptate, decît multe roade cu
strîmbătate”. De vreme ce adevărat iaste, că nu să va ierta păcatul,
de nu să va întoarce furtişagul, adecă, ce s-au furat. „Şi ce folos
iaste omului de va amirui toată lumea şi-şi va pierde sufletul” [Mt.
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16, 26]. Craii şi judecătorii îs mai deatori decît ceialalţi a să arăta
direpţi, nu numai poruncind, ca să să de fieşte căruie ce-i pe lege
al său, ce şi globind şi dăruind pe supuşii lor după faptele fieşte
căruie, ca să poată trăi norodul în direptate şi în pace.
Întrebare. Ce-i cumpătarea?
Răspuns. Îi bunătate, care înfrînează lăcomia sau nesaţiul în
mîncare şi în beutură?
Preotul. Preînţeleptul Solomon, vorovind de cei lacomi, aşa
zice: “Care iubeşte uspeţele, lipsit va fi. Care iubeşte vinul şi cele
grasă, nu să va îmbogăţi” [Pilde 21,17]. Şi vedem cu ochii, că
337 lacomii şi nesăturaţii îs tot lip- // siţi şi săraci, că toată averea o
cheltuiesc pentru pîntece, pentru care lucru au nu să îmbogăţăsc
au de-s bogaţi, sărăcesc. De unii ca acestea au scris Pavel Apostol,
că au pîntecele în loc de Dumnezeu65. Ci îi un Dumnezeu, care
nu daruri şi mile, ci tot nevoi ploao spre ei; că dintr-însul vin
răguşirile, troacnele, flegmele capului, cursurile, apoplexiile,
săcăturile sau loviturile de gută, frigurile, umfleturile şi multe
alte fără de număr nevoi, care să nasc din îndesarea pîntecelui şi
mâncările peste saţiu şi afară de samă şi umeziile peste măsură,
care după multe durori la ceasul cel mai de pre urmă duc pe om şi
întră atîta număr şi mulţime, precum au zis numitul înţălept, mai
pe mulţi omoară lăcomia, decît sabia. Beţia să întîmplă foarte în
multe locuri, ales spre miazănoapte, atîta-i de obşte, cît în loc de a
338 o urgisi, o laudă oamenii şi să// bucură, adecă, le pare bine, cînd să
pot îmbăta au pot îmbăta pe alţii, măcar că-i păcat, care nu ne lasă
să intrăm în Raiu. De vreme ce deschis şi foarte pe ales au scris
Apostolul la Cori[n]theni cap 7 [6], stih 10: “Că nice curvarii, nice
beţivii or moşteni împărăţia lui Dumnezeu”. Şi atîta întunecă şi
orbeşte pe om, cît de multe ori îşi pierd şi mintea, care-i parte mai
de sus şi mai scumpă decît toate în noi, pin care ne deschilinim
şi ne alegem dintre dobitoace şi facem unele ca acestea, care nice
fierile cele sălbatece fac. Într-aceasta-i lăudat Mahmet, că ai lor
săi le-au oprit vinul. Vinul îi bun, că după Scriptură, veseleşte
inima omului66 şi de să va bea cîte puţinei, foarte-i de folos şi
sănătăţii trupului67. Iară beutură asupra de samă, adevărat îi foarte
urîtă şi de ocară, ales în omul greu şi de cinste, în omul besericesc
şi în fămei. //
Întrebare. Ce-i tăriia sau cutezarea?
339
Cf. Rom. 16, 18.
Cf. Ps. 103, 16.
67
Cf. 1 Tim. 5, 23.
65
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Răspuns. Îi bunătate, care ne învaţă, ca pentru Legea lui
Dumnezeu şi mărirea Sfinţiei Sale, să nu ne temem de nice un rău
trupesc.
Preotul. Zice Domnul Hristos: “Nu vă temereţi de cei ce
omoară trupul” [Mt. 10, 28]. Şi Solomon: “Iară direptul ca un leu
să bizuieşte, fără de frică şi fără cutrămur va sta” [Pilde 28, 1 ].
Şi Sfîntul Patru Apostol: “De frica lor să nu vă spămîntaţi, nice să
vă înfricoşaţi. Cine iaste, care să vă strice voao de veţi fi buni şi
deşteptaţi? Că de veţi şi pătimi ceva pentru direptate, fericiţi veţi
fi” [1 Pt. 3, 14]. Tari au fost apostolii şi alţi ucinici ai Domnului
Hristos, carii mergea veseli înaintea sfatului. Şi atîtea mii de sfinţi
mucinici şi învăţători fără nice o temere de păgîni au mărturisit pe
Hristos şi credinţa catolicească şi adevărată învăţătură au învăţat
340 şi pentru // libovul lui Dumnezeu şi deaproapelui nostru foarte
bucuroşi, nu numai averile toate şi le-au pierdut, ce şi sîngele şi
l-au vărsat şi tocma viaţa ş-au jirfit întră atari şi groaznice munci
şi chinuri.
Întrebare. Cîte-s darurile Duhului Sfînt?
Răspuns. Şapte, adecă, înţălepţia, înţălegerea, sfatul, ştiinţa,
tăria, bunătatea sau viaţă bună şi temerea de Dumnezeu.
Întrebare. Care-s rodurile Duhului Sfînt?
Răspuns. Îs faptele cele bune ale creştinilor, carii trăiesc după
Duh, adecă, sufleteşte, pin care cei sufleteşti să aleg de cătră cei
trupeşti, adecă, de cătră cei ce trăiesc după voia trupului. Şi de
Sfîntul Pavel Apostol să numără acestea: dragostea, veselia, pacea,
pătimirea, răbdarea îndelungă, blîndeţele, credinţa, smerenia,
cumpătul şi curăţenia. //
Întrebare. Care-s fericirile evangheleşti?
341
Răspuns. Sînt cele, pentru care să cheamă de Domnul Hristos:
“Fericiţi cei, ce după lume să văd a fi mişăi”.
Întrebare. Cîte-s şi care-s acestea fericiri?
Răspuns. Îs opt, adecă, 1. Fericiţi-s cei săraci cu duhul, că a lor
îi împărăţia Ceriurilor. 2. Fericiţi-s cei blînzi, că ei vor moşteni
pămîntul. 3. Fericiţi-s cei ce plîng, că aceia să vor mîngîia. 4.
Fericiţi-s cei ce flămînzăsc şi însătoşază de direptate, că aceia să
vor sătura. 5. Fericiţi-s cei ce fac milă, că aceia vor amirui milă.
6. Fericiţi-s cei curaţi cu inima, că ei vor vedea pe Dumnezeu.
7. Fericiţi-s făcătorii de pace, că fii lui Dumnezeu să vor chema.
8. Fericiţi-s cei ce rabdă izgoniri pentru direptate, că a lor îi
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împărăţia Ceriurilor.68
Preotul. De vreme ce Domnul Hristos // vecinicul adevăr ţine,
342
fericiţi săracii, blînzii, milostivii, curaţii, împăcătorii şi pe cei ce
plîng, ce pat foame şi săte şi care-s izgoniţi pentru direptate, să
înşală dară cei de lume, carii gîndesc fericirile omului a sta în
bogătate, în avere multă, în cinsti, în putere, în primblări, înveselii,
în hrană şi în băutură aleasă, în desmierdăciunile trupeşti şi
alte bunătăţi trupeşti şi trecătoare. Destul pot vedea aceasta din
Lazăr şi Bogatul cel ce să dezmierda în averile sale; că Lazăr să
odihneşte în poala lui Avram, iară Bogatul zace în fundul iadului,
unde nice o picătură de apă nu poate dobîndi pentru stîmpărarea
limbii sale, ce pururea arde şi să frige, cum au cerut oarece milă,
i s-au răspuns lui: “Fiiule, adu-ţi aminte, că ţ-ai luat binele în
viaţa ta; iară Lazăr răul, pentr-acea aice să veseleşte, iară tu te
chinuieşti” [Lc. 16,25].
Întrebare. Care-s sfaturile Evangheliei? //
Răspuns. Îs faptele cele, care după sfatul Domnului Hristos
343
tribuie să fie de la cei ce voiesc mai adevărat a şti de mîntuirea
sa cea vecinică. Şi săcoprind mai ales într-aceste trei, adecă, în
sărăcia de bună voie, în curăţănia de toată viaţa şi în ascultarea
deplin.
Preotul. Aceste trei făgăduinţe cu legătură au obiceiu a le
păzi cei carii, lăsînd această lume, cu toate lucrurile ei, întră vro
mănăstire şi să îmbracă în haine călugăreşte şi de le vor ţinea
şi le vor păzi acestea, vor ajunge şi vor plini toată deregătoria
creştinească, care au învăţat Domnul Hristos, sărăcia de bună
voie, cînd au zis: “De vei să fii deplin şi desăvîrşit, mergi şi vinde
toate, care ai şi dă săracilor şi vei avea avuţie în ceriu şi vino după
mine” [Mt. 19,21 ]. Şi aceasta în toată vremea vieţii sale o ţinut, de
vreme ce au vrut a să naşte din oameni săraci şi a să creşte întră
344 cei ce să hrănesc cu // munca mînilor sale; şi după ce s-au mărit, nu
avea cu ce plăti adăul şi şoma împăratului, pentru care au trimis
pe Patru la mare, ca să pescuiască69 şi au zis de sine la Matheiu cap
8, stih 20: “Fiiul Omenesc n-are unde-şi pleca capul”. Învăţat-au
aceasta şi curăţănia de toată viaţa, cînd pin vasul său cel ales au
dat înainte, că “bine-i omului a nu să atinge de muiere” la Cori[n]
theni cap 7, stih 1. Şi aceasta o ţinut, de vreme ce pururea au fost
vergură70 şi din vergură au vrut a să naşte şi pentru vergure ţine
Mt. 5, 3-11.
Cf. Mt. 17,27.
70
Corect ar trebui să die masculin, vergur, fiindcă se referă la Hristos.
68
69
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cununa cea mai aleasă şi mai scumpă în Raiu. Aşijdere au învăţat
şi ascultarea deplin, cînd au zis: “Cine va vrea să vie după Mine, să
să lepede de sine şi să-şi ia crucea sa şi să vie după Mine” [Mt. 16,
24]. Ţinutu-o şi aceasta, că era supus Măriei şi lui Iosif 71, precum
să scrie în Sfînta Evanghelie şi însuşi au zis: “M-am coborît din
ceriu, nu ca să fac voia Mea, ci voia celui ce M-au trimis pe //
345 Mine” [Io. 6, 38]. Şi au fost ascultătoriu pînă la moarte, însă pînă
la moartea crucii72.
Întrebare. Care-s cele mai de pe urmă ale omului, de care ne
învaţă Prorocul, ca pururea să ne aducem aminte şi nu vom greşi,
cu aceste cuvinte: “Adu-ţi aminte de cele mai de pe urmă ale tale
şi pururea nu vei greşi” Eclesiastul cap 7, stih 40 [38].
Răspuns. Sînt cele, care adevărat fără nice o îndoială ne vor
întîmpina o dată; şi ne caută să le petrecem, adecă, moartea,
judeţul, raiul au iadul.
Întrebare. Caută-le tuturora a muri, care-s într-această lume şi
pre acest pămînt?
Răspuns. “Rînduit iaste tuturor o dată a muri” zice Pavel
Apostol la Evrei cap 9, stih 7 [27]. Precum toţi, cîţi s-au născut de
la începutul lumii, pînă acum au murit şi însuşi Domnul Hristos
346 şi Sfînta Maică-Sa, aşa toţi, carii trăim acum şi să // vor naşte de
acum înainte pînă la sfîrşitul lumii fără de nice o îndoială, om
muri.
Preotul. Precum florile, care să veştejesc în cîmp şi roadele,
care cad din copaci şi apele, care să izvorăsc din pămînt, iară în
pămînt să vor întoarce oarecînd. În gloaba neascultării părinţilor
noştri cei dintîi au fost de Dumnezeu şi ei şi rămăşiţele lor judecaţi
şi daţi spre moarte. Şi măcar că ştim adevărat toţi că vom muri,
însă nu ştim cînd, că zice Ecleziastul cap 9, stih 12: “Că nu şti
omul sfîrşitul său” şi aşa au rînduit Dumnezeu, ca să vieţuim în
frica lui
Dumnezeu şi neştiind cînd ne va răpi moartea să ne oprim de
păcate şi cu fapte bune pururea să stăm gata a trece dintr-aceasta
la cealaltă lume. Aşa ne îndeamnă Domnul Hristos, la Matheiu
cap 12, stih 40, zicînd: “Fiţi gata, că în ce ceas nu veţi gîndi, Fiiul
347 Omenesc va veni”. Care adesăori gîn- // deşte, că-i caută să moară
o dată şi îi caută toate a lăsa, nu-şi lipeşte lesne inima sa de aceste
lucruri putrăzitoare şi trecătoare, ci în loc de a-şi strînge avuţie
pe pămînt, îş va strînge în ceriu pin faptele cele bune şi bunătăţile
71

72

Cf. Lc. 2, 51.
Cf. Filip. 2, 8.
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creştineşti73, dintru care faptele cele bune şi de preţ ale sufletului
tot să mai înmulţăsc în amiruiala a mai mari măriri de vecie.
Întrebare. Cînd ne vom judeca?
Răspuns. Tot omul îndată după moartea sa să judecă de
Dumnezeu.
Preotul. De vreme ce moartea îi sfîrşitul tuturor faptelor
noastre, după ce omul nice bine, nice rău mai mult nu poate face,
dirept iaste, ca îndată după ce sfîrşeşte vremea muncii, îndată să
să judece omul şi să-şi ia simbria au bine au rău, după faptele sale,
care au amiruit. Aceasta-i învăţătura a toată Beserica Catolicească
întemeiată nu numai în ocşag, ce şi în învăţătura Sfîntului Pavel //
348 Apostol, care, după ce au zis, că-i rînduit tuturor oamenilor o dată
a muri, adaugă: “Şi după moarte, judeţul” [Evr. 9, 26]. Şi în cărţile
noastre cele besericeşti să ceteşte, că sfinţii chiar şi deschis văd
faţa Sfintei Troiţe, din care vedere să fericesc şi cu îngerii în Raiu
săltează; şi de multe ori s-au arătat sufletele, precum vedem din
sfintele istorii, unele, care s-au propoveduit, că-s fericite, altele,
care ş-au plîns munca de vecie; altele, care au cerut ajutoriu de la
Sfînta Beserică, ca să să izbăvească de pedepsele şi pătimirile sau
muncile Purgatoriumului sau locului celui de curăţănie. Pentr-acea
ori care dintră noi, oricum va fi, măcar sărac, măcar bogat, acar
boier, nemiş, acar om prost, măcar preot sau besericesc, măcar
mirean au cătană au căpitan au craiu au împărat după moarte
foarte tare să va judeca de Fiiul lui Dumnezeu, căruie de la Tatăl i
349 s-au îngăduit judeţul. // Că el însuş ne-au dat noao Lege şi pentru
noi au pătimit şi au murit. Atuncea toate, care să fac (zice apostolul
la [a] 2[-a] carte cătră Cori[n]theni cap 5, la Rîmleni cap 14) le va
aduce Dumnezeu la judecată pentru toată greşala, acar bună, acar
ra să fie. Toată fapta, tot cuvîntul, tot gîndul de înaltul judeţ într-o
clipeală de ochiu să va cerca şi cu atîta groază, cît puterile cereşti
să vor cutremura, atîta, cît Apostolul strigă la Ovrei cap 7 [ 10,
31 ]: “Groaznic lucru-i a cădea în mînile lui Dumnezeu celui ce
vieţuieşte”.
Întrebare. Pentru ce, dară, să va face în sfîrşitul lumii judeţul
cel de obşte sau de toată lumea, adecă, de toţi oamenii, de care au
grăit Domnul Hristos în Sfînta Evanghelie la Matheiu cap 25, de
vreme ce atunci or fi toţi judecaţi?
Răspuns. Mai vîrtos pentr-acea, ca şi trupurile să să cinstească,
350 au să să pedepsească; ca să să arate înaintea tu- // turora marea
73

Cf. Mt. 6, 19-20.

Catehismul lui Iosif de Camillis 1726

direptatea lui Dumnezeu şi pentru ca Domnul Hristos, care
înaintea Ierusalimului au fost urît şi urgisit, să să mărească
înaintea a toată lumea.
Preotul. Toate faptele omului nu să fac numai de suflet, ce
şi de trup. Sufletul toate împreună cu trupul lucrează şi trupul
omului bun roagă şi posteşte, munceşte şi rabdă frigul, cerul,
zăduful, ocările, beteşugurile, chinurile şi aore şi moarte pentru
Dumnezeu, pentr-acea i să cade şi cinste. Şi de altă parte, trupul
omului rău mîncă, be, frumos să veseleşte, curveşte, fură, răpeşte,
omoară, ocăreşte, suduieşte, izgoneşte pe cei nevinovaţi şi altele
face, pentru care sufletul merge la iad, pentr-acea de vreme ce
la toate rălele ajută şi le face împreună cu sufletul, i să cade a să
şi bintătui şi pedepsi. 2. Pentru ca şi trupurile să să cinstească,
să să dăruiască au să să pedepsască, va fi acel judeţ, în care să
351 vor scula toate la // glasul trîmbiţii îngereşti, luundu-ş fieşte care
sufletul său, care avea mai-nainte. Atuncea îngerii vor deschilini
pe cei buni de cătră cei răi, precum să deschilinesc oile de capre
şi grîul de pleve. Şi Domnul Hristos, judeţul, îi va întreba pre ei
mai ales pentru faptele cele bune şi pre cei buni îi va chema la
împărăţia ceriului. Iară pre cei răi îi va trimite în focul de vecie.
Şi şi duhurile cele îngereşti şi tot neamul omenesc vor cunoaşte
marea direptatea lui Dumnezeu şi vor lăuda pre cei buni şi vor
înfrunta pre cei răi şi jidovii or vedea pe Cel, care groaznic L-au
răstignit; necredincioşii pe Cel, Cui n-au vrut să crează; păcătoşii
pe Cel de care n-au vrut să asculte şi vor plînge şi să vor văita. Iară
direpţii iară pe Sfinţia Sa cu mari laude îl vor mări împreună cu
toate cetele îngereşti şi pînă la ceriu îl vor petrece. //
Întrebare. Ce-i iadul?
352
Răspuns. Îi un loc supt pămînt, plin de foc nestins, în care
diavolii şi păcătoşii în veci să vor munci.
Preotul. Groznicia acestui loc nu să poate de nice un om măcar
cît de învăţat a să spune destul. Că iaste acolo foc, care nice o
dată nu să potoleşte, nice să va potoli au să va stinge şi atîta-i de
fierbinte şi de iute, cît focul acest de aici nice în asămănare nu vine
cu el; şi nu-i luminos, ci-i asemene celui din răşină şi măcar că-i
măterieresc, însă să rădică de Dumnezeu, de chinuieşte sufletele,
duhurile. Iaste acolo şi ger foarte mare, însă nu pentru ca să
stîmpere iuţimea focului, ci pentru ca mişăii, păgubiţii, fiind duşi
de draci din matca focului în iuţimea gerului, foarte cu mari durori
să să chinuiască şi dinţii lor fără de bucurie să cîrşnească. Iaste şi
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putoare foarte grea, ca cînd are ieşi din trupurile şi stîrvurile cele

353 moarte şi // din alte materii spurcate. Iaste şi întunerec, ci atare,

ca să nu împiedece vederea trupurilor celor ce să chinuiesc ale
vederilor celor groaznice şi şireagurilor drăceşti, toate groaznice
să vor vedea, ca fulgerile şi săgeţile în vremea povoaielor şi
trăznitelor. Acesta va fi lăcaşul diavolilor şi păcătoşilor în care
nice o dată nu vor mînca, nice o dată nu vor bea, nice o dată nu
să vor veseli, nice o dată nu vor odihni, nice o dată nu vor vedea
ceva frumos, nice o dată nu vor auzi cuvînt de bucurie. Şi pururea
vor păţi foame şi săte, totdeauna vor sămţi durori în încheiturile
sale, în veci vor avea diavoli înaintea ochilor, în multe feliuri de
chip schimbîndu-să, or auzi plînsuri, urlaturi, răgniri, sudalme,
chiote; îşi vor aduce aminte de vremea, care au trecut, cînd era în
dezmierdări, cînd era plin de avuţii, cînd poruncia noroadelor şi
nu băga samă de faptele cele bune de pocanie, de darul şi mila lui
354 Dumne- // zeu, vor socoti, că nice o nădejde nu-i de a să mîntui
de atîtea răutăţi şi dosăzi şi de a mergerea în Raiu, de a vedea faţa
lui Dumnezeu şi Făcătoriului nostru împăcat şi blînd cătră ei şi
moarte de o sută de mii de ori vor pofti. Ci în zădar, că în iad nu
iaste răscumperare, nice sfîrşenie muncilor, ci să vor chinui zioa
şi noaptea în vecii vecilor. Isaia cap 33, stih 14: “Şi cine va putea
lăcui dintră voi cu focul mistuitoriu? Cine va lăcui dintră voi cu
zădufurile de vecie?”
Întrebare. Afară de iad, mai iaste şi alt loc supt pămînt de
pedepse?
Răspuns. Iaste altul, care să cheamă Purgatorium, adecă, loc
de curăţănie, unde opresc sufletele pînă ce să curăţesc de păcatele
cele uşoare şi pătimesc sau fac destul pentru cele de moarte
spovedite, pentru care n-au plinit canonul într-această viaţă.
355
Preotul. Adevărat iaste, că ni- // mică întinat nu poate întră
întru împărăţia ceriului şi pentru că mai mulţi dintră creştini să
pleacă spre calea cea ra, a face grele păcate şi mulţi le spovedesc
şi nu fac destul pentru ele într-această viaţă şi toţi cad în greşele
mai mici în toate zilele din frăgeţia şi slăbiciunea firii căzute,
pentru care nu fac nice un canon; fără de nice o îndoială nu să vor
lăsa de Dumnezeu, ca să vază faţa Sfinţiei Sale şi să moştenească
împărăţia ceriurilor, de nu să vor curaţi mai-nainte într-altă viaţă;
pentr-acea s-au rînduit loc, în care să opresc sufletele unele mai
îndelung, altele mai în scurtă vreme după mulţimea şi greutatea
păcatelor, pînă ce vor pătimi destul pentru ele. Şi acolo nu numai
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să opresc de vederea cea fericită, care li mai mare pedeapsă decît
toate, ce şi cu ceva chin să chinuiesc au cu foc, precum de obşte,
356 adecă, mai toţi cred cei de la Apus, întemeiaţi în cuvinte-// le cele
apostoliceşti. 1. carte cătră Cori[n]theni cap 3, stih 13: “Fieşte a
căruie faptă descoperită va fi, că zioa Domnului o va descoperi,
că în foc să va descoperi şi ori a căruie faptă, cum iaste focul, o va
cerca”. Şi în multe vederi de suflete au alte chinuri după rînduială
lui Dumnezeu, însă măcar că şi la alte multe feliuri de locuri să
leagă de multe ori sufletele după rînduială lui Dumnezeu. Acestor
suflete îs de folos milosteniile, rugăciunile, jirfirile şi toate faptele
cele bune creştineşti de să vor face şi să vor închina pre sama
şi ajutoriul lor, că pintr-aceste pedepse au să înuşurează au să
descarcă de tot şi sufletele, pentru care să fac acestea, să duc
la mărirea ceriului. Pentru care lucru bine fac şi cei ce murind
lasă pentru sufletele sale milostenii şi carii pentru morţii lor au
357 rudeniile lor şi prietinii au alţii să roagă lui Dumnezeu, // săracii
din nevoi scot şi jirfiri, lătrughii pentru dînşii fac.
Întrebare. Afară din iad şi din Purgatorium, mai iaste alt loc
supt pămînt pentru suflete?
Răspuns. Iaste şi altul, ce să cheamă Sînul lui Avram, iară de
latini Limbu.
Preotul. Într-acest loc să oprie toate sufletele direpţilor, care
de la Facerea Lumii, pînă la vremea Răstignirii Domnului Hristos
era murit. Că de vreme ce porţile ceriului au fost închisă neamului
omenesc pentru păcatul părinţilor noştri celor dintîi Adam şi Eva,
care nice un om măcar cît de sfînt, precum au fost patrierşii şi
prorocii Teştemîntului Vechiu, nu putea, ca să întră, pînă n-au
făcut destul pentru el Domnul Hristos, după ce Ş-au dat duhul în
sfînta cruce, S-au coborît la iaduri, adecă, la acest loc, în care să
oprie sufletele direpţilor şi le-au slobozit de acolo şi cu Sine du- //
358 pă înviere le-au dus în ceriu. Din vremea aceea s-au rînduit acel
loc pentru sufletele, cărora săpristăvesc dintr-aceastălume fără
botez şi fără de nice un păcat de moarte, precum sînt sufletele
pruncilor jidovilor, ovreilor au ai turcilor şi altor necredincioşi,
carii mor pînă n-au minte încă, adecă, pînă nu ştiu ce-i bine şi
rău, au care după ce au avut minte, au trăit după legea firii. Şi
şi ale creştinilor, de vor muri fără botez. Şi acolo nu iaste nice
un chin, ci numai nu văd faţa lui Dumnezeu, pentru întinarea
păcatului, în care ne naştem. Aceste suflete, după cum gîndesc
mulţi dintră învăţători, după scularea din morţi şi judeţul cel mai
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de pre urmă, or lăcui pe pămînt, însă nu să vor înmulţi, ci precum
fericiţii în ceriu, unde nice să vor însura, nice să vor mărita, în
veci să vor veseli şi păcătoşii în iad în veci să vor chinui; aşa şi
359 aceşti nevinovaţi, în vecii vecilor vor trăi pe pămînt fără// de nice
o durere, întristare şi nevoie.
Întrebare.Ce-i Raiul?
Răspuns. Îi un loc foarte frumos şi mai frumos decît toate
locurile deasupra tuturor ceriurilor, întru care Dumnezeu mai ales
şede şi să arată şi sfinţii cu îngerii lăcuiesc şi toţi direpţii în veci
vor trăi fericiţi.
Preotul. Precum iadul păcătoşilor îi loc în pămînt mai
dedesubt, aşa şi Raiul fericiţilor îi un loc în ceriuri mai sus şi îi
atîta de mare, cît adevărat să poate numi lăcaşul lui Dumnezeu.
Că de vreme ce o ste, care-i în ceriu, să vede atîta de mare, cît
după învăţătura matematicilor îi mai mare decît toată lumea din
apă şi pămînt, cît va fi locul Raiului, care întrece toate ceriurile.
Frămseţa lui cine o va putea spunea? Nice învăţătoriul limbilor
360 Sfîntul Pavel Apostol, care // pînă la al treile ceriu au fost răpit şi
cu ochii săi au văzut oarece74, au putut cît mai puţin a spune. Şi
Sfîntul Ioan la Apocalips, pin asămănarea aurului, argintului şi
pietrilor celor scumpe au scris şi au descoperit Raiul, că acestea
îs mai cinstite, mai de frunte şi mai biciuluite într-această lume
materii. Adevărat, de vreme ce din atari materii nu iaste, neîndoit
va fi din mai scumpe, a cărora noi formele nu le avem, orice-i
mai frumos, orice-i mai de veselie, mai de mărire sau mai luciu
să poate gîndi de noi, nimica iaste la asămănarea lui. Şi pămîntul
care-i ţinutul tuturor celor mai de jos, fiind tot înflorit şi cu miros
frumos primăvara şi grădina foarte cu mare meşterşug rînduită şi
plină de roade, de poame scumpe şi cu ape răci curgătoare în vară
împodobită şi lăcaşurile, polăţile crailor cele împodobite, care să
361 varsă toate bucurii- // le şi dezmierdăciunile şi însuşi ceriul stelelor
noapte, cîndu-i sănin, sînt ca gunoiul pe lîngă Raiu. Pentr-acea
pe scurt voi spune, că acolo pentru trupuri atîtea bucurii, veselii,
stîlpîri şi hori vor fi, cît nime nu poate spune. Iară pentru suflete va
fi luminata povaţa şi vaza lui Dumnezeu şi a Maicii Lui, împărătesii
ceriurilor şi tuturor duhurilor celor fericite, pentru care fieşte care
are al său dar şi frămseţe. La Daniil cap 12, stih 3 scrie Prorocul:
“Străluci-vor direpţii ca soarele şi castelele în veciia vecilor”. Toate
trupurile vor fi nepătimitoare, neputrăzîtoare, nestrîcăcioasă,
74
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uşoare şi mai iuţi decît vîntul. Şi precum razăle soarelui pătrund
cristalul nefrîngîndu-1 pe el, aşa trupurile fericiţilor or putea fieşte
ce materie groasă şi vîrtoasă a o pătrunde şi pintr-însa a trece fără
zdărîirea amîndurora şi vor fi mai luminoasă, mai netede şi mai
362 fru- // moasă decît soarele. Atunce direpţii vor străluci ca soarele
în împărăţia Părintelui său, Matheiu cap 13. Însă unii mai mult,
alţii mai puţin, după măsura faptelor sale, Apocalips cap 7 scrie
Sfîntul Ioan: “Nu vor flămînzi, nice să vor însătoşa mai mult, nice
va cade spre ei soarele, nice alt zăduf, că Mielul, care-i în mijlocul
scaunului, îi va îndirepta pe ei şi îi va duce pe ei la fîntînile apei
vieţii şi va şterge Dumnezeu toată lacrima de la faţa şi ochii lor
şi moarte mai mult nu va fi, nice plîns, nice chiot, nice durori,
că cele dintîi au trecut”. Pentru atîta frămsaţe şi fericirea Raiului
împărătescul Proroc au strigat: “Fericiţi-s, carii lăcuiesc în casa
Ta Doamne, în vecii vecilor te vor lăuda pre Tine” [Ps. 84, 5].
Pentr-acea de vreme ce acea împărăţie înaltă şi frumoasă şi de
atîta veselie plină au fost gătată de Dumnezeu pentru îngeri şi
oameni, ca în veci fericiţi şi depărtaţi de tot răul // să trăim în
363 tot binele şi cu Domnul Hristos Răscumpărătoriul nostru să ne
veselim în vecii vecilor şi în veciia netrecută şi nesfîrşită să silim
a fi vrednici ei, pin păzirea şi plinirea Legii şi osîrdia faptelor
celor bune. La acel vad tribuie să îndireptăm luntrea temeiului şi
statului nostru, aceasta ca să o amiruim, tribuie ca toate simţirile,
clătirile, păsurile noastre şi faptele dinafară şi dinlăuntru cu
minte a le îndirepta. Toţi tribuie foarte tare şi vîrtos a crede toate
acestea, care să coprind şi să dau înainte într-această carte şi după
această învăţătură să să silească toţi, că într-aceasta ne învăţăm
toţi, cum tribuie să iubim pre Dumnezeu şi să slujim Sfinţiei Sale
şi în Sfinţia Sa a ne nădăjdui, deaproapele nostru a-1 iubi, Sfintele
Taine a sluji, cu-n cuvînt, a ţinea şi a plini Legea, care-i scara
Raiului, cu care noi credincioşii lui Hristos o dată mai pre urmă
364 avem nădăjde în // faptele Domnului Hristos, Răscumpărătoriul
nostru, în rugăciunea preiubitei Maicii Sale şi întru ajutoriul
îngerilor păzitorilor şi Sfinţilor Părinţilor noştri. Amin.
Întrebare. Credu-să acestea toate, care-s scrisă într-această
învăţătură de Beserica Rîmului, adecă de latini, care să zic a fi
adevăraţi creştini?
Răspuns. Cred fără de nice o îndoială. Că de vreme ce aceasta-i
învăţătura Evangheliei, Sfinţilor Părinţi şi Săboarelor celor
Mari, Beserica Rîmlenească, care pururea s-au mărturisit şi să
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mărturiseşte a ţinea şi a păzi cinstea şi neînceluirea lor au crezut
şi crede toate oricîte s-au descoperit şi s-au dat afară.
Întrebare. Deacăîi aşa, pentru ce aceste nume, latini, catolici,
popistaşi îs eriticilor foarte urîte?
Răspuns. Pentru că fiii întunericului nu pot răbda lumina.
Preotul. Fieşte care urgiseşte // şi is urîţi cei ce nu ţin cu el.
365
Aşa turcul urgiseşte pe jidov, jidovul pe cei, ce să închină bozilor,
cei ce să închină bozilor pe turci şi pe jidovi şi toţi urgisesc pe
creştini şi-i izgonesc; aşijdere şi întră creştini, luteranii urgisesc
pe calvini, calvinii pe arieni, arienii pe şchizmatici şi aşa un
eritic împotriva altuie să scoală şi toţi împotriva catolicilor şi aşa
catolicii împotriva tuturor; şi nu-i nice o minune, că unul nu poate
vedea pe altul, că fieşte care gîndeşte că legea lui îi mai bună şi
mai adevărată decît a altora şi celealalte gîndeşte, că-s strimbe. Şi
pentru că catolicii îs urîţi eriticilor şi şchizmaticilor, nu să pot zice,
că-s urîţi şi lui Dumnezeu, cum mărturisesc că păzăsc Legea lui
Dumnezeu şi credinţa şi învăţătura, care o dat apostolii, săboarăle
şi Sfinţii Părinţi cei de la Apus şi cei de la Răsărit. Nu grăiesc //
366 de cei, carii în năravuri nu-s creştini buni, de vreme ce şi întră
noi să află foarte mulţi răi, ci de cei, carii trăiesc după credinţă şi
învăţătura, care ţine Sfînta Beserica a Romei.
Întrebare. Ce deschilinire-i întră eritic, necredincios şi întră
şchizmatic?
Răspuns. Necredincios îi cel, care nice crede în Hristos, nice
ţine Legea lui, nice-i botezat; unii ca aceste îs jidovii, turcii,
închinătorii la bozi. Eiritic îi care crede în Hristos şi îi botezat,
ci nu crede toate artictirile credinţii, care au dat înainte Sfînta
Beserica Catolicească,, unii ca aceste îs arienii, luteranii, calvinii,
nestorianii şi alţii mulţi, carii de demult s-au tăiat de cătră Sfînta
Beserica au să taie acum, carii întorc cuvintele Sfintei Evanghelii
pe dos şi pe voia lor le tălmăcesc, nu ţin toate Tainele Besericii, nice
367 cred toate, care s-au isprăvit şi s-au aşezat de Sfin- // tele Săboară
cele Mari, de Sfinţii Părinţi şi Beserica Rîmului. Şchizmatic iaste,
care îi botezat şi crede toate, care tribuie să să crează şi toate, care
tribuie să să ţie le ţine, ci nu cunoaşte pe Papa de Rîm a fi cap a
toată Beserica şi vicariş Domnului Hristos şi unii ca aceste să
cheamă grecii şi carii ţin credinţa şi cinul Sfinţilor Părinţi, ci nu
biciuluicsc pe Papa de Rîm mai mult, decît pe unul dintră patrierşi.
Aceste de vreme ce-s tăieţi de cătră cap, să asamănă părţilor tăiete
de cătră trup, care numai cît putrăzăsc.
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Întrebare. Grecul şchizmatic, care are vre să să unească
catolicilor sau Besericii Rîmului, tribuire are să-şi schimbe rituşul,
adecă, cinul sau legea sa?
Răspuns. N-are tribui că legea sau rituşul Besericii Greceşti
îi sfînt şi de Siînta Beserica Romei aprăbăluit şi întărit, pentr368 acea păzîndu-1 pe el nu să împotriveşte Besericii // Rîmului, că-i
destul ca, crezînd toate care-s de credinţă a să crede, precum am
arătat într-această carte, să crează, cum că Sfînta Beserica Romei
iară acelea ţine şi cum legea sau cinul sau rituşul ei îi sfînt şi
nu învaţă nice o eriticie şi cum Papa de Rîm, ca un următoriu
şi rămas în locul Sfîntului Patru, care era verhovnic, adecă, mai
mare apostolilor şi vicariş Domnului Hristos, îi cap de taină şi
văzut nu numai tuturor celor de la Apus sau latinilor, ci tuturor
creştinilor, care-s în toată lumea şi păstoriu mai mare a tot staulul
şi a toată turma lui Hristos şi cum că pururea au fost adevărată şi
va fi cuvîntarea Cuvîntului de vecie, cum că porţile iadului nu vor
birui cu Beserica cea întemeiată spre credinţa lui Patru75.
Întrebare. Care-i credinţa şi care-i legea sau rituşul şi cinul?
Răspuns. De credinţă să ţin toate articuluşurile Credeiului aposto369 // licesc, care le-am descoperit şi le-am tălmăcit în capul dintîi
aceştiicărţi. Şi toate care-s scrisă în Teştemăntul cel Vechiu şi cel
Nou şi Şapte Taine ale Teştemăntului Nou sau Legii Noao, care
le-am descoperit şi le-am tălmăcit în [al] 4[-lea] cap aceştii cărţi
şi cele care s-au isprăvit, s-au descoperit şi s-au legat în Săboarele
cele Mari, ca să să crează de credinţă; şi acestea foarte tare le
ţine Beserica Rîmului şi aşijdere şi Beserica Grecească chiar iară
acelea învaţă. Iară legea, adecă obiceiul sau rituşul stă în forma
şi numărul vasălor sfinte, în figura sau chipul besericilor, în
modul cum să să slujască Sfintele Taine, în mulţimea şi frămseţa
rugăciunilor şi în modul, cum tribuie să să cetească ceasurile, să
cînte în Sfînta Beserica, să mărească pe Dumnezeu, să cinstească
sfinţii în rînduiala sărbătorilor şi posturilor,în poruncile cele de
370 îndireptare călugărilor şi // călugăriţelor şi într-alte sucaşuri sau
obiceiuri a legii şi faptelor celor bune creştineşti. Acest rituş îi
deschilinit întră latin şi întră greci, ci pentru că amîndoao îs bune
şi sfinte, fieşte care să-şi ţie al său şi să laude al altuie.
Întrebare. De vreme ce Beserica, ibovnica sau nevasta lui
Hristos îi una şi supt un cap, n-are fi mai bine, ca precum credinţa,
aşa şi legea, adecă, rituşul sau obiceiul, adecă, ţărămoniile din
75
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afară să fie tot unele petutindene?
Răspuns. Mai bine are fi pentru mai mare şi mai bună tocmirea
noroadelor, însă nu pentru mai mare podoaba Sfintei Beserici.
Preotul. Adevărat, d-are fi tot o lege, adecă, un rituş şi neşte
ţărămonii întră latini şi întră greci, n-are fi înprilejiu a să cosori şi
a să prici şi are fi mai mare libov şi dragoste întră creştini. Însă,
371 adevărat, // precum craiul să bucură şi să veseleşte şi foarte-i place
cîndu-şi vede ibovnica sa, adecă, pe crăiasă, nu numai într-un feliu
de veşminte, ci în multe feliuri de veşminte scumpe împodobită
cu lanţuri de aur, cu ghemanturi şi alte pietri scumpe; şi noroadele
sale îmbrăcate în hainele şi veşmintele lor şi vorovind în limbile
sale şi plătindu-să după obiceiul lor, aşa şi Dumnezeu, a căruia
ibovnică îi Sfînta Beserica şi care au făcut atîtea noroade şi limbi
sau neamure cu multe feliuri de limbi şi de plecări, năravuri, pofte
şi au rînduit rituşul sinagogăi, în care îşi place lui, voieşte în multe
feliuri de chipuri a să cinsti într-această lume; pentr-acea au zis
crăiescul Proroc: “Stătut-au împărăteasa de direapta în veşminte
aurite, încungiurată de înpistrături” [Ps. 44, 11]. Şi într-alt loc:
“Tot duhul să laude pe Dumnezeu. Lăudaţi-L pe El toate limbile,
lăudaţi-L pe El toate noroadele” [Ps. 116, 1]. Şi afară de aceasta
372 are fi cu nepu- // tinţă, ca clericii, preoţii să înveţe altă limbă, atîte
cărţi să lapede, atîte odăjdi şi obiceiuri să schimbe. Pentr-acea
fieşte care, dară, mărească pe Dumnezeu din toată puterea, păzind
cele, care de Sfinţii Părinţi, de Dumnezeu luminaţi, pe lege s-au
legat şi s-au poruncit.
Întrebare. N-are fi mai bine d-are posti şi latinii ca noi, că de
ce-i postul mai strîns, de cea îi mai iubit înainte lui Dumnezeu.
Răspuns. Latinii nu-s deatori să postească ca grecii, că acelea
posturi nu s-au rînduit pentru ei.
Preotul. Postul mai strîns îi mai de gloabă, pentr-acea îi
mai mult făcătoriu destul pentru păcate şi mai iubit înainte lui
Dumnezeu. Şi Sfînta Beserica a Rîmului mai tare laudă pe cei ce
să postesc mai mult şi mai tare. Însă ştiind multe feliuri de oameni
după ţinutul locurilor şi ţărilor şi multe pofte şi bucate de mîncare
373 şi pentr-acea unul // pofteşte mai mult a mînca, altul mai puţin,
unde să află de acele feliuri de bucate, unde ca o Maică Sfînta n-au
vrut a îngreuia noroadele, ca cu nevoie putînd păzi postul, mulţi
să treacă peste lege, ci păzînd Postul cel Mare înaintea Paştilor,
precum au rînduit Sfinţii Părinţi şi să să contenească de carne
şi unele bucate de doao ori în săptămînă, celealalte posture mai
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uşoare şi mai de rînd le-au rînduit supt an, care pentru că nu-s aşa
grele, lesne le pot ţinea oamenii, lăsînd împreună în voia fieşte
căruia a să posti mai mult au mai tare, de va vre. Precum sînt şi
acum întră ei unii oameni dumnezăieşti ca şi la noi călugării, carii
nice o dată carne nu pot mînca, fără în vreme beteşugului şi alţii
cărora nice cele din lapte li slobod a mînca, ci numai peşte şi mulţi
alţi oameni dechilin, care-s foarte cu frica lui Dumnezeu, care
374 urmează pusnicilor de demult, fieşte care dară să-şi ţie al // său şi
să nu urgisască pe altul. Că la Rîmleni cap 14 zice apostolul: “Cel
ce mîncă, să nu urgisască pe cel ce nu mîncă; şi care nu mîncă,
să nu judece pe cel ce mîncă, că Dumnezeu l-au priimit pe el, tu
cine eşti, care judeci sluga străină?” Şi Domnul Hristos zice: “Nu
ce întră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură” Matheiu cap
15, stih 15 [ 11 ]. Că măcar va posti cît mai mult şi cît va putea
mai tare şi mai strîns omul, de nu să va opri şi de alte păcate, va
fi ca şi diavolul, care nice o dată nu mîncă şi pururea îi pizmaş lui
Dumnezeu.
Întrebare. Pentru ce ş-au făcut Beserica Rîmului alt călindariu
şi nu ţine cel vechiu ca şi noi.
Răspuns. Călindariul latinilor îi ca şi al nostru, ci numai
greşala, care de atîte sute de ani s-au tîrîit şi s-au tras în Sfînta
Beserica o îndireptat, ca să vie iară la acea rînduială, în care era
375 mai de demult // şi Pastile să să prăznuiască într-acea zi precum au
poruncit Sfinţii Părinţi.
Preotul. În vremea lui Costantin, împăratul cel Mare al
Rîmlenilor s-au adunat Săbor Mare în Necheia în care 300 şi 18
Părinţi Sfinţi, carii era acolo, după ce au afurisit pe Arie76, care
învăţa Fiiul lui Dumnezeu a nu fi într-o fire cu Tatăl de vecie, au
poruncit, ca creştinii să nu sărbeze Pastile odată cu ovreii, adecă,
în 14 zile ale lunii, lunii cei dintîi, precum făcea mulţi pe vremea
aceea, pentru care să numie ai patrusprăzăceni, ci să să sărbeze
în zioa duminecii, care cade îndată după acele 14 zile, pentru că
duminecă au înviat Domnul Hristos cu mărire, după ce cu singele
său au răscumpărat neamul omenesc şi cu pătimirea şi moartea sa
au biruit cu lumea şi diavolul. Pentr-acea pentru vremea Paştilor
doao tribuie să luom în samă, întîi, în ce zi va fi noaptea asemene
376 cu zioa primăvara şi aceasta foarte de - // şchis să arată din
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Arius (Libia cea. 256 - 336), preot din Alexandria, condamnat pentru învăţătura sa
potrivit căreia Hristos, deşi era de natură divină, a fost creat şi deci nu a existat din
veşnicie. Exilat în Iliria, a murit înainte de a fi reabilitat. Cf. César Vidai Manzanares, Dizionario sintetico di patristica, Città del Vaticano, Ed. Vaticana, 1995, p- 31.
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ceasurile, adecă, din ceasornicile cele de primăvară; după care să
întîmplă în 21 de zile ale lui marţ, care de greci să numără 11. A
dooa, în ce zi să tîmplă plinirea lunii, adecă, în ce zi îi luna plină
după ce îi noaptea asemenea cu zioa; şi aceasta o toţi avea din
tablile astronomiceşti, precum poţi vedea deschis cu ochii. După
ce vei afla aceste doao: dumineca cea dintîi, care cade după acea,
îi zioa rînduită pentru Paşti, în care tribuie să fie Pastile. Şi pentru
ca să nu să prăznuiască sau să să sărbeze Pastile mai-nainte de
ce are fi noapte asemene cu zioa, au oprit sfinţii apostoli în [al]
8[-lea] canon. Iară pentru ca să nu să sărbeze după doao pliniri
de lună, ce cadă, după ce vine noaptea asemene cu zioa au a dooa
duminecă după plinirea lunii, au oprit Sfinţii Părinţi. Şi aceasta
să ţine deplin după călindariul cel noou totdeauna, iară după cel
377 vechiu nu totdeauna, precum însumi eu de // vro cîteva ori am luat
sama şi alţii n-au putut tăgădui.
Întrebare. Călindariul cel vechiu au n-au fost făcut de Sfinţii
Părinţi de Dumnezeu luminaţi, cumu-i cu putinţă dară, ca să
greşască?
Răspuns. Sfinţii Părinţi numai zioa Paştilor au rînduit, precum
am arătat mai sus, adecă, să să sărbeze în zioa cea dintîi după
Pastile ovreilor. Iară rînduiala călindariului s-au făcut de mulţi
matematici şi astrologi, carii au vrut tablile Paştilor ale scrie de
pururea, adecă, să umble în tot anul şi în tot vecul şi pentru că n-au
putut măsura bine umblarea sau alergarea soarelui şi a lunii cea de
aci înainte, care după mulţi ani pin-cet, pin-cet, aşa să schimbă,
cît uneltele şi îndireptările matezii nu pot ca să cunoască, mainainte lesne au greşit, care greşală, pentru că apoi au ieşit afară şi
378 s-au ivit chiar, precum să vede // de acolo, că în table nu totdeauna
pentru Pastile jidovilor să însămnează a patrasprezăce zi a lunii
dintîi, precum să porunceşte în Lege la Ishod cap 12, stih 6, ci
oarecare altă zi.
Pentr-acea, ca să să sărbeze Pastile în vremea care au
poruncit Dumnezeu şi Sfinţii Părinţi din Săborul de la Necheia,
al treilesprăzăce Gregorie Papa cel Mare77 de Rîm, anul 1582,
au poruncit, ca pin rînduiala călindariului cestui noou să să
77

Grigorie al XIII-lea (Ugo Boncompagni, Bologna 1502 - Roma 1585), cardinal, a participat la Conciliul din Trento şi a fost ales Papă în 1572. Reforma cea mai importantă
a pontificatului său a fost cea a calendarului (1582), numit de atunci gregorian, care
punea de acord anul eclesiastic şi civil cu ultimele date ale astronomiei. Până în
secolul al XVIII-lea reforma calendarului nu a fost adoptată de ţările protestante, în
timp ce ţările ortodoxe din Europa răsăriteană nu şi-au însuşit-o până în secolul XX.
Cf. H. Vintilă, op. cit., p. 193.
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îndirepteze.
Întrebare. Dară schimbarea cestor 10 au 11 zile întră cei de la
Răsărit şi cei de la Apus, de unde vine? N-are fi mai bine, de-are
ţinea toţi numărul acelor zile, ca şi sărbătorile cele nemişcate de
peste an, să le ţinem împreună?
Răspuns. Şi aceasta face Beserica Rîmului, pentru ca să
purcează după îndireptarea cea de demult.
Preotul. Cînd matematicii şi astrologii cei mai buni, care să
379 afla în lume din porunca prenumitului Pa- // pa al treilesprăzăce
Gregorie, lua sama şi cerca şi îndirepta călindariul, au luat sama,
că din vremea Săborului Mare de la Necheia pînă într-acea vreme
au lipsit zace zile; că asămănarea nopţii cu zioa ce de primăvară
(adecă, cînd îi zioa într-o potrivă cu noapte) în vremea de demult,
cădea în 21 de zile ale lui Marţ şi apoi s-au coborît la 11 zile ale lui
marţ; pentr-acea pentru ca să cază asămănarea sau împotrivirea
nopţii cu a zilii de cie înainte în 21 de zile, precum au fost în
vremea de demult în locul a 11 zile au scris 21 şi aşa au ţinut şi ţin
pînă acum. Iară oca pentru ce asămănarea sau întocmirea nopţii
cu zioa de la 21 de zile ale lui Marţ s-au coborît la 11 zile au fost,
că matematicii cei de demult, carii au făcut şi au rînduit tablile
Paştilor, s-au îndireptat după măsura anului politicesc, adecă,
380 mirenesc, care întrece pe cel astronomicesc mai cu // 12 cirturi de
ceasuri, care după a 33 de ani fac ceasuri de o zi mai puţine, adecă,
o zi mai puţin, aşa ca după 1257 de ani, care au trecut din vremea
Săborului de la Nicheia, pînă în vremea îndireptării călindariului,
anul politicesc sau mirenesc au întrecut pe anul astronomicesc cu
zece zile şi aşa întocmirea nopţii cu a zilii s-au întors iară cu atîte
zile, adecă, din 21 la 11; şi această schimbare sau chilinirea vremii
pentru că-i foarte mică, matematicii cei de demult nu o băgat în
samă, adecă, nu i-au luat sama, ci gîndind, că întocmirea nopţii cu
a zilii au tribuit să cază tot în 21 de zile ale lui marţ, aşa au făcut
şi au rînduit tablile, ca numai plinirile lunilor, care era viitoare
după 21 de zile au avut pentru îndireptarea Paştilor şi cele, care
mai-nainte de 21 de zile, după 11 n-au fost socotite, care după
lege tribuie să să socotească, că au fost şi sînt după întocmirea
381 nop- // ţii cu a zilii. Au greşit şi ticlui lunii, că măcar că după 19
ani plinirile lunilor să întorc iară înapoi la acelea zile, însă nu
să întorc iară la acelea ceasuri, ci cu oarecîte cirturi de ceas mai
curînd cad, care supt 312 ani fac deschilinire de o zi şi aşa din
vremea Săborului de la Nicheia, pînă la anul, ce au fost îndireptat
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călindariul, vine greşală de 4 zile, care cum nu o luat în samă sau
nu o băgat în samă pentru uşurime materii au greşit însămnarea
zilelor lunii noao şi plinirii lunii, dintr-a cărora însămnare stau
Pastile şi toate sărbătorile cele, ce să mişcă. De aice au venit şi
altă greşală, adecă, în rînduiala slovelor duminecilor, nepuindu-le
pe ele zilelor sale, ci altor zile. De aice s-are fi smintit tot rîndul
lunilor că, precum întocmirea nopţii cu a zilii cea de primăvară,
mai de demult cădea în 21 de zile ale lui Marţ şi acuma vine în
382 11 zile după // călindariul cel vechiu; aşa iară după atîţe ani va
fi întocmirea nopţii cu a zilii în zioa cea mai depre urmă a lui
Februarie şi apoi în Ianuarie şi după acea şi în Dechemvrie; şi
aşa lunile cele de iarnă or fi de primăvară şi cele de toamnă or fi
de iarnă şi cele de vară or fi de toamnă şi cele de primăvară or fi
de vară şi acum pînă la anul 1700 au trecut şi altă zi, într-acesta
chip, ca unde era mai-nainte întră călindariul cel vechiu şi cel
noou schimbare de zece zile, acum îi de 11 zile şi unde mai-nainte
cînd după călindariul cel noou să număra 21 de zile, adecă ale
lui Marţ, după cel vechiu să număra 11 acum, zece au început a
număra. Deci pentru ca să încungiurăm aceste lucruri necuvioasă
şi să le ducem toate la statul şi rînduiala lor cea mai denainte,
pin smulgerea celor zece zile au început a chema sau a numi zioa
383 aceea 21, care mai-nainte era şi iaste acum la cei de la Ră- // sărit
a 11-cea şi aşa purced peste tot anul. Nice-i acest lucru vrednic să
te miri mult, că precum pururea după al patrule an să adaugă lui
Feurarie o zi (şi atunci să cheamă anul visect), că anul are 365 de
zile şi şasă ceasuri, care ceasuri după patru ani fac o zi, aşa pentru
că acelor ceasuri le lipsăsc 11 cirturi mici, care după a 33 de ani
fac cu o zi mai puţin, dirept iaste, ca zioa aceea să să lasă.
Întrebare. Eu cum nu-s matematic nu înţeleg bine această
învăţătură, pentr-acea aş vrea măcar să ştiu, călindariul iaste de
credinţă dumnezăiască?
Răspuns. Materia călindariului nu să ţine de credinţă
dumnezăiască, însă cum însuţi mărturiseşti, că nu poţi înţelege
ocile adusă de noi aici, măcar te lasă după sfatul celor înţelepţi,
carii toate după legile şi poruncile canoanelor şi după îndireptările
astronomiceşti foarte pe ales s-au cercat. //
Preotul. Materia credinţii îi a lucrurilor sau de lucrurile cele,
384
care-s de lipsă, ca să să crează. Iară materia călindariului îi a
rînduielii sau de rînduiala sărbătorilor, adecă, materia călindariului
îi rînduiala sărbătorilor după vreme; pentr-acea nu să poate chema
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eritic, nice şchizmatic cel ce ţine încă călindariul cel vechiu; însă
cine are vrea să meargă mai dirept într-acest lucru după porunca
Sfinţilor Părinţi, are tribui să ţie călindariul cel îndireptat a lui
Grigorie Papa. Nice s-are scorni pentr-aceasta în Beserica noastră
cea grecească vro amestecare sau învăluială mare, că de am
începe şi noi a socoti zilele lunilor, precum socotesc latinii, aşa
ca, cîndu-i la latini zi întîiu de Ianuarie, să fie şi la noi dintîiu şi aşa
şi de celealalte tocma fără de nice o mutare şi schimbare în cărţile
noastre besericeşti, în rînd, în ţărămonii şi în rituş, împreună cu
385 ei am sărba şi Pastile // şi celealalte sărbători, care-s nestătătoare
şi care-s stătătoare peste tot anul; şi aşa are fi mai mare libov şi
dragoste creştinească întră noi şi am încungiura multe lucruri
necuvioasă şi înprilejuri, care să tîmplă celor, carii lăcuiesc întrun sat au într-o cetate cu latinii şi celor, carii au au muieri letineşti
au slujesc domnilor celor letineşti.
Întrebare. Iaste adevărat aceasta, care zic unii, că latinii nu ţin
şapte săboară mari de obşte, care s-au făcut la Răsărit, nice ţin
toate, care s-au tălmăcit şi s-au rînduit într-însăle?
Răspuns. Beserica Rîmului şi acele şapte săboară mari ţine
foarte în mare cinste şi altele, care s-au făcut la Apus; şi foarte
tare crede toate, care au fost de ele tălmăcite şi date afară ca să
să crează de credinţă. Iară care au rînduit pentru mai bun rîndul
386 besericesc, precum de cei de la Ră- // sărit nu să ţin toate, aşa nice
de cei de la Apus.
Preotul. Cînd în vrun săbor mare pe lege strîns şi făcut să
tălmăceşte, să rînduieşte şi să porunceşte sau să dă afară ceva,
ca să să crează ca un articuluş de credinţă, tribuie toţi fără de
nice o îndoială a crede, nice poate cineva a-1 tăgădui şi să nu să
cheme eritic. Că de vreme ce săboarele cele mari de obşte au în
tălmăciturile şi legăturile sale în ajutoriu pe Duhul Sfînt, nu pot
greşi; că amintere n-am şti ce să credem şi adevărul unul iaste;
şi ce-i o dată adevărat, pururea îi adevărat. Pentr-acea orice au
poruncit acele şapte săboară ca să să crează de toţi, n-au tăgăduit
Beserica Romei nice o dată, nice s-au schimbat măcar într-un
lucru cît de mic. Iară afară din lucrurile şi puntumurile cele de
credinţă, multe altele au rînduit Sfinţii Părinţi în canoanele pentru
387 îndireptarea năravuri- // lor şi rîndul bun au podoaba Besericii,
care după schimbarea vremii, locului, feţelor besericeşti au a
lipsi Besericii să pot iară a să schimba de alţii precum de multe
ori pentru ocile, care am adus înainte aci mai sus s-au tîmplat.
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Intr-acestea, dară, lucruri au altele asemene acestora, care nu-s
de credinţă, ci-s pentru podoaba sau mai bună rînduiala, cei de la
Apus de cătră cei de la Răsărit şi cei de la Răsărit de cătră cei de
la Apus s-au deschilinit într-unele şi nu le-au ţinut toate deplin;
ci acestea nu strică credinţa, care rămîne întreagă, nemişcată şi
neîntinată, măcar s-are muta şi s-are schimba cele, care nu-s de
materia credinţii, învăţăturile, tălmăciturile, dezlegăturile sfintei
credinţe, care le-au descoperit şi le-au dat afară acele şapte săboară
mari, pe scurt sînt aceste: în Săborul dintîiu, care s-au făcut de
Sfinţii Părinţi la Nicheia, anul Domnului 325 au dat afară Sfinţii
388 Părinţi, cum că Domnul Hristos nu-i // numai singură şi curată
făptură, precum au învăţat Arie, ci îi adevărat Dumnezeu întrupat
şi într-o fire cu Părintele de vecie. Şi atunci au însămnat Sfinţii
Părinţi vremea Paştilor, poruncind toţi creştinii să sărbeze Pastile
întîia duminecă după întîia plinirea lunii, care-i îndată după ce
vine primăvara, noapte asemene cu zioa.
În al doilea Săbor Mare, care s-au făcut la Ţărigrad, anul
Domnului 381 au dat afară Sfinţii Părinţi, cum că Duhul Sfînt nu-i
făptură, precum au învăţat Machedonie patriiarhul Ţărigradului,
ci îi adevărat Dumnezeu nefăcut şi L-au mărturisit a fi a triia Faţă
a Sfintei Troiţă.
În al treile Săbor, care s-au făcut la Efes, anul Domnului
431 au dat afară Sfinţii Părinţi în Domnul Hristos a nu fi doao
hipostaze- s, adecă, doao feţe, precum zicea Nestorie patriiarhul
389 Ţărigradului, ci adevărat numai una şi aceasta dumnezăiască. Şi //
cum că Maica Precistă nu să poate chema numai Maica lui Hristos,
ce şi Maică lui Dumnezeu, pentru c-au născut pe Dumnezeu,
adecă pe Hristos, care pentru împreunarea firii dumnezăieşti cu
cea omenească n-au fost numai om, ce şi Dumnezeu. Şi atuncea
au afurisit eresul pelaghienilor împreună cu Pelaghie, care nu vre
să îngăduiască, cum că omul are voie slobodă.
În al patrule Săbor, care s-au strins la Calţedon anul Domnului
451 au dat afară Sfinţii Părinţi, cum că în Domnul Hristos îs doao
firi şi doao voi sau voinţe, adecă, firea omenească, care are voia sa
omenească şi firea dumnezăiască, care are voia sa dumnezăiască.
Într-acest Săbor au afurisit Sfinţii Părinţi şi pe Eutichie Abătui sau
Egumănul şi pe Dioscor patriiarhul Alixandriei şi pe alţi eritici şi
înnoitori, carii învăţa numai o voie a fi în Domnul Hristos.
În al cincile Săbor, care s-au strîns laŢăligrad, anul Domnului
390 553 // sfinţii au afurisit pre Teodor Mopsuestianul şi pe Teodorei

Catehismul lui Iosif de Camillis 1726

Ţirţanul şi pe alţi eritici şi înnoitori, carii au scris şi s-au pus
împotriva faptelor sau celor ce s-au fost isprăvit şi legat în
Săboarele cele Mari de la Calţedon şi de la Efes şi au afurisit şi
blăstămului i-au dat; şi greşelele lui Orighin şi a ucinicilor lui, care
învăţa, că diavolii, dracii şi cei, carii merg la iad, sau îs pierduţi,
nu să vor munci în veci, ci oarecînd vor sfîrşi muncile sale şi să
vor întoarce iară la mila lui Dumnezeu şi să vor număra întră cei
aleşi ai lui Dumnezeu.
În al şasăle Săbor, care s-au strîns iară la Ţăligrad, anul
Domnului 680 au afurisit Sfinţii Părinţi pe Teodor Făreanul şi pe
patru patrierşi ai Ţărigradului, adecă pe Sirghie, Pir, Pavel şi pe
Patru şi Chirii de la Alexandriia, carii zicea, că în Hristos numai
o voie să află şi numai o putere.
În al şeptele Săbor, care s-au // strins la Nicheia anul Domnului
391
787 au afurisit Sfinţii Părinţi pe stricătorii de icoane, adecă, pe cei
ce învăţa, că nu-i slobod şi nu să cade să cinstim sfintele icoane şi
izgoniia pe cei ce cinstiia sfintele icoane, ca pe neşte închinători
de idoli. Şi au arătat, că sfintele icoane îs vrednice să să cinstească
nu pentru acea materie din care-s făcute, ci pentru feţele celor
ce-s închipuiţi şi zugrăviţi într-însele, că cinstea care să dă icoanei
lui Dumnezeu au ai lui Hristos au a Maicii Preciste au icoanelor
sfinţilor au îngerilor să dă şi să socoteşte celui ce-i închipuit şi
zugrăvit într-acea icoană. Aşa icoanei lui Dumnezeu ne închinăm
şi o cinstim mai pe sus decît toate, pentru mărirea lui Dumnezeu,
care îi scris şi zugrăvit într-însa. Icoanele sau chipurile sfinţilor
le cinstim cu cinste mai de jos pentru destoiniciia sfinţilor
392 şi în sîmbrîşia şi prie- // tenia lor cu Dumnezeu şi fericirea
dumnezăiască. Şi cum că şi moaştele sfinţilor îs destoinice, ca
să să cinstească pentru mărirea şi fericirea lor, cu care vieţuiesc
şi să veselesc ei după suflet la Dumnezeu. Şi cum că ajutoriul,
rugăciunile prefericitei Vergure Marii şi altor sfinţi şi îngeri ai lui
Dumnezeu ne sînt noao de treabă şi de folos şi pentr-acea tribuie
să cinstim sfinţii şi sfintele lui Dumnezeu şi să-i chemăm întrajutoriu. Toate acestea pururea Beserica Romei le-au păzit şi le
păzăşte şi acum ca neşte articuluşure ale adevăratei credinţă. Iară
rînduielele şi canoanele, care s-au rînduit şi s-au dat afară întracele sfinte Săboară de Sfinţii Părinţii (care acum aici pentru pripa
nu le poci aduce înainte), de nu să vor ţinea toate de latini, nu
te mira, nice gălcevi împotriva lor, că şi voi cu grecii voştri cei
393 de mai-nainte, ruşi, rumâni, pentru carii mai ales // au fost date
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la Răsărit şi rînduite acele canoane şi unii nu le ţineţi. Fie dară
deplin cu noi măcar acum mai pre urmă, cea de demult şi mult
poftită şi aşteptată şi foarte de mulţi tare şi cu dedinsul cerută,
Sfînta şi Fericita Unie, care în Săborul Mare de la Florenţia anul
Domnului 1438 săborniceşte de Părinţii greceşti şi letineşti au fost
tocmită, legată, aşezată şi întărită; carii cu o gură şi cu o inimă
o mărturisit, adecă, cum că Papa de Rîm au rămas adevărat şi
pe lege în locul Sfîntului Patru, care era mai mare apostolilor şi
vicariş Domnului Hristos pre pămînt şi cum că Beserica Rîmului
Catolicească şi Pravoslavnicească îi cap mai mare şi scaunul
dintîi şi stîlp nemişcat credinţii creştineşti şi catoliceşti. Şi cum
că Duhul Sfînt de la Tatăl şi de la Fiiul ca de la un începătoriu
purcede din veci.
Cum că pî- // nea dospită şi azimă îi materie destulă pentru
394
jirfire, unde şi noi bine şi destoiniceşte într-această dospită şi ei
în pîne azimă Sfînta Priciştanie, adecă, cinstit şi Sfînt Trupul lui
Hristos, foarte bine şi destoiniceşte îl prefac şi-1 sfinţesc. Şi cum
că nu numai la judeţul cel mai depre urmă de obşte sau de toată
lumea ne vom judeca; ci fieşte care om după această moarte, din
vreme îndată să judecă de Dumnezeu la judeţul cel dechilin. Şi
cum că direpţilor să dă mărirea sau împărăţiia ceriului, adecă,
să poartă sau să mută la Raiu, care să varsă de tot binele, unde
împreună cu îngerii şi toţi sfinţii fieşte care după faptele sale
chiar vor vedea faţa lui Dumnezeu şi vor rămînea blagosloviţi lui
Dumnezeu Tatăl. Iară păcătoşii să vor trimite în ghehena cea mai
dedesubt, unde împreună cu diavolii în focul nestins şi nesfîrşit să
395 vor munci. Şi cum că afară // din Raiu şi din iad să află încă şi al
treile loc, unde sufletele, care trec dintr-această lumea cu păcate
mici să opresc să să curăţască de ele. Iară pentru păcatele cele
de moarte, pintru care ş-au fost înfrînt inima destul şi deplin au
s-au pocăit şi-s dezlegaţi de ele pe lege şi-s slobozi de pedeapsa
de vecie, nimica nu rămîne într-îns mai mult ca să să curăţască în
Purgatórium, fără numai pedeapsa sau pătimirea pînă la o vreme,
care tribuia să o plinească într-această lume pînă ce trăia. Şi cum
că să află şi alt loc deschilinit de cătră cel, în care să opresc sufletele
pruncilor celor mici, care mor fără botez, adecă, nebotezaţii, carii
în Raiu nu pot merge pentru păcatul, în care să nasc, nice pot
merge în ghehena, adecă, la iad cu cei, care-s în veci periţi, pentru
că n-au făcut nice un păcat de moarte în viaţa lor, pentru care merg
396 oamenii la iad. Mai // pre urmă, cum că Sfînta Beserica Rîmului
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nu-i întinată măcar cît mai puţin cu vrun eres, ci ţine credinţa
cea adevărată, sfînta, evanghelicească şi apostolicească deplin
şi nemişcată şi învaţă năravurile cele de mîntuire şi obiceiul cel
lăudat şi lui Dumnezeu iubit şi priimit îl ţine pururea. Aşa de veţi
crede acestea toate şi alte învăţături ale Sfintei Beserici Catoliceşti
şi neîntinate le veţi păzi şi veţi plini toate poruncile marelui
Dumnezeu şi Besericii Rîmleneşti Catoliceşti foarte cu osîrdie şi
cu credinţă veţi putea trage nădejde de simbriia, care Dăruitoriul
tuturor bunătăţilor o făgăduit celor ce-L iubesc şi-L ascultă pe El
şi făcătorilor de bine, adecă, mărirea sau împărăţiia ceriului, care
nu va avea sfîrşit în vecii vecilor. Amin.
SFÎRŞIT//
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Cuvântul traducătorului
Ioan Korniţkii

Glosar

acar, adv.
adău, s. n.
adăutare, s. f.
ademant, s. n.
adumit, adj.
aire, de-aire, adv.
alduit, adj.
alegăzui, verb refl.
alenui, verb
ales, adv.
aleşui, verb
amintere, adv.
amirui, verb
aprăbălui, verb
arătare, s. f.
articuluş, s. n.
asupreală, s. f.
bajocură, s. f.
bănui, verb
băsău, s. n.
betegos, adj.
beteşug, s. n.
biciuleat, s. n.
biciuluit, adj.
bintătui, verb.
bintătuială, s. f.
birşag, s. n.
biu, s. n.
bizăntui, verb
blagoveştenie, s. f.
bobonoşag, s. n.
bogoslovie, s. f.
boz (bog?), s. m.
bucina, verb
busului, verb

ori, sau
dare, taxă
adăugare
diamant, obiect de podoabă cu diamante
adormit
în altă parte, aiurea
binecuvântat
a promite, a se obliga
a se duşmăni
mai ales
a pândi
de altfel, alminterea
a obţine
a aproba
cuprins, listă
articol
asuprire
batjocură
a se necăji, a-i părea rău
răzbunare, supărare
bolnav, bolnăvicios
boală
plăcere
plăcut, dorit
a pedepsi
pedeapsă
judecată, sancţiune financiară, amendă
belşug
a asigura
bunavestire
superstiţie
teologie
idol, zeu
a suna din trompetă
a persecuta, a supăra
catcheziş, s. m.
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catecumen, s. m.
căuta, verb (a căuta să facă)
căuta, verb (a căuta spre cineva)
cerceta, verb
chedve, s. f.
chiar, adj. şi adv.
chilinire, deschilinire, s. f.
chitileni, verb
chitire, s. f.
cin, s. n.
cirt, s. n.
cizmatic adj., s. m.
cîrşnire, s. f.
cliros, s. n.
cocon, s. m.
conteni, verb
cosori, verb refl.
cristal, s. n.
crizmă, s. f.
cu de-dinsul, adv.
curăbier, s. m.
de cie înainte (expresie)
dechilin, adj., adv.
deire, aire, adv.
deschilini, verb refl.
deschilinire, s. f.
dezvolt, adj.
disţiplină, s. f.
dosadă, s. f.
dosădi verb
eftinie, s. f.
elemen tuni, s. n.
eritic, s. m.
fachiu, s. m.
feaeresc, adj.
fur, s. m.
furtişag, s. n.
fustui, verb
gance, s. f.
gelăzui, verb
genărar, s. m.
ghehena, s. f.
ghemant, s. n.
glajă, s. f.
gloabă, s. f.
cateheză
cel care se pregăteşte pentru primirea

Botezului
a trebui, a fi necesar
a privi, a avea grijă de cineva, a fi în relaţie
cu ceva
a îngriji, a vizita
bunăvoinţă
clar
separare
a supune
chibzuială, a chibzui
ordin (călugăresc), treaptă a preoţiei
sfert, fracţiune din ceva
schismatic
scrîşnire
cler
prunc, copil
a fi interzis, a opri
a se împunge
cristal
uleiul folosit la botez
cu orice preţ
marinar
de aici înainte
separat, pe rând
de undeva
a se despărţi, a se deosebi
deosebire
detaliat
disciplină
necaz, problemă
a necăji
cumpătarea
materie, element
eretic
bastard
sălbatic
hoţ
hoţie
a afuma
defect
a şicana
general, ofiţer
iad, infern, gheenă
diamant
sticlă
amendă, pedeapsă
globi, verb
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grădeciură, s. f.
haznă, s. f.
her, s. f.
hert, adj.
hibă, s. f.
hipostază, s.f.
hîrţi (zilele hîrţilor)
iboste, s. f.
ibovnică, s. f.
iosag, s. f.
iproci, adv.
isdrailtenesc, adj.
işpan, s. m.
împizmi, verb. refl.
împresura, verb
încungiurat, adj.
îndărăpnicia, s. f.
înfluri, verb
înpistrătură, s. f.
înprilej, s. n.
însîmbrîşia, s. f.
întina, verb
jah, s. n.
jăhui, verb
jirfă, s. f.
judeţ, s. n.
jugănit, adj.
lătrughie, s. f.
letcă, s. f.
libov, s. n.
Limb, s. m.
lunătăcie, s. f.
mai-nainte, mainte, adv.
matematic, s. m.
materialiter, adj.
matezie, s. f
măierişag, s. n.
mărăstui, verb
meşterşug, s. n.
mirosănie, s. f.
moştean, s. m.
muncă, s. f.
necăiri, adv.
nemişit, adj.
nerod, s. n.
nimernic, s. m.
a pedepsi, a amenda

etapă, treaptă, grad
folos
fier
fiert
greşeală
ipostază
zi din post scutită de post
pofta patimilor
iubită
bunătate
etcetera, şi altele
izraelian
funcţie administrativă, şpan
a se supăra, a se certa
a apuca, a prinde
înconjurat
necunoştinţă, îndărătnicie, obtuzitate
a înflori
împodobire, podoabă
ocazie
prietenia
a murdări
jar, jaf, pradă
a arde, a jefui, a prăda
jertfă
judecată
castrat, (prin extensie) animal de tracţiune
liturghie
temă de casă
dragoste
loc, unde merg sufletele copiilor morţi
nebotezaţi
somnambulism
înainte
matematician
concret, materialiceşte
materie, disciplina, ştiinţă
pământ, domeniu
a murdări, a decade
meşteşug
mirodenie
moştenitor, urmaş
chin (în expresie: cu atîte munci şi durori)
nicăieri
înnobilat
popor
străin
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nuniurui, adv.
oblici, verb
obostea, s. f.
ocară, s. f.
ocă, s. f.
ocărîtură, s. f.
ocoşag, ocşag, s. n.
paie (să-i paie rău)
Paresimi
parfirie, s. f.
pat, să pată, verb
pat, s. n.
peste-firesc, adj.
petutindine, adv.
pizmaş, s. m.
pizmă, s. f.
pîrgă, s. f.
pleşe, s. f.
poftori, verb refl.
polaţ, s. n.
pomăzuire, s. f.
posluşanie, s. f.
praznic, s. n.
Prejdesfeştenie, s. f.
Preobrajenia, s. f.
petutindine, adv.
prici, verb ref.
pristăvire, s. f.
primblare, s. f.
prociti, verb.
prost, adj.
publican, s. in.
punt, s. n.
punt, s. n.
pustişag, s. n.
pute proşti, adj., expresie
putrăgiune, s. f.
ram, s. n.
rost, s. n., Ioan Rost de Aur
rumpere, s. f.
sacrileg, s. n.
săc, adj.
sămlălui, verb. refl.
scump, adj.
simbrie, s. f.
slobod, adj, adv.
s mice a, s. f.
mimănui

a găsi, a afla
dragoste, iubire
ruşine
cauză, pricină
ceartă
minte, înţelepciune, inteligenţă
să-i pară rău
Postul Mare
eparhie
a păţi
pat de dormit
supranatural
pretutindeni
invidios
invidie, ostilitate
începutul coacerii (plantelor), începutul
maturităţii
chelie
a (se) repeta
Palat
ungere cu mir
supunere, ascultare
sărbătoare
Liturghia Darurilor înainte Sfinţite
Schimbarea la Faţă (6 august)
pretutindeni
a se împotrivi
moarte
plimbare
a citi un text în public
simplu
răufăcător
punct
măsură de greutate, funt
nenorocire
simplu
putreziciune
ramura (bisericii)
gură, Ioan Gură de Aur
rupere
sacrilegiu
uscat, sec
s se socoti
zgârcit
cinste, plată
liber
nuia, ramură proaspăt crescută, instrument
de tortură
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solitor, s. m.
soroci, verb
sparia, verb
spăşi, verb
spune de rost (expresie)
stătător, adj.
Stretenia, s. f.
sucaş, s. n.
sucui, verb
sudalmă, s. f.
sutaş, s. m.
şogor, s. m.
şoma, s. f.
tapşă, s. f.
timniţ, s. n.
tist, s. n.
titulus, s. m.
tîrsin, s. m.
ţărămonie, s. f.
ţenuşă, s. f.
ţiclu, s. n.
ţintirim, s. n.
ucigat, adj.
uflat, adj.
uiagă, s. f.
unie, s. f.
unt de lemn
untul catecumenilor
urşinic, s. n.
utîrnea, s. f.
vas (ales), s. n.
vădi, verb refl.
Vergură, s. f.
verhovnic, s. m.
visect, adj
Vîhodul cel mare
zaviznic, adj.
zăciuială, s. f.
zdărăi verb
zgîi, s. 01.
solicitant
a fixa termen, a destina

a speria
a se mântui
a spune pe de rost
stabil, constant
Sărbătoarea întâmpinării Domnului (2
februarie)
obicei
a obişnui
înjurătură
ostaş cu suliţă, centurion
cumnat
bir, taxă
taxă
temniţă
cinste
titlu
ciliciu, instrument de tortură
ceremonie
cenuşă
ciclu
cimitir
ucis
umflat
parte
unire
uleiul pentru ungere cu mir
untdelemnul folosit pentru ungerea celor care
primesc Botezul
catifea
utrenia, slujba de dimineaţă
fiinţă deosebită
a descoperi
Fecioară
întâi-stătător
bisect
Ieşirea cu Darurile (ritual la Liturghie)
invidios
a zecea parte
a zgâria
omul care se uită insistent
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Summary
The Catechism of loan Iosif of Camillis was printed în Romanian
în Cyrillic letters at Trnava (Slovakia) în 1726. It represents a book of
Christian teachings destined for children and priests, of a new religion,
în our case, the Greek Catholic.
Iosif of Camillis wrote his works at the beginning of the 9th decade
of the 17th century, while he was a Uniate bishop for Ukrainians at
Mucacevo and he was at the same time trying to expand his authority în
the North of Transylvania în the area of Sătmari, but also în Bihor. The
activity of bishop of Camillis goes along the line of policy employed
by the Court of Vienna to attract the Orthodox population, which was
under the influence of the Turks, toward the Church of Rome. He was to
become the head of the Uniate Church from all the territories belonging
to the mediaeval Hungarian kingdom. At the heart of the matter there
was Leopold Kollonich, cardinal, responsible also among other things
for the gathering of Orthodox people toward the ecclesiastic union.
The printing of books was one of the means employed to this end by
Kollonich and also by Iosif of Camillis at the advice of the former.
The Catechism of Ioan Iosif of Camillis was initially written în
Latin and then translated în Ukrainian Russian and Romanian, both
editions being printed at Trnava (Slovakia). For this enterprise Leopold
Kollonich fitted out the Jesuit printing press (the Academic Printingpress) from Trnava with sets of Cyrillic letters that he acquired from
Krakow and with which he printed the two Catechisms but also the
Primers destined for the Croatians and Serbs.
În the study regarding the historiography of the matter we suggested
1726 as the main coordinates of the printing of The Catechism from
Trnava. Our debate takes into consideration a number of facts that
came to the surface during the study. It was already settled that initially
The Catechism was elaborate în Latin. The authors who dealt with
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the research of the editions of 1696 and 1726 (we observe the fact that
this book arose the interest of authors especially from the 19th century)
indicate a translator into Romanian named Francise Szúnyog. At the
same time în the bibliography it is mentioned that the 1726 edition was
preceded by another one from 1696, translated by the same Szúnyog.
It is difficult to talk about the 1696 edition, as it was not preserved
în libraries, however, în the Hungarian and Slovak bibliographies
referring to the 1696 edition, a Roman Catholic Catechism is recorded
sometimes with Petrus Canisius as its author.
We also have a few question marks concerning Francise Szúnyog,
the translator of The Catechism. He was born în 1669 (near Trenčin,
Slovakia), he studied în Vienna, Trnava, Levoča and he moved a lot în
different Jesuit learning centers în the area. He arrived în Cluj în 1701
according to the last bibliographic work (Lukács) and it was for the
first time we could indicate his presence în Transylvania and we do
not believe that he was there în Romanian environment. It was only în
1704-1709, and then 1710-1715 (he died în Alba Iulia în 1726) that he
was present în the position of theologian working for bishop Atanasie
Anghel who was a Uniate at the time, when he decidedly learned
Romanian. În 1696 F. Szúnyog was 26 years old and we wondered
whether he may have translated The Catechism already printed în 1696.
We also wondered if indeed there had been a Romanian Catechism
în 1696, it might have been that of Camillis or still a Roman catholic
edition of Canisius. What do earlier authors rely on when they consider
that the editions of 1696 and 1726 are identical as well as translated by
the same person? There are many historiographie questions that cannot
be solved due to a lack of copies as well as to the translator of the 1726
edition who did not record his name or a few ideas on the edge of the
edition, as I. Kornickij the translator into Ruthenan had done.
The Catechism from 1726 is an elegant book, printed with a wellexecuted letter, în a printing press where important catholic works
destined for the Counter-reform had been printed. It is obvious from
the context that these teachings were also destined for the Romanians
by the author. The theological study captures the importance that Tite
Catechism from 1726 had for the dissemination of the principle of unity
between the Eastern Church and the Western Roman Catholic Church.
This book of teachings is meant to acknowledge the four Florentine
issues (in the Catholic doctrine), that had formed the ground for the
separation of the two Churches în 1054: the acknowledgement of Papal
leadership, the Filioque (the springing of the Holy Spirit also from the

Son), the Purgatory (the place of purification between heaven and hell)
and the use of unleavened bread în the celebration of the Eucharist.
Compared to other catholic Catechisms it is obvious that Camillis
structured his Catechism according to the Latin model (Faith, Prayer,
Commandments, Mysteries) an order characteristic to the Petrus
Canisius editions, but not of the Tridentine one, however we mention
that The Catechism printed în Blaj în 1797 maintains the same structure.
The Catechism researched and edited by us employs an innovation
that could not have been noticed with other Catechisms (Bellarmino,
Canisius, Petru Movila's Orthodox Confession). Iosif of Camillis,
besides the typical construction for catechisms through questions and
answers, also introduced the voice of the priest, comprehensive în the
1726 edition. The priest, who had the children learn the lesson - the
answers to the questions by heart, during the church hour he was to
elaborate on the suggested theme making references to the Holy
Scripture. It was to the priest that Camillis was addressing, he had to
know very well the teachings of the “real” Church and once he acquired
these teachings to be able to preach them în church.
De Camillis provided, through his Catechism to the “ab initio”
Orthodox eastern population, a set of rules as well as a comprehensive
exposition of the “new“ faith with the purpose of guarding it from
“heresies”. He also approaches the new relationships between the
Greek-Catholic believers and their old Orthodox brothers but also
the foundation of the special relation with the new Roman-Catholic
brothers. The meditations and the teachings also refer to the nature of
inter human relationships between people belonging to one or another
confession. The aim of t of Iosif de Camillis was to offer the Greek
Catholics a basis of learning as well as an identity of their own.
Translation: Natalia Munteanu
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