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PREFAȚA.
Izvorul învățăturilor creștine e s. Scriptură. Celce să pro-

Voacă însă la ea ca autoritate trebue să fie deplin convins de
cuprinsul ei dumnezeesc, care în forma de acum (T. V. și N.)
are istoria sa. Sănţelege că la deosebitele cestiuni ale acestei
istorii mam mărginit numai la cele esenţiale și actuale, lăsind
lao parte ceeace e de ordine secundară. De aceea nici în Ş.
literaturii n'am amintit autorii şi opurile. care din vechime pănă
"în timpurile noastre tractează disciplina de faţă crezind așa

“a reduce forma cărții.

Împărţirea e cea noauă premiţind partea, “întîia, deoarece
mai cu temei înțelegem întregul fiind cunoscute părțile; iar
citatele din tradiţie sînt puse cu textul l6r.
|
Fie ca această carte să contribue la cunoașterea cuvîntului dumnezeesc şi împărtășindu-ni-să spiritul puterii, al dra-

gostei şi al înţelepciunii să nu ne rușinăm de mărturia; Dom„nului nostru. Isus

Cristos.

Caransebeş la 14 Octomvre

1891.
Autorul.

1.

„+:

ÎNTRODUGERE,

Ş. 1. Noţiunea și împărţirea Isagogiei.
|

Disciplina, care să ocupă cu istoria si caracterul s. Seripturi. (la părţi și întreg) să numește Isagogie, adecă Întroducere.

_-

e

|

|

i

„

„ Numele acesta e foarte nehotărit; de aceea în timpurile
mai vechi înțelegeau sub această disciplină toate cunoștințele
necesare la exegeză, cum: filologia sacră, arheologia biblică, ..
istoria şi geografia, biblică, ermineutica, critica, biblică etc., și.
abia timpul mai nou a mărginit cuprinsul ei la cele espuse. De
observat, este însă că acest. nume e foarte vechi.. Cassiodor :zice
“în prefaţă la opul său (vezi $. 2.) că sînt întroductorii libri;
numeşte predecesorii săi pe acest teren: întrodactores scripturae divinae; iar numirea, Isagogie e luată, dela opul lui Adrign
(vezi Ş$. 2).
o
în
i

Sinta, Scriptură!) conţine cuvintul lui Dumnezeu, care s'a;
dat nu numai

pentru

o

generațiune,

ci

avea

să

fie

normă

pentru toţi credincioșii.
Istoria predării și păstrării lui e obiectul disciplinei de faţă; cercetarea în această direcţiune însă
„trebue să fie istorico-critică.?) Va trebui adecă să să arate:

originea

şi “autenticitatea

fiecărei cărţi; cum

ele sau adunat

întrun singur op, espuindu-să mai deaproape caracterul acestuia,
cu privire la estenziune, părțile sale și la înșirarea cărţilor;
iar întregitatea canonului să dovedeşte cu' storia păstrării şi

dățirii lui. Deci împărţirea:

„-

1 Nu fără interes e a şti că o parte a s. Scripturi, adecă Testamentul
vechi să ia în doauă înțelesuri: dogmatic şi istorie. În cel: dintii este uricul
. descoperirii dumnezeeşti făcute poporului israiltean, ca pregătire la religiunea, de- :

plină

(BEvr. 1, ,);

în al doilea colecţiunea literaturii evreeşti dela început pănă,

- după exilul babilonian. În amîndoauă înțelesurile are atributul sînt, — În privinţa dogmatică pot servi ca normă cuvintele lui Iosif Flaviu : „Prin fapte arătăm
"cît demult am. crezut noi în aceste cărți. Căci pănă acum nime w'a, cutezat nici

să adaogă nici să lasă ceva. Tuturor Iudeilor e înăscut încă din cea mai fragedă
pruneie: a le ținea ca poruncile lui Dumnezeu, a' rămînea întrinsele şi pentru ele,
.
„dacă e delipsă, a şi muri.“ (Contra Apion. IL, 8).
|
2) Acest'adaus s'a făcut abia, în veacul trecut de G. L. Bauer în opul său;
Entwickelung einer 'historisch-kritișchen Einleitung in die Sehriften des A. T,
Niirnberg und Altd. 1794.
a
,

Partea întâia tractează despre
Scripturi ocupîndu-să :

1.

T. V.

a)

cu literatura

originea şi autenticitatea s.

'T. V. în genere:

după

des-

voltarea şi caracterul său; după limbile sale;. 0) cu originea
şi cutenticilatea singuraticelor cărţi ale T. V.: Pentateuhul;
scrierile profetice (profeţii anteriori şi posteriori); aghiograjele

(cărţile poetice, profetice şi istorice).
-

-

2, T. N. a) cu literatura T. N. în genere: după desvoltarea şi caracterul său; după limba sa; 0) cu originea şi
autenticitatea singuraticelor cărţi: cărțile istorice (cele 4 evangelii, Acta); cărtile didactice (epistolele lui Paul şi cele catolice);

cartea profetică (Apocalipsa).

o

Purtea a doaua tractează despre istoria cărților s. Scripturi
espuind:
|
Ă
|
1. canonul. ÎL. V. și N.; autoritatea lui la Iudei şi
creştini;
i
a]
|

„9. Păstrarea și lăţirea lui în textul original, în traduceri și.cu aceasta în legătură tractarea lui ermineutică.
Ş, 2. Literatura.

Întroducerea istorico-critică e o disciplină noauă. Părinţii

bisericii recunoscînd deadreptul inspirațiunea sîntei Scripturi
căutau numai să apere contra tuturor atacurilor dogmele scoase
„ dintrinsa. Ei așadar să “ocupau mai mult cu cuprinsul ei: şi,
- dacă ating unele. cestiuni isagogice, apoi o fac aceasta mai
mult

din

întîmplare.

Astfel.de notițe

lian, Clement Alexandrinul, Origen,
Fusebie, Ieronim, Augustin ete.1) -

găsim

la, Irineu,

'Terta

Dionisie dela Alezandria,
|

Din veacul al 4. încep a să pune notițe scoase din

tra-

diţie ca precuvintări la explicările sîntei Scripturi. Aşa fac Crizostom, Teodor de Mopsvestia, Teodoret, Leronim, Ilarie Diacon,
(f 390 numit Ambrosiaster). Noi avem însă și 'opuri ermineutice cari ne arată numărul cărților ce constitue canonul
;
conţin notițe despre autorul și caracterul unor cărți, despre
timpul traducerilor. Atari opuri au scris. Azgustin (De
doctrina christiana libri VD, Adrian (probabil că a trăit în veacul
al 5. —— pela
450 — Întroducere în dzeeștile scripturi) ; Luniliu
(episcop african
mare merit pentru-culegcrea ştirilor n
AR 1) Cele mai mare
viris illustribus)
şi Eusebiem (Iştoriantru-cule
bisericească
,nai

vechi 'au Jeroni
eronim (De

—7 '—

pela 550: De partibus divinae legis libri TD şi Cassiodor (De.
institutione. divinarum literar um).
Evul mediu nu produce nimica din cauza, „că fiind limba
evreească foarte puţin cunoscută, cercetări temeinice nu să puteau face.

" Reformaţia din veacul al XVI.
desvoltare.
Scriptură

Reformatorii,

a dat impulzul la o noaui

întemeindu-și învățăturile lor pe sînta,

ca unica “autoritate

dzeească

—

în opunere

cu

câ-.

tolicii — fură siliţi să să ocupe mai cu dinadinsul de întrebările
ce .o ating. Ei deci au început a scruta după întregitatea, lor :
atît textul original . cit şi traducerile existente.
" Acest exemplu fu, continuat de urmașii lor; în urmă imitat
chiar şi de unii catolici (Santas Pagninus, domikican. + 1514;,
„Siztus Senensis 3 1599; Salmeron ţ1585; Bellarmiu
1621
etc.), pănăce oratorianul Rihard. Simon (ţ 1712) pusă rezultatele cercetărilor făcute întrun sistem întemeind astfel întroducerea istorică 1).
Puindu-să acum baze solide, la o tractare ştienţifică, atacurile filozofiei (deizmul, Descartes, Spinoza, Wolf), făcute cu
scopul de a; sgudui credința în o descoperire supranaturală, și
în autoritatea cănonică 'a, sîntei Scripturi, au fost: zadarnice;
“iar direcțiunea raţionalistă, inaugurată de Semler (+ 1791), aplicată la disciplina aceasta, ajungînd prin. de- Wette la. total
scepticizm, a fost paralizată de direcţiunea, conzervativ-bisericească, care' este acum cea domnitoare și e reprezentată prin

mulți bierhaţi erudiţi..

.

.

1) Opul de mare insămnătate este: Ilistoire critique de V. Tostament. Paris
1678.

A fost mai întii confiscat, retipărit apoi. la Amsterdam

latină Historia, critica V. T. ete, 1681,
.-

|

şi tradus

În

timba,

PARBBA ÎNTÎTA.
„ORIGINEA ȘI AUTENTICITATEA CĂRŢILOR CANONIGE ALE ȘÎNTEI SCRIPTURI,
,

9 me

.

1; TESTAMENTUL

an
|

SECȚIUNEA

VECHI.

ÎNTRIA,

Începutul şi desvoltarea literaturii

-

evreești.

$. 3, Istoria literaturii T. V.

Urme sigure despre începutul literaturii la Evrei nu
avem, degarece am trebui să știm: cînd, şi unde şau format
ei un alfabet propriu. Cu siguritate să poate numai afirma,
că cunoşteau scrisoarea încă înainte de Moisi. Pe timpul pe- |
> trecerii lor în Fgipet
au oficianţi numiţi. scriitori (Dow dela
Da

scris,

Ex.

5, 610);

în lege să vorbeşte de popor

ca cu-

„moscător al scrierii (Lev. . 19, 25; Num. .5, 23; LL, 26); iar
Moisi îa astfel de dispoziţiuni, încît trebue să 'conchidem la
„0: cunoştinţă destul de lăţităa acesteia, (Deut. 24, 1.3).

„_. Literatura T. V. îș are de întemeiător pe Moisi. El'este:

alesul lui Dzeu, care scapă poporul din Egipet; el îi dă legile
primite dela Dzeu; el însamnă unele
- întîmplări din "timpul:
„petrecerii în pustie: (Ex. 17,,,; Num. 23,,). Dar neexistind
"nici un motiv de a trage la îndoială că este autorul Pen-

tateuhului, să poate afirma, că nu
riografiei,

„TD. XW.

ci şi al poeziei, al hocmei

De altă

parte

ba chiar și consămnări
încă

înainte

de Moisi,

însă

nu

e numai

începătorul

(înţelepciune)

să poate nega,

isto-

şi profeţiei

că

tradiţii,

de obiceiuriși de întîmplări, au existat

ceeace

espunerii (în cărţile lui Moisi),

să

vede .mai

care

tradează

bine

din:

modul

că cuprinsul .a, .

fost scos din documente mai vechi (Gen. 4,
a
14; 93;
49). În urmă el dădu literaturii evreești caracterul
religios și
sînt, prelingă care literatura profană nu să putu
desvolta.
Timpul dela Moisi "pănă la Samuil nu e tocmai productiv, căci poporul trebui să ocupe ţara noauă, să să orga-

nizeze, întăriască şi apere contra, atacurilor
dușmăneşti gemînd

—'9—

(pentru idololatria sa) timp foarte îndelungat sub

jugul

Fili-. |

stenilor. Dar pentruca să să prevină neînțelegerile mai : tîrzii între posesorii părţilor. de pămînt, căştigate prin soarte, să .
compuseri documente, şi din atari documente e scrisă în
parte cartea Iosua. Tot astfel nu. putură rămînea neînsămnate
pentru urmași nici faptele judecătorilor ; dar că nici poezia n'a.
fost de tot neglesă să dovedește din unele exemple (Judec. 5.;
1. Sam. 2), cari să înmulţesc prin „cartea drephilui, adecă

d adevăraţilor teocraţi din acel timp (cf. .$. 14 nota 5).

"Un -nou sbor capătă literatura prin Samuil * şi. școalele profetice,. în cari să pune bază la perfecționarea poeziei lirice,
a istoriografiei teocrătice şi literaturii. profetice.
|
Dacid atit prin productele sale cît. și prin îndemnarea,

„ce a dat altor. bărbaţi,

întroducînd cîntarea-la

cultul dzeese,

.

aduce poezia lirică la cel mai înalt grad de desvoltare; iar paci'nicul său fiu, Solomon —, care îl, întrece în mărire . și în
productele literare — ridică poezia didactică la o perfecţiune. ne mâi-ajunsă, culminind în proverbele sale, cari sînt:
un model de înţelepciune, Dar degenerind viaţa teocratică |
— în Solomon însuş' — decade şi poezia. Statul e desbinat
şi. numai ici-colo (sub Iosafat și Ezechia) să ivesc bărbaţi, care
preamăresc în Israjl mărețele fapte ale lui Iehova; istoriografia
însă să continuă. Profeţii prelîngă obiectul chiemării lor ($$. 18.
19.) espun și desvoltarea istorică a tăocraţiei (1. Oron. 29);
iar .dela, David înainte începe istoria analistică. Acesta organizînd adecă statul, prelingă alţi oficianți, pune un cuncela”(022) care avea să, compună actele publice, și un scriitor (M35),

care le păstra, puindu le în arhiva pentru istoria ţării (2. Sam.
8, 16 4;

1. Reg. 4,3

anale

să amintesc

pănă

la

Pecah,

etc.).

De

aci

înainte

vedem,

la,. sfirșitul „domnirii fiecărui
2.

Reg. 15,

în

Iuda

rege

că

aceste

(În Israil

pănă la „Ioachim,

2. Reg. 24,,).
“După desbinarea statului, profeția — - devenind pr edomni- ,
toare din veacul al 9.
are menirea nu" numai a supravighia ca legea să să ţină; a aduce aminte poporului de
multele binefaceri ale lui Dzeu: ci, după căderea imperiului
Israil, ÎȘI îndreaptă privirea în viitor -provocindu-l la pocă-

inţă, căci la din contră va urma pedeapsa, meritată; în urmă
îl pregăteşte pentru

scopul final al teocraţiei: Dlesta.: Această,

10
literatură

ajunge . culmea

-în

privința

ideilor,

formei

prin

Isaia; nu decade în avuţia ideilor şi puterea spirituală -nici
nemijlocit înainte şi pe timpul exilului babilonian (Ieremia,
Ezechil) ; iar la Danăl vedem espuindu-să desoltarea împă"răţiei lui Dzeu, învingerea ei. asupra lumii cu o claritate
necunoscută pănă aci.
. .
Da
N

Astfel ajungind literatura evreească culmea înfloririi sale
în veacul al 7. n. .de Cr. decade pe încetul şi să poate zice,
că pela 400 n d. Cr. este timpul ei de încheiare, fiind Ma'lahia ultimul
reprezentant. Cecace sa scris după acest timp
— evreeşte ori grecește — este numai. o slabă imitație a modelelor de mai nainte.
Se
$. 4. Tâmbile T. V.
|
Cărţile T. V. sînt scrise-nartea cea mai mare în limba,
evreeaseă!). vrei?) să: numesc în înţeles etnografic urmaşii lui
Avram, precînd numele lor. teocratic este: Israil (Gen. 32, 3;

"35,10; Ex..3, 10-aa) sau: fii duri Israil (Ex. L,s-a2 Și în cărțile
următoare ale Pent., Iosua, Judec., Samuil). Mai tirziu usurpară
acest nume numai pentru-sine cele 10. seminții cari sau I-

pădat de dinastia lui David?). În poezie limba, aceasta să mai
numeşte : a Canaanului

(Is. 19, +); după imperiul Iuda:

îudaică

(2. Reg.

opunere

cu cea aramaică, iar numirea:

18, 2ș;

Is. 36, 1a- 15;

Neem.

limba evreească

V. nu să află niciunde. “Ea e înrudită cu limba

Zimba

13, 24)

în

în T:

Canaaniţilor

sau a Fenicienilor, dar nu identică, deoarece atunci am admite,
că venind Avram în Canaan-a adoptat-o împreună cu urmaşii

săi, ceeace ar fi un neadevăr istoric.

Ă

_
2) Această, limbă numită şi sfută” (mai * întăi în parafrazele caldaice thai
NP
— Zargumul ierusalimitean Gen, 31, şi Ionatan Gen. 45, „a)să credea
pănă nu demult
nou

însă

sa

a f.mama tuturor limbilor din Azia anterioară. În timpul mai
dovedit, că este un ram al unei. familii mari, adecă al familiei

Șen sau' semitice:

ie

-

Pa

2) Numele evreu îl deduc unii dela Eber (Gen. 10,2;; 11,4);

cei mai mulți însă, |
dela "2y = trans (dincolo, adecă de Iordan) urmind LXX, care
cu privire la,
imigrarea, lu Avram. traduce! DY
(Gen. 14,5) cu 9 nEgdrjs,
adrena,
.
|
.
N
ă - == oarecum

|
3) Profeţii întrebuinţază numirea Israil şi pentru întreg poporu
l. „După exi- :
liul babilonian să află. mai mult numirea Iudei,, deşi
cea dintii nu e dată cu totul
uitării (Ezra,

Neemia). Principii Macabei bat pe monetele lor: DNA

; iar Romanii venind cu ei în atingere îi cunosc numai
ca Zudei (1. Mac. 8). Generalizat
la întreg poporul a fost acest nume mai întii'
prin principii idumei,
care să numese principi și regi ai Iudeilor rămiind
numirea, israiltean un” epitet onorific
pentru poporul legămîntului vechi (Rom.
9 ai 2. Cor. 11,
i!
.

ll

În privința, desvoltării acestei limbi deosebim doauă perioade : a) dela început pănă la exilul babilonian; b) în şi!
după, exilul babilonian pănă la totala ei amuţire.: În întiiul
period să pun bazele literaturii (Pont), limba să curăţește de
arhaizme, să perfecţionează (osua, Judec., Samuil), ajunge culmea, înfloririi (sub David şi Solomon); iar cătră sfirșitul lui |
“(în

urma invaziunii

asiriene)

începe

a pierde

din

curăţenia

sa,

originală. În al doilea (prin invaziunea caldaică) să pierde de
tot caracterul naţional înlocuindu-să cu limba aramaică.
Limba caldaică în care sînt scrise: Dan. 2,,—7,23;
.
Ezra 4,s—6,1s83 Tiso 3 er. 10. şi un cuvint Gen. 31, a.
este limba, care din Mesopotamia s'a lățit spre apus pănă la
Damasc, apoi în Palestina, foarte de timpuriu și în Babilonia.
Ea e un ram al limbii aramaice;!) numele l-a căpătat însă dela,
o

dinastie,

sub

care

Iudeii

au

venit cu Babilonenii în atingere.

Cine au fost Caldeii DWD (2. Reg. 25,,) care au vorbit-o
nu să poate hotări mai deaproape; iar fragmentele literare
ale T. V. (aici să numără și parafrazele caldaice) sînt scrise
în limba aramaică adoptat şi modificată * de Iudei în. exilul
“babilonian.?)
|
Limba evrecască şi cea caldaică aparţin la o aa.
cină de limbi, .cari să vorbiau de locuitorii din Canaan
(Fenicia şi Palestina), Siria, Mesopotamia, Babilonia, Asiria
Arabia, chiar -şi în Azia mică, Lliopia şi Africa de nord
(partea ocupată. de Puni) numindu-să cu un nume colectiv :
semitice. „Părinţii bisericești, teologii vechi şi unii moderni le
“numesc:' limbi orientale, deşi mai corectă e. numirea: limbi
"semitice..

După lăţirea imperiului macedonian s'a născut ca limbă
literară o amestecătură din dialectul atic și celelalte. dialecte
numită

zor)

Oid?ezros

(dialect

comun) ; iar

pentru

trebuința

„de toate zilele să formă uit. nou grai din limba macedoniână
și alte dialecte grecești, care din veacul al 3. n. de Cr. devine în Alexandria limbă literară folosîndu-să, mai întii în acte
".2) Numele
2 Numirea,

limba, caldaică şi limba aramaică
limba,

caldaică” pentru

cea

să întrebuinţează amestecat.

indeo-aramaică

a luat-o. Ieronim

au folosit-o. Aceasta 'e insă greşit după cum
din Dan. 2., crezind că DD
uşor se poate dovedi din împrejurarea, că să numește DN, apoi din Ezra 4

“cf. 2. Reg. 18,0; Is. 6
f
4

—

12 —

“publice, apoi și la traducerea cărţilor T. V. EI să numeşte:
“dialect alexandrin. .
o
|
„
Evreii care trecuseră dela. Alexandru cel Mare înainte
în Egipet adoptară limba grecească, și adecă dialectul comun,
dindu-i un colorit.propriu. Ei să numiră: eleniști, iar limba
„lor: clenistă. În această limbă, care „conţine multe, evraizme,
„sînt făcute: traducerea grecească, cărţile apocrife ale T. V..
și cărţile T. N.
e
|
|
Observare. "Limba samarineană este un dialect aramaic conținînd foarte multe. evraizme,
!

" PECŢIUNEA

A

DOAUA.-

Originea. și autenticitatea

cărţilor T. V.

Ş. 5. Clasificarea, acestor

cărţi.

Adunindu-să, părţile constitutive ale T. V. întrun întreg
să ivi necesitatea, a le împărți, iar împărțirea nu s'a făcut nici
după cuprins, nici după timpul compunerii lor, ci după poziţia ce
" fie-care carte ocupă în economia dzeească. Astfel avem: L. 0
parte

întemeiătoare:: Thora.sau cele

“istoria descoperirii

zico-profelice,

5 cărți

dzeești în timpurile

și TI. scrieri cari exprimă

teocratici: aghiografele,

credinţa

E

|

„

ale lui, Moisi ; IL.

următoare: cărțile isto-

biirbaţilor !

A.

Cele

cinci.cărți
ale
$.. 6. Numele

lui Moisi.

și împărțirea...

A Între cărțile T. V. locul -cel dintii îl ocupă cărţile
-lui
Moisi, cări espun - începutul și desvoltarea, descoperirii
dumnezeești pănă. la întrarea poporului isrâiltean în Palestina.
Ele.

„Să numesc în original: NIN =lege ; NINA
de rabini : TOT
Sau: DEN
TIN d,

"20 1)=cartea

lăgii,

MEI =cele 5 părţi de cinci ale legii
e. libri în guânque partes divisi; dar |

1) Aceste sint numirile,c, cari
ca
să află
4
în Pe nt. “şi şi alte ărțicărţi a
V,
30, 10 „Ioa!
Iosua l, s : S,Spui
CS. 22, 22 pe ui ha 2. C Cron,
ss. 2. Reg.
strț,34,,;
ale 1: Neem.
fai
A
8 13).
(eat
e lent. mai există numirile: cartea
legii
lui
Iehova , (2. Cron. 17,5. 35
ee. 2 3 şatea legii lui Dzeu (losua
24,6.
Nem,
S,,); cartea legii lui Îloist (losua 8, a. 2. Reg. I4,ş. Noem. 8,,);
cartea lui "Moi? (2. Cron. 25,,.
- 278 6, se „Ncem. 13, ; legea
35
lui Îloist (2. Cron. 23
Ezra 3
(2, Cron. 25,,. Neerm. Sac
7,:) ; legea
13: 13 aq
pam
ae
tegea
Sar
28,
se 29, 399
20:

—

18 —

.

Aaa

numirea grecească sună: 6 VOuoş (Le. 4,
etc. în Ț. N. ); .
7) Ilevrarevzos scil. i61os (Origen, in loan. e. 26.)=5 pohune *
„(dela ăvze şi. zevzos); latineşte: Pentateuchus scil. liber. (mai .
întîi Tertulian contra Marc. .1,:10), mai tîrziu chiar şi Denta
teuchum (Isidor Iispal. Orig. 6, 9). .
Nu să ştie cu siguritate, dacă acest op a fost împărţit
de însuș autorul în 5: cărţi „—
ceea-ce este socotința cea,
"mai lăţită, provocindu-să la numirea: Flamușim, care ex-

primă și că ele totdeuna au format un

întreg!),

sau de s'a,

"făcut

aceasta abia mai tirziu de LAX2)
Binguraticele părţi în original au numiri după cuvintele cu ”
cari începe fiecare din ele; iar în LXX şi Vulgata să. numesc
după cuprinsul principal. Asadar:
Cartea întiia DENID=la început; Teveois, (mai complet|
T. x00uov), Genesis, pentrucă espune crearea, lumii (numele
e împrumutat din 2;
Cartea a doua ; DE Ni Mi
acestea sîut minele,
"[5o9os (mai complet "Ei Aiyvarov), Erodus (eşire), penitrucă,
“relatează despre eșirea, Israiltenilor din Egipet;
Cartea a treia NOD =și a chiemat, eiivtunov, Loviticus,

conţine legi referitoare la. preoți;
Cartea
N3T5I=îu

a patra:

MIT=și

pustie, "Agro,

a zis

(erăit,

vorbit),

Sau

NM umeri, conţine * 2 numărări ale

“poporului în pustie (numele « luat. din 1,2);Cartea a cincia: "Dan TON acestea sînt cuvintele, sau
D323= cuvintele, Zlevregovouov, Deuteronomium
. (a doaua,
lege), repeţeşte, unele legi date de mai nainte.?)
omului

1) „Și aceste cinci sînt una a lui Aoisi cari conţin legile şi tradiţia creării
pănă la sfirşitul lui.* (Iosit Ilaviu, contra Ap. lib.

3) Un motiv cred a afla susțiitorii acestei ipoteze în împrejurarea, că AX
a împărțit şi alte cărţi. Dar ea nu să poate împăca, cu tradiţia, că. stirgindu-să
Psaltirea sub Neemia s'a împărţit cu privire la Pentateuh îu 5 părţi.
|

3) Pentru cele 3 cărţi din urmă mai aflăm şi alte numiri evreeşti luate
“ dela. cuprinsul principal. Astfel să, numeşte a 5.5 DN2 NON = legea preoților
(în Mişna); 2 4. pi pn
AN = cartea zecenziunilor ; a 5 Ta TI
=

repețirea legii [ef. ri

NN

—

Cartea. întiia să mai numeşte:

DD = cartea facerii; iar a doaua: PP

17, 1ș» în Masora].

==
= pagubele [aluziune la Ex,

21. 22]. Filo numeşte cartea întiia Ieyegrg, a doua

"Esayoyi] j. numirea

UTEQOVOLLOV
să află şi în epistola lui Barnaba cap, 10. [Ca -pzov: Introduetio
ad ibros canonicos etc. pag. 55 sq.]

-

—

„$.

'7. Cuprinsul

|
„a)
lumii —
căderea
omoitrea
Noe —
Noe —

14—

Pentateuhului.

Geneza.

Ma

Preistoria neamului omenese (cap. 1—11) conţine: crearea
luerul celor 6 zile — sabatul — paradisul — ispitirea şi
omului — pedeapsa — urmașii lui Adam: Cain şi Abel —
lui Abel — urmaşii lui Cain — Sit —.: urmaşii pănă la
corupțiunea oamenilor — potopul — legămîntul lui Dzeu cu
urmaşii lui (Sim, Ham și Iafet) — împrăştierea acestora —

zidirea Babilonului —

amestecarea limbilor —

urmaşii lui Sim pănă

la Terah (tatăl lui Avram).
E
b) Preistoria poporului ales (cap. 12—50) espune: chiemarea
lui Avram — călătoria lui în Canaan — despărțirea de Lot — întilnirea cu Melchisedec, regele Salemului —
reinvirea. fagăduinţelor
cătră Avram — Ismail — legămîntul cu Avram să reinoește, care
de. aci înainte (17, ,) poartă numele Abraam — tăierea împrejur —
Isac — Sodoma — lăpădarea lui Avram la Gherar de femeia sa —jertfivea lui Isac — Nahor — moartea Sarei — însoțirea, lui Isac cu
Rebeca — moartea lui Avram — Isac petrece la Gherar — binecuvîntarea lui Iacob — visul lui Iacob — Iacob la Laban — fug:
lui Iacob în Mesopotamia — împăcarea lui cu Esau — rhoartea, lui
Isac — istoria familiei lui Iacob — Iosif e vindut la Egipteni —
soartea lui acolo — explicarea visurilor — venirea fraţilor în Egipet
— aşăzarea lui Iacob în Egipet — binecuvîntările lui Iacob asupră

fiilor săi — moartea
lui Iacob și Iosif.

..

. Bxodul.

a) Istoria eșirii din Egipet (cap 1—15)

conţine:

înmulțirea, şi

starea apăsată a Israiltenilor — naşterea lui Moisi — creşterea lui
la curtea lui Faraon — fuga la Midianiţi -— Dzeu să arată lui
Moisi şi-i poruncește, a scoate poporul din Egipet — Moisi merge la
Faraon a-i spune voia: lui Dzeu --- genealogia lui Moisi şi: Aron
— Plăgile trimise asupra Egiptului — așăzarea paştelor' — moartea,
celor. întiinăscuți ai Egiptului — plecarea Israiltenilor din Egipet
—

Faraon îi urmărește şi piere cu armata sa —

cîntarea,

de

laudă

a
lui Moisi.
b) Istoria dela eșive pănă la darea legii pe muntele
Sinai şi
construirea cortului sînt (cap. 16—40) espune:
trecerea Israiltenilor
prin deșărtul Sur şi Sin — dăruirea manei şi
a prepelițelor — scoaterea apei din stîncă —

învingerea. Amalechiţilor

— letro' vine la
Moisi şi-i dă sfaturi — sosirea la Sinai în
a 3. lună după eșire —
decalogul (20, 1—27)— felurite legi despre
raşilor, văduvelor, săracilor ete. — încheiarea,tractarea, servilor, datolegămintului — facerea
„cortului sînt — uneltele dintrinsul —
rinduirea, preoţilor —
vestmintele şi sînțirea lor — idolulatria poporului
şi pedepsirea lui —
coborirea lui Moisi de pe munte cu
cele doauă table ale legii —

dovurile de bunăsoie pentru cortul sînt — sînţirea lui în ziua înttia,
a anului al doilea după eşire (Cartea conține un restimp de un an).
Leviticul.

a) Legi privitoare. la jertfe: (cap. 127).

După materie

există:

arderi de tot, daruri de pîne, jertfe de bucurie, pentru păcat, pentru
vină — regulile ce trebuese observate la aceste jertfe — însuşirile
animalului “menit pentru 'jertfire (22, 173):
b) Legi preoțești (cap. 8—10. 21. 22, 120): “Aronși fii lui
„sînt consacrați de preoți — drepturile şi 'datorinţele preoților. '
c) Legi privitoare “la mîncări și curăţiri (cap. 11—20).: Există
animale curate Și necurate — curate sînt animalele de casă ce rumegză
avînd totodată şi unghia, despicată (boi, vaci, oi, capre); necurate

sînt: cămila, șoarecele de munte, iepurele, porcul ete. — curățirea, femeilor după naşteri de copii — legi despre lepră și curățirea ei —
necurăţia ceremonială — legi pentru ziua cea mare din fiecare an
— jerttele să pot aduce numai la „cortul sînt — să oprește mînearea .
sîngelui — să opresc însoțirile nelegiuite şi poftele rele.
d) Legi privitoare la sărbătorile de peste an (cap. 23—27) cari :
sînt: sabatul, paştele, săptăiiîna săptăminilor, sărbătoarea colibelor,
anul sabatic, anul iobileu; dispoziţiuni referitoare la toate referințele

vestituende în acest an —
ameninţ ări profetice

—-

lege contra idololatriei —

făgăduinți şi

legi pentru voturi şi zecimi.

pă

a

"Numerii,

a) Pregătiri de călătorie (cap. 1—
—10,. 10) conține: numărarea
Israiltenilor după familii lăsîndu-să afară leviţii — gruparea seminţiilor împrejurul cortului sînt — ordinea călătoriei — numă-

rârea, şi alegerea, leviţilor pentru
tabăra

"despre

—

să să țînă în stare

servițul : dzeese

curată.

(depărtarea

la cortul

celor

restituțiune, despre curățirea femeii cu prepus de

lege despre nazireat —

Jăcaşului sînt —
conducerea

prin

darurile

mai marilor

sînțirea leviţilor —
nour

sînt —

neturați,

aduse

sărbarea paştelor pe

legea

neeredință)

la sînţirea
Sinai

_—

și trimbiță.

.

* b) Călătoria dela Sinai pănă în. ţara Joabitenitor (cap. 10,.
11221). După o petrecere de un an în, Sinai purced mai departe —
"sosirea în deșărtul Parvan — poporul murmură — pofta de carne să,
-mulțămeşte şi pedepseşte — pătirnichile — Aron şi Miriam murmură
asupra lui Moisi şi să pedepsesc —
iscodirea Canaanului” prin 12
bărbați — răscularea poporului şi pedepsirea lui cu o petrecere de

40 de ani în pustie, ca, astfel afară de Iosua, fiul lui Nun, și Caleb,

fiul lui Iefune, nici unul, din cei care erau peste 20 de ani, să nu între
în pămîntul făgăduinții, ci să moară — legi pentru darurile de pîne, :
“beuturi (libațiuni) şi alte jertfe — pedepsirea omului care a „călcat
„sabatul — răscularea lui Core, Datan şi Abiron — pedepsirea lor şi
a aderenţilor — seminția Levi să alege .piin înflorirea toiugului “lui
Aron întru preoție — datorințele, drepturile” leviţilor şi preoților —
s

.

Ia]
lege pentru apa de curăţire— sosirea la, Cades — poporul murmură,
şi cere apă —' Moisi scoate apă din stîncă lovindu-o cu toiagul său —
„Edomiţii nu permit Israiltenilor a trece prin țara lor — moartea lui
Aron pe muntele Hor urmîndu-i ca arhiereu fiul său Eleazar —
“. Cananeii atacă pe Israilteni la Arad — poporul, să pedepseşte:cu

a
dela Cades
şerpi — şarpele de aramă. (Călători

pănă în. valea Sared

3$ de ani, despre cari nu ştim nimic mai deaproape).
c€) Întâinplările în țura Îoabitenilor (cap. 22— 36). Balac, regele
- Moabului. trimite după Bileam, ca să blasteme pe poporul israiltean
— profeţiile lui Bileam— idololatria, Israiltenilor şi pedeapsa pentru aceasta — a: doaua numărare a poporului — lege pentru moşte-:
nirea fetelor — Moisi prezice moartea, sa — alegerea lui Iosua .de
urmaș — legi pentru: deosebite jertfe — învingerea Moabitenilor —
împărțirea pămîntului cucerit la răsăritul Iordanului între semințiile
Rubin,. Gad şi jumătate Manase — orinduiri în privinţa ocupării şi
a împărțirii pămîntului făgaduit — să hotărăse 48 de cetăți. pentru
a.
“leviţi și 6 cetăţi de azil.
.
.
a.ținut

Deutoronomiul.:
2) Trei cuvântări ale lui Mois cătră popor (cap. 1—30): În
întiia cuvântare Moisi recapitulează istoria călătoriilor dindu-le făgă- .
duinți; le: arată.că ei sînt chiemaţi a ocupa” Canaanul, deşi prin
neascultarea lor. adeseori âu 'mîniat pe Iehova —. regii Amoreilor

„ sînt învinși

—

toate

sînt întocmite

pentru

ocuparea

ţării

numai

să

"țînă legile lui Dzeu.
|
|
"A doaudă cuvântare repeţeşte cu „puţine schimbări cele: 10 porunci — datorinţele cătră Iehova; sînt: a să feri de idololatrie şi de
„necurățenie, a aduce jertfe, a sărba, zilele aşăzate întru cinstirea
lui .
— datorinţele cătră, deaproapele .sînt: oraşele de azil peutru ucigaşii
fără de voie; hotarăle să nu să mai schimbe —' prescripte pentru
„serviţul militar şi asediarea, cetăților — drepturile celui întfinăscut —
despărțirea de femee dînâu-i-să carte de despărțire — tractarea umană

|

a săracilorşi dreptatea

A treia promite

la judecată

—

căsătoria

Israiltenilor, că dacă

Dinecuvinta, iar de nu să vor blăstăma..

b) Ultimele 'dispozițiuni , şi mourtea

Moisi încurajază

pe Iosua —

prezice

vor

n

de levirat:

ținea

lui Aoisi

apostazia

legea
(cap.

|

să

vor

31—34):

Israiltenilor

— pro- "voacă pe leviţi a observa legea — arată în o cîntare neschimba
ta, credință a -lui Iehova cătră poporul ales — binecuvintă
cele 12 se- :
minţii „— să urcă pe muntele Nebo, de unde “poate
vedea ţara făgăduită — moartea lui urmîndu-i Iosua ca, conduc
ător,
_$. 8. Planul și dispoziţiunea Pentatenhului.

Din acest cuprins rezultă, că Pent ateuhul nu conţine
istoria lumii ori a poporului israiltean, ci istoria
, întemejării îm-"
părăției lui .Dzeu aici :pe 'păminţ. În
el ni să spune cum Dzeu

|

- 05.579 -

— 17 —
a făcut împărăţia
tura

sa

cerească, făpturile de pe pămînt, cum crea-

lăpădat “de

dinsul

ameninţind

astfel

a

zădărnici

planul dzeesc.
Dar Dzeu, ființa obsolută, văzind,. că omenimea, întreagă nu voiește a urma povăţuirii sale, deosebeşte
spre ajungerea scopului său (Gen. 3,45) pe fiul cel. bun al:
primei părechi de oameni, îl înmulţeşte şi,. cînd o. parte dinaceștia să fac lui “neplăcuţi, trimite potopul, din - care scapă
numai dreptul Noe. Între urmașii acestuiu este Avram speţialul- întemeiător al poporului ales, dindu-i-să
făgăduinţa
a să înmulți, a deveni: neam puternic și a moşteni pămîn-

tul (Gen.

12,3.

13,1: 59. 18,5.

22.17:5q.). Dar nu deodată.

EL însuș avea
să fie lămurit: de aceea să meargă :sub
stăpinirea altora (Gen. 15,13), unde prelingă toate asuprivile. îndurate crescind întrun popor mare
redobindește, libertatea.
.
Acestui plan corespunde amintirea numai în treacăt a celor
430 de ani, cît au petrecut Israiltenii în Egipet şi neamintirea celor
întîmplate în restimpul de 38 de ani din pustie.

>
Cele 3. cărți din mijloc istorisese cum poporul“ să
creşte prin legile date de Dzeu ca să. poată moşteni 'pămiîn=
tul făgăduit și ajunge chiemarea sa mai înaltă. Aceste legi
nu

aci

să espun

ci cronologice,

sistematice,

după

adecă

tim-

pul în care au fost date.
Cartea a cincia repeţeşte: unele legi dintre cele date mai
nainte, dar corespunzător scopului parenetic: a, convinge po“porul despre adevărul lor şi a-l îndupleca ca să le împliniască.
Totodată însă să ia privire la poziţiunea în patria cea, noauă,

de aceea să și: normează, unele referinţi viitoare.
toate

“totuş

în vedere:

la

un

deosebesc

să

forma Deuteronomiului

îutemeiarea

(Deut.

a

arăta,

patru cărți,
un

ele

scop

teocrației.;

$. 9 Autorul

Spre

avind

întreg,

formează “un

loc

Cuprinsul şi

de - celelalte

că

Moisi

51, 3: 2+ cf. 17,8

SQ;

Pentateuhului..

a

compus

29, aa- 64;

— fiind o cestiune de: controversă —
Ia
dovezi. esterne și interne.1)

întreg

Pentateuhul

29,19 S-a;

trebue să

30,;.)

să aducă
-

1) Adausul Deut. 31, sa, ba după unii chiar dela v. 1 al acestui cap. pănă

la cap. 34 e făcut mai tirziu, după

ocuparea. Canaanului

de Iosua, care în acel timp e conducător De
Po
de atunci,

332, ah

e
GMTRALĂ vesa)

(Deut. 34,10),

probabil

sau de Eleazar, arhiereul

.

—
„1.

Dovezile

esterne sînt:

şi creștină.

18 —
tradiția

a) În cărţile T. V. compuse

miniscențe dacă nu
-

evreească,

samarineană

|
amintiri

după

directe.

Pentateuh

să află re- -

Așa în cartea Iosua să

vorbeşte de „cartea legii lui Moisi“ (1, 2.3; S si-si; 23,6;
94,26); în cartea Judecătorilor nu. să: amintește legea lui
Moisi, dar din istorie, din întreaga viaţă soţială, religioasă şi
politică să vede că ea — deși poporul.
era corupt — stătea
în mare vază,:) Autoritatea și proveniența Pentateuhului dela
Moisi stau mai departe neştirbite sub Eli pănă la David,

„ceeace dovedesc

în mod neîndoelnie cărțile cari conţin istoria, .

“(ale lui Samuil, ale “Regilor, Cronicele) şi profeţii care în acele
timpuri sînt activi. Tot aceasta să mărturiseşte şi prin literatura poetică ; în urmă cărţile scrise după exilul babilonian —

Ezra și Neemia, — conțin foarte multe provocări la, legea mozaică și m'au fost nicicînd controversate.2)
i

Şi
D) Samarinenii au recunoscut drept carte sîntă Pentateuhul,
- şi adecă. în limba, evreească, - dar cu scrisoarea samarineană.
„Neputindu-să însă hotări, de l-au primit ei dela - cetăţenii
imperiului Israjl. urmează, că tradiția aceasta nu dovedeşte.
tocmai mult pentru autenticitatea Pentateuhului, deşi de altă
parte e constatat, că ei dintre profeţii următori pe nici unul:

nu l-au primit în canon.

a

c) Tradiţia dela Iudei a trecut în urmă la, creştini. Noi
„vedem că Cristos şi apostolii să provoacă la lege atribuindu-o

lui Moisi.5)

1) Judec.

. .. -

2,,

o

sq. e compus

din

mai multe

|

o

locuri ale Pent.:

34 sa: a3; Deut. 7,3.,;v. 3 din Ex. 23,3; 3, 10 Cf. Ex. 1,4 ete.

v. 2 din Ex.

!

„_2) Filo era atit de convins despre aceasta încit afirmă,că Moisi profețin
d
a scris şi adausul (De: vita Mosis lib. 3.)—
Ă
„La cele espuse să pot asămăna: 1, Reg. 8; 2. Cron. 5,,—,
cu Lev. 9,
Deut. 28; 1. Reg.

2,5. 6,s3 sq. 9: lea. 2. Reg. 10, s,. 23,3
la poruncile şi legile date de Dzeu prin Moisi. Obadia v. 4 "ef. ete.Num.sînt provocări
24,
şiv..
17—19 cf. v. 18. 19; Ioil 2,2 cf. Ex. 10,4; 2,5 cf.
13,03 25 cf. Ex. 34,a
32,15 Zsa ef. Dent. 15,,; Miha 5,, cf. Gen. 10, ue. Gen.
5;s cf. Deut. 32,2. Ga ct
Deut. 35,,; Naum v.

2 cf. Ex. 20, se Dent. 4,4; Avacum 3,
Ţefania 1,, cf. Deut. 23, 30 59: În sc- 17 Cf. 28, sa; Amos
2,4 cf.
16,19: 24,7; Osea 2,, cf. Gen. 22,,j. 32,13 daaoap
Cf EX. Ls;
26,
ete. Isafa, recunoaşte legea ca autoritate şi să
provoacă la

cf. Deut, 33, a;
Ex. 28, . Deut
9, so Cf. Deut,
ea (30,,); asă-

mene Ieremia şi Ezechil, Cuprinsul psalmilor şi al
celorlalte cărţi poetice este în
condusă de spiritul” legii mozaice.
:
At, 19, s-a; Me, Las Tia 10,3. 12-a:
i
Le.
„16
: „23 ; Ioan
„nas Acta, 28,23; 2. Cor. gi Că 'Îsus nu
2aădat
s'a mea
de credin
acomo
Bug: ţiiIG, ludeil
po. 20or rezultă
din lo. 5,44. Scrierile apoatolilor încă înt ăresc
tradiţia, (Le. 24, 275 Acta 26, aj.
Om. D, so sq: 10,4:
mare Porta

9;

Apoc,

18,3.)—

|

e

9, Dovezile interne. Privind
vedem, că scriitorul . şi cetitorii
tul;2)- un mai puțin cunoscut e
lestina să vorbeşte ca de o ţară
„33,18;

Deut.

11, 10)- Mai

departe

mai . deaproape la cuprins .
cunosc foarte bine Egipe- .
muntele Sinai, iar de Panecunoscută (Gen. 93, 2-19;
legile - să înşiră,

după tim-

pul în care s'au dat şi nu întrun sistem — ceeace sigur să întîmpla, dacă un -autor mai tirziu le-ar fi compus. Această,
disordine să observă :mai vîrtos în cele patru cărți din urmă. |
_Precind

în Geneza

nu

aflăm

nimic, -ce

nu

Sar

fi

păstrat

în

..

tradiţie, vedem din contră în Exod-—Deuteronomi, că lucrurilor . accidentale să dă foarte mare atențiune, ce > dovedeşte că scriitorul e martor ocular.?)
+ În acest: timp însă Moisi întruneşte mai multe insușiri.

„EL

mai

bine

a

putut

cunoaşte

instituţiunile

egiptene

fiind

crescut la curtei, regească (Ex. 2, 10); el e chiemat de Dzeu:
a fi conducătorul poporului: deci : și în stare a urmări darea |
legilor: şi descoperirile dzeești cătră acesta. Cuprinsul! Genezei nefiind scos din. esperință, el mai uşor l-a putut aduna
- din documentele existente. Mai departe să zice 'apriat, că:
Moisi a primit dela Dzeu porenea,. a, scrie cele întîmplate și |
legile nu numai pe table de piatră (Ex. 34, 2: 25) ci şi
„în carte“. (Ex.. 17, 14). Porunca aceasta, 0: Şi împlinește el
| scriind „toate cuvintele Domnului“ (Ex. 24, „), cari să numesc
- cartea legământialui (v. 7); iar după Num. 33,2 a purtat.el în
“timpul, cît a petrecut în. pustie un fel de ziar. — În urmă cea;
mai puternică. dovadă e locul, după care Moisi a scris întreaga .
lege (Deut. 31, 5—r ȘI oi
Cf. cu 17,:48 SQ. 27, 2.38;
2,

28: 61) 29,. 19 SQ. 26; 30, 10)n privința, timpului compunerii acestui - întreg să poate
numai zice,” că .singuraticele părţi sînt din deosebite restimpuri,

dar s'a încheiat înainte

de moatea

lui Moisi.

Această socotinţă nu află la toţi crezămint. Dupăce mai na" înte unii eretici traseră la îndoială originea, dumnezeească a Pentateuhului [Celz,. Ptolomeu în' veacul al 2., Nazareii3)], Carlstadt (1520)
a fost cel „dintii, care s'a îndoit de originea lui mozaică; iar Isac
" 1) Oraşele să amintesc numai cu numele [Gen. 46,3; EX. 1, sai. 153,30]
2) Ex, 15, pa. 16, sş, Lev. 9, as. 24,0; Num. 10, a. 4; Deut, 1],
etc,
5) Epifane relatează despre” Ptolomeu: „EL zice că legea să imparte în trei:
una e delă Dzeu, alta dela, Dloisi şi alta, dela, "resbiteri [Haeres, XXXIIL, e. 9];
iar după. 7, Damascen Nazareii învățau, că cărţile Pentateuhului nu sint ale: Ii

Moisi (De haeres, +e. 19].

2

—

20 —

Peyrâre!) a- negat-o deadreptul. Lui urmară Spinoza?), Hobbes?), Clericu3i), (care din urmă a revocat) şi Rihard Simons). Naturalizmul
şi raţionalizmul, lățindu-să cătră sfîrşitul veacului al 18. tot mai
tare, începură a învăţa, că Moisi nu e autorul Pent.; el n'a dat legea,
ci acest op s'a compus abia mai tîrziu. (Vater, de Vettet) ete.
o,
Aceste principii să desvoaltă apoi în deosebite moduri ŞI, neputîndu-să criticii înțelege, dădură naştere.la mai multe ipoteze. Cele
mai însămnate sînt:
.
A
a) ipoteza Jragmentelor care susţine, că Pent. s'a compus din

deosebite fragmente adăogindu-să şi unele mituri. Temeiurile ei sint:
lipseşte legătura, între singuraticele părţi şi multele repeţiri. Dar .neputîndu:să ea susținea faţă de apărătorii unităţii şi nefiind în stare
a

da o lămurire

asupra

compunerii

Pentateuhului,

luat refugiu la,

aderenţii

ei

au.

E

b) ipoteza memoarelor (uricelor)?): au existat pentru Geneza 2
urice, deosebite unul “de altul prin numele lui Dzeu: toli şi.
-Jehoca.
Mai tîrziu sa-aplicat ea la întreg cuprinsul Pentateuhului
zicîndu-să,

că: 2 redactori

l-au

compus

din 'mai

multe urice.

Fiind

şi

aceasta. combătută s'a înlocuit cu
”
.
c) îpoteza întregirii, adecă: la început a fost un unic uric (al
Elohistului,: pentrucă pănă Ex. 6,3 numeşte pe Dzeu Elohim), care
e :originalul. Acesta .s'a întregit prin al doilea uric . (lehovist), şi

anume:

în

uricul dintii

s'au

intercalat

—

legătură — din al doilea pasage întregi,
du-săsă formă Pentateuhulde acum.

chiar

şi

dacă

notițeşi așa

nuera

preluerin-

Dar şi cu privirela timpul compunerii Pentateuhului sau
ivit deosebiri. Unii afirmau
-că el s'a compus înainte de exilul babilonian, însă abia în veatul al 8. sau pe timpul lui Iosia; alții că
după exil ascriindu-l unii chiar lui Ieremia.
a
:
„Din cele espuse rezultă, că faţă cu credința despre originea

mozaică

a Pent.,

critica istorică —

în stare a produce alt curent durabil.

deși

mult lăudată —
De

n'a

Ă

fost

A
1 ludeu din' Bordeaux, hushenot, a, trecut apoi la catolicizm şi moare
ca
iezuit la 1616. El e şi urzitoral Preadamiţilor [System Prac—Adamitarum lib.
4.

c. 1. 2 susţine, că Moisi a scris anale, cari nu sînt Pent. de acum].
2) Afirmă că Pent. s'a compus abia sub Ezra
3) Pent. să numeşte după Aoisi nu din cauza
să ocupă cu dinsul [Leviathan III. e. 33] :
za

Ioan Clericus
pri de limba,
istoria, 4).ioan,
i
'recască,
Cler
[ [le Clerkrk ++ 1736]:
1786): prof.
evreească,
5) În opul său citat în Ş, 2, [. c. 2. zice că părtile istorica
di
: compuse de „analiştii statului aşăzaţi de Mois.
că păeile istorice
€)

Cel

dintii în comentarul

său la P

leitung î. d. A. T.
larg. 7) Dr. şi prof, de m el. din Paris

en
dstruc

-

[ract. theol. polit. e. 8.]
că l-a
"i
i
sucă
că lar îi Scris, ci pentrucă

al doilea în:
[1766]

a

filosfie
filosofie
şişi

din Pont.

Beitrige

|
desroltat-o

zur

mai

sint,

Bin-

pe .

— 9:—
Ş, 10. Obiecţinnile contra autenticităţii Pentateuhului.
Acestea,

sînt parte dogmatice,

parte istorice.

Raţionalizmul

şi panteizmul nu pot admite ca Dumnezeu, fie direct, fie indirect, — să înfluinţeze asupra oamenilor mărginindu-i așa în
libertatea lor: Pentateuhul însă conţine minuni, deci nu este
autentic. Dar aceasta nu dovedeşte nimica, căci măi întii
trebue arătat, că Dumnezeu nu poate înrturi în -lume, adecă
că

minunile

nu

sînt cu putinţă. : Greşită este și afirmarea, con-

trarilor, că Moisi n'a putut scrie o carte, în care elementul
istorie, legislativ şi poetic să. fie aşa bine reprezentat —
ce presupune un grad foarte înalt de desvoltare a literaturii,

Noi știm însă,

cum

a compus el

toate

acestea prin

aju-

torul mai înalt dzeese; apoi nu trebue scăpat din vedere nici
aceea, că nu numai el: va, fi scris la Evrei și-nu cel dintii.
nefiind cunoscută nu sa putut
Obiecţiunea, că, scrierea
întrebuința cade de sine, deoarece avem papiruri egiptene
cu 9.000. de ani n. de Or. Mai departe să zice că Moisi
vorbeşte de sine în persoana a treia; . — aceasta însă nu
“aflăm numai la dinsul, ci şi la. alţi scriitori (Is. 7,3. 8,1; Am.
7,3); ba chiar și la scriitori profani, d. e. în: comentariile
lui Cezar; “el trece preste marginile buneicuviinți şi ale. modestiei cînd să laudă pe sine însuș la Ex. 11,3; Num. 12,3;
—— dar aici- nu” trebue desconsiderată legătura textului și
atunci să arată, că observările lui sînt la loc.
Nu

mai

puţină însămnătate

are

după

aceşti critici îm-

prejurarea, că în: Pentateuh să amintesc întîmplări din tim- .
puri mai: tîrzii. Aşa Gen. 12,g. 13,p să vorbeşte de Canaaniți şi Fereziţi ccade unii ce. să află în ţară, — ceeace
însamnă

numai

că “Avram

n'a venit într'o ţară pustie;

la Gen.

14, 4 să amintește Dan, care a fost ocupat abia pe timpul
că acest dar mai întîi trebue dovedit,
judecătorilor, —
Dan e identic cu Lai sau Leşem (Judec. 18,25; Iosua: 19, +2)
ocupat de Daniţi şi numit apoi astfel; asămene nu vorbeşte .
Iosif Gen. 40,,; ca cum ţara Canaanului ar fi ocupată. Observarea dela Gen. 36, s, că Edomiţii au avut. regi înainte
de Israilteni nu exprimă, că pe timpul scrierii cărţii Iudeii
aveau regi; iar: „cartea războaielor dai. Leliova“ (Num. 21, 14)

nu să citează, ca un izvor, ci a fost
în cari să preamăriau

o colecţiune de cîntece,

faptele lui lehova sivirșite pentru popo-

i

E

|

rul ales. Gen. 12,

—

99 —

să numește

apusul, care numire

e împru-

tată din limba: canaaneană şi nu hotărăşte nimica în privința

locuinţii Iudeilor pe timpul scrierii. cărţilor, adecă, că ci ar fi
” fost:deja în Canaan, precum nu deduce aceasta nime nici din:
notiţa Ex. .16, ss ;. Deut. 1,4 ostul Iordanului să numeşte:

Pr

ay —

ceace nu dovedește că scriitorul să află întrade-

văr în vestul Iordanului, căci: -ay ==-dincoace şi dincolo, -ho- .
tărîndu-să totdeuna mai deaproape prin un alt cuvint (Num.
32,19; losua 12,,.,; Deut.'3,3).. |
|
|
„În urmă fără temei e afirmarea, că dela Moisi pină la

David

și Solomon “legea nu

timpul judecătorilor
"să

poate

susținea

“ar

să aminteşte,

fi fost

numai

dacă

cu
să

precum

şi că pe

totul dată uitării.
trage

la

Aceasta

îndoială „autentici-

tatea cărţilor compuse dela Moisi pănă la încheiarea canonului).

Ş. 11. Examinarea ipotezei uricelor, -

|

Susţiitorii ipotezelor însirate în $ 9. a, b,-c au adus ca,
motive pentru socotințele lor următoarele: Dumnezeu.să. numeșie cu dloaut mume deosebite; în text să află înscripțiuni,

încheiări, repețiri şi contraziceri ; în urmă există: deosebiri lim-

„Distice, ba chiar:şi în idei.
„Din

a

cuprinsul Genezei vedem, că autorul n'a putut fi mar-

tor ocular la, toate

evenimentele

istorisite și deci compuindu-o,

a trebuit să folosască urice scrise mai nainte. — Deosebirea,
cea mai mare între uricele întrebuințate s'a părut a fi la

„ numele lui “Dumnezeu: Zlohiâm şi Iehova, ceeace”
au. recunoscut Tertulian, -Crizostom . şi Augustin, dar .abia
Astruc:
a 'dat impulzul la -0 cercetare mai serioasă.
Criticii .următori au dedus din împrejurarea, că pănă - Ex.
6, 2 preValează

du-să

numele

explicarea

Elohim,

Zl-Șadai

iar

—

de

aci.

înainte

mai virtos

—

numele

adăogin-.

Iehova,

că:
acest nume: (Iehova) înainte de Mois
nu era, cunoscut. Acea-.
stă socotință însă” contrazice cu fapta,
că foarte” de timpuriu

întimpinăm

nume

compuse cu Iehova. (7W)5, deși nu

nega, că numele “Iehova trebue să fi fost
1] Hengstenberg:

mosaisches pag. 161 sq.
22, 3

3) Mama

Beitriige zur Ei ileit

ma

lui Moist să chiamă
ă
ma

I22P

n

E
[Ex
E,

in

das

foarte

în das A. T 6.

să

poate

puţin
-

între-

VWelte:

-Welte: Xach-

6 10 Num, 26, d.
59]; TI

sa
9

(Gen. ”

!

—
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buinţat, căci altcum n'ar fi de lipsă explicarea din Ex. 6, a.
Să, poate deci afirma, că autorul prelucrind uricele. existente
întrun singur op a luat numele lui Dumnezeu așa, cum ele.
scăpat din vedere

Due

primă

deosebite

toare,

susțiitoare

Totodată

El-Elion, Fl-Șadai.

scrise: -Elohim,

erau

nici aceea,

raporturi ale

că:

Elohim

cătră.. lume.

lui Dzeu

e fiinţa. absolută, dzeească.în raportul ei cătră lume
şi guvernătoare;

nu tre-

și. lehova

ex-

poa
ca crea-

e ființa, aceasta, ca

iar: im

“una ce a pus baza; la; opera de mintuire a neamului omenesc
de sub robia păcatului și a morţii!). Din acest raport privindu-să locurile unde să vorbeşte de Dzeu, ușor să explică întrebuinţarea unuia sau altuia dintre aceste nume.
Relativ la inscripțiile şi multele încheiări (Gen. 2, 4. 5, a.
6, 9. 10, 3 Lev. 26, as ete.) ce să află observăm, că ele
“nu provin numai. aici, ci și în alte scrieri; iar uniformitatea
|
|
a
"lor dovedeşte că sînt dela un autor.
Mai departe să zice, că multe întîmplări să repeţese în
mod deosebit. Gen. 2, „ e drept că să deosebeşte de 1,,—2, s;

—

aici însă trebue observat,

repeţi

nici

cele relatate,

între Gen. 6,

nu intenționează a

că autorul

ci adaogă ceva nou.

19: 20 Şi 7, 2- ,

Nu este contrazicere

deoarece

în locul

din

urmă, să hotărăște numărul părechilor, .precind în cel dintii
să zice simplu că cu păreche au întrat în corabie. Gen. 28, 13
să, spune originea numelui Betel, despre care fusesă vorba în
acest nume să confirmă; așa 'e-și cu nu-v. ş iar 35,
mele Israil 32, 2s şi 35, so. Numele Iosif să explică 30, 23. 24
dela FD și FD", sau mai corect zis: din înţelesul duplu al :
acestui cuvint; Ex..:17, 2 şi Num. 20, 2 sq.; Ex. 16, as.
Num. 11, şp istorisesc doauă întimplări, de aceea repeţirea.
1) Numele Elohim nu să derivă dela, DIN = TOR a fi puternice, de unde
DN cel puternic, ci dela TON, arab.
şi cel mai vechi nume al lui Dzeu la Semiţi:

aliha — a să teme; iar ii

0tfoc, oiBaoptu este obiectul temerii sinte,

cel de temut. Forma plurală (pluralul abstracțiunii sau pluralis magnitudinis)
arată fiinţa cea mai înaltă, de care trebue a să teme, în care să află o nemăra
ginire de puteri şi deplinătăţi dzeeşti. Jehoca să derivă dela Mi = PN
Ji, exista, e nume propriu însămnînd pe Dzeu ca pe unul: ce este, a fost şi: ca

DIN

TIN

Ex. 3, aa).

Dzeu

personal,

vecinic,

care

sta

des-

A (ON
" “coperit patriarhilor şi, prin împlinirea promisiunilor date acestora, arată absoluta
sa neatirnare, deci: Dzeul legămintului, Dzeul mîntuirii. Căteodată Elohim e îm- |
"III însămnind: Iehova, care este Elohim, sau cea
preunat cu Iehova: DON
mai înaltă fiinţă de care să ne temem, sau care întradevăr este: Dzeu.

Iu

-

—
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Între contraziceri să accentuiază îndeosebi trei. După Gen.
11, 6-32 Avram. era la moartea tatălui său de 135 de ani,
precînd îndată 12,, — dupăce aminteşte moartea lui Terah, zice

că

19,4

e

era

“Gen. 26,34.
36, 2.3

cîte

de

vorba

75

de ani,—

dar

de o întimplare

28,3

contextul

înainte

învederează,

de moartea

că

lui Terabh.

să amintesc femeile (3) lui Esau, cari după

să numesc

altcum,

doană nume.

Astfel

ce să explică așa,

să

explică

şi

că fiecare

Ex.

avea

2. ua.

Num.

10, 25, unde socrul lui Moisi să chiamă Raguel, iar după Ex.
3,, Jetro...
În urmă sînt deosebirile limbistice şi ale ideilor religioase

„cari să află între

părtile

elohimistice

și iehovistice.

Această

împrejurare însă arată, că, espunerea e acomodată cuprinsului.
Noi ştim, că Pent. conţine părţi legislative, istorice, poetice,
listele seminţiilor

etc.

Toate

acestea

și fraze să fie oarecare deosebire,

presupun

ca

în

cuvinte

dar nu contrazicere, ceeace

nici contrarii nu pot afirma.
a
:
Din cele espuse pănă aci resultă, că Geneza e compusă
din urice vechişi din tradiţie; iar la celelalte patru cărți a
folosit autorul propria, sa esperinţă fiind conducătorul poporului
israiltean. Probabil e însă, -că sau întrebuințat şi actele oficiale, compuse în acele timpuri la deosebite ocaziuni, dar în

ce măsură s'a făcut aceasta nu știm.!)

$. 12. Unitatea

Pentateuhului.

Vrednicia

nătatea

de erezăm înt. Însăm-

lui.

|

Espunerile din $$. precedenţi au arătat ca zadarnice încercările criticilor_ de a face plauzibilă socotinţa, că Penta-

teuhul sa compus în deosebite timpuri şi de deosebiți

Pătrunzind mai adînc întrinsul
deosebiri între singuraticele părţi
— totuș întregul e stăpinit de
împreună cu. limba arhaistică?)
"în toate părţile sale e compus

W Eacvernick,

autori.

ne convingem, că deși există
— cari sînt neevitabile (Ş. 11)
un plan şi caracter unitar, cari
dovedesc fără îndoială,
că el
de un autor.
|

Iandbuch der hist.
berg L. c.; Keil: Bibl. Commentar; Ochler kit, Fiul eitung în d. A. T.; HengstenPRE VI. pag. 455 sq
, 2) Limba este aşa, de veche, încit
i nici
e
chi
,
să mai află, ceeace vorbeşte contra ipotezei uncle' es resi
unor critici, că Pete
0
ar fi un singur op: J/exateul,
nu
,
și cu Iosua

Sa

2%

—

Dovedit find, că Aoist e autorul Pent., nu mai încape
nicio îndoială în privinţa adevărurilor “cuprinse în el. Referi" la Geneza observăm, că fiindu-ne cunoscute împrejurările
compuneri. iar ştiinţa profană neputind aduce o dovadă contrazicătoare, trebue să primim cuprinsul “ei aşa cum este.
Adevărurile ei nu: să răstoarnă nici prin aceea, că alţi seriitori vechi nu amintese întimplările acestea, căci ar trebui
să să dovediască, că ele. nu s'au putut petrece, ce nu pot
face

nici

câre

nu

voiesc

a

admite,

că

există

minuni.

Iar

- cuprinsul celorlalte patru cărţi știm sub ce condițiuni sa |
“compus. Autorul îş va fi dat multă silință să noteze lu-:
crurile cum s'au întîmplat, căci la din contră întimpina la
popor cea mai:mare :opoziţie. De aceea. vedem, că să ating
“nu numai însuşirile bune, ci şi scăderile poporului. Aşa să
vorbeşteși mustră foarte adeseori neascultarea, lui de Dzeu și
de trimişii săi, înclinarea spre idololatrie etc.
!
Pentateuhul nu.
îndeosebi a poporului
dogmaticei şi moralei;
vesc: preoţia, cultul,
„la scopul ultim al T.

ne relatează numai istoria popoarălor,
ales,: ci el-trebue privit şi ca izvor al
În el să află legi şi instituţiuni ce prijertfele, sărbătorile etc.; apoi îndegetări
V. în tipurile cultului şi: în profeţiile

_mesianicet).
1) Carpzov|. e. pag. 46

sq. zice:

„In eo: itaque

potissimum

argumento-

“ xersatur Pentateuchus, ut historiam non modo et echronologiam orbis,: mira tamen
brevitate, coque qui fini seripturae dirinitus intento exacte respondet, :nodo texat,
gestaque Patriarcharum et populi Israelitici ad Mosis usque mortem fata exponat:
sed ut înprimis ecclesiae PF. 1. primaeram constitutionen ac indolem, tun ctiam :
dogiatun, quae îlis temporibus publice in ecclesia sonuerunt, UVNOTUNWALI
tradat. Quae omnia secundum singulos eius libros Theodulfus Aurelianensis Episcopus, circa. a. 850 elarus, apud Lorinum [Comment. in Num. proleg. p. 6] his
versibus scite complexus est:
,
Quicquid ab Ebraeo stylus Atiicus atque Latinus
Sumsit, în hoc totum codice, lector, habes.

Quo loca prima tenet Genesis, primordia mundi,
"

Diluviumgque canens, gestaque magna patram.
Exodus Aegy ptum spoliat, secat aequora rubra,
Pandit iter eremi; lympha ibi lexque datur.
Inde sacerdotum gentem Leviticus ornat,
'Et typice exponit dona sacris typicis.

Bella virosque liber Numeri describit et actus,
. Queis fregit Moses idola, stupra, duces.
Post repetit Tegem, populo benedicit, et alma
Iura dat, ac dicto carmine victor abit.

i
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“B.
Cărţile

istorico-profetice (D323)

$. 13, Istoriografia la Evrei.

. | Istoriografia evreească îş. are baza în Pentateuh. Aici i-s'a
imprimat caracterul providențial și etic, adecă: toate să conduc
cude o ființă, pe care noi cu mintea, noastră nu 0 putem
prinde şi toate ţintesc la, realizarea unei lumi morale... Acest
caracter e rezultatul monoteizmului, după care toate sint create

„deo

fiinţă nesfirşită dumnezeească,

culminind

această

creare

în om, cu care Dzeu a întrat în raport personal dindu-i
runcile sale, cari omul trebue să le impliniască.

po-

Dupăce Dzeu întocmisă toate pentru ajungerea scopului
său ($.. 8), dădu prin Moisi poporului ales o constituţiune deo-

sebită,:. numită
pedeapsă,

teocrație!) şi-i pusă, în vedere remunerațiune ori

dupăcum

el va, ţinea

ori nu legile date.

Din acestea, urmează, că istoriografia teocratică are scopul
de a arăta, cum Dzeul legământulaui conduce poporul său și
cum, n urma purtării acestuia, să arată dreptatea și grafia. li.

În privinţa materiei: istorice vedem, că să tractează despre

acele persoane, fapte și întimplări, cari: promovează ori împie- |
decă desvoltarea -teocraţiei. Descoperirile dzeeşti în fapte şi
minuni ocupă locul principal, precînd striduințele poporului în
artă, ştiinţă. și industrie să amintesc numai întrucît ele servesc
"acelui scop.
De aici să explică împrejurarea, că întîmplările
din cauze naturale, motivele subiective, cari hotărâse persoa-

unele la lucrare, să trec cu vederea; iar momentele catizalităţii

Saleatorem

tamen

-

4

.

Longa

ulterius scopum

_potissimum

suum

sacer scriptor porrigit,. Messiam

tot vaticiniis ct promissionibus

describens,
tot

mundi

typis

ac

allegoriis adumbrans, imo: per legem eundem tanquam medicum et opitulatorem
quaerendum docens, ut non solum Nathanael Mosen prae ceteris de
Jesu Nazareno .
seripsisse oh. 1, „a perhibeat, sed et Christus ipse Joi. 5, a Luc.
24, . în Mosaicorum librorum lectione ad doctrinam de promisso Messia
animos attendere
jubeat. Cui Paulus consonat Actor. 26, a; Rom. 3, 4. 1 [toto
capite]. 10, 4 sq.;
1. Cor. 10, 4; 2. Cor. 3, su: ss et in cp. ad Hebraeos passim.
- Pacterea quoque
ccclesiae ovtum et încunabula, sedem ct populuimn, jura
et pririlegia demonstrave constitutum

|

€. Apion.

E

erat

autori“,

„.

e
*) Numele
Qtozga
gara
ria
16]

spre

deosebire

legii pe muntele Sinai,

„i

pe
pentru
statul israiltean
de alte forme

de stat,

a urzit

!

de

ideea însă

|

Iosif

Flaviu!
i

e caprinsă în
1

21
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supranaturale, motivele şi scopurile dumnezeești — executate
prin profeți sau întralt chip — să espun cu .cea mai mare
îngrijire. Acest principiu. aduce cu sine că la singuraticii scriitori domneşte cam un fel de: idei, că operele lor au trecut
“la posteritate fără: a să numi autorul, crezindu-să faptele!
dumnezeești ca destulă garanţie pentru adevărul celor istorisite;
“Forma e foarte variată. Unele părți să tractează mai pe.
“larg, “altele foarte pe: scurt, ceeace să explică -din importanța ce o are respectiva, parte. (faptă sau persoană) pentru
istoriografie. Espunerea e simplă, cu multe repeţiri, sau că
“lipseşte

orice

legătură între

singuraticele

părţi;

obiectivitatea, *

însă — care în istoriografia, altor popoară, vechi nu să află —
e observată, căci să relatează nu numai faptele bune, ci și cele
rele ; nu numai "virtuțile, ci şi viţiile; de multeori să: spun

numai

urmările rele, dejudecîndu-să

toate după legea morală

a lui Dzeu. DE

- Profeţii

CAPITLUL îNTtL |
anteriori (ph INN

D023)”

i
2$. 14. Cartea Iosua, »
Numele cărţii s'a dat. după, Iosua?) care pe timpul lui
Moisi este o persoană de frunte stîndu-i întrajutor (Num,
27,18); iar după moartea acestuia conduce poporul israiltean
(Deut. 31,,; Iosua 1,, sq). EI era din seminţia lui Efruim
(1.. Cron. 8, 25—a, cf. cu Num. 1,0) şi după tradiţia evreească a fost căsătorit?) cu Rahab din Ieriho4).
"9 Delitzsch,

System

der christi.

Apologetik

p. 343 sa. ; Ewald, ompoşi-

tion der Genesis pag. 125 sq.
1%" Autorul Sinopsei zice : „Pracsens liber iinseriptionem habet Jesus ace:
propterea, quod ipse Jesus Nave” Mosi snecessor populi dux faetus est, cuius isto
volumine historia et res gestae continentur,“ [Opp; Athan. tom. ÎL. pag. 73. După
- Credner: Zur Geschichte d. Kanons pag. "129 sa compus acest op cel puţin. în
veacul al 10.]
„Numele lui a sunat mai nainte eri 1, adecă, mânteritor Aloisi însă 1- a numit:

Dim.

XA

=

Tehoca ajută (dela: NI

şi DD

Num.

13,44), care nume să află

Neem. 8, prescurtat în Win — LIN şi Î.N. "I00Us; alţii îl deduce dela
97. şi zic că lărgindu-să în nr ÎN Sa instalat astfel viitorul conservator

poporului (CarpzovL. e. pars. L. pag. 147.)
3) Teroniin:

„Ostende .mihi Jesuni Nave vel uxorem habuisse

et si potueris monstrare, victum

me esse tatebor“

(lib. I. contra Iovin.

vel filios ;
cap.

13).

Tertulian neagă că Iosua a fost de doauăori căsătorit, dar admite că a fost odată

(De monogania

c. 6).

„" 4) Din unele locuri. ale sîntei Scripturi rezultă că ea a fost măritată după
Salmon, tatăl lui Boes (Rut
a Mt Lo)

_— 98

—

,

Pentateuhul conține legile ca un întreg complet, -iar aici
“să continuă istoria poporului arătîndu-să, cum Dzeul legămintului întradevăr îş ţine făgăduinţele date patriarhilor, că ci
vor ocupa şi stăpini-ţara Canaanului, "case e și scopul cărții.
Cuprinsul

să împarte

tra întrarea în Canaan —
preste

Iordan,

în 3"părţi:

care

pregătirile pen-

(istorică, cap 1—19):

Canaanului

a) Ocuparea

trimiterea

să desparte

şpionilor la Ieriho —

în doauă

—

trecerea

tăierea împrejur

şi săr-

barea paştelor în Ghilgal — încetarea manei — Dzeu să arată lui
Iosua — luarea şi risipirea Ierihonului — să descopere sgîreenia lui
Ahan şi să pedepseşte — ocuparea cetăţii Ai — Ghibeoniţi căştiă
prin .vicleşug ' pace — învingerea
. celor 5 regi ai Canaanului de
miazăzi la Ghibeon în valea Aialon — reîntoareerea la'Ghilgal —învingerea regilor Canaahului de miazănoapte — ocuparea cetății

Haţor. — lista celor 31.de regi învinşi ai Canaanului. |
b) Împărțirea țării (geografică, cap 13—22): ţinuturile încă ne-

cucerite

lui —

—

seminții

hotarăle

împărțirea

şi

seminţiilor

părţile

țării despre apusul

— aşăzarea,

cortului

azil (dincoace de Iordan:

răsăritul

între

Iordanu-

celelalte

9:/

sint în Silo — hotărîrea oraşelor de

Chedes,

Ramot-tihilead şi Golan) —

despre

Iordanului

Sihem

şi Hebron,

cetăţile Leviţilor —

dincolo:

Beţer,

reîntoarcerea celor

21/, seminţii. dincolo de Iordan. .
|
|
„€) Cap 23. 24 (istorică): Iosua adună poporul la Sihem şi reîncind legămîntul cu Dzeu îl sfâtueşte să țină totdeuna legea —
moartea, înmormiîntarea lui Josuaşi Eleazar.

Autorul e necunoscut, dar nu
la.0 parte

moartea

notiţa

lui

Iosua

din

cap.

e Iosuai).

24, sp —

și Fleazar

unde

—,

căci

Deşi am lăsa
să vorbeşte

aceasta

s'a

de

putut

adăoga mai tirziu, cum e d. e. şi la Pent.;
dacă nu
considerăm cap. 10, „s, unde e vorba de „cartea dreptuĂ

1) Talmudiştii afirmă că Iosuaa scris cele S versuri din urmă ale Pent. şi

întreaga carte numită după dinsul;, cele despre moatrea lui le-a adaus Eeazar
(cap 24, so sq); iar soartea mai departe a Ini Eleazar a descris-o fiul acestuia,

Fineas. Noi însă vedem, că această, socotință, foarte de timpuriu a fost - considerată ca fără temei. Aşa să afirmă, că cărţile scrise dela Iosua pănă lu Ezra
„nu sint scrise de aceia, al căror nume

poartă

şi despre cine tractează,

ci e faima

că ele s'au scris de proteţii care au trăit în. deosebite timpuri“ (Sinopsa. 'Tom. II.
-0pp. pag. 73). Tcodoret — provocindu-să la 10,,, — zice: peste deci
învederat,
că

această

carte a scris-o altcineva dintre

urmaşi,

luînd. anză

dela altă carte“

(Quaest. XIV. în Iosuam Tom. I., opp. Pars I..pag. 202). Mai sint. şi alţii, care
atribue
lui Fleazar,

că

aceasta

(adecă

Samuil,

cartea

Isala, ori

Iosua)

cel puţin aceasta a fost modelul,

are

după

chiar

cu

„zar Finleitg î, d. A. T. pag, 197149),

a

5.

care: sa

lui: Ezra.

carte-a

ce

De 'Wette:

lui

Moisi

„Eu:

un

ți“

autor,

o

cred
sau

itrii

e SPAS în multe părți“ (Beitrige

|

Sa

|

—
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lui 1): apoi rezultă aceasta din împrejurarea, că să espun
unele întîmplări, cari s'au petrecut mai tirziu. Așa Caleb
ocupă Zlebronul, Otniel Debirul (15, 139), Daniţii cetatea Leșeni (19, +4), cari au fost definitiv ocupate de Israilteni abia
după moartea, lui fosua, ce rezultă din comparația cu Jud. 1, 10245
şi 18. Tot la acest rezultat ajungem comparind cap. 13, 25

cu Jud. 3,3; 16,10
De

altă

ține - la
pare

a

2,3
a

vedem

aceia,

au

fi

care

unul

dintre

apoi 4,23:

scris

cu Jud.

parte: însă

cartea?)

24,6
cătră

1,2 și 17,aa
din

cap.

1,22...

că autorul

apar-

trecut

cu „Iosua

Iordanul:. deci

bătrînii

poporului

(losua

24,31;

să

Jud.,

3), care viețuind mai mult decit Iosua
sfârșitul

vieții

stuia și « lui Eleazar.
Timpul

cu Jud.

5,1.

sale,

după, moartea

ace-

|

compunerii -este

Aceasta rezultă din însăș

scurt

cartea.

după moartea lui

În cap.

15,

Iosua.

să' zice,

că

Iebuseii “încă .uu sînt alungaţi din Ierusalim, — ceeace
Sa întîmplat prin David (2. Sam. 5,55); Canaaniţii locuesc:
în Ghezer (16,10),— precînd după 1. Reg. 9;,, sint ei
stîrpiţi prin Faraonul egiptean îndată la începutul -domnirii
lui Solomon; locul pentru templu încă nu-i ales (9,,, cf. 2.

Sam. 24; sa sq.; 1. Cron: 21, us Sq-, 22,.); Ghibeoniţii și acum

fac serviții la templu după -învoiala cu Iosua (9,2), — precînd Saul îi ucide pănă la unul (2: Sum. 21, sq.); Sidon:
(11, a.
„cel mare“
predicatul
avind
e capitala Feniciei
19, 2), iar pe timpul lui: David e renumit Tirul și, după

13, «os Sidonenii aparţin la Cinaaniţii ce nu trebue cruțaţi, —
sub David

ceeace

nu

mai

stă

(2. Sam.

5.„;

1. Reg.

5,„;

M20D, Vulg. liber justoruu, e o colecţiune de laude a fapte„1. Sr
lor lui Dzeu săsirşite în mijlocul poporului ales şi care probabil s'a început pe
“timpul ocupării ţării complectindu-să succesiv de cîntăreţi pioși,
„2 Fraza „pănă în ziua de azi“ invocată, de mai mulţi ca argument contra
- celoree afirmau, că cartea Sa compus cătră finea vieţii lui Iosua, exprimă ceva foarte relativ şi să întrebuințază şi la istorisirea unor lucruri ce au durat numai
cîțiva ani arătind astfel, că cartea.nu sa” compus deodată cu evenimentele (cf,
4, 9;.5193

6vasi; Tn2a

:

etc.)

'

lar dacă cineva s'ar provoca la numirea cărţii voind a deduce,

că Iosua e

autorul, apoi să răspunde : noi avem în s. Scriptură a 1. Y. şi alte exemple, unde .
o carte să numeşte după cineva nu pentrucă el a scris-o, ci pentrucă, respectivul
a fost în timpurile acelea ale istoriei israittene de cea mai mare însămnătate :
aşa cartea Judecătorilor, cărţile Samuil, cartea Rut. În urmă autoritatea ca-

nonică a unei cărți nu
ei ete,

atirnă numai
a

dela

numele autorului,
a,

ci dela cuprinşul

a

— 30 —

1. Cron. 14, .. în urmă. limba plină + de artiaizme vorbeşte
pentru socotinţa, că cartea s'a, compus foarte de timpuriu!)
Unitatea cărţii. Formind cartea un întreg de sine stătător

sta

poate

nu

că

moderni,

critici

unor

ipoteza

ea

ar

fi

“cu Pent. un '0p (vezi pag. 24. nota 2.). În toate manuscriptele vechi sint ele doauă cărți; limba să deosebeşte de
ceea, a Pent.;.iar cuprinsul nu admite aceasta deloc. Arhaizmele din Pent. aici nu le mai întîmpinăm, de altă parte însă
aflăm

cuvinte

şi formaţiuni

cu. totul

noaue,

n*cunoscute

Pent.

-Nu mai mult norocoasă a fost încercarea: de a aplica
la această carte ipotezele Pent. ($. 9.), căci cei mai aprigi
critici şi duşmani au trebuit
să recunoască, că numai preju:
diţii dogmatice. pot naşte ipoteze,
ziceri, deosebiri 'de. idei ete.

pot. susţinea

«că există

contra-

“Caracter ul îstoric ăl cărţii să alterează — afirmă unii —
prin aceea, că să relatează minuni mai multe şi mai extra“ordinare ca din timpul lui Moist. “Dar odată admis, că Dzeu
__ca creatorul tuturor făpturilor întrebuințază spre realizare a împărăției . sale acele mijloace,
și aceste îngrijiri. .. .

cari

sînt, mai acomodate,
:

încetează

__Lovoarăle folosite la, compunerea, cărţii sint: pr opr ia espe„vinţă a autorului (5, ue martor ocular), documente scrise şi
“+ compuse la deosebite ocăziuni (protocoalele compuse la împârțirea ţării între seminţii, documentul renoirii legămîntului
la Sihem, 24,+6);. probabil este, că. însuș Iosua a însămnat
ceva din faptele sale, cari notițe: au fost apoi folosite de au„torul cărţii; în urmă „Carlea droptului,« de care s'a vorbit
mai sus.
Observure. „Mai există sub acest
care să deosebeşte în multe priviţi

adausuri Și

modificări ale istoriei.

„15.

După
iltene
1)
înainte

moartea

— „pănă
„Toate
de

anii,

Cartea

Judecătorilor. 2. Ş

lui Iosua

la “Saul

—: întemeiătorul

poporul

ales capătă,

dovezile ue arată numa i că.

dintii

cine s'a scris cartea,

ai

lui

Sul;

sint întrebări

nume 0 'eronită samarineană,
de. cartea canonică! conţintud

în

care

la cari

republicii isra-

dela Dzeu

carte
tim a anumit
noostră, însă,
sia

i

nici n'ar fi de lipsă a le pune“ (Jahn, Binleitu TI pe, da
2) Sinagoga, apostolii (Acta. 13
) şi bi iser
.
Iosua cartea, aceasta, ceeace să arată 'ca pi îrese Îi

condu-

compus
DS
şi îndeosebi
de
răspuns, şi deci

a:

mot
“al:

îndată după

—
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cători,!) care îl apără contra asupritorilor (2, „6. 3, o-'10- 15:
G, 15). Atari Dărbaţi aveau încă mai nainte Tirenii (Iosif Flaviu
c.

Apion.

mai

Î. 21),

apoi

Cartaginenii,

înalţi oficianţi ai executivei.?)

numiţi

se/feți,

și erau

cei

În cartea numită după dinşii

să relatează faptele a 13 atari bărbaţi.5) |
x

Cuprinsul să împarte: -

a) În partea întroducătoare (1—3, ș). Aici să arată cum numai
seminţiile Iuda şi Simeon au luat unele cetăţi dela Canaaniţi, precînd
celelalte seminţii fiind dedate idololatriei au lăsat pe străini _neconturbați a locui în mijlocul lor — în urma acestei fapte urmează
după moartea lui Iosua, că fiii lui Israil au întrebat pe Dzeu, continuindu-să,
asttel istoria lui Josua. Numai FEpifune face ubatere. El numără după Pent. cartea. lui Iosua, Iob, Judecătorii ete. (Liber de mensuris et ponderibus e. 23). Că el
„însă ma înşirat. cărţile sinte: dupăcum urmează ele, nici n'a voit aceasta so:
facă vedem de acolo, că cărţile lui Samuil le pune după Cronice, înaintea amindurora însă Psaltirea; asămene prepune profeţii mici celor mari; iar în alt op
losua şi Judecătorii urmează una. după alta (Ilaeres. VIII. $ 6.)
i
1) DWD,
LAX zgurui, mai corect ar A rzvoral (de care existau
în Tir încă în veacul al 10. n. de Cr.). Numele „judecător“ e luat din 2,,; iar înscripţia cărţii dela împrejurarea, că ea conţine faptele şi viața acelor bărbaţi, care
dela moartea, lui Iosua înainte scapă poporul de asuprirea Canaaniţilor (Sinopsa
.

.

.

1

m

s. Seript.). Unicul Filo o numeşte: 77/y: TU/
BiBhov,

,

ZOLuUdTwVv

-

Graygupouiv

adecă iber judiciorum, [Liber de confus. linguar, op, pag. 265.]

2) „Senatum suffetes, quod: velut consulare imperium apud Carthaginenses,
vocaverunt
... suffetes corum, qui summus Poenis est mazistratus* (Liviu lib.
XXX. 7; XXVIII, 38). Ei să mai numesc şi jilices (Liv XXXIII, 46.). Există însă
deosebire între sufeţi şi judecătorii israilteni. Cei din urmă să chiemau totdeuna
de Iehova; să înzestrau cu putere extraordinară spre a putea învinge pe duşmani ;

nu urmau nemijlocit

unul

după

altul,

deoarece justiţia şi administrația publică, -

erau încredințate bătrinilor poporului; în urmă nici nu judecau întreg poporul,
ci numai una sau mai multe seminţii. Ba ce e mai mult, unii dintre ei judecă,
"înainte de a să fi arătat ca liberatorii poporului (Debora, 4,4; Samuil, |. Sam, 74;
iar alţii nn judecă deloc (Samson). De aceea.să şi asamănă ei în timpul. mai nou
cu arhonții Grecilor ori cu dictatorii Romanilor, „Extraordinario munere fungebanturet velut Hebraeorum dicratores quidam et vicarii Dei, delegata a supremo
numine potestate gaudebant, judiciorum, consiliorum et bellorum principatum te„_mentes* (Carpzov, |. e. I. pag. 169); iar Berthold zice; „Dacă nu căutăm legătura
istorica, apoi Șofetimii evreeşti să pot mai hine asămăna cu arhonţii Greeilor şi

cu dictatorii Romanilor. Căci

şi aceştia existau numai

în

timpuri

de război

şi

nevoe, să retrăgeau apoi îndată; căteodată însă purtau oficiul întreaga lor viață;
să alegeau de senat ori de popor, din cînd în cînd să sculau ei singuri, şi deasămene nu să amestecau în administraţia civilă“ (Einleitung III. pag. 874).
3) Unii numără la judecători şi pe Abimeleh din motivul, că el a stăpinit
în Sihem 3 ani preste Israil (9,2). Cei 18 judecători sînt: Otuiel (3,9, Ehud
(3,16; Samgar (3,3), Debora (4), Barac (4,), Ghedeon (8), Tola (10,,), Iair

(10,,), Zefta (4, Ibzan (sau Ebzan 12,,), Elon (sau Aialon 12, 4), Abdon
(12, 14), Samson (13—16). Alţii numără 18 adăogind afară de Abimeleh pe EI,
Samull, şi pe cei doi fii ai acestuia: Joi] şi Abia; în urmă unii încep numărul
,
.
:
judecătorilor cu Iuda şi Simeon (1,3: 3),

—
- din partea
niților.

lui

Dzeu

pedeapsă
Ma

39. —
prin

aceea
'

că sînt
.

supuse

Canaa-

b) În partea a doaua (3, — 16, 3.) să 'espune istoria a 14 judecători. Israiltenii. fiind apăsaţi de regele Mesopotamiei îi scapă Otniel — Ehud bate pe Moabiteni dupăce a omorit pe regele lor
„ Eglon — Samgar bate 600 de Filisteni cu un toiag de boi — Debora,
şi Barac înving pe Sisera, conducătorul -armatei regelui Iabin din
Haţor, care este apoi omorit. de Iael, femeia Cheneului Heber —
Ghedeon bate pe Midianiţi:— istoria ultimă a lui Ghedeon, dela care
au rămas 70 de fii, dintre care Abimeleh omoare pe toţi afară de
pe lotam,

care

ascunzîndu-să

scapă—

fabula

lui lotam

despre ființa

regatului (9, cea.) — Abimeleh stăpînesce 3-ani în Sihem şi la
asediarea, cetăţii Tebez e omorît de o femee cu o piatră de rîşniță
— scurta istorie a, judecătorilor: Tola, lair — învingerea lui lefta
asupra Amoniţilor — votul său — Ebzan, Elon şi Abdon judecători
.
— naşterea lui Samson, căsătoria lui. faptele „ontra Filistenilor, -

cimilituri, răzbunarea lui asupra Filistenilor; el rumpe funiile
cu cari-l legaseră aceştia prinzindu-l în crepătura Etam; ucide
1000. de Filisteni cu 6 falcă de azin; faptele lui în Gaza— Dalila din

Sorec — moartea, lui.

|

E

c) Adausul (17—21) istoriseşte idololatria efraimitului Mica —
fapta ruşînoasă a locuitorilor din Ghibea cu concubina, unui levit, care
vămăsesă preste noapte acolo şi răzbunarea întregului Israil asupra
seminţiei lui Veniamin, care apără pe făptuitorii crimei.

Scopul cărţii e a arăta, că starea poporului ales după
„ocuparea ţării făgăduite atîrnă dela ţinerea legilor lui Iehova, care remunerează cînd ele să observă și pedepseşte cînd să calcă.
Da

+ Caracterul timpului judecătoresc să arată. în

2,

10 - SQ.

Aici să spune cum poporul “a părăsit pe Iehova și serveşte
Baalilor; să împrietenește cu Canaaniţii, pe care avea, să-i stîrpiască,. şi pedepsește de Dzeu. În timpuri de grele nevoi
Dzeu

îi

acestea
Aşa,

scoală

poporul

vedem

ehova!).

„mânbuitori“

cade

iarăș

(Do,

în

3,

fărădelegile

15);

iar

de

mai

trecînd |

nainte.

o nccontenită schimbare în purtarea poporului cătră

:) „Temporibus

|

Judicum

sicut se habebant et peccata populi

et ..

- svicordia

„Dei, alternaverunt prospera et adversa bellorum“ [hugustin : "de
civ. Dei XVI, 43]
şi: „Post mortem

Jesu Nave, populus Dei Judices habuit : quibus
temporibus alternaterunt apud cos et humilitates laborum pro .
eorum peccatis, et . prosperitates
consolationum, propter miserationem Dei“ (ibid.
XIII, 13],
E

—

fie

Autorul
Samuil).

zice,

că

33 —

e necunoscuti); i iar după tradiţia evrecască să
Dacă mai lărgim cuprinsul: tradiției să poate

cel puţin

Samuil

a dat îndemnul şi un profet mai tînăr

din şeoala, sa a compus-0%).

Aceastii soeotinţă devine probabilă,

dacă - privim

Limpul compunerii, În carte să espune istoria și după
- moartea, lui Samson arătîndu-să,. că Iudeii sînt asupriţi de
Filisteni (13, „), —
ceeace sub Samuil nu mai stă,. căci

acesta

îi învinge: (1. Sam.

7,,—9.

Din

17,6. 18.

19.

21, 2 vedem, că precînd s'a compus cartea, încetaseră vremile
de grea încercare. pentru popor și el începusă a gusta binefa„cerile domnirii regeşti, dar nu esperiasă și partea ci cea,rea.
Mai. deaproape să hotărăşte timpul compunerii în 1, „,.
„Şi fiii lui Veniamin nu alungară pe -Icbuseii ce locuiau îu
„erusalim, ci Iebuseii -locuesc cu fiii lui Veniamin în Ierusalim
pănă în ziua de azi“, — precind David ajungînd rege preste
-toate seminţiile îi stîrpeşte şi ocupînd .cetatea Sion o face
capitala imperiului sub numele „cetatea lui David“ (2. Sam.
5, 6—9, 1; 1. Cron. 11,49). În urniă era datina dea jăli
după fica lui Iefta (11, ș0), — ce n'a putut dura tocmai
mulţi ani. Din. acestea rezultă, că cartea sa compus pe timpul
lui. Saul, sau cel mult la începutul domnirii lui David.
“Tot la acest rezultat ajungem și dacă considerăm limba,
"care să deosebeşte de cea vorbită: mai tirziu: pe timpul exi“lului babilonian).
|

Izvoavăle din cari s'a
documente
sînt

compus

cartea

scrise, existente. pe atunci, dar

cunoscute

mai

deaproape?).

9, Lăbrum Judicum neminem

sînt:

tradiția -

cari pierzindu-să
e

nu _

sanae mentis sibi persuadere crede, ah ipsis

“Judic “ibus "esse scriptum : epilogus enim totius historiae, qui habetur e. 2. clare ostendit, cum totum ab uno solo historico seriptum fuisse.' Deindc, quia eius seriptor

suepe monet, quod illis temporibus nullus erat rex în Israel, non-dubium est, quin -

scriptus fuerit, postquam imperium reges obtinuerant“ (Spinoza
Tract, “Theol,
Polit, cap. 8. UD).
2), Ceeace nu să poate susținca pentra formulele din 18, + 19, „ete.
3) Alţii cred, că a compus-o Ezra, Ieremia ori Lzechia.
„4 Din 48, sp au căutat unii. să deducă, că cartea si compus pe timpul

- exilului bubiloniun, ce este însă greşit, deoarece sub „printoarea fării“ avem
de înţeles după unii exegeţi luarea chivotului de Filisteni,, sau o întîmplare ne” cunoscută mai deaproape.
5) Din aceste .izvoară s'a compus chiar. şi adausul (17—21],

nologie istoriseşte întîmplări din timpul scurt după

moartea

zindu-l” astfel, şi s'a pus la sf.rşitul cărţii pentru cuprinsul

comparind

18, 4 cu iu 34; 20, 2 CU Iosua 222, 13 24 33

lui

său,

|

care după cra-

Iosua

Aceasta

caracteri-

3

rezultă

-

|
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Unitatea cărţii să dovedeşte prin stil și spiritul în care
este scrisă. În timpul mai nou unii critici s'au, încercatde a
„arăta, că în carte ar fi contraziceri, repeţiri etc.; dar exegeza
corectă, nepreocupată le-a delăturat ca, pe unele ce nu sînt
întemeiate.
|
|
i
Cronologia acestui timp e foarte grea. Adunind 'noi toţi
anii cuprinşi în carte .rezultă suma de cam 410 de ani (dela,
3,

pănă

16, 3.).

Aceasta

însă

e prea mare, deoarece

1. leg.

6, j să zice, că dela eşirea din Egipet pănă în al 4. anal lui
Solomon sînt 480 de ani. Spre a aduce aceste date :în con-

sonanţă s'au făcut

mai multe

ipoteze

fost de toți recunoscută!).
|
Aceste

fără

ca

vruna

să fie

a

-$.:16. Cărţile Samuil.
cărţi formau la, început un singur

0p;

sau

îm-

părţit abia de LAX în doauă?),. care împărţire a fost
adoptată de Vulgata5). Numele îl au ele dela Samuil:),

apoi
per-

:) Între multele ipoteze cea mai probabilă este: mai multe asupriri şi
domniri de judecători [în deosebite părţi ale ţării] sînt contimporane, şi adecă:
petrecerea în pustie 40 de ani; dela întrarea în ţară pănă la îutiia asuprire 75;
întiia asuprire 8, Otniel 40, Moabitenii 18, Ehud 80 [precind Samgar era în apus,
Iabin 20, Barac şi Debora '40 in nord], Madianiţii 7, Ghedeon. 40, Abimeleh 3,
Tola 23, lair 22 — deci 316 ani dela întrarea în Palestina [Iefta numără 11, 2

numărul rotund de 8300 de ani]; — după aceea în ostul Iordânului: Amoniţii

15,.

Iefta, Ebzan, Aialon şi Abdon 31, în acelaş timp [10,,. 13,,] în vestul Iordanului:
ilistenii 40 [contimporan Samson 20, Eli 40 de ani], Samuil şi Saul'40, David 40,

"Solomon 8 — la, olaltă 479 de ani dela eşire. [Reusch: Lehrb. a. Einleitung, pag. 40],
*)
că Iudeii
Aceasta
3)

„Pentru originea, mai tirzie a acestei inscripţiuni vorbeşte împrejurarea,
mâi vechi nicicînd nu citează: 2 căsți ale lui Samull,- ci numai una.
rezultă din toate manuseriptele evreeşti“. [Bertholdt, |. e. III, 890—892].
Această împărţire n'a fost recunoscută de toţi. .Oigen Da Bus. HE.

Ierus.:

„Întiia şi a doaua a regatelor sint la Tvrei o cartei (Cat. 4, ss]; „Întîia

6, 25]: „A regatelor întiia, a doaua, sînt la dinşii (ad. Evrei] una Samuil;

-

Ciril

şi a doaua a regatelor [adecă 1. şi 2. Samuil] să numără ca:.o carte“ [Sinopsa
pag. 75]; tot aşa şi Ieronim [prol.-gal.]. În textul original s'a întrodus ea
abia
prin librarul venețian Daniil Bomberg la anul 1518 în a doaua ediţie a bibliei
.
:
“
rc.
sale.

„_

Mai'este de observat, că ANY le numeşte: Beorizooy sau Parody

Vulg. Reg
sau Pegnorum „quia regum cum Juda, cum Israelis facta et annos
continent“ [Sinopsa pag. 75). Ba ce e mai mult în amindoauă sînţ
“ele ! îmbinate
cu cărţile legilor, şi anume asttel, că cele de față să numese:
1. şi II. a Regilor
iar cele ale Regilor în înțelesul mai strins: a III. şi IV. a Regilor,
Această îm.
binare însă e necorectă, deoarece cărţile regilor au un cuprins
propriu
şi sint
compuse de

alt autor.

4) Numele. să

derivă dela:

!

pr

ON — Di

=

auditus Dei, şi e
prin mărturisirea maicii [1. Sam. 1, 20]. Între” multe
?
le
motiv
e, pentrua cari
cărți i să numesc după Samuil este şi;în „Quod » quae ini utroque
:
i
libro
omnia ad Samuelem certo modo referri possunt, etiam Sauli :
dig
s et Davidis
.

|

aie

._..

îi

A
motiv
i
sat
acest
e
ur

rrunta
gesta, .

.
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soana principală, care nu numai ca judecător, ci și sub regii
Saul și David are mare înfluință asupra afacerilor interne ale

statului israiltean.

a

Cuprinsul:
a) Cartea întîia. Preotul şi judecătorul “Samuil (1 —12); guzernavea lui 'Suul (13—21). Eleana, un bărbat din Ramataim-Țofim
ajunge la fiu prin rugăciunea femeii sale Ana — dedicarea acestuia lui. Dzeu' şi cîntarea. Anei — răutatea fiilor
arhiereului EIi,
profeţii contra neamului lui — Samuil e adus la cortul sînt în Silo;
e bineplăcut lui Dzeu — Filistenii întră în ţară — Israiltenii, crezînd
că-i vor învinge, iau cu dînşii chivotul legii, dar sînt: învinşi, iar
chivotul luat de Filisteni care-l retrimit, deoarece făcea mult râu în
mijlocul lor — chivotul este aşăzat la preotul. din Chiriat-learim,
Abinadab

--. în lupta

contra Filistenilor

cad cei

doi fii

ai

iar el auzind de luarea chivotului cade mort la pămînt

lui

—

Eli,

Samuil,

guvernează preste Israilteni — îi provoacă a să aduna la Miţpe spre
a face: pocăință — Filistenii cred, că e o conspirație contra lor,
îi atacă, dar sînt învinşi și cît timp stă Samuilîn fiunte nu
mai cutează a-i ataca — îmbătrîninăd Samuil pune pe fiii săi (loil şi
Abia) judecători preste Israil — purtindu-să aceştia rău cu poporul,
bătrînii “lui să adună la Rama şi cer dela Samuil un rege —
acesta la început să opune cererii, căpătînd însă dela Dzeu înştințare să li-o împliniască, le unge pe Saul din seminţia “lui Veniamin, care nu fu recunoscut de toate seminţiile pănă ce nu învinge
pe Amoniţi — Samuil să lapădă formal de guvernare, cu care ocaziune vorbeşte cătră popor — îi aduce aminte de multele păcate ce
le-au făcut ei şi părinţii lor admonindu-l: totdeuna, să ţină poruncile
lui Dzeu — Filistenii întră iarăş în țară — Saul înainte de ciocnire
aduce

el însuș jertfă, de aceea

stăpîni
Filistenii

totdeuna în
sînt învinşi,

îi vestește

căci

Israil,

Dzeu

mai.

vîrtos

prin

Dzeu

—

ungerea

Samuil,

şa

ales

vitejia” lui

că casa lui nu va

bărbat;

un

deja

Ionatan

—

lupta

- Amalechiţilor, învingerea .lor, neascultarea lui Saul cruţind pe
contra
rege şi lucrurile prețioase ale acestora — ameninţarea cu totala
pierdere

dela

fața lui

lui

David

de

rege

—

Saul

în urma lăpădării sale dela faţa lui Dzeu cade în melancolie — David
e vhiemat a-l distrage cu cîntarea pe chitară — David învinge pe
“Goliat şi e iubit de popor — Saul îl pizmueşte, caută a-l pierde, îi
"dă de soţie pe fica sa, Micol — David e silit a fugi dela curtea
quia utergue « Samuele unctus, opus veluti manuum ejus fuerint: secus vero rem
se habere cum libris -Regum, in quibus quae narrautur, ad Reges proprie spectant,
non ad Prophetam ullum“ [Abavbenel Pracf.în libr. Sam. 74].
:
În privința lui Samuil zice Augustin, că era profet şi preot [Quaest în V. T.
46]; iar Jeronim: „Samuel Propheta fuit, Judex fuit, Levita fuit, non Pontifex, ne :

"Sacerdos quidem“ ([adv, Iovin. lib. 2]. La:Iudei să numeşte cl:. DN")
magister omnium

Prophetarum.

feţilor începe cu dinsul.
,

De aici să şi explică,

de ce Acta

3,

Do |a=
şirul

-

pro-?
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"regească- la Rama,

natan
"şi în
Saul
orice

unde

prietenie.— David fuge
urmă în deșărtul Iudei
ucide pe preoţii din Nob
nădejde de a ajunge la

Sâul —

dînsul

să leagă între

—

era, Samuil

și

.

Io-

la Nob, apoi la Achis, regele din Gat,
ascunzindu-să în peştera Adulain —
— moartea, lui Samuil — David pierde
tron şi petrece în pustie fiind gonit de

Filistenii atacă iarăş ţara —

David

merge

cu

ei,

dar

la

dorinţa capilor filisteni trebue: să să întoarcă din tabără — după
reîntoarcere luptă contra Amalechiţilor — în lupta cu Filistenii cad
Saul, ucizîndu-să pe sine cu sabia, şi fiii săi, între care şi Ionatan.
b) Cartea:a doaua. -Domnirea lui Dacid (1—24). David primește ştire despre moartea lui: Saul, e domnitor preste Iuda — .Isboset, fiul lui Saul, preste Israil — Armatele să ciocnesc la Ghibeon
— puterea lui David creşte mereu — Isboset să ceartă cu comandantele său -Abner care trece la David — Abner e omorit de Ioab
— uciderea, lui Isboset — David e rege preste tot Israilul— ocupă.
„cetatea Sion şi o face capitala imperiului — învinge pe Filisteni —
aduce chivotul la Ierusalim (dela Chiriat-learim) — dorința de
a zidi lui Iehova, un templu e zădăvnicită la porunca lui Dzeu prin
profetul Natan — subjugarea Filistenilor, -Moabitenilor, Sirienilor, .
Edomiţilor — noauele diregătorii aşăzate de „David — adulteriul lui
„cu Bat-Şeba, femeia lui Uria Heteul —. moartea 'acestuia — Dzeu
îl mustră pentru această faptă — în familia lui să întîmplă lucruri
cari-l mîhnese foarte mult — fiul său Absalom să răscoală fiind ajutorat:şi de popor, iar David e silit a -tugi dinaintea lui — anii
din urmă

ai domniri

lui David

—

zideşte

un palat foarte frumos:—

“are un harem mare — înfințază garda împărătească (Creti şi, Pleti)
numără poporul — e pedepsit de Dzeu pentru această faptă cu ciumă
— cumpără dela Ehbuseul Aravna locul, unde: avea. să să zidiască
templul.
n
.

„Scopul cărţilor e. de'a arăta: cum Ieliova scapă pe po“porul israiltean de Filisteni. prin trimișii săi, care întru toate
să acomodează legilor sale (activitatea curat teoeratică a lui!
Samuil şi David), şi cum tronul lui David să întăreşte, cu alte
cuvinte: cum

să întemeiază

imperiul

israiltean

craţiei. (prefacerea .republicei în monarhie).
Autorul

cărților

e necunoscuti);

rezultă,

că ele s'au

profet care a viețuit după

dar

compus

..

ca eflux al ţeo-'

din întreaga

Solomon.

în, formade

|

dispozițiune
acum

îi

de

a,
un

1) Tradiţia cea mai lăţită la Iudei este, că Samuil le- a compus. Aceas
ta o
scriitori. bisericeşti (Zeodoret, Grigorie

cred unii

cel Aare,“ Isidor dela Peluziu)
şi teologi pănă în veacul al 17. Dar acestei soe otinţi contrazice
împrejurarea, că
să istorisesc fapte întîmplate după Samuil, Alţii iarăş
— provocindu-să la 1. C
29, 20 — cred, că cartea înfiia pănă incluzive cap. 24. e
compusă de Sa uil a
rostul de Natan şi Gad, deosebindu-să şi aici Jsidoy
Fispalensis care afirmi "că

așid

însuş a scris partea, în care să cuprinde

istoria

lui [Orig.
4

lib, VI, c.'2);

„.

|

—
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“Nesigur este şi timpul compunerii!). Din multe îndegetări
însă pare a fi cărţile acestea compuse pe timpul, cînd statul
israiltean -era, deja împărţit?),

dar înainte de risipirea imperiului

Israil, deoarece despre aceasta nimic nu să aminteşte. Că ele
mu sînt compuse deodată cu. evenimentele istorisite rezultă din
împrejurarea, &ă conţin istoria unui restimp. mai: mare decit
de 100 de ani:); mai departe să explică datini şi expresiuni .
din timpurile lui Samuil şi David (1. Sam. 9,9; 2. Sam. 13,18);
în urmă formula: „pănă în ziua de azi“ (1. Sam. 5, 5.6,

1

302;

2.-Sam.

cc

4, a. 6, .:18, 18).

„La acest rezultat ajungem şi dacă considerăm dicţia și
Timba. clasică, liberă de orice amestec de forme mai tirzii și
lor
de caldăizmele -timpurilor, - cînd Israiltenii după decadența.
străini.
de
înfluințaţi
fost
au
politică, şi” religioasă,
„În privinţa întregității unii critici au observat, că aceste
cărți ar trebpi coreşe după LXĂ din cauza, că sint cele
"mai puţin citate la Evrei, apoi” sar - afla în ele prea multe
contraziceri.și repeţiri. Dar aceasta nu e. corect, pentrucă 0
corumpere intenționată a textului original nu să poate con-

stata;

mai

departe

nu

traducătorii,

să poate zice, că

res-

pective. traducătorii LXX, ar fi tradus asttel, încit aceasta să
poată, servi ca bazi la corigerea, originalului . și. nici nu să poate dovedi, că-prin. desele decopieri numai în original sau

_străcurat, greşeli —- deşi neînsămnate —,
trazicerile, precum

şi repețirile,

aflate

iar în: LXX nu. Con-,

de unii,

exegeză nepreocupată, temeinică),

prin o.

dispar

o

În urmă [din motive interne] o aseriu unii lui Jeremfa — ceeace nu să poatede suscel,

ținea din motivul, că stilul scrierilor lui. Ieremia să, deosebeşte foarte mult
de faţă; — sau că ele s'au compus, respective s'au interpolat şi adaus
„din cărţile
”
de mai mulţi autori în deosebite timpuri /Carpzoe |. c. .pag. 218 sq.]. ce
de
înainte
seris
s'au
aci
cuprinse
cele
că
vede,
'să
ag
Gu
Sam.
1.
Din
02)
Israiltenii cerură rege..În tot cazul acest întreg s'a scris aşa. cum este el azi abia

după

moartea Imi David (cf. 2. Sam. 5, 5]

,

2) „De aceea Țiclag a venit la regii din Iuda pănă

-

17, ș]. De un imperiu Iuda e vorba «numai după împărţirea statului.
3) Durata

_

„David

acestui restimp nu să poate preciza. În 2. Sam. 5,

a domnit 40 de ani — unde avem de numărat

-

“

în ziva de azi“ [1. Sam.

să zice,

că

şi cele 6 luni din urmă ale

petrecerii sale în Ilebron —, dar nu să spune cît a domnit Saul,— ce nu să
“lămureşte nici din 1. Sam. 13,1; apoi nici nu ştim cît a judecat Samuil. Apr6ximatiy să poate zice, că cărţile noastre conţin istoria cam dela 1140—1015 n. de Cr.
4) Aceşţi critici, cu toată agerimea, minţii lor şi, prelingă toată silinţa ce
şi-au dat, încă n'an putut ajunge acolo, ca cel puţin doi să să înțeleagă în pri.
vința deosebirii izvoarălor - întrebuințate e. Orei, PRE. art. Samuel]..

».

—
4

Observare.

38
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În cărţile aceste obvine pentru întfiadată expresiunea

mb = Christus, tolosîndu-să despre Mesia cel aşteptat, dar şi despre

rege ca tipul lui. (1. Sam. 2, 10: 35); iar despre Dzeul Israiltenilor
numirea: Iehora-Sabaot— Dzeul oştirilor (1. Sam. 1, s. au ett.). Locuri mesianice sînt: 1. Sam. 2,10; 2. Sam.7. 23, 1.—z.
o

„_*. Izooarăle întrebuințate. de autor nu să îndegetează; numai 2. Sam. 1, sg să aminteşte „cartea dreptului“. De asămene nu putem şti nici modul, în care -ele s'au folosit. Mai

presus de . toată îndoiala -este însă, că notițele profeților contimporani despre viaţa lui Saul şi David mau rămas nebăgate în samă.
istoria

care

Despre

lui David

consună

aceasta ne

din

mai

convingem,

2. Sam.

8—24

literal 'una

cu

şi

1.

alta

dacă

comparăm:

Cron.

şi să

11—21,

citează

(1.

Cron. 29, 2) ca scoasă "din scrierile profetice ale lui Samail, Natan și Gad. Din. ele nu s'au împrumutat numai
elementele profetice, 'ci și cele biografice astfel, că numai
istoria, bătăliilor şi învingerilor lui David, listele oficianţilor

de stat și ale. eroilor ete. (2.: Sam.

luat din consămnările cancelarului

din analele imperiului (1. Cron.

8.

10.

23, 5—29)

sau

de stat (2. Sam. 8, 16), ori

27,4).

Adevărul istoric e pretutindene observat. Espunerea e
simplă, vioae, iar întimplările să istorisese aşa dupăcum ele
au. urmat. Autorul nu ascunde nimic din ceeace credea el a
fi delipsă pentru caracterizarea timpului sau a persoanelor.
Aceasta să vede mai virtos de acolo, că să amintesc nu numai
faptele de laudă, ci și greşelile regenţilor. Valoarea, cărților e
nespus de mare dacă considerăm, că noi numai. din cle cunoaștem acest period atît de important pentru “istoria poporului
israiltean.
|
.
$. 17. Cărţile

Regilor.

|

Aceste cărţi conţin istoria poporului israiltean dela, Solomon pănă -la exilul babilonian; iar numirea li sa
dat dela
cuprinsul lor). La. început au format ele un singur
0p; s'au
fetul“

, 1) „Curintele lui Samuil. răzătoiuli

şi cartea lui Gad prerestitorul“;
peucintele zilelor regelui Daridi.

„2

„ct

„Regum

cf."1. Sam,
iar

nominantur isti, ob id, q uod

annos continent“.

/Sinopsa

pag.

75];

1.

Cron.

9, 3; „cartea lui Natau pro27
i

să

mai amintesc:
o
>

Regum cum Juda cum Israel facta;

iar Ieronim zice:
„Melius multo est Malechim, i. e, Regum, quam J/alachot hegno
rum 'dicere. Non enim multarum gentium regna describit, sed unius Israelitiei
populi,
qui tribubus duodecim continetară
[Opp. tom. IV. 7] — să

pare deci că el a cunoscut manuscripte
evreeşti,

la aceste cărți inseripţiunea: D505

=

a regatelor.

-

cari aveau

”

Si

es

39
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împărțit de LUX în doauă, care împărţire s'a adoptat mai apoi
de Vulgata, în urmă s'a întrodus și în textul original de
Daniil Bomberg în acelaș timp ca la cărţile lui Samuil, deși |
n'a

fost

de toţi recunoscută!).

Cuprinsul:

.

,

Aa

o

o

e

Me

|

„Cavtea întîia. a) Istoria domnirii.
lui Solomon (1. Reg. 1—11):
Îmbătrinind David unge de' rege pe fiul său Solomon însărcinîndu-l
„2 pedepsi-.pe unii dintre oamenii, căror el nu le-a. putut face
“nimica, pentrucă le jurasă a-i cruța— moartea lui David — Solomon
spre a asigura dinastiei sale tronul, împlineşte porunca, tătîne-său —
cere dela

Dzeu,

care

i-să arată

la

Ghibeon,

unde

mersesă

el

să

aducă jertfe, înțelepciune, ia» Dzeu îi dă nu numai. înțelepeiune, ci
şi onoare, avuție promiţindu-i, că dacă -va vieţui după legea lui îi
va da şi viaţă îndelungată — înţelepeiunea ş-o arată el judecînd
între cele 2 femei cu copilul de ceartă — diregătorii lui Solomon
— imperiul să lățeşte tot mai mult — culmea domnirii sale să ajunge.
cu zidirea, templului, care să descrie mai deaproape împreună cu uneltele dintrînsul — sînțirea lui, cu care ocaziune Dzeu îi spune, că el
e bineplăcut — pertractările cu: Hiram, regele Fenicienilor — dările
plătite acestuia, flota, vizita reginei din Saba (Arabia sudică) la So-lomon —. căderea lui:în idololatrie, mai virtos prin ținerea de multe
femei străine, cari împreună cu curtenii consumă pe zi cantităţi mari
de mincări — mînia lui Dzeu — .Edomiţii să răscoală, ba chiar şi
unul din servii săi cu numele Ieroboam i-să împotriveşte, dupăce
încă mai nainte profetul Ahia îi.spusesă, că Dzeu a hotărit dea lua
- domnia din familia lui — el moare cu convingerea, că întreaga - lui
mărire d fost numai deșărtăciune. (Solomon e un rege învăţat, judea
e
cător” 3, sc Sq.; poet 4; sa, naturalist 4, 33).

b) Istoria imperiilor Israil şi Iuda pănă la surparea celui dintii

să adună
(1. Reg. 12—2. Reg. 17): După moartea lui Solomon poporul
dar
Solomon;
lui
fiul
(17),
Rotoam
pe
rege
face
a,
de
Îa Sihem cu scopul
fiind foarte asuprit prin jugul împus de Solomon, cele reducerea dărilor -:
— Rehabeam trecînd cu vederea sfatul bătrînilor, ea el să împliniască
cererea, poporului, ascultă .de tinerii care crescuseră cu dinsul.și dă
-un' răspuns negativ — astfel 10 seminții să desface de dinsul alegîndu-şi de rege pe *Ieroboam (22), rămiind la Roboam numai seminţiile
Iuda şi Veniamin '— Ieroboam spre a împiedeca orice apropiere a
celor 10 seminţii desbinate de dinastia lui David, întroduce cultul idololatru, și adecă cultul” viţelului, în. Bet-El și Dan — Iehova îl
a regatelor, întruna“ [Eus, Ist. bis. VI. 25];
1) Origen :. pal treia şi a patra
Jeronin: „Tertius sequitur Samuel, quem nos Begu 1. et II. dicimus. Quartus
Melachim î. e. Regum, qui III.et IV. Regum volumine continctur“ (prolog. gal].

Vezi şi cărţile Samuil.
„.2) Cifrele puse în parenteză arată anii do mnirii unui rege,.
+
,
!
o dinastie noauă.
|
|
.

.iar steluța, (%)

—

40 —

.

amenință, că deoarece nu îmblă pe căi drepte, casa lui va fi surpată
"— după el a urmat fiul său Audab (2) — pe atunci domnia în luda:
Roboam, Abdiam (3) şi Asa (41), între care cei doi dintii sînt pentru
- idololatria lor neplăcuţi lui Dzeu, iar cel din urmă surpă idololatria
"în luda şi e bineplăcut lui Dzeu, deşi e silit a cumpăra alianța Sivienilor contra imperiului Israil. — între acestea domnind Nadab ca
fu omosit

de *Baasa

(Baesa,

24), care stirpi întreaga

casă

a lui leroboam, dar nefiind nici el mai bun să amenință cu pierderea
casei sale — lui urmează înrăutăţitul său fiu Ela (2), care e omorit
de *Zimri (7 zile) — acesta: iarăş e omorit de *Omri (12); iar lui
urmă şi mai stricatul său fiu Ahab (22), care întroduce cultul lui
Baal — pe timpul acesta.e activ profetul J/fe, care prezice o secetă,
să hrăneşte întrun mod -minunat, învie pe fiul unei văduve, .ucide
pe preoţii lui Baal, să roagă după ploaie,
fuge dinaintea Iezabelei
(femeia lui Ahab) în pustie — Ahab învinge pe Sirieni de doauăori
— să face neplăcut lui Dzeu prin uciderea, lui Nabot, din care
cauză îl amenință Ilie,că casa lui va, fi stîrpită — Ioscfut (25), fiul
lui Asa, din Iuda (un rege bun) încheie alianță cu Ahab în. scopul
de a ocupa Ramot-Galeadul dela Sirieni, dar sînt învinşi, Ahab
însuş pierde viaţa..
”
a
i
Cartea a doua.
Lui'Ahab urmă fiul său Ohozta (Ahazia, 2),
care

era

ca

şi tată-său

—

sub

dinsul

moare

“care arată prin minuni, că e trimis de Dzeu

Ilie urmindu-i

—

lui

Ohozia

N

“şi tată-său

Elisei,

urmează:

fratele său Joram (12), deşi un rege.rău, depărtează însă stilpul lui

„Baal — regele “Moabului, Meșa îl învinge împreună cu pe Iosafat —
regele Siriei atacă imperiul Israil — în imperiul Iuda abzicînd Iosa"fat urmează fiul său Ioram (8), neplăcut lui Dzeu pentru faptele sale
— după el urmează Ohozia (Ahazia 1), care avind de mamă pe Atalia, fica lui Ahab, urmă în fapte regilor din Israil — amindoi regii
merg contra lui Hazael, regele Siienilor — Joram e rănit şi. să

întoarce la Ezreel spre a să vindeca

— Elisei unge de rege pe EJehu

(28), care atacînd pe amindoi regii îi omoare; depărtează din imperiu
cultul lui Baal; stîrpeşte casa lui Ahab; e pentru faptele. sale bune
«plăcut lui Dzeu — precînd 'să întîmplă acestea în Israil. Afalia (7)
mama lui Ohozia usurpă tronul în Iuda, omorind pe toți urmaşii &ului ei şi scapă numai Jous, care crescînd sub înfiuința, arhiereului
A
Ioiada (Iehoiada) e un bărbat blind, pios — cu a jutoriul lui Ioiada:
ajunge el rege în Iuda (40) făcînd cele bune, în ochii lui - Dzeu
— el să ingrijeste de templu; dar nici lui nu-i succede de a depăr
ta
cu totul idololatria din mijlocul
poporului
i
cînd
regele Siriei Hazael atăcă Terusalimul 2 lua atru pile
şi a-l trimite acestuia spre a cumpăra, pacea — el moare în templu
în urna
unei conspiraţiuni a servilor săi — lui urmează fiul
său Amazia (29)
care e un rege bun, învinge pe Edomiţi, e omorît — pe atunci
domnia
în
lui Iehu, =Joahaz (17), deşi .un receege rărău
a Israil fiulPeer
scapă de Sirieni — lui urmă, fiul său “Joas (16) cae totuș. D zeu îl

dela, fărădelegile celorlalți 'regi din Israil, învinge pe Amazia din Iuda

a
—

sub. dinsul

Elisei

moare

—

e
lui Ioas

urmă

ful său

Jerohoan: TI, |

(41); sub atestă imperiul Israil ajunge la înflorire — în Iuda era.
„rege Azarla (Ozia, Uzia, 52), fiul lui Amazia, care însușindu-ş .
dreptul de a aduce jertfă fu lovit de lepră pănă la moarte — cu |
„urmaşul

lui

leroboam,

Zaharia

(6

luni),

familia

lui Iehu să stinge,

fiind acesta omorit de *Sallum (Sellum, 1 lună), care asămene fu
omorit de *.Venahem (10) — acesta pentru păcatele sale e pedepsit
de .Ful, regele Asiriei, căruia dădu el 1.000 de talanți de argint spre”
a-l întări în domnie — lui urmă fiul său Prcahia (2), care e omorit
de *Pecah (20). sub a cărui domnire Tiglat- Pilesar, regele Asiriei,
“ocupă mai multe cetăţi ducînd locuitorii lor în prinsoare — în acest
timp ocupă tronul din Iuda Jotam (16), fiul lui Uzia, care ca rege:
e bun, dar neputind delătura cultul de pe înălțimi, îl pedepseşte Dzeu
"eu desele invaziuni din partea lui Rezin, regele;. Siriei — după el
“urmează fi:.l său, Ahaz (16), care îmblă în “calea . regilor din Israil
şi, spre a putea lupta contra lui Rezin și Pecah, să Cali cu regele
Asiriei, Tiglat-Pilesar, trimiţînd ca, dar tot argintul şi aurul, ce să
află în vistieria templului ; ba el făcu în privința altarelor dela templu şi unele dispoziţiuni contrare prescriptelor legii mozaice— Pecah
din Israil e omorit do *Osea (9), care atacind Salmanasar, regele - Asiiei, țara, să deobligă a-i plăti tribut, dar mai tirziu descoperindu- să
că “el îmblă a face alianță contra Asirienilor cu So, 'regele Egiptului
şi, neplătind tributul, Salmanasar îl atacă iarăș, împresură Samaria
„83
ani. şi, în urmă ocupîndu-o, nimicind imperiul duce 0 parte din
locuitori în Asiria. :
c) Istoria imperiului Iuda pănă la ezilul vabilonian (i8——95). Pe -.
„timpul catastrofei în imperiul Israil era regent în Iuda, Fzechfa (29), fiul:
lui Ahaz, lăudiîndu-să ca un rege foarte bun — în al 14. an al doimnirii
sale este atacat de Sanherib, regele. Asiriei, cui, spre a-l îndupleca la
reîntoarcere, dă tot aurul ce să “afla la templu — cade întrun morb
greu, dar e vindecat — regele Babilonenilor trimite, la dinsul 'soli
- “cu scopul de a încheia alianță. contra Asirienilor — el axată solilor
“toate avuţiile sale, ceeace urăște” Dzeu Şi-i anunță prin profetul Isaia,
că toate acestea să vor lua dela urmaşii
săi şi duce la Babilon —
lui

urmează

fiul.

său

Alanase

(55), un

“erunt;, care nu cruță nici pe membrii
- fiul său

Amon

(2),

asămene

rege

foarte înrăutățit,

tiran

din familia sa. — după el vine,

tătîne-său ; iar după acesta

fiul său osia

(31), asupra căruia făcu mare impresiune găsirea unui exemplar
din Jegea mozaică cu ocaziunea reparării templului — el porun"_ceşte, ca, legea să să citiască la templu în auzul poporului — să să
facă o noauă legătură cu Iehova, deobligându-să poporul a, îndeplini-“
„ce .cere Iehova — desfințază cultul” de pe înălțimi, cultul idololatru
"— poruncește să să sărbeze paștele după piescriptele legii — cătră

- sfîrșitul. domnirei

sale veni

asupra

lui,

Neco,

regele Fgipetului,

care îl învinge la Meghido şi, fiind foarte greu “rănit, nu mult după
aceea moare — poporul * unge :de rege -pe fiul său. Ioahaz (3
luni), dar prinzindu-l Neco, i duce în Egipet și pune în locul lui
„.

.

“

,

.

de rege tributar pe frate-său -Eliachim cu numele Joachim (11) care,
spre a plăti tributul, asuprește poporul cu dări grele — el ajunge
„supus .3 ani chiarşi regelui din Babilonia, Nabuhodonosor —- contra
lui scoală. Dzeu pe Caldei, Sirieni, Moabiteni şi Amoniţi — lui urmează fiul său Zoach/u (lehonia, 3 luni), care fiind atacat de Nubu-hodonosor despoaie templul de toate vasele, de tot aurul, ba e silit
“a da şi dintre nobili foarte mulţi ca ostatici; pierde tronul fiind înlocuit prin fratele tătine-său Matania sub numele Zedechta (11). Sub
acest rege Dzeu îş împlineşte toate amenințările —- revoltându-să el
contra lui: Nebucadnezar,

acesta

în anul al 9. al domnirii

sale

(alui.

“Zedechia), luna a zecea, ziua a zecea, atacă Ierusălimul, îl împresoară
pănă în al 11..an, cînd voind regele a fugi din cetatee prins, orbit
şi dus împreună cu poporul în Babilonia; templul e ruinat, cetatea
surpată — locuitorilor li să dă: voia,-sau a merge în exil, sau a rămîuea în patrie sub locoţiitoriul . Godolia (Ghedolia). Cei mai mulți
rămin în patrie; dar un atare Ismail omoare pe Godolia, ei temîn-du-să de minia “şi răzbunarea lui Nebucadnezar, fug în Egipet.

n urmă să mai aflăo întîmplare din exil. Să istoriseşte adecă

cum. lehonia în.al 37..an al exilului său e scos dini. prinsoare prin
regele babilonian Evil-Merodah, careîi dă un post înalt la curte
- tractîndu-l cu multă cruţare.
NA

-- Scopul e de. a arăta: cum

„dată lui David

Dzeu Şa

în privinţa seminţiei

sale

împlinit promisiunea,

(2. Sam. 7,25),

deși atît urmașii lui, cit şi poporul, nu observau întru toate
legile date. - Acest scop să vede din suirea lui Solomon pe tron
(cap. -1); din deosebita purtare de grijă a lui Ichova, faţă de dinsul
ca urmașul lui David. (2, 2a- 36. 6,2. Sap sq. ete.), ba
chiar şi faţă, de urmașii acestuia, deşi nu erau totdeuna vred-

„Dică de: aceasta -(2. Reg. 8,,. 19,4.
„Scăpării

lui Iehonia, din

prinsoare

20,5);

(2. Reg.

din amintirea,

25,20)

ca semn,

că lehova nu lasă a să stinge lumina servului său David ș
în urmă să vede aceasta din deosebita accentuare a. profe
„tizmului și din mancitatea istorisiri, amint
a
indu-să de luptele |
și războaiele multor! regi foarte. puţin: sau nimica, precîu
d pur-

tarea lor faţă, de instituțiunile religioase să tracteaz
ă
„pe larg (cf. 2. Reg. 11,6. 12,35 sq: 15,3 etc.)
-

Autorul nu: e cunoscuti), dar pare a fi un
iudeu,
a scris cărţile în Babilonia, (cf. 1; Neg. 5
43
2..Reg,. 25,

foarte
care
27—30)-

.

1) Unii, văzînd că la istorisirea. faptelor
regilo
lor să aminte
U
sc izvoarăle, au
susținut, că cărţile de faţă sînt compuse de
osebiţi autori în deosebite - timpuri,
adoptind astfel socotinţa autorului Sinopsei pdeosci
scris Samuil şi Natan şi Gad „ profeţii; cele despag. 82: „Cele. despre Dacid le-au n
profeţii Natan Natan șişi Ahia
cele despre Jevoboam profe ţiiÎN Saveia„> şi Addo; receleSolo
des ou profeții
Ahia ;;

pre Abiam profetul Addo ;

43
După
- Talniud şi teologii mai vechi autorul acestor cărți e Ieremia), iar alții le ascriu lui Fzia. .
a
Timpul compunerii este a doaua jumătate a exilului babilonian. Această socotință e cea mai lăţităşi mai probabilă.
după cuprinsul și dispoziţiunea cărţilor. . Ultima întîmplare
. ce
să istoriseşte e din -anul al 37. după deportarea lui Ichonia,
(2. Reg. 25,235). Aici să espune cuni regele babilionian EvilMerodah pune pe Ioachin îri libertate, dar nu să aminteşte
nimic de sfirşitul exilultii: deci cărţile trebue
să fie compuse
înaintede aceasta, rămiîind însă nchotărit, de s'au compus ele „cînd Evil-Merodah
era încă în viaţă, ori abia după moartea lui.2)
Unitatea și îndependența. Cărţile de faţă, deși continuă
„istoria. cărților Samuil, nu pot fi considerate cu acelea ca un
0p, ce rezultă din dispoziţiune, scop şi tractarea istoriei,
precum şi din limba deosebită. Aici să amintesc regulat izvoarăle folosite; faptele regilor să cumpenesc după prescriptele
legii mozaice spunînd la fie-care începutul, durata și sfirşitul
domnirii ; cronologia e observată cu deosebită, îngrijire, iar limba:
e plină de cuvinte, formaţiuni din timpul după exilul asirian

și din cel babilonian.)

a

cele despre Asa (să află) în cartea cronicelor regilor din Iuda ; cele despre Iosafut la profetul lehu, fiul lui Hanani, care a scris cartea cronicelor regilor din Iuda ;
„cele despre Joas (să âflă) în cartea regatelor; cele despre Amaz/a în cartea regilor din Iuda, Israil; cele despre Ozia (a scris) profetul Iezia; cele despre Joatam (sînt) în cartea regilor lui luda, Israil; cele despre Ahaz în cartea regilor
din Iuda, Israil; cele despre FEzechia (a seris) profetul Isaia, fiul lui Amos (îalz
-în loc de Amoţ, vezi Isaia, $. 20); cele despre Manase (să află) .în cartea văză“torilor; cele despre Jose în cartea regilor lui Iuda; cele despre Joachim în cartea

regilor din Iuda, Israil.“.

Aşadar vedem, că mai pentru fiecare rege autorul

pre-

supune un profet...
1 Ei să provoacă anume la. identitatea caracterului limbistic; aceleaşi priviri posomorite despre istorie; aceleaşi idei despre alegerea și ocrotirea casei domnitoare alui David şi despre alegerea, Ierusalimului ; în amîndoauă cărţile să află,
expresiuni împrumutate din Pentateuh; provocarea la profeţii de. mai nainte; în :
urnă consunarea dintre 2. Reg. 24, sq. cu Ier. 52. Toate acestea; însă să explică uşor din împrejurarea, că amîndoauă sau scris cam în acelaş timp; apoi. că
“autorul nostru a cunoscut cartea lui Ieremia; iar consonarea dintre cele 2 locuri

să explică astfel, că amindoi au scos. din unul şi acelaș izvor,

dar nu

unul

dela

altul, ce să dovedeşte prin deosebirea limbii și a materiei espuse..
„i
2) Alţii cred, că cărţile s'au compus înainte de exilul babilonian — provocîndu-să mai virtos la, 2. Reg. 17, s9—u — Şi anume zice ei: un seriitora scris din
izvoarăle existente (vezi mai jos) un op istoric, care formează sîmburele cărţilor
de față. Redactorul din exil a prelucrat, adaus şi continuat.istoria pănă în anul
37. al exilului. Mai susţin în urmă unii, că ele sau compus în anii dintii ai exi-

lului, îar partea din urmă a cap. 25 s'a adaus de o mină străină.
3) De Wette

aduce pentru

deosebirea acestor 2 cărți următoarele:

1. sint

urme de exilul babilonian dela început pănă la sfirşit; 2. cunoştinţa Pentateuhu-

-

4
Formind ele -un întreg bineordinat

și desinestătător, sînt

atacurile îndreptate contra : lor. —. sar afla adecă repeţiri,
contraziceri, întrerumperi— tendenţioase, cum să dovedeşte
aceasta, din

o exegeză,

Ceraclerul

istoric

nepreocupată.

e.: de. toţi

recunoscut.

“Rspunerea

e

simplă, neforţată, încît să vede, . că cele istorisite sînt descrierea faptelor. întîmplate; mai. departe: să îndegetează regu-lat izvoarăle cari au servit la compunerea, istoriei, care consună

întru toate

cu. ceeace să spune

în cărţile Oronicelor,

cari în

parte. mare 'sînt scoase din aceleași izvoară. Numai ipereritica,
ma putut să să împace cu ideia, că minunile. săvirșite de Ilie
şi Elisei să fie. istorice. Dar cunoscindu- le motivele — prejudiţii dogmatice — îndoelile lor nu pot fi luate în considerare,
“ Zevoarăle din cari autorul a scos materialul pentru istorisirea
sa sînt: a) pentru guvernarea lui Solomon: cartea faptelor lui So“lomon“ (1. Reg. 11, .); b) pentru imperiul Iuda: „cartea cronice- .

lor regilor din Iuda: (1. Reg. 14,29. 15,-23 29,462. Reg. 8, 23
12,20

etc);ce) pentru imperiul

_gilor din Isradl*

Israjl:

(1. Reg. 14, 19. 15, a.

„cartea

cronicelor

16,5;

re-

2. Reg. L,is

"ete, :), Din cărţile Oronicelor vedem. însă, că pentru timpul
“cuprins în cărţile noâstre mai existau şi scrierile profeților:
- Ahia (9. Cron. 9, 25), Ido, Semeia (12 5. 13,22), Jehu (20),
„Isaia (26, 22. 32, 32), şi nu e cu putinţă, ca autorul să nu

le fie întrebuințat. Toate aceste izvoară sînt folosite parte ]i- teral, parte prelucrate

după planul

autorului.

Obser zare. Cărţile de faţă conțin istoria unui _vestimp de 455.
de ani, adecă dela 1015 pănă pela 560 n. de Cr. .„ cînd regele Ioachiny
e eliberat. Acest restimp să împarte în 3 perioade:
uliul „period.
(1015—975 n. de Cr.) tractează istoria domnirii lui Solomon; al doilea
(dela 915—122 n. de Cr.) tractează istoria celor 2 imperii în mod
lui; 3, să desaproabă Jibertatea căltului dzeese ; 4. “spirit deosebit al istoriografiei (autorul are scopul de a zugrări în istoria patriei sale nimicite un tablou!
„care să fie învățătură, advertisment, de aceea şi avem aici mai mult o poemă
didactică” decit
(Cerin
o istorie);
ete pag.
259) ; 5..să amintesc izvoa răle ; 6. cronologia e precisă,

la
1) n privinţa celor doană cronice să observă, că unii le
puse
de profeti, compuse
pane din de cancelaru
cle imperiilor
an
a l stati ului; iar alţii zic, că
p
analele imperiilor, parte' din monografii
anale conţin istoria „până la, Ioachim (în îm periul. Iuda, 2. Reg.
a imperiul
pi iul 1 Israil, 2. Reg. 1 5, a
Ele sau
,
(în
compus scurt înainte

(în drept anasînt anale 'comprofetice 3 “cari
24, 5)
P
Decah
), Și
de > erisipirea
im-
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”

.

-

”

”

sincronistic, şi adecă: constant să.ocupă mai întîi cu imperiul Israil,
„pentrucă. schimbindu-să foarte adese dinastiile, oferia istoricului
mai
mult material decît Iuda, unde domnia dinastia lui David; iar al: .
“treilea period (dela. 722—560
n. de Cr.) arată soartea imperiului.
Iuda după surparea Israilului. pănă la întîia jumătate a. exilului babilonian. :
..
PN
a a

" OAPITLUL
AL DOILEA.
Profeţii posteriori.

„$. 18. Profeţia TD. V.
Poporul ales' avea totdeunasă păstreze

adevărata

cuno-

"ştinţă despre Dzeu. Spre a susținea, întări această cunoştinţă,
Dzeul legămintului. a instituit în mijlocul poporului preoția,
din 'care arhiereul cu sorţile numite Urim și 'Tumim cerca în
' așăzat,
momente hotăritoare voia lui Dzeu. Dar fiind poporul

—.

„între păgini — deşi legea. hotărăşte destul de lămurit dato-. .era! scutit de alunecări în idololatrie. De.
rinţele lui —'nu
„aceea, Dzeu, spre ari ţinea: totdeuna înaintea, ochilor legămintul,
spre a-l feri de vrăjitoria păgînă (Deut. 18, 10—s) — cind
voiau să ştie cele viitoare — a -rădicat din timp în timp bărbaţi, care nemijlocit vorbiau descoperirea și voia lui, fiind ei
„ înzăstraţi pentru aceasta, în mod: supranatural!). Atari: bărbaţi
să numesc profeți, a căror trimitere din partea lui Iehova, ca
continuătorii descoperirii şi conducătorii ei la perfecţiune, 0 .
deja Moisi (Deut. 18, „ș. 28—30: 32. Lev. 26). " îndegetează

vedem. că. el

Noi

spune “apriat,

cate

va

fi direcţia

ace-

“1) Atare caracter au: Aoe, Arram, Isac, Iacob, îndeosebi însă AMoisi, care
g—g-.
să numeşte profet, precum n'a, fost nici unul. înainte şi după dînsul (Num, 16,
,
Sa
:
|
Deut. 34, so sq].
* .
lucruri
prezice
numai
care
bărbat,
un
ca
profetul
credea
să
nainte
Mai
2)
|
"viitoare, deci nu să deosehia de vrăjitorii şi văzătorii altor popoară decit numai
prin împrejurarea, că prezicerile lui — fiind înspirate de Dzeu — totdeuna să

împliniau.

timpul

În

mai

nou cred unii,

că profeţia'e numai productul dispozi-

ţiunilor şi culturii curat omeneşti. Mulţi au zis, că ei samănă oratorilor, greceşti
şi
afirmând, că înfiuința lor a fost de multe ori păgubitoare, ba căei au pricinuit
" căderea statului. Alţii iarăş susțineau, că erau nişte bărbaţi, ce să deosebiau
în
de contimporanii lor prin talent, erudiţiune şi agerimea spiritului, fiind astfel
desnodăminîn
privi
a
şi
chiar
ba
importante,
afaceri
desluşiri'în
da
a
stare de
cu o,
tul viitor al întimplărilor: Alţii în urmă au afirmat, că profeţii erau poeţi
să urfantazie bogată, în urma căreia în idee 'să pierdeau în timpurile ce' erau
poe- meze pentru popor; ditre aceştia unii jarăş ziceau, că ei espun în ficţiune |
|
.
1ică evenimentele trecute ca pe unele riitoare.

În privinţa acestor conjecturi să observă, că ele toate sint unilaterale şi nu
es- |
să potrivesc cu-tabloul, ce-l căpătăm din cărţile profetice şi istorice, unde să

pune activitatea acestor bărbaţi din toate punctele de vedere,.
d

.

Bi

po.

EI

7
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stor bărbaţi zicînd:

„profeţi din mijlocul

tău,

din

fraţii

tăi,

ca pe mine“ (va scula), adecă ei vor lega prezicerile lor de.
“lege, vor vorbi ce Dzeu le-va da- în gură ca şi lui Moisi.
Dzeu a şi sculat atari bărbaţi din timpurile judecătorilor pănă
după exilul babilonian!). luminîndu-le nu numai spiritul, ci înoind și inima lor încit acela, asupra. cui a venit spiritul
lu: Lehova, era alt om (1. Sam. 10, s. 9;:1s. 6,7). Acolo să
întemeia o noauă comuniune de viaţă a omului cu Dzeu, căci
în: inima, acestuia € scrisă voia lui Dzeu, fiind aceasta o

arvună pentru realizarea deplină. ce va să fie. Astfel era profeţia o prezicere reală despre noaua creatură a T. N., la care
să -rapoartă cuvintele lul Moisi:
„O. dacă întreg poporul lui
Iehova ar fi profeţi, ca Iehova, să le dea lor spiritul său“
(Num: 11, 2).
„:
a
”
În acest înţeles sînt profeţii — cum arată numele lor N"33,
19041jrijs,= cuvîntător — vestitori ai descoperirii dzeești*). Alte
D E

probabil

că abia

dela

Samuil

înainte profeția formează în mijlocul

poporului iudeu un. fel de castă; să poate chiar, că în această privinţă el a luat
unele dispozițiuni — şi atunci să explică uşor împrejurarea, de ce Acta 3, 34 şirul
profeților începe cu dinsul. „Hoc itaque tempus, ex quo sanctus Samuel prophefare coepit, et deinceps, donec populus Israel captivus in Babyloniam duceretur,
atque inde secundum St. Heremiae prophetiam, post 70 annos reversis Israelitis,
Dei domus instauraretur, totum tempus est Prophetarum. Quamvis enim et ipsum .
„Noe patriareham, in cuius diebus universa terra diluvio deleta est, et alios supra
et intra usque ad hoc tempus, geo ieges in Dei populo: esse coeperunt, propter
quaedam per cos futura, -sive quoque modo significata, sive praedicata, quae
pertinerunt
ad civitatem Dei regnumque coelorum,. non immerito possumus appe- lare Prophetas: praesertim quia nonnullos corum expressius legimus 'nuncupatos
sicut Abrâham, sicut Moysen; tamen dies prophetarum praecipue maximeque
hi
dicti sunt, ex quo coepit prophetare Samuel.“ (rugustin, de. civitate Dei
XVI, D,

"forma

3) Cea mai lăţită numire în 11. V. este NDS
Cal nu să află, ci numai în Nifal şi Hitpael;

phiaipi Verbul

ND

Rădăcina e NDI
iar formațiunea

e intranzitivz=scaturire şi transpuindu-să

a rorbi. Să poate că şi numele

a avut această

la, cşirea

e

care în
după

cuvîntării:

însămnare=rorbitor, îndeosehi=

„dibmaci. Aplicindu-să acest cuvint la referinţa lui
Dzeu cătră oameni însamnă el
pe un bărbat, care e vorbitorul şi tilmaciul între
Dumnezeu şi oameni, persoana
miljocitoare (v. Orelli, Alttest. Weissagung von
der Vollendung des 'Gottesreiches
pag. 6. sq.
ii
Acest înţeles rezultă din Ex. 7, „„-unde Aron este
N "23, adecă vorbitor în
locul lui Moisi, sau mai corect: mijlocitorul între Moisi*şi
Fi araon (cf. 4,3). Acestui
| înţeles corespunde pedeplin şi expresiunea,
:
grecească; T90g1jTi]s LN)
însamnă:

priu Ş
unuia
care
„căci

a prezice,

,

cl:

a pronunța,

vorbi, palam

proferre,

care nu

Iloogijrus

e proU
zis un
vorbitor,: | care mijloceşte
4
între „doâ
doâuă persoane,
a
care! aduce la a
i
:
voința sau cuvintele celuialalt. Filo:
să foloseşte de organele lor spre a-ş arăta.„Profetii sînt înterpreţii lui Date ?
voința sa“ (De monarchia1 9); şi:
profetul e înterpret, auzind în lăuntrul său
.
,
bd
del
.
ac
iu

(De praemiis et poenis $. 9),

.

“a Dzeu

“penee

are.a vorbi“ ;

—
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numiri sint:. zăzător5). (ANN, 1. Sam.

9,3; 2. Sam. 24,,,;

1.

Cron. 9, 22. 26, as; 2..Cron. 16,7-10) care după îndegetările din

1. Sam. 9, pare a. fi cea. mai yeche înlocuindu-să abia
ziu — poate dela, Samuil înainte — prin Nab;, şi exprimă
ochiului cătră obiectul ce-l vede (Ez. 13,,; Is. 44,9);
(tin, mai întîi 2. Sam. 24,1.) cu aceeaș însămnare, dar
mai mult starea,

mai tîrraportul
privitor.
exprimă

în care petrece privirea la un tablou, caracteri-

zează

deci privirea, profetică, în genere (Am.1, 13 IS. 1,4. 2,a.

13,15

Miha-1,,; Avac. 1,,) și să poate aplica și la profeţii falși;

îngerul lui Iehova (Agheu 1, 3); bărbatul spiritului (adecă condus de spiritul - lui “Dzeu, Os. 9,,); servul lui Iehova (Am.
3,75

2.

17,3; ler.

Reg.

rea de a. supravighia
(ler. 6,7; Ez. 3,up.
tul:

omul

bi

Dzeu

7,2s

etc.);

iar avind

ei şi chiema-.

teocraţia T...V. să numesc: vighielori.
3355). ln urmă să mai numește profe(1.

Sam.

2,27. 9,610; L.

Reg.

13,,;

Deut. 33,1) ceeace însamnă în genere pe un încrezut al lui
să foloseşte această - numire chiar și
Dzeu; iar Jud. 13,6.
despre. fiinţi supranaturale, trimise de Dzeu la.un om.
Dar noi vedem mai departe, că profeţii prezic cu siguritate. evenimente viitoare, cari numai lui Dzeu puteau fi-cunos-

cute. : Aceasta e profeția în înţelesul strîns al cuviutului.?)
Cunoştinţa aceasta mai înaltă o primesc profeţii “dela Dzeu
prin - spiritul său, care înfluințază asupra lor astfel, că înălțindu-i

preste

marginile

vieţii spiritual-naturale

—

puse la

cre-

aţiune — le descopere prin intuițiune nemijlocită, sau în viziuni (Is. 1,,; ler. 11 etc.), adevărurile sale.) În: aceaştă .
! :) Isidor Ilispul. - „Qui a. nobis prophetae in V. T. ridentes appellantur,
quia videbant ca quae ceteri non videbant, et praespiciebant quae in „mysterio ab- scondita erant. (Etymol. VII, ș.-)
2) Împlinirea, profeţiilor era dovadă pentra adevărata “trimitere dela Dzeu.
De aceea un profet falz să cunoaşte: dacă profeția lui nu să“ împlini, sau dacă cuvîntările
lui . contraziceau
descoperirii dzeeşti, legii sau unui profet adevărat:
" (Deut. 18,1; 1, Reg. 22,3; Ier. 28,5.15; iar existența profeţiilor dovedeşte, că
religia T. "Ve dată de Dzeu (Is. loa. 45,2 et).
3) Filo înţelege sub împărtăşirea profetică o extază negînd, că omul în sta .
“rea aceasta ar fi conştient de sine. Tot această socotință o aflăm Şi la Atenagora,
Iustin 'Maytirul, Montaniști și Tertulian, care . din urmă îşi închipuiau extaza, ea
o amentia. “ Contra lor au “susținut însă Origen, Epifane, Crizostom, Leronim ete.
"că înfluinţind spiritul lui Dzeu asupra, profetului, voia liberă şi puterea judecății
omului sînt “în lucrare normală, Lactanțiu întravă : „Quis enim mentis emotae,
“non modo futura praecinere, sed etiam cohaerentia loqui possit 2% (Instit. div, lib.

-e. 4); Epifane: „Profetul vorheşte cecace spiritul sint îi face cunoscut din viitor,
fiind întreg. la minte: şi înțelegind“ (Haeres, XLVIIL e. 8); Crizostom: dceasta
" “e însușirea văzătorului (adres). că. îş iasă din fire,de silă să supune, €, tras,
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stare ei nu devin cu totul pasivi,
un ce “gata, numai de a
primi, ci în viaţa lor spiritulă să înalţă, să sințesc și provăd cu puteri extraordinare spre a putea privi şi grăi cele pri“mite. “Deși în acest moment puterea supranaturală îi copleşeşte încît ei deocamdată sînt numai receptivi, totuş nu să
nimiceşte cu totul raţiunea şi conştiinţa lor. Iar fiindcă Dzeu
„le
vorbeşte (Deut. 18, 1. 19; 2. Petru 1, 2,), să. între-

"-Duințază formulă întroducătoare:

„cuvintul Domnului cătră N", *

„așa zice Domnul“, ce să exprimă şi mai emfatic prin ex„presiunile: „spiritul lui Dzeu a venit preste... ...* (Num.
24,3; 1. Sam. 19,0. 2;: 2. Cron. 13,1. 20,11);
a căzut
preste. :..* (Ez. 11,5), „trece răpede prin. . .* (1. Sam. 10,3).
Să mai zice că acest spirit: „să îmbracă în om ca întro haină“

(Jud. 6,34; -1. Cron. 12,ug;
Dra... e. 3%

2. Cron. 24,20),

„să pune preste... .*

Is. 11,5).

„să așază asu-

(Num. 11l.25-255 2. Reg.

|

2,15;

|

Prin această; să deosebeşte. profeția de mantica păgină,
de divinaţia naturală şi profeția demonică, cari cautau cu mijJoace naturale: prin presimţiri şi: explicarea semnelor, a sus-

ținea, raportul între om și provedința dzecască, dela care toate
_

atirmă,
_” Cuprinsul

sau

obiectul

.
A
sa
profeţiilor stătea, "totdeuna - în

- strinsă legătură cu desvoltarea teocraţiei.
|

Această, inspiraţie din partea lui Dzeu 'nu cra habituală
Şi generală, ci numai pentru anumite/ momente. Și anumite lu-

cruri; nu

7a4.5)

atîrna

sau

vite. stări

dela oarecari

dela
și între

feţi sînt

din

tagma

Zaharia ; iar Amos

sînţenia

pregătiri: ale

sa,!)

căci

împrejurări

preoțască:
e păstor.

individului:

ei să

. deosebite.

luau

(Am.

din

dife-

Așa - uriii

pro-

Zeremia (1,,), Bzechil (1,,),

Mai

departe

nu

sînt. ei

numai

împins, tirit ca un furios. Iar profetul nu astfel, ci fiind cu
mintea, t rează şi întro
stare de prudență, şi ştiind ce aude, toate 'le spune;
încit şi în ainte de sfirzire
din aceasta: cunoşti pe văzător şi pe profet.“ (Omili
a 29. la 1. Cor); Ieronim:
„Neque vero, ut Montanus cum insanis feminis somniat prophe
tae in. extaşi loquuti
sunt, ut nescirent quid
loquerentur et cum alios erudirent ipsi io
.
i
dicerent.* (Praef. în Ies); Augustin: „Extasin nonnulli
Latini suoreea
aa
„tur, mirum si proprie, sed vieine: timen, cum
sit mentis alienatio a sensibus cor„ poris, ut spiritus hominis divino Spiritu as-umtus
, capiendis atque -intuendis ima_
ginibus vacet; sicut Danieli demonstratum est,
quod non intelligehat, et Petro
„ illud -vas submissum de coelo, quatuor
linteis.t, (Ad Simplician. lib, II “ quaest
1)
„Nec
prophetat pius
sanctus,
est, nec omnis,,
€ omnis, qui PE
ius est,
nis qui qui “daemon,
elit.
daemones expellit,
eta NILest

Balaamus, Aus IBoeris, vates, prophetarit,
licet impius“ (Constitut.

,

=

“din o seminţie, sau „din un imperiu. “Viaţa lor era 'simplă,
iutrindu- Să mai. mult cu ierburi și frupte (1. Reg. 14,3 sq;
2..Reg. 4, sq;.ler. 40,); iar îmbrăcămintea: 'mantaua pro"fetică Sci din cojoc sau peri de cămilă (1. Sam. 28, „+ L. Reg.
19, 13.15; 2. Reg. 2,1; Zah. 13, cf Mt. 3, For. 1l,sp).
Privind la formă observăm, că-profeţii spun lucruri viitoare
ca cum le-ar vedea, şi de aici să explică, de ce vorbese. în
timpul perfect; de ce nu să observă
strict cronologia întîmplărilor prezise — aşanumitul caracter perspectiv al profeţiilor.
“Dar nu să poate afirma, că în ele s'ar amesteca lucrurile mai îndepărtate. cu

oarece

cele .mai

toate sint puse

deaproape

fără

sub: raportul

unele aflăm indicîndu-să —

de

nicio

de cauză

ordine,

și efect;

de-

iar la

cu anii — apriat, timpul (Is. 7, ș;

Ier. 25, pp. 29,10) deși aceasta e ceva de a doaua mină, fiind
în cele -mai multe cazuri numai simboale. Profeţii nu descriu
"în mod istorie

evenimentele

viitoare,

ci

arată.

numai

stadiile

desvoltării interne a împăiăției lui Dzeu, din .care cauză numirea zilei și a oarei e ceva secundar. Ei înşişi nu cunose apriat timpul care este între: profeție “şi realizarea ei. De
"aceea, să espun lucruri cari urmează foarte tirziu unul după
altul ca cum sar succede imediat (loil 2,2, sq). Mai departe

„espun “ei profiţiile lor parte în cuvintări ținute înaintea poporului (Is.
parte

7. 37,6

în tractate

SQ;
lucrate.

Am.

7,0 SQ;

ler. 21. 28, 5 SQ. etc.),

cu. mare. îngrijire, . cari. la unii în pri-

vinţa stilistică să apropie foarte mult de proză... Demulteori
stările viitoare să espun în tablou luate din prezent ori din
trecut

(Loil

2 s2.

3,3

50; Am.

9,1;

Obad.

1,1,

sq; Miha,

d, 1 SQ.) iar viziunile ce să, află în cărţile profetice sint parte
descrise parte explicate. Viziunea e o stare extatică, în care

conștiința

lumii

dinafară să pierde oarecum

pășind

în locul:

ei 0; ;conştiință internă mai înaltă, La, profeţii evreeşti această
stae însă nu e astfel, ca -să să nimiciască orice legătură, între
“obiectul privirii și reterinţele în. cari ei trăiau, căci atunci încetînd accastă stare, nu ş-ar 'maifi putut aduce aminte de

cele pr “imite, și nici nu le-ar fi putut “împărtăși. altora. Căteodată să între buinţază şi acte simbolice — cînd profetul însuș'păşeşte activ. în profetie fiind reprezentantul lui Dzeu ori -

al poporului —.spre a ușura înţelesul celor zise). .
1) Astfel Ahia din Silo voind a profeţi lui leroboanm, că va

domni preste

“Toate acestea, ne explică: împrejurarea, că multe locuri
sînt foarte grele de înţeles. sau chiar neînţelese?).
Considerind scopul profeţiei vedem, că acesta e de a
continua, legămîntul încheiat de Dzeu cu protopărintele Avram,
pentruca mîntuirea, ce avea să iasă din sinul lui, să să lăţască asupra tuturor. popoarălor pămintului. Chiemarea profeţilor e mai vîrtos etică: poporul să fie necontenit conştient
de referinţa lui cătră Iehova, iar dacă ar rătăci, să fie adus
iarăș la calea cea adevărată. De aceea, și caută profeţii, cit
numai e cu putință, de a-l întări în: cinstirea unui adevărat
Dzeu — care cinstire să nu fie numai pe dinafară: prin
jertfe, sărbători, rugăciuni și post, lipsind însă, pietatea inimii
— a-l feri de idololatrie, spre ce pănă la exilul babilonian
înclina, foarte mult?). Dar şi în afacerile politice aveau ei mare
trecere. Ei deşteaptă și susțin în popor și regi conștiința, cumcă
"adevăratul rege al lui Israil este Dzeu, de care să asculte, lui
să să supună; iar domnitorii pămiîntești sînt numai locoţiitorii

lui: deci. în timpuri de grele nevoi toţi numai întrinsul să să
încreadă3). =
|
În. urmă să observă că fiind'ei în împlinirea chiemării
lor foarte: conștienţioşi, neeruţînd regi, nobili, preoţi, judecători,
popor, ci mustrînd fărădelegile lor, toţi îi urmăriau sau cel
puţin le' contraziceau (cf. 1. Reg. 22; scurt înainte de surparea Ierusalimului profetul Uria e omorit, iur leremia de

multeori maltratat).

|
P

|

|

"$. 19. istoria literaturii profetice,
“Profeţia — condiționată prin întemeiarea, teocraţiei

î, 33) —

.

-

-

să reduce pănă

sani

Taz

la. Moisi,

care

e “profet

nu

(Ier.
5

numai

.

“Israil,.in mantaua sa cea noauă, cu care era, îmbrăcat, o rum
10 lui Ieroboam cu cuvintele: pia-ț 10 bucăţi, căci aşa zice pe în 12 părţi şi dă.
Iehova, Dzeul lui!
Israil, iată, a iau din mina lui Solomon împărăţia şi-ţ dau
ție 10 seminţii“ [1.
ez,
cz.
1], so sq].
4
Alte „exenp
exemple sînt:
n
1. Reg. „22
22,,,; laa Isaia,
Isa
Inumaial cap. 20
2
3 :
[mai adeseori] Ieremia şi Iizechil.
i
al
!
J Osea;
1) „Bonae sunt în cripturis sanetis mysteriorum profundita
tez, qnae ob hoc
teguntur,

ne

vilescant ;

paseaut, [legau
taia,
.

că
„3

domnitor;

endinţa

Samuil
Flisei

ob

hoc

quacruntur,

aceasta
pe

exerecant;

|

să, observă îndeosebiDi

e conducătorul
unge

Ielu

statului;
[2, Leg.

nicii domnitorilor din casa lui David

alte popoară [Is. 7].

ut

Liber sentent. LXVII].

_t//j
9];

feriidu-i

ob

hoc.

aperiuntur,

,

ut

lada Z7ie,Lie,
ie, Ilisej
Eli Elisei, Jeve
/ Isaia,
i £
Teremia,
Ma vestei şte lui leroboam că va ajunge
mai tiv iu vedem, că. ei sînt
sfetde a aştepta în nevoi ajutor dela

iar

—

51—

în înţelesul mai larg al cuvîntului (cf. observarea 1 din $.
premergător şi Gen. .20,,; ps.:105,u), ci și în cel spe=
țial (Num. 11,5). Lîngă dinsul să amintește: soru-sa Miriam
(Ex. 15, 20) ca profeteasă, ceeace cu greu să poate. explica

cu: preoteasă sau cîntăreață, deoarece ea afirmă Num. 12, e
despre sine, că Iehova vorbește printrinsa. Iosua nicicind nu. '
să numeşte profetşi putem zice, că. nemijlocit după Moisi,
profeția apare
' numai sporadice; ba .chiar şi de timpul lui
Eli

să

zice::

şi. viziunile

„Cuvintul.

nu

erau

lui

Iehova

lăţite“

(1.

era

Sam.

rar

în

3,,).

zilele acelea

În

timpul

cel

lung al judecătorilor aflăm profeţi: Debora (Jud. 4,,,), îngerul
lui Iehova (ibid. 1, ,;), care cu greu e o ființă omenească,
și un „om al lui Dzeu“ (1. Sam. 2, 22), care mustră pe Eli,
deși prelîngă aceştia există văzăfori (1. Sam. 9, s), dela care .
„cer sfatul lui Dzeu în afaceri private. Ei însă nu: aveau un.
teren mai mare de lucrare, ci trebue să lucreze în spiritul lui

Moisi: avind mai mult în vedere timpurile în cari trăiau. De
aceea, vedem, deși poate ceva din zicerile lor sau însăninat,
„că

nu: ne-a,.rămas

din ele nimica decit numai

unii nici chiar acesta (Jud.
etc.):

“Din veacul

6, ș;

al 9. n.

numele,

iar la

1. Sam. 2, 23; 1. Reg. 20,.
See
re aa

de Cr. începe propria literatură pro-

fetică?). Cind statele dinafară să întind preste măsură crescînd în putere, iar în lăuntrul. lui Israil domnește
cea mai
mare :disordine

(formindu-să

2

imperii),

profeţii

sînt chiemaţi

„=
Atari bărbaţi sint: Samuil [1. Sam. 3, 0]; sub David: Gad şi Aatan
[2. Sam. 7, 3. 24, ]; Ahie Silonitul (1. Reg. 11, se]; Semeia, Addo [Ido, 2, Cron.
19, 5]; Jelu
[2. Cron. 16,
“[I.. Reg. 19,
" [.:Reg, 22,

(1. Reg. 16,]; Aiha
]; Zaharia [2. Cron.
so sq.]; Urfa (ler. 26,
4]; iar pe timpul lui

rău] cu numele AMoadia.

[1. Reg.
24, se];
so]; pe
Xcemia

a

22,,]; Fliezer [2. Cron. 20,4]; Ilanani
Mie Tişhitul [î. Reg. 17,
sq.]; Fise:
timpul lui Iosia stă în mare vază /lulda
[6,4] să află o profeteasă (în înţeles

|

|

a

2) Dupăcums'a observat .în $. premergător dela Samuil înainte profeția
ajunge la cea mai mare însămnătate. Aceasta să întîmplă în -urma împrejurării,
că chivotul nu: să mai află în cortul sînt, şi deci trebuia Dzeu să arate poporului, -

că el şi fără de acesta e în mijlocul lui. Cit de mişcat era poporul pe atunci, re-

„ ziută din mulţimea

profeților, care să, adună prelingă

Samuil,

şi din aşanumitele

şcoale protetice, Ce a fost adevărata chiemare a acestor şeoale nu ştim cu si-:
guritate, deoarece notițe despre elesă afă numai în cărţile lui Samuil (1.
Sam. 10, ş sq. 19, ss sq.] şi în relatările despre activitatea lui Ilie şi Elisei (1. Reg. 18, 4 19,
sq; 2. Reg. 4 au. 6,
sal. Învăţăceii, care să creşteau la profeție,
să numesc: fii; pvofeților [1. Reg. 20, 3; 2. Reg. 2. ase de Duma Ge
Duh

„iar ca locuri, unde locuiau, să amintesc: Betel [2. leg. 2, ;], Ghilgal (ibid. 4, s,],
a
Ieriho [ibid: 2,4]
4

“a arăta, :că popoarăle ce vin :asupra, Israiltenilor sint puse
de 'Dzeu ca, executătorii pedepsei lui ;-:că el ştie toate ce să
vor întîmplă, și de aceea, le aduce la: cunoștința poporului ales,
dar abătut dela el. -E1 le arată prin'ei, că stăpîneşte ceriul
și pămîntul şi, că dupăce aceste popoară vor fi: împlinit mi“Siunea lor, nu părăseşte pe ai săi, ci iarăș îi.va primi. De
„ aceea promisiunile | unui Mesia, cari să serviască poporului de
stea, conducătoare la lumină, iar păginilor ca deşteptare, de

a 'ciinoâște ineputinţa lor. Această datorință au împlinit-o pro-

_feţii prin aceea, că cele descoperite lor de Dzeu au spus poporului în cuvîntări (ler. 2,4 ete.), apoi — deși nu toţi și
niimai în 'extras — au scris cele. vorbite. Aceste notițe” ale

mai multor profeţi au fost adunate întrun singur op şi la înşirarea lor :s'a luât în privire * avuţia profeţiilor, de aceea să
și împart ei 'în:

|

-a) mari: "Isaia, Ieremia,
_b) mici: cei 19.1)

Ezechil

(după LX)

Și Dani;

“Fiind : profeții în privința individuală foarte deosebiți, iiar
“spiritul 'lui Dzeu

neînrîurind asupra,

spiritului lor în

mod

uni-

micitor, .ci numai regulindu- l, înălțindu-l, urmează că în espunere să să deosebiască unul de 'altul2). Cei mai însămnaţi
„în privinţa

stilului sint: Zaiă, Do, Miha și Avacum;

iar din-

tre profeţii cele mesianice) sînt, de mai mare importanță.
Cele mai- multe scrieri ale : profeților : au inseripţiuni, cari

conţin în genere

—

după

domnirea,

regilor —

timpul în care

ei au trăit; iar „unele părţi au chiar” și inscripțiuni

speţiale,

prin cari să arată mai precis timpul Şi împrejurările, în cari
“Sa zis ceva. Alte scrieri profetice iarăș “nu” conţin astfel de
date (Joi, Obadia, Avacum, Naum, Malahia),; din care cauză e
foarte greu a statori o înşirare a lor strict cronologică.
|

“
.
.
), Hi propterea dicuntur minores, quia sermones
eorum sunt.“breves, în:
corum comparatione, qui maiores ideo vocantur, qui
a prolixa volumina
“
[dugustin, De civit. Dei AVI, 29].
poe
comite
3) Ieronim „Singuli habent proprietat
es suas“
31
5) La Ş$. „respectivi să indică locurile
mesianice sau de importanţă, De acestea să „da
*

28,

„e 2,

25,1—,;

1.

0

şi£ în alte căi ale T: V. Gen. 3,. .
$.Num. a, 119
Dent, 18
>

Cron,

17,

1se

9O

a5+ 18 0;

sl
. 92 > 18* 926, se
» se
18, ko
1. Sam. 2, 19;2. Sam. 7,

ao.

*

.

.

Bi

—
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Istoria 'ne arată, că deja la încheiarea: canonului profeţii
mici formau un singur 0p!), dar să numără deosebit în textul
a
original și traducerile greceşti?)..

*
a
“ Anevoios este și a-i împărţi în grupuri. Cea, mai corespun-

a
zătoare împărțire e următoarea:
|
Israil;
imperiului
a). profeţii înainte de surparea
captivitatea,
la
pănă
b) profeţii după surparea, imperiului Israil
î?
o
e.
babiloniană;

|

-

„c). profeţii după captivitatea babiloniană.»

În această înşirare a, lor să caută cît e cu putință de a
pune un profet din Israil şi altul din Iuda: Osca—Joil; Amos—
în samă inObadia ; Iona—dliha ; Naum—Avacun,. luindu-să

scripţiile sau cuprinsul mai bogat, sau congruenţa, „cuprinsului2).

Înşirarea profeților mici după codicii masoretici şi cei-cei -ale'
xandriui este următoarea:

LX:
,
„Osea
„AMOS -

„Textul evreese: Osea
lol
Amos

“Obadia
Iona

-:

:

-. Agheu

9

.

“Zaharia,

DR

-

a.
:

*

Jona, .
Naum
.!
„Avacum
„+ 'Tetania .

Agheu
Malahia

o

Toil

-

"Obadia

Miha
Cc
"Naum
Avacum
„> "Ţefania,
Zaharia

a

„Miha,

e

-

Malahia.;

|

E

.

Grigorie Nazianzeanul, Carm. 33, zice:
Cei 12 (profeţi) sînt împreunați în o carte:

Osea şi Amos,şi Miha al treilea,

Apoi Ioil, apoi Iona, Obadia,
Avacum şi 'Țefania, .
Naum,

Agheu; apoi Zaharia,

*

.

Malahia.

Aceştia, sînt una.
i
3) În amindoauă cronologia e neglesă.
2) Din această cauză Osea e pus în fruntea lor, Acest principiu să vede
9 c,;
mai bine observat în LXX, unde sînt înşirați: Osea cu 14-cqp.; Amos cu
Tot aşa
Mila cu 7 e. Ioil cu 3 e; Obadia cu 1 €. începînd cu Iona alt şir nou.
un
să pare probabil a fi pus după Osea profetul Ioil, pentrucă la oil urmează

contrast la descrierea, vegetaţiunii dela finca, Ini Osea; după Ioil vine Amos, pen_trucă începe cartea, sa cu sfirşitul cărţii lui Toi! [4, «4; apoi urmează Obadia, pen-

tru reciprocitatea între Ob. v. 19 şi Am. 9,2; după Amos vine Iona din cauza,
că . acela începe 'cu vestirea. unui sol între păgini care e Iona. Profeţii după exil

“ sînt. înşiraţi după timpul, în care au fost ci activi,
.

”

îi

iar urmarea lor cronologică?), dupăcum
raticelor scrieri şi din raportul, în care
Obadia
sub Ioram .
oil
„
loas:
.
:
Jona
» leroboam Il.
Amos
x.
şi Uzia
Osea
„ Uzia — Ezechia
:
“Miha *. „ Iotam, Ahaz, Ezechia
Naum a 2. jumătate a lui Ezechia
Avacum Sub Manase şi losia,
Ţefania
„. osia
Agheu al 2. an al lui D. Istaspe
Zaharia sub Dariu Istaspe:
„+

Malahiă -sub

rezultă din cuprinsul singustau cătră olaltă, esto:
între 889-——884 n. de Cr.
„.
875—S848
„
8924—783
-,,
„
810—783
»
::
,„
190—7235,
'
,
758—710
„110—699
„ _ 650—628
„
628—693
3
„519 (520)
„
dela 519(520) înaiute.

Artaxerxe- Longiman

. între

433—424.

a) Profeţii mari»).
$. 20. Isaia.
|

După, celece să spun în carte Isaia?) era fiul unui Amoţi)
1,5 2. Reg. 19,3. 20,; 2. Cron. 26,2) necunoscut,

(PY

1) Carpzov (1. e. IUL. pag. 73]: Iona, Ioil, Amos, Osea, Isaia, Miha, Obadia,
Avacum, Ţetania, Ieremia, Ezechil, Danil, Agheu, Zaharia, Malahia.
) Din motive istorice în truntea proteților mari stă Isaia în codicii evreeşti modei, creştini, LUX [cu deosebirea numai, că în aceasta din urmă profeții
mari urmează după cei mici], Această ordine o are Isus Sirah [19, c—o et 4S],
AMelito. dela Sarde,
Origen; Talmudul numără:
Iosua, Jud.
Samuil şi căr-

Naum,

ile

Regilor, Ieremia, Ezechil,

Isaia şi 18 proteţi

mici, iar continuind zice: „Quid ,

causae est, cur Jesaiac, qui ordine temporis praecessit Jeremiam atdue Ezechielem,
primus non detur locus? Nimirun cum libri Regum finiantur în historia de desoIntione templi et urbis; Jeremiae autem prophetia tota in codem versatur
argumento; Ezechielis vero libri prima quoque agant de desolatione, ultima
vero terminentur in consolatoriis eximiorum bonorum promissis; quod idem est
argumentun
totius prophotiae Jesaiac, recte se faceie opinati sunt, si aftinis argumenti.
libros,
si desolationem cum desolatione, et consolationem cum consolatione
copularent.*
Tr
„35 Numele
IP

>

?

Itdoias,

bă

:

,

'Iwotus,

>

|
p
[1. Cron.
25,= s-4s- 20,25; 2. Cron.
26;
e.

zar

LX

>

p

Isotac,

e.
.
Vulg. Jesaias (var. Jesaias,
Osaias), în hi text (2. Reg. 18 sq.
r
a
2
pă
acas
>
2. Cron. 32, si. LAX Zloui ae, Jsaias;
var, Esaias]
să aflăAs şisaca
în forma mai , scurtă-

Thy
>

(1.

3

lociac,
.
Dominus
a

-

Cron.
»,

.

3,-,;

.

Neem.
A

i

11,, =

—

Icoiac, Jeseias, Jsaias;

>]

?

a

?

:

a

Ezra, 8 70195=

.
Jsuias). Unii îl deduce dela PI . = saluti. fuit. Dominus,
aut salrabit
.
:
>
:
mpa
:
o
alţii după Ieronim dela 7. == salas Domini:
7
y
„quia. proclamaturus
et
praedicaturus erat salutem
i.

a

Domini, multaque oracula et promissiones edidit
P
ş
iutura
salute 4,i î- dela tăfasa
9,
sau dela statul constr. al numelui Do;urmă | dela ş
ji pronunţindu-l ca 39%
(Iloster
i sau ÎI
2
ostermar
Jesaja, Carpzov 1. c. III

pag. 88).

>

:

A ! yu

(

4) Unii scriitori bisericeşti au susţinut
că estea

an

de
în
i.

PRE. art

cecaş persoană cu profetul. Clement
„Alex. s.. a.; iar despre unii latini zice
Augustin : „Amos quoque in diebus'
regis prophetasse se scribit, ., nec non
Oziae
Esaias, flius Amos, sive supradicti
phetae, sive quod magis perhibetur,
proalterius, qui non

propheta,

Ss

codem 'nomine

ia

—
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“mai deaproape. Fiind căsătorit!) avea 2 feciori (7, 3. 8, 3-3),
trăia în Ierusalim profeţind sub regii din Iuda: Uzia, Iota,
Ahaz și Ezechia?). În al: 15. an al acestui din urmă mai este
activ stind la diusul în. mare vază), precind antecesorii erau .

foarte

indiferenți față de profet

32, 32). După
a viețuit el şi
poruncă a fost
afirmă încă, că
Cuprinsul.

a) Partea întîia (1—-335)

-—

(2. Reg. 19—22;

2, Cron.

tradiţia evreească, primită apoide creștini,
sub Manase, care-i era ginere și la a cărui
-tăiat în doauă cu ferestrău de lemn). Să mai
profetul ar fi fost nepotul lui Amazia5).
să împarte în 3 părţi:
.

sfaturi şi făgăduinţi—

conţine păcatele și suferințele lui Israil

mărirea Sionului în zilele de pe urmă —

vocabatur“ (De civitate Dei XVIII, 27). Cel mai energie păşeşte contra acestei
socotinţi Jeronim: „Amos propheta, qui sequitur Joelem, et est tertius duodecimn
prophetarum, non est ipse, quem patrem Esaiae prophetae legimus, Ille enim PIN
Apud nos antem, qui tantam vocalium -literarum
seribitur ,..... hie vero DI)
ot S literae, quae apud FHebraeos triplex est, ditierentiam non habemus, haec et
alia nomina videntur esse comnmnia, quae apud Hebraeos elementoram diversitate,
:
:
et suis proprietatibus distinguuntur“ (Prooem. in Amos).
9 Din 7, su sq. comparat cu v. 3 e probabil, că a fost de doauăori căsătorite
— anul morţii
3) Regele Uzia să numeşte afară de în inscripţie încă şi 6,
acestuia, în care profetul a primit viziunea; pe Ahaz îl fereşte de o aliânţă "cu.
regele. asirian, Tiglat-Pilesar, contra lui Pecah din Israil şi a regelui sirian Rezin,
căci ştie că Iuda va ajunge sub jugul asirian, ceeace întradevăr să şi sîmţeşte sub
Ezechia (după al 14. an). Cea, din urmă amintire despre profet e sub. Ezechia,
cînd regele babilonian trimite soli de a să alia contra Asirienilor (pela 714 n. de
Cr). Ce sta întîmplat cu dinsul în anii din urmă ai lui Ezechia pozitiv nu ştim.
După 2. Cron. 26, zu. 32, „, a scris el istoria lui Uzia şi Ezechia.
3) După invaziunea lui Sankerib, regele, oficianţii de 'stat, preoţii să adre|
sează cătră dinsul în toate afacerile de importanţă.
3) În Talmud să află, decursul procesului. Dixit Rabba: „Judicando judicavit
(rex Manasse) illum, et interfecit illum. Dixit illi: Moses magister tuus (Ex. 33, 20)
dixit, non videbit me homo, et vivet: tu vero dixisti (6, ,) et vidi Jehovam sedentem
in solio alto et excelso. Moses magister tuus dixit (Deut. 4, „): quis est sicut Jee)
hova Deus noster (propinquus) omnibus învocantibus ipsum? tu vero dixisti (55,
«uaerite Dominum, dum invenitur, vocate illum, dum prope est. Moses magister
tuus dixit (Ex. 23, 3) numerum dierum tuorum implebo: tu vero dixisti (2. Neg.
"20, 4) et addam super dies tuos quindecim annos. Dixit Jesaias, talem cum esse
___movi, ut recepturus non sit, quodeunque dixero, et si aequa respondeiiim, superbe
_se sit gesturus. Invocavit igitur nomen Dei, et glutitus cost cedro. Adduxerunt
ejus;
cedrum, et serraverunt illam. Quando serra pervenit ad os ejus, quievit anima,
ego“.
_propterea, quod ipse dixisset (6, „): et in medio populi, polluti labiis, habito
Această, socotinţă o aflăm şi la Zustin Martirul, Origen, Augustin, „Ambrosie,
- care zice: „Esaiae, facilius compagem corporis serra divisit, quam fidem inclinarit,
„Unde
constantiamque detrivit, aut vigorem mentis exsceuit“ [Lucae e. 20) şi Jeronim:
nostrorum plurimi illud, quod. de passione sanctorum in epistola ad, Hebracos

[11, ș+] ponitur: serrati sunt, ad Jesaiae refterunt' passionem“ (în Jes, lib. XV). Și

privind mai deaproape la caracterul acestui rege, tradiţia, e verosimilă; iar Isaia,
putea, încă să fie în viață, deoarece ar fi fost numai cam de 830 de ani.
„Traditio apud nos est aecepta a maiorihus: Amos [Jesaiae pater] ct Ama5)

zia. (rex Judae) fratres fucrunt“ [R. Levi, cf. Carpzov 1, c, III pag. 92).

—
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judecăţile ce vor premerge acestora pentru
fărădelegile ce să fac
Iuda,

mai vîrtosîn

lui Isaia —

Ierusalim

(lux,

desfiiu,

idololatrie)

—

de

„viziunea

profeţii despre mîntuirea lui Iuda de năvălivea Sice nilor

şi a lui Israil

(nașterea Mesei din o fecioară, 7,1.)

" imperiului Israil după aceasta prin Asirieni —
răția mesianică—

pierderea

Asiriei—

căderea

—

pedepsirea

să făgăduieşte

împă-

Babilonului, Filiste-

nilor, Moabitenilor, Sirienilor și a Efraimiţilor aliaţi cu ei, Asirienilor,
Egiptului, Etiopenilor, Arabilor, Tirului (numite de cei vechi decem.
visiones) — descriere profetică a împresurării Ierusalimului —- popotul întreg va fi pedespsit, dar i-să dă nădejdea unei mîntuiri. —
să vor reîntoarce din prinsoare şi vor supune pe duşmanii lor. —.
lauda lui Dzeu pentru ajutorul dat. — răzbunarea lui „Dzeu contra

Asirienilor şi a celor păcătoși din Sion — fericirea pioșilor.

b) Partea a doaua.(36—39) espune unele întîmplări din timpul
domnirii lui Ezechia,. și anume războiul 'lui Sanherib contra Ierusalimului — “rugăciunea lui Ezechia — răspunsul lui Dzeu căpătat prin
Isaia — nimicirea, armatei asiriene — boala, vindecarea Şi deșărtăciunea lui Ezechiu cu ocaziunea, venirii unei solii 'babilonene.
"€) Partea a tieia (40-66) conţine mîngăieri cătră exulanții
din Babilon — Iehova e unicul .Dzeu, ce să dovedeşte din izbinzile lui Cir, prin nimicirea idolilor şi a idololatiei din Babilon —
mustrări, îndemnări și făgăduinți cătră Israil — profeții despre servul
cel drept al lui lehova -— suferințele acestuia (53) — miîngăierea, şi

- Lăţirea Sionului, -biniecuvintările împărăției mesianice —

toată lumea

să caute miîntuirea în acela — păcatele şi pedepsele vechiului Israil cu
făgăduinţi de milă 'cătră 'ceice să potăiese : — creşterea, fericirea,
mărirea adevăratului Israil — profetul ca mijlocitorul lui. laudă pe
Dzeu pentru făgăduințele date și primeşte dela” dînsul răspuns
—
Israil gustă, cu desăvîrşire pâce şi fericire, iar nelegiuiţii vor suferi
pedeapsă vecinică1).
e

Isaia atit în privința cuprinsului — estenziunii — tit
și a formei ocupi între profeţi locul cel „dintii2). - Cuvintările

lui sînt sublime și profunde dovedind un spirit puternic,
care
pătrunde cele de acum și celece au'să să înt
împle.: El ca nici
unul dintre profeţi arată, că toată maiestatea;
lumii “e trecă-

1) Riickert (Hebr. Propheten 1831) a fost
cel dintii care a constatat, că
partea aceasta din urmă să împarte în 3
secțiuni a sămene de lungi, şi adecă:
10—48;.49—57 (în care vorbeşte de mîntuir
psereul lui Iehova“
ă
Mesia) şi 58—66, deosebite întreolaltă prin ea rin
refreul din 45, i IE 57 ” Aa
secțiuni ca întregimi iarăş să împart
în căte 3 X 3. cuvîntări “cari coincid
cu împărţirea capitlelor :. deci căte 9 capitle
formează, 1/a parte a întregului
.
Sirah
PERNA 9 Isus
“
diete 48;
49 „us să: SQ: „Api făcut Ez6chiă ce a, plă cut Domnului i iai
şi:
în căile lui David tătîne-său, cari
a
le-a poruncit Isaia Profetul cel
dineios în darea se poi Flariu
mass a imelat
îl
numeşte
:
Profetul
înti:ade
văr dumnezeesc
și minunat a
neta
(Antia. )
;ş iar frusebie:
maenus et admirabi
sebie: magnus
irabilis
pr
lis prophet
iu:: proa, sâu

toare;

de

aceea cei

păcătoşi

să să îndrepteze,

căci

celor sme-

riţi Dzeu le dă nemărginitele daruri ale mîntuirii; iar de Mesia
și. de. suferinţele lui: vorbeștecu o claritâte
aşa de mare, încit pentru aceasta şi pentru multele profeţii mesianice. să numeşte:

a
Sa
e
evangelistul IP
„ Cuprinsului variat corespunde limba clară, nobilă, puternică,
cînd
“însă,
siuni

plină de. figuri, sublimă, serioasă, poetico-retorică, care
mîngăie cu mintuirea devine blindă, amicabilă; totdeuna
este ea maiestoasă, folosîndu-să, cele-mai acomodate expre
spre a îmbrăca ideile profunde?) .:
.
Întregitatea și autenticitatea. În canonul evreesc şi creştin.
cartea întreagă 'a, fost totdeuna, considerată ca provenitoare dela
unul şi acelaș'autor, care să aminteşte în fruntea, ei. "Abia
critica din timpurile mai noaue, și îndeosebi teologii raţionaliști,
a început a nega autenticitatea,şi proveniența părții a doaua .
(respective a treia: 40— 66) dela Isaia, atribuindu-o unui scriitor
din ultimul period al exilului babilonian, unui: Pseudo-Isaia,
„Deitero-Isaia, Isaia IL. Argumentele ce să aduce pentru această

socotință — mai vîrtos limba, cea deosebită —

culminind în,

afirmarea, că profeţii n'aveau. puterea de a prevedea, lucruri vii.
nu pot sta,
toare, în faţa unei critici serioase
“Pentru autenticitatea şi - întregitatea cărţii vorbeşte îm“prejurarea, că dacă să admite o parte, atunci fiind cea pre-"
mergătoare : sau următoare cu ea în cea mai strinsă legă„tură, stă sau cade cu: aceasta împreună. Dacă am procede
„Quidqnid sanctarum est seripturarum, quidquid potest humana lingua
9
proferre et mortalium sensus accipere, isto volumine continetur . . Îon tam pro-..
pheta dicendus est, quam erangelista. Ita enim universa Christi ecelesiaeque my
-_Steria ad liquidum prosecutus est, ut non putes eum de tuturo vaticinari, sed de :
a Apostolus
practeritis istoriam texere .... non solu propheta, sed Trangelistet.
(Ieronim, Praef. în Jes.). Ciril „Aer. „Quare mihi videtur beatus Esaias non sola
, et decoribus Apostoli. Est” enim „hie
prophetiae gratia plurimum exornatussed
propheta, simul et apostolus, et in hac scriptione sua habetis sermones, evangelicae

”

prăedicationis splendore non carentes“ [Comment. în Es...

2): „De Esaia sciendum, quod in sermone disertus sit: quippe ut vir nobilis
et urbanae elegantiae, nce habens quiequam în eloquio rusticitatis admixtum*“ (Ieronim, Praef. in trans. Tsaiae). „În Isaia să îmbină toate puterile şi toate frumseţele cuvintării profetice spre a să contopi întruna; ceva deosebit prin ce ar
escela nu găsim la dinsul, «decit 'simetria şi perfecțiunea întregului“; iar în alt

loc : „La profetul Isaia nu aflăm ceva propriu ca la alţi profeţi. EI nu e nici cu
"predilecţiune liric, nici elegic, nici retoric, nici admonător, ca oil, Osea, Miha,

ci el deserie obiectele totdauna aşa cum cere natura lor; ceeace tocmai îl face
mare. O însuşire proprie lui este maiestatea, cuvîntării, . ce rezultă de acolo, că
stăpîneşte deplin materia de propunere. [Esvald, Proph. Jesaja I. pag, 272. 279]. '
x

.

—
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—

negind lui Isaia. capitlu de capitlu ar trebui în urmă să ajungem 'la. rezultatul, că nimic nu este. adevărat, poate chiar nici
persoana autorului; iar dovezile esterne vorbesc pentru şi nu

contra

autenticităţii. Ieremia, Naum,

'Țefania, Zaharia, au cu-

noscut partea a doaua și să provoacă la:eai),
cele mai multe locuri sint

luate

ba în T. N,

din această parte.

În: privinţa limbii deosebite în amindoaui părţile să ob-

servă, că în partea dintii să află mai mult mustrări, deci să
cereo limbă aspră, ruptă; în partea, a doauă cuprinsul e mai |
mult mingăitor, așadar trebue și expresiuni acomodate; și în
„urmă nu trebue nici aceea să pierdem din vedere, că partea
din: urmă e compusă spre finea activităţii sale profetice, şi
„ adecă nu din cuvîntări ţinute înaintea poporului, ci mai mult
ca un. tractat.
* Chiar şi unele pasage din partea întiia au fost escepționate' din aceleași motive ajungînd în urmă la acelaș rezultat?).

„Obsercare. Locuri mesianice. sînt:
9 SQ. 2 az

49,1.

50, e. 52, asa

.

2

Za ase

DB:

Tae 9 ce Ilia SQ
Das

Glas:

$. 21. Ieremia?).

Acesta era din Anatot (1,,. 29, 23) în seminţia lui Beniamin
— un oraș spre nord de Ierusalim, cam 3/, oare” de departe
,
acum un sat cu numele Anata — fiul'preotului Helchia
(1,
Fiind chiemat de foarte tinăr (1, e 5q;) la profeție, în
al 13.
an al lui Iosia (1,2. 25,3; 629 n. de Cr.), a profețit
în
1)) Am
Nea
5
, 3,
1, 4 cun Is. 52,1;
cu Is. Dl, sn -Tef. 2, aș cu| Is, 47,3: P der,
10, —s5 cu Is. 40, so. z0- 41,3; Ier. 50. 51
cu Is, 46, ,. 48, pete.

2) 18,414, ae 2, top 21—97 şi 84. 85,

it în o dn titlul cărţii,

a

manuseriptele şi edițiile evreeşti numele

deşi şi aici să află forma, prescurtată [27,,. sună 7),
28 2 be 100 11 13*
29, ,; Dan. 9, ,], grecește: “Iegeulag, lat.
Meremias. "Unii l-au dedus dela Na
TiD=timens a Domino; alţii dela DO N
exaltabit şi TI
Dominus (aşadar dela
DN, sau 7" a
exaltus Domini] ; cea mai lăţită deducere
este însă dela TI,
insămnind numele întreg: Jehora ja
cit, projicit (Năgelsbach PRE art, Jeremj
a). din 2 2 Chem. Alex. Jeron. ete. sustin,
că acest Helchia e identie cu arhiereul
a

xt

SD,

Veşte arbitr
1 i:a sDrG
di 2 Cron 84, e sq: Dacă ar sta aceasta, atunci de ce să, vorcui
eee atăl profetului numai cu „unul dintre preoţii
din Anatot«A şi nu
nt
3
€ cu putință
ca arhiereul să
acă
-ă
Anatot erau preoţi din “familia lui Itamar,
că afară
de
Ierusalim ? În
iar petrea
arhiereul
Heleh
iă era
din
ui Yineas (1. Cron. 5, sa sq. cf. cu 24
i
,
aa: familia

vedem, că şi alţii purtati “acdst nume,

.î NL

Reg. 2 20); “în urmă

din 29,

—
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Ierusalim?) sub regii: 1osia, Ioachim şi Zedechia pănă după risiSER
a
pirea imperiului Iuda,
Activitatea,
lui profetică cade întrun timp, cînd imperiul
iudeu era în totală decadenţă şi cînd nu mai: era de așteptat
'lui Dzeu, . deoarece toate admonările arhieiertare dir partea

veului Helchiă, profetesei Hulda şi profeților 'Țefania, Teremia,
mau

fost ascultate

de poporul

înrăutățit.

În cei dintii22

ani nu Sa întimplat cu dinsul nimic deosebit, ba

de

chiar din

profeţiile sale avem numai quintesența (3—10) şi putem zice,
că după bătălia dela 'Circezium (607 -n. Cr., al 4. an al lui
Ioachim), unde Nebucadnezar învinge pe Neco, începe adevărata, lui lucrare. osia murisă deja, cu care ocaziune profetul com„pune plingeri (2. Reg. 23,23; 2. Cron. 35, 2), iar el trebue
să lupte contra profeților mincinoși şi a regilor răi. Poporul să re-

voltă contra lui mai vîrtos din motivul, că prezice captivitatea

de 70 de ani (25,..); îi sfâtueşte (pe rege şi popor) dea nu să
opune lui Nebucadnezar, care numai execută pedeapsa lui Dzeu

(20.26—29: 32. 36—38). La Ioachin (lehonia după Ler. 94,5

99,34: 2s+ 37,1) să rapoartă cele cuprinse în 10,425. 13 ; dar cele
mai multe ştiri despre profet le avem din timpul lui Zedechia.
_ Acesta cîtva timp e supus lui "Nebucadnezar, amăgindu-să insă .
prin sfatul mai marilor face alianţă cu regele egipiean, Hofra (ler.

44.; 9).

Urmarea

acestei

fapte

e că Nebucadnezar vine în

Palestina, ocupă toate cetăţile întărite, în ziua a 10. (52, i;
Ez. 24, ), luna a 10. a anului al 9. al lui Zedechia (Ier. 39, 1)
împresoară chiar Ierusalimul; dar venind oaste egipteană, Caldeii îi merg înainte și lerusalimul e iarăș liber: (37, s. 1), deși
profetul: le prezice, că Caldeij să vor întoarce (37, 310), ceeace
să și întîmplă. Între acestea Ieremia voind a merge în seminţia sa

e prins

și închis

(37, 1125). Neîncetind

nici acum de a

profeţi e aruncat întro cisternă, dar scăpat de acolo prin mijlocirea, eunuhului JEded-Aeleh (38, „_as. »s- 39, -15—2s)» Regele îl
chiamă ai cere sfatul; el îi spune să să supună Caldeilor;
neascultind însă nime sfatul lui, în ziua a 9. luna a. 4. a
anului. 11. al domnirii lui Zedechia cetatea, e “ocupată, regele

prins, orbit şi dus la Babilon. Lui Ieremia, care era, în închisoare (decînd îl scăpasă Ebed-Meleh din cisternă), Nebucadne- .
1) Nu să poate hotări de a profeţit şi în Anatot (1lz.
11, sș—s vedem, că locuitorii deacolo caută să-l omoară.

12,9,
.

deși

din:

—
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zar. îi permite: . a merge în captivitate, sau a răminea în
patrie.cu ceialalţi Iudei (40), care căpătară de guvernator în
Miţpă pe Godolia.' EL mergind la Miţpa preferăa răminea, în
„patrie, Iudeii însă nu sînt mulţămiţi cu guvernatorul și, dupăce
_un oare-care Ismail îl omoare, temîndu-să de răzbunarea regelui, fug în. Egipet așăzindu-să în Tafne, unde merge şi Ieremia. Aici el'îi mustră încă odată (43, s_as, 44) pentru idololatiia lor, din care pricină — după unii) — a fost omorit
cu pietri, arătîndu-să în ziua.de azi mormîntul lui: la Cairo.
După altă verziune iudaică, ocupind Nebucadnezar Egipetul în

al 27. an.al domnirii sale, leremia, împreună cu prietenul său
-Baruh, a fost deportat în
bătriîneţe?). ..
o

Babilon, - unde a murit la
DR

adinci

„ Nime dintre profeţii “T. V. „n'ă avut să îndure din partea

„_conaționalilor săi atitea maltratări

ca

Ieremia.

Dupăce

insuș

Dzeu 'i-a dat: o sarcină (16,2), pe carea a suportat-d (15, un.

Il ae To ace: 14,1); a trebuit să să vadă prigonit chiar şi de
neamurile sale (11,2. 12,6); a trebuit să lupte contra
feţilor falşi (8, 10. 14,13. 23, 9 sq. 28,, sq); pretutindenea
întîmpinat cu ris, batjocură şi hulire (15,0. 18,18. 20,.sq).
iubirea cea mare cătră popor și conştiinţa, chiemării sale (20,4)

proera
Dar
l-au

" însufleţit întratita, încit-el toate acestea, le-a suportat cu cea, mai
mare resignaţiune, deşi era, sfiicios, ba chiar fricos, fără, ajutor?)
„— cel puţin în timpul celei mai mari primejdii —, căci 'Țefania
(1,.) şi Hulda (9.
losia, iar Avacum
secatur“

Reg. 22,4; 2. Cron. 34, +») profeţesc sub
şi Uria (26, 20) pe timpul lui Ioachim.

1) Tertulian : „David exagitatur, Ilelias fugatur, Hieremias lapidatur, Esaias
(în Scorpiace VIII), Epifane: „Taphnis, Aegypti urbe,
a populo lapidibus

oppressus interiit“ (Scil. Jeremia, De vita et obitu prophet,) ; Zeronim:
„tieremias
"captivitatem nuncians lapidatur a populo“ (ady. Jovinian.
lib, 1).
>
|
:) Tradiţia iudaică mai afirmnă, că după surparea lerusali
mului, leremia ar
fi luat chivotul legii şi altarul tămiierii ascunzîndu-le pe muntele
Ioreb E. Mae.
2,4 sq) cari să vor regăsi numai în zilele lui Mesia,
”

„9
Din 16, au dedus unii, că clnusa căsătorit.
„Hieremias, qui
in utero sanctificatus est, et cognitus în vulva matris, ideoIeronin:
hoc privilegio fruitur,

quia virginitatis erat beatitudini destinatus, Et cum
omnes capti sint yasa uoquc
templi „Babylonio rege vastante direpta, iste solus
liber ab hostibus est: et ca tivus
-nescit injurias, et a victoribus accepit stipendia: et
Nabusaradan,
cui "de metis
sanctorum Nabuchodonosor non praeceperat,
templum Dei'est, et hace sancta sanetorum, praecepit de Ilieremia. Foc enim veram
quae virginitatis puritate Domi
secrantur (adv. Jovinian. lib. 7.); Jsidor I[i
spal. zice că i după
dud
Eee
eo : .
Jeremia
rămas fecior (De vita
care trag a aceasta
a
E porunca
zi , dzcească

În îndoială

et

morte

s anctor,

e. 33).

Sint însă

şi

de

aceia

=:61 —
După moartea, lui convingîndu-să poporul de .adevărul ziselor
"lui a: început a-l cinsti în măsură -așa de mare, încît nu
numai
că Sau născut
multe mituri
(2. Mac. 9,
sq.
15, + sq),

ci şi credeau,

că înainte

de-Mesia

el va

veni

să

pregătiască calea ; îl numiau 0 7goqujrns, înţelegînd Deut..18, +; . -

“despre dinsul.

În

T. N. să face aluziune la-.această credinţă.
e

.

l,a:

lo.

Mt. 16.4;

Cuprinsul :
.
a
|
__a) Partea întiia (1—45): leremia să chiamă la profeție.—

2

viziuni simbolice — trimiterea lui la Ierusalim.ca să să judece cu
poporul pentru păcatele făcule— ameninţări asupra lui luida — îndemnări îndreptate 'cătră popor în templu, — Iudeii devin tot mai
văi, deci pedeapsa e neîncungiurată — să descrie fiinţa idololatriei,
nebunia, şi înşălăciunea ei — poporul şi mai marii lui calcă .legămîntul încheiat cu Dzeu, de aceea trebue pedepsiţi — să. roagă. .de.
“Iehova, ca să miluiască pe poporul israiltean, dar înzadar, el trebue
să meargă în captivitate =- Dzeu va face cu poporul său stricat
cu lutul — Ieremia ameninţind pe popor cu:pedep- cum face olarul
sele dumnezeeşti e închis — prezice că Nabuhodonosor -va ocupa te-

tatea, și alte rele, ce vor premerge

catastrofe

acestei

—

mustră

și -

amenință pe mai mulţi regi-din Iuda — făgăduieşte pe. Mesia —
soartea „viitoare a poporuluisă asamănă cu2 panere, în cari sînt
smochine buneşi rele — captivitatea, va fi de 70 'de ani— la finea

- ca
ei” vorfi pedepsiţi. Babilonenii, care în -mina lui. Dzeu :au “servit

răzbunători — sfătuieşte pe Iudei-şi alte popoară a. să supune “lui
de a nu da:crezămint profeților
Nebucadnâzar — poporul să fereşte

mincinoşi, care-l sfătuiau. a să .opune Babilonenilor; . ba, chiar şi „pe

cei deja deportaţi cu Iehonia îi îmbărbătau la neascultare și revoltă:
cu speranţa, că încurind Iehova 'va nimici acest imperiu — “le spune,
că:ei vor fi scăpaţi abia 'dupăce'să vor fi curăţit de.toate fărădelegile
—'Jehova,va

încheia cu-ei

un

nou

legămîint

—

regele Zedechia lasă

de închid pe Ieremia, unde Iehova îl înştințază despre viitoarea soarte
iceea şi moartra regelui —.mustră în
- strămutar
a poporului — prez
pentru păcatele sale — închiderea pro:
popor
pe
rînduri
multe
mai
fetului întro cisternă — regele îl eliberează — surparea Ierusalimului,
b) Partea a doaua (46—51) conţine profeţii despre popoară |
străine: “Egipteni, Filisteni, Moabiteni, Amoniţi, Edomiţi, Damasc,
Babilon, după a cărui nimicire Israiltenii să vor întoarce în patrie,
“Cap. 52 e'un adaus tractînd despre a doaua, ocupare a lerusalimului -— luarea vistieriilor din. templu şi, cum în.al 37. an:al
priusorii sale Iehonia-e eliberatși tractat cu bunăvoință din - partea

i

regelui babilonian,

acest

Din
viziuni,

(11,
E]

cuprins

vedem,

sq. 21,,), acte

|

a

că aici să relatează profeţii,
simbolice (13. 19.27. 32 etc.)

—

69 —:

şi întîmplări
din viaţa profetului (20. 21..26 sq. 36 sq.), dar
mai mult obiectiv decit cronologice; .de aceea și este foarte
greu a statori. un principiu pentru: urmarea lor. Acestui: cuprins atît .de variat corespunde pe deplin caracterul întreg al.

cărții. Sălul .nu e concis şi îndrăzneţ ca la alţi profeţi, d. e.
Isaiași Osea; perioadele sînt lungi, espunerea bogată în cuvinte; iar limba, care arată înfluinţa aramaizmului, e mai
puţin vioaie decit la ceialalţi profeţi, să repeţese cuvinte, figuri
„ete., e monotană, şi în urmă are cele mai multe reminiscențe

din Pentateuch,

îndeosebi din Deut.

individualitatea

profetului

Întregitatea şi autenticitatea cărţii. Văzindu-să din cuprins
cartea a fost totdeuna recunoscută

ca provenitoare dela, Ieremia. Abia în timpurile mai noaue sau
încercat unii critici a ataca unele locuri, dar cu argumente
atit de slabe, încît: în urmă au “trebuit să le recunoască
ca

nefondate.

Da

Sa

e

Redactarea cărţii în forma, de acum s'a întîmplat între anii
35 şi 70 ai exilului babilonian de Bavuh,2) prietenul lui Ie“remia, în “mare parte sub supravighierea acestuia. Modul re-

„dactării e cu totul: necunoscut lipsind în privinţa aceasta datele
istorice. După 36,, profetul provoacă pe Baruh. de a scrie
toate profeţiile
-lui întro carte. Această colecțiune Ioachim arzindu-o,: profetulla porunca lui Iehova provoacă
pe. prietenul
„Său (v. aa. 27. 45,1) de a le mai scrie odată adăogind “şi
„alte cuvintări.:) Dai. şi aceâstă colecţiune s'a pierdut Şi nu să

poate, dovedi, că ea ar forma baza cărţii noastre — care deci
ar. fi numai: 0 completare — din cauza,că d. e. cap 21.
„conţine cuvintări din timpul lui Zedechia; ba chiar începutul

„1
„deremias propheta, sermone quideima pud Ilebiacos Esâiae: et Oseae, ct
aliis quibusdam prophetis videtur rusticior » sed sensibus par est: quippe qui codem
spiritu prophetaverit. Porro simplicitas cl oquii a loco ei, in quo natus est, aceidit
|
ete.“ (Ieronim, Prolog. în Jerem,)
:
3) „Quum Jeremias proferret verbum ununi, se coram
ipso scripsisse illud statim, qua ratione nihil addiderit Baruchus in .volumine
illo, nisi atramentum ct
characteres tantum, omne autem reliquum fuerita Jeremia
. Quod cun ita, sit, verba
illa omnia fuerunt ex ore ejus, et ne unum quidem
illorum a Barucho& (ct. “Car NI
zov Le.IIl. pag. 142). „Baruch hune librum seripsit,
qui postea sernones istos i
d
oree .Jeremia
e Seript
scriptos
os, iis, qui in B abylone caţ
captivi erant,
. .i gratia
ant, legit
Sr i
legit etet conso
cons lanâi

spem, auod liberandi essent a Deo, annunciavi
t,«

„3
vintările

(Sinopsa s. Script.)

-

Nu să poate afirma, că protetul
pănă atunci mar ar fl seris nimica din: cusale “şi că acum pe toate le-ar. îi
dictat dearostul, deoarece din 36, ss
rezultă că ascrisşi mai nainte,

—

63 —

(1,1—3) vorbește de surparea Ierusalimului”ca de unfapt complinit. De altă parte însă nu să poate nega conlucrarea profetului la redactare, ceeace rezultă fără indoială.
din 51, ș4.!)
Numărarea singuraticelor părţi variază în LXX de original:). Pentru a expliea această împrejurare sau pus mai. multe ipoteze, dar
nici una n'a dat rezultate destul de mulțămitoare.
face evidentă, deosebirea între: .
E

Textul masoretic..
cap.

Și

49, ss—s
46, so.

—

15—23

49,

LX,
|

„50. 51
47, aa
49, 1—oa

Tabela, ce urmează
|
-.

i

—

|
”

,
o

|

AD

48.
A
25,159:
26—45
52

12—06

97,
39,
o

1—6

1 23—-33

25, s4—a9
26,
a—

-

28
1—
aaa:

„80,

1—6

Ta

Ga

Ta 18-46

a
a
.
Ia

31,
"32,
33—51.
52-

" Obsereare. Locuri însămnate- sînt: 3, a, sq. 23, s 25,ars 29 a:
30,
s sq.

31,
3: SQ.

33.
a SQ.

8

i

22.

d

Sia

Ezechi li)

Ezechil, fiul preotului Buzi (1,3; necunoscut mai deaproape),
fu deportat împreunăcu regele Tehonia în Mesopotamia (la an.

599

n. de Cr.), unde trăia în 7el-A4040, 'lingă

în Egipet, voia ca conaţionalii săi să aibă

2 Să poate că Ieremia, mergind

cuvintările
Baruh

lui înseris.

singur.

le-a

adunat

în parte

după

moartea lui Ieremia.. În: acest caz din

Dă

.

|

urmă să explică mai uşor.și cuprinsul cap. 52.

am

sau că

cl împreună cu Barul (43,4),

le-a adunat

Aşa

riul Chobar?),

2). Această, deosebirea observat-o deja Origen care zice: „Multe de acestea
văzut şi în cartea lui Zeremia, în care am găsit metateze şi strămutări a ce3)

Numele. sună

în evreeşte:

DAND

Ă

|

De

|

”

lor proteţite“ (Ep. ad Afric.).

=

ON

Dim

==

pata

pe care Dzeu face
pa-

p-

5

.

tare, sau DN pir = Dzeu întărește (les: 24,3), grec. "Ecexui, lat, Ezechiel,
Acest nume îl poartă şi un preot sub David (1. Cron. 24, sq); Altunde în T. V.
nu: să aminteşte Ezechil profetul, şi de aceea în privința reterinţelor lui personale

sîntem avizaţi numai la cartea de faţă.

4) Sub Choban sau Chebar (039)

|

a

înţeleg unii riul Chabor

(Ma,

2. Neg.

17, e 18, su) sau Chaboras ce să varsă la Circezium în Eufrat — lingă care să
fi locuit exulanţii imperiului Jsrail —; alţii iarăş un canal sau braţ al Eufratului,
a.
.
|
în care caz protetul u locuit în Babilonia,

-

—
“avind
94, 9;
an —
n. de
“al. 27.
în

04 —

casa sa :proprie și fiind căsătorit (1,2 sq. 3, ss. Su.
2. “Reg. 24. ,4.). EL a fost chiemat „la profeție în al 5.
7: ani înainte de surparea,. Ierusalimului (1,,, la 594Cr.) — și a. profeţit între exulanți cel puţin pănă “în
an al exilului său (1,2.:29, 12, adecă 572) stînd la ei

mare-vază

(8,,. 14,1. 20,1

24,5.

33,050):

Cit timp

a

mai fost el activ după aceea şi cînda murit nu știm)i. Ca
profet coincide timpul lucrării sale cu a lui Leremia. El
între exulanţi avea, să desvoalte mai departe. cele prezise - de

-

acesta,

care,

ademeniţi

de

profeţii falşi,

în loc să vadă

în

"pedeapsa suferită dreptatea lui Dzeu şi să i-să supună, nădăjduiau, că noul -regent (Zedechia) aliindu-să cu regii vecini,
duşmani Babilonenilor, îi va scăpa din prinsoare (2. heg.
94, 1027, 25, aa ler. 29,3, 52,120). Urmările însă au do-

vedit această, nădejdă de neintemeiată.

Aşa a avut

el

dato-

rinţa de'a feri pe popor de necredinţă arătindu-i, că fârădelegile: lui sînt „vina pedepsei, dar că Dzeu iarăş îi va, milui și
„ci vor scăpa din exil.
..
Cuprinsul:
e
|
“a) Parlea întîia (1—24, descoperiri înainte de surparea Ieru'salimului) conţine: chiemarea lui la profeție — viziune dzeească— .
Iehovaîl încurajază de a vesti poporului fără de frică celece el i-a
poruncit — asupra poporului
vor .veni:din cauza” multelor fărădelegi
mari necazuri — în viziune profetul € dus la Ierusalim, unde Dzeu
îi arată -toate fărădelegile ce să fac de locuitori şi cum pentru atestea vor urma pedepse. grele, deşi el iarăș îi va aduna din țările în
cari- s'au împrăștiat, depărtind toţi idolii -și recunoscîndu-să numai el
“Singur ca Dzeu — căderea Ierusalimului să arată ca foarte apropiată— profeţii falși sînt mustraţi, asămenea şi poporul. arătindu-i-să, .
tă :judecăţile lui Dzeu sînt drepte —
Israil e ta:o adulteră neiredineios lui Dzeu; de aceea va fi aspru: pedepsit— Dzeu e drept faţă .

au mahd în EPosea, dacă na leg deci dup
naiite au desfrinat în Bgipet iar ac
ez e. k fecioare, aţi
Ahola (Samaria) cu Asirienii * Aholiba ([ salii) deosebiți bărbaţi,
aducîndu-și aminte
cu Cald el,deşica apoi
inte
dede . tatăl “lor (lehovt) asă săîmul)potăiască,
nici
9

După unii Buzi ar fiun epitet al

lui

Zeremi

Thar

[Iierosolymi
tano Ezechiel propheta filius Ji eremia Dona eul ituephargue
ITiorosolginie
Buze Cm, 2) contemptus et aljectus, co
quod. vilipenderent cum nuditorest
« a por

e: FL. pag. 9). Grigorie Nuziauzeanul zice, că
Ezechil mai nainte a
vora ar
iar Afi fosti
it
d
ratio
ALVII).:
S'au
mai
născut
şi
alte
mituri: că Pitavor
ps inv țaee de sira A pentru cuv:ntările,
respective

arăta şi locul înmormintării lui,

al poporului; în urmă

mustrările

au început

a

—
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plingere, nici tinguire 'nu vor mai folosit — Ierusalimul trebue să
cadă, fiii săi să vor întoarce iarăş la Dzeu, pe care atita timp îl părăsiseră.
|
.
b) Partea a doaua (25 —48) conţine profeţii privitoare la soartea viitoare a Amoniţilor, Moabitenilor, Edomiţilor și Filistenilor, care.
văzind soartea tristă a Iudei cu îngîmfare o batjocuriau, din care pricină vor fi nimiciţi — Tirul cel mai bogat şi cercetat oraş de atunci
"să îngimfasă foarte crezindu-să pe sine de neînvins, de aceea i-să.
prezice,

că

el

va

fi

atacat,

surpat de

Nebucadnezar

și

nu

să va

mai rezidi— aceeaş soarte va avea și Sidonul — Egipetul care
a asuprit pe Israilteni va suferi, că poporul său va fi împrăștiat: de
_Nebucadnezar şi, deşi să va reîntoarce în ţară, nu mai poate ajunge
la mărirea avută mai. nainte, ci va fi supus altor regi — ştiri despre
cei prinşi ai lui luda — domnitorii. răi vor fi. judecați — poporul să
va mîntui prin Mesia — "Dzeu va miluipe Israil, dupăce să.va fi!
întors cătră el — Israil răscumpărîndu-să va învinge pe toţi duşmanii 'săi — în viziune i-să arată templulîn toate detailurile — datoMR
rințele preoţilor — pămîntul sînt şi cetatea cea, sîntă?).
Espunerea acestui cuprins e plină de viziuni, simboale şi figuri
foarte îndrăzneţe, de aceea este el şi cel mai greu de înțeles?)

Zâmba
sul

sînt

e

mai

multe

puţin.
cuvinte

curată
şi

ca a

formațiuni

lui
noaue

La

din-

făcute

de el

Ieremia.
—

însuș —— cari la alt autor nu să află; anomalii şi necorectităţi gramatice; seriozitatea, morală însă e pretutindene observată,
pentrucăel îș cunoaște

chiemarea, și știe, ce pedeapsă urmează,

după neimplinirea ei (3, 17—a21. 33, 7—o); în "urmă ca ceialalţi profeţi şi el să provoacă la Deut.
„ Autorul cărţii e însuș profetul, căci vorbește totdeuna, în

persoana, întiia (afară de 1,s. 24,24); apoi nu :să află în
carte nimic ce ar dovedi, că s'a compus mai tirziu decit profetul, sau că sar fi schimbat . ceva, de altul; -iar redactarea 1) Profeţiile contra popoarălor străine sint înşirate numai după obiect, iar
aa
.
|
la, celelalte e observată cronologia.
1) Grigorie Naz. zice: „Între profeti este el cel mai admirabil şi sublim“

(Oratio XXIII), sau „Privitorul şi interpretul tainelor celor

mari şi al minunilor“,

Dei laby(Oratio 1); Ieronim îl numeşte: „Oceanus seripturarum, mysteriorumque
probat
rinthus&, și „Agerediar Ezechiel prophetam, cuius dificultatem Hebracorum
tricesimum
traditio. Nam nisi quis apud eos aetatem sacerdotalis ministerii, id est,
nec huius
annum expleverit, nec principi Genoseos, nec Canticum Canticorum,
scientiam, et myperfectam
ad
ut
permittitur:
legere
finemn
et
exordium
soluminis
in Ezech.) şi :.
“ sticos intellectus plenum humanae naturae tempus accedat“ (Praef.
obscurita- habet
tantis
finem
et
principia
est)
prophetis
in
Ezechiel
„Tertius (qui

" tibus involuta, ut apud Hebraeos istae partes, cum exordio Geneseos
triginta non legantur“ (ad Paulinum).

ante

annos
g.:

unor cuvintări s'a făcut nemijlocit după rostirea lor înaintea, ,
poporului, 'sau și după primirea. lor. dela Dzeu.!)
|
Profeţiile cuprinse în. carte consună întru toate cu carac-

terul profetului, de: aceea, aatenticitatea
trasă la îndoială.
i
n
b) Profeţii

Sa

la

nicicind

mici.

lui Beeri3) din imperiul Efraim,
profeţit sub Ieroboam II. .(822—
Ezechiu (727—698; 1,, sq. ef.:
lui profetică să mărginește mai

imperiul Israil, numindu-l „Zfraâm“, care deşi acum

era în floare, totuş prin idololatrie,
internă morală, era, deja 'copt de
acestuia probabil că a: mers el în
cuvintările sale. Socntinţa aceasta

certele: de tron, decadenţa
a apune.5) După surparea
Iuda, unde a şi publicat
să întărește încitva prin

împrejurarea, că din Iuda să amintesc
Cuprinsul:
a

-

fost

Ş$. 23. Osea.)

„- Profetul să numeşte fiul
necunoscut mai deaproape, a
781) şi Uzia, Iotam, Ahaz,
2. Reg. 15 sq).*) Activitatea

mult

lor -n'a

4 regi.

|

a) Partea întiia [1—3]: Osea mustră, idololatria, care e izvorul

tuturor fărădelegilor,

la porunca lui Dzeu.

sub icoana soțiilor sale adultere, pe cari le luasă-

|

„1 Cumcă profetul a cuvintat e evident din locurile, în cari bătrinii poporului cer sfatul lui (ef. 8,,. 14,,. 20,1. 33.30 sq-). Dar el nu a putut face aceasta
Între toate împrejurările, ci a trebuit să şi scrie cele împărtășite lui de Dzeu, ce
rezultă din locurile, în cari să adresează câtră ceice nu sînt în “nemijlocită,
apropiere : cătră Iudeii din Ierusalim Înainte de surpare, cătră. popoarăle străine.

“E

cu

putință,

că

cceace

scrisesă

odată,

compuind

întreaga

carte,

a

mai

cores,

prelucrat. :.
E
:
i
__D Numele:- Văii
sau MP
să derivă dela verbul n
3 în Hifle
Mn
= salradi, serrarit, saluti cel auzilio fuit; LX dintru
început VOI,
deoarece ont
e corecțiune hexaplarică, Hosea, »Osee in lingua nostra saleatovem sonat; quod nomen habuit etiam Josue, filius Nun,
antequam ei a, Deo tocabulum mutaretur. Non enim (nt male in Graecis codicibus
leritur et Luatinis)
„duse dictus est; quod nihil omnino intelligitur: sed Osee
i. e. Salvatori (Ieronim
Comment. in Os),
|
,
Ă
:
„5
Unii rabini identifică pe tatăl profetului cu
Beera (1. Cron. 5, 4); iar
Fpifane şi Isidor Mispal. susțin, că profetul e născut
în Belemot seminția“ Isahar
— amindoauă

părerile însă mai deaproape nu să pot dovedi

3) Amintindu-să
î
u

leroboam

II. . şi

continuind
C
u-să

7

aia

ivi
activitatea

i
protetică
pănă
sub Ezochia rezultă, că „Osea a putut păsi numai
cătră sfirşitul domnii celui din:
nă
la
începutul
domnirii
9îi continuîn
continu
i
d
i
p
,
i
3

p

mnirii celui din urmă: deci a fost activ: preste

ce ră Matu di Ie, wetoaele:
e notte Tine iara; ore
5) Aceasta

să

întăreşte

aminteşte numai în treacăt (1,;+

prin

următoarela:

se Di Gu

aste

i

10 cae

4”

1],cae 12,7ns)i
4).

:

iar de Iuda

—
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b) Partea a doaua [4—14)]: întreg poporul e înrăutățit— preoţii
sînt lui asămene — nu este adevăr, nici iubire, nici cunoștință de
Dzeu — să provoacă la pocăință, dacă nu voiesc a fi cu totul lăpădaţi dela faţa lui Dzeu — domnitorii nau vază
îndeosebi foarte
înrăutățit e imperiul Israil, care să şi amenință cu totală risipire din .
partea Asirienilor — să vor pocăi şi Dzeu îi va face iarăș puternici
precum erau mai nainte, mai vîrtos din cauza, că sau lăpădat de
idololatrie — Iuda va fi foarte plăcut lui Iehova.
,
Din acest „cuprins să poate vedea,că cartea noastră: nu
conţine toate cuvîntările și profeţiile lui Osea, rostite cătră

popor,

ci e numai

un

sfirşitul lucrării sale).

extras

compus

de

însuș

Ia

profetul

cătră,

Stilul=) e poetico-retoric :. figuri îndrăzneţe, idei sublime,
espunere frumoasă, demulteori întreruptă, de aceea căteodată.
neînţeleasă ; actele simbolice (1—3) sînt scrise în -proză; iar

în privinţa limbii.să observă, că întimpinăm cuvinte
strucţiuni. neobicinuite la alţi scriitori.

și con-!
o

Motive nu există,. din cari autenticitatea cărţii s'ar putea,
ataca — ce mau făcut-o: nici cei mai sceptici critici. Ea totdeuna să afla,în canonul. evreesc5),în LXX, apoi să citează
în IT. N.
a
|
Atirnarea lui Osea, dela Amos e recunoscută. Asa: 4,3 cu Am.
S, o; 45
,

Cu Am.

5,15; 5,7

CU Am

7,4;

Too

CU Am.

8,7

ete.

1) La partea a doaua s'au încercat unii critici de a fixa timpul singuraticelor

enunțări, dar fără rezultate mulţămitoare. În genere să poate zice numai, că cuprinsul.nu permite a trece preste. anul al 6. al lui Ezechia; poate chiarşi redac-

tarea în forma de azi

s'a

făcut

de

autor

precind

imperiul

Israil

încă exista.

E cu putinţă, că Osea a, scris deja mai nainte ceva din profeţiile sale, în inscripția
cărora să afla numai regele Uzia din Iuda prelingă Ieroboam; iar trecînd apoi în
Iuda şi adunind, respective compuind cele de faţă, a. adaus Şi numele celorlalți 3
regi. Astfel cel puţin să explică mai uşor împrejurarea, că fiind el mai virtos activ
în Israil aminteşte din acest imperiu numai un rege (Bleek-YVellhausen: Finleitung
ete. Hosea),
:
”

2) „Osee commaticus est, et quasi per sententias loquens“ (Praef. in 12
prophet.), şi: „Si in explanationibus omnium prophetarum s. Spiritus indigemus
adventu

ut cujus

înstinctu seripti

sunt,

illius. revelatione

pandantur

—

quanto

magis in explanatione Osee prophetae orandus est Dominus, et cum Petro dicendum:

Edissere nobis .parabolam istam; praesertim cum

obscuritaten

voluminis in

fine testatur ipse qui seribit: quis sapiens et intelliget ista, intelligens, et cognoscet
ea“ (Comment.

în Hos.) zice Ieronim; iar Augustin : „Osee propheta quando pro-

fundius quidem loquitur, tanto operosius penetraturt (De civit, Dei XVIII. e. 28).
3) Os, 1 3 Cf, cu Ier. 3, es; Os, 2,4 cu Ier. 3,se; 03, 14pa:p Cu Is. Baa ete,
D*
,
-

—
5
-a
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Ş. 24. Ioil.

Ioil:), fiul'lui Petuel2) (1, .), nu e cunoscut mai deaproape?), profeţit în Iuda) (2, 25. 4,e.7); probabil că în Ierusalim .

e (o aa 2
3 se 451.2)5). Nu să poate hotărî: nici timpul activităţii lui; dar mai verosimil este că acesta cade între anii
877—847 n. 'Or. Spre întărirea, acestei păreri să aduce. următoarele motive: Amos începe profeția sa cu -ziceri din. Ioil
(Am. 1,2 cu oil 4,46) şi: o încheie cu aceleaşi promisiuni

(Am.

9,1, cu Ioil 4,.,g): decia trăit mai nainte

şi regele Uzia;

între dușmanii "poporului

enii şi Asirienii (ef. 2. Reg.
numai Fenicienii, Filistenii
(4,
nu să amintește apoi supunerea
dela ludei — efeptuită prin
Filistenilor:
sub

nu să

decît

12, 12; 2. Cron. 24,2, sq.) ci
,), Egiptenii şi Edomiţii (4, +5);
Edomiţilor, — căzuţi sub Ioram
Amazia (2. Reg. 14,,) șia

Uzia, (2..Cron. 26,

sq),

care au

rusalimul, ducînd cu sine mulţi prinsonieri (2. Cron.
cf. oil

4, 4—$):

aşadar'a

profeţit

al lui Ioas. De altă parte însă
lui şi Sidonului

"oram

contra Iudei

Amos!

amintesc Siri-

să

între

Ioram

pradat

şi. ultimul

aminteşte

dușmănia,

(Ioil - 4,4), ceeace

Le-

21, iș sq.

pe. timpul

au.

Tirului

și Ohozia n'a fost, fiind aceştia înrudiți cu. casa. domnitoare

din Tir,
ci. abia după detronarea Ataliei; apoi să laminteşte:
un cultal lui Iehova regulat, ce a pututfi numai după Atalia .
şi cu suirea pe tron a lui loas (2,: Reg. 11,.7; 2. Cron.

23,e. 24, 14.)
i

Di

a

, 3

anii

sa

i
,
1) DNp=Zehora e Dzeu; NN “Jo, Joi, ca cum
ar fi compus din ji
şi DN; Zeronim îl traduce cu: incipiens.
Aa
3) Iudeii cred că Petuel e acceaş persoană cu Samuil.

3) Epifane:

„oil, fiul lui” Petuel, ec din

Vitom

în Rubin.

,

Murind în Vitoron

a fost cu pompă înmormîntat în patria sa“ (De vita prophet. XIV),

4) „(Qnomodo in Osee propheta sub nomine Ephrai
m ad decem. trihus confertur vaticinium, quae vel Samaria, vel Jsras! saepe memorautur:
sie în Joăl omne

anod dicitur ad tribum Juda e ad Hierusalem pertinere creden
dnm est, et nullam
Jsratlis, i. e. decem tribuum în hoc fieri menti
|
ionem“ n“ & -(Jer
,
îm Comment.1
n
(Zerouim,

omnino
€ Jodl.)
A
în

5) Din modul cum vorbeşte el 1. 13 27

au voit unii să deducă, că profetul n'a fost preot. :
5) . »»Temp
_
ora,
Lempor
a, in quibub s prophâtavit, » ead
eadem deb omus aceipere, quae et in
Oseo legimus: in diebus Oziae,
Iotha
! us derohoam, gi Joas, peris Jsrael m, Achaz et Ezechia, regum Judae, et in die(Ieronim, Comment. in Joăt) Bleek-We
"CS ar
llhau
S0;/ Susține, că a proteţit.pe timpu
l rezelui
TTpii
- re
că e contimporan cu Amos; alţii zic chiar ă după
exilei vizite dar recunoaşte :

-

—
Cuprinsul: :
a)

E

69 —

A

e

Partea întiia (1—2,.7):

a

descrie profetul în trăsuri vioae şi

naturale nevoia cea mare, ce va veni în ţară în urma, unei seceteși .

i
i
,
pustiiri prin locuste.!)
b) Partea a doaua (2,13—4,au): lehova va milui pe popor —
țara va, produce de toate în belşug [nu numai în cele materiale, ci.
şi în cele spirituale] — va trimite pe spiritul său şi atunci vor cunoaște, că ziua judecății lui este apropiată — el va ţinea judecată
cu popoarăle cari 'au asuprit pe Iudei (Egiptenii, Filistenii, Edomiţii]
_— prinsonierii duși de Tir, Sidon și Filisteni vor îi, scăpaţi —
[
|
lehova va binecuvînta pe poporul Său.
a unei

în privinţa mesianică

însămnat

foarte

Acest cuprins —

(Acta 2) — nu cuprinde toate cuvintările profetului rostite la deosebite 'ocaziuni, ci e. numai un extras, dar compuindu-l pro-!
E
.
fetul sa nizuit 'a-i da o formă desăvirșită.
“Zâmba e clasică, poetică, serioasă și curgătoare.?)
Autenticitatea cărţii a, fost totdeuna, recunoscută. - *
"$.:25. Amos.5)

Sa

Profetuli) era un păstor simplu și necărturar din satul
Tecoa delinga Betleem (1,.)5) în imperiul Iuda. EI a; profețit în Bet-EI, centrul cultului idololatru în imperiul Israil, sub.
Teroboam II.şi Uzia (între. anii 807—769), cînd aceştia erau
deodată domnitori: deci ceva mai nainte decit Osea.€) Întreaga

lui activitate să mărginește

“imperiu
1)
(Efrem,
seribitur
3,
”
înfluinţa

foarte puţin

la imperiul Israil luîndu-să celalalt

în considerare

91.12).

(2, 4- se Ga

Cotele de locuste unii le. explică în înţelesul propriu, alţii alegorice
deCiril Alex., Teodoret), Ieronim: „Sub metaphora locustarum hostium
|
,
:
adventus“ (Comment. in Joil).
Aceste însuşiri arată că cartea nu s'a putut compune întrun timp, cînd
,
străină începusă a, să simţişi în literatură.

5) Cuvîntul DIV

— oneracit, onus împosuit.
= purtător să derivă dola DY)

car"4)- Unicul izvor în privința persoanei şi-a, lucrării: profetice e în T. V.

7so-10—4).

a de față (1,
tea,

5) Ea

sir

sancta Bethlehem,

--:

fait,

quod

.

i

,

sex milibus ad meridianam

plagam abest a

quae mundi genuit Salvatorem: et ultra nullus est viculus, ne.

Tanta
agrestes quidem casae et furnorum similes, quas Afri appellant mappalia.. atque,
Aethiopum,
et
e'
Persarumqu
rubrum,
mare
ad
usque
quae
vastitas,
est eremi
omnino frugum
" Indorum terminos dilatatur. Et quia humi arido atque areno nihil
pecorum
gignitur,

cuncta

sunt

plena pastoribus,

ut: sterilitatem

terrae

compenset

situm et duomultitudine“ (Ieronim, Amos) şi: „Thecuam viculum. esse in monte
(Comment. în
decim milibus ab IHierosolymis separatum, quotidie oculis cernimus:*

o am şti pozitiv cînd sa întimplat cutremurul de pămint (1,), despre
Jeree
Zah. 14,p-că a fost sub.Uzia, am putea hotări și timpul pășirii
relatează
care
a
o.
profetului. .
1

a
" Cuprinsul :

00

=

|

|

a) Partea întîia (1—6) conţine profeţii îmbinate cu pedepsele
ce vor îndura 7 popoară, cari necontenit neliniştese pe Israil (Sirienii, Tivenii, Filistenii, FEdomiţii. Moabiteni, Amoniţii şi Iuda) —
mustră -idololatiia cea foarte lăţită în imperiu — fărădelegile, desfriul, mituirea judecătorilor, asupririle
din partea celor. avuţi şi pu-

teinici, viața lor desfrinată şi îmbuibată. -

b) Partea a doaua (7—9): el vede sub icoana locustelor, a
focului şi a unui coş plin de poame pustiirea țării şi deportarea po„porului prin Asirieni în prinsoare — preotul lui Baal, Amazia —
sub pretext că prin profeţiile
lui poporul sar ațiţa la revoltă —

îndeamnă pe rege de a perzecuta pe profet și a-l trimite îndărăt.la,

„Juda, din care cauză îi prezice ca pedeapsă, că soția lui va curvi în
- Samaria, iar fiii şi fetele lui vor muri de sabie — poporul să miîn-găe cu fericirea timpurilor viitoare.

Stilul profetului e simplu, așăzat, înţelegibil,

scurt,

dar

totuș clasic şi plin de frumseţi poetice; limba în genere curată.
Mai vîrtos bogate sînt tablourile luate din natură şi
viața păstorească.)
Din aceasta, rezultă, că profeţiile trebue

„să fie fost, scrise de însuș profetul, şi anume sînt ele un ex“cerpt din întreaga

lui lucrare

în imperiul Israil;

finpul

com-

punerii nu să poate hotări.
Existind cartea, totdeuna în canonul evreesc şi creştin
în privinţa autenticității
nu sau ivit nicicind îndoeli. |
„Observare, Locul 7,
să explică astfel, că
nu să pregătisă mai nainte.

el pentru profeție
aa

,
5) „Ex hoc numero pastorum et Amos propheta, uit, imperitus
sermone, sed
non scientia. Idem enim, qui per omnes prophetas, în eo Spiritus
s. loquebatur.. .
" Naturale est, nt omnes artifices suae artis loquantur exemplis
et unusquisque in

quo studio trivit aetatem, illius similitudinem proferat. Verbi gratia,
qui nauta est
et gubermator, tristitiam

suam comparat tempestati, damnum naufragium
ventos contrarios appellat: rursum prosperitatem et laetitiam vocat
auram
placidissimam et secundos nominat ventos, tranquilla maria et aequora,
campi simillima.
E regione miles, quiequid dixerit, scutum, gladium,
loricam
galeam
lancean
aârcum, sagittam, mortem, vulnus ct victoriam sonat.
În ore philosophorum senij er
Socrates et Plato, Xenophon et Theophrastus,
Zeno et Aristoteles Stoici versantur
et Peripatetici. Oratores Lysiam et Hyperiden,
Periclem et Demosthenem Gra h0
„Catones, 'Tullios et' IMortensios, in eoelum laudibus ferunt.: Poitae,
si E ic s int:
Homerum atque Virgilium i Lyrici, Pindarum
et Flaccum, crebro 'sermohe conce!
rant.
Cur haec dicta sunt?
ut seili
i
i
pastor de pastoribus fuit, et pastor ne
in pda “culte et aibe POD hetatn,
qui
„ sitis, aut certe inter silvas et prata virenti
in |
emi
vasta
35
CON
versatur leonum feritas et intertentie peca
soi în data use as: stitate, oil
ut vocem Domini terribilem atque metuenda
m” rugituni 1 oaia ce aan
DUS)
minaret;
eversionem Israeliti
carum urbium.
“
pastor
U
oii
astorum
icitudini ie,et ariditati
remitum
idita
ţi Monsollicitudini
în Amos)
Comment.
comparans“ (Ieronim,
tium
noinimicos suos

i

i

m
"$.

=
26. Obadia).

- Referințele personale ale acestui profet. mai deaproape nu
ne sînt cunoscute, deoarece în cartea, de faţă nu să. spune
ceva cu privire la origine, patrie şi „părintele
lui?); iar de
per-,
multe
mai
la
V.
T.
în
află
altă parte acest nume să
iudeu.
era
că
însă .cu siguritate,
soane5). Din cuprins rezultă:
Timpul activităţii. sale. profetice .e înainte de Ioil (între
889—884):. Unii afirmă că el a profeţit sub Ieroboam II.
"sau sub Ahaz; în tot cazul însă nu după; risipirea Ierusalimului
prin Caldei. Aceasta, e evident din compararea y. 1—9 cu
ler.

(unde

49, 2—o,

Ier.. a împrumutat

Obad.);

dela

nu amintește surparea Ierusalimului, -nici
iar de altă parte vorbeşte de prinsonierii
naaniţi şi în Sefarad (ceeace s'a, întimplat
„prin Canaaniţi şi: Greci, cf. 2. Cron. 21,6
a
Am. 1, :'9)..

apoi

că

exilul babilonian;
Israiltenilor la Caîn zilele lui Ioram
sq. cu loil.4, 3.6;
|

Cuprinsul : În această, carte numai de un capitlu să arată, cum
Edomiţii, care pe timpul asupririi Ierusalimului şi a deportării multor
locuitori în prinsoare, au dat duşmanilor ajutor, vor fi pedepsiți de Jehova ca răzbunătorul poporului său — -luda să va reîntoarce din .
prinsoare şi va stăpîni locurile lor.

Limba e puţin aspră, fără înfrumseţarea retoricei.
Cartea, a fost totdeuna recunoscută ca autentică).
|

LX

1) Numele

să derivă dela 129

'OBadias,

'Afdias.

şi Sp=serziens

Domino,

colens

|

Jehoram,

|

afirmat, că
a) Lipsînd datele istorice s'au născut deosebite mituri. Unii au
al 'proînvățăcel
un
Sihem,
din
naştere
de
era
că
alţii
idumeu;
_el a fost prozelit
femeii din 2.
fetului Ilie, care L-a.cruţat (2. Reg. ÎL. 13) şi că ar fi fost bărbatul
appellasq; alţii în urmă au zis că numele trebue luat ca nomen
Reg. 4,
profeție [Volck
ticum înţelevîndu-să un israiltean evlavios, care a compus această,

PRE. art. Obadja].

a

-

|

.

2..Cron.
_-3) Li Reg. 18, ag; 1. Cron. 3 au: 7, 3-8, as: 9, sc: şi 12; 0: 27
|
ae
7, e 34, sai Ezra, 8, s; Neem. 10, pe
e
Aşadar ele cel mai vechi între profeţi, deşi în canonul evreesc
4)
observată].
strict
"tocmai
e
nu
pusîn al 4. loc. [Cronologia
alioquin, ut în
5). „Parvus. propheta versuum supputatione, non sensuum
brevius est, tanto diftitribus voluminibus Salomonis, canticuni canticorum quanto
prophetali digna sunt
cilius, „. ita hic quocque propheta ea yidet, ea audit, quae
habetur contemptui, conservitute“ (Ieronim, Comment. in Obad.],şi „Si brevitas
e, în quibus tam
temnantur Abdia, Nahum, Sophonias et alii duodecim “propheta
m sermonum
brevitate
utrum
nescias,
ut
feruntur,
qaae
sunt,
grandia
mira et tam
- .

ad Philem.].
în illis demirari debeas, an magnitudinem sensuum“ [Epist.

|

Ma
|

$. 27. Iona).

Acesta, era, fiul lui Amitai din Gat-Hefer: (Get-Ofer2)

în

seminţia, lui Simeon, profeţind sub Teroboam 11.5) (pela 800 n. .
de Cr.) şi e identic cu cel din 2. Reg. 14,35%).
|
Scopul cărţii: '„lona e prototipul Miîntuitorului, care a
- realizat pe deplin ideea, căreia, acela, (contra voii sale) a servit, adecă ideea, că predica, despre pocăință, credinţă şi mîntuirea -împreunată cu aceasta, dela, Iudeii nepocăiţi va trece la

păginii

cei

pocăiţi..: Precum vestirea

lui Iona, cătră păginia

fost pregătită “prin petrecerea, lui -de 3 zile în pintecele peştelui, așa s'a. făcut posibilă vestirea evangeliei între păgiîni prin
petrecerea, de 3 zile a Miîntuitoriului în pintecele pămîntului
(adecă prin moartea, și învierea lui, cari sînt punctele cardinale ale operei de mintuire). Ninivitenii pocăiţi sînt antiteza,
Israiltenilor, ei „vor păși la ziua judeţului contra tuturor, care
au despreţuit predica, aceluia, care e mai mare decit Iona:*.

(Kuniz, Heilige Geschichte Ş. 100.
Cuprinsul “(4

cap.): Iona

5)...

primeşte

dela Iehova

porunca de a

merge la Ninive şi a spune acolo să să pocăiască — el însă temindu-să, că locuitorii uşor pot să fie iertaţi de Dzeu, merge la Iato şi

îmbarcînd pe o corabie voiește a fugi la Tarsis sau Tartes, adecă la
celalalt capăt al pămîntului —
ninţînd corabia

cu

sfărimare

pe mare să întîmplăo furtună ame-

—

corabierii

sînt foarte

îngrijaţi,

cer

ajutor dela zeii lor, iar Iona dormia liniştit — cîrmaciul îl deşteaptă provocindu-l să să roage la Dzeul său, doar îi va scăpa — furtuna.
nu încetează — această întîmplare îi face a, crede,
că cu dînșii

trebue să fie vrun făcător de rele — hotărăsc a arunca sorți, care
cade pe Iona — el le spune, că e iudeu.și ce misiune are de
1) 5

= golmb, porunb, Iwvăg.
„Porro, Geth, in secundo Sephorim

„3

AR
|
miliario, quae hodic,

|
appellatur, Dio-

cesaria, euntibus TyDeriadem, haud grandis est viculus,
.

ubi' et sepalchrum cius
/Ieronim, Comment. Ionae)].
:
.
% „deroboamo propheta Ionas praedixit, quod devictis Syriis
ditionem suam
esset ampliaturus, prolatis eius terminis ad septentrione
s usque
ostenditur“

meridiem
Ş finiebatur,
totos eos
vaticinio“

Amathen urbem, ad
vero usque asphaltitem lacuim. Ilis: enim olim termini
s Chananaea terra
juxta Josua imperatoris definitianem ; quo oraculo
excitatus Jeroboamus
tractus, ademptos Syris, ad suum reznum
addidit, nihil faltent Jonae
(Iosif Flariu, Antiquit. lib. IX. e. 11).
!
e
'Timpul păşirii

9
„91
lui ar fi m ai sigur, dac: i
iţi Evreilor
ilor ar fi adevărată.
4
Tevonim zice: „Tradunt Hebraei hunc esse
sura filium4 tradiţia
viduae S
e postea, dicent
:
:
Dei es tu et verbum Dei in ore t
ia, vi
p
eri
E

pipa

une

a

eter ipsur

—

73 —

împlinit zicîndu-le totodată să-l arunce în mare, unde e înghiţit de
un peşte —
în pintecele acestuia petrece 3 zile — să roagă la Dzeu
— iesă la uscat — Dzeu i-să arată şi a doauaoară — merge la
Ninive, spune locuitorilor, că pentru pocăință mai sînt încă 40 de
zile — dela mare pănă la mic să îmbracă în sac, nu mîncă nimie
— Dzeu îi eruță — Iona să supără: pentru aceasta, iesă afară de
cetate, îș cere “moartea, clădeşte o colibă — Dzeu lasă de creşte
în apropierea

—

Iona iarăş

îi

ei un „chicaion,

preste noapte însă un
să sunără

răspunde:

ostenit;

nici

razele soarelui

și să uscă —

şi cu

„ Lie-t
l-ai

feria pe Iona.de

vierme roade la inima lui
atît mai

pare

făcut

care

rău

să crească,

vîrtos îş cere

de

chicaion,
ce

într'o

uscat. Şi mie oare -nu trebuia să-mi fie milă
mare,

în care

sînt mai

mulți

decit

120.000

moartea —. Dzeu.

pentru
noapte

care nu te-ai

a crescut şi s'a

de Ninive,
de oameni,

cetatea cea
care nu ştiu

- deosebi dreapta, lor. de stinga lor, afară de vite multe ?«

!

Cartea, conține o istorie adevărată. Aceasta, să vede din
multele îndegetări istorice şi geografice. Tocmai pe timpul
acela Israil începusă a veni în atingere cu Asur (0. 5, as.
10,6); iar 12 ani după moartea. lui Teroboam II. începe sub
Menahem surparea lui prin Ful (2. Reg. 15,19); descrierea.
Ninivei corespunde relatărilor din seriitorii profani ;. decadenţa |
ei morală o "descriu şi Naum 3,4. Țefan. 2,13 sq, iar datina
de -a jăli atit oamenii, cit și animalelee foarte lăţită în orient.
Mai departe vedem, “că persoana profetului şi a corabierilor
e psihologice fidel descrisă ; „în. urmă, - cartea la ludei și .
creştini

totdeuna

a

43 Le.

primită în

fost.

- Provoacă, la ea ca la o

canon;

istorie adeverată.

(At.

Cristos

însuș

să,

12, 29—u.16,

LL, 29—s2)-

Neintemeiată este deci socotința celorce o ţin de parabolă,
mit, din cauza că conţine foarie multe minuni: Iona în
.pintecele peștelui .-—— 'chicaionul creşte preste noapte foarte
'mare — sorţul cade pe Iona — furtuna, încetează. îndată şi
peştele e. la îndemină de a-l înghiţi şi iarăş a-l lăpăda din
sine. Aici să pot aplica foarte bine cuvintele lui + Augustin:
„Aut omnia divina -miracula credenda non- sunt, aut hoc cur
non credatur, causa nulla, est“ (Epist. 21).
9

Sub chicaion

"pp

creşte foarte răpede; iar Ie

zijros,

cum.a tradus LĂX,

avem de înțeles Ricinus communis, care întradevăr
mare“ O 3 3) e Sanalus charcharias şi nu .

căci acesta are un grumaz foarte îngust, precind în

charcharia s'au găsit în timpurile
„Să mai provoacă contrarii
a treia —-cecace însă arată că
fenomen să află şi la, Is, 7 3 Sa:

mai noaue nu numai oameni, ci şi cai.
la împrejurarea, că autorul vorbeşte în peisdana
cl voieşte a fi cit săpoate de obiectiv —care
20, „ ete.

„Din

cuprins și limba cărţii, care samănă foarte -mult cu

ceea, a vechilor

profeţi, rezultă,

că ea

s'a scris de însuș pro-

fetul,
și adecă scurt timp după cele enarate:).

-

Ş. 28. Miha.
„Miha2), numit Moraștitul (1, ; Ier. 26, 485) — spre deosebire de alt Miha, care a fost pe timpul lui Ahab și era fiul

“lui Timla (1. Reg.

22,g;2. Cron. 18,44) —

a profeţit sub

regii Iotam, Ahaz și Ezechia (1,,) fiind contimporan cu Isaia.
Din Ierusalim (probabil)să adresează el cătră amindoauă imperiile, dar mai vîrtos: cătră Iuda, patria, lui. Aceasta rezultă
din. cuprinsul 'profeţiei vorbind el de căderea Samariei, de Asi-

rieni ca, de cei mai mari dușmani
urniă din amintirea

celor

(1,.5—- 6, o:

feţiilor cătră Isaia ([s. 2. cf. Miha 4,,—s;
ls
|

ete.)
“Cuprinsul

Profetul

mustră

T>a2); în.

3 regi ai Iudei şi din raportul pro-

o

A
să împarte în 3 părți:

a)

fărădelegile

Samaria

făcute

Is. 26,2,
a

în

1. 2; b) 3—5;
şi

Miha

.
c) 6.7:

Ierusalim,

cum:

nedreptatea, minciuna, idololatria,- lăcomia, sgîrcenia, “asuprirea, săracilor, mituirea, judecătorilor, falzitatea profeților — prevesteşte nimi-

cirea, Ierusalimului, restabilirea
lui —

naşterea .Mesiei

(5, 2) — timpurile fericite ce vor: urma

certat de Dzeu,

care i-a dat atitea

în

Betleem

sub domnia lui -—— poporul e

bunătăţi

încă

cînd

l-a

scos

Egipet, iar el l-a uitat — Iuda e cu totul stricat, Dzeu însă
stăpa şi miîntui, de aceea, îl: vor lăuda pentru ajutorul dat. -

din

îl va

: 9 Unii cred că s'a compus abia pe timpul Macabeilor. Aceasta însă
contrazice cu faptica existenţă a cărții în canon ; iar din 3,
nu să poate deduce, că

Ninive era deja surpată. Tot astfel nu sînt dovadă pentru o compunere mai
tîrzie
nici aramaizmele ce să află în carte, căci ele să explică prin“ împrejurarea,
că autorul e din i imperiul de nord.
e
a
i
MR .
2) Numele 7339 e scurtat din TD
[2. Reg. 22, ,] sau PI
[Jud.
17] sau 3799 [2. Cron. 18,,] = AD- [2. Cron. 13,,. 17, ,]=ein
e e ca

Iehora; LXX: Miyaiag ; Vulg. Mi chaeas, însămnînd acceaş ce și DND%
w,
întăreşte prin 7, „ şi Ier, 26, „e
3) LXĂ traduce Miha 1,,

ce să

cu „pe cel al lui Mora ști“, aşadar” acesta, ar, fi
contrazice cu e ele relatate de Ieronim :
„Qui usque hodic, juxta Eleutheropolim urbem Palaes
tinae, haud
grandis est
viculus“ (rol. în Mich.] — iar Ier. 26, aa Cu:
AMoraștitul. Moreşet; e locul ua
terii pro etului, şi: "Moraştitul = cel din Moreşe
t, Mareşa
[1,4] e alt oraş,
iar Moreşet-Gat [1], 4] e de explicat: Moreşe
t care e aproape de Gat.
.
,
4) Jeronim [ad Paulin.], Isid Hispal.
[Orig. 1. VII] ete.
i
i
aceşti doi Miha; dar istoria şi

namele tatălui [Giril Alez.], ceeace însă

cronologia nu re, ao
iesi nu ea ii d
ădui, că profetul
i
i
| Sin
;
a[I. Jeg. 58, " nostru Tu i începe DI «] cu cuvintele
dela sfirşitul
profeţieiiai celuialalt
*

— 15.—
Stilul

profetului

e îndrăzneţ,

sublim în. idei,

clar

și

vioi în predare, bogat în: asămănări (1, „s. 2, 12 SQ 4, etc.),
tropi; 'demulteori
trece dela, amenințare la făgăduință și.
viceverza (2, 12-15: 4 o9—ua: Ti S0); dicţiae poetică, iar
limba

e

clasică.

El

ocupă

locul mijlociu

între

Oseași

Isaia,

deși să apropie mai mult de cel din urmă.:)
a
Cartea e compusă din mai multe cuvîntări de ale profe-.

tului ţinute la deosebite ocaziuni,

cari sigur au fost mai. cu-

prinzetoare -decit cele de faţă,
. desi nu putem hotări.la-toate:
“unde începe una .și. unde ceealaltă;
ba e cu putinţă că nici
chiar cronologia nu s'a băgat tocmai strict în samă (Așa
4,1—s. 15. 2,1
să raportă la timpul regelui Iotam; iar
3,13. “ler. 26,1 la Ezechia).. Cu toate acestea însă nu să
poate zice, că cele 3 părţi între sine nu stau în:cea. mai

strinsă legătură și astfel a să îndoi de canonicitatea cărţii.-$, 29. Naum.?)

Despre acest profet ştim numai că era din Elcoş, un sat
în Galilea.5)- El a profeţit după risipirea imperiului Israil
(9,3) precînd Asirienii stăpînind multe popoară (I, s2. 2, 12 sq.
1) Carpzoo. Lc. II. pag. 8375: „Quo igitur certior esset doctrinae fides,
voluit Deus Jesaiam et Micham loqui simul, quasi uno ore, et talem consensum
profiteri, quo possent convinci omnes rebelles. Neque enim ulla inter eos aemulatio
locum habuit, ut alter exprobraret alteri furtum, quum repeteret, quae dicta erant:
nihil potuit aecidere gratius utrique, quam ut haberet testimoniuma collega, suo,
et quod divinitus mandatum erat, profiterentur non tantum una, mente et uno sensu
:
,
sed etiam îisdem verbis, et quasi eodem ce“.

2) Numele many să derivă dela Dpyy=a mingâia; LXX Naouvy, Ieronim :
"Qui interpretatur consolator. Jam enim decem tribus ab Assyriis deductae fuerant
in eaptivitatem, sub Ezechia rege Juda:, sub quo etiam nunc în consolationem
populi transmigrati, adversum Niniven visio cernitur, Nec erat parva consolatio,
tam” his, qui iam Assyriis serviebant, quam reliquis, qui sub Ezechia,
de -tribu Ju-

dac et Benjamin ab iisdem hostibns obsidebantur, ut audirent, Assyrios quoque
Chaldaeis

esse

capiendos,

sicut

in

econsequentibus

huius

libri

a

demonstrabitur“

e
AI
a
(Prooem. in Nah.]
. îndoială un
3) Ciril Alex.: „Vedenia lui Naum din Elcoş. Elcoş era fără

sat în ludea.' Noi înţelegem, că numele E/cheseu [LXX "[hzeguios,

Vulg. Elce-

sacus] să rapoartă la loc, la patrie şi nu la părintele profetului. Această tradiţie
o avem dela aceia, pe care i-am cetit mai nainte“ [ad Nan. 1,,]; Teronim :

_„Quidam 'putant, Helkeseum patrem esse Nahum, et. secundum Hebracam _traditionem etiam ipsum prophetam fuisse; cum IHelkesei usque hodie in Galilaea viculus sit, parvus quidem et vix ruinis veterum aedificiorum indicans vestigia, sed
tamen notus Judacis, et mihi quoque a circumducente [conducător]. monstratus*

[Prooem. in Nah.]. În timpul mai nou s'a ivit părerea, că Elcoș sau Alcoș ar fi
şi de Ninive, unde ar fi şi înmormîntat
DE:
profetul — istoria, e însă contrară.
un loc în Asiria, nu departe de Mosul
v

—. 716 —
31.2) smeriseră
“şi imperiul Iuda, (1, 9.+s.12). Prezicindel
surparea Ninivei și a puterii asiriene (1,j4. 2,1 Sq. 3, 1 sq); |
--vaportindu-să '1,,, la. Sanherib, care nu de: mult pricinuisă
atitea nevoi (2. Reg. 19, ss sq.) — ceeace e încă în amintire
proaspătă (1, 9. aa-a2 Cf. 15..36,. sq: 37, gaz doi ct. Is,
36, 13. 37,9) — dar neamintindu-să moartea lui, rezultă că
a fost activ în a doaua jumătate a domnirii lui Ezechia, în
care timp. s'a şi compus, cartea. În cap. 3,s sq. să mai amintește că No-Amon (Teba) în Egipet a fost ocupat de un popor dușman, iar locuitorii duși în prinsoare. De am şti pozi„tiv cînd s'a întîmplat aceasta, am putea, face concluziuni pen-

tru cartea noastră,

|

Cuprinsul (3 cap.
; fiecare capitlu formează. o parte): Dzeu din
iubirea ce o are cătră poporul său Israil va nimici pe duşmani şi
îndeosebi. pe Ninive cea superbă care a surpat imperiul israiltean
— Ninive să fie gata de 'apunere, căci deşi acum e mare şi pu-:
ternică, nu să teme de nimica, totuş vine timpul când. vor urma
asupraei pedepsele dzeești.

Stilul e original, poetic, clar, vioi; limba clasică, fâră de.
avamaizme şi aşa, foarte puţină deosebire să află în această
privinţă intre Naumși contimporanii săi: Isaia, Miha.
Cartea totdeuna a, fost recunoscută de canonică.

Si
$. 30. Avacum.?)
Despre persoana acestui profet (1,1. 3,.) alte date nu
avem. Din inscripţia cap. 3 să vede că era levit, căci sprea
putea cînta la cultul dzeesc un imn compus de sine însuș cu
acompaniarea instrumentului să cerea îndraptăţire din ofici.

Unii au voit să-l identifice cu Dan.
îngădue

aceasta.

Timpul

activităţii

14,-,, dar cronologia nu
profetului

după . cuprins

e înainte de. invaziunea Caldeilor, care sia, întîmplat după bătălia dela, Circezium. Așa să espune. l, 2» că „aceştia
au în9 Louth: „Ex omnibus minoribus prophetis nemo videtur
aequare sublimifatem, ardorem et audaces spiritus Nahumiu
(De sacra poisi Hebr. Ş. 281].

2 PIpan, XX Au Bazoui și” ABBazovuu, să derivă dela D2n=a

îmbrățişa; subst. e poate în loc de DIDPIN =
îmbrățișare: Ieronim: „Vel ex
eo, quod amabilis Domini est, vocatur ample
xatio
;
vel
quod in certamen et luctam,.
et uti ita dicam, amplexum cum Deo congre
ditur,
sortitus est nomen,
.

Nullus

amplectantis,

id

est,

luctantis

enim tam audaci voce ausus est Deum
ad disceptationem
Justitiae provocare, et | dicere ei: cur
in rebus humânis &t în mundi istius
7IoAureiet
tanta rerum verşatur iniquitas?4
(Prolog. aa Habac.].
”
.

.

?

ceput a să lăţi cătră apus, dar nu să zice.că au ajuns în
Iuda, şi Ierusalim ; profeţii Ieremia și Țefania, care trăesc sub
Iosia, atirnă dela Avacum
(2,20 cf. Ţef. 1,7; Lig cf. er.
că pedepsele cu cari ameninţă Dzeu
413-:5, 6); să zice 1,
vor urma chiar în zilele celorce le aud; în urmă cap. 3.
presupune un cult: al lui Iehova bineorganizat, deoarece din
y. 19 să vede, că imnul acesta, e menit pentru cultul dzeesce
public: așadar profetul au fost activ după al 12. an al lui

|

a

i

Iosia.

Cuprinsul [să împarte a) 1. 2., b) 3): Dzeu întru dreptatea sa

nu mai poate suferi . fărădelegile - poporului — el a pus în mînile
Caldeilor executarea dreptății sale — Iudeii de aceştia nu vor scăpa;

dar şi pentru' aceştia e deja, gătită peirea — cap.

3.e o odă fru-

moasă, în: care laudă profetul în formă de psalm măreţia şi binee rău şi nefacerile dzeeşti arătate: poporului său, care din contră
|
|
|
|
e
ascultător.1)

" Stilul e energic, 'sublim -și dovedește, că, cartea S'a, scris
pe timpul cînd profeția. era, în floare. Ea este — îndeosebi

însă cap. 3 — una dintre cele mai însămnate roduri ale Iiteraturii profetice și poctice la Evrei.
“Autenticitatea și redactarea cărții de: însuș profetul (ef.
2, 2) au

fost totdeuna recunoscute. .

„Oda "din cap. 3. pare “a fi: fost întrodusă în “cultul
deoarece are 3 Sela și inscripţia, obicinuită la psalmi.

|

o

.

81. rpefania.2)

DS

În privinţa” acestui

profet. avem

dzeesc,

date

în însaş

cartea,

EL să numeşte: ;, Fiul lui Cuș, fiul lui Godolia, fiul lui Ama- .
ria, fiul lui Ezechia“ (1, ), care din urmă, încheind șirul gemealogic;. trebue să fie. fost foarte cunoscut contimporanilor,
amintire a numelui e suficientă, spre a
ce
deoaresimpla
miven

um babet contra Ni9 Teronim: „Quomodo prior'propheta Nahum, vaticinitur
Israel, ita Havocaban
quae
tribus,
decem
unt
vastaver
ef Assyrioz, qui
a quibus Juda

bacuc prophetiam habeat adversus Babylonem et Nabuchodonosor,
e
ad Habac.].
et Jerusalem, templumque subversa sunt“ [Prol.

2) Numele

pp3as,

ascunde, a păzi şi pp;

LXX Soqpovias,Sophonias, să derivă dela 05 =a

Ieronim: arcanus Domini [In prol. ad Jotl.] şi zice: „No-

transtulerunt. Sive igitur spemen Sophoniae, alii speculam, alii arcanum Domini
prophetae convenit“ [Comutrumque
atur,
înterpret
cula, sive absconditum Domini
ad Paul.]. Aşadar sar.
(Epist.
“
cognitor
Domini
ment.]; „Speculator et arcanorum

deriva dela 33

=> speculatus est, explorarit, Numele acesta să mai află 1. Cron.

6, aș; ler. 52, ii Zah, 6, sa.

—
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„deosebi. familia aceasta, de alta (analogie Zah. 1,, cf. Ezra:5,.).
„Unii au crezut, că. profetul a, fost strănepotul regelui Ezechia, |
fiindcă numai astfel să explică împrejurarea, că aici contra
obiceiuluila alţi profeţi, să amintesc patru generaţiuni;. alţii
iarăş susțîn contrarul. Ei zic: deşi. lipseşte uneori apoziţia,
„regele“
. (2. Reg. 19,s), totuş așa ceva nu să, poate întîmpla
în: inscripția unei cărţi (cf. Prov. 25.,; Is. 38,1... 39);
iar la argumentul celor de mai nainte, că autorul a, voit să
încungiure repeţirea unuia și aceluiaș cuvint,să aduce Ier. 1,5.
La tot cazul însă să poate afirma, cu Ciril Alex, că profetul
„după origine nu' era din neam de rînd“, ce să. confirmă Și .
prin aceea, că el să adresează mai virtos 'cătră nobilii po-

porului. :
.|
i
„_
Guprinsul [ă) cap. 1.;b) cap. 2,1—3,5; €) cap. 3,9-—00]: uda

şi. Ierusalimul vor fi pedepsite: pentru fărădelegile, idololatria lor — :
mai marii sînt nedrepţi, profeţii vorbesc lucruri îngimfate —' preoţii
sînt neconştiențioşi, judecătorii mitarnici, poporul îndărătnie —. profeţii contra popoarălor, cari au: asuprit pe Israilteni ameuințîndu-le
cu pierzare: Filistenii, Moabitenii, Cretenii, Amoniţii, Etiopenii, Cuşiții şi Asirienii cu Ninive cea măreață — poporul lui Dzeu. fiind
” lămurit prin atitea, suferinţi va ajunge
la fericire, cînd nime nu-i va

mai

putea

face: ceva

scutește.

E

rău, deoarece

Da

Dzeu. este în mijlocul lui şi-l
,

Și

|

|

„+
Timpul. activităţiie domnia; lui losia, („în 'zilele lui Iosia, fiul lui Amon, regele Iudei“, 1,,).: Cuprinsul . descrie starea
„internă a ţării în acelaş mod ca, și Ieremia!);. să amintesc *
rămășițele cultului idololatru (1, 4. ş), pe care acest rege din al
12—18. an al stăpiînirii sale l-a delăturat (2. Reg. 22,,. sq;
2. Cron. 34,, sq); să vorbeşte de căderea Ninivei. ca. de-ceva,
ce abia să va întîmpla (2,3; ce a fost înainte de 605,
deoarece atunci moare Nabopolasar şi predă tronul lui Nebucadnezar) ; în urmă profetul stă în strinsă legătură cu Avacum
2,20.
Din acestea rezultă, că 'Țefania a .fost: într'ajutorul

amintitului rege
înainte de al

nobil și înțelept,

18. an al lui Iosia.

şi

că

cartea
i

sa compus
a

1 Noi vedem că nu să cinsteşte numai Iehova [1, ş cf. ler. 6
» ao], ci şi alţi
zei [1], 4 5 cf. Ier. 7,1, sq]; există jurămînt falz la Iehova
şi zei (1, ş ct. Ier.
By ae În pe Ba. 12]; toate păturile soţietăţii sînt demorali
zate:. familia regească,
principii, profeţii şi preoții [L, 4 ș- o: 3: a- 4 Cf. Ier, 2,
e: se]; poporul e neruşinat
2
ds cf. ler. 8, 3-6,
as: 8, 12]; Ierusalimul e rebel (3,, cf. ler. 4,...5,
sl, e
pătat cu singe şi uriciunile zeilor [3,, cf. Ier.
2, 23 Sq.];:să asuprese” văduseie şi

săracii; casele sint pline de avere străină (3, 4
şi l,g cE. Ier, Sa

50. 6,6].

|

=
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Stilul e vioi, puţin. original.și conţine afară de unele figuri. foarte multe reminiscențe și împrumutări din' profeţii de
"mai nainte!); e mai slab decit
al lui Naum şi Avacum; —

limba e curată şi uşoară,

CCC

Toate 3 capitlele formează un întreg și sînt cvintesența
activităţii profetice a, lui Ţefania ; iar cu privire le caracterul

să estinde asupra
observă, că profetul ca bime altul,

cărții să

întregii economii (remunerătoare şi pedepsitoare) a lui Dzeu.
Această, însuşire a observat-o deja Bucer, care -zice:.„Si .
cuncta quis desiderat secreta vatum oracula, brevi dari com- .

pendio, brevem hunc Zephanjam perlegat“
„Autenticitatea e de toţi recunoscută.

(Comment. 1528).
o.

a
|
82. Agheu.?)
Cine a fost Agheu nu știm.?) El-să aminteşte în cartea, atribuită lui (1,1. 2, a: 20: 20). Ca contimporân al” lui Zeru-.
8.

|

babel şi Iosua. Pășind în al' 2. anal lui Dariu Istaspe (Ezra

5,1. 6,13 520 n. de Cr.) admoniază pe prepoziți și popor
de a continua zidirea templului, întreruptă în urma împreju|
rărilor nefavorabile (Ezra 4) şi din. lipsa de zel.)
cap.
d)
2,i0—25$
[a) cap. 1; b) cap. 2,1—5; €) cap.
Cuprinsul
2. 20—2s]:

lui,

Profetul

provoacă

căci fiecare

pe

sine

pentru

a reîncepe

popor „de

zideşte palate

zidirea, teinplu-

frumoase

nerodirea

—

lui .
cîmpului e o pedeapsă dzeească, pentru negligența lor -la, lucrul
fi
va
nu
acesta
templul
că
u
plingea
să
poporului
Iehova — bătrînii
.
.
.
.
5
4, s-7; îs
1) Tipa ef. Av. 2,505 I0il 1sasj Isis Cf Am. Bus 8 so 0f. Miba

cf. Is, Bis

ete.

-

DE

Ayyatos,
LX
din Zaharia] să derivă dela. sm:
2) sar,

-

Pe

Se

i

Aggaeus - [prescurtare -din Agaria ca şi Zacheu „Quem nos festivum sive solemnem „„possumus

dicere“ (Ieronim, Comment.]; mai. pe larg explică

de excidio templi secundi, et pracdixit populum

Abarbenel:

reversurum

„Quia

prophetavit

Hierosolymam

ad ae-

ut laetitiam
dificandum domum Domini, quod eis gaudium exeitavit et laetitiam, m ex signifinoctis, qua sanctificatur festum ( 37), înde ita vocatum esse Haggaeu

ille requirat domum Domini“ [ef. |
cațione tripudiantis vel festum celebrantis, quod
N
i
-sq].
e. I]L. pag.
Carpzo
Dutant422et A). era Baptistam et Malachiam, quem interpretantur
p 9% v|.|- Gilera

manibus, fuisse angelos, et
" angelus Domini, et Aggacum, quem nunc habemus în
et inter homines
ationem et Jussionem Dei assumsisse humana- corpora

ob dispens
Alex. e de părere contrară :
conversatos“ (Ieronim, Comment. ad Agg.]; Ciril
nime na va înţelege, că e
înger,
-l
numindu
Agheu
de
ă
Scriptur
s?
„Ceeace zice
născut: în chipul nostru .
sta
el.
ci
absurd:
fi
ar
ce
—
avea o natură îngerească
ar la -

[Coment
din femeie şi afirmăm, că el sa numit vestitor dela Crpeiderv“

ar fi văzut şi templul. lui Solomon.
sees ICC 2; s-au dedus unii, că profetul înaint
at în vîrstă,
foarte
era
acum
de
a
păşire
la
În acest caz

— s0 —
așa de măreț ca cel al lui Solomon,
deoarece

întrînsul

va veni Mesia

—

iar el le arată că îl va întrece,
mustră

pe

popor

şi preoți

pen-

tru darurile lor. necurate —. să adresează 'cătră Zerubabel arătîndu-i,
„că în timpurile viitoare casa lui David iarăş va fi preamărită. .

Acest

cuprins

a fost adunat de. însuș profetul

din

cuvin-

tările sale ținute, la deosebite ocaziuni şi anume nu în întreaga,
„lor extenziune, ci după părțile mai însemnate.
Stilul e simplu retoric, să apropie foarte mult, de proză,
vioi. devine -el prin multele: întrebări ; limba e cam liberă de
caldaizme.
-

Caracterul. canonic

al cărți n'a

fost nicicînd

tras

la

îndoială.
Afară

de

cartea

de

față. să

mai

atzibue

lui şi altele. LX

adaogă la ps. 137: titlul: „Psalmul lui David, Agheu şi Zaharia“;
la ps. 145. 146. 147. 148: ” Aliluia lui Agheu și Zaharla“ ; iar în
„Vulg. ps. 111. are inscripţia: „Alleluja, reversionis Aggaei et Zachariae“; în traducerea siriană stă înaintea, ps. 126: „Bio psalmis as„_censionis. Dicitur de Agyaeo et: Zacharia, qui ascendevunt e Babel
una cum captivitate“; la, ps. 127.:' „Dicitur guoque de Aggaco et
Zacharia, qui urgebant. structuram templi.« De aceea zice Epifane
“(De vita prophet.): „Şi acesta 2, cîntat mai întîi aci (în templul restau„__rat) aliluia, ce să poate interpreta, cu: să lăudăm pe Dzeul cel”
"viu.

Amin,

adecă:

așa fie, fie... de

unde a noi cîntăm aliluia, care -

„e imnul lui Agheu şi Zaharia.“
$. 33. Zaharia. 9.

Autorul

să 'numește:. „Fiul ai Barahiay fiul lui 1do“

(|, 1.7)2. Neem. 12,4, să amintește între capii familiilor preoțeşti, care cu Zerubabel și Iosua au venit din exil, un Ido, al
cărui urmaş e Zaharia (ib. v.:17). Nu este nici un motiv de
„a să îndoi, că, aceştia sînt profetul de faţă cu moșul său, care din
urmă fiind contimporanilor mai binecunoscut decît Barâhia, la
Ezra 5,... 6,
să aminteşte singur, ca cum ar fi tatăl profetului. EL era deci din neam . preoţesc, a păşit cu 2 luni
1

FD

sau 13,

LNX

Za porgias, = Iehoca îș adica aminte, să

află în s. Scriptură foarte adeseori. (2. Reg. 14,9. 18,3; 15. 8; Zah. Las
1
Ezra
S, 3. 1-.16- LO
Neem. S8,,. Ll,s:g i
1. Cron. 5.
Sasar:
L5se: a
24;
1
26, ae ie 27. aș, 2. Cron.: 17,7. 20, sq. 2. 2,a0: 20,pe 29, ase. 34. ua. 35.
Ieronim : ati. (Judaei reduce) habebant memoriam Domini et proptir
meniă.
riam benedectionem, et ob benedictionem. testimoni ium, ideirco ad populum Za,
charias, filius Barachiae, filius Addo mittitur“ (Comment. ad Zach).
3) Ciril Alex, : „Fericitul Zaharia era din sînge sînt, adecă
din seminția
lui Levi şi sa, născut după trup din tatăl său Barabhia, iar după
spirit s'a nutrit
de profeție ; este fiul lui Ido profetul, în ale căruimoravuri,
m
dupăcum trebue să
credem, a fost crescut şi ale cărui virtuți le-a, imitat“ (Comment,
in Zach).

— 81 —
mai tirziu decît Agheu (|. .c. mai nainte) amintindu-să încă şi
sub arhiereul Ioachim (Neem. 12, 4). La starea profeţască .
a fost chiemat fiind încă tinăr (2,4) şi a continuat lucrarea
lui Agheu, dar păuă cînd, nu ştim.
|
Cuprinsul:
E
Sa
|
a)

Partea

troducere

întîia

urmează

(—8):

9 viziuni!)

după
de

provocare

deosebit

la

cuprins,

pocăință
între

ca

în-

cari unele

să şi explică — bătrînii întrabă pe profet, de au-să mai ţină posturile întroduşe?) — el primind înştinţare dela Dzeu le spune, că aceste
posturi de acum înainte vor fi casei lui luda de bucurie şi veselie —
mustră neascultarea -poporului —
făgăduieşte că Ierusalimul iarăş va
fi locuit şi să vor sîmţi întrînsul bine.'
”
i
„b) Partea a duoaua (9 - 11): ameninţă cu smerirea duşmanilor:.
Damascului,
Filistenilor, - Tirului, Asiriei şi Egipetului. — regele
Sionului va ieşi din toate învingător şi Israil va prospera. mai mult
decit alte popoară — ceice nu să pocăesc vor fi aspru pedepsiți.

e)

Partea a treia (12—14)

arată că toţi duşmanii lui Dzeu vor

fi nimiciţi — Israil pocăindu-să va fi mîntuit — suferințele păstorului lui Iehova — pedeapsa duşmanilor săi şi mărirea Sionului, în
|
care va trona, Domnul pămîntului.

Acest cuprins conţine: viziuni, simboale (1, s—6, +5),
_cuvîntări simple (7. 8) şi cuvîntări cu asămănări îndrăznețe
(9—14)5).

|

întîi. în Anglia,

apoi în

|

Autorul cărţii e Zaharia.

i

Abia din veacul al 17. — mai -

Germania —

au început

unii critici“)

1) Numite după timpul în cari sau împartăşit nocturne, şi a fost ziua a
24: lună a 11. anul al 2.al lui Duriu Zstaspe (1, „) formînd descoperirea din luna
.
.
e
a 8. a aceluiaș an întroducerea [1, s-—o]:
în
posti
a
de
obiceiul
Iudeii
adoptaseră
babilonian
3) În decursul exilului

zilele, cari .sînt momente însămnate ale catastrofei pricinuite de Caldei: în 10. a
lunei a 5. (Ab), pentrucă atunci Nebucadnezara aprins cetatea şi templul (ler.
sq]; în luna a 7. ziua a 3. întru amintirea „omoririi
53, sa: ss ct. 2. Reg. 25,
guvernatorului Godolia [ler. 41, , s4.; 2. Reg. 25, aș sq-]; în luna a 4. ziua a 9.
an
„pentrucă, în această zi lerusalimul a fost ocupat de Nebucadnezar în al 11.
atunci
deoarece
10,
a
luna
din
10.
în
urmă
în
ș];
e52,
3.
39,
[ler.
al lui Zedechia
Nebucadnezai a început în al 9. an al lui Zedechia a împresora cetatea IerusalimuE
,
lui [2. Reg. 25,.; Ier. 39, ]

cu sine, că multe locuri sînt foarte greu
3) 'Toemai această, variaţiune aduce
us et inter duodecim longissimus“ [Î.
„Obscurissim
numeşte:
îl
de înţeles. Ieronim
ad. Exuperium), şi întralt loc zice: „Ab obscuris ad obscuriora, transimus; et cum
ca-

-

Moyse -ingredimur in nubem et caliginem. Abyssus abyssum invocat, în voce
taractarum Dei; et gyrans gyrando vadit spirituset in circulos Suos revertitur,
(Proleg. ad
„ Labyrinthios patimur errores et Christi caeca regimus filo: vestigia*
_:
"
|
Comment, lib. IL. ad Exuper.]..
_4) Întiia anză la îndoieli a dat Mt. 27,9, unde să citează o profeție sub

numele lui Ieremia, care lu acesta nu să află, dar are cea: mai mare asămănare
8
Ll, sa: s9
cu Zah..

—

32

—.

să afirme, că cap. 9—14 nu pot avea acelaș autor cu cele
premergătoare, deoarece referințele cuprinse în ele nu corespuud
celor după exilul babilonian avind și o formă deosebită. Purcezind din aceste motive au zis unii, că aceste capitle sînt
compuse de unul sau mai mulţi autori înainte de exil — și
adecă cap 9—11 de un profet sub regele Ahaz, iar 12—14
de un bărbat care a trăit în timpurile din urmă înainte de
|
risipirea imperiului luda.
La acestea din partea susţiitorilor unităţii s'a răspuns:
autorul descrie starea poporului după exil_întru toate fidel,

servind astfel: de

bază

la descrierea desvoltării

împărăției lui

Dzeu pe pămenti); forma deosebită e condiţionată
de obiectul
ce să tractează?); în urmă: nu să poate explica, de ce adunătorii canonului evreesc toate 14 cap. le-au considerat ca un
întreg, în care părţile singuratice stau în cea mai strinsă

legătură.

e

|

„Limba e curată, liberă de caldaizme.
„Observare.

Locuri mesianice

sint

27,9; 12a0 10. 19,37; 13,7 Mt. 2G,sa.

9,, cf.

Mt. 2,

lt,

Mt

|

1) Poporul e împrăştiat între păgini ca o turmă fără păstor (10,4) — deşi
Iuda în parte s'a reîntors la Ierusalim — și mai sînt mulţi care aşteaptă eliberarea (9, „4-13 Cf. 2, 10 50), precînd celalalt imperiu trebue mai întii adunat (10, —+0):
desbinarea între amindoauă imptriile a încetat; Iehova priveşte la toate semiînţiile
lui Israil (9,4), cari fiind unite vor învinge pe. Iavan (9,,5); lehova le dă harul
său fiind o turmă (9, „ cf 8,,); păstorul Dlui paşte turma, unită — care unire pro- -

feţii înainte de exil o aşteaptă numai (Is. 11,45; Os. 2,4; Ez. 37,5 sq.) — şi ra
nimici frăţia, între Iuda și Israil prin fringerea toiagului (11,4); din cele 2 împerii s'a format un popor, care locuieşte în Iuda şi Ierusalim (2,3. 3); să ameninţă

Israil

care

să

află

în aceste

locuri

(12,,. a. s

14,310);

reprezentanţii

păgi-

nilor sint Asur: (ţara de nord) şi Egipetul (ţara de miazăzi, 10,
so cf. 6,9; impe-.
riul duşman să numeşte Iavan, care e o expresiune împrumutată dela Danil S,u;
iar amintireă Damascului, Hamatului,. Lirului, Sidonului şi Yilistenilor (9 ,— să
potriveşte înainte şi după exil.
E
i

2) Dacă aici nu sint viziuni, îngeri, satana, cei 7 ochi ai lui Dzeu,

apoi să

observă, că şi Amos arc viziuni abia în partea a doaua. La Zah. nu sint "numai
viziuni, ci şi cuvîntări profetice (1,,—,. 7. 8), acte simbolice (6
Do poze, 1 3
îngerii, satana lipsesc şi în 7. 8. (ef. 14,,); ochii lui Dzeu să află a numai 3,5. 440
dar provedinţa dzeesacă, care să simbolizează, prin aceştia » să exprimă astfel și”
9, +. Limba e acomodată obiectului: viziunile să es pun în proză simplă, iar pro-

feţiile

în cuvintări

retorice,

chiar. în asămănări

iuscripţii autorul nu să numește, această

îndrăznețe

împrejurare

În urmă

nu poate servi

dacă

în

ca motiv

de

a ne îndoi în privinţa autenticității, căci aşa ceva, întimpinăm şi la Isaia
17, şe 29, cete. — cari cap, nicicind n'au fost atacate ca, neautentice, Ă

15

dă

"$. 34. Malahia.)
Acest profet nu e cunoscut mai deaproape. Tradiţiunea
evreească susţine, că sub acest nume avem de înţeles pe Ezra,2).
alţii zic că un înger al lui Dzeu.5).Cuprinsul (a) cap 1,3—2, 9; b) cap 2, 10—a65 €) Cap 2,a7— 3sa4]:
să asamănă soartea tristă a poporului israiltean cu a altor popoară
mîngăindu-să că stă mai bine — mustră pe preoţi, pentrucă pe al-

tarul de jertfe să aduc daruri necurate spuind că lui Dzeu acestea |
sînt neplăcute şi că de acum înainte nici nu le mai voiește, deoarece
toate popoarăle îi aduc daruri curate — mai: odată ameninţă, pe preoți,
că dacă nu-și vor împlini datorințele după prescriptele legii, îi “va
pierde -- mustră căsătoriile cu femei străine și despărţirea urmată
după acestea, de femeile legitime — poporul să mustră pentrută 'mur-

mură contra lui Dzeu

fiind nemulțămit

cu

conducerea lui — vine.

timpul, cînd el va judeca popoarăle, dar înainte de ziua tea
va veni un înaintemergător, care pregăteşte pe oameni pentru
sta — cei nedrepţi vor. peri, iar cei drepţi să vor bucura de
cuvintările acelei .zile —-atunei va răsări soarele dreptății,

mare
aceabine- la ale

cărui rază toți să. vor simţi fericiți — sosirea zilei celei mari să va
a

face cunoscută prin păşirea, profetului Ilie. .

Din cuprins, rezultă, că Malahia a fost contimporan cu
Ezra, şi Neemia lucrînd pe timpul, cînd cest din urmă pentru a doauaoară petrecea în Ierusalim: deci “după al 32. an
al lui Artaxerxe Longiman.*)
1) Numele

"ONDD,

Molhazias,

îngerul lui Iehova, să
Vulg. Malach= ias

explică ca prescurtare din TPINDD, ca SIN (8. Reg. 18.3) din THBN [2.Cron. 29,,.]
3) „Per manum Malachiae, cujus nomen appellatum est IEsdra, seriba“ [Tar-

gum I, 1]; ceeace crede şi Teronim:

Esdram

„Malachi autem Jlebraei

existimant

comsacerdotem : qui omnia, quae in libro illius continentur, etiam hie propheta
ex ore.
memorat, dicens: labia sacerdotis custodient scientiam, et legem requirunt
. .
ejus, qui angelus Domini exercituun est. Tempus guoque titulusque conveniantproDario
Igitur et Malachi, i. e. Esdras, post Aggaeum et Zachariam, qui sub
,
:
phetae fucrunt, fuisse. eredendus est“ [Praef. ad Malach.].
2) Ieronim: „Nee putandum est juxta quorundam opinionem, angelum fuisse
sunt mandata,
de coelo et assumsisse corpus humanum, ut Jsraeli, quae a Domino
non spiritualis
loqueretur. Si enim interpretanda sunt nowmina, et ex nominibus

intelligentia, sed historiae ordo texendus est, ergo et Osee,

qui Salvator

dicitur,

prophetae, non
et Joăl, qui interpretatur Dominus Deus, sive incipiens, et ceteri
hoc eorum nomina
erant lhomines, sed vel angeli, vel Dominus âtque Salvator, quia
zicind, că

resonant“ [Prooem. in: Malach.].
trebue

De această părere.e

şi

desconsiderată, socotinţa celoree afirmă, că Malahia

Ciril

Alez,

a fost un înzer şi a luat

numai corp omenesc [Prooem. în Mal.]. LXX traduce în inscripţie cu Malaia,

îngerul său“,
iar versul dintii p..... carrintului Domnului asupra lui Israil prin
cu
+) La acest rezultat ajungem dacă comparăm cele relatate de Mal. „);

străine [2,
Neemia. Ca şi Neem. [13, 2» 5q.] mustră Mal. „căsătoriile cu femei [1, & sul deşi,
necurate
jertfe
de
aducerea
prin
[1]
poporul despreţueşte pe Iehova
ni
:

su
Deşi ultimul între profeţi şi trăieşte întrun timp, cînd
nu să mai .putea producea mai nainte, din care cauză stilul
e cam negles, totuş vedem, -că pelingă niziinţa de a corespunde actualităţii, caută el a face cuprinsul cârţii înteresant
folosîndu-să de antiteză și sentinţe.!)
. Obsercare.

Locuri

de. importanță

sînt:

1. aa.

Baga

duse ce

QC

E

Aghiografele.
Ş. 35. Împărţirea.
Clasa

a treia a

cărţilor

canonice

tele. Aghioyrafe (23903; Apoyoaţa,

o formează

aşanumi-

cărți sînte) înipărţindu-să '

în: a) cărți poetice; b) cartea profetică a lui Danil şi c)
„cărți istorice. Ele. pentru teocraţie mau însămnătate constitutivă

sau normativă

ca cărţile.

lui

Mwisi;

nici

ni

sînt

desco-

„perirea nemijlocităa lui Dzeu cătră poporul ales ca, cărţile
profetice, ci: sînt: productele vieţii. spirituale normate de lege

Și profeți.

ai

SR

CAPITLUL

ÎNTII.

“Cărţile poetice, . |
-$. 36. Poezia T. Y.
Viața poporului israiltean e normată întru toate -de raportul, în care stătea el cu Iehova. Conștiinţa, acestui raport,
deșteaptă totdeuna prin Tora, şi profeţi, ş-a, aflat expresiune
Neem.
de aceasta nu
aminteşte, dar îl ceartă,
pentrucă
aduc prea
puțin
(13,
sq.], cu ceeace consună Mal. 3, se; templul e zidit, există un cult
regulat
ls SQ. 2,4 SQ. 8, s- 10]; să amintește guvernatorul
străin [1, ]: aşadar profetul
a vieţuit după Agheu şi Zaharia. fiind ţara. supusă unei stăpiniri
străine. Mai departe arată profetul, că Iudeii nu dau zeciuielile la cari
sau deobligat [Neem 10,
_sa Sq.]: va să zică ei ajunseseră în stare de a-şi putea
împlini datorinţele cătră
lehova din al său propriu şi nu erau mai mult nevoiţi
a apela la dărnicia regilor
perzeşti

(Ezra

6,»

sq.

7,

s0—a].

Acest

rău

ci a trebuit să treacă, citva timp lu mijloc. Nu

că Mal. a trăit mult mai tîrziu decit Neem.,
delăturat abuzurile (13, 12
ai SQ. 20—u],

blicată,
pentrucă atunci mar ocupa
„
upa
[Năgelsb

ach, PRE, art. Maleachi].

nu

sa

putut!

naşte

îndată

deoarece să aminteşte, că acesta a
Sau că proteția a fost mai tirziu pu-

locul
între
10

se

1 Carpzov

însă

să poate afirma în urmă nici aceea,

profeţi,

proleţi,

ci cel mult mult într
î

ut

i

a

între aghiografe |

|. c. II pag. 458: „Stylo utitur,
Sani,
ganti, terso
der ac-nitiido, conciso tamen et ad aculeos în pro saeculi sui genio satis elelegenti
sentium animis
imis relinq
reli uendos
.

|

și în poezie,!) care primeşte un caracter religios. Ideile ce să exprimă în ea sînt pătrunse de atirnarea și scutirea de Iehova;
de aceea, avînd un atare caracter. şi cuprins Sau desvoltat mai
cea

forme:

virtos doauă

cu numirea gene-:

şi didactică?)

lirică

= şi Dwiw (1. Reg. 5,,3), eposul și drama însă nu.5)
Dar chiar și aceste doauă speţii de poezienu sînt tot-"
deuna bine deosebite,” căci vedem că adeseori trec ună în alta,
d. e. cartea Iob e după tendință didactică şi toiuş are multe
locuri lirice; unii psalmi, d. e. 119, sînt mai mult didactici
rală

IE

e

i

decit lirici.

„___* Poezia evreească, să deosebeşte de poezia altor popoară
atît prin cufezanța și felurimea asămănărilor, tropilor, figurilor, cît şi prin formă. Rima şi metrult) lipsese cu totul,
căci puţinele exemple,5) ce să află, sînt numai din. întîmplare;
mai întîmpinăm aliferația (Ex. 5, u.s. 8,4), paronomazia

(Is.

cuvinte

jocuri:de

(Is. 33,.),

5,7.

7,9. .61,s;

Miha,

|
|
e
1,10 sq) ete.
. așanu„Cea mai, obicinuită formă a poeziei evreeşti este
mitul paralelizm, în care ideea nu, să exprimă prin 0 singură,
propoziţie, ci prin doauă sau mai multe membre de propoziție. D. e. ideea: sînt încungiurat: de dușmani (ps. 3,.) sună în

E

+

paralelizm:

Doamne

mei,

cât de mulți sint dușmanii

|

Alulți să scoală asupra mea.
Paralelizmul poate fi:
1. după

cuprinsul membrelor

singuratice :

1) Cele mai vechi-urme de pozie în T. V. să află: Gen. 4,35: Doe 95.
14, pe 23sane 2Tasm: 435: 1950; EX. 15,sq. 17,054; Num-Gas. 10,s-

21,2: 23,2 sq: Dent. 32, sq. 33, sq; apoi los. '10,,; Jud. 5, Su. 14, ase age
23p1—ri
15,45; 1. Sam. 2,4—to+ 15yas+ 18,7; 2. San. L, sa-a7-So aa 20sa- 22, ss
1. Reg. 12,.; 1.Cron. 16,g__s6; „cărţile profeților încă conţin unele cintări: Is.
38, o —aoi JOnă, 2, s—spi Avac. cap. 8 și Plingerile. — De a existat la Iudei poezia,
profană şi Ia ce grad de perfecțiunea ajuns, nu știm, deşi din Am. 6, ar rezulta,

că unii începuseră să o cultive.

A

a

*

|

3) Poezia lirică ajunge culmea înfloririi prin David, iar cea, didactică - prin
Solomon, care după 1. leg. 4,s, a compus 1.005 de cintece. ,
"
3) Unii au căutat a face din ob şi Cintarea Cintărilor cel puţin. poezii

dramatice, dacă nu drame — dar fără succes. — Avem şi urme de ghicitură [Jud.
| „14,44 18,1], fabulă [Jud. 9, si 2. Reg. 14,5 sq.] şi părabolă [2. Sam. 12, ,; Is. 5,.5q.]
4) Din veacul al 7. după Or. să află amindoauă, eceace dovedeşte îndestul,
că nu sărăcia, limbii în forme

25)
ate aq

Gen. da

PTOv. 22 sp etc.

sau caracterul: ei e vina că nu există şi mai nainte,

Iud..14,sg-

16,23-as5
E

1. Sam. 18,3;
e

10b

ps. Gpae 8
Aa

|

10,ag-:
.
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a) sinonim, cînd aceeaş idee să exprimă în mai
membre” de propoziţie, : dar cu alte cuvinte, d. e. Gen.
Adași Țila, auziți vocea mea;
a

„Femeile lui Lameh,
ps. 5l:s. 34,sa;
ete. Le.
1. as.

multe
4,2:

ascultați cuvintul. meu.

Prov. 23,5:
.

30,2;
|

El. 15,a.s.
o

26,33

b) antitetic (să afli mai mult în proverbele lui Solomon),
cînd ceeace s'a zis în întiiul membru să contrazice în al
doilea,d. e. Prov. 14:
i
Femeea înțeleaptă zideşte: casa sa,
„Jar cea nebună 0 surpă cu însăși mânile sale.
Prov.

11.4. 3. 15,1.
C) sintetic,

în

20.24;
care

Fel. 9,s.

ideea din

Pling.

un

1,,

membru

etc:

în

celalalt

să

continuă, desvoaltă, motivează, d. e. Pling. 3, 1—3
Sînt omul care a văzul suferința

Sub. varga mâniei sale.
Condausu-nva

și nva

purtat

și mu la lumină.

în ântunerec,

a

Da, contra mea :întinsa
,
în toată ziua mîna sa; sau ps. 5l,3
Învăţa-uoi pe cei fărădelege căile tale,
Și cei necredincioși la. tine să vor întoarce.

2. după formă: perfect —
asămene. de mare;
d. e. ps. 22, g.s.:

pu

cînd construcţia membrelor e

nepenfect —
..

cînd aceasta
Pa
|

nu

În tine Sau încrezut părinţii nostri,

află loc,:
”

S'au încrezut și tu i-ai mântuit; *
Cătră tine au strigat și: au scăpat,
În tine Sau

PS.

5l,a

Afihrește-mă

îucrezut și au
Dzeule

fost rușinaţi;

după

mare

mu

îmblă

mila

ta,

După mulţimea: milelor tale șterge fărădelegea mea.
Cea, mai simplă formă a paralelizmului e distihul ; aflăm şi
tristihauri, tetrastihuri, foarte rar mai multe versuri, adecă polistihuri (5 sau 6; Prov. 30,,; Cint. Cin, 4, 3: 16-)
ps.

Î,4,

Fericit

bărbatul

care

"îi pe calea picătoșilor nu stă,
1,3

în

sfatul: celor.

Și pe scaunul derîzătorilor nu şade.
Acela e ca pomul sădit: lingă curgerile apelor,

Care dă rodul său la timpul său, |

răi,

—

„A

„_

cărui frunză
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nu vestejește

Și tot ce face el prosperează.
Monostil să află numai ca începutul

strofe sau cîntări,

d. e. ps.

a
ori sfirșitul unei
7

146,,:

Laudă suflete al. meu pe Iehova!
2 Eu voi lăuda pe Iehova viața mea,
Voi cînta Dzeului meu cât voi fi.
“Aceste reguli însă demulteori suferă oarecari

schimbări.

Nu tocmai rari sint poeziile alfabetice, începînd versurile ori singuratice membre ale versului cu una, din literile alfabetului (ps.

sq:; Pling..
25. 34. 37. 111. 112. 119. 145; Prov. 30
1—4.)

—

E

o

-

"$. 87. Psaltirea.)
Dintre cărţile poetice ale Evreilor de cea mai mare im-

portanță, atit pentru cuprins- și formă, cît și pentru deasa întrebuinţare, este colecţiunea de 150 de imne. Numirea generală este mb înne, cântări de laudă; la rabini Domn 120

sau numai mb,

prescurtat Doo, Pon, N

(liber laudum seu

huymnorum, I6ron.); iar pentrucă ps. 72,20 Să zice:: „Acum să
sfirşesc rugăciunile (oboi) lui David“, numirea bari a trecut la întregul?. În T. N. întimpinăm „cartea psalmilor“
Tillin.
Origen vorbeşte de Till,
(Do 20,42; Acta 1,20);
tra-:
Psalterium,
În LAX şi Vulgata sună namirea: Va?rijgrov,

ducîndu-să Pomi—
pentrucă

sau

în inscripții op)—

Cu woaluos,

instrumentul, cu caresă acompania cîntarea, lor, încă

,

să numeşte astfel.)

Cuprinsul. Deoarece nu să poate statori un principiu, care să
să aplice regulat la toţi psalmii, de aceea e şi foarte greu de a re'ocuLD) în toate manuseriptele vechi această carte să numără la Chetubim
Meghi1ob,
Proverbele,
Psaltirea,
aderă:
au
mss.
Unele
locuri.deosebite
pînd aici
ceva, de cuprins islot, urmărind scopul, ca după cărțile Regilor să urmeze iarăş
Rut, Psaltorie — dar Ezra-Neemia sint de aici despărțite; Talmudul înşiră:
e în fruntea
tirea, Io, Prov.; iar în biserica creştină primitivă să pare, că psaltirea
i
N
acestei clase de cărţi (Le. 24, 1).

2) Amindoauă numirile
5) Eutim.

Zigab.

să află la anii psalmi:

17. 86. 90. 102. 142. 145.

„În înţeles impropriu să numeşte aceasta, (cartea psalmi-

la Evrei Nebel,
lor) Psaltire, căci 1QÂTIIQLOV îusamnă un instrument numit
a să ruga;
dela
= a cînta, ca şi rugăciune
vdQla, pala, dela pie
(Praet, in
psalmi“
conține
pentrucă
iar numirea aceasta, a, trecut apoi și la carte,
Psalm.).
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produce cuprinsul lor. În genere însă să poate zice că avem: psabni
de laudă, de rugă şi plîngere, de pocăință, didactici, îstorici, sărbă“orești și mesianici (— 2. 16. 22.40. 45. 69. 172. 110).

"Timp
îndelungat atitla Iudei,!) cît și la creștini (Cri20stom, Ambrosie, Augustin,?) 'Teodoret) era credința, că toţi
psalmii sînt ai lui David. Deși s'au. ivit destul de timpuriu.
“unele îndoieli,5) totuş abia în timpurile cele mai noaue să
crede ca, deplin dovedit, că autorii psalmilor sint în mare parte -

indicaţi în inscripţii.*) Aceștia sînt:

|

a) Iloisi (ps. 90).

65.

b) David

are 73

68—70.

86;

133. 188—145),
e) Solomon

d) Asaf,

(1. Cron.

6,24.

12, 46) are

(50..73.
membri

12

a
de-ps. (3—9.

101.

103.

11—32.

108—110.

(ps. 72. 127).

16,5-37;

2.

ps., dintre cari numai

77. 78.

80—82),

122.

194.

.

131.:

7

și cîntăreţ.sub David
Cron.

29,0;

sînt ai acestui

iar ceialalţi5

neamului. său, și adecă: ps.

51—

Ia

fiul lui Berechia, levit
15,u5.19.

|

34—41.

Neem.
Asaf.

sint. compuşi . de

83. e din

timpul

lui Io-

safat, 75. 76 din timpul lui Ezechia, 74. 79. dela începutul |
exilului babilonian.
n
:
e) Fiii lui Core sau, Corahiţii (Ex. 6, . sq.; Num. 16,a-ss..

26.35) au 10 psalmi. Pe timpul lui David capul acestei familii era man (1. Cron. 6,6 sg. 9, 15) îngrijind membrii ci
chiar pe timpul lui Iosafat de cultul dzeese (2. Cron. 20,9).
„„„D Talmudul:

„Toate laudele cîte să spun în

cartea.

psalmilo

r le-a rostit
David“ şi „David a scris cartea psalmilor prin 10 bătrini:
prin cel dintii om, prin
Melhisedec, prin Avram, Moisi, Eman, Iedutun,! Asaf
şi prin cei 3 fraţi Coret,
„2% nMlihi credibilius videntur existimare, qui omnes
îllos CL Psalmos, Davidis
operi tribuunt, cumque aliquos praenotasse etiani
nominibus aliorum, aliquid, quod
ad rem pertineat, figurantibus; ceteros autem nullius
hominis nomen in titulis habere yoluisse: sicut ci varietatis huius disposit
quamvis latebrosam, non tamen inanem, Dominus inspiravit“ [De civ. Deil,ionem,
XVII]; Fut. Zigad.: „Alţii zie, cu
care consimt şi eu, că toţi psalmii sînt compuși.
lastriu (î 397) numeşte eretic pe celce mar:'cre de David“ [Praef; in Psalm]; Fi ide aceasta ([aer. 127), La” unii
ps.
LX

a omis numele David, iar la 14 a adaus,

o
3) Ilarie dela Pictaciu: „Absurdum est,
psalmos: David cognominare,
cum
tot auetores eorum ipsis inseriptionum
titulis edantur“ (Prol. in Ps); Ieronim:
salmos omnes eorum testamur autorum
i
ituli
i
ili
|
ph, et Idithun, ; filiorum
Assaph
)
Core , Emaan "Era
Ezrahitae
ae , AMoysisn Utulis,
et Salamon
David
is etsoilioet,
reliquorum quos Esdras primo volumine
comprehendit“ (Ep. ad Sophron.),
„Psaltirea lui Dacld« e după principiu
Numirea
l; a potiori fit denominatio.
„_
4 Citatul de mai nainte al lui Zeronim,
apoi
Sinopsa:
„Ai lui David sint |
toți aceia, cari au inscripția aceasta:
lui David ; iar cari sint compuși
alţii sint iarăş ai lui, dacă au inscripţipsalmul
de
a „lui Davlae,
-?
a

bu

— 89 —
De pe timpul lui David sînt ps. 42. 44. 84; al lui Solomon „ps. 45;al lui Iosafat 47. 48; al lui Ezechia ps. 46.87;
iar 49. 85 nu sint de
PD Eman şi Fian
Mai

există

50

vrun interes istoric. (1. Reg. 5-1) au compus-ps. '88. 89.
de

psalmi anonimi,

'numiţi

de

Talmud

„orfuni““ (Qdonoror). Rabinii zic, că aceşti psalmni trebue atri- „ buiţi autorului dela psalmul: premergător, ceeace însă .cu greu
să poate face la toţi (d. e. ps, 137 ar fi al lui David dacă.

“î comparăm
cu 133).

a

e

Timpul compunerii psalmilor e indicat încîtva priu -au-:
torii amintiţi mai nainte; iar cu privire la cei anonimi
să .
observă, că cuprinsul lor arată, cumcă unii sînt chiar de pe

timpul lui David, alţii de mai tirziu, dar nici unul din tim-.
“pul după Neemia sau chiar din cel al Macabeilor.)
„Cei mai mulți dintre psalmi au
- tează: autorul, caracterul poetico-muzical
fiind unele chiar neînţelese. Numai 34
ţii şi Sau numit așijderea orfani.?)
Lo 39 de. psalmi să mai află de

inscripţii, cari îndegesau menirea -liturgică?),
de psalmi n'au inscripa
71 de ori, apoi Avac.

cap. 3. de 3 ori cuvintul bo, explicat în mai multe chipuri.+) :
1) Nu să tăgăduieşte, că timpul compunerii variază: aşa ps. 71. e după
David; 91—100 dela Solomon pănă la exilul babilonian; 102 din timpul din urmă
al acestui exil; la ps. 104—106 nu să poate hotări timpul compunerii; ps.. 107
probabil că e compus pentru sărbarea .din Ezra 3,
sq.
,
|
3) În înţelesul dintii la ps. lui David să indegetează căteodată şi îndemnul; în înțelesul al doilea avem: rugăciuni (90. 102. 149), în (145), cîutare (46),
psalmi de cîntave (48. 66. 83. 83. 108), cîntare de psalm (30. 67. 68. 87. 92),
un psalu, o cîntare (65, 75, 76), cîntare de aur (16. 56—60), odă (32. 42. 44,
45, 52, 55. 74.'79. 83. 89. 142), ditiranb (7), sau să numeşte şi instrumentul:
cîntare pe flaută (5), pe instrument cu corzi (4. G. 54. 55. 67. 76), în urmă
melodia: pe gatit-(8. 81. 84), cu melanholie (53), ca fetele (adeci, sopran 46);
în înţelesul al treilea e de observat,
că numai o cîntare serveşte la instruirea în săgetare (60 cf. 2. Sam. 1, 44), iar celelalte sînt menite pentru cultul dzeesc

indicindu-să

aceasta

prin

713555,

ce

pare

a

însămna:

mdiestru,

instruc-

tor, dirigent.
Această inscripție
o au numai
ps. lui David, Asaf, ai fii„lor Imi Core și 2 anonimi. Tot:în înţeles liturgic e de luat și inseripţia din ps. 38.
70. 100. 120., care o au cei următori pănă la 134, numiţi de LXA 4dui Tv

draBa9usv = psalmii treptelor, care numire după tradiţie li s'a dat, pentrucă
să cîntau 'de pe cele 15 trepte ce duceau din vestibulul femeilor în cel al bărba“ților, sau ai suirii, pentrucă mergind Iudeii la sărbătorile cele mari Ia lerusalim,
îi cîntau pe drum, Ps. 185—150 să numasc: ai templului sau Aliluia.
3) “Aceştia sînt: 1. 2. 10. 33. 43. 71. 91. 93—97. 99. 10:—107.

135—187. 146—150.
4)

LAX

a

îl traduce cu

nayToz; Simal

Diawpa?,ua

cîş atwiva,

Teodotion

111—119,

a

==

întreludiu;

tiş reloş,

Aquila

ca

det.

Ieronim: semper,

Oa

.

—

e semnul

că

* Unii zice

90—

incidenţii trîmbiţilor

cu

scopul

de a

mârea cuvintele cîntate; alţii că arată incidența orhestrei
sau întărirea instrumentelor acompaniătoare; sau o trecere
dela piasio la forte. Să mai află şi alte adausuri: ȚhAn, ps.

"9,17, ceeace ar însămna piano;
- a învăța (60).
N
surile

spre aducere aminte (70) şi
a

Toate inscripţiile își au originea dela autori; iar adaucelelalte pare a fi fost virite foarte: de timpuriu în

"text. LXX

nu le mai înţelege -și nici nu le poate explica, de-

oarece nu poate scoate ceva pozitiv în privinţa lor din cartea
Cronicelor, care să ocupă foarte mult cu cultul, sau din

_tradiţie.!)

|

a

__
Coleeţiunea aceasta de cîntări e împărţită în 5 cărți:
1—41, 49—79,-713—89, .90—106, :107—150, cari să deosebese una: de alta prin doxologia — de 1 sau 2 versuri
— pusă la sfirșit. Aceste doxologii nu aparţin la textul ps.
premergător,ci : fiecare încheie partea, respectivă în mod vrednie cuprinsului, d. e. ps. 4l.sq: „Lăudat fie Iehova Dzeul lui
Israil din veci şi pănă în veci: Amin, Amin.“ Astfel și la
a 2. 3.4.,iara 5. parte încheie cu ps. 150. ca; sfirşit la întregul (cum e și ps. 134 la cei ai treptelor sau suirii). Împărţirea, aceasta, e foarte veche, să află în LXX, în toate
traducerile vechi și e probabil, că sa făcut deodată cu adunarea

acestor

Lpifane?)

—

cîntări

întrun

întreg “imitindu-să

astfel

Pentateuhul.

—

după

|

Cu privire. la redactare să. poate sigur zice, că ea sa făcut
după un principiu anumit, care este: înrudirea internă, obiectivă

a

cîntărilor,

asimănarea

cuprinsului,

acecaș

tendință,

numire și menire. Astfel vedem, că la început sînt 2 ps. didactico-profetici (1. 2), iar. la sfîrșit 4 (146—149), cari încep și încheie cu „lăudați pe Iehova.“ Cei doi dintii fericese
pe ceice să ţin de legea lui Dzeu, iar cei 4 din urmă pro-

„9 În Cronice, dar “îndeosebi în Ezra, să vorbeşte foarte mult de muzică.
Ele să află mai virtos în cele 3 cărți dintii iar în cele 2 din urmă mai
rar;
apoi sint aşa de multe şi variate, încit cu greu să poate crede, că, să fie numai
dela un autor, respective redactor.
„_2] Epifane [De mensuris et ponder. $. 5.]: „Evreii împart Psaltirea,
în cinci
părţi, pentruca „Şi aceașta să fie un Pentateuh.“ Părerea aceasta să
adevereşte prin
împrejurarea, că şi aici putem deosebi părţi iehoviste şi
elohimiste, şi adecă:
ps
1—41, s5—150 sînt iehovişti, iar 52--84 elohimisti —
eceace însă nu va Să zită,

că îci-colo nu să află una sau alta, din aceste numiri alo lui
Dzeu.
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voacă toate creaturile a preamări pe Dzeul miîntuirii îndeplinite. Întregul începe şi sfirşește cu ps. de ai lui David (37
ps. sînt în cartea 1., 18 în a 2, înas3.e numai TI ps., 2

ps. în a 4. şi 15 în a 5. carte), ps. lui Core şi Asafsă află
numai în cartea 2.3, cu cari sînt ps. lui David astfel întrețesuţi, încît e bătător la ochi principiul adunării acestor imne.
Aşa după ps. 50. (al Imi Asaf) urmează ps. 51. (al lui
David),

pentrucă

în

fele de. animale
de a grupa

cit să poate

miști. 1)
Din

|
Wa

putut

amindoi

să

arată

şi cele de sine însuş.
'

contrastul

între

jert-:

În urmă vedem tendinţa

psalmi iehovişti,: apoi

pe cei

elohi-

ă

acestea rezultă,
tîrziu

trăi mai

=
cărţii este unul, care

că redactorul
decit

Aceasta

Neemia.2)

să deduce

din limba doxologiilor,. care samănă toarte mult cu. ceeace să
află în binecuvintările din templul al doilea, a căror caracteristică este legarea lui Amin prin și (Amin și Amin); apoi

din 1. Cron.
să, adaogă

16,sg, unde

din el (v.

ceva din ps.: 106

reproducîndu-să

”

48) şi binecuvintarea.

ps. în LXX şi Vulgata să deosebeştede original.

Numărarea

În cele doauă dintii s'au contras ps. 9. 10, 114. 115, dar sau des“binat în doauă ps. 116 şi 147; deci:
LĂX. Vulg.
Original:
- 1—8
„corespunde cu
1—8.

148—150.

În

fruntea:

9
10—112
113.
114. 115
116—145
146. 147

Na
,
»
,
»

9.10
11—113
114. 115
N6..
117—146
147

.
pe

148 —150

|
"$. 88. Proverbele.)
cărţilor lui Solomon, cuprinse

canonul

în

în a 2. Iehora
1) În cartea 1. să află Iehova de 272, Elohim de 15 ori;
de 43 de ori; în cele
de 30, Elohim de 164 de ori; în a 3. Iehova de 44, Elohim
,
o
2. din urmă lehova de 339, Elohim numai de 7 ori.
vezi pug. .88.
,
Psaltirea
adunat
a
Ezra
că
probabil,
e
tradiţie
2) După

ANR

obs. 3.

3) Numirea

evreească

sună To

NR

"Di,

LINĂ

„e

Iagoiuiai

Su?o-—

Scriptură proverbe în înţelesul
1u5vTos, Vulg. Prorerbia Salomonis — deşi în s.
19,2: 24 sai 2. Sam. 5...
nostru să află foarte putine: Gen. 10, ş; 1. Sam. 10, 4e
Petru 3, 3. Alte numiri
2.
aa;
4
Le.
18,3;
pe
16,
as:
12,
Ez.
6;
22,
Prov.
20, sp;

—

92—

'T.-V. stau Proverbele.!) Cuvîntul mașal însamnă : 'zicere, sub
„ce înţelegem:. așămănare, parabolă, proverb, sentință. Înţelepciunea dzeească era conducătoarea poporului în toate referințele
Vieţii; ea, a dat adevărurile religioase şi morale prin lege, le-a
desvoltat și adeverit piin prefeţie și conducerea poporului, îndemnind astfel de a cugeta asupra contrazicerilor
şi . enigme“lor din viaţa individuală, asupra modului de a indrepta, lucrările
sale după. voia, dzeeească. Aceste. adevăruri s'au exprimat apoi
în sentinţi scurte, în proverbe, asămănări, gnome şi. alegorii?)

-*

Cuprânsul:

|

|

a) Partea întîia (1—9): după o întroducere generală, urmează
îndrumări la înţelepriune —' arată prețul virtuții — îndeamnă a să
ocupa cu virtuțile cuvioşiei — înțelepciunea adevărată, aduce cu sine
fericire — îndeamnă la dreptate şi bunătate — omul să să feriască
de soţietatea, rea şi desfrînată, care aduce cu sine mari neplăceri —

dă învățături despre chezășie, lene şi înșălăciune—

descrie răutatea

şi urmările triste al8 adulteriului — să deserie înţelepciunea cu toate
binefacerile şi făgăduinţele zi.
|
|
|
„_
b) Partea a doaua (10,,—22,6) începe cu cuvintele: „Proverbele lui. Solomon“

recomandînd

monogamia

ca

unica

căsătorie

ade-

vărată, bunăvoința, cătră aproapele, diliginţa, ascultarea, cruțarea,
'moderaţiunea, prudenţa și alte virtuți.
i
c) Partea a treia '(22,,7—24) conține admonări ulterioare la înțelepeiune.
.
|
IE
d) Partea a patra (25—29)cu inscripţia: „Proverbele lui Solomon, pe cari le-au. adunat bărbaţiilui Ezechia, regele lui Iuda“
conţine sfaturi morale, religioase şi ziceri proverbiale.
„_»
Cele 2 capitle din urmă sînt adausuri,. şi anume cap 30. conține diferite poveţe ale lui Agur; cap 31,.—, sfaturile date lui Lemuel de mamă-sa; în urmă v.: 10—31 să 'laudă întro frumoasă po-

ezie: alfabetică, femeea, harnică și virtuoasă.
.

mai sint:

”

:

7

ă

7rdoeros

”

Voia

.

[nu numai

.

-

la Fegesip

i

”

şi Irineu,

ci

şi la alţi

scriitori bisericeşti), 7rcoa Bolt, radare) dorpia, sau şi numai oodpia;
la

rabini: cartea înţelepciunii; Ciprian: sapientia Salomoni
s,
„9
Zeronim: „Salomon tria volumina edidit, Proverbia, Ecelesia
sten et Cantica Canticorum, In Proverbiis parvulum docens et quasi de
'ofliciis per sententias
erudiens; undeet ad filium eius sermo creber repetitur
. In Eeclasiaste vero, maturac virum actatis instituens, ne quicquam
în mundi rebus
sed caduca et brevia univers, quae cernimus. Ad extremu putet esse per etuum,
m jam const matumi
virum et calcato saeculo
A
aepara atum în Canti co Cantico
'praepar
i rum spons i jungi
xibus“ (Comment. in Coheleth). .
K
Don Jungit ample
3) Ieronim: „Familiare est Syris, ct maxime
Palaestinis, ad omnem sermo„nem suum parabolam jungere;ut quod per simple
- toribuş non potest, per şimilitudinem, exemplaque x praeceptum teneri ab anditeneatur“ (Commenţ. ad Matth.)

3
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mare

cărţii în cea-mai

„Autorul

.
parte

e Solomon.

Sigu-

ritate deplină în această privinţă avem la cap 10,,—22,,6
că acest.rege a,
1.. Reg. 5.
iar relatindu-să
și 25—29;
compus 3 000 de ziceri; fiind el după 1..Reg, 5,
10,a
„sq. cel mai înţelept între 'contimporanii.
săi şi .existind
. în

carte deplină unitate în stil rezultă, că şi unele părţi, la cari
autorul nu să numeşte, încă sint ale. lui.) .,
i

Timpul

redactării cărţii în forma de acum nu

să poate

hotărî. După 25.
e: probalil, că sub regele Ezechia, „bărbaţii
înţelepţi“ au adunat zicerile acestea, folosind culegerile făcute
a
încă “pe * timpul lui Solomon
şi puind. în. urmă adausul,
cap. 30. 31.2)
1) Cartea începe cu titlul 1, ,—6, care în v, 7 ne facea crede, că de acum
înainte vor urma nuinai ziceri (resp. admonări) de ale lui Solomon; dar:în 10,,
întimpinăm o noauă inscripţie întroducînd pănă la 22, , ziceri (şi adecă în înţe-.
'esul adevărat al cuvîntului), cari să deosebesc în ton şi formă de cele premergă- .
toare (colo distihuri sinonime, antitetice, sintetice; tristihuri, tetrastihari: aici“-numai distihuri, şi adecă în prevalenţă antetice). Titlul acesta stă în cea mai strinsă
legătură cu cele următoare pănă la 9, ,: deci pare că aceste capitle sint întroducerea la zicerile din 10,
înainte. Cap. 22, „p sq. e un nou şir de ziceri:
„Pleacă urechia, ta şi ascultă cuvintele întelepţilor“ continuindu-să pănă la 24, şi.
Cumeă adunătorul nu le-a ţinut de ale lui Solomon rezultă din întroducerea spețială şi stilul deosebit. În urmă. „Și acestea siut zicerile lui Solomon etc.“ cap. 25, -

-cari să estind pănă incluzive 29. Din această schiţare să poate
sint

ale

lui Solomon

“Autorul

şi cari

unui adaus

nu.

,

-

să numeşte

A

vedea cari

părţi”

,

.

e vorba
Agur, fiul lui Tache, iar în al doilea

-de Lemuel; amindoi nu sînt :cunoscuţi mai deaproape. Unii au zis, că Agure nu
mele simbolie al lui Solomon ca şi Cohelet şi ar. însămna adunător, dar atunci :
rămâne

neexplicat: fiul lui Iache.

De aceea e probabil, că acesta a fost un înţelept

israiltean, al cărui tată să chiema, Iache, iar Itiel și Uhal sint. învățăceii sau. fiii
lui. În privinţa lui Lemuel asămene au crezut unii că e un.nume simbolic al lui .
Solomon = întors tătră Dzeu, ceedce însă
ale cărţii, Solomon să aminteşte cu numele
2) Redactarea pare a fi fost cam
rului, a compus meșalim, iar cancelarul de
multe ale regelui său. Aceasta să întăreşte

nu e cu putinţă, deoarece în alte locuri
său.
următoarea: Solomon înțeleptul popostat a notat unele din zicerile cele
prin compararea, celor relatate în 1.

Reg. 5, „3 cu cuprinsul .cărtii de faţă, care cuprinde abia vro 600 de ziceri, şi adecă,
numai de cuprins relisios-moral: Trunchiul acestui excerpt, rămas după Solomon,
pare a fi 10,,—22,1s; iar cind şi de cine sau adaus 22, „—24 nu să poate
hotări, adecă: de au existat ele încă în adunarea de mii nainte sau de s'au adaus
abia de bărbaţii lui Ezechia. Asămene

ducerii, cap. 1—9.
Cumcă,

nu să pvate decide

,

nici

în privința întro-

,

redactarea nu s'a făcut de Solomon rezultă din modul, cum

,

traduce

cele neindoicioase,
LXX inseripţia din 25, ,; „Și acestea sint zicerile lui Solomon, cete.“
pe cari le-au scos [adecă le-au descris de altundeva] Dărbaţii

că între LĂX și original în înşirarea unor părţi e.
În urmă e de observat,
Agur jumătate sint puse după 24, a, iar 'ceealaltă
lui
zicerile
din
Astfel.
deosebire.
ziceri „sînt jumătate după 24, ș,, urmând adausul lui Lemuel; mai departe unele
chiar şi ziceri
modificate; există imprumutări din psalmi, cartea Sirah etc., ba

cari nu să află în originalul evreese şi sint parte traduse din evreeşte, parte Îşi au
originalul in greceşte (Delitzsch, Commentar).

E
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8: 59. Cartea Iob.)
Esperinţa, de toate zilele ne învaţă, că adeseori oameni
evlavioşi sînt băntuiţi de multe nenorociri, iar credința ne
arată, că Dzeu e drept. Aceste doauă caută autorul a le

“aduce:în consonanţă

luînd

de: persoană

principală

pe Iob?)

din Uţ?) şi ajunge la concluziunea, că planurile dzeești sint
așade nepătrunse, încît, dacă omul sar încercu, să le cunoască, nu ajunge la vrun rezultat.
Cuprinsul să împarte
a) Prologul
bogat,

dar

(1. 2) espune

și temător

de

Dzeu,

în:

prolog,

cum

tractat și epilog.

era în ţaraUţ un bărbat foarte

cu numele

Iob

—

Dzeu

ţine

sfat cu

slugile sale, la care vine şi satana —. întrebat fiind de a văzut pe
ob răspunde, că acesta e pios pănăce nu va pierde toate ale sale
— ob pierde ficiorii, fetele, toate avexile, chiar el însuş cade întro
boală grea— auzind de această nefericire 3 prietini ai lui: Elifas,
Bildad şi Zofar-vin să-l mîngăie păstrind mai întîi prin 7 zile tăcere

adîneă

„

e

|

b) . Tractatul» (3—26) începe cu lamentarea lui Iob, care îş blastămă soartea şi ziua nașterii.— să espun dialogurile țînute de cite

3 ori (afarăde Zofar, care vorbește numai de

2 ori)

între prieteni

şi Iob ajungînd pe baza legii mozaice de răzbunare la coneluziunea,
că nici un mevinocat nu pătimeşte: deci cauza marei nenorociri a lui
„Job ar fi păcatele, pe cari Dzeu acum le pedepsește întro măsură '
aşa de mare, pentruca pocăindu-să să-ș recunoască vina — ob
mărturiseşte că e nevinovat și neagă, că există!o provedință dreaptă,

deoarece

păcătosul

demulteori trăeşte fără de griji şi năcazuri,

iar

lung

sa,

cei drepţi sint adeseori cercetaţi. de mari și grele :nefericiri — prietenii neputînd răspunde la urgumentele puternice ale lui Iob tac, care

întrun

monolog

mai

(27—31)

întăreşte

de nou

nevinovăția

admite că soartea nelegiuiţilor şi a celor drepți nu e totdeuna după
starea

lor morală, ci. după

înțelepciunea

nepătrunsă

a

lui

Dzeu

—

LE reamintește fericirea avută mai nainte — încetind cei 3 prietini
de a vorbi începe al 4. cu numele Elihu mustrînd atit pe lob cit
şi pe prietenii lui: pe cel dîntii pentrucă. să îndoieşte că, există o
- provedinţă, ce remunerează şi pedepseşte după merit; pe cei din urmă

-D. Numele DPN =— Postiliter tractatus, cel greu certat de soarte.
„_
a Arabii cinstese foarte mult pe lob şi arată în 6 locuri mormîntul lui ;
iar LAX la sfirşitul acestei cărţi a adaus unele notițe genealogice despre Iob
şi
prietenii lui zicindu-să între altele, că Iob mai
nai
i
identifică cu regele Edomiţilor din Gen. 36, î ante să chema lobab :
agadar î
3) Nedezlegată
întrebar
ea, care ţinut av em de înțel
i
incă
tă e€ încă
,
c
ii
zic, că ar fi un teritoriu în Edom, de care să face amintire Lor
a,
25.
ut
Pi
pie
> 319
alţii că e șesul Uţ în apropierea Damasc
de miazănoapte

a Arabiei.

ului;

!

în urmă

susțin unii, "Că
că ar
ar fi fipartea

.
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fiindcă văd în nefericirea lui Iob o pedeapsă dzeească, pentru păcatele
„lui, deoarece sînt și suferinți de curățire și examinare ce vin asupra
omului şi cari el nu le poate înțelege, precum ascunse sînt înaintea
„ochilor lui şi unele fenomene din natură: deci aat-i rămâne alta decît
de a le suporta cu răbdare. .
n urmă răspunde Iehova din furtună puind lui Iob întrebări
despre urzirea şi fiinţa unor lucruri din natură, vorbind mai pe larg
despre 2 animale (behemot = ipopotam ; leviatan = crocodil) spre a-i
arăta astfel, că omul nu poate şti și pricepe înțelepciunea, și puterea
dzeească şi a-l face să să pocăiască, pentrucă -l-a provocat a-i da
samă despre celece suferă.
:
c) Epilogul (42, 3—a2): aici să mustră cei 3 prietini, pentrucă
în cuvîntările lor mau vorbit adevărul despre Dzeu făcînd astfel și
lui Job nedreptate, de aceea să provoacă a aduce pentru sine jertfe de
curățire, ceeace şi împlinesc — Iehova dă lui Iob toate cite a avut
îndărăt în măsură îndoit de mare; .7 ficiori şi trei fete, care toţi
capătă o parte de pămînt — el mai trăieşte încă 140 de ani văzindu-ș urmaşii pănă în al patrulea neam.

în

criticii
spiritul

şi

celui

privința

cu multe

_deu:)

compunerii

şi timpul

Autorul

dintii

pozitiv. nu să pot ști,

să

cunoștinţi și esperință; iar din

limba

cărţii

rezultă,

ea,

că

a

că

unesc,

fost

deşi

iu-

cuprins, formă,

scris. precînd

s'a

poezia, evreească era în floare. Ideile și limba asămănătoare
cu cele din scrierile lui David, îndeosebi cu ale lui Solomon,
(mai vîrtos cu Proverbele) fac a presupune, că s'a scris cam în
acelaş timp.?) În tot cazul însă nu sa compus ca abia după
exilul babilonian, ceeace să dovedeşte prin autorii care 0
|

E

|

citează.5)

Ce să atinge de caracterul cuprinsului espus trebue: observat, că unii credeau (scriitori bisericeşti), cumcă el ar fi

întru! toate istoric,
- descrise
avem
1) Unii

siriană, ce

au

în carte;

ziceau, că, autorul

alţii

că e

credeau

e idumeu;

dedus ei din adausul LX:

întimplat,

Sau

adecă toate

că originalul

precum

le

numai “ficțiune,
a fost

scris în limba

„Aceasta s'atileuit din cartea siriană“ ;

şi- ob“ aceasta,
Talmudul zice: „Moisi a seris Pentateuhul, cele despre Bileam
Solomon e autorul;
cred şi unii scriitori bisericeşti ; Grigorie Nazianzeanul afirmă că
,

în urmă sînt şi de aceia, care cred, că însuș lob a scris cartea.
şi adecă nu
2) O netăgăduită înrudire există între” cartea, Iob cu Prov. 1—9,acceaş aflăm .

altul;
numai În cuvinte, ci chiar pasage întregi samănă unul cu
cu Iob 30, 10; PS. 88, sa
şi între Iob cu unii psalmi. Aşa ps. 88, 1 cu lob 14, 1; ps. 88, ş
culob 31, ss; Ps. 89, p, cu 1ob 7,3; ps. 89, 19 cu lob 14, si,
cu Iob 16, 4p; ps. 89%
si— su ef. Iob. 3 3105
„3) Noi vedem, că Ieremia face aluziune la -lob (20,
5, 10

a. 10 Tzi
20, pe e CU 12, ge 19,3 Şi Aaa CU 9, 45); Plivg. 2, 1 cu 16, (40,3 cu 7,
Isaia
sq),
4
(14,
Ezechil
apoi
30,9),
cu
34
și
cu 19,

cu 9, ge B9, a cu 10, ss).

|
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;1) în -urmă cea, mai lăţită părere e, că sân
parabolă, fabulă
bărbat bogat și
untat
uvele cărţii e istoric, adecă a exis
Acest
pios, care a fost cercetat de Dzeu cu pedepse grele.
azi. de
forma
în
un-poet
de
apoi
prelucrat
fost
a
istorie
simbure
proloea
autenticitat
cînd
îndoială
la
După ce Sau tras
gului, pentrucă conţiie lucruri miraculoase; cînd a unor cuvintări din tractat'— îndeosebi ale lui Elihu;2) cînd s'a ac-

diferintă

centuat diferinţa, ce cxistă între prolog și tractat —

cuprins — au cunoscut criticii, că cartea astfel,
cauzată
cum este ca în canonul evreese, a format totdeuna un întreg
de

și

că

cxistă

nu

motive

a să

de

îndoi

şi îabre-

autenticitatea

gitatea ci.
Prologul şi epilogul sînt scrise în “proză, îar poezia din cuvîntări aparţine la cele mai frumoase roduri ale literaturii evreeşti.
o Ş. 40.

În original

Cinturea

Cintărilor.

să numeşte aciastă carte

bob „LĂXX "oua douurov,
cea mai frumoasă cîntare.5)

i

Canticum
|

Doi

Canticorum,

adecă
|

.

1) Însuş Talmudul e de această părere afirmînd,că Iob.nicicînd n'a existat
„nici n'a fost făcut, ci e o parabolă. Între scriitorii bisericii susțin aceasta Iuniliu
şi Teodor dela Hopscestia. 'Leotogii din timpul mai nou aduc ca motive următoa- rele: cum să poate ca Dzeu să ţină sfat cu diavolul; cum pot Iob şi prietenii —
fără oarecare pregătire — să vorbiască în poezie, dar mai virtos lob care
e bolnav;
iar chiar presupunind că au vorbit astfel, ar fi trebuit cineva să însămne tot ce "să petrecusă [cf. contrarul 19, 23].?!

3) Motivele din cari acestea au

fost

controverzate

sînt

cam

următoarele:

Cuvintările lui Elibu [32—37] nu stau cu celalalt text în strinsă legătură, ba
aceasta chiar să conturbă prin ele; el nu să aminteşte nici în prolog nici
în e ilog
Păşind deodată — deşi din întregul să vede, că a fost: dela, înce ut de Peată,
neamintindu-să

Dzeu

că ar

nu-l mustră

îi

venit

cu

ceialalţi

sau dă dreptate pentru

3

—

Iob

nu-i

răspunde:

cele zise Qe dinsul.

nici

chiar

Cuvîntările acestea

să deosebesc în formă prin tonul lor bombastic, plin de îngîn afare; mai departe e el€

singur îş permite de a agrăi pe lob pe nume [33,.:
3: 14 cf. 32, 13 34, ge ze
39 1= yo
37,
35, sa]; în urmă limba are un colorit cam câldaiez. aşadar zic acești critici,
pasă-

giul acesta e adaus de un autor mai tirziu. Toate acestea însă nu: ta d L eco
nunai o înţelegere falză a ideii principale din carte şi a scopului ci not MA
astfel de disarmonie

"are cauza sa:

intre cuvintările acestea

el nu e prietin cu lob;

şi celelalte

autorul îl face să

Nccunintin

2

il

vorbiască. acol

ii

n d

credea, a fi aceasta delipsă; iar în epilog nu să mustră pentrucă a Ye bit d în]
nu să laudă. pentrucă aceasta ar contrazice simplicităţii cărții;
presi ni. fraz ş
deosebitoare una de alta să află şi în celelalte cuvintări» î i : ă ramai
e să
poate că caracterizează pe rorbitor ca arameu de naţionilit; a
avamaizmele să
3) Unii au înţeles cuvintele:
Șir Hașirim ca:.0 ter
pe
,
Solomon] sau: o adunare de cîntări; d ar
e. din cântări Lat
[ale lui

— în atque
care înţeles
o „aiaflăm şi poămak
în Miarag,,
e AGvărata insămnare
cea indicată
issi este praestautissi:
'excellentissimum.
= s? Omninium laudatissimum,

mum

nd

această numire

superlativului ca şi cerul cerurilor = cel mai înalt cer
,
x

(1. . Reg.

o
*

circumseriere

8,1),
Oa ah

a

giucaeru
l
i

.

—
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Cuprinsul (3 cap.) descrie în genere amorul dintre doauă persoane, cari în urmă să căsătoresc, iar în speţial pănă acuma încă nu
s'a putut: ajunge la o înțelegere, deoarece persoanele să întroduc sim„plu vorbind, fără a să face amintire de împrejurările însoţitoare.
Aproximativ este el următorul: Regele vede pe Sulamita sub un măr,
“Să îndrăgeşte în fată, dar şi ea întrînsul, din care cauză să învoieşte a merge întro' grădină, unde o primesc damele de. curte, cari-i, ad-.

miră

frumseța

—.

amîndoi- declară

unul

altuia amor

descriindu-și

reciproc grațiile — altădată o cercetează amantul, o învită a merge
cu dînsul în cetate, dar ea nu să învoieşte, îl caută însă noaptea prin
cetateși găsîndu-l.îș mărturisesc. de nou dragostea —. frumseţele. .
miresei să descriu de rege — să căsătoresc, dar neplăcîndu-i viaţa .
dela

curte

ea să cere

regele să învoieşște —

„Acest cuprins

la ţară,

unde

în urmăsă

liniștiți să locuiască

amindoi. —

deserie castitatea.

|

.

|

e' după, cea, mai lăţită socotință o alegorie, . |

care exprimă după ludei:- iubirea lui Dzeu cătră comuna iudaică1), : iar explicătorii creștini” zic, că avem de înţeles iubirea.
lui

Dzeu

Alte

cătră

biserica întemeiată :prin

explicări

jertfirea

sînt: cea literală a lui Teodor

fiului

său?).

dela Mopsvestia,

condamnată la sinodul din 553; cea tipică, după care aici să
descrieun amor real, dar simbolizează unul. mai - înalt, spiritual; alţii află în
lui Solomon

carte recomandarea monogamiei; iubirea

cătră înţelepciune. etc.5).

“ Autorul e -Solomon,

a.

ceeace rezultă din inscripţie, tradiţia |

“evreească și creștină. Această tradiţie să adevereşte, dacă comparăm caracterul literar al cărţii de faţă cu altele, despre cari.
giucaevelor

2

cel mai scump giuvaer (Ez. 16,,), Regele iegilor şi Domnul domnilor

(Apoc. 19, «ș).. LAX.
Atoua,

vedem, că a tradus
la

Vulg. -Cantica. ». prepus

şi la mulţi psalmi; iar WAN.
care e ă''lui Solomon

literal;

aflăm

însă şi numai namirea

însamnă autorul,

Toi

ceeace întimpinăm

ca singular la Solomon, adecă: Cintarea Cintărilor.

(Delitzseh,

Cintarea,

sau ca pluralla Dr:

Carpzov);

Cintărilor,: cari cîntări sînt ale lui Solomon, adecă cea mai frumoasă dintre cîntările lui! Solomon

(Ewald, Dichter

d. A. B. II pag. 354 sq.). Întreg

dela autor, de aceea sună pronum. relativ întreg TYN,

iar în text

titlu -e

acest

e apocopat,,

), ce. întimpinăm. şi la Ier.,. care în. profeția sa îl scrie intreg, în PlingeriE
—
Da
.
- . .
întreg ori prescurtat.
1) În T. V. raportul între Dzeu şi poporul ales să înfăţoşază adeseori ca,
Ia
acel între bărbat şi femee: Ex. 34, j; Lev. 20, ,; Ez. 16, sş sg. etc. A
„3) Explicarea, alegorică — dela Origen înainte adoptată. de scriitorii. bisericeşti (Criz. Aug. Teron. ete.) — pare a să adeteri prin numele Sulamita, : care -

:
n'a.

Di

Sa

e

e format din ŢII

2)" În genere e de observat,că o explicare deplin mu'ţămitoare pănă acum

succes;

nici

greutăţi...

“cea alegorică

-

nu

să poate

i

aplica

pretutindene

fără

oarecari

a
?

08

—

pozitiv știm, că sînt. ale autorului celor 1.005 de cîntări (|.
Reg. 5, 2). În această „carte să amintesc obiecte, .producte,
„cari arată, că autorul are vaste cunoștinți din natură; referințele geografice corespund celor pe timpul lui Solomon; tablourile sînt aceleași; înrudirea cu ps. 72. e bătătoare la

ochi;

literatura, evreească ulterioară

dovedeşte,

că cartea nu

s'a putut compune tocmai mult după Solomon; iar unitatea,
care domneşte între singuraticele părţi:: aceleaşi curactere,

aceeaș dispoziţie şi limbă, e contra socotinţii,că ca star fi compus de mai mulţi autorid. |
o
|
i
Autenticitatea şi
“deşi unii S'au încercat
bește în persoană a,
Tirza să numește (6,

canonicitatea nu pot fi serios atacate,
a o face din motivele, că autorul vor3. (ceeace aflăm şi la alte cărţi);
,) capitala Israilului, ceeace nu stă,

căci aici. e vorba de ea numai

ca: de un

pelingă, Ierusalim.2)

oraș

foarte. frumos

n

$. 41. Plingerile:).
|

Acestea

sînt 5 elegii, cari începînd

|
(1. 2. 4) cu cuvintul

DS, ah cum !. arată, cum autorul deplinge soartea cetăţii surpate și a poporului

împrăștiat.

Ele

de rabini după cuprinsul lor 3p"seu

Lamentationes.

să numesc

LX

în

Talmud

şi

Oovoc), Vulg. reni

e

e

- 1) Aici întimpinăm dispoziţia din Iob; Osea fără îndoiată cunoaşte cartâa;
Proverbele au reminiscenţe din ea: 1, ss. s cu Prov. 5, ş sq. 5,
Prov. În1, es:
e a
S
„Că
z
Da 6 cuCU LEOV,
6., „cu Prov. 31, as: Te so cu Prov. 23, și. 8, cu Prov.6, 203 Mai puţin sigure sint
mprumutările din Ier. 22, „4. Agheu >, as cf. cu Cint. Cint, 8,
şi Is. 5,
_.
„2) Aceste încercări în timpurile mai noaune să bazau pe împiejurarea,.că în
deceniul surpării Ierusalimului învățăceii lui IHilel şi Șamai puseseră prineipul, că
cărțile

sînte pîtecurățesc

fanare, între cari însă
aceea sau adunat mai
aceia, care să îndoese
„e vrednică de ziua, în

mânile“,

adecă-s.

Scriptură,

să să

feriască

de

orice

pro-

nn să amintesc Cohelet şi Cînt. Cint. Puţine decenii după
mulţi învăţaţi iudei, dintre care unul văzind că sînt şi. de
de canonicitatea Cintării Ciînt. a zis: "„Liumea întreagă nu
care s'a dat Cint. Cint.; căci toate Chetubim sînt sînte, iar
..

Cint. Cint e cea mai sintă (DD

WD)«

Aici însă nu e întrebarea, de să să

primiască acum aceste cărţi (Cînt. Cint. şi Cohelet) în canon, ciori de marită a exista în
acesta, căci altă tradiţie ovrecască susține, că canonul s'a. înmulţit de colegiul.
lui
Ezechia “ cărţile lui Isafa, Mişle, Cînt. Cint, şi Cohelet (Delitzsch,
Commentar).
3) În canonul evreese c ace:
această carte să numără
nără între Chetubim,im,
i
iar
LAXCX şişi

Vulg.au pus-o după profeția lui leremia. De observat este,

că Iosif

- Flaviu și
Ieronim au crezut, că aceste elegii sînt identice cu plingerile
profetului Ier., compuse la moartea

regelui Iosia (2. Cron. 35, ,;).
o
” d
sa: „Pentrucă i cu aceste
€
4) Sinopsa:
cuvi nte a deplins
depli
aa
Ierusalfmul:
]
Ierusali
Î
a fost ocupat, iar poporul diis în prinsoare“,
Si
eromla Terasalimul cind

—:99 —

Cupr insul :
“Elegia 1. descrie Terusalimul va 0 văduvă, care fiind părăsită
de toți. prietenii îș plînge ziua şi noaptea soartea — el. e acum pustiu
— feciorii Și fetele lui sînt duşi — au încetat dintrînsul cultul, ve“selia şi bucuria: — pedeapsa aceasta însă a meritat-o pentru. multele
fărădelegi * — să provoacă celelalte popoară. a lua, soartea, aceasta, de
pildă şi a nu minia pe' Dzeu.
legpia a 2: Iehova în minia sa n'a cruțat întru nimic pe fica
Sionului, ci a lăsat ca duşmanii. chiar. si casa sa să o strice —
foametea

și ciuma

au

nimicit

Elegia a 5. descrie
rul vedea

în

el

numai

mulţime de popor.

suferințele personale ale
un obiect

profetului : popo-

de ris și de batjocură,

el însă îl

provoacă a să pocăi — după pedeapsa îndurată să roagă la Iehova,
ca să-ş aducă aminte de poporul său.
Îleggia a 4.:: mizeria tuturor locuitorilor era foarte mare; ceeace
mai nainte era prețios a ajuns acum un lucru de rînd — cele mai
mari cruzimi s'au făcut — duşmanii au- întrăt chiar în cetate,
ce să-credea că

nu

e cu

putință.

Hlegia a 5.: poporul îş plînge păcatele şi să roagă la Iehova,
ca el după mila sa cea mare să-l readucă în starea fericită avută |
mai nainte.

îi

|

Tradiţia numeşte. pe Teremia autor. Și. dacă privim mai
deaprooape, la cuprins (îndeosebi elegia 3 ), la spiritul şi limba,
cărţii, apoi ne. convingem, că ea trebue să fie dela acela, care
cu ochii

săi

compunerii

a văzut

soartea

cetăţii

și a

poporului.

“Timpul

e scurt după 'risipirea Ierusalimului1).

În privința formei să observă, că elegia 1. 2. 4. sînt
simplu alfabetice, a 3. e triplu alfabetică (adecă tot căte 3
versuri încep cu aceeaș literă din alfabet), iar a 5. nu e alfabetică, dar conţine -22 versuri cu paralelizme sinonime. ori
sintetice. “În elegia

1.-e ca de rînd
explica.

—

4

3.

2.

versul2

stă înaintea lui Y, iar în

ce până acuma

ceva

încă

nu

sa. putut

$, 42, Beleziastul.

|
Această

carte aparține

lor didactice, la: mașal,
tințe puse una, lîngă

ca şi Proverbele

la clasa poeme-

deși nu conzistă din mai multe sen-

alta,

ci ca un întreg bineordinat espune

1 LX adaosă înainte de 1: „ȘI sa intimplat, dupăce Israitul a fost dus
- - prins, îar Ierusalimul pustiit a şăzut Ieremia plingind şi a vărsat această lacrimă

“ pentru Ierusalim și a zis...
et ejulans* .

Vulg.

adaogă la SArțit:

p Et amaro, animo suspirans
7

100
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_cuvintările unui înţelept asupra deșărtăciunii lucrurilor omenești.
Acest vorbitor în. original. să numeşte morip (IL, ao
2-0: În:

12,
9: 9:10) —

LX

Va tradus

cu 'fzzinoraorijs —

identifică pe sine -cu - Solomon, -fiul .lui David,
salim (1,1. 12).1)
i
Să

1ege

care să
în Leru-

|

„Cuprinsul (sînt 4 cuvintări: a) cap. 1. 2; b) cap. 3—5;c)
cap. 6—8; d) cap. 8,, —12). Toate sînt deşărtăciune — ce există
sub cer să naște şi să mișcă întrun cerc fără de scop— nimica
nu mulțămește pe om; chiar înțelepciunea nu-l fericeşte, căci ea-i
arată, că pretutindenea e neperfecțiune, ceeace el nu poate schimba
şi-l face a să: crede pe sine deopotrivă cu dobitoacele — înțe„_leptul, caută mulțămire în plăceri, dar chiar mărirea lui Solomon

nu-i poate da fericire — există o, ordine dzeească a lumii și răsplă-

tire, dar ele sînt în lume nebăgate în samă — întîmplarea stăpineşte în viața: omenească — cel mai mare -bine pentru: om este

„_a să veseli, el deci' să să folosască de acele momente, în cari aceasta

să îmbie fărăa, să lăpăda de credinţa în Dzeu — nimic nu, folo„seşte: multele îngrijiri şi osteneli egoiste, căci favorul, invidia, aducerea de jertfe -fără pietate şi cu nedreptate sînt pretutindenea —
avuţie de o parte, sărăcie de altă parte — fiind. în lumea aceasta
toate deșărtăciune urmează, că înțeleptul să nu să lasă a fi stăpinit
deea, deoarece
valoare — cel

averea, înţelepciunea şi onoarea, scurt toate sînt fără
mai bun lucru este de a trăi neconturbat —'rea e

moartea, prin ce omul devine pulbere, iar sufletul să reîntoarce la
Dzeu, ale cărui porunci trebue ținute, căci el va ținea odată judecată asupra faptelor bune şi rele.
,
SE
Si

Din acest cuprins rezultă, că scopul autorului 'este de a
splana contrastul dintre credință: ezistă o ființă supremă, bună,
aâniă, şi esperință: toate nizuințele omului sînt deșărtăciune,
omul pe pământ nu află nimic buni. Neputind el deslega pro-.
blema aceasta, în mod teoretic, ajunge la “rezultatul practic:
|

„na

coetum

i, €.

1) Ieronim
qui

co quod

„

î

(ad Eccles.

„2

a

+

:
.
1, 1: > LzzAmoraari)s graeco sermone
appellatur .

ecelesiam congregat:

quem nos nuncupare possumus

concionatorem,

loquatur ad populum et eius sermo non specialiter ad unum, sed ad uni- .
_Yersos generaliter dirigatur“. Cuvîntul Cohelet să derivă dela, op = a aduna:
deci

celee adană poporul, care vorbeşte cătră popor. Cu totul neindătinată

ţiunea femenină.

“bărbătești cu

Unii

au afirmat,
că în evreeasca

terminaţiune

femenină, d.

“mai

e. DDD

tirzie

să

e termina-.

formează

(Neen.7, s), AID

2, si), îi așa Solomon are conumele Cohelet
== adunătorul

nume

(Ezra

comiinti, cutiătătorul,
cu. privire la sărbătoarea cea inare a sințirii templului,
a adunat poporul
şi i-a vorbit (1. Reg. 8 1 ser Delitzseh ete); iar alţiicînd
zic, că acest cuvint ar.

ponei rade ci d za

oudo roua,

seşte (Ewald
(înţelepciunea),
popor
e:c,)-

în

care

7] EXXANOtdCovou= aceia care vor-

Solomon atlindu-s Ş

orpanul
org
a început ţ

a grăiăi

cătră
cătră

— 101 —:
dacă să pare omului ca cel mai bun lucru de a să veseli cît
mai mult în viață, apoi să nu scape din. vedere credința în
Dzeu,

dreptul

răsplătitor

(11, 9.

12,.),

culminînd

în zicerea:

„Tine poruncile lui; aceasta este întreg omul; căci toate fap- .
tele omului Dzeu le va aduce la judecată“ (12, 3).

Tradiţia evreească susține, că Solomon

e autorul, care a

compus 3 cărți: Proverbele (în virsta de bărbat), Cîntarea Cintărilor (cînd era tînăr) şi Ecleziastul (la. bătrineţe). Această,
socotință a fost totdeuna.: și în biserica creștină, care pune
cartea de faţă între Proverbe și Cint. Cînt.; iar Ieronim zice

(1, se): „Aiunt Hebraei, hunc librum Salomonis esse poenitentian

_

agentis, quod in -sapientia divitiisque confisus per mulieres offenderit Deum“...Şi întradevăr ea e astfel întocmită, ca cum

ar vorbi (1,)

Solomon

şi la dinsul singur sar raporta (1, ac.

2.9), deşi vedem, că persoana vorbitoare nu este totdeuna aceeaş.
Critica timpului mai nou însă a început a să îndoi de

adevărul acestei tradiții afirmînd, că autorul spre a da cuprinsului

autoritate

ca cum

întocmit

'mare .l-a

mai

ar

Solomon

vorbi ;. iar - motivele sînt: stilul e foarte înrudit cu cel din tim-pul după 'exilul babilonian (Ezra.și Neemia); să vorbeşte
de asuprirea poporului prin stăpinitori străini; poporul în, loc

să vadă cauza nevoilor de atunci în sine însuș,

sine drept: (ca pe timpul lui Malahiai:).. Din
că

adevăratul autor

presus de

nu să va

orice îndoială, că mai tîrziu

nu sa

cartea

nicicînd

putea

şti,

timpul

de

Stilul e retorico-poetie,

să pare,

deşi

mai

e

lui Neemia
îi

|

Ma

compus.

să crede pe

acestea

limba plină de. aramaizme. “

“Canonicitatea cărţii a fost recunoscuti atit de Iudei
.
|
şi de creștini.
CAPITLUL

AL

cit

DOILEA.

Cărţile profetice.

1

$. 43. Danil:).
o
era din familie nobilăşi a. fost

prin Nebucadnezar,

unde ocupind

|
deportat. la Babilon
|

deosebite funcțiuni. trăieşte

vîrtos - însă 1, Și sp 'nu
| mai
.
-1) Nici 1, se- 2“9pp cu atit
ă Ierusalimul.
ocupas
demult
nu
care
n,
Solomo
lui
în gura

par

tocmai

naturale

m ocupind loc între
3) În textul: original să numără această carte la Chetubi 13. 14. 0 numără
cap.
ile
adausur
cu
ă
împreun
Vulg.
și
LNX
iar
Ezra,
şi
Estir
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|

pănă cel puţin în al 3. an al ocupării Babilonului de Cir.
“Cînd fu deportat

era încă tînăr (1, +. 10: 13:), a trăit cel puțin

90 de ani, stătea 'la conaţionalii săi în mare vază fiind om
drept. (Ez. 14 iș. 20. 28,3)1. Avind el darul de a explica
visuri şi viziuni, Nebucadnezar îl face locoţiitorul provinţii
Babilon. Sub regii următori să pare a nu mai avea. această.
demnitate, dar tot petrece la curtea regească ; iar Belșaţar —
după explicarea inscripţiunii miraculoase de pe părete — îl face .

al 3. satrap al imperiului, ceeace rămîne el și sub urmaşul
acestuia, (adecă, sub Dariu Medul =— Ciaxare II., care în
alianțăcu Cir ocupă Babilonul), deși ceialalţi satrapi caută a-l
pierde.

Î

Cuprinsul :
a) Partea întîia (1—6)
al 3. an

al

templu, “duce

lui Ioachim,

espune

ocupind

cu sine ostatici

dela

cum

o

regele

Nebucadnezar

Ieursalimul :şi- luînd
poporul

iudeu

—

între

în

vasele

din

aceştia să

află şi Danil cu Anania, Misail şi Azaria. — regele schimbindu-le
„numele (Danil în Belteșaţar, Anania în Sidrah, Misail în Mesac şi
Azaria în Abed-Nego) lasă a-i instrui în ştiinţele ce să făceau pe
atunci în Babilon: poruncind totodată, că tinerii să fie bine ţinuţi,
dîndu-li-să de mincare din masa regelui — Danil să roagă de îngrijitorul peste - bucate să dee” lui și-prieteniilor săi numai legume * şi
apă

(căci nu

observa
vedeşte,
să facă
arată și
„cit mai

voiau

să

calce legea)

—. temîndu-să

acela,

că doar

va:

regele, face o probă de 10 zile, după sfîrşitul cărora să docă ei arată mai bine decit ceialalți — după 3 ani trebuiau
examen, la care Danil şi cei 3 excelează, iar Danil mai
că poate explica visuri şi viziuni, care însusireo validitează
curînd — în al 2. an al domnirii sale visează Nebucad-

între profeții mari, şi adecă după Ezechil îndicînd astfel
că a trăit după acesta.
Tradiţia, evreească să ţine de original: -„Unanimi consensu retulit gens nostra, . librum Danielis inter libros [Hagiographos, non - vero inter prophetas“ şi: „Eece
Daniel seipsum excitarit, ut seriberet per Spiritum s. nempe - historiam Nebueadnezaris, ciusque somnia, Belsazaris item et Darii, et miracula, sibi
et sociis suis

Babylone facta. Atque ideirco liber hie est ex :numero Hagiographorum,

- phetarum,

qui scripti sunt et facti mandato“ Dei, secundum

nem“ (cf. Carpzov |. e. IIL pag. 228.
DN3Ţ
.

=

Dzeu

(e) judecătorul

1) Presupuind,

230). Numele ONI97, sau

meu, LXX

:că locul -cel dintii

lovi),

(unde

non pro-

prophetiae ! congnitio-

„Daniel,

să amintește

_?

Ez.

14,

sa vo

ii

el între. NN

i

s'a compus pela 592, iar al doilea (unde să numeşte foazite înțelept) pela ra

comparindu-le cu Dan: 1, , sq. — după. care el a fost deportat în al 3. anal lui

n. de Cr.) -— vedem.
anul 1,606 trecusesă
Reg. iar 24,după la Dan.
după14 2.ani;
(adecădeja
„Ioachim
592 trecuseră
așadar cînd Ez, scrie cele citate era, Danil

să aibă reputaţia, ce acela i-o atribue,

—-

el

de

can: de 30 de ani.

:

>

ci pănă, la

“virsta, - copilăriei :

în care vi a

stă pu
.

tea

.

—
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nezar, dar uită visul — magii chiemaţi nu ştiu să i-l spună, de
aceea mîniindu-să regele
: hotăreşte a .pierde pe toţi înţelepţii din
țară (între care era și Dani) — auzind el de aceasta să roagă la.
Dzeu, care în vedenie de noapte îi. spune toate — el merge la rege
şi i zice, că a visat un colos, al cărui cap era de aur, pieptul şi.
brațele de argint, -pîntecele şi coapsele de aramă, fluierile lui.
de fier, picioarele parte de fier, parte de lut; o stîncă a nimicit
acest colos, dar nu: prin mînă omenească; materiile după sfărîmare
Sau contopit, iar vîntul le-a spulberat, precînd stînca s'a făcut un
munte

mare:

acesta

e

visul,

iar explicarea

lui

este,

că, după

vor urma 4 regate, cari vor fi în tăria. lor după. materiile,
văzut; cel din urmă .parte tare [fier], parte slab [lut], va
de imperiul lui Dzeu, contra căruia nimic nu poate răzbi
“ajunge după aceasta guvernator peste întreaga provință
asămenea şi cei'3 prieteni ajung la demnități înalte —
„zidește

acesta, o columnă

regele

de aur,

înaltă de

tine

cari le-ai
fi nimicit
— Danil
Babilon; .
mai tirziu

60 de coți, lată de

6 coţi provocînd întreg poporul de a i-sa închina, căci cine nu va
face. aceasta să pedepseşte cu. cuptorul de foc — cei 3 tineri nu *
împlinesc porunca şi fiind piriţi sint aruncaţi în cuptorul de foc, unde
nu li să întîmplă nimic — altădată visează Nebucadnezar, că vede
un arbore mâre foarte, care la porunca lui Dzeu e tăiat și numai
vădăcinele cu trunchiul vegetează între sălbăticime — Danil îi explică, că. arborele este însuş' regele, care va fi scos din soţietatea .
“omenească, și şapte timpuri [âni?]. va petrece între dobitoace, ceeace
s'a, și întîmplat, deoarece Nebucadnezar întru adevăr şa perdut mințile, păştia iarbă cu boii, lăsa -să-i crească unghiile ca ghiarăleIa,
paseri, iar părul ca penele vulturului — urmează apoi istoria ultimului rege babilonian, Belşaţar, care dînd ospeţe mai marilor ţării,
în: veselia sa a poruncit, să să aducă vasele luate de Nabuhodonosor
„din

templul

Ierusalimului . ca să bee vin

veseliau mai

bine,

PDODDPNND

=

o

mînă serie

din ele —

precînd

însă. să

- neînțeles:
pe părete nişte semne

—

MENETERELUFARSIN

regele încremeneşte

la această vedenie — nime nu-i poate explica pănăce vine Dani,
care-i spune: semnele au următorul înțeles : N5D a numărat Dzeu

vegatul tău. și i-a pus capăt: Dor eşti cumpenit în cumpănă şi aflat

prea uşor; DOD sa despărțit vegatul tău şi dat Mezilor cu Perşilor
este ridicat la demnitate înaltă, iar profeția s'a ade__ Danil
Dariu îm-"
verit chiar în aceea noapte ocupîndu-să Babilonul —
-părțînd

împeriul

în. 120

de satrapii,

pune

3

guvernatori, între care

piardă
"e şi Danil; dar ceialalţi guvernatori îl invidiază şi căutau să-l să exohotărit
au
sa,
legea
la
mult
foarte
ține
— ştiind ei, că el
sub pe-

zile
pereze dela rege.un decret în înțelesul, că 30 de
altui zeu
închine
oil
roage
să
nu
deapsa,cu groapa de lei nime să
în
aruncat
e
cursă,
în
cade
Danil
—
regelui
sau om, decit numai
+
miniindu-să,
regele
groapa de lei, dar nu i-să întîmplă 'nimie rău —
Danil
lui
dușmanii
pe
arunca
a
poruncește a-l scoate de acolo _Şi
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| împreună cu pe femeile şi copii lor decretînd. de lege a statului pe
ceea lui Danil.
.
b) Partea a doaua [7—192] conține 4 viziuni: în întîia viziune
vede el eşind din mare 4 fieră sălbatice: un leu, un urs, pardos și
a patra cu dinţi mari de fier avînd 10 coarne, cu unghii de aramă,
cari însamnă cele 4 regate ce vor urma; al patrulea va avea 10
regi, iar. cornul care nimiceşte pe cele 10 însamnă un rege mai pu-

“ternie decit ceialalți, care urmăreşte pe sînţi căutînd să-i abată, dela

"Dzeul cel adevărat, dar în urmă şi el va fi învins de „fiul omului“
care va domni în veci — în: a doaua viziune vede un berbece cu
2 coarne şi un țap.cu
un corn, care nimicește Derbecele, îș pierde
cornul, dar. în locu-i cresc alte 4 — berbecele, după explicarea dată

“profetului de Gabril, însamnă

regii

Mediei

și ai Perziei, care vor fi

bătuţi de regele Greciei, care este puternic, dar numai întfiul rege,
„căci să va desface imperiul în 4 părţi, cari deşi vor fi tari, totuș nu
„ca mai nainte — între aceştia unul va fi mai tare, el va căuta să

facă multe

lucruri mari și va, isbuti, în urmă însă. va fi nimicit —

"în a treia viziune să espune, că precînd să ruga Danil, aducîndu-ş aminte de profeția lui Ieremia şi de durata captivității, i-să arată îngerul Gabril spuindu-i, că rugăciunea lui a fost asenltată de Dzeu,
care în 70 de săptămîni va desvolta şi îndeplini împărăţia sa— a,
patra

viziune

i-sa

făcut în anul

al 3.

al lui

Cir, cînd

era la riul

Tigru arătîndu-i-să încerul Gabril care zice, că împreună cu înge- .
vul “Mihail să roagă lui Dzeu pentru. popor — în urmă să mai espune, cum puterea .lumească pănă la sfîrşitul timpurilor necontenit va
fi contra împărăției lui Dzeu, dar poporul alâs va avea, dela dinsul „totdeuna ajutor, deși mulți vor trebui să sufere martiriu.
,

“Problema, profetului a fost parte de a lăţi .între popoarăle păgine cunoștința religiunii descoperite, parte de a susținea pe

Iudei în credintă și a-i întări în nădejdea.

unui vii-

tor Mesia.1)
|
.
a
|
.
Ri
„
Autenticitatea cărţii nu poate. fi serios atacată. Obiectivitatea, cu care sînt descrise referințele politice și soţiale ale

Babilonenilor, arată, că autorul

scripţiile cuneare

descifrate

cele relatate de. Danil?).

le cunoaşte foarte: bine;

pănă acuma

În partea

au

iar in-

adeverit întru toate

a, doaua, să numește

celce

1) Jeronim: „Nullus prophetarum tam aperte dixit de Christo.
N on enim
solum scribit, cum esse venturum, quod est commune cur cateris,
sed etiam, quo,
empore venturus sit, docet, et reges per ordinem dicerit.
et
manifestissima signa praenunciat“ (Comment. ad. Daye fi annos: enumerat, ii
lămurit decit ceialalţi (profeţi) venirea marelui Dzeu şi a Mintaitorului ceru Is
Cr.; şi nu istoriseşte numai ceeace va face, ci hotărăşte chiar şi. timpul
numărul
anilor, cari vor trece pănă la venirea lui şi înşiră toate calamități] Pa
eni

asupra Iudeilor după fapta lor perfidă“ (Praef. în Comm.

D

țile, ce vor

veni

3) - Istoria din începutul cărții nu c ontrazice cel idei di
1. Cron. 36, ș cf. ler. 25, 12, a. După obiceiul ţării iasiim ana
ministrul curţii Reg:
regeşti2 "să

a primit
descoperirile
(7, 2. 1- 6- 28: %, „SQ.

=
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—

mai

pretutindeneă

:9,2 sq.

10,2 sq.,

în

persoana, întiia

12,5—g),

în partea

întiia însă voind a, fi obiectiv vorbește de sine în persoana a
treia — ce întimpinăm și lă alți scriitori ai T.. V.. (Isaia,
Osea, Amos, etc.); tradiţia,
evreească şi creştină unanim ascrie cartea lui Danil.:) Adunîndu-să canonul, culegătorii par.
fi primit o carte compusă mai tîrziu; Iosif Flaviu relatează,

că viind Alexandru

cel Mare la -lerusalim i-s'au. arătat profe-

țiile lui Daniil cari. să. rapoartă la dînsul, ceeace l-ar fi dispus a tracta. cu Iudeii: mai. blind; LĂĂ pune -cartea după
Ezechil, iar Baruh.o citează. Cristos să provoacă la profeţiile
acestea ca unele adevărate; în urmă este limba evrecască, întrețesută cu cea caldaică,. o dovadă,
că -autorul'le cunoștia pe
amîndoauă foarte bine,. ceeace mai tîrziu, d. e. pe timpul grecese, despre nime nu să poate afirma.2
o CC
.
" numia „mai: marele eunuhilor“ (1, ş);

ştiinţele,
în

cari să! instruiau

cei meniţi

pentru servițul de paj, erau „limba și scrisoarea, caldaică“, În: Babilon era: un
mod de scriere inventat pentru o limbă străină, exotică, trăind rămăşiţele poporului, care
o vorbia ca o castă separată sub numele -„Caldei“.
Scrisoarea şi
limba aceasta trebuiau învăţate, fiind altcum . neînţelese. : Magii la curtea babilomiană au întraderăr un rol foarte însămnat, ceeace să dovedește şi din seriitorii profani. Columna ca simbolul măiestăţii regeşti să află şi în Asiria; asămenea

şi cuptorul de foc să deeretează mai: demulteori
deapsă.

Ultimul

rege al Babilonului

e Naboned,

în .Babilonta

şi Asiria

ca

pe-

care prin căsătorie întră în legă- .

turi cu familia lui Nebucadnezar, are de coregent pe fiul său Belşaţar, care îş petrece precînd

tatăl său să luptă-cu

.

Dariu Medul.

1 Citatele pag. 101 obs. 2. dovedesc numai, că cartea să numără de culegătorii

canonului între Chetubim, deşi recunosc că autorul e Danil. Cauza acestei înşirări este credința, că profeţii nu pot vieţui la curţi regeşti; apoi el n'a fost-actiy
|
|
“ în pămîntul sînt; în urmă pentrucă conţine numai viziuni.
fi
ar
carte
această
-că
tăgăduit,
a
care
dintii,
cel
fost
a
301)
(4
" 3). Porfiriu
compusă de Danil; iar în timpul mai nou raţionaliştii. Motivele ce ei 'le aduce
contra adevărului tradiţional sînt: poziţia cărţii în canon (Sezi obs. 1); Danil nu
să aminteşte “de Is. Sirah (dar nici Ezra, iar 17,4 să zice, că fiecare popor
îş are îngerul său păzitor, ceeace e aluziune “la Dan. 10, 1 sa.) ; particularităţile :

limbistice — să află anume 4 cuvinte greceşti : 21 9aQ16, OVALPOVIG, 1PGÂTI]QL0v

(această împrumutare să explică însă foarte uşor din raporturile,
şi Gaţu Buz
cari după datele pozitive ce avem existau între Babilon şi Grecia încă, înainte de.
- Nebucadnezar) ; în urmă, cuprinsul plin de minuni. Neputindu-să susținea aceste
„motive cade totodată şi ipoteza, că cartea ar fi compusă abia pe timpul Macabeilor,
tind nime. dintre Iudei. n'a, pututsă aibă cunoştinţi aşa detailate de Babilonia;

mai departe e. prea mare contrastul între

această

carte

şi

cele

ale Macabeilor,

unde să relatează, că poporul s'a abătut dela Iehova; în urmă Autioh Epifane caută
a stirpi. religiunea adevărată, iar regii păgini din Babilon. vedem, că. să . poartă .

altfel față, de ea. Cuprinsul, formaşi spiritul cărţii pot fi înţelege numai, dacă cara

„tea e un product al lui Danil. --.

af

'

-

Si
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„OAPITLUL AL
|

DE

PREILEA.

carțile istorice,

|

dai Cartea Ruti),

„28

Numele” cărții Sa luat dela Rut, persoana principală în
întreaga, istorisire; iar. scopul ci este de a-arăta, cum David

s'a; născut din o femee afară de teocraţie, remunerindu-s i astfel
'
|
virtutea... ED

Cuprinşul [4 cap.]: pe timpul judecătorilor erumpind foamete
un bărbat, cu numele Elimeleh din Betleemul Iudei emigră împreună
cn soţia şi 2 fi, Mahlon și Chilion, în ţara, Moabitenilor — aici Elimeleh moare, iar cei 2 fii să căsătoresc cu moabitene (numele uneia
"Orfa, al celeialalte Rut] — cam 10 ani a mai rămas Noomi ati,
- mutindu-i

—

însă amindoi feciorii

amîndoauă

nurorile

"“soțeşte” numai Rut

a” să

hotăreşte.

reîntoarce

în patrie

vâiese a merge cu dînsa, dar în urmă

— ajungind

la Betleem, “Rut

cere dela

0 în-

soacră-sa

xoia de -a merge afară la cimp “să adune spice — din întîmplare
întră în holda lui Booz [o rudenie a socrului ei], care o primeşte
foarte bine — „spuind ea această întîmplare: soacrei sale primeşte
sfatul, să. propună lui Booz căsătoria, din care să naşte- Obed, tatăl
lui Isai, tatăl lui David, adecă Rut -e străbuna lui David.

"Autorul cărţii nu e cunoscut. Ceeace să, poate hotărit zice
este, că considerînd stilul, ea nu poate fi compusă de celce a
Scris cărțile Jud. sau Samuil. Ipoteze. sint, că a scris- o Samuil,

_

“Eoechia
|

sau

“ Timpul

Ezra...
conipunerii : “în

E

car te „să

istorisește

0

întîmplare

cu cel puţin 100 de ani înainte de David; iaridin cuprins şi
scop rezultă, că ea nu: s'a compus înainte de timpul domnirei
lui David, poate ceva mai tirziu, dar deloc nu. în exilul babitonian.

Nu

numai că

în restimpul

între

întîmplări “Şi

com-

„punere unele. datini sau. schimbat. (4, ș, ceeace întroducindu-să
monarhia uşor să putut face ca și în alte priviaţi), dar
stirşind genealogia &

|

1220) cu David arată, că acesta, pe atunci

1) în textul cvreese să să ea, între Chetubim ;; din motive
pul creştin s'a pus între Meghilot: Cint.. Cînt. Rut, Pling. Eclez.
v numără

între

ce, Judecătorilor

şi cărţile

Samuil

din motivul,

liturgice în timşi Estir; LNĂ.

că acestea, tractează

mai pe larg istoria strămoşilor Ini, David, iar. aceea, conţine istoria aceluiaş timp.
Stind însă Rut cătră c. Jud. în acel raport ca şi adausul (7—21) le-au tractat:
unii de. un op. Josif Flariu numără în ce ânon numai 92 de cărți
i contrage
pe Jud. cu Rut; Origen zice apriat: „Tud, Rut la
dinşii (Er
sir iuna a Iu
Ju „decătorilor“; Ci. i? Ierus., Jeron:; alţii însă le deosebese (Meli ci)i) sînt
to, ete,). În privinţa
numelelui =
e de observat, că pănă acum n'a, succes a-i cunoaşte adevăratul
înţelez. . |
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cra pentru Israil o persoană foarte însămnată. Aramaizmele,
ce să află în carte, sînt împrumutate din limba vulgară, așa- .
dar nu pot servi ca dovadă, că cartea, s'a compus abia pe tim- .:
pul exilului babilonian; în urmă nu trebue scăpată din vedere
nici 'contrazicerea, cu Ezra 9, „:sq.; Neem..13,,_s. 25-07 (Că
sătoria cu femei moabitene era considerată de cea mai uri-N
cioasă faptă).
N
a
„Cronologia

nu

e completă"

dela Pere: pănă la Du,

adecă

pentru un restimp cam de &50 de ani să amintesc numai 10: generațiuni, ceeace să explică însă” din scopul” autorului de a numi întie

antecesorii lui David

numai

.

pe cei mai însămnați.

$. 45. „Cărţile Cronieelor.
în partea istorică a Aghiografelor să află nu numai căr ţi,
|
cari să ocupă cu istoria unei persoane (Rut), sau cu un timp,
în care provedinţa s'a ar ătat protejătoare (Lstir), ci ea conţine
şi suplemente 'la istoria teocraţiei, deși nu să ocupă cu desvoltarea acesteia din principiul. T. V. Un atare loe ocupă căr- .
ile Oronicelor (aici să mai număra Fza şi Neemia), cari COn-. țin istoria, del

Adam

până

după

exilul

babilonian,

cînd

Cir,

regele - Perşilor, dă Iudeilor voia a să reîntoarce în. patrie?) ;
iar” cuprinsul lor e paralel cu cele relatate în Pent. şi profeţi?).
În original să numesc ele DPN ai (întîmplările. zilelor),
“anale; au format 'un singur op, iar LAX. împărțindu-le în
doauă le-a numit TIaga?zenuteva3) (praetermisst.), pentrucă conțin întîmplări, cari. în celelalte cărţi istorice nu să află, . sînt
aşadar suplementele acestora. "Numele latin: e. Paralipomenon
liber primus. et secundus ; Jeronimi) însă crede, că corespunzătoare titlului evreesc ar. fi numirea Chronicon totius historiae
divinae, . şi dela dinsul să și trage numirea actuală Cronice.
9 De aci vedem. că aceâte: cărţi să estind în TV.

asupra celui mai

:

înde-

lungat timp.
3)
extent

quaedam ibi
„Quia continet enarrationem “pistotiicar ; quantumvis etiam
enarrandas
prophetiae : quiă vero principaliter et praecipne seriptus est ad.

is,
res gestas, et prosapias sive gonealogias, ideo comprehensus fait sub Hagiograph
„Omnis.
sicut et liber Rut“ (David Kimehi la Carpzov. L. e. |. pag. 285). Ieronim:
sae
eruditio Seripturarum in hoc (libro) continctur: et historiae, quae vel praetermis

sunt in suis locis, vel perstrictae leviter,

hic per

quaedam

verborum _compendia

explicantur* (Praef. in -Paral.).
3) Numele Paralipomena, îl explică Sinopsa: „Dupăce În acestea să cuprind
multe, ce în regate (adecă cărţile Negilor) au fost omise“
+) Prolog. galeat.:. „libre haiamin i. e. verba dierum, quod significantius
er apud nos P uralipoChronicon totius historiac "divinae possumus appellare, qui liber

„menon primus “et secundus inscribitur“.

-

„Cuprinsul: :
__a) Cartea întîia [1—29] conţine genealogii dela Adam pănă la
" Aviam — genealogia acestuia. şi a urmaşilor săi Isac şi Iacob —
-urmaşii lui Iuda și locurile așăzării lor — familia lui David — genealogiile celor. 12 fii ai lui Iacob cu scurte observări istorice ȘI e0grafice — genealogia lui Saul — moartea acestuia, şi a lui Ionatan la
„. muntele Ghilboa — David ajunge rege în Hebron domnind aici 71/, ani;
“ocupă Iebusul dela Iebuseişi locuieşte 'în fortăreața numită Sion, pe
carea o întăreşte — chivotul să aduce dela Chiriat-Iearim, dar nu să
aşază

în Sion,

ci la Gatitul

vid zideşte un .palat

—

î-să

Obhed-Edom,

foarte pompos —

făgădueşte, - că

tronul

unde

răminea

va.

rmîne

3 luni— Da-

aşază chivotul în fortăreață
în familia

lui —

în-

vingerea . Filistenilor, Moabitenilor, Edomiţilor și Sirienilor — înzulta
_ din partea Amoniţilor,: învingerea şi pedepsirea lor — numărarea po“porului, pedeapsa pentru această faptă — organizează cultul la cortul sînt puind muzici şi cîntăreţi — deosebitele diregătorii de. curte

_— organizarea aumatei — Solomon să unge
lui David după o domnire de 40 ani.

de urmaş — moartea
i

b) Cartea a doaua [1 —36] conţine istoria“ foarte detailată a
lui Solomon şi a urmașilor, lăsînd la o parte istoria, imperiului Israil .
— surparea Ierusalimului, în urmă permisiunea de a să reîntoarce
Qin exil în patrie.
A
|

„Scopul
. autorului e

parenetic,

voind

a

arăta

cetitorilor,

cum 'credința în Dzeul legămîntului aduce cu sine binecuvintare, iar nccredința nenumărate
. rele. -Acest scop să vede lămurit. din întreaga istorisire. Voind a, descrie istoria, eco“ nomiei dzeești începe cu întîiul om; enumără pe scurt urmaşii

acestuia pănă la Avram cu care să încheie legămiîntul speţial;
vorbește: de. întemeiarea monarhiei arătind mai vîrtos raportul,
în care regii israilteni au stătut

cătră cultul

mozaic. De aceea

să amintesc în „detail instituțiunile privitoare la cult ale lui
David (Solomon, Asa, Iosafat, Loas, Ezechia, osia), iar despre
tinereţele -sale; păcătuirea
lui cu Bat-Şeba, "despre idololatria
lui Solomon etc. nu să amintește. nimic. Tot din această cauză

mu să tractează

istoria celuialalt imperiu, care era, idololatru.

Autorul și - timpul“ compunerii.

Din identitatea, cuprinsului

între 2, Uron. 36, 2 SQ. cu-Ezra 1,,—,

scriitori bisericeşti,

au dedus

rabinii

și

că. Ezra, le-ar fi compus pe amîndoauă.!)

1) Această identitate - a sedus pe unii a; crede. că amindoauă
—. adăogindu-să mai tirziu şi Neemia, care e în strinsă legătură, cu Ezra — la început
erau un singur op şi că abia mai tirziu sau despărţit. Neexplicată rămine însă

109 —
Această socotință să adevereşte prin împrejurarea, că'caracterul literar. al cărţii Ezra şi al Paralipomenelor e acelaș;
Ezra e numai o continuarela cele cuprinse în Paralipo“mene;
apoi că pe “atunci, cind toate trebuiau restabilite:
după legea mozaică, nime n'a fost mai destoinic decit dinsul, de a spune conaţionalilor din documente. vechi. cele întîmplate
mai nainte; în urmă din scop și caracterul cărţii rezultă,
că
autorul

a

fost

preot

sau levit

(tradiţii

despre

templu, cult,

sărbători; muzică, şi cintarea dela templu, cunoștința, detailată
Cartea.
s'a compus după

E

_

a claselor preoțești.şi levitice).

exilul babilonian,

dar

înainte

de

stăpînirea macedo-grecească. Aceasta să dovedeşte din 2. Cron.
36, 22-23; genealogia lui Zerubabel, care trăieşte sub Dariu:

Istaspe, să

urmăreşte pănă la. nepoți (1.

Oron.

4

3,19—2);

identitatea amintită mai sus (la autor); în urmă să amintese monete perzeşti (1. Cron. 29,7, daricul = 7 fi. 50 cr.),
ceeace: sub

Alexandru

cel Mare

nu era,

cu
căci să înlocuiseră.

-

.
Aa
cele greceşti (talanţi și arahme).
Izvoarăle folosite de autor sînt foarte multe, care prelu|

crindu-le după scopul său din unelea luat materialul de tre-

schimbare.

buinţă, “chiar -fâră de nicio

Aceste izvoară

sint

parte istorice, parte profetice... La cele dintii aparţin analele
„statului (1. Cron. 3.1; 2. Cron. 20, s4) numindu-să,: cărțile re-

gilor din Iuda și Israil“

„istoria regilor lui. Brad“

de
cărţi istorice,
a
pâr
şi
„Acelea
- căvțile regilor“.
Ido“ (9. Oron.

16.

(2.

Cron.

(2.

Cron.

25,26: 28,26); .

33, 15), Şi. sînt aceleași.

cari sa folosit şi autorul cărților Regilor.
fi şi celece să numesc 2. Cron. 24, 2: sân:
De natură istorică e şi: „cartea: profetului.
12,15. 13,:2) şi Isaia (2. Cron. 26,22).

Dintre profeţi să mai amintesc: Samuil, - Natan, Ahia, Semeia, Ielu ben. Hanau şi “Hosai (1. Cron. 29,2; 2. Cron.:

|
|
9,29. 1215: 13, za: 20, as: 32, sa 33119).
cărţile
din
Multe locuri.din aceste cărţi sînt paralele cu unele,

Regilor. Ici-colo există între amindoauă relatările deosebiri

în. orto-

în cărgratie, nume și numere; abateri în privinţa cuprinsului, care
țile de faţa e mai scurt, sau mai pe larg desvoltat, sau altcum a anjat,

deși în alte locuri consună pănă„la 'cele mai mici detailuri.

Ezra şi Neemia,
" atunci împrejurarea, că Cronicele în canonul evreese sint puse după
stind Ja sfirşitul Aghiografelor. *

„e.

:

.

—

110
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8
46. Cărţile Ezra şi Neemia.
În: vechime” aceste cărţi să numărau ca un singur op,
cum: ne: putem convinge despre aceasta din mărturiile lui Iosif

“Flaviu, a Talmudului, din scriitorii și sinoadele bisericii!).
UXX şi Vulg. le deosebesc. în doauă. părţi; întâia și-a doaua
„oraş:

ba

chiar:

în -textul

evreesc

și în

traducerile

vechi a

" doaua are inscripţie separată2). “Această unificare s'a împus oarecum de. sine însuș, deoarece în amindoauă să tractează istoria
„aceluiaș period, „autorii sînt contimporani,” au acelaș punct de
„vedere. şi acelaş scop teocratico-polemic ; totuş caracterul literar
: “dovedeşte, că aici avem lucrarea duor. indivizi, dintre care

„întiietatea să cuvine lui Neemia,

a 'cărui limbă

e curat cvre-

ească, iar a lui:Ezra e mestecată cu cea, caldaică. Ele conţin istoria, dela anul 1. după exilul babilonian pănă la. regele
„ Artaxerxe. Longiman, şi adecă pănă. cel puţin în al 32. an
al acestuia : deci un

restimp

de

cam

100

de ani...

i
$. 47. Ezra.) .
|
- Persoana principală din această carte cra după 7,, din
familie preoţască (trăgîndu-să dela Aron), iar “timpul reîu-

toarcerii din exil e domnirea lui Artaxerxe Longiman (7, «.s:
12-26)%, la care să vede că stătea în mare vază. Din dispozi-

“țiunile

luate

cap

9.. 10

reesă,.

încă ţinea foarte mult "la, dinsul.

„el ca preot,
|

și ca
Ă

că

poporul

întors

din

exil

Această autoritate a. avut-o

ca supremul judecător pus de rege (7, 23 SQ. v. 14)

cărturar
(7, s;

titlul

lui

e: -preotal,

cărturarul,

Taj

1) Contra Apion. 1, 4; Baba batlina : Ezra a scris cartea sa şi genealogia

în cartea Cronicelor pănă la sine însuş“. (15, ,); Origen: „Întiia și a doaua a lui
Ezra sint o carte, şi să numeşte Ezra, adecă ajutător“ (Eus. E. E. 6, 25); Sinopsu:
__măceste doană cărți sint scrise de acela, a cărui. înseripţie poartă.. Căci Ezra, fiind

preot şi cetitor etc.“; Jeronim: „Esdras et Neemias, adjutor 'videlicet et consolator a Domino, în unum volumen coaretantur“ (epist. ad Paulin,),
şi . „Nee quenquam
moseat, quod unus a nobis liber editus est, quia et apud [ebracos
Esdrae Neemiaeque
sermones
in unum . volumen coaretant
sinodul dini
arcte ur“ (Praef. „ în în Esdr.);
l
Es
| ); i
(Pra
L.aodicea în can. 60. .
2) Vezi citatul dela Origen; iar inscripţia separată sună: cuvintele lui Nee"aia, fiul lui Eichia.
a
«
E Origen,
i Ieronim;:
a
> Sumele NY e
= ajutor, dupăcum 7îl explică
LAX“x
|
!

: Eo96,. Vulg. Esra,- ora, Esdras: |.
ENE
„9
Timpul să numără după anii de
guvernarere |a regilor
'perzeşti
g
. perzeșt
„țindu-să constant numele cum să rostau ele” la Evrei şi regilor
nu ca pereeau

întrebui -

soriitori, Regii care să amintesc sînt: Coreș (1, .. 4,4) = Cir (558—529) introbu
Dariaveș
( ȘI . ete.) = Dariu
Istaspe (521—485);

„Ahaşreroș

(4, 4). = Xerxe (485-465);
drtalişasta (4, pe a: 6, ase În ae sa 5q.]== Artaxerxe Longiman
[465 —42i4]..

'

— ur —
Neem.

8, 3. 12, 36. sc). Cărturar însă era el'nu ca.alţii (acest

titlu “să află
12, «a

în

şi Jud.

5„aa; 2.

înţelesul: scriitor,

Sam. 8,9.

secretar), ci

20,2;
a “căutat

pătrundă spiritul legii mozaice, cele cunoscute să
viața sa şi. să le împărtășască poporului (7, 10). El
torul lui Israil după exil: organizează cultul, fixează
şi întemeiază viaţa după prescriptele “legii” mozaice tăţile

timpului

numeşte

său (Neem.

omnium

doctora

8, 1. s.

9:

93.

10,29;

misnicorum- pater“).

2.

Reg.

însuș

să

aplice în
e reformaînvăţătura şi necesi€l să şi

|

|
Di
Cuprinsul :
a). Partea întiia [1—G]: în anul întîi al domnirii sale
- [adecă
şi peste imperiul babilonian) Cir, regele -Perșilor,: dă voie Iudeilor de
a să reîntoarce în patrie şi a: zidi templul — spre a "ușura și mai
mult aceasta poruncește, ca să să reînapoieze Iudeilor toate vasele
„şi uneltele luate sub Nebucadnezar predindu-să lui Șeșbațar, mai marele lui luda — astfel sub Zerubabel:) [la 536] mai mulţi să hotărăsc a părăsi exilul — acesta însoţit de Iosua cu fraţii săi [preoţi]
zideşte altarul, să aduc jertfele. prescrise în legea mozaică [în luna
a 7.], deşi templu nu era nici început — cu mori. sărbări să pun |
voiesc şi ei să participe, - Iudeii
Samarinenii:
temeliile templului —
lucrul atît sub Cir cit"
zădărnicesc
aceia,
iar
încuvințază,
le
nu
însă
şi sub urmaşii lui: Cambise și . Pseudo-Smerde — sub Dariu,. 1staspe profeții Agheu şi Zaharia provoacă pe Zerubabel .de a continua.
zidirea — guvernatorul țării Reum cu soţii săi voiesc, a împiedeca
aceasta, dar regele la scrisoarea, lor.le răspunde, ca să ajute Iudeilor -

'a 3: luna Adar a anului |
— astfel: să sfirşeşte zidirea în ziua
la lucru

al G. al lui Dariu.Istaspe —. templul să sînţeşte, „să sărbeaza, paştele |.
e
a
SN
după lege.
care să reîntoarce
Ezia,
cum
espune
D) Partea a doaua [1—10]
din captivitate în al 7. an.al lui Artaxerxe [458] e ajutorat de acest
regeîn executarea propusului său: —: fiind Ezra gata de plecare

adună pe tâți la rîul Ahva, şi văzînd, că nu este nici un levit, trimite după preoţi, pe cari îi încredințează cu ducerea darurilor adunate dela poporul din exil —, să face pocăință de 3 zile — sosînd
că
în Ierusalim sînt: bine primiţi — mai marii poporului să pling,
şi unii
acesta neobservind “legea s'a amestecat cu străinii, ba chiar
29.
„lunii
ale
20.
în
dintre preoți au făcut această fărădelege —
de
despartă
să
să
poruncește
.le
Ezra
adunîndu-să toți în Ierusalim,;

femeile străine,

Dzeu —

spre

lista lor...

dacă nu

a fi cu totul lăpădaţi dela fața lui

voiesc

â să şti, care preoţi
|

|

au femei

,

1) Acesta e numele evreese == născut în Babel,

avea şi un nume habilonico perzese,
Sa. şi da; Estir 2, 7].
Dau 3,

străine, să, compune

pe'înză care să poate,

că

că Şi Danii, Șeșbaţar Let. + se Da sun 10 Pol
:
.

12

=

„ Autorul şi timpul compunerii. Fiind
azi

un

“întreg

de sinestătător

cartea în torma. de

urmează,

că-

e

compusăde

acela, al cărui nume poartă şi cui o atribue tradiţia evreească
și creștină. E drept, că aceasta să poate -hotărit zice numai
- “despre 7, 23—9,1 — unde autorul vorbește în persoana întiia:— dar.și “celelalte părţi sînt: opul “ aceleiaș persoare,
“pe cari le-a adunat din consimnări
mai -vechi, făcute încă pe

„timpul lui Zerubabel:şi Iosua, pentrucă numai. astfel să poate
“explica uniformitatea în espunere.

e

$. 48. Cartea Neemia.
„>.

Neemia,

fiul lui Acalia

(1, ,),. e contimporân

cu Ezra.și

“a lucrat după rezidirea templului pentru restaurarea, vieţii politice
și cetăţeneşti.

o

„+ Cuprinsul :

|

a

Ea

-2) Partea 'întiia [1—7]: în 'anul al 20. al lui Artaxerxe [pela ”
'445] aude Neemia, păharnicul acestui rege, veşti întristătoare despre

„comuna din erusalim — după un post de 3 zile să roagă de rege
„a-i da voie să meargă în patrie —.sosînd aci cercetează zidurile ca-" |
pitalei,

pe

cari

le află în stare foarte slabă — provoacăpe mai

marii.

cetăţii şi pe preoţi să le zidiască — un atare Sanbalat caută a-i!
împiedeca, ațiţind .contra Iudeilor pe Samarineni,. Arabi, Amoniţi:şi.
„ Asdodeni — -Neemia prinzind de aceasta veste hotăreşte ca jumătate
„. din lucrători să lucre, iar ceealaltă jumătate să fie gata de bătaie

— în popor e mare mizerie și nemulțămire:
—— Neemia

provoacă pe

- mai marii poporului ca să ierte datoriile, ceeace să şi împlineşte
— Sanbalat cu vicleșug voiește
să piardă 'pe "Neemia. dar fără suc-

ces— zidurile să sfirşesc în 52 de zile, adecă în 25: Elul — urmează
„lista celorce s'au întors cu Zerubabel.
a
De
--b) Partea

a doaua'[S—10]:

continuă

istoria

lui Ezra,

care în

luna a 7.ceteşte legea în auzul întregului. popor — în 24 ale lu„Nela 7, să ține: un post mare; să mărturisesc păcatele; să încheie. |
„ legămînt cu Iehova, care să Sigilează de preoți şi leviţi în numele |

poporului — Iudeii să îndatorează a griji de cele trebuincioase la
templu [a plăti 2/, de siclu, a aduce lemne pentru focul de: pe altar etc.]
Li

c) Partea a treia [11— 13): espune

erușa îm Şi, prin alte cetăți

—

împrăștierea

lista preoţilor

poporului în

şi a leviților întorși

cu
Zerubabel din Babilonia — sînţirea zidurilor Ierusali
mului
deosebitele diregătorii dela templu — Neemia după o activitate —
de |
12 ani să reîntoarce la Suza ca să ceară prolungirea
concediului—
17:
IE
_
9
9 TON), app
|
Neeulas, . după unii
= consolatur Dominus,
"după - Zeronim
== consolator Domini sau consolutor a Domino,
scil. missus
4
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abuzurile
părțile lor;

ce să făcuseră în timpul
poporul

nu

observa,

absenţi lui: leviţii nu

sabatul,' nici legea

căpătau

despre

neame-

stecarea cu străinii.
a
|
Autorul. Prin „cuvintele -lui Neemia“ (în - inscripţie) autorul voiește a istorisi faptele săvirșite de acest bărbat, vor-.
bind

în persoana

întiia.

Aceasta

să

poate

afirma, - e ' drept,

numai . despre 1,,—7, 5. 12,27—ss şi 13,6 pănă la sfirşit,
unde are și. unele expresiuni de predilecţiune!), de ce nu
să poate apoi 'despărţi tabela .genealogică din v. —. Cu

privire la 7.3

— 10,40 —

în cari însușirile de mai nainte

nu există — să observă, că deosebirea e condiţionată de
cuprins; iar „parteaa “3. (11—13) e continuarea istoriei
începute şi, stind în 'strînsă legătură (d.e. începutul cap.
11 cu cap. 10) cu părţile premergătoare, trebue să fie dela

„acelaș autor.
„cu

i

a

Timpul
- compunerii, e nehotărit, .dar din 5,., comparat
13,
rezultă, că cartea nu s'a: putut scrie înainte de al

32. anul lui Artaxerx& Longiman.2)
o
Din acestea e mai presus de toată îndoială canonicitatea
și întregitatea: cărţii.
SI
a
|

“8. 49. Cartea Estir,
„Numele “cărţii s*a luat dela persoana principală Estir3), nu-

mindu-să max
Def.

7535

= 2olumul

Bstir,

sau şi numai

opt).

2, g cu vi sp: 2,1a CU 7, se 2a sp CU 5, ss: 3 so CU 6, as: Brap CU 6, su:

2) După

o conducere de

- toarce la Suzan. . Fiind

12 ani a poporului în Ierusalim,

îndepărtat „să făcuseră multe abuzuri,

Neemia

să

reiîn-

(13, s-o S--4s' 59.

2: 5q.], pe cari reîntorcîndu-să le stirpeşte. Modul cum. vorbeşte . de această călătorie (13, 6], de abuzul din v. 4, care prin „mai nainte de acestea“ să leagă,
la cetirea legii şi depărtarea. străinilor din Israil, espuse mai nainte; apoi aminteşte 13,, sq. cetirea legii '„în “ziua aceea“, care cetire stă
în legătură, cu
12, 4, care iară [prin aceea formulă] să leagă de relatarea sinţirii zidurilor cetăţii:toate acestea dovedesc, că Neemia a, scris carte cătră sfirşitul vieţii sale.
. 3) Numele

zesc IND,

evreese sună TD

Îr1=

Hadassa, Vulg.

Edissa=mirlă,

iar cel per-

Sec. COTI]9 = stea. Sinopsa: „Cartea să numeşte astfel, pentrucă

conține istoria Estirei, cum. Dzeu printrinsa a mintuit
- care era, inai pe aci să să stîngă de.tot, iar pe Aman,

Pa nimicit“, -

o

"

Se

întreaga naţiune „iudaică,
care plănuisă peirea lor,

-

“

4) La unele sărbători să citese anumite cărţi. Pentru sărbătoarea Purim era menită, cartea de faţă. Numirea, aceasta deosebită să trage de acolo, că Iudeii din
timpurile mai 'tirzii o preţuiau foarte - mult, o asămănau chiar cu Tora, preferindu-o Profeţilor şi Aghiografelor. Maimonides afirmă, că în zilele lui Mesia -

Profeţii

şi Chetubim

vor

fi nimiciţi afară

de Estir, care e vecinică ca și Tora,

— 114 —
Di

7

Ea istoriseşte un episod din tinipul domnirii perze şti (9, 24. 26)
“cu

scopul: de a, motiva. istorice urzirea, sărbătorii Purim!).

* Cuprinsul (10 cap.):
Ahaşveroş, regele Perzici, dă în anul al:
3. al domnirii sale ospețe la Suza — fiind bine dispus chiamă pe
regina, Vasti în sala de ospătare, ca oaspeţii să-i poată admira frumsețele — ea. refuză, şi de aceea e alungată dela curte, ca să nu dea
pildă şi alțor femei de a nu asculta de bărbaţii lor — sfetnicii propun, de a-ş alege regină dintre fecioarele ţării — între altele era
şi o jidancă, nepoata,
lui Mardoheu, a cărui familie fusesă deportată

din

Ierusalim

cu. regele

-Iehonia

—

devenind

Estir

favorita

regelui, Mardoheu venia adese la. curte şi aşa descopere conspiraţiunea
celor 2 curteni contra regelui — spuind aceasta prin
nepoată sa regelui conspiratorii 'sînt omoriţi, iar întîmplarea să scrie
în analele imperiului — intre acestea succede unui atare Aman de
a căştiga favorul regelui și ajunge cel mai înalt dignitar al împără” ţiei, înaintea căruia

trebuia,

după

datina perzastă,

toţi să-şi plece ge-

nunchii — Mardoheu aceastainu o face — Aman miniindu-să hotărăște a-l pierde dimpreună, cu-pstpoporul evreu — îi suceede de a
îndupleca pe rege, să dee un edict, în înțelesul -căruia întro zi anumită toţi Iudeii din țară aveau să fie omoriţi — după publicarea
edictului Evreii să întristează;- Mardoheu
îmbrăcînd . haine de jale
mu poate însuş merge la curte, dar tot.îi suceede,a vesti de
aceasta pe Estir, caresă decide a mijloci
la rege — posteşte. 3 zile,
merge la rege și-l roagă ca împreună cu Aman să ospeteze la dinsa
— în decursul prînzului să roagă ea de rege ca şi a doaua zi să
vie — Aman văzîndu-să distins şi de regină să simte cu atît mai
vîrtos vătămat prin Mardoheu şi, la sfatul femeii sale, caută de a
- grăbi îndeplinirea planului său, ceeace sigur fiind, că-i va succede la rege,

lasă să pună pe palatul său

un stilp de 50 de coți — regele în

noaptea aceea nu poate durmi, poruncește să: i-să citiască analele
. imperiului, deschizîndu-să tocmai la locul, unde era, vorba de scăparea vieţii regelui prin Mardoheu, care pentru aceâstă faptă n'a fost
remunerat — mînezi viind Aman (cu scopul: de a cere moartea lui
Mardoheu) îl întreabă regele, ce trebue să să facă cu acela, pe care
regele voiește a-l distinge — crezind Aman,
că e. vorba de dinsul
răspunde, că acela să fie condus în triumf de întîiul satrap al imperiului prin oraș — spre mai marea, lui spaimă i-să poruncește a
face astfel cu Mardoheu, ceeace prietenii lui o explică ca: disgrație
— Aman merge la prînz — regele provoacă pe Estir a-i spune rugămintea ei — ea îş descopere naționalitatea, planurile urite ale lui Aman
cerind abrogarea, edictului — regele minios să îndepărtează, iar la
rentoarcere găseşte pe Aman la picioarele reginei (cerînd graţie),
1 DD

să derivă dela perzescul pur, ; pentrucă după 3,, Aman

a aruu-

cat în luna 1. a anului al 12, al regelui
lui său s orţ, ca să vadă, în ce zi să-ş execute planul contra Iudcilor, Ca atare i-a arătat abia ziua a 13. din luna a 12,

[Adar].

— U5 —
poruncește să-l spînzure pe stîlpul, ce-l pregătisă pentru Mardoheu — edictul după legile medo-perzice nu să poate revoca, dar
să dă voia ludeilor, să să apere contra dușmanilor — în Suza
la rugarea Estirei să continuă lupta și a doaua zi; astfel în
întreg imperiul mor 75.000, între care şi cei 10-fii ai lui-Aman —

în amintirea” acestei întîmplări

să întroduce

sărbătoarea. Purim

Adar.

Autorul!)
9:20: sa: reesă,

în

14 și 15

şi

Mardoheu

de Mardoheuşi Esfir

.

timpul compunerii

că

-

nu

a făcut

-

a

să pot hotărî.

Din

unele notițe despre .cele

întimplate, pe cari sigur le-a folosit autorul mai tirziu al
cărţii, ceeace să întărește şi din modul, cum istorisește întroducerea sărbătorii (9, 23—23), observînd v. „ cum să ţine
de Iudei.
De altă parte însă vedem, că autorul citează analele medo-peizice (10,2); cunoaşte ing Suza și referinţele
„imperiului perzesc; descrie precis caractereleşi persoânele principale (Ls.
21-21:
Soac0+
de Iuda și Ierusalim;
nu ia în

4»: Baa10); nu
privire raportul

amintește
teocratic.

sau religios (în. carte, deşi era menită a să ceti publice,
- numele lui Dzeu, fie: Elohim, fie Iehova, nu să află): așadar
e

verosimilă

precînd

ipoteza,

imperiul

că

autorul

timp după cele întîmplate.
Izvoarăle

Mardoheu,
Pentru

a,

trăit

şi

compus

cartea

perzesc. încă „nu era, surpat, şi adecă scurt

întrebuințate

analele imperiului
adevărul

istoric

.

O:
de

autor

“

sînt:

consămnările

şi tradiţia.

|

al cuprinsului

vorbeşte

lui

|
mai vir-

tos împrejurarea, că încă pe la '160 n. de Cr. să aminteşte
„sărbătoarea sorților“, numită şi „ziua lui Mardoheut. (2.
Mac. 15, sa ;2) primejdia trebue să. fi fost foarte mare pentru
Iudei, de s'au aflat îndemnați întru amintirea ei a întroduce
0 sărbătoare;?) în urmă relatările din carte consună pe deplin
"cu ceeace știm din scriitorii: profani
- despre imperiul perzesc:
sub Ahașveroş despre datinile și moravurile vechilor Perşi.“)
1) în privința aceasta s'au făcut mai multe ipoteze. Augustin crede, că Ezra
a compus-o [De civit. Dei XVIII, 36]; Zalnudul o atribue sinagogei celei mari;
unii iară arhiercului Joachim, fiul lui Iosua, care cu Zerububel s'a întors din exil;
în urmă sînt rabinii şi teulogi creştini, care provocindu-să la O, so- sa Numesce pe
:
.
Aa
î
Mardoheu' autor.

„7

2) Josif Flaviu zice, că ea să sărbează de ludeii din toată

SI, 6, si

aci

au ţinut numai

lumea

[Antiq.

fiind foarte conservatori, după ocuparea, țării făgăduite sub Iosua,
sărbătorile orînduite

de Moisi.

(4 Raţionalizmul a căutat să afle contraziceri între cartea aceasta şi cele
cunoscute din alţi autori. Mai nainte să credea adecă,. că Ahaşveroş e Cambise,
1

8*

.
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Autoritatea

canonică

“ială. Atît tradiţia
cartea, Estir: între
- purcese mai mult
“amintește numele
LĂĂ

—

.

a cărţii. nu

să poate

trage

la îndo-

evreească!),. cît şi cea creştină?) amintesc.
cărţile canonice. Îndoieli?) s'au ivit ici-colo,
din motive subiective — pentrucă: nu să
lui Dzeu, sau-și pentru adausurile făcute de

decît din motive

istorice.

A

|
Sărbătoarea era” un fel-de carneval
cu ospeţe şi beţii, fiindeă
și Estir cu atare ocaziune'a scăpat. pe ludei din primejdie. Mai
tîrziu vedem, că să prescrie a bea peste. măsură de mult. Citindu-să
cartea, de 'citeori să pronunță numele Estir ori Mardoheu, comuna
strigă: binecuvîntat să fie; iar la numele lui Aman: blăstămat să fie.

"Cînd însă beau prea mult schimbau numele strigînd: blăstămat fie Mar-

"doheu, binecuvîntat
fie Aman. Unicul moment religios era cetirea căr“ţii, Sărbarea cu lumini şi focuri de bucurie.
|

Adausull.

Carţile necanonice (apocrife) ale T. V.
$.: 50. Numirea „apocrifi,
După încheierea canonului evreesc vedem, că autori necunoscuţi compun cărți, parte scrise în limba evreească, dar
Daviu Istaspe sau Artuxerze; un rege med înainte de Cir, sau Ciaxare, fiul lui
Fraorte; iar acum sînt toţi critici de opinia, că aici avem de înțeles pe Jerze,
şi atunci toate să explică în mod foarte natural, deoarece acesta era, despot

crunt, schimhăcios şi desfrinat.

Astfel

nu e de

mirat,

dacă

cere

dela

Vasti

a

călca datinele orientalilor; dacă la sfatul lui Aman dă edictul contra Ludeilor.
După, Herodot VII, 8 chiamă el după războiul contra Egipetului, în al 3. an al
domnirii sale, la Suza pe toți nobilii ţării spre a să sfătui în cauză războiului contra Grecilor. De aci să explică, că aceştia petrece 180 de zile la Suza (, 3). Estir
să aminteşte numai în al 7. an (2, je cf. cu 1,4 5q.), pentrucă între acestea e răz“ boiul cu Grecii, din care Xerxe să reintoarce abia în primăvara anului al 7, Acest
rezbel ne explică şi împunerea dărilor noaue (10, ,).. Bază istorică au mai departe
“şi celece să espun. în 1, ; (imperiul să estinde dela India pănă la: Etiopia); l,ş

(fortăreața Suza); 1, + |în cauze momentoase să cerea sfatul magilor];

1, + [7 prin- .

cipi, care în imperiu ocupă locul cel dintii]; 2, ş sq; adorarea marelui vizir
ca-substitutul unei fiinţi mai înalte [3,, sq.]; apoi cele cuprinse în 3, 3-a:
Gu, SQ.
8,; dar.nici suma de '75.000 de Perşi, care an căzut atunci,
nu să poate

taxa

exagerată, deoarece

astfel

de vărsări de sinve

sau

întimplat

şi altuade

[noaptea st. Bartolomei].
IA
„9
Iosif Flaciu, [Contra Apion. 1, 8] numără între cărţile canonice
adevăr recunoscute“, şi cartea noastră. Rabinii o laudă foarte mult. Vezi „după
citatul
lui Maimonides, ete.
i
,
*)
Origen lin ps. IL. numărăca 21. carte din [, V. pe“ Estir]; arie
dela

cu pret LE ui Tine [De pond. et mens.]; sinodul dela
Laodicea [can.
[Ceidinţa ortod. FIV! 18) u în]; „dugustin (De doctr. chris, 8]; Joan Damascen
-

5) AMelito. dela Sardes [Epist. cătră

Onisim]:

Grigorie Nazianz

nen
de
gen. script,]; Zuniliu [De part, div, leg. 3] nu.o e
„Atanasie alese
39],
if: astfel şiîi
ALĂ o umăry ata porrife
:
.:
Sinopsa, deşi : altădată zice,
că Iudeii. o numesc

-

—

117 Di

păstrate numai în traducere grecească, parte scrise. în limba
“grecească. Aceste cărți s'au .numit după exemplul lui Jeronân1)
„cărți apocrife,“ -precînd mai nainte -să înțelegeau sub fiflo
anozguqpor parte scrierile în taină ţinute ale ereticilor,?) parte
scrierile falze?), deosebindu-să de ele acele cărţi necanonice,
“a cari să adauseră la LXX ca BrBiia avayiwwozoueva libri eceleDupă

A

a

-

siastici.

cuprins

și caracter

să impart aceste cărţi

nerc) în: istorice, didactice și: profetice.

(în

ge-

ui

“ CAPITLUL ÎNTÂI.

istorica

„Cărțile

„$. 51. Cartea Ezra.

În LXX 'să numește ea I.. Ezra), pentrucă e pusă îna-

inte de cartea canonică; în traducerile latine III. Ezra (Nee-.
“mia = II. Ezra); iar Vulg. (afară de ediția, compluteană) o are
împreună cu rugăciunea lui Manase și IV. Ezra la sfirşitul
“bibliei. Tendința cărţii e de a îndemna — prin exemplul lui
Cir şi Dariu — pe. stăpînitorii păgîni: de atunci să tracteze
blind cu Iudeii. Timpul compunerii nu e sigur; deoarece în
Din scop pare a; .fi foșt comcarte lipsesc 'orice indicii.
bine grecește și trăiă poate.
ştia
pusă de .un elenist, care
în Egipet pe timpul Ptolomeilor; în tot cazul însă nu înainte

"de

e

veacul al 2. n. de Cr.

Cuprinsul: Începe cu istoria lui Iosfa, regele din Iuda, care
cu regele
face mari pregătiri pentru sărbarea paştelor —. războiul
ocupă și
onosor
Nabuhod
—
i
nelegiuiț
sînt
lui
urmașii
—
" Egipetului
în anul
dă
Cir
—
e
prinsoar
surpă Ierusalimul ducînd” pe Judei în
şi a
patrie
în
ee
re'ntoar
să
a
de
voia
Iudeilor
întii al domnirii sal

din
zidi templul — li să reinapoiază vasele luate de Nabuhodonosor

1 Vezi Ş-ul Canonul bisericii.
3) Inineu (Adv, haer. I, 20]:

-,

|

|

|

„Spre intimidarea celor. neînţelegători au

în-

le-au fabricat“. Clem. Alez,
trodus o mulțime de apocrife şi cărți. falze, pe cari ei
Apocrif“. Tertul, [De
oarecare
din
dogma
]
[ereticilor
lor
[Strom; III, 4]; „Sa vestit
*, - Atanasie
domnantur
e
confession
anima c€. 2]: „Quae penes nos apoeryphorum
cr
|
|
.
ereticilor“
a
invenţiune
sînt
—
le
„Apocrife
[Epist. ad Rut.]:
Adam,
și
Enoh
şi
Moisi
lui
a
3) Constit. apost. VI, 16: „Cărţile apocrife
i
sînt stricăcioase“. |
_“ Isaia, şi David şi Ilie şi a celor 3 patriarhi
4 ) ”Eo09as

sau 0 ieg£us,

Ezra, numit per eminentiam preotul.

— us=
„templu—' zidirea

începe,

dar

sub” Artaxerxesă

opreşte, deoarece

Samarinenii insinuă pe ludei ca pe nişte oameni răzvrătitori, care
“dacă, vor fi zidit templul şi cetatea nu mai dau bir —:oprirea a .
ținut pănă sub Dariu lIstaspe — acesta după un ospăț
să culeă în :

odaia sa, unde îl păzesc 3 tineri, care să vorbesc între sine, ca fie-

câresă serie pe un bilet ceva şi să-l pună sub perina regelui, care
“ deşteptîndu-să, și. citind va face pe cel mai înţelept diregător înalt—
unul scrie: tare e vinul; al doilea: tare e împăratul; al treilea:

tari sînt femeile,

teşte

urmă

dar

mai tare e adevărul — sculindu-să regele ce-

acestea şi adunînd

să recunoaște

nobilii țării autorul

cel mai

înțelept —

“iar el cere să -aducă la îndeplinire

-dă voia

a

continua,

cu zidirea

[Zerubabel] celor

din

regele voiește a-l premia,

propusul

făcîndu-li-să

lui Cir — Iudeilor să

toate înlesnirile — să

“ împărtăşeşte lista, celorce cu Zerubabel sau întors din prinsoare —'
înainte de a: începe zidirea:să aduce jerție — iarăş sîut împiedecaţi
“prin uneltirile duşmanilor — Agheu și Zaharia îi îmbărbătează şi
cu multe greutăți templul să sfirșeşte în 27 Adar a anului al.6. al
lui Dariu consacrîndu-l cu multe jeitfe —— în 14, a lunei dintii să

sărbează paştele —

Ezra purcede sub Artaxexe în al 7. an cu 0 da-

'ravană de exulanţi la Ierusalim, dupăce poruneisă regele mai marilor
săi să nu-i împiedece întru nimic -—— Ezra sosește Ia Ierusalim, aduce.
„jertfe — mulţi dintre preoți ţin femei ştrăine, îş rumpe - hainele şi
să roagă la Dzeu să nu mai pedepsască pe popor pentru fărădelegile
“sale — adunarea poporului țînută în Ierusalim hotăreşte a să depărta
femeile străine— lista. preoţilor cu femei străine — legea să ceteşte .
în auzul poporului sărbindu-să ziua aceasta cu: mare bucurie.
a
=
Ă

"$. 52. Cărţile Macabeilor.
„Macabei

să numesc fiii lui Matatia,

ă

„

preot în Modin,

care

„pe timpul Seleucizilor au luptat pentru independenţa patriei
și
păstrarea, legii strămoşeşti; iar mai tîrziu acest nunie
să
dă tuturor eroilor, care pe: timpul Seleucizilor „Şi Lagiilor
luptă pentru religiunea lor. Numele Macabeu l-a căpătat mai
întii fiul lui Matatia,- uda, pentru eroizinul stiu
(1.-Mac. 2,,),
"căci ei să numiau Asmonei după bunul lui. Matatia,
(Simeon
Asmoneu). Numele MazzafGaios îl derivă
unii dela, po, 2Dh
ciocan (ca, Martellus) spre a simboliza, eroizmul
; alţii zic, că
precum era la Romani obiceiul .de a coasă
pe stindardele mi-

litare SPOR,
sut

| N

pe

așa și Iudeii

conduşi

stindardele : lor literile

DON2

52

1

inițiale

(cine e ca tine

chiar: Ț5NP Ț2 ȘN> TOD

de. Asmonei

ar fifi cu-.

"255 dela cuvintele

între Dzei. Iehova), :sau

(Matatia, preotul, fiul lui Iohanan).

a
“$; 53. Cartea. I. a Macabeilor.

“După mărturia lui

Origen!) şi Ieronim?)

|

a fost ea com-

pusă în Zimba evreească, ceeace să, dovedeşte prin multele evra- .
izme şi greșelile în traducerea LXX. Autorul "originalului
nu e cunoscut, dar nici traducătorul. Uriginalul, cum rezultă
din istorisire,-a fost compus scurt timp după cele întimplate
şi nu mult după aceea a fost tradus; în tot cazul înainte de
invaziunea lui Pompei (63 n. de 0r.), deoarece "vorbeşte de
Romani ca de nişte străini; Josif Flaviu o întrebuinţază. În
carte să espune istoria jidovească dela Alexandru cel Mare

e

pănă la anul- 135 n. de Cr.
Cupriisul:

i

începe cu istoria lui Alexandru cel Mare, care su-

pune ţările de prin prejur întemeind astfel cel mai mare imperiu din
lume— la moartea sa împarte între comandanţi: imperiul, ' dintre
care unul stăpineşte în Siria — unii Iudei luîndu-să după Greci
au întrodus în Ierusalim gimnazii şi alte fărădelegi — între. gu- vernatorii Siriei cel mai însămnat e Antioh IV. Epifane, care merge
contra regelui egiptean, Ptolomeu, şi învingîndu-l să întoarce pela Ieîntră în templu, răpește cele mai “preţioase lucruri,
unde
im,
rusal

doi ani după aceea, trimite pe administra-

merge apoi în țara sa —

torul tributelor cu mulţime de' popor în Palestina, care cu vicleșug
lu(mințind că vine cu pace) întră în Ierusalim, începe a omori pe
.Jertsărbătorile,
—
ă
strămoşase
„dei provocîndu-i să părăsască legea,
întrofele, deosebirile de mincări oprite şi neoprite ete. să înceteze;
a
ducîndu-să jertfe păgîneşti.să profanează, templul — unii (voind
era
urmă
din
cei
între
—
nu
scăpa de moarte) să supun, alţii
fiind de
şi un preot Matatia din Modin cu 5 feciori, care provocat
cu
împreună
omoară
trimisul regelui de a împlini cele poruncite, îl
Tăzde
temîndu-să
—
păgînă.
jertfă,
„pe bărbatul, care voia să aducă
şi a-să
Dunarea regelui provoacă: pe locuitorii cetății de a o părăsi
şi-i
Sîmbătă
de
zi
întro
retrage în pustie — oastea, regească îi atacă
apăpentru
nici
Sabatul
călea,
a
ei
omoară pănă, la “unul, nevoind
de a să apăra
rarea, vieţii — Matatia provoacă”pe cei rămaşi în viaţă
ul con- *
Macabe
Iuda
său,
în toate zilele — murind el urmează fiul
t de
asculta
au
care
Iudeii,
toți
pe
.
ducător al poporului —:el omoare
te
hotăreş
Antioh
—
siriană
oastea
învinge
—
păgîn
porunca regelui
- război

contra

lui, dar spre

a împlea

vistieriile statului

merge contra

atare Lisia,” care
Perziei — guvernarea imperiului să încredinţază unui
1) Eus. HE.

22, sau Suofr

VI, 26

împărtăşeşte

titlul evreesc:

Zu9fn9

Zaofavt

SufBawant?, al cărui înţeles pănă acum nu să ştie,

3] Prol. gal. „Maceabaeorum

Graecus cost, quod ex ipsa quoque

7

primum

librum Hebraicum reperi,

phrasi probari potest.“

Sccundus

—120—
trimite contra Iudeilor pe comandanții Nicanor, Gorgie şi Ptolomeu, numit
Mavron, fiul lui Dorimen, — auzind Iuda de. aceasta provoacă pe popor a
să ruga la Dumnezeu cerind ajutor (la locul Masifa, deoarece Ierusalimul
nu era ocupat dela Sirieni, iar templul era profanat)— Gorgie ce învins,
"chiar şi Lisia,

care

venisă: cu un

an

mai: tirziu

cu

o armată

foarte

“număroasă —- ocupă Sionul, templul să sînţeşte, să aduc jertfele le„galeşi să hotărăşte, ca în fiecare an prin: S zile să să sărbeze dela
25. Chislev înainte ziua curăţirii, templului: — merge contra tu„turor duşmanilor împărțind terenul de operaţiune între sine şi frații
“săi
—. murind “Antioh îi urmează pe tron fiu:său Antioh, numit Evpator, cărui “succede a ocupa mai multe cetăți din. Iudea, chiar şi

Sionul —

Nicanor trimis de Dimitrie, care a omorit pe Antioh şi i-a

luat tronul, atacă

pe Iudei,

e însă învins,

însuş

cade

—

Iuda, auzind

de Romani trimite la Roma soli. ca să încheie legătură de pate și
'de război — Dimitrie trimite în. ludea pe comandantele Vaechid —
“Iuda” cade în bătălie (la 160)— Ionatan e ales de urmaş, neputind
însă rezista lui Vacchid, care întărisă mai multe cetăţi, să încheie
pace — Ionatan judecă poporul nimicind pe. cei fărădelege — Dimitrie usurpătorul tronului sirian și Alexandru, fiul lui Antioh, căutau
„cu diferite promisiuni de a încheia alianță cu Ionatan —:să încheie
"cu cel din urmă — ambii regi să 'războese — Dimitrie cade —
Alexandru ajunge domnitor şi dă lui Ionatan foarte mari onoruri —.
de aci înainte Ionatan poartă o politică totdeuna priincioasă țării sale
aliindu-să cu regii, care ocupau tronul Siriei — alianța cu Romanii
și Spartanii
să reînoiește — războaiele între pretendenți la tronul
„Sirian —. după omortrea lui Ionatan (143) urmează frate-său Simon,
care observa aceeaș politică -— ocupă fortăreața Ierusalimului hotă„rînd ziua, ocupării de sărbătoare (23 a, luniia 2.) — domneşte
în
pace —: ţara, înflorește — înstituţiunile mozaice să restabilese -— po-

porul în sămn
nete

după

de 'recunoștință. îl alege

siclii mozaici — numeşte.
pe

Şi arhiereu
fiu-săn

Ioan

— bate moguvernator

— e omorit (135) de ginere-său Ptolomen, care spre a putea: ocupa
tronul

voiește să omoarăşi pe
pe tron Joan, numit Ilircan.

|
După

compusă

Ioan,

|

dar

nu-i succede
„i
„.

—- urmează

$. 54. Cartea II. a Macabeilor.
cele

în limba

împărtășite

de Jeronim această.

grecească. . Cine a, compus-0—

o
carte a fost

car

ee un
elenist în Palestina, poate în Ierusalim.— și cînd
sa compus, nu ştim, dar. cu greu s'a scris înainte
de „jumătatea

veacului

întîi n. de Cr.— Iosif“ Flaviu nu o cunoaşte
. Cuprinsul e paralel cu întiia, Mac., începe
însă ceva mai nainte
storisir
ea

(eu, Sele

uc IV, Filopator), dar o şi încheie
mai
cu învingerea lui | Iuda Mac abeu
l ast
asupra lui:i Nican
or
N
i
la an. 160 sau 167),
o.
id
ipanor
7

4

,

1

—

A

Cuprinsul : Iudeii din Palestina trimit o epistolă celor,din Egipet,
în care

să spune,

că templul

sa curăţit,
au

gâsit focul sînt,

deci și

ei să sărbeze zilele așăzate întru “amintirea acestor întîmplări —
relatează, cum eremia
a provocat. pe Iudeii, care erau să meargă în
robie, să nu uite poruncile lui Dzeu, ci să iee cu: dinşii foc sînt,
iar el a ascuns „sicriul, cortul şi jertfelnicul tămiierii întro peştară
şi nu s'au mai putut găsi — regele Aziei, Seleuc, trimite un povățuitor cu numele Iliodor, de a lua averile din templul Ierusalimului,

.
-

dar e împiedecat dela aceasta printrun înger — să espun certele.
între arhiereii
din Ierusalim sub urmaşul: lui Seleuc, Antioh Epi-.

fane: — acesta merge a doauaoară contra Egipetului — absența lui:
o foloseşte -un atare Iason -spre a lua stăpînireaîn Ierusalim, deşi
fără succes — Antioh .vine: în ţară, la Ierusalim, ucide foarte mulţi . .
Iudei — Menelau, arhiereul,îl conduce la templu — ia bani și vase: de acolo — să întoarce în țara sa şi trimite oaste ca să omoară pe
“-- Tudei — Iuda Macabeul cu alţi.9 s'au retras în- pustie — Antioh -,
trimite pe un învăţat atenian de a'provoca pe Iudei să-şi părăsască.
legea şi să primiască
pe cea păgtnă — unii ascultă, iar Eleazar (un

bătrîn) nu,:de aceea trebue

să . moară —

astfel “suferă -moarte

de

martir o mamă cu 7. fii— Macabeu îș adună oaste, atacă cetățile
căzute în idololatrie
--şi le 'surpă. -: Niranor. vine 'contra ' Iudeilor şi e învins — Antioh re'ntorcîndu-să cu rușine din Perzia. .
hotărăşte a să răzbuna contra. Iudeilor, dar căzînd întrun morb greu .
recunoaşte mîna, lui Dzeu, care ajutoră pe .ludei; le serie o epistolă
de pace

recomandîndu-le

a recunoaşte

de urmaș

pe fiul

său,

Antioh.

Evpator, — Iuda ocupă Ierusalimul şi fortăreaţa, sînțeşte templul,
„aduce. jertfe, 'începe lupta contra dușmanilor şi-i: învinge, încheie
alianță

cu

Romanii

lEvpator

—

năvăleşte

în țară,

dar neizbutind

a

ocupa Ierusalimul încheie: pace cu luda — Dimitrie, fiul lui Seleuc,
“omoare pe Evpator şi trimite pe Nicanor contra Iudei, dar e învins.
— duşmanii acuză pe Iuda, că e vina tuturor relelor: el fuge în
pustie — “Nicanor îl urmăreşte și ciocnindu-să armatele cade, sărbindu-să întru amintirea acestei întimplări ziua 13. a lunii a 12,,

aderă Adar (cu o zi înainte de ziua lui 'Mardoheu).

09.

2

În. Vulgata

65, Cartea IIL. a Macabeilor. *
nu să aminteşte, dar nici cea

următoare,

pare, că în. biserica apusană nu erau cunoscute.
deci
Cartea. de faţă e un product al gustului alexandrin și, deşi
e cuprinse în a IL.
de cele
istoriseşte întîmplări săvîrşite înaint
“Macabeilor, totuş fiind pusă în LXX după aceasta rezultă, că s'a
"compus mai tîrziu. Mai întîi să amintește în. can. 85. apost. .
să

şi la Teodoret.

o

a

îi

- Cuprinsul: Ptolomeu Filopator [221 —204)] purtînd război contra .
şi învingindu-l "vine la Ierusalim -—— „aici voieștea întra
Antioh
„lui

-

109

—

“în templu: —. preoții în. frunte cu: arhiereul îl roagă să nu facă acea-

"stă. fărădelege, el însă “nu

ascultă şi cînd voiește a. întra îi înțepe-

“meşte întreg trupul —'e stos afară — crezîndu-să înşălat de ludei
caută a să răzbuna contra. ludeilor din Egipet — dă poruncă, ca
"toţi Iudeii din ţară să fie aduşi, dacă nu voiesc a părăsi legea lor,
la Alexandria şi închişi în ipodrom, iar averea să să secvestreze—

să. hotărăşte o zi pentru pierderea
fani.
cu - vin şi -tâmiie,

celor

" din somn.— a doaua zi. nu-ş “aduce
iar a“treia

zi elefanții,

- deilor, hăvălesce asupra

închişi —

să îmbată

ele-

dar în ziua hotărită regele nu să deşteaptă

minaţi

aminte a fi decretat aşa ceva;

de soldați,

în loc să meargă

contra Iu-

soldaților 'omorind - orice le venia înainte —

"regele recunoaşte;,: că Dzeu e în ajutorul lor şi: porunteşte
a-i: slobozi — le împlineşte 'rugămintea,de a putea .sărba ziua aceasta de

mîntuire —

-

serie

căpiteniilor

din

cetăţi,

ca nimic rău să nu facă

ludeilor, iar celor credincioşi dintre
ei le dă voia a 'ucide
Sau lăpădat de Dzeu lor,
7

8.
Aceasta

pe ceice

56. Cartea IV. a Macabeilor,
e scrisă de un

"_xerzat în filozofia stoică,
egipteni nu. erau băntuiţi

iudeu din Alexandiia,

care era,

şi adecă de pe. timpul, cînd Iudeii .
de nime. — Sigur este, că s'a com-

„pus: înainte de surparea Ierusalimului. Parinţii bisericești o
-.
..
atribue lui Ios. Flaviu.
Cuprinsul : să espune cum Eleazar. a suferit martiriu împreună

cu alţi 7 frați arătind astfel, că pietatea e una dintre cele mai înalte
virtuţi cu scopul, de a îndupleca pe conaţionali să țină legea mozaică.

„18

57. Cartea Iudit: - _

- “Cele cuprinse
'în această carte nu să pot niciunde inter„cala în istoria, jidovească, şi de aceea coste o simplă ' prelue- rare a unei poveşti cu scopul, de a întări pe:aderenţii reli- " giunii mozaice în credința,că Dzeu le ajută. Limba originală

nu să poate hotărî; probabil'e, că s'a scris

evreeşte ori cal-

daice, care original s'a pierdut foarte” curind ȘI a rămas nu-.
mai traducerea grecească. Zimpul compunerii & veacul al 2,

n. de Cr. şi nu
niult după aceea sa făcut traducerea de
“un iudeu palestinean.- :
-.
Cuprinsul: Nabuhodonosor-era, regeîn Ninive,. iar Arfaxad în
Fetavana — cel din urmă şa întărit cetatea cu ziduri — popoarăle
* din prejur văzînd primejdia, ce le ameninţă, au trimis soli la Nabu„hodonosor, iar altele 'nu, de aceea el joară a să răzbuna — îucepiud
război cu Arfaxad, ocupă capitala, o surpă, prinde pe rege şi-l omoare
— viind timpul de a-ș împlini jurămîntul chiamă la sine pe
"mai
a

—

a
marele, oastei,
manilor

Olofern, şi-l

123

trimite

—- Olofern împlineşte

la Cilicia,

în urmă

„Sfătuindu-să

vina

—.

.

i

o

cu oaste număroasă

contra duş-

porunca, ocupă ţările dela, Ninive pănă

în nordul

cu. bătrînii serie

Palestinei

—

o epistolă: cătră

Ioachim,

bătrinii

arhiereul,

din Betulia

[pănă acum nu să ştie unde era situată această cetate] şi Baitomet in,-

provorîndu-i să păzască bine trecătorile — văzind . Olotern. rezistenţa,
„Iadeilor întrabă pe capii Moabitenilor, Amoniţilor și altor- popoară
supuse, ce fel de-popor sînt aceştia
— Ahior, căpitenia Amonililor,
spune pe scurt istoria ludeilor dela, petrecerea lor în' Caldea, Egipet - :
pănă la exilul babilonian încheind, că, dacă acest popor și acum. -.
ascultă de Dzeul său nu poate fi învins — Olofern mîniindu-să foarte
porunceşte, ca Ahior legat să fie trimis la Betulia, ca aşa să să convingă

de

contrarul

—

Ahior

e bine primit

de locuitorii

din

Betulia;

el le spune afacerea sa cu Olofern — mulțimea cea mare de. oaste
înspăimîntă pe Betulieni. —
Olofern :nu-i atacă deadreptul, ei abate
apa, ca aşa prin sete să-i constringă a să preda — poporul din cetate ne

mai

putînd

suporta

cere

dela căpitenie,
ca

să. să predee duş-

manilor — să pune un termin de,5 zile, după cari, dacă nu va veni
nici un ajutor, vor face aceasta -— hotărirea .bătrinilor ajunge-.
la cunoştinţa unei .văduve bogate și frumoase, ludit — ea mustră
pe bătrîni pentru slăbiciunea lor, cere ca să-i. îngăduie a eşi-de sară
din cetate — merge deadreptul spre tabăra duşmanilor.'e prinsă si,
dusă-la Olofern, care văzindu-o porunteşte a o tracta bine — ea îi
spune, dece a venit::e drept, că ludeii sînt: neînvinși -pănăce ţîn legile

lui' Dzeu,

prevăzînd

dar

acum

vor

fi siliți

să mănînce

din jertfe,

căderea cetăţiia fugit de acolo;va rămînea

va spune. timpul,

cînd

să atace

cetatea,

dar s'o lasă

și ea

în tabără și-i
în fiecare sară

a eşti afară de tabătă, ca să să roage la Dzeu —-a 4. sară Olofern,
dă ospăț, la care să îmbeată — ludit să foloseşte de aceasta, îi
"taie capul, îl-predă servitoarei. sale şi neîmpiedecate'de nime ies
afară de tabără; merg în cetate, provoacă pe locuitori a ataca pe
duşmani

— . oastea

văziudu-să

fără

conducător . ajunge

în

cea

mai

mare disordine şi. e bătută — să mai spune, că Ahior a primit le'de toți, a rămas. viața ei întreagă
gea mozaică, iar Iudit, stimată
E
Sa
văduvă.

$. 58. Adausutile Ia cartea Esti.
Cartea. canonică Estir are “numai 10 cap. În LXX sau
făcut la unele :capitle adausuri, iar Jeronim. în. traducerea,
“sa le-a pus la sfîrşitul cărţii (cap. ..10, j— 16, 24). Aceste
contraziceri între
adausuri sînt compuse grecește și afiin-du-să
l grecesc le-a
traducătoru
ele şi textul canonic să. vede, că nu
a
făcut, ci.un elenist din 'Egipet. -":
Cuprinsul : Înainte de Estir 1,,: visul lui Mardoheu despre 2
; după Estir 3,3: edictul lui Arbălauri, cari să luptau între sine
„.

.

-

taxerxe (aşa.să numeşte aici regele). de a nimici pe Tudei; după
Estir 4,7: rugăciunea lui Mardoheu şi a Estirei pentru”. mîntuirea
poporului ; în loc de Estir 5,1„—ea: primirea. Estirei de rege să deserie mai

S.,ş:

larg;în loc de Estir

pe

al doilea

.

edict allui Arta-

“xerxe,.- prin care să permite ludeilor a să apăra contra duşmanilor; după Estir: 10,4: Mardoheu înţelege acum visul. În subscripţie
“să aminteşte, că Dositei cu flu său, Ptolomeu,a adus cartea în Egi„ pet'în al 4. an al lui Ptolomeu şi Cleopatra.
NR

GAPITLUL AL DOILEA.
Cărţile didactice. |...
Ş. 59. Cartea Tobit. De
Amindoauă persoanele principale din carte
cu acelaş nume, ori deosebit. :LĂXX numeştepe

“Tofir, evreeşte "25; Itala şi Augustin:
„. ronim şi Vulgata: Tobias, cum
„prelucrarea - poetică

diție. Limba
punerii. nu

a

unui

să numesc
eroul cărţii

'Zhobis,. Tobis; Ie-

să numeşte și fiul.

Cartea

material istoric 'păstrat în

e
tra- -

originală e cea grecească.
- Autorul şi timpul comsă pot hotâri mai

pus de un
- de. Oristos.

deaproape.

iudeu palestinean
E
a

în

După

unii sa

com-

veacul al 2.-sau
a

1. n.

„+ Cuprinsul. conţine întimplări din exilul asirian. După risipirea
imperiului. Israil locuitorii sînt deportaţi în prinsoare— între aceştia
"era şi 'Tobit, 'născut

în

Tisbe

din seminția

Neftali,

un: bărbat

pios,

„„observînd întru toate legea - mozaică — aceasta, continuă el şi la
curtea asiriană, al cărei furnisor ajunsesă, fă:înd milostenii față de
conaţionalii săi ——. mergind odată în Media - depune la un atare Ga:
vail 10 talanţi — după moartea, iegelui urmează fiu-său, care era
crud, ucide mulţi Iudei,:pe care 'Tobit îi îngroapă noaptea — regele
prinde veste. de aceasta și Tobit spre a scăpa de urgia lui e silit a -

fugi— după omorirea regelui (urmînd fiul acestuia, Sarhedon) 'Tobit să

re'ntoarce la Ninive,

dupăce

păharnic

înalt —

şi diregător

nepotul

său de frate, Ahiahar,

întraceea

îngropînd

ajunsesă -

el înainte

de săr-

bătoarea cincizecimii. şi fiind spureat n'a întrat în casă, ci s'a culcat afară sub streșina casii — aici -îi cade în ochi tină dintrun cuib

de: rîndunele,

„să îngrijeşte
—. odată -a

zind că e
zînd,

că

orbește şi nime nu poate -să-l vindece —

de dinsul, precum și. femeea sa cu lucrul
căpătat ca un ied, îl aduce acasă; iar

furat,

nu-l

nici milosteniile

nepotu-său

de mină
el, cre-

pretinde 'a-l. retiapoia stăpinilor — femeia,

poate

abate dela gîndul lui îl ocărăște

lui nu

şi

zice.

vă-

că

i-au . folosit, dupăcum arată starea de faţă

—:

—

“Tobit îș cere. moartea

" “tana

—

că Sara, :fata lui Iaguil,

195: —

în

aceeaș

zi

să

întimplă' în

îș cere moartea,

Ecba-

deoareceo acuzaseră

servitoarele,
că ca ş-ar fi omorît pe cei 7 bărbaţi, ce-i avusesă (deşi
aceâsta: Sa întîmplat prin diavolul” Asmodeu) — spre mingăierea
. amindutora e trimis! Rafail — 'Tobit erezind, că î-să apropie sfirșitul
chiamă -pe

fiu-său

'Tobia,

îi 'dă sfaturi:

să cinstiască

pe mumă-sa, -

niicicînd să.nu o mihniască, să facă milostenie, să-ș ia femee din.
neamul său, să. nu fie trufaş. faţă de fraţii săi, să uu-să dee beţiei,
să ceară sfat şi să-l asculte, totdeuna să-ş aducă aminte de Dzeu;
îi spune apoi, că în Raghe la Gavail a lăsat: 10 talanți, să meargă
să-i ia"— 'Tobia găseşte un bărbat, care să îmbie a-l însoţi în cale,
_ numindu-să Azaria, finl lui. Anania celui măi mare dintre frați..
(adetă -ai lui 'Tobit) — plecînd: Tobia cu Azaria: sosesc la rîul, Tigru,
unde acela spălindu-ş picioarele :vede eșind un peşte mare— Aza-:
ria îi zice să-l prindă,să scoață dinel fierea, ficatul și inima — pe
- drum îi spune să ceară pe Sara de soţie — la Raguil sînt bine primii ;. cer pe Sara; îi spune, că întrind în odaia de durmit să aprindă
_ ficatul“şi inima, ceeace sîmțind Asmodeu va fugi — aşa să ŞI în-_
tâmplă, iar A&modeu e legat în Egipetul de.sus.— întracestea Aza-la Raghe, aduce cei 10 talanţi,să întorc la “Tohit şi
ria călătoreşte
la porunca lui Azaria îi ung ochii cu fierea, în urma căreia, capătă
vederea — câ sămn de mulțămită voiesc să dea lui Azaria daruri,
dar el le spune, că e îngerul Rafail și că” anumea fost trimis întrajutorul: lor — 'Tobit „mai trăiește încă mulţi ani — pe pâtul morții
de ani) spune, că Ninive. va fi. surpată,
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dar iarăş va fi miluit —
după

- —

moartea

sfătueşte

părinţilor

(după

asămene

pe „Tobia
porunca

şi Ierusalimul,

să să mute în Media,

lui “Lobit Înmormîntaţi

la adinci
-1a- un loc)să mută Tobia.la Echatana, „unde trăiește. pănă
risipirea.
de
auzit
a
că
aceea,
şi
-să
adaogindu
ani)
de
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bătrîneţe
,
PI
a
Ninivei.

„18.60.

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui. Sirah. .

Manuscriptele şi. ediţiile greceşti dau acestei cărţi nu-

Zodia 'Imoot Zid, care e. luat dela cuprins;
mele
dela
Vulgata' să numește „Fcclesiasticus (bisericească)
felul
în.
buinţarea ei în piserică. — Ea e compusă
dar e de. un: cuprins cu mult mai
“ belor lui Solomon,
2—

Autorul

să

numeşte . (50, 22),

nu. adaogă

despre . referințele . sale „personale, „ci
“e

—
Ierusâlim.

din

1— 26);

38.

Dar

lăudindu-să

amintește
arhiereul

amintindu-u-să în prolog
010 . traducătorul

anal

virstei

sale sub' Evergetes

iar în.
întreprover- "bogat.

însă

numai,
Simon

ca unul
a

nimic

„că
(50, i

ce în al
Teri

a venit în. Lsipet,

300 sau 280n. de Cr. Nepotul
pelă t
pare că. autorul a trăi
Car6 e şi traducă torul, spune în prolog, că a. făcut
“ autorului,li. care

*

_

.
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—

|

o

traducerea”
din originalul eureesc, ceeacesă dovedeşte și: prin
- îusuşirea, ortografiei grecești, prin. obscuritatea textului!)
Cuprinsul : omule recunoscînd

mărimea,

să să teamă de ea — fiind ispitit
supoarte

toate cu

bărbăţie,

căci

înțlepeiunii “lui Dzeu

de Dzeu'să

el voiește a

-

nu

despereze,

ci să.

arăta, că e bine

primit

'— copiii să să poarte fâţă de părinţi cu: bunăcuvință, să nu-i .
“lasă nicicînd fără ajutor — săracii.
să tie sprijiniți— bine, să între-.

buințăm bunurile: timporale şi să nu ne prea -încredem

întrinsele—

să băgăm bine samă de limba noastră — să destria adevărata prietenie şi urmările înțelepciunii adevărate — îndeamnă la pace cu toţi
„omenii — omul să ştie cum îș alege prietenii — fereşte de sume-..
“ție care „duce la pierzare — la judecarea oamenilor să nu: căutăm
„numai

la exterior,

căci

foarte

uşor

ne însălăm

—:să

nu'căutăm

a,

“agonisi prea multe .averi, deoarece nu le putem lua cu noi:— să .
nu lăudăm pe nime fericit, căci abia mai tirziu, după moarte vom

putea zice ceva —

mîna. de binefacere să întindem numai -celui cre-

dineios şi drept, iar păcătosului nu

“deopotrivă cu dinsul —

— omul

să să; însoțască cucei

deosebită e conștiința bună

de cea rea

—

arată folosul înţelepeiunii și izvorul păcatului: —. părinţii să să îngrijască de creşterea copiilor. —. Dzeu pedepseşte pe făcătorii de rele,
—

omul

să să feriască

cleşug —

_cini

—

corpului

de vorba

laudă relaţiunile bune

laudă
să

femeile

pierde. prin

spureată,

de multă

între oameni:

vurbire,

şi femee,

reguli

spre

—

vorbeşte

bune -si mustră. pe: cele rele —
lăcomie

şi

de vi-

bărbat

nesaţ —

ve-

sănătatea
a

alina

„„ greutatea vieții omenești — viaţa are multe daruri bune, darsă află
în ea şi -ticăloşie — : omul să teme

de

moarte

despre

linguşire şi cerşitorie :-- numele cel bun e cea mai mare avuţie —

lucrurile făcute de Dzeu sint aşa de mari încit, dacă ne-am incerca,
nu-l putem lăuda după vrednicie —- arată din viața, patriarhilor israilteni, dela Sim pănă după exil, că mila lui Dzeu e totdeuna aproape
de ceice îl iubesc, deşi pe unii pentru fărădelegile lor îi pedepseşte, '
dar

nu-i

lapădă

de:tot

dela fața sa —

-- nea, în „care el a aflat cea mai mare

îndeamnă

odihnă.

--

a căuta înțelepciu-

:

„a
“$. 61. Cartea înțelepciunii.
În manuseriptele și edițiile greceşti. să numeşte

|
vogpla :

Zoiwuiiv. sau Zalourros. Jeronim a fust cel. dintii;: care a
numit-o pseudepigraf, şi așa. s'a omis în- inscripţie numele. lui
_„

Teronim
p

zice:

pevOtriyoagpos,

„Fertur et Ravagtroş, Jesu fiii Sirach liber ct alius
.
.
a
:
._.
i
qui Sapientia Salomonis inse ribitur. Quorum
priorem Iebraicum

reperi, non Ecclesiasticum ut apud Iatinos, sed: Parabolas
similitudinem Salomonis non solum. librorau
sed. etiam materiarum
genere coaeduaret“ (Praef, în vers.-libr. Salom.)m.'Denumere.
este. că în Literatura
creştină, cartea aceasta să citează mai întîi la Clem. observat
Alep. . ?: N
ÎN
îi
.
:
v
|
A

(această numire să află
numai la dinsul) pracnotatum, cui juncti erant Ecclesia
stes et Canticumi Canticorum,.
ut

—

127—

Solomon. Atanasie - şi: pifane'. o' numesce 7avdosros Goia.»
Scopul autorului e de a arăta, conaţionalilor, “că pietatea aduce . cu sine binecuvintări, iar idololatria;
rele de: tot' felul şi deci
să-i” induplece a împlini „legea .lui Dzeu. Autorul nu e So-.:
lomon,!) “precum să numeşte „vorbitorul în. carte '(7—9),
ci-un Iudeu din Al xandria, din timpul. mai tîrziu al Ptolo-:
„meilur. Aceasta, rezultă fără îndojală din cuprins şi tendența

ci; să

amintesc

asupririle” din. partea,

regilor străini, şi,în

“urmă conţine foarte „multe idei din -filozofia alexandrină. Limba
originală e cea, grecească. (Ieronim. zice: 'ipse' stylus Graecam.
cloquentiam - redolet.)
RI
a

"Cuprinsul.
deuna

dreptatea

Ceice sînt "chiemaţia: stăpîni 'să urmăriască totşi.să

nizuiască

de a nutri .în

lor. înțelep-

sufletul

ciunea.— oamenii fărădelege, crezind, că viața e humai pămintească -

pe cel drept, pe
și după moarte toate încetează, „caută de a asupri
“cel sărac, pe văduve, ca cu atit mai uşor să poată trăi; iar drepți,
deși aici pe pămînt adeseori sînt cercaţi de Dzeu, au încredere întrinsul, „fac, binele.și așa liniștiți așteaptă oara morţii— păcătoşii
vor vedea, că, cei desprețuiţi de. dinşii. sînt lui Dzeu bineplăcuți şi, că tot ceeace: ei'au avut în lume, nu le foloseşte, precîni drepții

au de

toate — urmează: îndemnare

cătră. stăpinitorii din lume, de

a căuta să-și âgonisască înțelepciunea. dzecască, fiind ea: mai
decit toate bunurile lumii; folosul ei. este mai -mare, deoarece

să

de a-l înzăstra

chivernisese printrînsa — o rugăciune cătră Dzeu,

-cu înțelepciune — să mustră aceia
frumseţa

lucrurilor

din vobie

dîndu-le

din

lume

bună
toate

care, în loc de a cunoaşte din

pe Dzeu,

au

îndumnezeit

natura,

ba

chiar şi lucrurile mînilor lor.— arată uriciunea, izvorul şi urmările
idololatriei — Dzeu pedepseşte răutatea, oamenilor, ce să vede din
istoria Egiptenilor, asupritorii Isiailtenilor, pe care Dzeu: i-a scăpat
multe .binefaceri

— arată în

urmă,

că cei fărăde-

PE

lege vor peri, iar credincioșii să vor mintui.. d

“Ş.. 62. Rugăciunea iui Manase:
“Această rugăciune.a regelui din Iuda are

,
bază

istorică

na-: “în. 2: Cron. 33,: i —. FPa”nu este prelucrarea origi
i
dh
Cron.
lului evreesc din: cuvîntările lui Hosai (2.:
îi
Cr.
care a trăit: înainte de
, ia
iț
unui iudeu
compoz
|

Cuprinsul : Regele

Sardoheu,

comandantele

aici mărturiseşte” el întro

Manase

pentru

fărădelegile

sale

e învins de :

regelui Asarhadon,' şi dusîn prinsoare —
rugăciune de pocăință,

că

Dzeu, e:atotpu- .

iat August
iu, jar
La ţiu,
Tertul,,
2
Aus in şii IeroniLEm
Cler Alez.,
Tertul., Lactan
onsta a sustine
eau Clem.
susținau
1) Aceast
că Filo ar fi
afirmă,
care
unii
e,
sint
că
teşt
amin
nai
o ncagă, cest din n
,
RE
,
aa
:
compus-o.
E

E

RI

=

tenic, atotbun,- îndelungrăbdător şi că toatee nefericirile, « re vin asupra
„omului, sint pedepse. pentru păcitele săvirșite,
,

|

E

OAPITLUL:

AL

N

TREILEA.

„Cărţile: profetice.

|

|

|

Cartea Baruh.

“$. 63.

_

-

CN

Ba e compilaţie din : leremia şi alte “cărți ale TI. V.,
atribuită lui Baruk, soțul lui Ieremia; cu scopul de a întări
pe: conaţionali: în suportarea, “jugului: “străin. :— Deşi să
află multe evraizme,:
totuș fiind în mare atirnare de traducerea. grecească: a T. V..rezultă, că' sta compus greceşte de un
iudeu elenist din Alexandria, „probabil că pela mijlocul vea
“cului “al 2. n. de Cr. Anză la scriere. 4. dat împrejurarea,
“că vasele de ar gint, luate de Nebucadnezar. din. templu, cari
să făcuseră - în
Ierusalim,

în

5 Cuprinsul

locul

celor de

-fruntea

căreia,

În al

aur, au

fost .trimise comunei

stătea -arhiereul

din

Ioachim. *

5.'an al exilului Baruh ceteşte, înaintea rege-

lui: şi a mai marilor poporului epistola sa, în care să arată, că exilul e o pedeapsă binemeritată pentru păcatele lor — să mănrturi-.
„ seşte, că Dzeu are milă cătră popor: şi-l va mintui, dar 'să caute
înțelepciunea dzeească şi să-i urmeze '— făgădueşte, că Dzeu. fără

îndoială îi va mîntui — Ierusalimul să provoacă a să veseli şi bucura
de această

mîntuire.

|

N

Ă

-

-$. 64. Epistola lai Teremia.

Această epistolă. e pusă. în Vulg.

„„Baruh.
curată

Ea

e ::neautentică,

şi din . explicarea . falză

cu 7 generaţiuni.

ce

ca, cap. 6 la cartea lui

-rezultă. din
a celor

70.

de

limba

grecească:

ani ai. exilului -

Timpul și locul compunerii nu să pot: Dotări.

Cuprinsul : conține. întrun

capitlu „profeția,

viitoarei

ocupări

a

Ierusalimului prin Nabuhodonosor,: care va duce pe Iudei în. robia
-din Babilon, unde vor vedea, mulți zei, căror vor. sluji. mulţi preoți
și mult popor va aduce jertfele sale — „arată scăderile acestor idoli,
din cari Iudeii să cunoască, că nu sînt vii şi nu pot. ajuta nici strica :

deci ssă nu să, „teamă de ei.

65. Adaustrile
- “ttiiui

dai

are bază

la Danil.

istorică, cele doauii din urmă. însă

nu. “Istoria despre Suzana să espune astfel, încît cu “greu poate.
fi crezută şi pare a fi numai lauda, -” înţelepciunii + lui Danil
;

iar

cea

despre Bal

şi

bălaur

e imitație aventurioasă după

Dan. 6. Toate 3 au fost compuse grecește. și sămănînd limba, .
cu cea a LĂX e probabil, că traducătorii alexandrini. le-au
încorporat: deci sau compus în Egipet -pela finea veacului al |

3., sau începutul veaculuial 2..n. de Cr...
a). Cîntarea

celo»
3 tineri în

cuptorul

Ma

de foc (Dan. 3, 23—s9):

Să

espune, că exilul e pedeapsa dreptăţii dzeeşti pentru păcatele popoTului — să laudă şi preamăreşte Dzeu, care a făcut universul spuindusă, cum Dzeu în acest cuptor i-a ocrotit încît nimic nu li sa

întîmplat.
a
„b) Îstoria Suzanei
loniană cu numele

„săi,

avea

soţie

A
(Dan. 13).

Un

a
e
iudeu în captivitatea babi-

Ioachim, foarte avutşi binevăzut. la. conaţionalii :

foarte

frumoasă,

Suzana.—

la dinsul 'veniau

foarte

mulți dintre Ludei, între care şi 2 judecători bătrîni, care voest s'o
seducă, dar făiă succes'— astfel să hotărăsca o pierde învinuindu-o,
_că'au văzut-o curvind cu-un tînăr — după legea mozaică adulteriul
- să pedepsia cu moarte; această pedeapsă ar fi nimerit-o şi pe Suzana, dacă nu întrevenia Danil — el întrabă pe fiecare piritor îndeosebi: 'unul zice că a văzut-o sub schia, la ce Danii îi răspunde: „îngerul Dlui te va spinteca în doauă;* al doilea că sub un prin,
iar Danil: „îngerul Dlui avînd sabie să te taie în doauă“ — ceeace
“Sa și întîmplat)
e
o
"€), Istoria “lui Bal şi a bălaurului (Dan. 14). În' Babilon era
un idol, Bal, căruia Cir aducea :mari jertfe, țiind pe sama lui 70 de
peoți

cu

familii

—

regele pe Danil.a

provocînd

i-să închina îi spune,

că idolul e pe dinlăuntru. de lut, 'iar pe dinafară de aramă: deci ne“fiind “viu nu miânincă — să face o încercare. ameninţindu-l. pe.
Danil cu moarte — să pun jertfele, să închide odaia unde era ido- .
lul şi sigilează cu inelul regelui— a doaua zi întrînd amindoi. |
văd jertfele” consumate, dar şi. urme în cenușa ce presărasă Danil ..
pe podea — toți preoţii sînt omoriţi împreună cu familiile lor, iar i
|
II
|
.
- idolul sfărimat.

un bălaur ca zeu —

Asămenea să cinstia acolo

e pro-

Danil

a să închina lui, căci e viu: şi măniucă — Danil îi: vocat de Cir
răspunde, ' că îl. va omori. fără sâbie şi - toiag — el prepară o
amestecătură de rășină, său şi peri, o dă bălaurului, care mâncîndu-o
crapă — poporul să revoltă şi cere pedepsirea “lui Danil, care ni-miceşte toți zeii imperiului —. Danil e arun;at în groapa leilor, pe“ trece acolo 6 zile fărăa i-să întîmpla ceva — a 6 zi un atare Avade
cum în Palestina, ducînd de mincare secerătorilorla cîmp, e adus.
DEI
:
|
A
1).

În

original
a

de cuvinte: cel dintii zice, că a văzut-o U70

e joc

i
sună: O dyyelos
sentinţ.
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e
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un înger prin aer în Babilon la Danil,
groapă şi aruncaţi duşmanii lui.

|

s'a păstrat numai în traducerile, latine,

etiopice

„Autorul

nu

cul 1. după

N

aceea e scos din

| $, G6. A IV. carte Ezra.

Ea

ene,

care după

şi: armenice

sub

e .cunoscut,
iar

Cr.- Limba

numele

timpul

originală

arabice,

Apocalipsa

compunerii

e cea

siri-

lui Ira.

parea

fi vea-

grecească, . ceeace

vede din mulțele

grecizmece să află în

din citările unor

părinți.

traducerea
|

să

latină și

-

Cuprinsul: În al 30. an după risipirea Ierusalimului primeşte
desluşiri Ezra în Babilon, care cu post şi rugăciune să ruga la Dzeu
pentru popor, că veacul de acum va înceta, dar înainte de aceasta
va fi judecată grea — -viitorul imperiu (simbolizat. prin vulturul
cu 12 aripi şi 3 capete) va fi nimicit prin imperiul lui Mesia, care
fără arme va învinge pe toţi duşmanii prin puterea cuvîntului şi
va domni în pace peste cei pioşi și peste cele 10 seminții exilate de Salmanasar — acestor împărtășiri în 6 viziuni prin îngerul lui Dzeu Uriel urmează a 7. descoperire, în care i-să spune stirşitul lumii — să compună pentru popor cărţile sînte, ceeace înspirat

"de Spirit o face în 40 de zile compuind
și 70 ascunse)

94 de scripturi (24 publice

dictind la scriitori inspirați.

o

Adausulill..
$, 67, Scurtă privire istorică.
“Avram fu ales a fi începătorul unui popor, care să “păstreze
cunoştinţa, adevăratului Dzeu. — Acest popor crescu mare — deși
era asuprit în Egipet — şi cînd s'au fost împlinit timpul cercării
“lui, îi trimite pe Moisei, care-l scoate de acolo şi-l duce în țara
făgăduită. — Înainte de aşăzare în Canaan însă i-să dă legea, în
care e depusă voia lui Dzeu, precum şi toate, ce poporul ales
are să împliniască. — În lege să: cuprind
- principiile de stat, care
mai tirziu capătă rege văzut ca locțiitorul .îevăzutului rege, al lui
Dzeu. —

Dar

pentruca

legea

să

să

păstreze.

în .curătenia:

primi-

tivă să așază starea preoțască, căreia în timpuri deosebit de primejdioase pentru stat vin intrajutor. profeţii.
»
|
Dupăce își aleseră rege văzut în: persoana lui Saul —o0
urmare a teocraţiei în decădere — alee Dzeu dinastia lui Dart.
— Fiul acestuia, Solomon, lasă ca urmaş pe Roboam.
Dar fiind
dările foarte grele poporul cere neducerea lor. —
însă .
oboam
„AUsă despart, “aleg în Ieroboam
: , de aceea 10 seminţii
:
nu săă învoieşte
rege propriu cu reşedinţa în Șechem,. zidită de el pe muntele
Efraim

= - chiar

(. Reg.

și cea

12, 28);

religioasă

Jar pentruca

—

să

cu dinastia

să

rampă

lui

David,

orl-ce

legături

introduce în

A

iai

—

i

,

131. —.

Bet-El cultul lui Baal și al altor zei. — Acest imperiu să numia
al lui Israi! sau Eyra/m, pecînd celelalte seminţii (Iuda şi Veniamin),
cari au rămas credincioase casei lui David, au format imperiul Iuda.
Aceste 2 imperii erau întrolaltă în necontenită luptă, ceeace au ușu- |
rat duşmanilor ocuparea şi nimicirea lor. — În imperiul Israil au fost 19 regi din 9 dinastii, iar în ludă 20 de regi din dinastia lui David.
Toţi aceşti regi au fost în cea mai mare parte răi şi neplăcuți
lui Dzeu pentru idololatria şi fărădelegile lor. De aceea Dzeu le pre- zice

prin

profeţi

peirea

şi surparea

mul rege din Israil, Zacee
lesar (Teglat-Falasar) multi
sub Osea, urmaşul aceluia,
maria ducînd pe locuitori în
mîind acum țara mai pustie
Reg.

17,

s4), care

în patrie —

dau

miţi aşa

cauza,

din

amestecîndu-să

naştere

imperiilor.- Aşa

sub

.penulti-

cu

poporului

că între

alte

locuitorii. autohtoni.

—. rămași

mestecat al Samarinenilor (nu-

cetăţi au

ocupat

şi Samaria).

După surparea imperiului Israil imperiul luda mai există încă
preste 130 de ani. Dar nebagînd în samă dreptatea dzeească, care e
şi pedepsitoare — manifestată în risipirea imperiului Israil — ajunge
mai întîi în atîrnare de Babilonia-(sub Ioachim), cînd unii nobili sînt
duși în Babilon (probabil pela 605), între care şi Danil. — Jehoia, urmasul lui Ioachim, să deportează cu un număr mare de locuitori (între care şi Ezechil) în Babilon (5»9 sau 595; 2. Reg. 24,
1 a4) pănăce sub Zedechia capitala e ocupată, locuitorii împreună cu:
regele orbit duși în prinsoarea babiloniană (583 sau 585; 2. Reg. 25)

a) Regii din amîndoauă, imperiile sînt următorii: .
Israil:

leroborm 1 (981—939)

-

„

. Xadub (959—957)

„ Baasa (Baesa, 957—933)

Ela (933—931)

Zambri

(Simri,

.

-

N

|

Ahab (919—897)
Lehu: (883 —S55)

uda:

Abia. (964—961)

Amri (Omri, 931—919)
o

_

Boboam (981—984)
„Asa (961—920)

931)

Si

Ohozia (Ahazia, 897 —S95)
|
Ioram (895—853)

E

Se

„. Iosafat (920—895)
SI

Joram (895—S587) o
-Ohozia (Ahazia, 887)

Atalla, (386—880)

„. Ioas

(880—840) -

Amazia (840—811)
a
(855— 538
Ieroboain Il. (823—181)
a
a
Azaria (Ozia sau Uzia,
„e
Anarhie (181--770)
811—759)
Zaharia (310) b) În Asiria: Ful (2. Reg. 15,15)

Ioahaz(lehoas, 835--822)
Ioas

cea,
"e sfirsitul domnirii sale dev'n neatirnătoare Media şi Babilonia,
IE
din armă e Nabbnasar, cu care an al eliberării incepe era Nabonasar: 747 n.

ED NN
.

:

sau Pecah, să deportează “de: Tiglat-Pilocuitori în Asiria (2. Reg. 15, 25), iar
Salmanasar ocupă la 721 capitala SaAsiria şi Media (2. Reg. 17, 6. —Ră-.
de. locuitori să aduc colonişti păgîni (2.

e

pm

—
_ Sellam (Sallum,
Manahem

aceia

132 —

770)

|

(Nenahem,-770—"760)

(Pecahia,

760—758)

[o

-.

“Facee (Pecah, 753—"738).

”

- Zotam

În Asiria: Tiglat-

|

(759—743)

|

Pilesar (744—721, 2. Reg. 15, 59; 16,7)
Ahaz (743—1727)
Anarhie (135S—"130) .
-.e
"Osea (730—721). În Asiria Salmanasar V. . -

„9971—199,

2. Reg: 17, 3 (probabil identic

cu Salman; Os. 10, .).
Sargon (Sargina, 727—704)

Sanherib (104—680)

E
....

.

e

|

Leechia (Hischia, 727—
698)

Asardan (Asarhadan, 680—667, 2. Neg. 19,34). :
Sardanapal.
VL (667—647)
|
AManase (G9S—643)
Asur-edil-el (Kineladan, 647—625) „i
Sardanapal VIL (623
2 —606)
|
e

€) Regii babiloneni
Nabopolusar (625—604)

.

i

o

Iosia (641—610)

-

Ioahaz (610)...
Joachim (610 — 599)

“- Nabucudrusur (Nebucadnesar, Nabuhodonosor, Zoachin (lehonia, 39) E
604—561)
|
i
|
o
LL
Evilmerodah (561—539)
Neriglisar (559—555)
„ Laborosoarhod (cîteva, luni)

Zedechia (Tidehia, 599
— 5S8 sau 585)
Da

Nabonet (Labinet, 555--538)
îr

Danil aminteşte numai
riu

Medul,

fiul

pe Nabuhodonosor,

lui Ahașveroş. —

„ în următorul mod:

Armonie

între

Cir, Belşaţar şi Daaceste

-

date: să aduce

Belșaţar==Evilmerodah; Belşaţar=—Nabonet, ulti-

mul rege al Babiloniei, este fiu ori nepot lui Nebucadnezar; Dariu=
„Astiage din Media, care după omorirea lui Evilmerodah.
prin cumnatul său Neriglisar ocupă Babilonul, iar în anul următor pierde. domnia în Media prin Cir şi Babilonia devine neatîrnătoare ; Dariu=Ciasare II., fiul lui Astiage, aliatul lui: Cir la ocuparea Babilonului.
Ocupînd Ci» “Babilonia (536 sau 537) concede ludeilor a să
„rentoarce în patrie și a rezidi templul, ceeace şi fac ei sub Zorobabel sau Zerubabel şi arhiereul Iosua. (Isus). Zidirea să sfirşeşte
sub Dariu Istaspe (vezi cartea Ezra şi Neemia). De aci înainte stau
Iudeii sub suveranitatea Perșilor pănă la: nimicirea imperiului. prin

Alexandru cel Alare (330).

d) Regii perzeşti după Niebuhr (vezi pag. 133) sînt: Cir (558— 52%,
Ezra 1,.); 2. _ Cambise (529—52
2
2, 2, Ezr.'4
Lzr,
probabil
:
ili identicic cue Ahaşvei
ver);
3, Smerde (522, prob. Artaxerxe, Ezr. Pu 7 —29); 4. Dariu.
L. pd

(521-—485, Ezr, 4 si 56 ete. Agh: 1,1; Zah. 1, 1); 5.
(485—465, prob, Ahaşveroș, Est. 1,1); 6, Artabanus [465]; Xerze
7. Arta-

|

—

zerze 1. Longiman [465—424,

183 —.

după alţii 474, Artahaşta, Ezr. 7, a.

S, 1]; 8. Xerze 11[424], 9. Sogdian [424]; 10. Darlu II. Nothus
[424—404, poate „Dariu Perzul“]; 11. Artazerze II. Mnemon [404— .
364]; 12. Artazerze III. Ochus [364—338]; 18, Arses [338—335]; -

a

[335—330].

14. Davlu III. Codoman

După moantea lui Alexandru
întîi sub regii Ptolomei din Egipet,
Sub aceşti regi au ei o soarte

cînd

cel Mare [323] vin Iudeii mai
apoi sub Seleucizii din Siria. —
mai.bună,

cînd

mai

rea. —

Plolo-

meu L. Lagi duce 'pela 320 mulţi iudei în Egipet. Dar mai tiran a
"fost fată de ei zintioh IV. Epifane [175 —163], care voiește a lega
țările supuse lui mai strîns întreolaltă prin unitatea religiunii. De
aceea să încearcă a stîrpi religiunea mozaică. — Dar fiind învins,
Iudeilor le succede a mai întemeia odată dela 140 înainte un im
_periu național sub principi din casa Asmoneilor [Macabeilor], pănăce
în urmă certele din lăuntru dau -Romanilor prilejul de a-i -supune

o

e

“ [la 63 n. de Cr.].—

e) Regii Ptolomei: 1. Ptolomeu ]. Lagi (306—284); 2. Filadelr
5.
(284—2947); 3. Erergetes (241—221); 4. Filopator (221—204);
Etersau
Fiscon
7.
—145];
[150
Pilometer
6.
Epifane (204—180);
“ getes [170—116,

parte

cu

cel .de mai

nainte

fiindu-i

frate.]

seleuf) Seleucizii: 1.. Seleucus I Nicator ocupă Babilonul [era
Antioh
3.
62];
[251—2
Sati»
TI
Antioh
cidă începe cu an. 312]; 2.
5. Seleucus
1] 'Fheos [262—245]; 4. Seleucus II Calinic [245—226];
87]; 7.
[224—1
Mare
cel
IL
III Kevaunos (226—224],6. Antioh
3. Antioh
;
nainte]
mai
de
celui
fiul
—175,
Seleudus 1V Filopator [1831

IV Epifane

V
[175—163 fratele celui de- mai nainte]; 9.. Antioh
1 Sotir

10. Dimitrie
Ecpator [163—161, fiul celui de mai nainte],
[152—145]; 12,
„Balas
dru
Alexan
11.
1V];
[161—150, fiul lui Sel.
13. „Antioh VI
1];
e
Dimitrie UL. Nicator [147—140, fiul lui Dimitri
tor ;

138, usurpă
[145—143, fiul. lui Alexanaru]; 14: Trifon. (143—
E
e].
Dimitri
lui
fratele
(138,
15: Antioh VII. Sidetes
166. Trei feciori ai lui:
-g)“ Principii Macabei: Preotul n Matatia
Simon [143-—135),
43],
[161—1
Iuda Alacabeul [166—161], Ionata
Ioan Ilircan [135
a,
acestui
fiul
u;
arhiere
dela 140 înainte ajunge şi

|

ian să calculă în--. Obsenuake. Cei 70 de aniai exilului babilon
sub Babilon. Suvie
deosebi în 2 moduri: 1. asuprirea să ia ca.sclă
al 70. an ar
N,
143
,
Ioachim
lui
punerea a început în.al 3. an al
re'ntoaranul
prinsorii este
Â deci: 213 N., iar adevăratul sfîrşit al cînd templul a început a să
cerii, 1.. an al lui Cir.: 210, sau anul de ani 2—83 ani. 2. Exilul să ia
vezidi: 211 N. Lipsesc așadar dela, 70. 162 N., sfirşitul este 232 N. |
dela timpul surpării templului, adecă
an-al lui Dariu Istaspe: 232
Rezidirea templului s'a sfirşit în al 6.
chte Assurs und Babels
Geschi
N.: deci coincide pe.deplin [Niebuhr,

seit Phul, Berlin 1857)...

4

„2

|

11, TESTAMENTUL NOU.

cc

SECȚIUNEA

ÎNTRA,

Începutul și desvoltarea literaturii T. N,

_-$. 68. Scriitorii 7. N.
TIN,

“conține

scrierile

învățăceilor

nemijlociți

sau mijlo-

ciţi (Marcu, Luca) ai Mintuitoriului. „Dupăce învățătorul să înalță
la cer, să văd aceștia îndemnați a fixa înscris îuvăţăturile

și faptele lui, dar nu toate (lo. 20, 20), ci numai acelea, cari
arată mai lămurit ființa lui dumnezeească. Necesitatea aceasta
să simţi mai virtos atunci, cînd - biserica, să lăţeşte tot mai
mult afară de' Ierusalim și Palestina, iar în sînul ei să produc oficii noaue (Efez. 4,,,, Acta, 21,3), între cari să amin- .
tesc evangeliștii, adecă atari credincioşi, care îşi propuseseră, a
duce mai departe predica: evangeliei. Să'nţelege, că. aceştia .
„a espunerea materialului predicii nu puteau să observe strict
cronologia, ci îl alegeau şi espuneau după împrejurări.
|
Dacă din timpul petrecerii Mintuitorului şi a lucrării sale
pe pămint nu a rămas ceva, înscris,” apoi e cu neputinţă, ca

urmașii lui în ofici să nu fie

însămnat

ceeace

învățau. Din

Cine a, dat întîiul îndemn la atari compoziţiuni,

nu știm; dar

cuvintele lui Lucă (1,,:sq.) dobindim convingerea, că, aceasta
s'a început foarte de timpuriu, căci. el vorbeşte de mulți, care
Sau încercat a scrie istoria -evangelică, din care a scos materialul pentru evangelia sa aranjindu-l în ordine cronologic
ă.

ele, dupăce apostolii şi învăţăceii lor încep a serie, să
pierd
din biserică, ce să întîmplă cu atit mai ușor, deoarece
nu erau .

cunoscute decit numai

în singuratice

sau

fiind defectuoase,să înlocuiră, cu. istorisirile

martorilor oculari și învățăceilor lor,

puţine
mai

biserici ȘI,
complete

-

*

ale.

Nu mult după. aceasta să scriu și faptele apostol
ilor. .
Anză la aceasta să dă parte prin aceea, că, misionarii
" descriu
călătoriile lor, partecă întemeindu-să comune creştin
e, acestea

întră întreolaltă

în raport.

Atari

notițe

vor

fi existat

mai
multe, pănăce să ivi trebuinţa a le pune
întrun sistem, arătind așa desvoltarea împărăției lui Dumnez
eu dela înălţarea
Mintuitorului înainte. Astfel ni se „Prezen
tă, originea Actei,
scris' ăde Luca pentru Teofil.
i
|
ă
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Creştinizmul

cuprinzind

—

tot mai mult teren să naște co-

respondenţa între :întmeiători și comunele singuratice, între
comune și membrii ci absenţi (Acta 18, 27.), sau între comunele din deosebite locuri (Acta 15, aa sq.). Scrisorile păstrate
în PT. N. însă sînt scrise numai de singuratice persoane cătră
comune sau. persoane singuratice; iar între scriitori locul.

intiiîl ocupă Paul,
eşti.

Așa

cel puţin

urmîndu-i alţi învăţători ai bisericii apostosă explică

urzirea epistolei

Evrei

cătră

și a celor catolice, cari din urmă au în. vedere un cerc mai
mare de: cititori, din care cauză și caracterul lor e mai puţin
Sa
AIE
a
epistolar.
ş, 69. Limba, originală a T. N.
Cărţile T. N. sînt scrise în limba, grecească!), care era
foarte lăţită în împeriul roman prin mijlocirea alexandrinizmu-

lui și a clinizmului iudaic. Ea e limba, în care cetățenii statului să înțelegeau întreolaltă; străbătind în Palestina să Jăţeşte în cetăţi şi în toate păturile soțietăţii; e limba, biblică?)
şi scrisă a, Iudeilor din Egipet cu ceialalți iudei. Iudeii din
provințele romane vorbiau numai grecește, decînd cultura grecească prin Alexandru cel Mare îș făcu pretutindene -cale;
şi
misionarii dintii ai creştinilor cătră păgini și. iudei (Paul:
culşi
limba
unde
Barnaba) încep Incrarea lor din Antiohia,
întura, grecească erau domnitoare; partea istorică: a T. N.

iar Bellarmin,
1) Bavonius (. 1807) etc. afirmă, de evangelia lui Marcu,
seris în limba latină. Har“Salmero, a Lapide de epistola, cătră Romani, că s'au
că toate cărţile T. N. sau
duin (Comment. în libros N. T. Hag. 1741) susţine,
mai întîi grecește, s'a trascris
s'a
Veilimon
cătră
epistola
numai
seris latineşte ;
|
,
grecește.
în
iarăş
şi
dus -apoi în latineşte
subscripţie la
0
în
aceasta
În privinţa evangeliei lui Marcu să, îndegetează
.
la Roma latineşte“,
predicat
a
care
Marcu,
lui
predica
ei,
evangeli
l
Peşito : „Sfârşitu
evangeliei. La epistola cătră Ro- ceeace însă. să rapoartă mai mult la compunerea
cari zic că s'a scris latineşte
pte,
manuscri
unele
în
ii
mani încă există subseripţ

mai tirziu, crezind :
Aceste subscripţii însă s'a dovedit, că sint adause
a trebuit să să
Roma,
din
lor
locuitori
copiatorul sau cetitorul, că fiind ea, scrisă
care să credea fi fost menită
- compună latineşte. Astfel e şi cu cvang. lui Marcu,
fi scrise şi grecește, deoarece limba,

(TINOD.

mai întîi pentru Romani. Ele însă au putut
, Finleitung Il, 383 sa-); Ignatie
aceasta era pe atunci foarte cunoscută (Credner dela Cosint (168—e. 116).
e
Dionisi
şi
a
asămene
or;
scrie grecește Romanil
Iudeii din Palestina limbă
2) Vechea evreească era. demult şi pentru originală trebuia să o învețe;
limba
în
V.
T.
citiască
moartă. Dacă cineva voia să
existau.

traduceri aramaice ale cărţilor —

cel puţin înainte de Mintuitorul — nu

De aceea şi Iudeii din Palestina, să văzură
|
_
rea LÂX,

siliți

s.: Scriptură

a ceti

7

în

traduce-

— 136 —
deosebi “ne arată legătura între ludei şi Greci:);în urmă celemai multe cărți sînt scrise cătră, cetitori care cunosc numai
limba grecească.?) — Prip. aceasta, însă nu să eschide posibi-

litatea,. ca una, sau mai multe

cărți să să fi scris la început

în limba evreească, respectiveîn cea aramaică, din care s'au
“tradus în cea grecească.)
|
„Despre caracterul dialectului grecesc în T. N.,. care samănă

cu 'cel folositîn

Sa vorbit

unele

scrieri şi

în Ş. 4. şi aici trebue

traduceri

ale

amintit numai, că

T.

V.,

afară de

unele cuvinte străine (îndeosebi perzești, d. e. dyyageverr, pda,

_M&yor, naoddeodos etc.), venind Iudeii în atingere cu Romanii,
Sau primit şi cuvinte latine cu formă grecizată (zevzrvoiwr,
zolovia,

heyuv,

zovarw6ia,

rirdoş, Aoairugroi,

zovldiwwe, xododurie, ducilor

Bovhrov lauren
operam. dare etc.)

„Istoria

=

etc.,

consilium
a

zijroos,

sau fraze latine,

capere; eoydoiay
E

0at-

ca ovu-

Voiru

Da

=

m

Ş. 70. Părţile T. N. Împărțirea.
|
lucrării Mintuitoriului să tractează în cele 4 evan-

gelii, iar “lucrarea,

apostolilor

în

celelalte cărți ale T. N. —

1) În Ierusalim să afla o sinagogă grecească (Acta 6,4, Lihertinii,

Cireneii

- Şi Alexandrinenii, adecă iudei eliberaţi din Cirene şi Alexandria); Isus vorbeşte
cu
femeea greacă (Me. 7,4) şi cu centurionul păgîn (Mt. 8,,]; unii apostoli au nume
- greceşti; cu Pilat să tvacteaz
- fără,
ă
dragoman;
între creştini sint mulţi Greci.
[Acta 6, sq; 11,,a sq]; convertirea lui Corneliu [Acta 10.]; lucrarea, lui Stefan
[Acta 6,9], a lui Paul în Ierusalim [Acta 9,+] etc.
3) Epistolele lui Pau? sînt adresate parte cătră comune din Europa,
parte
din. Azia mică, în cari limba aramaică era puţin cunoscută ludeilor, şi cu
atît mai
virtos păgînilor; iar persoanele, căror serie apostolul epistole, sînt de origine
străină. Epistola întîia a lui Petru e adresată cătră comunele din „Azia. mică;
epistola lui Jacob cătră cetitori afară de Palestina ; în a donua a
lui Petru și

epist. lui Iuda cetitorii nu să amintesc;

asămene Şi întiia a-Iui Ioan,

deşi

scrisă mai vîrtos pentru creştinii din Azia mică, în speţial pentru. păginocrestica e
ni.
„Apocalipsa după cap. 2. 3 e îndreptată cătră mai multe comune
din Azia mică;
ecangelia lui Ioan s'a scris, după cea mai lăţită socotință, în Azia
mică mai întîi
pentru credincioşii de acolo; evanaelia lui Mareu
, pentru “Romani ; eraugelia lui
Îuca

şi Arta pentru un oarecare Teofil, care la tot cazul nu e iudeu.
:
5) Feungelia lui Matei şi epistola cătră Ltrei, fiind adresate
cititorilor din
Palestina, pare că s'au scris

în limba evrecască; Accastă părere e foarte veche,
deşi nu toemai necesară. Istoria ne dovedeşte,
că, nici Palestina wa putut rămînea
de tot noinriurită de limba grecească, care dela
Alexandru cel Mare să întinde tot
mai tare.

Nu puţin contribue la aceasta, stăpînirea Ptolomeilor
și a Seleueizilor; de accea, multe orașe, cari mai nainte erau
locuite numai de Iudei, să află
mai tirziu întregi sau în parte în mânile păgiînilor
(Cezarea, Gaza, Gadara, Hippos,
cf. Iosif Flaviu, B J. şi Antiq.). La 63 a. Cr.
vine Palestina sub Romani şi stă
de aci înninte mai: mult sau mai puțin în atirnare
de ei. Limba, oficială între învingători

şi supuşi cra cea grecească (Isus vorbeşte cu Pilat].
Iudeii care locuiseră
mai nainte afară de Palestina aşăzindu-să
aci pentru totdeuna, sau ' numai
pe un timp oarecare, încă converzau în
limba. grecească [vezi “observarea 1].

:

—
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De: aceva partea întiia să numește
foarte de timpuriu
: scrieri
evangelice, a doaua: apostolești.. Scrierile evangelice sînt după :
Matei, Alarcu, Lucaşi loant), cari în mamuscripte, registre
stau totdeuna :în frunte şi “numai în puţine manuseripte să află, la locul ultim sau penultim. Înșirarea lor cu puţine aba-"
N
Da
teri?) este cea, de aici.
„Scrierile apostoleşti
1. istorică e. Acta,
învăţători ai bisericii din
pănă la închisoarea lui

gelia lui Luca).

sint 23, şi adecă:
|
apostolişi
unor
lucrarea
care espune
Mintuitorului
timpul după înălţarea
Paul din Roma (continuare la evan--

Da

„9. doaudzeci și unade epistole, cari. sint adresate: i
a) cătră comune (Romani, 2 ce. Corinteni, câte una cătră!
Galateni, Efzeni, Filipeni, Coloseni şi 2 cătră Tesaloniceni) ;
4 cătră persoane singuratice (2 cătră Timotei, 1 cătră Tit şi
alta, cătră

Filimon).

—

Cele 4

dintii

să numesc

mai

mari,

iar celelalte mai mici; apoi epistolele cătră Timotei și Tit au
DE
numire speţiali: epistole pastorale ;
o numără la
(unii
orei
cătră
anonimă
b) 1 epistolă

a
E
_cule pauline);
2 a lui Petru,
Iacob,
lui
a
“-c) 7 epistole catolice (1
|
i
„a lui. loan, 1 a lui Iuda);
„3.
În
0)

1 scriere profetică
acest sir urmează

3
|

-

N
(Apocalipsa). —
epistolele apostolești în Vulgata,

Irineu [Arde hacer. 3, 1..1]; Origen

[la Eus. H. E. 6,25], Fusebie .[iL.

i
|
_E: 3, 24] zic, că evangeliile s'au scris în acest şir
argenteus go-"
3) Codicele Cantabrigean, cel mai vechi textal Ifalei, Codez
i înşiră,:
apostolic
şi
apostoli
între
deosebire
făcînd
51
2,
ti
tic, Constituţiile apostoleş
Matei, Marcu, Luca;
" Matei, Ioan, Luca, Marcu; traducerea tebano-coptică: Joan,
Coder Bobbiensis [îrag“Codex Claromontanus latin: Matei, Ioan, Marcu, Luca;
al lui Cureton: Matei,
mentar] are ordinea: Marcu, Matei; Evangeliarul sirian
VIII. mai Vol. II. p. 137).
“Marcu, Ioan, Luca (ef. 'Tischendort, Nov. Test. Ed.
după evangelii [d. e.
2) În orient foarte de timpuriu Acta e pusă îndată
60. din Laodicea.
Can.
36,
4,
Cat.
,
Ierusal.
Ciril
resci.,
Ephr,
Codd. Alex.,. Vat.,
lnc îl ocună.
Acest
4,,,],
orthod.
fide
De
n,
Damasce
Ioan
_ Atanasie, Ep. festal. 39,
37). De
Symb.
(Exp.
Rufin
88.],
[Ilaer.
u
Fiastri
:
ca şi în Canonul muratoric, la

să pune

după

epistolele

pauline

şi înainte

.

de cele catolice

regulă în oceident
Ep. ad Paul.]; după epistolele
- [Codex Sinaiticus, Peşito, Epifane, Iacr. 76:, Jeronim,
ile. memiitice şi sahidotraducer
sc;
apostole
fi,
can.
(în
catolice
cele
şi
pauline,
de partt. divin. leg. .1, 6
Zuniliu,
3;
2,
na
christia
doctrina
De
n,
Augusti
coptice;
; la Barhebrăus, Nomoc.
ntanus
Claromo
(Cod.
cărților
tuturor
urma
ete.); sau în
anţele înainte de
concord
şi
i
Vulgate
ale
tipărite
ediţii
multe
6, 9 etc.). Cele mai
”
di
.
pauline.
“1590 au Acta după epistolele

.

A

.

ediţiile

de

—

rind

ale T.

138

—

N..și în multe manuseripte greceşti,

existind numai puţine abateri.)
Numirea

generală

a

acestor

Novum 'Testamentun,1 zau)
“numi

după

părţile mai

E

i

scrieri e Testamentul

nou,

OiaOijzn; iar biserica veche le

însămnate:

scrieri evangelice şi «posto-

lești (ră evopyyeluza şi rd dnoărolizd, sau 70 etuyyeluzor şi
70 Gaoorolzov), ori: evangelie și apostoli (70 evuyyehror, vi

219070704).2).— În timpul mai nou (analogie T. V.) cărţile

T. N. să împart în:
|
N
a) istorice (cele 4. evangelii și: Acta);
,
b) didactice (epistolele lui Paul, cea cătră Bvrei

catolice);

i

ia

-

.€) profetică

(Apocalipsa).

și cele

—

_ SECȚIUNEA SA -DOAUA.

Originea și autenticitatea cărților-T, N. pa

“

N

Ă

„Cărțile istorice,

$. 71. Evangeliile în genere.
"Cuvintul cuapyelov însamnă: în limba grecească
ce să dă pentru o veste hunii,

jar în T. N.

„vestea despre

mai tirziu

Isus,

însăş

vestea

Aintuitorul

„darul
bună?);

lumii şi împă-

1) Epistolele pauline stau la început în Canonul muratorie, Iusebie (IL. E.
6, 25], Grigorie Nazianzeanul (Carm. 1, 1), Buin (Il. e.) şi în manuseripte
din apus
(Cod. Amiantinus; vezi pag. 137. obs. 3); manuseriptele unciale ale textului, Origen
(llom. 7. in Jos. 1),'dtanasie (|. c.), Ciril Ierusalimiteanul (|. c.), Cone. din Lavdie:
le au îndată după cele catolice. În munusciptele Peşitei e mare deosebire în înşirarea acestor 2 clase de epistole; iar în manuseriptele DVibliei coptice stau mai
întii cele 'catolice..
E
i.
„Chiar şi înşirarea epistolelor din singuratice clase nu e în toate manuscriptele acceaş. Epistolele lui Paul sint în cele mai multe manuscripte în ordinea espusă (Epifune, Iaer. 42) și numai în unele stă” epistola -cătră Evrei după a 2.
cătră "Tesaloniceni şi înainte de 1. cătră, Timotei; iar epistolele catolice sînt înşirate: Petru (2), Iacob, Ioan, Iuda, sau cu alte modificări, stind însă, totdeuna în
urmă ețistola lui Iacob.
:
:

3) Împărţirea în Fuaypeltov şi 21007070
Sau d2007010c e foarte

veche. Ea, să află la Ignatie (în epistola cătră Filipeni 5, Smirneni 5. 7), la Irineu
(Adv, haer. 1, 81, Clement Alexandrinul (Stromata 7, 3); chiar şi Canonul mura
toric indică aceasta prin cuvintele: „Neque: inter Prophetas completum numere
neque inter apostolos“ ; iar Tertulian să foloseste numai de alte numiri
“zicînd:
Instrumentun ecangelicum şi Instrumentun apostolicum (Adv.
Mare. 4,2) “După

această numire să iau și lecțiunile pentru scopuri liturgice.

3) Passo, Lexic, de Rost.

po

-

Daia

o —

189 —

“răția întemeiată de dînsul“;1): sau şi codicele care tractează,
despre acestea. În manuscripte şi ediţiunile greceşti aceste cărți
să numesc: svayyeltov zar Mardaiov, zar Mligzov, ard
„dovzăv şi zară "lwdrwmpr ; în unele lipseşte cuvîntul vape?rov,
adecă: zara Mardaiov ete. (în cele latineîn acest caz: -se- .
cundum Matthacum etc.); iar în altele sună: 70 zara Jlar- -

Vatov

âmov

etayyilov

ete. Prepoziţia xard?)- înaintea nu-

mclui să află în toate manuscriptele grecești şi e: cunoscută
încă în veacul al 2., ce' rezultă. din modul, cum scriitorii” bi-..
sericii citează evangeliile. Nu mai puţin cunoscută e expre-.
siunea evangelii?) deşi nu putem şti; dacă inscripția evopye-.
How şi zar înaintea numelui să trag dela autori, sau sînt
adause mai tîrziu.
a
Deşi să folosește pluralul și singularul cuvîntului ezangelie, totuş obiectul. e numai unul, dar s'a tractat de 4 indivizi. De aceea expresiunea la Jreneau (Adv. hacer. 3, 11):

evangelia în 4. forme.)
Deja

în

LXX

să

—

i

traduce

evreeseul

i
3

[vezi

obs.

1.] cu

evopyeliztoda ; evayyelzouevor” Sînt ceive vestese aceasta [Is, 40,
a; 52, 3 ete.], care în T. N. s'a arătat în persoana lui Isus. —

$, 72. Evangelia după Mătei.

Întîia evangelie e compusă de apostolul JMatei5), care
-chiemarea sa Ja apostolat să numia Levi (Alt. 9, o,
deinte
“îna
ef. Me. 2,1; Lec.:5, 27): În registrele apostolești (Mt.: 10,
3 Me. 3, sc LG. Gs.153 „Acta 1; 13) poartă. el numele Matei
1) Avind în vedere 1s. 10, 9. 60, sete.

E

|

,

au
__-%3) Arată că Mt. Mo. ete. sînt redactorii acestor cărţi şi nu ceice libar
,
produs, căci în acest caz ar sta genitivul.
în memoa:
predat
au
aştfel
apostolii:
„Căci
66):
1,
(Apoloa.
Mart.
- 3)-Iustin
ca titlu”
rele compuse de ei, cari să numesc ecangelii“, va, să zică să întrebuinţază
Sa
ie
i
al cărţilor.
cea [evan- 4) 'Totuş Origen să exprimă [în Joana. Tom. 5, 4): „Și întradevăr vel poevangeliis,
quatuor
„In
Augustin:
o'evangelic“.
e
patru
de
„gelia] compusă
iar Cussian vorbeşte
tius quatuor libri unius Evangelii“ [Tract. in Joann. 36.];:
erangelistarum narratio şi de un nou Feaugelii corpus (De
de o quadriformis
:
,
.
E
|
coenob. instit. 3, 3].

= darul lui Dumnezeu
sau PIN
„_£) Unii deduc numele dela mp
sau Mardadiag —;
(Oca9wgoş) — în care caz ar trebui să sune: MarOiag
evreeşte, ca pp =
din
3.—
lui
ciog
iunea
- alţii dela pp) coresponzind terminaţ
"IovOais,.

dat, dăruit.

"2y

=

“F

gaios

ete.

Rădăcina

cuvintului

i

e verbul n

=

-
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,

și fusesă, după propria relatare; vameş la lacul Ghenezaret.
Deoarece împrejurările chiemării : lui Matei cu a lui Levi
—
sînt aceleași rezultă, că avem aici -numai 0 persoană, care-are
doauă nume — ce nu era neîndătinat a. Ludei. 1) — Tatăl
"lui era 'Alfeu (Me. 2, 4), care e diferit de cel al lui Iacob
celui tînăr,2) deoarece T. N. și tradiţia nu vorbesc de o înrudire a lui . Matei cu. Mintuitorul. — Lucrarea lui aposto-

lească e foarte puţin cunoscută. După revărsarea, Spiritului sînt

„sigur a rămas el. cu ceialalţi apostuli în Ierusalim și Palestina) ;

iar Clement

Alezandrinul

relatează

(Paedag. lib. IL. c. 1), că

| ar. fi dus o viaţă ascetică foarte strictă, mincind numai

leguni

și absțiindu- -să de. carne. Cind a părăsit el Palestina, unde
“învățat și cînd a murit, nu știm. .

a

După dpoloniu Isus poruncisă învățăceilor a nu să depărta de
Terusalim 12 ani [la Eus. H.E.5, 21]. La rezultat nehotărit ajungem
în privinţa aceasta şi prin relatarea lui Origent). Nicefor5) zice, ră
apostolii au părăsit Ierusalimul 15 ani, Teofilact şi Zigabent) 8 ani
după înălțarea Miîntuitorului; iar Ieronim?) crede, că viind Paul la
_ Terusalim, au fost: de față numai cei amintiţi cu numele [cf. Gal. 1,3
sq.], precînd ceialalți erau împrăștiați. Fusebie [H. FE. 3, 24]. afirmă,
„că dupăce Matei a predicat evangelia Iudeilor din Palestina a mes
la alţii (2p'Eripous) - — dar nu spune unde. epTradiţia susține, că a

predicatîn Etiopia [Rufin, H..E.

10,9;

Socrate, H. E. 1,19;

Xi-

„cefor Calisti, H. E. 2, 41], în Macedonia [Isidor . [ispaleusiş : De
vita et morte sanet, e, 67]; cea mai tîrzie că în Partia, India, Arabia.
Istoricii

mai

noi spun,

că Matei

a murit

moarte

de martir în Etiopia -

(Nicefor, |. c.; şi adecă îni orașul Meroe, Muorjrp), în Arabia, Peizia ori Macedonia. Biserica noastră ține ziua morţii lui în..16. No-

emyre,

cea catolică

în 21 Septemvre.

Gnosticul

Hevacleon

[pela

mijlocul veacului al 2.] îl numără după Clement Alezandrinul [Strom.
4, 9] împreună cu pe Matia, Toma şi Filip la apostolii, care ' wau
suferit. moarte de martir) — ce pare a să întări 'încîtva prin Cle1) Barnaba să numia lose; Lebeu:: Tadeu şi luda, ete. să poate însă că
ş-a schimbat numele după convertire, ca Simon lui Iona în Chita, Saul în Paul
ete. Ieronim: „Ceteri evanaelistae propter verecundiam cet honorem Matthaci noRe
cun nomine appellare vulgato, sed dixerunt Levi: duplici quippe vocabulo
.
[Ad 9,6
vit“

2) Registrele apostoleşti şi Io. 19, ssase
3) După Irineu (Ade. haer, 3. 1 15 ani dela

înălțarea Mintuitorului a

predicat el conaţionalilor săi.
1) La

Eusebie,

H.

E.

3,

L

E
,
91, E. 9; 41,
Amiîndoi în prefaţă la evang. Mt.

î) Comment. în cpist. ad. Gal 1,
5) El deosebeşte pe Matei de Levi

Aa

aaa
!

rien

etc.)

N

-

—
ment Alezandrinul,

Origen

1 =

și Tertulian, care amintesc numai.3 mar-

tiri: Petru, Paul şi Jacob cel bătrîn.

:

.

a

“Cuprinsul :

a) Preistoria
meşte
—

înştințare

naşterea

lui

[1,1—2, 5]:

genealogia

în

Isus

fecioară
— magii

dintro

privința

lui

dela. înger

Isus

—

conceperii
din

Iosif pri- -

supranaturale
răsărit. vin

la

Isus şi i-să închină — la porunca unui înger Iosif și Maria împreună
cu pruncul fug în Egipet:— Irod lasă.a omori în. Betleem pe toţi
pruncii sub 2 ani — Iosif şi Maria să întorc din Egipet şi să așază
a
.
la Nazaret;
b) Istoria

lucrării publicea

lui Isus [3, „—25, ss]: Botezătorul

păşeşte la rîul Iordanului predicînd porăinţă şi mărturiseşte de Isus
— botezul lui Isus în Iordan — ispitirea lui Isus de diavol în pustie — Botezătorul e prins de Irod şi aruncat în închisoare [cf. 14,
2—s] — Isus- merge la Capernaum —. Isus predică în: Galilea —.
chiemarea celor 4 apostoli la lacul Ghenezaret — Isus în Galilea
face multe semne şi minuni învăţindîn sinagoge — predica de pe
munte [5,1 —7, 25],în care să arată: fericirea creştinilor, că învăţăceii
sînt sareași lumina lumii, adevăratul înţeles al legii: dumnezeești,
să vorbeşte

de uciderea

de

om, de împăcare,

adulteriu, -divorţ, jură-

mînt, dreptul de răsplătire, dragostea împrumutată, de elemozină,
rugăciunea adevărată, rugăciunea domnească, post, grijele adevărate
şi falze ale bogatului, să nu judecăm pe aproapele, rugăciunea cu
deplină încredere, calea fericirii și a pierderii, fereşte de învățătorii
—. vindecarea unui lepros — vindecă pe servul sutașului: —
falşi,
vindecă.pe soacra lui Petrude friguri şi alte minuni — -arată con- dițiunile sub cani cineva poate fi învățăcelul lui — linişteşte valurile
Caper“mării — vindecă pe un îndrăcit la Gadara —: paraliticul din:
Isus
dă
ce-l
ul
răspuns
naum e însănătoşat — chiemarea lui Matei —
—
poste:c
nu
lui
ii
învăţăce
ce
de
area,
învăţăceilor lui loan la întreb
sîncurgerea
de
femoe
o
vindecă
drum
pe
—
Iair
lui
învierea fetei
petrecînd aici mai
gelui — Isus vindecă 2 orbi, şi pe un mut —
oge şi vindecind;
sinag
în
d
învăţin
sate
și
multă vreme cercetează cetăţi
spune

învățăceilor,

că mult

e

secerișul

şi puţini

sînt secerătorii

—

țiune, cum. să proalege pe cei 12 apostoli și i trimite dîndu-le instruc
întimpina. dar şi.
vor
ce
iile
primejd
“ ceadă în calea lor arătîndu-le
învăţăcei la

"ăsplătirea ce vor avea —

Ioan trimite din, închisoare

mărturiseşte . de Joan, muIsus să-l întrebe, de este el Mesia ;. Isus
. i oraşele, cari n au
precum
lor,
tnieia
strînd pe ludei pentru îndără
a Sodomei

mai rea decit
ascultat de el-arătînd,'că soartea lor va fi
chiamă la sine pe cei
şi
şi Gomorei — Isus preamăreşte pa Tatăl
spice, ce el trebue să
ui
sabatul
ziua
asupriți — învăţăceii rump în
combatind astiel pe
justifice înaintea. tariseilor — vindecă mina sacă du-să contra atacuapărîn
“farisei — vindecă pe un, îndrăcit surd-mut

să vorbiască cu. dinsul
“rilor fariseeşti — voind mama,și fraţii lui . aderenţii lui — parabola
sint
-ceresc
Tatălui
arată, că cei ce fac voia
pe

|,

—

Ma —

despre sămănător. și explicarea ei —
“ Dumnezeu

asămănîndu-o

cu sămința

parabola despre
bună

şi

zizanie,

împărăția
muştar,

lui

aluat,

comoara în pămînt, mărgăritarul în “pămînt, mreaja: de pescuit —
învațăîn Nazaret, locuitorii de aci să setandalizează — moartea Do„tezătorului; Isus să retrage în pustie — săturarea celor: 5.000 de
oameni — Isus slobozind “mulțimea trimite pe învăţăcei dincolo
de lac rămiind singur — călătoreşte pe mare şi chiamă la sine pe
Petru — face minuni în şesul Ghenezaretului — Isus învață pe căr-:
turari şi farisei,-pe popor şi pe învăţăceii săi despre prețul tradițiunilor -evreeşti şi despre religiozitate — însănătoşază. din - depărtare
pe fica unei femei canaanene — vindecă alţi bolnavi şi satură 4.400
de oameni cu 7 pîni şi puţini peşti — Isus ruşinează pe saducei şi
farisei ferind totodată pe învăţăceii săi de aluatul acestor din urmă
—

Petru

mărturiseşte

că Isus e Mesia —

că el trebuesă moară şi respinge

Isus descopere învăţăreilor,

contrazicerea

lui Petru

arătînd că

moartea lui e numai decit de lipsă Ia, fericirea lor — schimbarea lui

Isus la
Ilie —
_credinţii
tru sine

faţă pe un munte învăţind pe învăţăcei despre revenirea lui
vindecarea lunatecului îndrăcit şi învăţătura despre puterea
— Isus-face minune sprea putea plăti darea la templu penși Petru'— învățăceii lui 'să dispută în privința rangului;

Isus învață despre seandalizare şi datorința

de a ierta;

parabolele

despre oaia pierdută; stăpinul care cere samă dela slugile sale —
călătoria lui Isus prin Iudea, cu care ocaziune învaţă pe farisei despre
desfacerea căsătoriei —. rostește binecuvintare asupra pruncilor care
veniseră la. dinsul—— învaţă
pe un tînăr: bogat despre datorință şi
sfat, iar pe învăţăceii săi despre prețul sărăciei. de bunăvoie, arătîndu-le şi răsplata, ce o vor primi pentrucă i-au urmat — parabola
despre stăpinul care năimeşte la deosebite timpuri lucrători în. viea |
sa — prevestește,de nou patimile şi moartea sa — mustră ambiția
Zebedeizilor şi a mamei lor —' ieșind. din Jeriho vindecă 2 orbi —
Isus să pregăteste a întra în Ierusalim ; poporulîl întîmpină
cu strigăte de osana, oraşul întreg e în mişcare — întrind.în templu alungă
de acolo pe _vînzători şi cumpărători; vindecă orbi și şehiopi ruşinind totodată pe arhierei şi cărturari — merge iarăş la Betania, iar
"a 2. zi mergind la Ierusalim rostește blăstăm asupra unui smochin,
care îndatăsă uscă — răspunde Isus la unele întrebări ale arhiereilor şi bătrinilor, lezînd cu aceasta asămănarea despre tatăl cu cei
2 feciori ; despre _viieri

Şi despre

oaspele,

care

mare haină

de

nuntă

— răspunde irodianilor şi fariseilor la întrebarea, de au să plătiască
dare — răspunde saduceilor cu privire la înviere [temeea cu 7 bărbaţi], fariseilor cu privire la, porunca mare în “lege; -întrabă
pe fari„sei despre Mesia, care nu man cutează a 1 ispiti — Isus demască
pe
farisei înaintea poporului și rostește . vaiete asupra lor.; prezice. surparea, Ierusalimului —— asamdnă revenirea, sa, cu venirea
potopului
provoacă.la veghiere prin parabola despre Sluga rea — vorbeşte de-şi

spre darea de samă finală sub-icoana, celor 10 fecioare
; a-unui rege
care dă slugilor
10. talanţi —

descrie județul

din urmă, *
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€]. Fstoria patimilor, morții şi încierii Domnului [26, „— 98; 20]: prezice moartea lui apropiată — fariseii :şi bătrinii să sfătuesc cum
să-l prindă — Maria unge
picioarele, lui Isus în casa lui Simeon
leprosul —. Iuda să înțelege cu fariseii a tiada pe Isus — Isus tri-mite 2 învățăcei ca să pregătiască pasha, iar în sara aceleiaș zile
sărbează el cina cea de taină aşăzind s. euharistie — Iuda să depărtează ; Isus merge cu învăţăceii pe muntele maslinilor şi, precînd învăţăceii lui dorm, el luptă sufletește — Isus e tradat şi în-

zadar

apărat: de

lui urmează

-

Petru;

Petru;

dus.la

aci 'rămîne

Caiafa, unde să adunasă
Isus

noaptea

întreagă

sinedriul:

în casa, arhie-

reului; -e ascultat, condamnat şi maltratat— Petru să lapădă de
3 ori — preoții şi bătrînii ţîn de nou sfat, predau pe Isus lui Pilat
— Iuda mărturiseşte
nevinovăția lui Isus și să spînzură; preoţii
cumpără pe banii -sîngelui-o țarină— Pilat cunoscind nevinovăția
lui Isuș caută să-l scape, și anume mai vîrtos din motivul, că şi femeia. luiîl provoacă
:să facă aceasta, dar Iudeii cer în locul lui pe!

„Baraba

-: a 3. “încercare

nesuccezîndu-i

le dă

pe cap cunună de
Simon dela Cirene
rele

—

soldații

pe

din „partea lui
Baraba,

iar Isus

Pilat a scăpa
e bătut

—

pe Isus şi

soldații

îi pun

spini — Isus e dus pe Golgota fiind ajutat de
să-ş ducă crucea; spinzurat între 2.făcători de

aruncă

sorţ

asupra

hainelor

lui

Isus— să

pune

“inscripţie pe cruce — Isus pe cruce spinzurînd e batjocoiit de trecători, de arhierei şi chiar de unul dintre cei spînzuraţi — Isus e
de "Tatăl cerese — Isus e adăpat cu oţăt; stiîgă cu glas înalt
părăsit
şi moare — moartea lui-e urmată de multe minuni — Iosit dela
Arimatea cere lui Pilat trupul lui Isus; îl înmormînţează înfășurin-'du-l în giulgi, fiind de faţă femeile pioase — arhiereii și fariseii.
lasă să străjuiască mormîntul lui Isus — Duminecă dimineaţa femeile pioase merg la mcrmînt să ungă -trupul lui Isus, dar.un

înger le spune că a înviat —

fmeile

aleargă la apostoli— Isus îi

întilneşte pe drum — Iudeii corump soldaţii dela- strajă — Isus să
arată celor.11 învățăcei în Galilea; aşază taina botezului. —

Scopul. Evangelistul dovedeşte,că Isus e Mesia

cel

fă-

găduit. De aceea, începe cu genealogia lui Isus. dela David -și
Avram,- căci după profeţiile T. V. era el prezis ca urmaşul |
acestora;

arată

“din

viaţa

“lui

Isus,

că

întrînsul sau

îm- |

plinit .profeţiile. T..V:, de unde formula: „ca să să împliniască
ă
- materialul
ceeace sa zis de Domnul prin profet“; în: urm

ales (fapte, învățături şi minuni.c. Is. 35, ; sq,

G, , sq.) încă .

are să dovediască: aceasta. “Numai astfel, și scriind Matei
evangelia, pentru un cerc: mai . larg de „cetitori, să, explică
lui Isus în Gaîmprejurarea, că. tractează excluziy lucrarea

lilea şi nu și pe cea din Iudea. Faptele săvirșite d» Isus în mijlocul poporului. din Galilea erau foarte acomodate pentru

scopul său; iar materialul e astfel grupat, încît*să observă
„tendinţa dogmatică, care aduce cu sine, că la înșirarea întim-

plărilor adese nu'să bagă în samă legătura
numai analogia cuprinsului. .
Ia

lor cronologică, ti
Sa

Limba originală. Evangelia s'a, scris în limba evreească,
adecă dialectul siro-caldaic al Palestinei. Aceasta, o mărturisesc “mai mulţi scriitori. ai bisericii. Papia întrun fragment din opul
- său. „Bxplicările: istoriei domnești“, păstrat de. Kusebie (H. E.
3, 39) zice: „Matei deci a compus în dialectul evreesc istoria
lui Isus ... fiecare însă a explicat-o cum putea“ (adecă: tradus
şi explicat). Irineu (Adv. haer. 3, 1): „lar Matei a edat, între

Evrei în dialectul lor scrierea
seşte Eusebie,

că

mergind

evangelici“. De

în India

Panten

istori-

(probabil Arabia

de sud)

a găsit evangelia lui Matei scrisă în limba cvreenască, pe care .
_a'dus-o apostolul Bartolomei“ (H. E. 5, 10). Origen zice că
din tradiţie a învăţat, cumcă „Matei, care mai nainte fusesă
vameş, 'apoi apostolul lui Isus Cristos, a publicat evangelia, sa

“cu litere evreești“ pentru

cvice: cred din iudaizm

H. E. 6, 25). Pusebie (|. e. 3, 24) să pronunţă:

dicat mai întîi Evreilor, iar voind a

merge

(lu

Eusebie

„Matei a pre-

şi la alţii,

le-a

predat lor evangelia scrisă în limba materud*. La: aceste mărturii mai vin Ciri Ierusalimiteanul!), Epifune?),. Sinopsas)
între opurile lui Atanasie, iar Jeronim să exprimă: „Matthaeus,
qui et Levi, ex publicano apostolus, primus in Judaea, propter

eos, qui ex circumcisione crediderunt,
braicis literis verbisque

cum transtulerit,

composuit;

evangelium

Christi

quod quis postea,

he-

în grac-

non satis certum est. Porro ipsum Hebraicuin

(originalul evreesc) habetur usque hodie in Caesariensi biblio„theca, quam Pamphilus studiosissime contecit.. Mihi quoque a
„Nazaraeis,

qui

in

Beroea

urbe

Syriae

hoc

volumine

utuntur,

Cine a tradus originalul în limba grecească,
nu

să poate

describendi facultas fuit“ (De vir. illustr. 3), sau: „Matthacus
in Judara, evangelium hebraeo sermone edidit“ (Proleg. in Matth.,
cf. ep. ad Damas.; Comm. in Jesai.; in Hos.). Pentru: originalul evreesc vorbeşte şi evangelia după Evrei (cf. Ş. 78).

hotări —— ce constată deja, Jeronim -(|. e.) —,

deşi Papia (.

2) Cat, 14: „Matei.care
a scris evangelia în limba, evrecască., -

3) Haeres.

30,

3:

„Matei singur în T. N. a făcut:

limba şi cu litere evreeştii (cf. şi 54,5)
5) „Evangelia

|

.

paliai

cut espunerea, evangeliei fn

după Matei sa scris de el însuș în dialectul
evrcese“

105 >
c.) arată prin cuvintele „fiecare a explicat-o cum putea,
că după scrierea evangeliei în evreește s'au făcut încercări.de.
a 0 traduce, dar aceste experimentări pe. timpul său deja în-

cetaseră, fiindcă exista o traducere recunoscută de toți.. Eusebie
îl numește: „Celce a tradus-o (evangelia)
(Quaest. II. ad Marin. ed. Mai I, 64).

în limba Elinilor&
e

- Ipoteze cu privire la traducător sint mai multe, Sinopsa
s. Scripturi după cuvintele din 1. c. adaogă:: „Și s'a publicat
în Ierusalim, dar s'a tilcuit (adecă tradus) de - lacod, frătele
Domnului după trup, care s'a hirotonit de sînţii apostoli
întîiul episcop al Ierusalimului“; Zeofilaci (Proleg. in Matth.)
și subscripţiile unor manuscripte unciale spun că Joan. Euti“mie Zigabenus să mulțămeşte cu notița: „În urmă Sa tradus:

„Precum să vor-

în dialectul nostru“, iar la, marginee adaus:
sa

beşte,

aceasta

tradus

loan

de

din

- în - cea .
evreească

limba

grecească“; alţii cred că 2 învăţăcei şi ajutători ai lui Mateiau
_ unul
scris-o sub supraveghierea şi. la porunca lui, și anume:

în limba aramaică, celalalt în cea grecească. Mai sînt unii în
urmă care afirmă,: că Matei însuş a tradus-o din. limba “aramaică în cea grecească, evitind așa. orice falzificare.

“Din cele espuse rezultă, că traducerea, grecească, înlocuește
și să consi-.
Se

originalul evreesc
Sa

în biserică foarte de timpuriu
deră de canonică.

Erasmus afirmă mai întîi, că evangelia noastră s'a scris grecește.
Lui urmară Cajetan și alţi învăţaţi, .despicându-să argumentele lor
să numără:
contra. 2. tradiţii în negatize şi pozitize. La cele dînti
i
uita
Tradiţia

să: bazează

pe „cuvintele

lui Papia,

care “după

Eu:

scbie era mărginit (H. E. 3, 40, 0p000% 0utz00s 70007) şi a
împrumutat
rere'a, lui

vestea aceasta dela
Eusebie

să rapoartă

Nazarei şi Ebioniţi. Dar această pă-

la chiliazmul

lui

Papia,

la'învăţătu-.

zile lui aprovrife şi că unele ziceri ale Mintuitorului le lua în înțeles”
arătîndu-l

literal,

așa

ca pe un

bărbat

fără spirit speculativ. Aceasta

însă “nu-l împiedecă a raporta un lucru istoric (dacă, în biserica tim-"
pului său să întrebuința evangelia lui Matei numai în traducere greceaseă); apoi nu să împacă aşa ceva cu caracterul celoree i-au ur-,
mat: Origen, acest spirit critic, şi Eusebie însuş, Împrumutarea dela
“Nazarei

şi Ebioniţi

trebue

aa

e

dovedită.

b) S& susține că tradiţia a confundat: evangelia de faţă cu ceea

după

Evrei.

Aici să observă

însă,

că scriitorii

mai

vechi

pe. cea

din.

urmă nu 0 cunost, iar cei din timpurile mai tirzii fac deosebire între

ele fără a trage la îndoială originalul evreesc. Clement Alezandrinul:
10
.
+

.
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citează din ev. d. Evrei un loc ce nu să află în cea canonică); Origen:

- „Scriptum est in evangelio quodam, quod dicitur secundum Hebraeos,
“si tamen placet alicui suscipere illud, non ad auctoritatem, sed ad
_ manifestationem propositae quaestionis“ -(Vetus interpret. la Mt. 19,
29, Delarue 3. p. 671), sau: „Dacă ar admite cineva evangelia, după

Evrei“ (in Joann.). Foarte strict deosebeşte aceste doauă evangelii Fu-

sebie zicînd despre Ebioniţi (H. E.-3, 28): „Folosînd numai aşanumita evangelie după Evrei de celelalte fac puţină întrebuințare“ —
„numărîndu-o la. cărţile falze (1. .c. 3, 26): „Între acestea. (la v09u)
au -pus unii şi evangelia după Evrei, care să bucură mai mult pentrucă au primit pe Cristosul. ludeilor“..Jeronim în urmă nu numai
că cunoştea deosebirea între ele, -ci le-a şi văzut (|. c. dela: „Porto
“ipsum Hebraicum etc., zicînd însă mai nainte): „Evangelium quoque,
quod appellatur secundum Hebraeos et a me nupet în graecum lati-

_“numque

sermonem translatum est, quo et Origenes saepe -utitur“ (|.

"e. cap. 2.), şi: „Qui crediderit evangelio, quod secundum Hebraeos editum nuper transtulimus* (în Mich. 7, 6).
E drept că sînt scriitori bisericeşti, care nu deosebesc aceste
2 evangelii. Irineu: „(Ebionaei) solo eo quod est secundum Matthaeumevangelio utuntur et apostolum Paulum recusant, apostatam eum legis
'dicentes“ (Adv. haer. 1, 26), şi: „Ebionaei autem: eo evangelio quod
est secundum Matthaeum solo utentes“ (|. .c. 3, 11); dar arătînd el

întralt loc caracterul lor eretico-iudeocreștin eschide întrebuinţarea
“ evangeliei canonice a lui Matei. Eusebie, deşi deosebeşte 2 soiuri de

Ebioniţi, totuş vorbeşte despre toţi nefavorabil şi adaogă.: -„Să folosesc
numai de evangelia după Evrei“ (H. E. 3, 28). Epifane e de părerea,
că Nazareii întrebuinţează evangelia lui Matei, dar admite,că ea după
cuprins nu e identică cu cea grecească şi. că asupra cestiunii nu e
- orientat din propria esperință?). Şi mai nefavorabil judecă el despre
evangelia

lui

Matei

—

tradusă

probabil

în grecește —

întrebuințată

de Ebioniţi3). Teodoret (Haer. fab. 2, 1) împărtăşeşte, că unii dintre
Ehioniţi „primesc numai evangelia după Matei“. Jeronim curmă orice:

îndoială în privința caracterului acestei evangelii ($. 78.). -

E

6) Zie.contrarii
că nu există nici un exemplar din originalul
“evreest, Noi ştim că creştinizmul trece în ţările unde să vorbia
grecește. Iudeocreştinii

evreese,

iar

ceialalți

din

Palestina

creştini

numai

aveau

de

trebuință

traducerea

de

originalul

grecească. Dar

cunoscind şi Evreii limba grecească curînd nu să mai simţeşte necept 1) Strom. 2, 9:
„Şi dacă în er. et. după Evrei celce s'a mirat at va.
stăpiuit ai
scris: şi celce va A atSi odihni“, —
m
va Spini
£ă
, 3) Hae
1Z0
9
Maer, 29, 9: : „Xazoreii
au evangeliaa după
Matei în evreeşte
er
” “completă.

Căci la dinşii aceasta cu
Nu

tărie să păstrează aşa dupăcum s'a scris dintru inceput ”

ştiu însă, dacă au ciuntit genealogiile

dela Avram pănă la Cristos.

5) Haer. 830, 3: „Adecă şi aceştia primese evangelia după Matei Căci de
necnsta, numai și ci să folosese ca şi cei delingă Cerint......... » dar o numesc
dapă
13: n „În evangelia
piu ei Evrei;*
rii ibidem
„ibidem ece,
g
numită după Matei,
com- lorr numi
atei nu însă
îns

—
sitatea textului evreesc,

totul.
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care să dă uitării, şi în urmă

a

Argumentele, pozitive

sînt::

o

|.

|

să pierde

-

cu

-

De

a) Limba grecească era foarte lăţită și cunoscută în Palestina.
Aceasta e fapt istoric şi nime nu o tăgăduieşte; vedem însă, că la
Iudeii din Palestina converzaţia de toate zilele era în limba evreească,
respective siro-caldaică. Pe timpul domnirii siriene deja Iudeii înţeleg
limba grecească, dar rămîn. credincioşi. limbei patriei şi după scutu- .
rarea jugului sirian, bachiar sub stăpînirea romună. Sub aceasta din
urmă limba oficială este cea grecească, să, foloseşte însă și cea, evreească. Nu încâpe nicio îndoială, că Isus şi apostolii au vorbit această,
limbă,

ce rezultă 'din

expresiunile

aramaice

ale .T.

N.;

apoi din Acta

22, »; Tit agrăieşte pe asediați în limba lor (Iostf Flaviu, Bell.
judaic. 5, 9.' 6, 2); chiliarhul presupune limbagrecească puţin cunoscută la ludei, căci întrabăpe Paul: „ştii grecește“ (Acta 21, 33);

Iosif. Flaviu serie istoria războiului iudaic mai întîi evreeşte, apoi o :
Ne
traduce în grecește, etc.
_b) Espunerea corespunde mai mult unui original decit unei traduceri: Nu să poate tăgădui, că LXX sau altă traducere a unui scriitor
profan nu arată atîta îndependenţă ca evangelia noastră; numai Vulgata să poate cu ea asămăna,. care după Aberle (Einleitung pag. 36)

e liber şi totuș corect tradusă, încit fără „scădere

ar putea înlocui

originalul.. Creştinizmul s'a predicat și grecește; deci pentru noţiunile
creştine s'au format în graiul viu terminii necesari, -pe cari. traducă-

torul evangeliei i-a întrebuințat. Mai departe nu trebue

pierdut

-

din

vedere, că caracterul. evraizant al limbii nu să poate şterge pentru
un cunoscător al limbilor respective, aşa că şi cei mal aprigi apărătoriai acestui argumentau recunoscut, că el dovedește numai tă
originalul ar puteafi grecește, dar nu că s'a scris în această limbă.
În urmă nu putem ignora tradiţia unanimă și atit de sigură a bisericii.
€). Citatele sînt în cea mai mare parte. după LXX. Noi ştim
că LXX să întrebuința şi de Iudeii palestineni!); iar în limba poporului să aramaizează?). Traducătorul a putut — dacă avem în vedere libertatea de care să folosesc. Evieii în citare — să citeze după
original oi după LĂX, „neţiindu-să strict mai de. nici una, căci cele

mai. multe citate nu consună deplin cu textul respectiv, ci sint foarte
libere.
a
E
Ma
o
paleiudeocreștinii
pentru
compusă
e
- Cetitorii. Evangelia
de
fel
un
scrie
ţara,
părăşi
a
apostolul
stineni cărora, voind
întii
mai
hotărire
cu
suplinire. În această cestiune mărturiseşte
» istin Martivul, Apol. 1, 31, cf. e. Tr. e. 72. —
2) Cu ajutorul ei învățau limba

grecească

Tertulian, Apolog. 18, .

seriind - demulteori

cu caractere

evreeşti. (Tertulian 1. c.; Biesenthal, Das 'Trostschreiben des Apostels Paul an die

Hobrier 1878).

a

o

—
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Irineu. E drept că el vorbeşte . de Iudei (zrg0s 'lovdeiov:),
dar motivarea arată, că are în vedere pe iudeocreștini (Adv.
haer. 3, 1; întrebuințază pentru aceştia „între Evrei“), pe

Origen

care mulţi scriitori bisericești încă astfel îi numesc?).
înlătură orice îndoială5);

(|. c.) ne arată rezultatul

iar Fusebie

apoi Le-

sale și cuprinsul tradiţiunii; lui urmează
„cercetărilor

ronimt).. Această părere a fost recunoscută. de toţi pănă în timpul mai nou şi să sprijineşte de motive interne. Autorul (Şi
traducătorul) amintind datini sau locuri mai mici. din Pale"stina nu le explică: (cum fac ceialalţi evangelişti) presupuindu-le
etc.); cap. 1.29. sint
cunoscute (cf. Me. 7,3 cu Mt. 15,
'"întroducere la întreaga scriere și sînt redactate în forma uzitată

la genealogiile israiltene atingind şi unele întimplări la-naşterea,
-

Sa

" şi din pruncia “lui Isus.

de Pule-

Traducătorul a avut în vedere și cetitori afară

că unele

cu-.

vinte evreeşti sînt tilcuite (cf. Mt. 1, 23. 27, s-a: 0)...
Timpul compunerii. Tradiţia veche a. bisericii este,

că

stina, ce rezultă

Matei

a

scris

din intreprinderea

cel

dintii

traducerii şi

evangelişti.

între

7

. Irineu
Aşa zice

„Matei a publicat între Evrei în dialectul lor scrierea “evangeliei, cînd" Petru şi Paul predicau în Roma.... iar după eşirea
“(moartea) lor Marcu.. și” Luca“ (Ady. haer. 3, 1). Clement
- 1) Fragm, 29 ed, Stieren (ed. Massuet,. Venetiis 1743 1. p 347):

„Evange-

„lia după Matei s'a, scris pentru Iudei, căci aceștia aşteptau foarte mult pe Cristos
cel din sămiînţa, lui David. lar Matei încă şi mui mult avind asttel de dorinţă

sa nizuit foarte a le da, o dovadă, că Cristos e din săminţa
a şi început cu naşterea

lui&,

”

Ini David, de aceea j

|

-

3) La, Crizostom să află pentru iudeocreştini numirea: Frei şi Iudei. Omi-

lia 1. la Mat, 3: „Să vorbeşte că şi Matei, viind la dinsul unii dintre Iudeii ere-dincioşi şi rugindu-l, ce le-a grăit cu cuvinte a lăsat lor şi înscris, adecă a compus
evangelia în limba Evreilor“ ; IV, 1: „Și ceice au primit erau foarte credincioşi“;
—

Grigorie Aazianzeanul : „Matei
a seris pentra Evrei minunile

lui

Cristos“. (Carm,

12, 31) ete.; Estius d. e. scrie în prefaţă la comentarul epistolei lui Incob:

„Ad

fratres per Judaeam dispersos“, şi 1, „: „Judaeis, per varia loca di spersis salutem
i
|
.
“
IN
dicit aut scribit“.
: „2 La Fuscbie (EL. E. 6, 25): pă edat-o (evangelia) calor cr dincioşi din iudaizm“ ; „Evreilor a dat evanyelia, celur credincioşi. din circumeiziunâ“ (in Joann
8): „Matei a scris-o (evangelia) pentru Eveeii care aşteptau din Avram
şi David

A

(Pref.la loan). .
*) „Matthaeus primum in Judaea

A

propter eos qaiai “x cireumeisione credideeorum vel maxime causam, qui in Jesum crediderunt ex Judacis, et nequaqu un legis umbram suceedente:

runt evangelium

Christi compozuit“

(De vir, il, 3) şi „Ob

„Evangelii veritate servabant* (Prolog. in Matth.),

-

Y

—
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Alezandrinuli); Origen?); Eusebie (H. E. 3, 24) crede, că Matei
a compus evangelia sa înainte de a părăsi Palestina, și a merge
în țări străine. FEpifane (Adv. haer. 51): „Căci Matei-a început cel dintii a predica... îndată însă după Matei a urmat Marcu“. În acest înţeles scrieşi Jeronim: ;„Primus omnium
est Matthaeus publicanus“, iar mai nainte zisesă: „Plures fuisse
qui evangelia scripserunt“
- (Prol. la coment. Mt.). Comparind
acum aceste mărturii şi tradiţia?) mai tirzie cu ce zice Irineu rezultă, că originalul 'evreesc sa scris cu mult mai nainte (pela
492), iar traducerea s?a făcut pela 67. d. Cr., în tot cazul însă nu
după 70, deoarece Mt. 24 nu să spune, că prezicerile sau
împlinit; cap. 27;'ș. 28, ag să amintesc nume şi faime cari
să află „pănă,în ziua de azi“, adecă trecusesă - vreme între

a

|

|

cele istorisite şi. scrierea cărții.

Locul unde sa compus evangelia nu să poate hotări mai
deaproape, deși nu încape îndoială, că trebue să fie Palestina,

“poate Ierusalimul (7)

i

|

Autenticitatea. Apostolul Matei a, compus evangelia noai
stă, ceeace dovedesc mărturii foarte vechi, începînd cu părinţi-

apostoleşti.
|
E
Nu
ortodoxe.
a) Mărturiile
Clement Romanul:),

Barnaba5),

să pot

i
tăgădui

Sa
aluziunile

la

Policarp”), Justin

Ignatie),

celor
% La Eusebie (E. E. 6, 14): „În privința ordinei evangeliilor tradiţia
:
mai vechi sună: evanacliile cari. conţin gencalogii s'au scris mai întîi“,

3 La Eusebie UL. E. 6, 25): „Întiia evangelie a 'scris-o celce odinioară era

vameş,
răsit

3
mai apoi învăţăcelul lui Cristos.
pă3). CE, “cele espuse la începutul $. în privinţa, timpului, cînd apostolii au
ae
|
Ierusalimul.

(prin
) Ep. 1. Cor. 46: „Aduceţi-vă aminte de cuvintele lui Isus... Vai omului

să scandalizeze
care vine scandalul); mai bine i-ar fi de nu sar fi născut, decit
de moară şi a să
“pe unul dintre cei aleşi. Mai bine este lui a-ş lega o piatră
cf.Mt. 18, g.-7. arunca în mare, decît să să scandalizeze unul dintre cei mici“
cu noi dupăcum :
întîmple
să
nu
să
sama,
bihe
„5 Epist. e. 4: „Să luăm
LL
20, 15; 22, se
este scris, mulți sînt chiemaţi, dar puţini aleşi“ cf. Mt.

6)

Ad

Simyrm, e. G: „Cele poate înţelege să înțeleagă“ cf. Mt. 19, sa şi

ad Rom. c. G.:

său l-ar. pierde“

„Ce ar folosi
cf. Mt.

omului,. de ar dobîndi

16, se.

Epist. e. 2.: „Aducîndu-ne aminte de cecace

lumea întreagă, iar sufletul
a

:

zice Domnul învăţind:

.

Nu . - -

„1)
care măsură măsuraţi, cu
judecaţi ca .să nu fiţi judecaţi“. ef. Mt. 7, 1; „Cu
sînt cei săraci şi prigofericiţi
„Și
3;
7,
Mt.
cf.
voauă*
+ - “aceea vi să va măsura
et At De s-o Și
Dumnezeu
lui
împărăția
este
"niţi pentru dreptate,că acelora
duce în corcare,
ne
nu
Dumnezeu,
icul
cap. 7: „Cu rugăciuni cerind dela atotputern
e gata, dar carnea e sla ăi “cf,
ef. At. G, az precum a zis Domnul: „Spiritul
Mt, 26, ase

”

-

"

| Martirul),

Atenagora?)

şi

Teofil

dela Antiohia),

ale căror

scrieri conţin citate din evangelie, deşi. după obiceiul scriitorilor
“vechi nici unul nu: spune numele autorului. Cel dintii. care
aminteşte autorul: evangeliei este: Papia (după Eusebie, II. E,
3, 39), episcop în Ierapol, învăţăcelul apostolului Ioan — a

trăit

pela mijlocul veacului al 2. și să fie murit ca martirla

163.: sub: Mare

- avgrauăv

Aurel

—,

care -în opul

2Emyţăes a scris:

său pierdut:

?oyiwv

„Matei a, compus istoria (A0y4a)

lui “Isus în dialectul. evreesc“. Claudiu: Apollinaris (înainte
de jumătatea veacului. al: 2.) “să provoacă în cronica sa la

„evangelia

lui Matei*

(Chronic. paschale, ed. Bonn.

Din veacul al 2. sînt și toate

turie

manuseriptele

pentru . autenticitate.+)..
Peșito numeşte

p. 14).

evangelice

măr-

evangelia în în-

_scripție. nu „după“, ci „a lui Matei“; iar dintre scriitorii
“următori amintim pe Jrineu,5) Tertulian,6) Clement Alerau-"
drinul,?) Origen,5) Eusebie,) Ciril Lerusalimitea nul, 10) Lpifane,!!)
Jeronim,!2) etc.

b) Mărturiile eretice. Basilide, 15) Palentiu1+)

şi Ofiţii::)

1) EL a compus „memoarele: apostoleşti“, combinind locuri din cele 4 evangelii întrebuinţează mai vîrtos pe ceea a lui Matei.

3) Legatio pro Christianise. 11 sq. cf. Mt. 5, 4, sq,
5) Ad Autolye. 3, 13 sq. cf. Mt. 5, ași sa: ae 50.

4) Inscripţia sună: evappeitov

xara

MarSaiov.-

5) Ady. hăer. 3, 11: „ Iar Matei predică naşterea lui după om zicînd : Cartea naşterii lui Is. Cristos“ ete,, cf. Mt.-1, ,; vezi şi Adv. haer. 3, 1 (limba orig.).
6 De carne Christi c..22: ;Ipse inprimis Matthaeus fidelissimus evangelii
commentator, ut comes Domini, non aliam ob .causam, qua: ut nos originis Christi
carnalis compotes faceret, ita exorsus est: Liber geniturae Jesu Christi,

|

7) Strom. I. p. 341 ed. Sylb., ef. şi Eus. H. E. 6, 14.
„6 Of Eus. II. E. 6, 25 (limba originală).
%) H. E. 6, 25. La cuvintele citate mai sus (limba originală) să adaogă:

pe « + limba

maternă,

28, ,) de explicătorul

care

să-l

seripturii.

supliniască;

s'a zis însă

Evangelistul “Matei

limba evreească“' (Quaest. II. ad Marin.

la Mai,

cf. şi ce zice de Panten (limba originală).
10) Cat. 14, cf. limba originală.

„făcîndu-să

însă a predat

sară“

cvangelia

(At.

în -

Script. vet. nov. coll, IL. p. 64 sq);

A

1) Adv, haer, 30, 3 (cf. limba, originală). -

„13) Cf. cele espuse la. limba, originală.
13) A murit sub împăr. Adrian. El zice că to
dovedesc „magii care au văzut steaua“; citează Mt. 7 ate îşi au timpul său, cum
se (cf. Epifane, Ilaer. 24, 5).
|
14) După Irineu (Adv. haer. 1, 3) întemeiazază sistemul
său pe Mt. 5, şi
19, se sq. Alte locuri la Valentin şi Valentiniani ct.
Hug, Ein. 1. 76 sq.
13) Tot la Epifane, Ilaer. 37,7.

Bi.
la începutul veacului al:2.; învăţăcelul lui "Valentin, Plolomeu!)
şi fiul lui Basilide, Jsidor?), au citat evangelia noastră mai adese. Sectele. gnostice, Naassenii?) şi Sethianii“) (jumătatea
1. a, veacului al 2.) o folosesc mai mult decit pe celelalte;
nu mai puţin cunoscută este ea autorului : Omiliilor clementine.?)

Zatian,?)

'eodot?)

parte prin combatere,

că evan-

" Pela, miezul veacului al 2.. dovedesc Celz,6)
şi Darcion*) parte prin citare,

gelia lui Matei în biserica de atunci avea autoritate canonică,
De aci să vede cît de adevărate sînt cuvintele lui Irineu cînd
zice: „Tanta est autem circa evangelia haec firmitas, ut et
ipsi haeretici testimonium - reddant eis, et ex ipsis egrediens

“unusquisque

eorum

doctrinam“ (Adv.

conetur' suam confirmare

|

a

haer. 3, 11).:9)

-.

c) Fvangeliile apocrife, şi adecă : Protevangelium Jacobi,*)

compus probabil pela începutul veacului al 2,, foloseşte evan-y
,

39; 15, s SQ.

2) La. Clement

33 cunoaşte Mt. 12, aș; 19, si 5 sa:

Haer.

1) Ep. ad Floram la, Epifane,

:

Pa

.

|

a

-

Strom. 3,1 cf. Mt. 19, so 54. Cerdo după Teo- !

Alexandr.,

|

e

dovet, Haer. fab. 1, 24 să, provoacă, la. Mt. 5, ss 8q.

i Mt. 19, 03 5 as Qi
3) 4) După Ipolit, Philosoph. 5, 7 citează Naasseni
si 2 usi În 1 Sq..etc.;
2lo
asi
după 5, S Mt. 18, ua: 85 29 azi 27, sa; Lie si 7n
|
|
a
su:
10,
Mt.
21
5,
după
,
„iar Sethianii

5) Aci să află+ citate luate din Matei
mai libere; apoi multe aluziuni.+
După

e)

Origen (Adv.

Celsum

literal, 10 cu puţine schimbări, 11
|
SE
.
|

1, 58.). Acesta, vorbeşte de venirea magilor şi

de fuga în Egipet; după I, 65 asupra. Mt. 10,
Porfiriu cunoaşte evangelia noastră:

zs ete.
|

Chiar şi neoplatonicianul
i

el la Mt.6, sp» spre a
3) După Clem. Alex. (Strom. 3, 12) sa provocat
însă fapta, că a come
ţă
importan
mare
întemeia asceza sa exagerată. De mai
ile

„pus ' Diatessaronul.

Teodovet

omiţind, după

(Ilaer. fab. 3, 20), numai

gnostice.
şi puţine alte părţi în interesul tendinţelor

Clem.

Alez.

!

e

aminteşte Mt. 12, i 886.

$. 9. în
18, so şi 5, e; $ 12
$ 12 Mt. 17,3; S'14 şi 51 Mt. 10, as; Ş 11 Mt.
Ea
54, 2 DIt. 12, i.

Epit.

5)

Mt. 25;

op..ed. Potter

-

genealogi

Mt. 5, sș; la Epifane, Haer.
*) După

Tertulian, Adv.

Mare.:2,

7. 4, 17, a criticat Mt 5, 45 ;

după 4,

|
|
despre închinarea magilor.
7.5, 14 Mt. 5, s7; după 3, 13 istorisirea,
orf,
I, 36—84; Tischend
În privința materialului ' cf.. Hug, Einleitung
10)
a
sq.
Wann

wurden

unsere Evangelien

verfasst? 4. Aufl. pag. 43

ş pe frații Mintuitorului; cap.
1) Cap, 17, aminteşte ca Mt. 13, șs; Me. 6,
Betleem să espun după Mt.
în
pruncilor
21 sq. închinarea filozofilor şi uciderea
e scris înante de Iustin
apoerif
acest
că
e,
'Tischendorf (|. c. p. 76 sq.) dovedeşt

A

Martirul.

IE

i

-
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gelia lui Matei; Acta Pilati, numite și Evangelium' Nicodemi:)
să „provoacă la ea; iar evangelia secundun Hebraeos,?) (cuno-

scută deja de Ignatie și Papia)

s'a

compus din a lui Matei.

„.. Tradiţia, aceasta unanimăîn privința opului și a autorului,
fără.
ca cel puţin -unul -sa spună cum și de unde șa luat
_ începutul, -dovedeşte .caracterul. apostolese al evangeliei. Bise"vica, veche, -recunoscindu-o de un op neautentie, ar fi declarat-o
de atare — cum.a făcut cu altele —, sau cel puţin (nedo-

“vedind ea așa, apriat caracterul apostolesc ca ceea lui Ioan)
de lucrarea, unui: învățăcel apostolese, . ca la Marcu şi Luca.
Din acestea; vedem .deci, că Matei e autorul; pentrucă altcum
biserica, o atribuia lui Petru (ce corespundea mai bine scopului

evangeliei)
sau

"„

lui Iacob.

Sa

“În timpul” mai nou autenticitatea evangeliei e controversată?)
(Schleiermacher, Liicke, Lachmann etc); iar ipotezele să pot resuma
(după Meyer) în următoarele:
! o
o
i

2)

Evangelia lui

Matei

dupăcuiii

o avem

grecească a unui original-evreesc (aramaie),

acume traducerea

care să atribue apostolului

Matei“. Aici nimic nu să poate reflecta, deoarece tradiţia, bisericii din

toate timpurile mărturisește aceasta, (vezi limba, originală).
b) „Scrierea originală evreească, care tradicindu-să a dat naştere evangeliei noastre; trebue să fie fost — afară de limbă — după
cuprins și forină în întregul şi în părți esenţial aceeaș cu Alatei cel
recesc“, Această afirmațiune încă stă, dar.să nu să considere ca
o traducere literală. Biserica, veche, deși stiea că e numai tra-.
-“ducere, ţîne traducerea grecească a lui Matei de textul autentic, aşa-.
dar nu cunoștea, vro. deosebire mai de importanță între aceasta şi
originalul evreesc. În genere - niciunde
nu aflăm: vro. urmă, că
1) Cap. 2. init. cf. Mt, 27, as şi c. 9. cf. Mt. 27, sq. Partea întiia
din
această evangelie o cunosc deja Iustin şi Tertulian, deşi nu în forma de acum
(3 senendori, De Evang. apocr. orig. et usu, Iagae 1856 p. 56
sq. şil.e.p.

2 sq),

a

|

„„2) Ignatie (Ad Smyrna, c 3) împărtăşeşte, că după învierea
sa Isus a zis
să-l pipăie, ca să să convingă că are corp, cecace după Leronim (De
vir. ill. 16)
să atlă şi în evangelia după Evrei. Epifane (Eaer.: 30, 13)
relatează,.că la boteZa lui, Isus a ars foc pe riul Iordan, ce aminteşte și
Iustin Marti (Dial. e.
8.).
Papia cunoaşte această evangelie apocrifă (Eusebie, Il. E
39);
asămu

şi egesip (Eusebie, IL. E. 4, 92)

(

e

AI. 18. 8, 89); asămene

3) Nici Ş chiar sectele,
cari i nu cunoşteau autoritatea
C
onică aa ai ev;
il r
nau negat,-că evangelia noastră e. coripusă de Matei şi a canonică
de un apostol (d La
cioniţii etc.). Numai Janihei;,
u
cel puţin maniheul
a
F aust (la sfirşitul veacul
acului
ui al
4.) a afirmat după Augustin (e. Faustum 17, D,
că evangelia în torma de azi nu
„e a lui Matei, provocindu-să la numirea zero Maraton şi la accea.
că să

vorbeşte în persoana, atreia. — După Sixt Senensis (Bi
ş
pa
ț
.
A
„
Be
ibl. sancta,
7 “ 2) Anabaptiştii
refuzau ev.vangeliadilui Matei
Matei dindi
s pi încă
iveche ea. s'a
erzeoşte.
I
cauza, că după: tradiția

7

— 153 —
evangelia grecească
-în raportul ei cătră. originalul evreese s'ar fi cre-.
zut de alta, decit de: o traducere în înțelesul propriu; de aceea pă- .
verea. mai noauă. că ea ar fi prelucrarea liberă a scrierii evreeşti, . .
mare nici un temei istorie.
Ia
a
NR
€) Considerîndu-să ecangelia : grecească a. lui :Matei . traducere
|
simplăşi nu ca prelucrare liberă, apni. nici evangelia ecreească cum ..
Sa tradus. în grecește nu poate fi compusă de . apostol. Spre
a motiva aceasta să provoacă “criticiila multele îndegetăride timp,
lot şi la alte date, cari nu să împacă cu ideea că -un martor. otular
le-ar istorisi.. Espunerea,

e intuitivă

nu

ca la ceialalți

autori de evan-

gelii ; tractîndu-să învăţăturile Miîntuitorului lipseşte legătura istorică ;
să împărtăşese poveşti şi mituri; a căror neistoricitate un apostol trebuia
să o cunoască (cap. 1. 2. d.- 17, ae SQ. 21; as SQ. 27,'se €tc.); există
contrazicere între Matei şi Joan,1)_ dintre care la cel din urmă auten-

ticitatea nu sufără nicio îndoială; Matei nu aminteşte activitatea lui

ca apostol - şi martor ocular nu_ putea întreIsus în Iudea,2) ceeace
minuni ale Mîntuitorului5) (lo.9, i sq. îl,
unele
tractează
lăsa;. nu
„ *q.); cronologia e cu totul neglesă,; ba chiar în privința originali- |
tății stă el îndărătul .sinopticilor; unele întîmplări să. istorisesc .de
2 ori deosebindu-să

dovedește: că cel -pu- .

ce
i
în: formă+),
numa

ceva

(în 2 izvoară s'au folosit de un autor mai tirziu ; în. urmă „unele “sînt
numai ficțiuni avîndu-să în vedere T. V)-(ef.. Zah. 9, 3 la 2L, şi
11, as. ler. 18,

Zah=

s sq)

27,

„-la

La acestea -să răspunde: dacă

e

a

nn

Matei

a

procede pretutindene

subtil în privința timpului:şi a locului, îmbinînd demulteori lucruri
ce stau “departe unul de altul, apoi să explică aceasta din scopul
la scrierii -sale. Nu mai puțin trebue să să recunoastră, că „fiecare
deoexiste
să'
trebue
aşadar
şi
sa,
scriere oglindează individualitatea.

Matei

între

sehire

și d.

Ioan.

e.

Cesă

atinge

de originalitate

ziua. morții lui Isus,
1) Această contrazicere este cu privire la botez şi la urmă să arată, 'că el,
loc din
„Mt. 3, sa sq. nu contrazice cu:lo. ÎI; su» -căci. în acest
de fiul lui Damnezeu
a cunoscut pe Isus în mod supranatural, - prin descoperire,prin oameni (prin rudele
(lo. 1, sa), pecînd cunoştinţa de mai nainte era mijlocită
nu există contrazicere, deşi
sale), mai puţin chiară şi nehotărită. Nici în al 2. punct
toţi recunoscută.
de
fie
să
care
explicare,
da.o
a
pănă acum n'a succes
.

a lucrării Mintuitorului,
3)" Matei nu are de scop a espune istoria detailată lucrarea
În Galilea (vezi
planul său aduce cu sine că 'să trartează numai”
in Iudea (ct, şi
Isus
scopul). “Patuş. Mt. 4, a. 19, « sint aluziuni la petrecerea lui
“-

şi chiar
e

pi

23

e

SU

7).

.

a

.

-

N

fapteale
celor 4.000. (Alt. 15, sa sq.) . şi alte ră
Ma
|
e
Isus.
lui
i SQ.ș Life as Sq-cu 15; ae
CE 9 aa sq. cu 12, aa Sd-; 19, as 5q. cu 16,
„A
numai închipuită. Astfel. e-şi
asămănare)
oarecare
(fiind
însă
aici
e
sq. Identitatea
16; ss Sl cf. 10, ge So; le sa
la Mt. 16, pp cf. 24, sai 12 ss sq.cf. 15 se Sq:;
0 Sq- ef. 12, as: — Alte lo7,
4;
18;
ef.
+a
o
10,
a;
cf. 17, ap: 54-5 5 sa Cf. 19,
16, ş; cu 10, sa sq; 10,
ca
altul,
cu
unul
curi citate! de critici nici nu samănă
ate
RI
,
”
sq. cu 21, ș sq; Gscu 25. s.
a raportului, ce există, între
5) Presupunerea aceasta e numai o intervertire
21,

-

3) Ioan

nu aminteşte

săturareă

„profeție şi împlinire. Conform planului său: Matei inzistă mai mult asupra acestui
"raport,

...

:

e

!

.

-

e

-

:

- -

4

—

- observăm, că:“voind Matei a arăta .conaţionaliloi: pe Cristos în mod
apologetice, în privinţa citării. şi a tractării T. V. este mai original
"decit Luca. Autorul a ales, grupat şi tractat astfel locurile din s.
Scriptură, precum a putut face aceasta numai un: martor ocular, căvuia însuş Isus i-a destăinuit cuprinsul T. V;; numai un apostol a
„putut astfel . desluşi profeția şi împlinirea ei. Originali sînt ceialalţi sinoptici în privința faptelor și a timpului fiind mai precişi, iar
"Matei în. privinţa, cuprinsului cuvîntărilor. Domnului. În urmă po-

veşti și mituri află în istorisirea

evangelistului

numai critica. preo:

cupată, care nu admite lucruri extraordinare.

d) „Apostolul
*

Matei

trebue

să fie luat parte la scrierea evre-:

ească, după care Sa tradus evangelia noastră, în
sămnată, încît ca sa putut afirma în tradiția
bisericii “ca evreeasca „evangelie după Matei“ cu
cient“. Susţiitorii acestei teze zic, că Matei a

„a zicerilor Domnului

măsură așa de înveche și generală a
temei istorie sufi-seris o: colecțiune

în limba evreească. Această colecțiune în mînile

- ludeilor creştini
pe încetul — .adăogîndu-să elementul istorie — a
devenit scrierea evangelică, care traducîndu-să în greceşte ni să în- .

fățişază în” evangelia "noastră

Matei, şi fu apoi

recunoscută de bi-

serică sub numele apostolului eu acel drept, întrucît colecţiunea
zicerilor, făcută de Matei, e sîmburele . ei. Acest
sîmbure apostolesc mai apoi s'a pierdut, iar. numele apostolului, care trecusă
dela el la scrierea evangelică astfel alcătuită, adusă. cu sine, -că

scrierea “aceasta din -urmă,
să crezu de lucrarea originală a lui Ma-

tei. -Spre-a motiva: această ipoteză să provoacă “la Pupla, care
după Eusebie (H. E. 3, 39) în 'opul său pierdut-zice, că Matei

a compus În dialectul evreesc Ta 0pra : așadar Matei a adunat numai
zicerile Domnului fără a adaoga ceva, dela sine.
în greva clasică însamnă zicere, oracul; dar noi

vînt are și alte - înțelesuri. - LXX
(Deut.

24, 16;

Ps. 107, a,

etc.)

E drept, că 1010
vedem că acest cu-

traducecu 1070
sau

TON

(Ps.

evreescul “N

12,;;

119,sos

et),

unde să rapoartă la zicerile şi promisiunile lui Dumnezeu; iar în
ps. arată nu numai ziceri, cuvîntări, ci în genere descoperire, de
„care să ţinea T. V.. Pectoralul arhiereului: (77) îl traduce LXX cu
1oyeiov, Filo cu A0ytov (Exod 28,.p: 29,), care întrebuințază acest
cuvint în genere despre profeție. În T. N. să zice. (Acta 7, 3s),..Că

Moisi a primit Jora Câyra Vobvai 1juiv, iar Rom. 3, » numără
Paul între prerogativele Iudeilor şi 67. 2noreV9poav ză 19

|TO

WtoU, , înţelegîndu-să
descoperire
dumnezeească.
Sa întreaga,
IN
escope
eească. Autorul
Autor

ep. c. Evrei numeşte ra

detii
pei alle aleea
ze

„tă

„du-să

e A geli:

opia

conţ ne

ȘU

Hoyea Doi

(5, 12) învăţătura mîntuirii, iar

ci
„ce, Stat,din conforme
ta etate
rte
nu cnvintări,
trebue pierdut
vedere,

cuvintări. și

fapte

ale Miîntuitorului: numin-

după principiul a potiori fit denominatio. Papia zice (k
i

ec.) de Marcu,

că ma

scris cele vorbite şi făcute de Cristos în ordine

istorică, le numeşte zwvoraza Jdy.a, cari corespund lui ză Uno ou
Xoaroi Jep9evra î) ngaz9ivra:); în urmă părinții bisericii nuĂ
mese evangeliile, chiar întreg T. N.d6pia Tov 9tov.
Întregitatea. Evangrlia s'a compus în întregul -ei de „un
singur autor. Aceasta, dovedesc dispoziţia unitară şi tradiţia bi-

ria r,
. manuseriptelo
cu mărtu

sericească, care consună

în cari .

evangelia, să află numai în forma de azi. Cu toate acestea în
și
cele 2 capitle dintii,
timpul mai nou au fost controversate
Mo-adecă de englezul YVilliams' (1771) urmîndi-i apoi alţii.
tivele lor sînt: Aceste. 2 capitle conțin mituri; cari nu pot îi
. (Harr. 30,
relatate de un apostol; ele lipsesc după Epifane
: Zatian2).
lui
Diatessaronul
în
şi
13) în evangelia Ebioniţilor
conceput
a
Maria
că
Dar noi ştim că Ebioniţii nu recunoșteau,

“în mod supranatural, iar Patiani adera la: dochetizm. Mai departe să află aceste capitle în cele
traduceri ; scriitorii veacului al -2.
tează ; chiar: Celz (Origen, c. Cels.
la ele; nexul între cap. „l. 2 și c.

mai vechi „manuscripte” Şi
și 3. (Irineu, Origen) ci- ..
1, 38: 2, 32) să provoacă
3 e foarte firesc; în urmă

|

construcția și frazeologia, e ca în' întreaga evangelie.
$. 73.

- Imseripţiile

Evangelia

manuscriptelor . greceşti, “traducerile vechi

tradiţia bisericii mărturisesc,
de Marcu,

care

după Marcu.

să

numia

și

că cvangelia a doauae compusă

cu

numele

(Acta

evreesc Joan

13,

40; Fi-.
3» 13), cu cel roman Marcu (Acta 15, so cf. Col.
sa. 25; *
12,
lim. za; 2 Tim. 4, sa)45) sau Joan Harcu (Acta
Isus,4) şi din
25, 33). El wa fost învățăcel nemijlocit al lui
fi fost evanMe. 14, su sq. au dedus unii, că acel. tînăr. ar

„gelistul..De naștere “era din Ierusalim,
care trecusă la creştinizm, avea casă

Col. 4, i. este el nepotul

“După

unde. mama Să, Maria,
proprie (Acta. 12, 12.

lui Barnaba,5)

instruc-

iar

E
Marcu.
:) Vezi citatul întreg la evangelia după
şi altele, cari arată
ogiile
geneal
ind
„Ciunt
:
n
Tatia
despre
2) 'Teodoret serie
a lui David -(Eaer. -fab. 1, 20).
că Domnul sta născut după trup din sămînț
Na
nu ştim:

3) Cum a ajuns la acest nume
e.
4 CE citatul lui Papia la autenteicitat
verosimilă tradiţia, că
Fiind nepotul, acestui levit

5

,

aparţine neamului
„+5
ş-a tăiat policarul spre a fi neapt.
nizm
creşti
-la
sa
.
rtirea
“conve
dupa
că
şi
preoţesc
. CE
Bodazrulos cel cu degetul ciuntit
la preoţie. EI are predicatul 0 zo10
fidem'.
post
sihi
asse
im zice : „Denique amput
“ Philosophum. Origenis p. 252, iar Ieron haberetur“. (Ad ev. Marci în cod. Amiant.).

-. pollicem

dicitur, ut sacerdotis reprobus

„n
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țiunea : primă în creștinizm 0 capătă dela Petru, care l-a şi
botezat, (L. Petru 5, 13);1)' abia tradiţia mai tîrzie afirmă, că
Marcu ar! fi unul dintre cei. 70: de învăţacei.2) Probabil
că prin mijlocirea lui Barnaba face foarte de timpuriu cunoştință. cu. Paul şi după călătoria, în Ierusălim (Acta 12,25) merg
- toți: 3 în- Antiohia. Începind apostolul misionada, întiia, Marcu
„îl însoţeşte (Acta. 13, ) dar dela Perghe să re *ntoarce. la Ierusalim. (Acta 13, as. 15, s8)-%). Aceasta supără pe Paul fcarte
mult; în a. 2. misiunadă nu mai voiește, să-l ia cu sine, din
care pricină. Bar naba să desparte: și merge cu Marcu la Cipru
(Acta 15, so <q). De.aci înainte în Acta Marcu -nu să mai
aminteşte, dar în alte scrieri apostoleşti. Aşa, vedem că e
la: Paul. cînd acesta, în întîia sa închisoare dela Roma, serie
epistolele cătră: Filimon! (v. 24) și Coloseni (4, 10); iar scriind
din a 2; închisoare de acolo a 2. epistolă, cătră “Timotei “spune
acestuia,”

Între

că; luînd. pe

acestea

Marcu.

Marcu

cu

sine

să .vină la el

este : soţ nedespărţit

rezultă din întiia sa epistolă; iar martori
cii- spun,. că era. dragomanul, _mai' corect,

„apostol.

.

.-

al lui

(4, +1).

Petru, -câ

vechi“) ai biserisecretarul acestui

a

După tradiţie a fost el împreună cu Petru la Roma, 5) şi.
| pări ăsînd după „moartea acestuia orașul, merge în Alexandria,
» „Marcu fiul meu& arată, că apostolul l-a născut în creştinizm
dovedind
şi un intim raport. Acest Marcu nu e deosebit! de evangelist, căci tradiția istorică
nu

cunoaşte

2 persoane

cu

acest

nume.

3 Epifane, Haer, 51, 6 şi Tseudo- Origen, De recta, fue.
3) Motivul re "ntoarcerii e necunoscut. Poate că nu să credea destul de tare
a suporta, toate greutăţile unei călătorii, sau pentrucă nu era de „acord. cu Paul în
„privința primirii păginilor în sînul creştinizmului.

4) Presbiterul Joan prin Papia (a Eus,, H. E. 3, 39): „Marcu find interpretul lui Petru, de ce îş aducea aminte a, însămnat cu sirguință, — Irineu (Iaer.
3, 1) numeşte pe Marcu: „învăţăcelul şi interpretul lui Petru“, iar 3, 10: „interpres et sectator Petri?. Clem. Alexandr, (Adumbrat.): „Petri sectator“. Origen
(la

Fus. H. E, 6, 25) zice că Marcu a compus evangelia

cum i-a spus-o Petru. Tvr- .

tulian (e. Mare. 4, 5): „Marcus auod, cdidit evangelium Petri adfirmatur, cuius
interpres Mareusă, Fusebie (HE. 2, 15): „însoţitorul lui - Petru“.
Zeronim (De
ir,

îll. 8): „Marcus

ergo (Paulus)

Titum

diseipulus

ct interpres

Petri“ A

(Ad

inter pretemm (compunind 'a 2, e. Cor)

5) Ciem, » Alei= (ly potyp. 6), Eusebie (H. E. 6, 15)
>

Hedib.:

11)

„Habebat

et b- „Petras Mareum“.

întemeiază. biserica,!) ajunge episcopul ei. — sau cel puţin
fără a să
așază de atare pe Anianus — și moare ca.martir,
d. Cr.2).
67
după
e
-cazul
tot
la
şti hotărit anul morţii, care

|

ti

ă

E

Cuprinsul:

a) Istoria lucrării publice.a lui Isus (1, „— 18, 33): loan Botede Isus zătorul păşeşte la Iordan predicînd pocăință și dînd mărturie.
— Isus să botează de Ioan în Iordan — ispitirea lui Isus: în pustie
—' după prinderea şi închiderea lui Ioan, . Isus merge în
de diavol
Galilea, predică evangelia, chiamăpe cei 4 apostoli, merge. la Caper-"
naum — scoate spiritul necurat dintrun om — vindecă pe soacra
lui: Petru de figuri precum şi pe alţi bolnavi. cutrieră Galilea învățind

și predicind

—

vindecă

în

pe un lepros — Isus vin-

Capernaum.

” decă pe'un paralitie şi mărturiseşte de.puterea sa a ierta păcatele
— chiemarea lui Matei; . Isus mănincă.cu vameşii: şi justifică” petre- .
cerea sa cu pacătoşii — învaţă pe.învăţăceii lui- loan. despre post —
vindecarea omului cu mîna sacă — Isus călătorește mai departe fiind
însoţit de mult popor şi vindecă toate boalele — alegerea celor. 12 :
apostoli; numeşte. pe Zebedeizi fiii tunetului — Isus să apără contra
. pe ceice
atacurilor din partea a lor: săi şi a fariseilor —. numește
şi explilui
sămănătoru
asămănarea
—
șăi
partizanii
fac voia Tatălui
carea ei înaintea, învăţăceilor — asămănările despre lumină, măsura
—. Isus linişteşte valurile lacului
evală, împărăţia lui Dumnezeu
Ghenezaret — scoate un leghion de demoni la Gherasa
lui
voie a întra întro: turmă. de porti — învierea .ficei.

şi le dă
lair; pe

în Nacale vindecă 'o:femee de curgerea singelui -- Isus învață.
; „apostoli
12
celor
trimiterea:
—
poporului
zaret spre scandalizarea.
istoria
învaţă;
Ioan
. veste de. faptele lui şi crede-că
Irod prinde
eu dinşii
uciderii Botezătorului — apostoliisă rentore, Isus merge
mulsloboade
Isus,
—
oameni
de
5.000
celor
în pustie — săturarea
țimea ;

trimite

pe

învățăcei

dincolo

; face
i
apele: laculu

de

multe

lac

rămîind singur

minuni. în șesul

—

îm.

Gheneza-

blarea lui pe
ȘI poporul şi pe retului:— Isus învaţă pe farisei şi cărturari. precum
ea în-.
religiozitat
ȘI
învățăceii săi despre pretul tradițiunilor. evreeşti”
bolnavă
era
fică,
cărei
a
canaanene,
ternă— împlineşte cererea femeii
4.000 da oameni cu
— vindecarea surdo-mutului — săturarea elor
mai înții a fo.t trimis a vesți
, :) Eusebie (E, E. 2, 16): „Spun că Marcu
dintii a întemeiat comuna Alexanîn Egipet evangelia compusă de el, cara cel
pto itaque evangelio, quod ipse
driei“ ; Epifane (Haer. 5i, 6); Ieronim : „Assum
drize Christum annuntians,
/
imus Alexan
pr
et
uni,
Aegypt
ad
it
perrex
“confecerat,.
continentia, uf omnes sectatores Christi -

constituit ecclesiam tanta doctrinae et vitae
octavo Neronis anno, et sepultus
ad exemplum sui cogeret. Mortuus est autem
vir. il. 8); Ipolit : „Marea evangelistul

Alexandria succedente sibi Aniano“. (De
sie
2
i
Opp. p. 41.).
episcopul Alexand iei“. (De LIN apost.
şi s'a
2),
(61--6
Nero
lui
al
an
8.
al
în
2) Ieronim (|. c.) zice, că a murit
.
(Adv. hier. 3, 1) Mareu a vieţuit
înmormîntat în . Alexandria; iar” după Ivineie
Calisti (Le. 2,43) istariseşte, că Marcu a

r
mai mult decit Petra. Abia NicefoAlexa
ndria — făcindu-l astfel martir —, despre |
fost ueis cu petri de poporul din
.
i aaa
Sa
.
ce scriitorii. mai vechi nu ştiu.
d.

re

8

—

i

,

7" pini şi "puţini peşti — fereşte pe învățăceii săi de aluatul fariseilor —.Isus vindecă pe un orb — Petru mărturiseşte credința sa în
Isus ca Mesia — Isus descopere învățăceilor, că el va pătimi arătind
lui Petuu, că pentru fericirea, lor aceasta, e numai decit delipsă — schimbarea la faţă pe un munte și învăţătura ce 0 dă, învățăceilor despre
„revenirea lui Ilie — vindecarea
unui. lunatic. îndrăcit; învaţă
"pe. învăţăcei: despre puterea credinții — prevesteştea doauaoară
- moartea . sa :—

învăţăceii

să

ceartă

leagă de acest incident deosebite

în

privința

rangului,

iar Isus

învățături — Isus călătoreşte de

sărbătoarea, colibelor în. Iudea;. învaţă pe farisei despre desfacerea, căsătoriei; binecuvintă pruncii; învață pe un tînăr bogat de-

spre

datorință

şi sfat, iar pe

învățăcei despre primejaiile bogăției

şi preţul sărăciei de. bună voie — prezice a 'treiaoară: patima fi.
„moartea sa — mustră ambiţiunea. Zebedeizilorşi a mamei lor —
„pe cale vindecă Isus pe orbul Bartimeu — Isus să .pregăteşte a
întra în “Ierusalim; poporulîl primește cu osanale şi cetatea întreagă:e în mișcare — să rentoarce iarăș la Betania — a doauazi
" dimineața mergela Jerusalim pedepsind 'un smochin neroditor —:

alungă pe vînzători și cumpărători din templu

"Tarii

caută să piardă pe Isus:—

sara

chinul e deja uscat,cu care ocaziune
credinţii

și a rugăciunii
—

—

arhiereii şi cărtu-

părăseşte Isus cetatea — smo-

arată el învățăceilor săi puterea

“răspunsurile

lui: Isus

date

arhiereilor,

cărturarilor şi bătrinilor; asămănarea despre vie — răspunsul dat
irodianilor și “fariseilor cu privire la dare — răspunde saduceilor cu
privire la. învăţătura despre învierea morților şi unui cărturar în pri-

vinţa poruncei mari — Isus întrabă pe cei din templude Mesia —

„demască pe cărturari înaintea poporului — laudă pe văduva care a
“dăruit în visteria templului 2. lepte — prezice risipirea Ierusalimului
și sfîrșitul lumii — provoacă la veghiere
b) Istoria: patimilor, morții, întierii și înălțării lui Isus (U4,1.—
16, 20): arhiereii. şi cărturarii să sfătuiese a omori pe Isus —
Maria unge pe Isus în casa leprosului Simeon — Iuda să'nțelege cu

arhiereii cum să le. predea pe Isus —

Isus

trămite .2

învățărei ca

să pregătiască paştele — cina cea de taină aşăzînd s. euharistie—
încrederea lui Petru; lupta lui Isus în Ghetsimane; Iuda 'vine și-l
„ tradează; un. tînăr fuge de acolo — pe Isus îl due la arhierei ; Petru
îi urmează ;. Isus e ascultat

noaptea, întreagă,

condamnat

şi maltratat, Petru să lapădă de Domnulde 3 'ori
dimineața să adună iarăş sfatul ȘI predau pe Isus.
află nevinovat — acesta caută a-l srăpa, dar Iudei
pe Baraba — a 3. oară să încearcă Pilata scăpa
acum cer moartea lui — Isus e biciuit; soldații îi

—
lui

la

moarte

a doaua.zi
Pilat, care-l

cer în locul lui
pe Isus, Iudeii și
pun pe cap cu-

„_nună de spini și-l îmbracă în manta — Isus e dus la locul de pierzare; Simdin.
on,
Cirene, tatăl lui Alexandru și Ruf, îi-ajută a duce
crucea — Isus la oara a 3. e răstignit între 2 făcători
de rele —
„soldaţii aruncă sorţi pe hainele lui; inser ipția deasupra capului;
Isus |
e batjocurit de trecători, arhierei şi chiar de unul: dintre cei -răstig-

9
iți — Isus e părăsit de Tatăl ceresc; e adăpat cu oţăt, moare. —
minunile ce s'au întîmplat cu această ocaziune — femei pioase sînt

mărturii la moartea lui —
lui Ișus și-l înmormîntează

-

mineața

femeile

la masă

—

pioase

Iosif dela Arimatea cere dela Pilat trupul
înfăşurindu-l în. giulgi — Duminică. di-.
la mormîntul

merg

lui Isus, ca

să-l ungă

cu : Ş

balzam — un înger le spune că Isus a înviat din morţi —- ele înspăimîntîndu-să fug de acolo la apostoli — Isus să arată - Mariei
Magăalenei ; apoi altor 2 învăţăcei; în urmă celor 11 precînd să aflau
Isus

botezului

aşază taina

şi arată lucrările credinţii

—: -

înălțarea lui Isus la cer — apostolii predică pretutindene creştinizmul.

Limba. Scriitorii mai vechi ai bisericii în această pricit de mult accentuează
vință nu zic nimic. Dar considerind
trebue . să recunoaşten,
Matei
ei textul evreesc al evangaliei

că evangelia a, 2. au putut-o avea numai în limba grecească.
HispaApriat spun aceasta, Ieronim, 1) Augistin, 2) Isidor
39
Nr
45.
„lensis;3) numai Baronius , (Annales 'eccl. ad anu.
o
.sa
sq.) susţine; că evangelia s'a scris. latineşte. Părerea
.
întemeiază .pe subseripţiile din Peşitot). și-pe un prătins original latin, din care fragmente să află în Veneţia. şi Praga.5)

Oaracterul. Marcu dintre evangeliști € „cel mai scurt;nu
-*
El
e complet în cuprins şi formă, dar precis în istorisire.

lui Isus,
caută. a dovedi din faptele — nu din cuvintările —
făgăduitul Mesia. De aceea
că e trimisul lui Dumnezeu,

—

omiţind preistoria și istoria, prunciei

—. începe

îndată cu

ei întro
păşirea lui publică, espuindu-o : cu toate :amănuntele
rezultă
acestea
Din
limbă clară, vioae, energică şi precisă.
e
e
și scopul evangeliei.
spune, deşi din
precis
“Timpul compunerii nu să poate
cap. 13, 13: 24: 30: 330.44

rezultă, că nu, s'a scris după risipirea

'quod Graecum esse
1) Ad: Damasum : „De Novo nunc loquor Testamento,
Judaea, evangelium
in
primus
qui
non dubium est, excepto apostolo' Matthaeo,
a
|
:
edidit.“
literis
Hebraicis
Christi
sane quatuor solus Matthaeus He-|
3) De consensu evangelist. 1,4: „Horum
SE
i
.
Graeco.“
.ceteri,
braeo scripsisse perhibetur eloquio,
Graeco in .
eloquio
Christi
. .. scripsit. evangelium
3) Orig. 6, 2: ” „Marcus
.
.
Ea
?

Italia.

|
7
praducerea
filozeniană.
observă lala margine:
margi
Jilozeniand, observă
pag. 135 obs, 1. — Traducerea
(latină). Si unele Mae .
francă“
adecă
romană,
limba
în
încoace
Care 2 predicăt la Roma
1200) spun aceasta; dar. dela R. Simon
museripte greceşti mai noi (dela.
e
DE
i
ceva...
aşa
nici învățații catolici nu mai susțin
>

Vezi

4

-

Acum

5) În evul

Vulgata.

însă

mediu

să credea, că autograful lui Marcu

e dovedit,. că. aceste

fragmente

să aflăîn Veneţia.

sint părți ale cod.. Forajulensis dela

Ea
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Ierusalimului. DrineuW, Clement Alezandrinul:) şi Origen3)
zic, că evangelia “sa compus” după a lui Matei, adăogind
Clement (1. €.), că chiar după a lui Imuea.. - Clement mai

afirmă: (lypotyp..

6. la Eus., H.-E.

6, 14), că'ea s'a pu-

“blicat. precînd Petru era închis:la Roma, cecace contrazice cu
relatarea:
lui Irineu. (|. €.) şi .chiar
cu a sa proprie; “după care evangeliile cu. genealogii Sau scris. înaintea, celorlalte. Dar cu-- vintele lui

Clement

au fost. binevenite spre a dovedi autoritatea

apostolească a evangeliei. De

accea

susține nu numai. autorizarea

scrierii

vedem, că deja: Eusebie

din

partea ' apostolului,

„ci caută.a pune şi timpul petrecerii lui în Roma cît să poate
de timpuriu, adecă în al: 3. an al lui. Claudiu (10 ani după
„moartea lui Isus), cind să să fi întîlnitcu Filo și Simon Magul

(A. E. 2..14. 17).: Această părere a fost primită: apoi de

Teofilact3); Jiut. Zigabenus ete. Combinind acum ce zice Cleament cu spusele lui Irineu ar rezulta, că evangelia a început
a să serie precind Petru încă trăia, dar sa publicat abia după
“moartea. lui, pela anul 67: sau '68. d. Cr.
|

Locul compunerii.

Cetitorii.. Mărturii foarte vechişi vred-

„nice.de crezămînt spun; că evangelia sa compus în Roma; iar
„ cetitorii “sînt păgînocreştini.. Astfel relătează Clement Alezan-

„--QrinulS) şi Ieronim?) ete. La acest

rezultat

„1) Adv, haer. 3,1 cf. la autenticitate.”
43) H- E. 2, 15 istoriseşte. Eusebie ce ştie

ajungem

după. Clement

și: din

despre anza:

„ erierii, apoi adaogă: „Dar spun, că, ştiind cecace s'a făcut și descoperindu-i spiritul, să împliniască dorinţa, bărbaţilor, “a întărit scrierea (lui Marcu) pentru comune ca să fie mijlocire“; iar ibid, G, 14, vezi la autenticitate. !
2) Fuschie, 11..E,6, 25 cf. la autenticitate,
-. .
-

„_4) După dinsul anul morţii Mintuitorului

e

33 d; Cr; Claudiu

ajunge

la
dominire în 41: deci e compusă evangelia lui Marcu la 43, d. Cr,
:
:
i
„5
Prooem, în Matth.: „Evangelia lui Marcu s'a, scris la Roma :10
ani după
înălțarea

lui Cristos, Multe manuseripte au la sfirşitul evangeliei
publicat după 10 ani dela înălțarea lui Cristos.e .
e
;
„ie

8)

notiţa:

”

„Sia

La Eusebie, HE. 2, 159 şi 6, 14 (în locul din urmă): „Iar
cu cvangelia
după Mareu s'a petrecut astfel. Fiind Petru în închisoare a Roma
a predicat cuVintul... iar
-

“a

a

.

.

”

”

i.

fiind cci de, faţă mulţi au rugat pe Mareu, deoarece
i-a urmat mai
aduce aminte de cele vorbite, să serie
Iar el seriind
evangelia a dat-o celorce L-au rugat. Ceeace auzind Petrucelecu grăite.
cuvinţă nici ma îm. pied at, nici n'a promovat,“ În ddumbratio în -1,
Petri, Oxon. p. 1007 observă:
„Marcus, Petri sectator, palam praedicante “Petro.
evangelium Romae, coram qauibusdam Caesareanis equitibus, et multa Christi -testimonia,
proferente, penitus ah
cis ut possent, quae dicebantur, memoriae commendari,
scripsit ex his quac a
Petro dicta sunt, evangelium quod secundum
Marcum vocitatur.* "Tot din predica
” demult ŞI-ş va

" lui Petru deduce şi Origen compunerea: acestei evangelii.
H. EE. 6,6 20)
,î) De vir.
25);
ad
,
Pe
SIL (la Eus., me
îl. 8 şi Ad Hedib.
11, cf. la autenticitate, DR

aaa
motive

interne.

Autorul

.nu „citează

din

T.

V.)

(ce:ar-fi

fost delipsă pentru.. iudeocreştini); explică în: multe. locuri?) - expresiunile “evreeşti sau cuvintele araviaice în grecește
;. instrucază pe cetitori despre datinele, învățăturile evreeșştiși locurile
unde s'a petrecut ceva, (7, 3: sq. 12, ss. 13, 3. 14,2. 19,
vorbeşte 10, „„ (în opunere cu Mt. 19, 3) de divorţul:din
partea femeii, . ceeace : era la Grecişi Romani; aminteşte pe
fiii lui Simeon Cirineanul, dintre care unul locuia
la Roma?);
folosește cuvinte latine în" formă grecizată.+) Nu nensămnate
adausul 13, 10 Şi 7, 27, apoi nici. din întîmplare
numai să
zice 15, 4 că Pilat s'a încredințat despre - moartea, lui Isus

a

dela, centurion.

„Numai Crizostom susține, că evangelia s'a, scris în Egipet (Ale-că Matei ... . a seris evangelia. Iar
xandria). EL zice: „Să vorbeşte
Marcu a compus aceeaş în Egipet (poate Alexandria, unde după tradiție a. întemeiat: comuna) fiini, rugat de învățăceii săi“ (Homil. 1.
in Matth.). Dar seriitorii alexandrini . nu. ştiu de aceasta, - chiar
Crizostom nu pune aşa mare temei pe ea, căci ceva mai tirziu scrie:
„De aceea nu ni să pare a fi tocmai sigur,tă fiecare a scris unde petre-

Părerea lui să bazează pe notițele lui Eusebie și, Ieronim, că

cusă“.

ag
Marcu mai apoi a fost în Egipet (Alexandria).5).
avem mărnu
'evangelii
din
una
nici
La
Autenticitatea.

tarii aşa

Noi vedem
vechi ca la cea de faţă.,

timpuriu încep a să cita

Romanul“,
1

2

cf. 15,s,

a

SR

3, ame sa: Doar:

cu Rom.

Tana

16,

9, as. 10, e:

15, 23: 34" 430

14, se

a

i

loc de
+) Numai în această evangclie să află ZeyTvQLo/ „în

dos

Clement

; PapiaS) împărtăşeşte cuvintele presbiteBarnaba?)

2) Afară de 13.
2) cf.

că foarte de.

din ea locuri şi fapte. “Așa

5, a9- 49)

quadraus (12; a);

= centurio şi explicarea

grec.

Jesra

zijv00s == census (12,4),

apoi

14,,);. zodfBaros = grabatus (2 a: Gas.
j

Ă

. SEOT Is = sertavius (7,15) ngatrulgto

N

Ovo

cu

Onvăgrow

i

,

EZaroVr-—

z00Q4vrys.

=

= denarius (6, 3

9 u-) Pepper” == -legia.(5, s- ss)
.

"= praetorium

21

4

,
(15, se), Ontzovharug

= speculator (G, 33), poaeyeilow = Magello (155). a
_?
5) Vezi pag. 156 sq.
e) Ep. 1, 15 citează Is. 29,ş'ca în evangelie 7, c. ”.
AIE
ari
o
A
3) Ep. 15 cf.cu 16
2 La, Eusebie. (E.E. 3, 39): „Și acest presbiter a, zis: Marcu ajungind
ş-a adus aminte, nu în ordine,
interpretul lui Petru a scris cu sirguinţă de ce
nici n'a urmat Domnului, mai
cite a, făcut şi vorbit Isus. Căci el nici n'a auzit,
:

dar nu ca cum
tirziu însă lui Petru, care ş-a întocmit învățăturile după trebuință,
Marcu, dacă unele
greşit
n'a
nici
aceea
de
Domnului,
cuvintele
loc
un
la
ar aduna
aceea s'a îngrijit el, ca să “a scris aşa dupăcum ş-a adus aminte; căci numai de
i a
E
cea,“
falzifice,
să
nu omită din cite auzisă, sau
.

.
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rului' Ioan, care aparține
numele o amintește mai:
- Alexandrinul,5) Origen,*)
Din mărturiile”de mai
“foarte intim “cu Petru și

timpului apostolesc, Justin:); jar.cu
întîi. Jrineu.2) Lui - urmează Clement
Tertulian,5) LEpifane,) Levonim,?) te.
nainte vedem, că Marcu a stat în raport:
de aceea s'a născut părerea, că Petru

însuş ar fi compus evangelia. Busebie istoriseşte (|. e. 2;: 15) după
“Clement Alexandrinul, cum Marcu a devenit interpretul lui Petru.
Auzitorii erau foarte mişeaţi de istorisirile acestuia despre viaţa lui Isus
şi doriau să le aibă ca amintire durabilă. Au rugat deci pe Marcu să
„le serie,. deoarece” fiind mai demult în apropierea apostolului le_va
„şti bine. Astfel aceştia dau anză la scrierea. evangeliei de faţă, despre
ce 'auzind Petru nici-n'a oprit, nici n'a promovat, dar a recunoscut,
„că cele scrise corespund adevărului şi a îngăduit să să lățască (cl.
Ieronim, De vir. illustr. 8. vezi obs. 7). Aci să accentuează îndeosebi
împrejurarea, că Petru— după cele :întîmplate — e autorul. E cu

„+ 2) Dial, e. Tryph. 103 zice, că evangeliile sînt compuse de apostoli şi învățăceii apostoleşti, (Me. și Le.) iar ibid. 106. serie că Isus, dupăcum spun memoarele apostoleşti, a dat la 2 învăţăcei numele „fiii tunetului“, cf. Baa.
Adv, haer. 3,1 (la Fus. H..E. 5,8): „Iar după eşirea acestora, Marcu
2)
_ îmvăţăcelul şi interpretul lui Petri, el însuş ne-a predat scriind cele vestite de
„-Petru“; sau ib. 10: „Quapropter et Marcus interpres -ct sectator Petri initium
„evangelieae conscriptionis fecit sic: Initium Evangelii Jesu Christi Filii Dai, quem"- admodum seriptum est... In fine autem Evangelii ait Marcus: Et quidem Dominus Jesus postquam locutus est.eis, receptus est în coelos et sedet ad dexteDa
.
“
E
.
ram. Dei.
3 La Eusebie (H. E. 6, 14): „lar cu a lui Marcu să are astfel: Petru
predica. cuvint în -închisoare la Roma şi în spirit vorbia evangelia ; iar fiind mulţi
cei de faţă au rugat pe Marcu, ca pe unul ce-i urmasă şi-ş va aduce aminte de

ce
cele spuse, să scrie cele grăite....€
4) La Busebie (H. E. 6, 25): ... „A doaua (evangelie) cea după Marcu sa
„2

scris precum i-a &pus Petru

a

-

să facă,“

5). „Licet et Marcus, qucd (evangelium) edidit, Petri afiirmetur, cuius inter- pres Marcus... capit magistrorum videri, quae discipuli promulgarint.“ (Contra
Mare.

6)

Ia

4, 5).

Adv. haer

îi

!

.

51, 6: „Îndată după Matei ajungind Marcu soţul s. Petrii în

Roma a publicât evangelia. Și dupăce a scris-o a fost: trimis de apostol în ţiauturile Egipetului. Acesta a fost unul dintre cei 72 care sau împrăștiat pentru cu"vintul Domnului: Dacă nu mincă 'cineva trupul meu şi nu va bewv sîngele meu,
nu este vreduic de mine (lo. 6, 3),ce pentru ceice cunosc erangelia e un razi
sigur, Asămene prin Petru intorcîndu-să s'a învrednicit el a vesii evangeiia, fiind
purtat de spiritul sînt. A început a predica, cînd spiritul i-a, porancit a o face,
începind dela al 15. an al lui-Tiberiu Cezarul, după al 30. an al lucrării lui

Matei.“

i

E

a

î) De vir, ill. 8 „Mareus discipulus et interpres Petri, juxta quod Petrum
referentem audierat, rcgatus Romae a fratribus, breve scripsit evangelium, quod

quum Petrus audisset, probavit, et ecelesiae legendum 'sua auctoritate edidit, sicut
Clemens in sexto hypotyposeon libro scribit. Et: Papias Hierapolitanus. e iscopus

meminit huius

Marci

et Petrus in epistola prima“;

cap. 1.

„Sed'et Can

Marcum, qui auditor eius et înterpres fait, huius (Petri) diciture: ad Ils

“uxta -

120

10 :.,M..... cuius evangelium, Petro narranite et illo scribente com positurm, est“;
Prol. în Matth, zice, că Marcu n'a cunoscut pe Isus, „sed ea, quae aaistruin ji
dicrat praedicantem, juxta fidem magia gestorum narrarit, quam ordinem.&
:
.
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putință, că Petru a întrebuințat. cam aceeaş formă la espunerea, învățăturilor, ce era foarte uşor a reproduce. De aceea zice Tertulian:
„Marcus quod edidit evangelium,.
Petri affirmatur, cuius interpres
Marcus“ (adv. Mare. 4, 5); Ieronim (De vir. ill. 1): „Evangelium
juxta Mareum. qui auditor. eius (Petri) et interpres fuit, huius dicitur“.
Cuvintele acestui din urmă scriitor: „Marei evangelium Petro narrante
et-illo scribente compositum est“ mai tîrziu au fost înţelese, că:Marcu

e autorul evangeliei.1)

a

a

Atacată a fost autenticitatea evangeliei. abia în timpul mai nou:
Drept motiv s'a adus mărturia lui Papia care zice, că Marcu n'a
scris evangelia sa „în ordine“, adecă. nu e scriere strict cronologică,
precînd evaugelia arată contrarul.” Dar după context Papia afirmă
numai, că Marcu nu şa propusa ne da o istorie completă a lui
Isus, ci numai a însămnat unele,.dupăcum îș aducea aminte din proi
Da
punerile lui Petru.

Cap. 16;

"Întregitatea.

lipseşte în „cele mai, vechi

s—eo

manuscripte (vatican şi sinaitic), iar în altele "mai: noi (137.
138) e însămnat cu asterisc, indicîndu-să astfel ca un adaus
al Italiei (I£)
mai tirziu; nu să află apoi întrun manuscript
GriHusebie,
;
aramaice
ale traducerii
și în unele manuscripte
lipcă
spun,
“gorie Nisenul, Ieronim etc. și multe scholii,
_seşte în cele mai multe _manuscripte, - sau: în cele mai.bune;
canonul lui Eusebie— în -undle manuscripte — să estinde .
numai. pănă la v. 9.; în urmă. există abateri stilistice.2)

să

acestea

“Afară. de. manuscriptele

cuprinde în ceialalţi „co-

dici: alezandrinean și JEphraemi rescriptus, in ala,
. traducerea. coptică, Peșito ; scriitorii . bisericeşti,
gata,
de autenticitatea sfirșitului incep abia cu.
să indoiesc
sebie, precind Irineu,%) Ipolit etc. îl cunose;.iar Victor.

Antiohia

Vulcare
Ju...
dela

(Cătră sfirşitul veacului al 4.) zice,că să află în.

puţine dar în cele mai

bune

apoi e de necre-

manuscripte;

zut,ca 'evangelia. să sfirşască. cu. „căci să temeau“. Motivul
refuzării la martorii de mai nainte pare a fi exegetic.. „Lusolie
Martirul numeşte ovangelia memoarele lui Petru (e. Tryph. 106),

9 Zustin
din partea lui Petru. deşi abia Eusebie (|. e. 2, 15) vorbeşte numai de- aprobare
quidemab ap.. Petro dicRomae
Marcum
m
secundu
lium
„Evange
Athan.:
Synops.
deja : „Petrus seripsit
tatum est, editum vero a Marco.“ În veacul.al 9. să scrie.
Bibl., Migne
duas

epistolas

canonicae nominatur

quae

Patrol. : lat. CCXIII,

989).

.

et Ey.

Marei.“

(Anast,

i

ERE

”

14); tnvăţă2) Adese'să află 7rogsVs0uL (+. 10. 12. 15), deuoda (UL.

ceii să numesc pceice să aflau

ale autorului, cum SEG,

cu „el“ (4. 10); lipsesc expresiunile de predilecție

TGA

ete,

e eee

9) Ady, :haer.-8, 10 cf. pag..162.0bs, 2: :
a)

e

e

DPI
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“Și Ieronim!) declară, că pentru greutăţile: armonistice între 16,
"9 sq. şi Mt. 28, , sint aplicaţi a considera aceste versuri
de neautentice.
e
.
” Prin ce întimplare numai. unele manuscripte au acest sfirşit, nu să poate
sti; ipoteze s'au făcut mai multe., Hug, ete. cred, că Marcu a fost contur- bat la Roma în lucrarea sa şi a continuat-o apoi în. Alexandria, prin ce cvangelia sa lăţit în 2 forme. Reithmayr (Einleitung etc. p. 394) crede, că în Alexandria să sărba învierea îndată
: după miezul nopţii, iar pentru Me. 16,4 sq. cf.
Mt. 28,, întreg pasagiul să omitea în lecţionare, de aici apoi diferinţa în manuscripte. Și întradevăr Dionisie dela Alexandria (Dligne, Patrol gr. X. 1272 sq)
mărturiseşte, că în Alexandria
să sărbează învierea tirziu sara, iar în Roma

dimineaţa.
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a
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14. Evaugelia

după Luca.

Evangelistul, al cărui nume e contras din Lucanus,?) &
„fost după. Eusebie,3) Ieronim,) Teofilact,5) Eutimie Zigabenus*)
etc. din 'Antiohia.?) Fiind de naștere păgin (Col. 4, i-a. Să |
1)
Ad Hedib. quaest. 3.: Huius quaestionis duplex solutio est: aut enim
non recipimus Marei testimoniun, quod in raris fertur evangeliis, omnibus Graeciae

libris paene hoc -capitulum in fine non habentibus, praesertim cum diversa ct
contraria evangelistis ceteris narrare rideatur: aut hoc rezpondendum ete.“ De
- 16, ua (adv. Pelag. 2, 15)

zice: „In quibusdam

exemplaribus

et. maxime

in grae-

cis codicibus... seribitur ete.“ |
i
3) Unii codici ai Italiei au în inscripţii şi subseripţii „Secundunm Lucanumi,
Numele poate fi scurtat şi'din Lucilius.. Unii: an identificat pe autor cu Luciu
(Acta 13, 4;

Rom.

16, a).

După

locul

dintii a fost

el

din Cirene

şi

să

ţinea

de profeţiişi învățătorii din Antiohia; iar în locul din urmă să numeşte împreună cu Jason ţi Sosipatru ca.unul din partea cui salută Paul, aşa că pe timpul
„ serierii epistolei a, fost Ja dinsul în Corint. Deja. Origen (In ep. ad Rom. 16, ş;)

„cunoaşte această

cu greu
"apost. 6,
:)
* 4)

părere.

Dar acest Luciu

e fără îndoialăde naştere iudeu ; apoi

va întrebuința Paul odată, numele Luciu şi altădată Luca; iar Constit.
18 deosebesc pe Luca de Luciu.
:
a
H..E. 3, 4: „Luca era de neam din Antiohia, de profesiune medic”.
De vir. il], .7.. „Lucas medicus Antiochensis, ut eius 'scripta indieant,

Gracui sermonis

eius comes.“

non ignarus,

a

fuit sectator apostoli Pauliet omni,

|

A

peregrinationis

-

5) Prooem. in Lucam: „Dumnezeescul Luca era adecă medie din Antiohia,
s) Interpr. ev, Luc.: „Fericitul Luca ara de neam din Antiohia,
1) Cel dintii scriitor bisericesc care să ceapă cu persoana lui Duca. Irineu
(pela 180) să vede silit a să mărgini numai la datele T. N. Elzice Adv haer,
3, 14: „Quoniam autem is Lucas inseparabilis fuit a Paulo et cooperarius eius în
evangelio, ipse facit manifestum, non glorians, sed ab ipsa.. productus veritate.
Separatis enim, inquit, a Paulo et Barnaba et Joanne, qui vocabatur
Marcus, et

quum

navigassent Cyprum,

nos renimus

in Troadem,

et quum vidisset Paulus

Der
somnum rirum Macedonem dicentem: veniens în Macedoniam opitulare
nobis, Paule

statim, ait, quacsitimus proficisei în Macedoniam,

intelligentes, quoniam prosocarit

deosebeşte de cei

din “tăierea

încreștinat;

asămene

trecerea

creştinizm

ce

la

pare probabil,

După

iudaizmul,

nu

să

fusesă

din

împrejur),
prozelit

împrejurarea,

ocupaţiunea

nu

poate. hotări,

ştim cine

dacă

iudeu
. (Isid.
că

publică

cunoaşte

era

la

înainte . de

Hispal.),
foarte bine

ce să vede

medic,

“ din mai multe locuri ale -scrierilor sale,:) iar o tradiție mai.
tirzie susține, că ar fi fostși pictor şi ar fi zugrăvit mai
“multe icoane ale maicei Domnului şi ale altor apostoli.2) Scrie-.

rea falză, atribuită lui Origen(De recta în Deum. fide sect, 1).
Ipolit,3) Epifane,*) 'Teofilact,5) Zigabenus) ete. zic, că ar fi

fost unul dintre cei 70, ce -să confirmă încîtva prin aceea,
că numai el relatează de aceştia şi trimiterea lor.?) Dar după 1, 3: 3 Sămănă a să ..număra la aceia, care. .n'au auzit şi
văzut învăţăturile și faptele Mintuitorului,,ci a fost instruat
de apostoli. În. misionada a doaua însoţeşte pe Paul dela

Troia (Acta
misionadă

16; 10) pănăla Filipi şi să

cu apostolul dela

Ahaia

în a
rentoarce

3,

în Azia, mică (Acta 20,6).

Aşijderea, să află la, acesta în. închisoarea de doi

ani dela

s navigium in
nos Dominus evangelizare eiz, Navigantes igitur a Tronde,his direximu
adesset. Lucas,
quum
Omnibas
...
omnem.
reliquum
deinceps
et
zea:
Samothaa
deprehendi possit, eo

atus
diligenter eonscripsit ea, uti neque mendax, neque-el
qui nunc illud ducent, quod: omnia hace constarent. et seniorem. cum esse omnibus,tor, sed et. cooperarius
prosequu
solum
_non
Quoniam
neque ignorare veritatem.Pau'us manifestarit in |
. faerit: apostolorum, maxime, autem „Pauli, et ipse autem
a
a
Si
EI
,
epistolis“ etc.
nea 7IUQETQ) ueyala
1) Cunoştinţi din medicină să observă Le. 4, şa În expresiu.
?
A
.
o.
.
“,
13, s întrebuințază ayAvs,
(Galenius deosebeşte friguri. mari şi mici); Acta

-

terminul tehnic pentru orbie; cf. şi Lc. 22, q SA.
,

N

depinxisse Christi ima2) “Toma Aquinas 3, 25: „Unde et b. Lucas dicitur
vea. Simeon Metaph. (Vita Luc. -e. 6). pela miezul

__ginem quac Romae hibetur“
cului al 9.; Nicefor Call. (HI. E. 2, 43).
5) Da-LXX apost. Opp. p:- 41...

Marcu) sau aflat între ceice sau
Iar după

aceea unul

Luca

,
evangelistul,

îndepărtat pentru

,
e
Aceştia (adecă şi

cuvintul Domnului (lo. 6, se .

prin Petru, celalalt prin Paul

s'au adus la Dom-

|

, pentru care au ŞI suferit martiriu: | acela |
nul, Sau învredaicit a predica, evangelia
.
a fost ars. iar acesta spinzurat de un oliv“.
cei 72 care s'au îndepărtat pentru
dintre
unul
el
şi
“iind
51:
1) "Haer,
sîntul Paul sa adus iarăş la Dunnul şi
cuvîntul Mintuitotului (Io: 6, su), iar prin
întii in Dalmația, Gatia, Italia

ct. Cusa)

Și vestește mai
sa îndeletnicita predica evangelia.
a:
„.
n
a
.
E
i Mavedoniaă.
dintre cei 70 de
unul
fi
ar
el
şi
că
unii
zic
şi
:
L. 6. continuă: „...
“e
a
)
cu Cristos cel înviat“.
apostoli și stu întâlnit, fiind cn Cleopa,
ră-tignirea
de
înaiute
Luca
şi
Marcu
că
Mar
ose Origen,
e.: „Zic unii, îndeosebi
|
o? |. „e:
po
Ia
.
apostoli
70 de
Teofi1
Domnului s-ar fi: numărat la eci
£.
ob.
în
(Praef.
Mare
Din 24, a sq. au dedus Grigoriecei cel
„2
2 învățăcei, cu care „Isus s'a întilnit
dintre
- tact (.'e,) ete., că Luca e unul
d

după învierea sa.

,
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Cezarea,: apoi îl însoţeşte la Roma (Acta, 27, | sq).În a 2.
- prinsoare a, lui Paul la Roma e Luca de faţă (2. Tim. 4,,6).
Unde petrece
_

el după

moartea,

apostolului, nu

Epifane (. e.) zice, că a predicat

știm.

evangeliaîn Dalmația, Galia,

Italia și: Macedonia; iar Nicefor “că în Grecia şi că în al 80. an al
vieţii sale a fost spînzurat de un oliv (H. E. 2, 43); deja Grigorie
“Nazianzeanul -(Oratio 3. adv. Jul.) îl: numeşte martir. După Ieronin,)
împăratul Constanțiu .porunceşte la an.- 357. ca osemintele lui să să
aducă din Ahaia la Constantinopol: şi depună în biserica ss. apostoli.
- ZBidor

Hispal.2)

de 74 de ani;

zice, .că sau adus

„Cuprinsul :
a)

din

Bitinia,

unde murisă în vîrstă

PDamascen că din Teba în Beotia 8)

Preistoria

az
(1, „—4,

A
13): întroducere cătră Teofil

— preotul

Zaharia primește înştințare dela înger, că i-să va naşte fiu — îngerul
vestește Mariei, că va, naşte pe Mintauitorul lumii — Maria cercetează pe
Elisaveta rămîind acolo 3 luni şi primeşte dela aceasta preamărire,
iar ca, .rosteşte o. rugăciune: de - laudă —- naşterea 'lui Ioan Botezătorul ;-tatăl lui capătă iarăş graiul şi preamăreşte pe Dumnezeu —
nașterea lui Isus în Betleem, care să vesteşte păstorilor de îngeri;

tăierea, împrejur a lui Isus şi aducerea lui în templu;. profeția lui

7

Simeon despre dînsul; profeteasa, Ana îl declară de Mesia — părinții
lui, Isus petrec în Nazaret, unde el crește şi fiind de 12 ani merge
pentru întiiadată la Jerusalim — loan păşeşte lîngă Iordan predicînd
“ pocăință
-și mărturisind de Isus — Botezătorul e. prins de Irod;
botezulși genealogia:
lui Isus — Isus să ispiteşte de diavol.
.
*
„b) Istoria lucrării publice (4. 14—21, ss): Isus predică în Gali-

„lea, Nazaret,

de. unde. fiind batjocurit

trece la Capernaum

— aici

„învață, . vindecă pe -un îndrăcit, :vindecă pe soacra, lui Petru şi pe
mulți alţii — chiamă la apostolat, după pescuirea bogată, pe Petru

„şi.pe ceialalţila lacul
pernaum —

Ghenezaret —

vindecarea . paraliticului

vindecă

pe un

mărturisînd

lepros în Ca-

de : puterea, lui a

„ua
2) De vir, il. 7. (continuă): „Seripsit evangelium, de .quo idem Paulus:
Misimus, inquit (2, Cor. 8, ,), cum illo tratrem, cuius laus est in' evangelio per

omnes ecclesias. Et ad Colossenses:

Salutat vos Lucas medicus carissimus, Et ad

“Timotheum : Lmeas est mecum solus:... Sepultus est Constantinopoli;ad quam
urbem vigesimo Constantii aino ossa cius cum reliquiis Andreae apostoli translata
sunt“, (Înainte: de'sepultus în unele ediţii s'a interealat: „vixit octoginta et qua-

„tuor annos, uxorem non habens“ —

lipseşte în toate manuscriptele: vechi).

„_2) De vitaetobitu sanctorum €.82: „Lucas Antiochenus evangelista, et apostolicae conseriptor historiae, natione Syrus, arte medicus graeco eloquio: eruditus
quem plerique tradunt proselytum fuisse,- et hebraeas literas iemorasse. Hie tamen fuit Pauli discipulue, et individuus comes peregrinationis eius. Quique ab ineunte
pueritia castissimus fuit, et evangelicae praedicationis opus exercuit. Obiit septuaesimo quarto vitae suae auno. Sepultus în Bithynia €uius quidem ossa, regnante
Constantine, (Constantio), Constantinopolim fuerunt translatat,
ii
li inoata
tori
«
50 sq.)
Rom.
icil. Rom.
pa
Artemii passio
n „1616 sq sq. (Spicil,
ed. Mai i 4, 352
după istoria

—
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ierta păcatele — Isus .chiamă pe Levi. la apostolat.şi măntncă cu
vameşii — învaţă pe învațăceii lui loan despre post — învăţăceii în
zi de Sîmbătă muls spice, iar Isus ii apără contra fariseilor —
vindecă mina sacă — alegerea, celor-12 apostoli — Isus predică pe
un munte — vindecă pe servitorul centurionului- din Capernaum şi
înviepe fiul văduvei din Nain — loan trimite 2 învăţăcei la Isus
din închisoare; Isus: mărturiseşte .de loan — Isus mustră pe. Iudei
pentru îndărătnicia, lor - - Magdalena unge picioarele lui Isus în casa
unui fariseu şi dobîndeşte iertarea păcatelor — predicînd Isus - în
Galilea îl însoțesc femei pioase!-— parabola despre sămănător, care
o explică învățăceilor — mama şi fraţii: lui vin. la el — linişteşte
furtuna. pe lavul Ghenezaret — scoate un leghion de drasi la Gadara
şi le dă voie a întra întro. turmă de porei— Irod să pronunță asu-.
pra lui Isus — cei 12 .să întorc din- misiunea, lor ;: săturarea, celor.
5.000 de oameni — Petru mărturiseşte credința sa,tă Isus e Mesia,
iar Isus descopere învăţăceilor, că el trebue să pătimiască— schimbarea, lui Isus la față pe un minte — Isus vindecă pe un lunatic
— vesteşte de nou patimile sale — 'învățăceii să dispută în privința
rangului; iar Isus îi invaţă —. călătoria la Judea;.. Samariuenii nu
aceasta
voiese să-l primiască ; Ioan şi Iacob sînt foarte, mîhniţi pentru
cari
sub
nile
condiţiu
abă;
desapro
orul
Mintuit
ce
şi cer pedepsirea lor,
ace—
i
învățăce
de
cineva poate: să-i. urmeze — trimiterea celor 70
pentrucă
ştia să întore cu. bucurie la Isus, care preamăreşte pe Tatăl
să facă, ce
ar
cărtur
un
pe
“învață
Isus
—
lui:
a descoperit puterea
Sama-.
cu
area
asămăn
dacă, voieşte a moşteni viaţa de veci spuindu-i
u-le
arătînd
Marta.
şi
Maria
la,
ște
rineanul milostiv.— Isus! găzduie
—
ruga
să
a
ei
învăţăc
pe
învață
—.
facă
să
unicul lucru ce trebue.
;.
ilor
farise
rilor
învinui
vindecă pe un îndrăcit mut şi să apără contra
;.
e
sfeşni
despre.
narea
asămă
—
o femee binecuvintă- pe. mama lui
să
rugasă
care-l
,
fariseu
unui
casa
în
ari
cărtur
și
ei
demască pe faris
la 'statornicie în luptă
mănince la el — Isus îmbărbătează pe ai 'săi |
afacere de moşte-eîntro
a
judeca
contra dușmanului — nu primeşte
a avea prea multe griji
nire — Isus fereşte cu pilda unni om avut şi cuminte şi din răsplălumeşti şi arată cu pilda unui econom pios
na gata pentru judecata
tirea la judecătorii: necesitatea a fi totdeu uci;
ucişi să arată caca 0o pro-"proşi
și
i
omoriţi
celor
a
lui Dumnezeu — moarte
asămănarea smochinului nevocare la. pocăință întărind aceasta prin girbovă
— asamănă împărăția e
feme
roditor— vindecă în sinagogă o
de muştar — pe drum 'cătră Ierusalim
lui Dumnezeu cu un grăunte
d
Isus e e încunoștințat.de.
aleş i*— Isus
„arată el cât de mic e numărul celor
rău
de
sa
a
părere
ă
exprim
şi-ş
planurile dușmăneşti ale. lui Jrod
fariseu învită pe Isus la sine;
pentru -nepocăinţa Terusalimului — un
pe cel de faţă despre
învaţă
vindecă în zi de Sîmbătă pe un idropic;
propuind. o asăitate
ospital
despre,
smerenie, jar.pe ospătătorul său
- ospăț—, Isus arată aderenţilor
mănare cu -oaspele fără haină de
în viața de
mu

?

-

.

..

mu.

.

ŞI

.

voiește a, întra
„necesitatea. lăpădării de sine pentru. celce
asămănarea despre oaia
prin
or.
păcatel
veci — arată prețul iertării N
|

|

Pi

—
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pierdută, drahma pierdutăşi despre fiul rătăcit — contra, fariseilor
„arată el cum trebue folosite bunurile pămînteşti aducînd asămănarea
“economului nedrept şi despre Lazar cel sărac
— învață despre desfacerea
căsătoriei —- arată învățăceilor cît de mare păcat e scandela.;, necesitatea a ierta; puterea credinţii;: smerenia ce trebue să o avem —
vindecă .pe 10 leproși — răspunde la întrebarea: despre începutul

împărăției

lui Dumnezeu

şi adaogă

unele învătături despre venirea

„sa“la 'judecată — prin parabola despre văduvă şi judecătorul aspru
arată el necesitatea rugăciunii 'nentrerupte — mustră mîndria unora
"prin asămănarea, despre vameş şi fariseu — arată unui tinăr şi în-

vățăceilor săi

datorinţa . şi sfatul

sărăciei de bună

voie —

prezice

patimile sale — vindecă. pe un orb — Isus întră la Zahei.şi propune asămănarea 'despre împărţirea talanţilor —-. să pregăteşte a întra în- Ierusalim ; poporul
îl primeşte cu osana.— să tîngue pentru

"Ierusalim — alungă pe. cumpărători şi vînzători din-templu.— ar- |
hiereiişi cărturarii caută să-l prindă— Isus răspunde la, întrebările
" arhiereilor şi cărturarilor, adaogă asămănarea despre vier — răspunde la întrebarea. despre dare, iar saduceilor în privinţa învierii
morților; întrabă despre. Mesia — demască pe farisei înaintea popovului ;— laudă o văduvă care a aruneat în visteria templului 2 lepte
-— prezice risipirea Jerusalimului şi sfirsitul lumii-— provoacă la
veghiere — ziua învață el în templu, iar. noptea. petrece pe muntele
“Olivilor,
ee
a

'€) Istoria patimilor, morţii, învierii şi înălțării lui Isus (22

—94, 55): arhierei” şi cărturarii.

să sfătuesc cum să prindă pe Isus

— Iuda să'nţelege. cu arhiereii cum să-l dea în mîinile” lor. —. Petru

şi Ioan. sînt. trimişi înainte a pregăti -paştele. — cina cea: de taină:
aşăzarea s,: euharistii — Isus spune cine îl va trada —-să naște
“dispută între: învățăceiîn privinţa rangului, iar Isus îi. îndeamnă Ja
smerenie — lui Petru să aduce aminte slăbiciunea sa — Isus prezice

că va

fi numărat

între făcătorii

de rele — merge

cu învăţării

pe * muntele olivilor .şi precînd aceştia dorm, el să află întro
luptă foarte -grea; un înger i-să arată .şi-l întăreşte; -sudorile îi
curg ca stropii de sînge — Isus e tradat, Petru îl: apără înzadar,

„prinderea. “lui Isus;

e dus la arhierei; Petru îi urmează şi să la-

pădă de 3 ori de el — Isuse batjocurit de ostași; sfatul cel mare
hotărăşte dimineaţa asupra lui Isus şi-l predă lui Pilat — Isus e
acuzat 'la Pilat, „care cunoscînd nevinovăția lui îl-trimite la Irod;
acesta .cu oamenii.
săi batjocuresc pe' Isus — Pilat să încearcă a:
scăpa

pe Isus, ' dar

Iudeii

cer în locul

lui

pe

Baraba

—

Pilat slo-.

bozind pe Baraba le: predă pe Isus care e dus la locul de pierzare;
„Simon dela Cirene îi ajută — popor mult vine după Isus. îndeosebi
femei, cărora le prezice. judecata viitoare — Isus e răstignit între 2
făcători de rele ; soldaţii aruncă sorți asupra hainelor — inscripția

„de pe cruce
; Isus e batjoturit de bătrîni, soldaţi şi
dintre cei. răstigniţi, iar al. 2. îl ia în

apărare,

chiar

de unul

de aceea dobindeşte

ca răsplată „raiul — Isus-e părăsit de părintele său ceresc; moartea
.

9
Jui e urmată de multe minuni; femei pioase sînt. martore morţii;
Iosif dela Arimatea cere dela Pilat trupul lui Isus — înmormîntarea
trupului fiind de faţă femeile pioase cari să pregătesc a-l înbalzama;
Duminecă dimineața: la mormint un. înger le spune, că
venind
Isus a înviat; ele să due la apostoli — Petru aleargă la mormint;
2 învăţăcei mergînd înspre sară cătră Emaus să întîlnesc: cu Isus —
în Ierusalim —. înălțarea, lui Isus
Isus să arată învăţăceilor adunaţi:
..
la cer; apostolii rămîn la un loc mărindpe Dumnezeu. - . .,

Limba originală e cea. gr cească, care e mai: curată decit
la ceialalți evangelişti și. aduce foarte mult cu cea din epistola
De
i
cătră Evrei.) .

Scopul,

cetitorii să- spun la începutul

scrierii: a da lui

Teofil prin espunere . critico pragmatică a . faptelor creştine
siguranţă „despre învățătura deja - primită (1,. „—). Cine e .

_“Teotil, nu să. ştie;2) noi însă vedem că să întitulează cu „bu-..
“nul“,
„nega,

„nobilul“. (escelenţă xodzroros 1, .)5) deşi, nu să poate
că evangelia. are în-vedere și alți cetitori, anume păgîno-

Aa

creştini,) ce rezultă din caracterul ci...

Fiind . adresatul Actei aceeaș persoană, iar. vorbindu-să
de obiceiuri şi locuri din Palestina (Acta 1, 2. 26: 4, u..8,

20: 23, sie 24, us), din Macedonia (Acta 16, i2), Atena (Acta
s,
3) Ieronim zice: „Exangelistam Lucam tradunt veteres ecelesiae tractatore

scisse qum Hebraeas.
medicinăe artis fuisse scientissimum, et magis Graecas litteras apostolorum, id est
Unde et sermo: eius tam -in eranvelio, quam in actibus
eloquentiam, magisque
in utroque volumine, comptior est, et saecu'arem redolet
6, ); şi: "„Lucâs
Jsniam
în
.
(Comment
“
Hebraeis
quam
utitur,
Graec's
testimoniis
fuit, quippe
imus
eruditiss
sermonis
Graeci
tas,
evange'is
omnes
igitur, qui inter
20).
ep.
Damasum
(Ad
seripsite
Graecis
un
evangeti
ut medicuz, et, qui
um
evangeli
m
quempia
m
Theophilu
ad
quod
aliquis,
Origen zice: „Putat
„3
epis.
Theophilo
seripsit
..
„Lucus..
:
Mispal.
scripserit“ (IHomil în Luc, 1). Isidor
care
Teofil
lui
„Scrie
:
Teofilact
2).
copo initians a sacerdotali: spiritu“ (Orig.-6,
zice numai de Doieri şi conducă- :
cra împreună chiemat şi boier, căci esce'enţă să
Fest.“
le
: (escelent)
Fest: nobi
tori, precum şi Paul numeşte pe : procuratorul
că acest nume (Teotil) îl are
crede,
7)
51,
(Haer.
Epifane
Lucam).
în
(Prooem.
şi B vronius : „Qnisnam vero
fiecare om iubind pe Dumnezeu; şi aşa să exprimă, evange'ium, neminem hncteseribit
suum
Lueas
quem
ad
fuerit,
ile 'Fheophilus
esse nomen proprium alicuius
nus învenimus definisse : putantibus nonnullis non
eccel, ann. 58. Nr. XXII). .
(Annales
m“
cuiuspia
i
viri, sed cognomentum' Christian
că ar fi fost un bărbat de
71,
10,
clement.
Mai probabil pare ce spun Recognit.
us în civitate (Antiopotentib
cunctis
erat
frunte din Antiohia: „'Theophilus, qui
ecelesiae niomine consecraret“, cu
chia) sublimior, domus suae ingentam basilicam
7, 46, după cari a fust el al 3.
ceeacesă poate îmbina ce zic Constitut. apost.
episcop

a

în Cuzarea.

e

3) Acest titlu să: dă arhiereilor.:şi -oficianţilor

A

supremi

(ef. şi Acta

23,6

5

A a făcut-o .
AI
a
a
20.)
ia. după Luca,
1) Origen (la Eusebie HI. E. Gas) „Evangel
,
.
:. „Luca ce împărtăşeşte tuturor espuind şi începentru cei din păgini.* Crizostom
(Elom.în Matth. 1...

9

Adam“
“pind cuvîntul de mai nainte merge pănă la
s

AMO
17, 2) şi Creta (Acta 27, s. 12) să adaog

cecace la locurile

din Sicilia şi

explicările. necesare,

Italia nu să întimplă (Acta

28, sa. 33: 15): urmează,că Teofil a locuit în Roma, ori aproape

de 'acest oraş.

.

e

Caracterul. evangeliei e univerzalistic arătîndu-să, că creşti“nizmul e: pentru Iudei și păgini.'De aceea autorul istoriseşte
atari trăsături şi cuvintări de ale Mintuitorului, 'din cari reesă,
„că numai graţia dumnezeească 'mijloceşte
mihtuirea!) — precînd- Matei arată că numai -ludeii sînt poporul. mintuirii. Mai
departe vedem, că Matei începe genealogia cu. Avram (proto„părintele Iudeilor), iar Luca cu Adam, dela care-să trag toţi
“oamenii ; în urmă să istorisește numai la Luca trimiterea celor
70: de învăţăcei,. reprezentanţii tuturor. popoarălor,, iar Matei

- numai. trimiterea
lui Israil.-

celor 12 apostoli,
” reprezentanţii . semințiilor
a
a

| > Timpul compunerii). Evangelia este după. Acta “1, , în-:
tiiul cuvînt scris cătră “Teofil; iar Acta istoriseşte pe scurt,.

cum

apostolul

(28,

3»

Paula

petrecut 2 ani- la Roma în închisoare

sq). De aici -rezultă,: că

evangelia

s'a seris înainte de

“această închisoare sau de: sfirşitul: ei; în tot cazul nu după
anul 70, deoarece risipirea lerusalimului numai să profeţeşte (21).

Locul) „scrierii . atîrmă de timp:. Dacă s'a compus. în
închisoare atunci e Roma, dacă însă înainte, apoi poate un.loc
din Palestina (Cezarea?),
o
1)

sq. ete.

În se SQ-s 9, si Si LOsas SQ-; 112, ss; 18, 0 50.515; 17, ; sq; 18,5
Sa

”

.

!

,

i

3) Mărturiile esterne să deosebesc una de alta. Iineu (Adv. haer. 3, 1 la
Fus. H, E. 5, 8) zice: „Iar Luca, soțul ni Paul, a pus întro carte cele predicate
de acesta; aroi loan. ete?. Clement Alexandrinul (la Eus. H. E. 6, 14, vezi:
Matei, timpul. compunerii). Din aceste 2 mărturii să poate numai
vedea, că
Marcu şi Luca au sc is după Matei, şi în urmă Ioan. dar nu să zice nimic hotărit,
„eu privire. la tinipul dintre Marcu şi Luca. Origen (la Eus. HE. E, 6, 25). spune
„eu hotărire, că mai întîi a scris Matei, al doilea Marcu,'al treilea Luca, şi.mai
„în urmă Ivan. Cu aceasta stă în strinsă legătură şi- înşirarea evangeliilor,
care
există deja. pe timpul lui dmoniu dela Aerandria, Eusebie ete. Ieronim : „Quatuor
tantum evangelia, qnorum ordo est iste:- Matthaeus, Marcus, Lucas, Joannes, codicum Graccorum emendata collatione, sed ve:erumi. (Praef, in quat, cv. ad. Damas).
5) În veacul al 4 domneşte părerea, că Grecia, e locul scrierii. Grigorie
Auz. zice: „Matei a scris pentru Evrei minunile lui Cristos, Marcu în. Italia, Luca în Ahaia, pentru toţi Ioan, marele vestitor ceresc“ (Carm..33). -Jeronim: - Tmucas
in Achaiae Bocotieque partibus 'volumen condidit“. (Praef. ad Matth.) — ca :să
„explica din împrejurarea, că .Luca aci a lucrat mai mult; pentrucă, cvangelia să
credeaa îi a lui Paul; în urnă, pentrucă nu voiau să admită că şi alt evangelist să fi scris în Roma,.
!
ÎN
a
a
pr

-

—
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Izoarăle. Despre compunerea, ' acestei cărți- ne dă autorul unele lămuriri (1, =). Izvorul principal, ca și la ceialalţi prelucrători, sînt. predica apostolilor. şi spusele martorilor .
oculari 'ai vieţii Domnului. Dar .el procede- critica... Materialul

scos diu această tradițieşi din unele

însămnări. existente l-a

examinat cu îngrijire propuindu-ş a espune faptele după ordi-"

nea lor adevărată. Fiind el însă învăţăcelul lui Paul, acesta
i-a dât cel mai bogat material, a cărui înriurire. asupră scrierii
o mărturiseşte biserica veche, cum Irineu, 5) Tertulian,2) .CanoOrigen,1) . Eusebie,5) . Leronim,€) Sinopsa... 8.
nul: maratorie,5)
Scripturi?) etc.; apoisă arată şi“ din -dispoziţiunea” evangilici.
6).
Precum Paul e condus de ideia univerzalităţii creştinismului,
le
epistole
aşa şi Luca. Evangelia samănă foarte mult cu
,
lui Paul (6f. 24,3, cu 1. Cor.- 15,5); Da vedem. că. aşăzarea

15,24 sq.;
s. cuharistii (29, .9-s0) să relatează mai ca 1. Cor.
în urmă să află unele expresiuni comune cu Paul..

: şi pag. '16£ .obserrarea 7.
1) Ady, haer. 3, 1; vezi obs. premergătoare es, quae didicerunt ipsi
invident
nemini
et
ter,
simplici
apostoli
„Sic
ă:
şi continu
et Lucas,. nemini invidens, ca, quae
a Domino, haec omnibus tradebant. Sic igitur
traatur dicens:; Quemadmodum”
testific
ipse
sicut
nobis,
tradidit
“ab eis didicerat,
verii“.
fuerunt
ministri
'et
laţores
contemp
initio
diderunt nolis, qui ab
evangelicum instrumentum apo3) Adv, Mare. 4, 2: „Constituimus inpriinis i promulgandiab ipso Domino |
evangeli
munusstolos auetores habere, quibus hoc
olos, sed cum apostolis et post anosit impositum; si.et apostolicos, non tamen.s

discipulorum

atio

suspecta, fieri posset ct gloriae studio,

praedic
jmo Christi, qui magistros apustolos fecit“;
si non assistat auctoritas magistrorum,
tatem antecessorum et fidei et praeauctori
)
(Paulis
-Lurae
ator
şi „Si ipse illumin
quânto magis eam evangelio Lucae ),
2,
Gal.
din
(dedus
dicationis suae optavit
ariaș“ şi în urmă 4, 5: „Lmcae
neress
fuit
eius
i
expostulem. quae evangelio magistr
deadreptul lui Paul); capit
atribue
să
ev.
(deci
digestum Paulo adseribere solent
OI
MI
-_.
arinti.
magistrorum, videri, quae discipuli promulg numele lui Paul (nomine suo) din isto3) Aici să zice, că Luca & seris în
cu naaşsequi potuit). o „evangelie, care începe
i
zisirile primite (ex opinione, prout
o
dicit). a
incipere
Joannis
te
nativita
(2
şterea, lui Joan
după Imca, evangelia recomantreia.
„ia
25):
6,
E.
(IL:
« La Eusebie
merito
cei din păsîni“ ; „Unde ct ab apostolo
dată de Paul, carea făcut-o pentru
est per omnes ccelesias*
io
cvăngel
în
laus
-cuius
se):
8,
(2. Cor.
collandatur dicente.
e.
a
.
”
(Ulomil. în Lue..1-)
2. Tim. L, , dr înţela
Paul
că
poveste;
ca
3,4. El împărăşeste
să HE.
aceasta a lui Luea -— deşi prin aceasta
lege sub „evanselia mea“, serierea
RR
a
el.
la compunerea
suis
recunoaşte. că Paul are parte
ntur, quotieseuinque in epistolis
8 De vir. îl. 7... „Quidam suspica 2, ao. 16, și 2. Tim.2; „), de Lmcae
(Rom.
meu,
ium
evangel
Paulus dicit: zeta
Paulo didicisse evangelium,
: et Lucam non solum ab apostolo
significare volumine
apostulis Quod ipse quoque
ceteris
eta
sed
fuerat.
non.
a principio
- qui cum Domino în carne
dicens: sicut tradiderunt nobis, qui
“-în principio sui voluminis' declarat,
sicut audierat, seripsit“. +
ium,
evangel
Igitur
s.
sermoni
ipsi viderunt, et ministri fuerunt
de Paul apostolu!, s'a scris şi publicat
7). „Evangelia după Luca.:s'a dietat:
.
'
însă de Luca“.
9
lv aa: Las
sos
10,
sia
9
ao
7,
|
5) CE. 2, ar: sa 4 26 ai,
stalos,

quoniam

4

—
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Numărul și caracterul izvoarălor scrise sînt. necunoscute,
de aceea cu greu':să poate hotări dacă și întrucit s'au folosit
_—

afară de-altele —

scrierile lui Matei:

şi Marcu,

sau poate

numai Matei.)
.
|
„_* Autenticitatea. Autorul nu să numeşte, dar tradiția bise-

ricească din timpurile cele mai. vechi a atribuit această, scriere.

lui Luca. Cea: mai

veche mărturie

pentru

autenticitate este

>. Acta, care: după, toate semnele interne și esterne e compusă
de acust învățăcel apostolese; iar Canonul mauratoric,2) Peșito,
Dustin Alartirul,5) Irineu,%)- Tertulinn,5) Origen,5) usebie,")

„Jeronîni,85)

ete.

citează din

evaugelie-sau o ascriu lui Luca;

Papia (la Fus. 3, 39) nu'o aminteşte, deoarece din scrierile
lui avem numai. fragmente. Despre eretici ştim. că evangeliu
lui .Afarcion?) e numai o ciuntire a, celei canonicea lui Luca;
1)
Deja Origen nu mai cunoaşte aceste izvoară, El zice după Ieronim (Hom. iu Luc. 1.): „Hoce quad ait conati sunt (Le. 1, ,), latentem habet accusationem
corn; qui absque gratia. spiritus sancti ad seribenda evangelia prosilierunt. Matthaeus quippe, et Marcus, et Joannes, et Lucas non sunt conati. seribere, sed spi-

-_ritu sancto pleni seripserunt evangelia. Multi igitur conati sunt ordinare narrationem

de hi; rebua, quae 'manifestissime coguitae sunt-in nobis. E “clesia quatuor habet
evangelia, haereses plurima : e quihus qnoddam seribitur secundum Aegyptios, aliud
- înxta duodecim apostolos, Ausus fuit et Basilides scribere evangelium etc.“ (Pracf.
- „în Matth), Mai mare pond.să pune dela Origen înainte pe "ENE tLO0aV

conati sunt, precum zice Eut. Zigab. (Le. 1, ,): „âceasta nu să zice de Matei şi
Mareu, căvi aceştia nu s'au încercat, ci au scris“ — arătind astfel că Luca a
seris după ei. |
E
îi

|

3) Cf. pag.'171. ohs, 3.
,
IN
.
13) Dial. e. Tryph. 100'cf. Le. 1, sş; ib. c.: 105 cu 23, aş
sa Îb. 76 cu 10, seș îb. SL cu 20, a, ete.
E
-

) Adv. her.

3,1 (la Eus.

H. E. 5, 8): „Luca soţul lui Paul, evangelia

„predicată de acesta a scris-o în carte“, vezi și pag.

164. obs: 7.

5) Ady. Mare. 4, 2, vezi pag. 171. obs. 2.
.
€) La Eusebie, H. E. 6, 25, vezi pag 171. obs. 4."

„dela

'
ib 6.103 cu22,
Ia
.

.

aa

1) H.E. 8, i: „lar evangelia. mărturiseşte a o scrie după celce a primit
acnia, care. dintru început au fost martorii oculari şi sertitorii envintului“,

Acest scriitor
(din „pimpul

(HI. E. 5,1).

împirtăşeşte

Imi. Irineu)

şi o epistolă a comunelor din Vienna si Lugdunun

cătră creştinii

din “Azia, în care să provoacă
la

ie

1*

09

67

%) Onmment. in Matth. Prooem.. 26, 18 zice de Luca, că a compus evan-.
“ gelia sa „ut ipse in prooemio confitetar, audita' migis quam tisa describenst,

5)

Irineu (Ady, hier. 1, 27): „Mareion id, quod est secundum

Luam, evan-

gelium circumcidens et omnia, quae sunt de generatione Domini, auferens et de
doctrina sermnnum Domini multa auferens . .. semetipsum esse veraciarem, quam
"sunt hi, qui evangelium tradiderunt, apostoli, suasit dizcipulis suis, non evangelium,
sed particulam tradens cis*; şi 3, 11. „Marcion id qaod est secundum Lucam
(evang.), cireumeidens ex his, quae servantur penes cum, blasphemus in solum
existentem Deum ostenditur“. Zertulian (adv. Mare. 4, 2): „Ex iis commentatori-

bus, quos habemus,. Lucam
'

videtur Mareion elegisse, quem ,caederet.

— 1173—
dar

o

foloseşte

Basilide,)

Celz,5)

Tatian,5)

etc.

Valentin,2) Teodot,5). Heracleon,4)

Controversată a fost în timpul mai nou autenticitateac. 1, s—
2, se din motivul, că nu să află la Mareion. Dar noi ştim că acesta
a ciuntit evangelia după scopurile sale dogmatice — ceeace a făcut
el şi la alte părţi recunoscute ca autentice —; apoi vorbesc pentru
autenticitate

dispoziţia

internăşi mărturiile esterne,

existînd acest lov

în toate manuscriptele și traducerile vechi.

$. 75. Afinitatea sinopticilor. Explicarea

.

acesteia...

Evangeliile în. întregul lor espun aceeaş “materie, totuş între
— tractate pănă aci — şi a patra există - deosebire carac3
cele
teristică. Acelea să ocupă cu lucrarea lui Isus în Galilea, iar a patra cu cea din Iudea, speţial Ierusalim, în. mijlocul preoţilorşi cărturarilor evreeşti. Între cei 3, numiţi sinoptici, există consunare, care
nu să mărginește la cuprins, estenziune, cursul istorisirii, ci să esdeonele
expresiu
şi.
ităţi
minuţioz
la
pănă
tinde la, cuvinte şi treceri,
a
sebite; de altă parte întimpinăm deosebiri. în alegerea. şi tractare
Daia
|
materiei, precum şi în expresiuni.
“1. Comparind pe sinoptici. întreolaltă vedem că:

sau cu puţine de-.
a) Toţi. isturisesc acelaş lucru întro formă,.
face numai din
să
nu
aceasta,
osebiri, iar împrejurările dovedesc, că

întîmplare.

ME. Sue: Mee so: Lei At Due
De. Mt. 34. Me ps Dee Sai
pe De. Dei Mt. 19 as: Me. 10,as: Le. 18, 3:

Me. 2.30. Le. 5,55; At. 16,ay Mc. 9%

) Forma

e deosebită,

dar espunerea la

doi să apropie

alta, sau la toţi treie deosebită..
de a
mult un

e

foarte.

NE

sq. Me. Ge sa sq.
14,
D. e. Mt. Bu—ua0 Me. Lya LO. 5, auzi Mt.
16,3 SQ. Me. Sar sa.
Mt.
51:
9,9
Le.
sa.
Giso
Mc.
sq.
14.4
Mt.
Le. 9, sq.;
A
.
sq. Le. 9354.
Me. 9,
5q-; Mt, 17,4

Le. 9,5

sa.

2) Unele sînt comune,
a
şirare în întregul...

deosebindu-să espunerea în partt și îno
A
i

Mt. 8. ae sa. Me. 1, se sq. Le.
D. e. Mt. S,,-sq. Me. Lsaqo $q- Le.:5, 3 sq.;.
sa: Le. 5, sș
4, as sq. Le. Ssaa 54: Mt. 9, Sa: Me. 2,4

4 sa Sq:; Mt. S,ap SQ. Me.
Sq.; Mt. 10,a"sq- Me. 3, ss sa. Le. 6,1
sq.; Alt. 9, ag Sq- Ac. 5,23 sq. Le. 8;
10, si sq. „Ale. 13,13 Sq- Le. 21,se SA ete.
Mt.
S-;
Pa
SQ;
6,3
Me.
sq:
sq.; Mt, 10,

Luca1, sii
1 In Philosophum: 7, 26 întrebuințază
Luca 2, 39:sa explicindu-le
şte
cunoa
8)
1,
(Adv. baer.

2) După Irineu
înţelesul gnosticilor.
„3)
Aşa Le.
- 4)
5
logia Ini

o

în -

evangelici conform sistemului său.
EL a explicat mai multe locuri ale
e
Einleitung 1. 50 sq.
11, sa 15, aa 10, so SQ. Etc cf Hug,
ş 54.
12,
Luca
falz
t
preta
inter
a
Ș
4,
După Clement Alex. (Strom:
de evangeliile cari relatează genea- :
La Origen (ady. Cels. 2, 32) vorbeşte
PI
Cristos.

Ctpag. bl obs

i,

+

— 114 —
4). Unele împărtăşesc numai 2 evangelişti. “Aici
mult Mt. cu Me. sau cu Le, decit aceşti doi din urmă
a)

Matei.

1). 10,

7

„Mareu..

42

9,

a

E

LB sa se

do ss sa

13,-c3—68-

6, ae

.

> 3236

6,

5) 15,0

7,

15)

ee

15, sos:

24

e.

+

.

3,

e

1173
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multe, chipuri.
II, Această 'consunare să explică îi mai
n 1

Unii susti
Un evangelist a folosit.pe celalalt..
de Marcu, apoi. de Luca;
it
folos
fost
Matei e originalul, care a.
mai întîi Luca, apoi Marcu;
Matei e originalul. întrebuinţîndu-l
eşte de Matei și Luca; 7 „.
.
Marcu. e cel mai vevhi si să folos
ta de Matei ;
aces
iar
,
Luca
Mareu e amplificat de
ndoi.de Marcu ;
Luca să foloseşte de Matei, ami
N
doi-de Matei.
amîn
Luca. e întrebuințat de Marcu,
Începutul literaturii creştine
Această ipoteză însă nu e fondată. deși există între aceste evan.apoi
nu sa putut face prin compilare;
te,
trece cu vederea deosebirile în cuvin .
gelii armonie, totuş nu să pot
mod
în
ă
ific
ampl
să
g,
e să adao
fraze şi idei; unele să oinit, altel
"1.
„.a)
b)
c)
4)
e)
î)

16; Mt.
e avem locuri paralele: Mt. Le,Mc. la 2, Me,
1) Neconsiderind_ toate detailuril
şi
Mt,
12,
la
Me.
şi
Mt.
e;
reduc
:
şi Le. 11; Me. şi Le. 8. Reuss leSchriften p, 168).
sa
şi Le.-la 6. (Geschichte d. heil,

|
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deosebit ete.-Mai departe

vedem,

că între Matei şi Marcu sînt mai

multe. contraziceri (Me. 4, ss cu Mt. 9,3; Me, Le us cu Mt. da;
Me. 6,s cu'Mt, 10,,0); în urmă rămîne neexplicat de ce Luca omite
“mai de tot Marcu 6 5—8,2z, dacă l-a avut înaintea sa ca izvor?
- 2. Cei 3 evangelişti au avut la, lucrările lor unul sau mai multe

" izvoară, înscris,

a

NE

a

3. Era. numai un izvor înscris, adecă toate: evangeliile sînt
compuse după evangelia siro-caldaică folosită în Palestina.
„La acestea să răspunde: dacă ar fi existat un atare protoevan-

„geliu sau chiar mai multe,

creştinii

dintii le-ar fi pastrat cu multă

“scumpătateși nu ar fi lăsat, ca ele să să piardă fără. de "nicio
urmă. Aceasta însă nu eschide ca Luca, dupăcum
însuş. mărturiseşte,
să folosasvă documente, cari pentru -cuprinsul lor mai mic uşor s'au

putut pierde.

o

A

aa

- 4. Cea mai probabilă, pentru explicarea consunării sinopticilor,
este ipoteza tradiției. Cristos a dat apostolilor săi porunca a merge
în toată lumea şi a învăţa toate popoarăle. Predica acestor. martori
"oculari despre faptele şi învăţăturile lui era în comune întîia evangelie orală.. Credinţa, s'a lăţitla început prin grai viu; iar cuprinsul
principal al: acestei predici fiind istorie: naşterea Mintuitorului,
„viața, lucrarea, patima, moartea şi îndeosebi învierea lui din morţi,
să istorisia simplu, dovedindu-să că Isus dela Nazaret e Mesia cel

“făgăduit. Propunîndu-să istoria evangelică în acest chip uşor să produsăo consunare, conformitate în espunerea
citva şi a întregii

istorii. Aceasta
să

singuraticelor fapte, îu-

întimplă

cu atit

mai

vîrtos, că

Ja Evrei era datina, ca zicerile învăţătorilorI) să să păstreze literal,

ceeăce la cuvîntările Domnului fu . cu atit mai ușor, deoarece el le
îmbrăca, în -parabole și gnome. Aşijderea e cunoscut că istorisind ci-

neva un lucru mai adese întrebuinţează

aceeaş formă de. naraţiune;

dar și mai mulţi la repeţirea mai deasă a unui lucru aleg cam
aceeaş formă - de -espunere. E deci cu putinţă, că evangeliştii au întrebuințat cam acelaş chip al istorisirii, ceeace era con liționăt şi de
faptele principale ale cuprinsului evangeliilor. Această împărtășire
orală a istoriei evangelice prin martorii oculari, prelingă autoritatea
lor, fiind simplă, dar avînd caracterul vredniciei de crezămint, afost
“suficientă

pentru biserica primitivă.

nului însă muriseră

unii

dintre

Puţini

martorii

ani

după

oculari,

înălțarea

Dom-

sau: merseseră în

alte țări; ba, să făcuseră în acel timp şi adausuri neautentice la isto-

risirile apostoleşti și păşind ereticii pentru scopurile lor să folosau mai
vîrtos de acestea: de aceea să ivi necesitatea, ca apostolii şi învățăceii
lor să tracteze istoria evangelică nu numai. cu graiul viu, ci să o şi serie.
Aşa să compusă mai întii evangelia după Matei, apoi Marcu.şi
w Regula
rabină
.
.
immutatione, 9 ut prolata

la
ab

Șabb.
î
15,
1
sună:
» V erba
praeceptoris
.
fi
k
.
di
il .
illo
uerant ? erant
recitan d an
iversa
1 li
,
e

sine ulla
fi
aiiingereo

=
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Lumea — poate chiar: în acest şir -cronologici).
— țînîndu-să. întru
toate de cursul ce tradiţia l-a luat în comune, cari au primit cu“prinsul ei dela, apostoli. Astfel să poate 'explica consunarea lor.în
dispoziţiune şi cuprins, la cuvîntările lui Isus. chiar și: în cuvinte;
dar şi” diferenţa între olaltă, deoarece după individualitatea singura:

ticilor autori şi după scopul. lor : deosebit să eristaliză -cuvîntul' în
diferite forme. Că autorii mai tîrzii vor fi întrebuințat pe. cei de mai.
nainte nu să. poate nega, însă dacă

aceasta, hotărit nu ştim.

şi în ce măsură : s'a. întîmplat

a

o

|
$. 76. Evangelia după Ioan).
|
"Tradiţia, bisericii atribue evangelia a 4. apostolului Ioan?).
EI era fratele lui Iacob celui bătrin (decapitat sub Irod Agripa, ' .
pela 42 sau 44.d, Cr., Acta 12, 2), fiul: lui Zebedei şi. al
Salomei+),

locuia, în: Galilea,

probabilîn Detsaida. . În tinerețele

sale fusesă împreună cu frate-so pescar (Mt. 4, 2), “fără cul-,

tură (Acta 4, 15), deşi familia lornu era tocmai săracă (Mc,
1, 20; Lc.

8,3; 10. 19, 22). Mama lui —

după tradiţie o ru-

denie a Mintuitoruluis) — o femee pioasă îl iniţiasă în aştep-.
tările mesianice, căci 'pășind Botezătorul în apropierea, lorda- : -

nului, Ioan să alătură lui recunoscîndu-l de înaintemergătorul
Mesei.

acestuia, face el apoi

Prin mijlocirea,

Min-

cunoștința

tuitorului (Io. 1, 3s.5q), dar acum încă nu-i devine învățăcel,

ci petrece şi mai departe întru ale sale, “chiemindu-l Isus şi
pe frate-so -la apostolat abia

cînd erau „ocupați cu

pescuirea,

la lacul Ghenezaret (Mt. 4, 18:59: Lc. 5, 20 54): Între învă-

" țăcei era'el cu Petru și Andrei cei mai intimi ai

(Ale. 5, ss; Le. Sp sa; Mt. 17,5 Me. 9a; Le. 95;

Me.

Domnului

Mt. 26, aa,

14, 3ş). Deosebită afecţiune avea Isus pentru. loan, ce să

“ — ce : vede din numirea „Învăţăcelul pe care .iubia, Domnul
. cina cea .
la
că
,
provine foarte adese —— şi din împrejurarea
obs. 1; Crizostom înşiră:
9 ct pag. 137. obs, I; "Cleni. Alex. cf. pag. 149numără
Me. înaintea lui Le. :
să
Origen
lui:
urmind
Rom.)
în
1.
Mt. Le. Me. ([lom.
e
.
:
i
(ius. II. E. 6, 25).

=, Dumnezeu e grațios,
- 3) "Numele e forma grecizată, dela, evreescul 237
ori: Mt. 4,34; Ale. 1 15:
10
de
i
sinoptic
la
2) Învăţăcelul loan să aminteşte
Le. Su MEL ap Me: 9,
Mt 10,5 Ale. Sas Le. Gui Me. 5;
Le. yu
10,35; Le. zi Me. 13, 33
Le. 9,25 Me. Oi; De. 940; Le. 9os; At. 20,305 Alo.
cătră Galateni 2, 9.
epistola
ȘI
Seas
Basa
Isa
Acta
în
us;
14,
Me.
Mt. 20, sșș
însoţit pe Isus pănă
au
cari
Galilea,
din
“femeile
între
te
Ea să aminteş
4)
RR
.
Ga
Mea
„ chiar sub eruce (Mt. 27,55;
alţii
;
căsătorie
altă
o
din
Iosif
lui
fica
fost
a
ca
că
5 Seria vechi” cred
tatăl Botezătorului ; iar alţii inai' noi
că ar îi nepoată de frate-a lui Zaharia,

maicei Mintvitorului
cred a deduce din 10. 19,as cf. Mt 27e poa CĂ-Ar fi fost sora,
N

-

-

“

.

LI

.
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de taină şade îîn apropierea acestuia, (lo. 18, 25)%). Evangelista

“Şi frate-so erau de temperament. aprig, de.un zel pătimaș,
| ceeace îi făcea să fie intoleranți faţă. de “alte păreri (ef. Le.
9,49 sq: 9, sa SQ; Mc. 9, ss sq.) — din care cauză Mintuitorul le dădu numele „fiii tunetului“ (e. 3, 17). Pe încetul

însă sub înfluinţa învățăturilor umilitoare ale lui Isus spiritul
egoist

şi ambițios

(Me. 10, az sq.

cf. Mt.

20,20

sq.)

să înlo-

cuieşte cu smerenie și resignațiune. La, moartea sa Isus îi în„credinţază pe mamă-sa (lo. 19, 26); după învierea, acestuia, pare
a să fi retras cu Maria în Galilea (21,15); dar. înainte de
înălțare îl aflăm în Ierusalim (Acta, 1, 13), unde petrece timp
mai îndelungat. Noi vedem, că de acum înainte lueră mult cu
“Petru, şi anume e de faţă "cînd acesta vindecă pe un paralitie
în templu (Acta 3), cu care ocaziune sînt amindoi închiși (Acta
4); iar mai tirziu, cînd după moartea lui Stefan creștinizmul
“să lăţisă, îndeosebi prin Filip, şi. în Samaria, împreună cu Petru
e trimis dela Ierusalim a întări: pe credincioșii “de. acolo reiîn__torcîndu-să iarăş la Ierusalim, dupăce în mai multe locuri pre"dicaseră, evangelia (Acta 8, „+_2.). Venind Paul după conver_tirea, sa pentru întiiadată la Ierusalim (Gal. 1,
sq.), loan

să parea, nu fi fost acolo, dar cu altă ocaziune

îl întilneşte

şi-l numără între „stilpii bisericii“ (Gal. 2; 9). Cinda părăsit
"el Ierusalimul2) şi “unde a mers de aci, nu putem ști; sigur
“însă

este

că

nu

la Efez,

acest oraș (Rom.

fiindcă atunci Paul

15, +0; 2.

birea, sa ţinută la Milet

Cor. 10,5;

cătră prepoziţii

„teşte de dinsul nimica (Acta

ar fi încungiurat

Gal. 2,2. 5); în vor-

20, „» sq.);

din Efez
ba nici în

scrisă din: întiia, închisoare a apostolului la Roma
cătră comunele .din Azia “mică nu

să vede

Dar

de

mărturii

foarte ve chi

Şi Azia proconzulară,

vorbesc

nu

aminepistola

şi adresată

că Ioan ar fi acolo. |

lucrarea lui Ioan în Efez.

ceeace a putut f abia, după moartea lui

1 Foarte fin observă Grotius la aceasta: „Quod olim Alexandru

de ani-

cis suis dicisse memorant, alium esse qpr4«AdgavOgov, -alium qrhoBaotiza,

putem ad duos Domini Jesu. apostolos posse aptari, ut Petrum dicamus maxime
"(Ido zoLoror, Toanem maxime prlotnoovv ... .(uod et Dominus respiciens iuli quidem ccelesiam praecipuo quodam mode, huie autem matrem commen" davit.* ultima

2 Pozitiv nu să ştie dacă era el încă. în Ierusalim cînd Paul
oară.

Acta

21,,,

nu să aminteşte

—.ce
să întîmplă în

merge acolo

Gal,2,1. sq. Poate că şi acum era. numai Y pe cît va, țimp absent
Ls
Să
16, el
ca ȘiGal,eta
RI

,
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-

Trineu2),. Clemeni Ale-

Policrati),

Paul. Aceste mărturii sînt

zandrinul3), Origen), Eusebie5) ete. iar
Policarp, Ignatie şi Papia. În consunare
tează Clement AlexandrinulS), Tertulian?),
Ievonim10), că loan a fost exilat pe inzula

învăţăceii lui. sînt
cu Apoc. 1, g relaOrigen), Eusebic?),
Patmos, unde a scris

care
1) Episcopul Efezului pela 200 (la „Eusebie, H, E. 5, 24) zice: „loan
capului,
a stat pe 'pieptul Domnului, preotul cu placa de aur. pe acoperemintul
şi martor(arătindu-să înălţimea spirituală, sînţenia, şi demnitatea lui în ofici)
esențiale
şi învăţător, acesta a murit la Efez“. Acosta îl mai numeşte între părțile
ale

bisericii

LH.

(Eusebie,

E.

|

.

,

DE

31).

3,

(Eusebie, 5, 20) 3) EL a cunoscut pe Policarp, căci în epistola, cătră, Floriia vorbit
de întraşi
şăzut
Policarp'a
unde
locul
de
aminte
zice, că îş aduce hine
încă în prun-.

că
rea şi eşirea, de întreaga lui viețuire ; iar Adv. haer. 3, 3 zice,
cum Policarp vorbia
cia sa a, văzut pe Policaip. În locul dintii să-mai spune
ceialalți care 'au văzut .
cătră popor despre petrecerea, lui cu Joan (apostolul). şi cu
Policarp sărba paşpe Domnul; iar în epistola cătră: Victor (Eus. 5,.24) zice, că
deoarece astfel.ie
aceasta,
dela,
abată
să
să
voia
nu
şi
Nisan)
(14
Iudeii
ca
tele
a trăit la
cu care
apostoli,
ccialalți
cu
şi
Domnului
l
învăţăcelu
Ioan,
sărbasă cu
numindu-i învățăceii
Policarp),
şi
e
sigur
care
(între
bătrîni
unii
un loc. Despre
învățăcelul Domnului, că ei au
apostolilor, zice spre a întări învăţătura lui Ioan,
(98—117) a rămas acolo
Traian
lui
e.
timpuril
în
pănă
fost cu Joan în Azia, care
haer.
numai

şi -pe

.ci

Ioan,

pe

alţi

(Adv.

apostoli

dintre aceştia nau văzut
|
a
a
2, 22, 3, 1.3, 4).
apostolul
Ioan
de
:
adevărat
cuvînt
auzit
„Am
42:
e,
2) Quis dives salvetur
(nu spune pe cine înțelege)

unii

care

s'a predat

şi păstrat.

de pe inzula Patmos

piate ale păginilor.“
+) La

Eusebie,

Că

dupăce

a murit

tiranul

mîngăind” şi ținuturile

a venit la Efez, şi a mers

-

Il. E. 3,

L:

„Precum

“în Azia, unde petrecînd a şi murit în Efez.*
"5 Ibidem.
II
& Vezi obs. 3. -

mai apro-

,

a

ne spune “tradiţia . .. Ioan a mers

N

n

a

E

eceleşia (Romana) ... ubi. Paulus jJoan_% De praeseript,. haer. 56: „Felix
=
postea duam in oleum igncum deJoannes,
nis exitu coronatus, ui apostolus
Sub care împărat sa întîmplat
relegatur.“
mersus mnihil passus est, in insulam
Apoloel cugetă la Domițian, deoarece zice
şi
că
însă
pare
să
spune,
nu
aceasta
lui Nero, dar iarăş a sistat-o retirănia
imita
a
propus
fost
ş-a
acesta
get. 5, că
E
,
E
Sa
:!
chiemind pe cei exilați.
împărat a fost exilarea, căci zice
care
sub
ştie
nu
El
6.
16,
5 In Matth.
învaţă” tradiţia, a condamnat pentru Patiuos
„Iar împăratul Romanilor, precum ne
Ioan ne învaţă însuş cele ale mar=
adevărului.
pe loan, mărturisitoriul cuvîntului
acestea în Apocalipsă“ (1, ş).
zicînd
condamnat,
l-a
tiziului său, xiespuind cine
(Domițian) apostolul şi evanacesta,
sub
că
vorbeşte
o I.E. 3, 18: „Să.
pe inzula,

â fost silit să locuiască
al
gelistul Ioan pentru “cuvintul lui Dumnezeu
2), şi continuă: „Timpul (adeeă
obs.
ct.
Imineu
la
apoi
provoacă
20 serie
3,
iar
Patmos (să
Domițian“,
lui
anal
e al 14.
a părăsit
exilării) după cele mai sigure ştiri
atunci

poruncile lui Domițian „..
“ „Devenind Nerva împărat a desrădicat
locuinţa sa în Efez, cum
reluînd
Patmos
'
.
şi apostolul . Ioaniu inzula:
dirt
diţia

cer poe

an. 9:

„Quarto

decimo

igitur anno,

ne spune tra-

secundam post: Neronem

apocaîn Patmos insulam relegatus, scripsit
persecutionen movente Domitiano, et actis cius ob nimiam rudelitatom a senatu
„ Işpsin. Interfecto autem Domitiano, Ephesum: ibique usque ad rajanun principem
octavo
rescissis, sub Nerva principe redit

confectus senio sexagesino

fundavit ecclesias; et
iuxta candem. urbem scpultus i
post passionem Domini anno mortuus,

perseverans, totae Asiae

|

—
—

180 =:

cătră sfîrşitul. petrecerii,

Timpul

exilării. e nehotărit:

după

Jrineui)

— Apocalipsa.

unii zic că în anii din

urmă

ai

lui Domitian, iar Fpifanecă sub Claudiu. Ba Zertudian (ef.
pag. 179) şi Ieronim?) mai spun, că înainte de exilare apostolul
arfi fost dus la Roma,

aruncat

în oleu

„întîmple ceva. Dela Patmos s'a. rentors
unde:.moare

sub Traian

în vîrstă

clocotitor fără să i-si

sub Nerva

de cam. 100

la Efez,

de ani?).

Să mai amintesc şi alte trăsături din viaţa autorului. Irineu (Adv, haer.
3, 3 cf. Eus. 3, 28. 4,:14) istoriseşte, că Ioan voia, odată'să ia baic, dar auzind,
că acolo să află Cerint, s'a întors înapoi zicînd: „Să fugim, ca să nu să surpe pe
noi baia, .în care să află Cerint, duşmanul adevărului“. Clement Alerandrinul spune
(Quis dives salvetur 42. la Eus. 3, 23), că loan încredinţasă pe un tînăr îngrijirii
unui episcop. Acestotinăr apucînd însă căi greşite. deveni mai apoi conducătorul
unei cete de bandiți. Apostolul să lasă de bunăvoie a-l. prinde şi-i succede a reîntoarce pe.tînăr în sînul bisericii. Cătră sfirşitul veacului al 2. Apoloniu (pela
170—180) istoriseşte întro seriere contra Montaniştilor pe baza tradiției bisericeşti,
că loan a înviat în Efez pe unul din morţi (Eus. 5, 18). Zevonin (în Ep. adGul.
6, 10) 'scrie, că din cauza bătrineţelor Ioan nu putea umbla,ci trebuiau să-l ducă

în adunarea, comunei unde repeta întruna cuvintele: „Fiilor, iubiţi-vă între olaltă€.

“În urmă biserica foarte de. timpuriu ţine mult la accea, că Ioan a fost fecior diudu-i-să numele nagYevos, nag9devros
iar eronim zice:. „Unus ex diseipulia,qui minimus traditur fuisse inter apostolos, et quem fides Christi. virginem repererat, virgo permansit, et ideo plus amatur a Domino“ (adr. Jovin.); Augustin (De
bono conjugali 21), Epifane (Haer. 51, 12) ete,

Cuprinsul : .-

|

i

|

a) Istoria lucrării publice a lui Isus și lupta lui cu lumea
(1—12): evangelia, despre cuvîntul cel vecinic — Botezătorul pășeşte

lîngă Iordan şi mărturisește de Isus — loan mărturiseşte înaintea
„Iudeilor de sineși de Isus — botezul lui Isus — Isus căștigă învăţăcei — chiemarea lui Filip și Natanail— Isus preface la un ospăț
în Cana apa în vin — petrece cîtva timp: la Capernaum — *Isus
merge ]a Ierusalim şi curăţeşte templu de vinzători -şi cumpărători
(întiia pashă dela pășirea lui publică) — Nicodim :vine noaptea la
Isus, care îl învață — Isus merge în Iudea și botează; Ioan să pro„î)

Adv. haer.

5, 30 cf. Eus. 3, 18:

-„Căci nu sta arătat (apocalipsa) toe-

mai de mult, ci aproape de veacul nostru, cătră sfirşitul domnirii lui Domițian,“
|
3) Adv. Jovin. 1, 20: „Refert autem 'Tertullianus, quod Nerone (aşa toate
mss.]; ediţiile: quod Romae) missus in ferventis oiei dolium, purio» et regetior exi- *
rerit, quam intracerit.“
.
„
.
,
.

3) Adv. haer. 3, 3: „Dar şi biserica

din Efez, care sta întemeiat de Paul,

Sa întărit însă de loan petrecind acolo pănă pe timpurile lui Traian, este mărturie adevăratăa tradiţiei apostoleşti“; cf. şi pag. 179 obs. 1; iar după Eusebie (7, 23)
să arată acolo mormîntul lui.. Încă trăind apostolul. să credea că el nu va muri
iar din veacul al 4. înţelegindu-să falz Io. 21,3 '54. afirnau că evanaclistul
doarme numai sub pămînt, care din cînd în cind sar inișca,
Augustin (n ev.
«Joann. tract. 124) zice: „Cui placet— asserat apostolum Joannem vivere, atque in illo
sepulero cius, quod est apud Iphesum, dormire cum potius quam mortuum iacere eontendat. Assumat-in argumentum, quod illic terra 'sensim scatere et quasi ebullire

verhibetur; atque hoc eius anhelitu ficri, sive constanter, sive pertinaciter aşsesere,
Moysen
veret. Non
Non en
enim Ai po« ssunt deese, qui i credant, sii non deşunt, qui i etiam
otiam
*

— 181—
nunță de nou asupra lui — Isus vorbește “cu samarineanea, şi. aduce
la credință pe Samarineni; merge la Cana și face a doaua minune
aci înviind pe fiul mort al unui bărbat nobil — vindecă la lacul
Siloamului

pe un

om,

care era

viseşte Iudeilor de sine însuş;

de 38

de

ani

bolnav

—

Isus mărtu-

să retrage în singuritate (lîngă Betsaida)

_— săturarea celor 5.000 de oameni scurt înainte de a 2. sărbătoare
a paştilor — Isus slobozind mulţimea trimite pe învățăceii săi din-

colo de lac, rămtind el singur — Isus călătoreşte pe apă — predică
în sinagoga din Capernaum despre pîinea vieții; învăţăceii mărturisesc
credința lor întrînsul— Isus călătorește în - Iudea de sărbătoarea,
colibelor — predică în templu; Iudeii să dezbină între olaltă pentru .
Isus, iar fariseii caută să-l prindă — Isus. iartă păcatele femeii adul- .
tere şi ruşincază pe ceice au acuzat-o — mărturiseşte în. templu că
el e fiul lui Dumnezeu — pedepsește pe Iudei, care îl hulese —
vindecarea celui orb din naştere în zi 'de Sîmbătă, care pentru acea-.
sta e urmărit de sinedriu —- arată fariseilor că sînt spiritualiceşte.

orbi — “Isus să numeşte pe sine ușa.la staul și păstorul cel bun caresă
Iudeii
îş pune sufletul pentru oile sale; vestește moartea sa, iar
Iudeii
aceea
pentru
şi
sa,
eirea,
dezbină pentru dînsul — arată dumnez

fiind încaută să-l omoară — Isus să retrage şi trece Jordanul —
pe Lazar
învie
a;
cunoștințat de moartea lui Lazar merge la Betani
adună;
să
ul
sinedri
Lazar,
lui
a,
— lățîndu-să vestea despre înviere
te să
sinedriul- hotărăș
Caiafa arată însămnătatea morţii lui Isus, iar
; apropiindu-să
Efraim
pustiul
în
retrage
să
Isus
—
Isus
omoară pe
Ierusalim —

Isus în
"a 3. sărbare a pashei- Iudeii zadarnic caută pe
sinedriul hotărăște .
—
Maria
unge
îl
unde
Ixus merge în Betania,
a întra în lerueşte
încă odată moartea lui Isus — Isus să pregăt
ă e în mișcare
întreag
cetatea
osana;
“ salim; poporul “îl primeşte cu
pe Isus; 0 .voce din cer îl
— păaînii din lerusalim voiesc să vadă
— evangelistul arată cari preamăreşte ; Isus. vestește răstîgnireasa
a
r.
sînt motivele neeredinţii Iudeilo
nemărginita dia-:
—17):
(13
săi
eilor
învățăc
l
b) Isus în mijlocu
spală picioarele
—
tii
euharis
goste ș-o arată Isus prin aşăzarea, s.
va trada;
cine-]
spune
—
ie
smeren
de
învățăceilor dindu-le . pildă
unea
slăbici
de
Petru
fereşte pe
ia rămas bun şi dă noauă poruncă;
“Toma,
lui
rile
întrebă
la
de
sa — făgădue că va reveni, și răspun
creştinizmului — Isus_să,
Filip și Tadeu, descoperindu-le spiritul

raportul în care stau eredinnumeşte pe sine viţa adevărată arătind ce vor . suferi ei din pricina
cu diusul — vestește apostolilor

cioşii
eu, ca să-l .
Jui — să roagă ca arhiereu la Dumnez cu sine.
una
facă
să-i
pe: toţi care ered -întrînsul morții și învierii lui Isus
c) Istoria patimilor,
olivilor; e tradat de
merge cu învățăceii pe muntele
mai întii la Ana—
apără înzadar; e prins şi dus

preamăriască
0.

(18—20):

şi.

Isus

Iuda; Petru îl
Petru urmează

laîn „curtea arhiereului — Petru să un,
“Domnului şi Ioan îl „întroduce încă
iar
Isus,
pe
în acea noapte
,
pădă de Isus — Ana ascultă
servitor îl bate preste obraz —

Isus e dus la

Caiafa

—

Petru

să

lapădă de nou — preoții și bătrînii duc pe Isus la Pilat; acesta-îl
“află nevinovat; caută a-l scăpa, dar Iudeii cer în locul lui pe Baraba
-— Pilat lasă să biciuiască pe Isus; soldaţii îi pun pe cap cunună
“de spini şi-l batjocuresc îmbrăcîndu-l în purpură — Pilat să încearcă
încă odată, a.scăpa pe Isus, Iudeii tot mai mult cer moartea lui —

Iudeii ame-

Isus e de nou ascultat de Pilat care caută a-l elibera;

nință pe Pilat că-l vor pir la împăratul, iar el temîndu-să le dă pe
Isus, care e dus la locul de -pierzare purtindu-ș singur crucea; e
spinzurat între 2 făcători de rele — Pilat lacă a-să pune deasupra
capului o inscripţie în limba evreească, latină şi grecească, contra

căreia arhiereii protestează fără succes — soldaţii împart hainele lui
Isus, iar pentru cămaşa lui aruncă sorți — fiind răstignit Isus predă

“pe maică-sa

“pleacă

capul

și moare — făcătorilor-de rele li să sparg fluierile,

lui Isus să împunge
Iosif dela

Isus e adăpat cu oțăt;

învăţăcelului pe care-l iubia'—
trupul

—.

apă

şi

din care curge sînge

numai coasta,
cere lui Pilat

Arimatea

lui Isus, iar Nicodim aduce

smirnă şi aloe; trupul lui Isus e înfășurat în giulei şi pus în mo"-mînt nou — Duminecă dimineaţa Maria Magdalena merge la groapă
şi vede piatra răsturnată; aleargă Ja Petru și loan — aceştia

venind la mormînt îl află deșert — Maria Magdalena rămîne. acolo
şi să întîlnește cu Domnul

înviat —

sara

Duminecă

Isus

arată

să

Toma să

învățăceilor fiind ușile încuiate şi așază taina pocăinții —

îndoiește de toate acestea — 8 zile după aceea să arată Isus învă-ţăceilor săi fiind de față Toma, şi-l convinge după semnele ce le-a

cerut, că a înviat —
"a

evangelistul adaogă că încă multe

făcut Isus, dar ce s'a scris

în această

că Isus e fiul lui Dumnezeu.'— Cap. 21 e adaus

semne

alte

carte dovedeşte

îndestul,

și conține:

Isus.

- să arată la 7 dintre învăţăcei la lacul Ghenezaret; le poruncește să
prindă peşti; Petru. mărturiseşte de 3 ori credința sa în Isus, care
după a treia, încredințare îi dă să pască oile sale; îi arată cu-ce
moarte va muri; învăţăcelul pe care iubia Isus îi urmează;, profeție
despre acesta; credința fraţilor că nu va muri; mărturia scriitorului
cu privre la cele istorisite în cele premergătoare. .

- Scopul principal al scrierii indică însuș evangelistul zicînd:
„Acestea însă s'au scris ca să credeţi, că Isus e Mesia, fiul

lui Dumnezeu,
lui“

(20, 2),

și crezînd întrînsul
ceeace să arată,

și

să aveţi viaţă, în numele
în

prolog,

Isuse cuvintul întrupat al lui Dumnezeu.
rirea cuvîntului
" tească

dumnezeese

a lui Isus

Cristos

cum

(1, ,,),

a, văzut-o
dovedită

dovedindu-să

el în- viaţa păminmai

vîrtos în lupta

cu dușmanii, ducînd sufletele primitoare ' Ia, credință

mare şi la privire

tot mai fericită.. De

că

Aici :să espune mătot

aceea nu să face

mai

0

„istorie detailată a lucrării Și vieții lui Isus, nici nu are autorul tendența a căștiga noi credincioşi,ci să împărtășesc fapte,

ga
cari dovedesc trimiterea dumnezeeascăa, aceluia şi binecuvintările

învăţăturii

Sa

a

creştine...

AL '2.-scop e cel: polemic sau mai corect apologetici).

afirmau,

a) Prin comune unii

anume învăţăceii Botezătorului,

că. Isus

învățătorul lor, pe acesta, îl recunoșteau de
Isus (Recogn.

1, 54. 60).

Clem.

nu '€ Mesia, şi

care din iubire prea mare pentru

Mesia şi nu pe
în: Azia.

Paul. încă întimpină

mică, atari învățăcei, care nu cunoșteau botezul creștin
Că contra
18, 25;.19, 1'sq.).

acestora

e

(Acta,

evangelia,

îndreptată

între
si vede din prolog,, unde să arată: adevăratul raport
nu
că
ind,
accentu
tă
adevăra
Botezătorul și Isus, lumina cea,
Ioan

era. lumina,

(1, 62);
acesta

numai

ci venisă

de
să mărturisască

aceasta

împărtășește apoi ziceri de ale Botezătorului, cu cari

recunoaște,

că

nu

subordinează, Botezătorul

el e. Mesia - (1, «s- 15234). ÎN. urmă

botezul său. cu apă

creştinilor (1, as; -3, 20 54»).

b) Sa

avut

în vedere

celui

spiritual al

o

SI

rătăcirile gnostice,

ale Nicolai-

|

măr- 33),

Cerint, :precum
ţilor, docheţilor?) şi în speţial a lui
pt. haer.
praescri
(De
turisese deja Irineu5), Tertulian
cel întrupat al .
l
cuvîntu
e
, că Isus

Epifanet), Ieronim5)' arătind

i discipulus providens has blasphemas
1) Ady, haer. 8, 16: „Joannes Domin
ex 1pSIs attinet, ex altera et altera
tum
quan
num,
Domi
AI
.
regulas, quae dividant.
.
AR
.
m.“
factu
substantia dicentes cum
aceasta numai decit.
ă,
rezult
nu
deşi
sos
19,
şi
144
ulus,
3) Ce sta dedus mai vîrtos din
annuntians Joannes Domini discip
3) Adv. hacer. 3, LI: ,Hane fidem
inatus erat |
insem
tho
Cerin
a
qul
cum,
re
aufer
“volens per evangelii annuntiationem ab. his, qui dicuntur Nicolaitae, qui sunt vulhominibus, errorem, et multo prius seientia, ut confunderet, et suaderet, quoniam
sio eius, quae falso cognominatur
dum illi (enostici)
verbum suum, et 'non, quemadmo
unus Deus, qui omnia fecit per
patrem Domini . ,. omnia igiautem
alium
em,
cator
fabri
dicunt, alterum quidem
veritatis constituere
discipulus” Domini, et regulam
- tur talia, circumseribere volens
evanselium, doctrina :, În
dum
secun
est
quae
ea,
in
es omnes ipse
in cculesia , ,. sic închoavit
„Abstulit autem a nobis dissention Mareionem. et
principio erat verbum ete.€ şi:
autem
ndum
Secu
11).
(10.
ete.
neque In sua venita
Joannes dicens: In hoe mundo erat
mundus, per eum factus est,
est iste mundus
cos, qui similes sunt ei, neque
factus
is
angel
ab
m
dam gnosticoru
iterum non
tino,
Valen
sed în aliena. Secundum quos
3
sunt
qui
dun! autem cos,
Ş
.
„et non per verbum Dei.. Seoun
od per demiurgum, .- .
să ocucare
unii
n fac
pe
j
aflind
şi
fonic cul Ioan viind
be “i bet de "De Itecacea de pe pămînt şi dintre Ebioniţi care rătăeiau în
Luca, să Auce ea pănă
pau cu arătarea lui Cristos
după trup dela, Avraun, În la
p Ador
privinţa, naşterii lui Cristos
tiani, care în
Mirin
pe
şi
nt
-Ceri
lui
nţii
la Adam, aflind şi.pe adere şi pe Nazorei, şi multe alte crez i — a început us zică
afirmau, că el e om simplu,
ut era cuvin ul, e g E
să istoriseşte, zicind « . + la încep
es ange iun, rogat us
it
cătră ceice rătăciau, precum
serips
um
omni
novissimus

5) De vir. ilust. 9:, „Joannes
et inaxime
.
Cerinthum aliosque haereticos,
ab Asiae episcopis, adversus aa
|
nitarum dogma .consurgens,“

tunv

Ebio-

.

4

—

„ui Dumnezeu, e vecinie; (1, „- sq. 14. 20,34); prin acest cuvint
dumnezeesc

toate

s'au făcut

(1, 3);

adevărata

cunoștință con-

zistă nu în: speculaţiuni filozofice, ci numai credința poate cu-

noaşte misteriile lui Dumnezeui).
.
- 6) În.urmă autorul întregeşte istoria, celorlalți evangelişti.
(Cf. raportul între. Ioan şi sinoptici). ..
- Caracterul. Ioan nu avea să lupte cu fariseizmul palestinean, învins prin lucrarea lui Paul, ci cu o clasă de Iudei
“şi iudeo-creștini. dedaţi la speculaţiunile filozofice; apoi. cu păginii și. păgînocreștinii, care subordinau religiunea lui Logos.
celeia a existenții absolute, izvorul .tuturor spiritelor, atacind
astfel: învăţătura, . despre: mintuirea oamenilor prin Fiul: lui
Dumnezeu cel întrupat. Trebuințele împrejurimii sale şi necesitatea luptei contra, eventualei. falzificări dădură autorului di„recţie la, alegerea . și dispoziţia materiei. Unul dintre cei mai
intimi, Ioan dela, început primește în inima sa pe Domnul;
urmăreşte cu deosebită atenţiune cuvîntările lui Isus şi celece
acesta spunea de. persoana sa, să -întipărese adine în sufietul
lui,: de aceea fu în stare:a, relata fidel și cu. vioiciune.. Per-“
soana Domnului este “pentru autor de cea mai mare importanță, și ceeace” acesta zisesă de raportul său cătră Tatăl şi
„al celorce
-îl. iubesc formează obiectul espunerii sale, 'îmbogă- 1) Filo ş-a dat multă silință ca să îmbine filozofia timpului său cu. ideile
cuprinse în T. V.; iar lăţindu-să ereștinizinul. unii voiau pe toate să le uniască

dind astfel

naştere

la

deosebite

erezii. Filozofia

învăţa:

Există

o ființă

mai

înaltă decît toate, 'ascunsă, unitatea, supremă, existența curată numită 70 O.
Această existență curată m'a putut înriuri nemijlocit asupra materiei, ce există
lingă ea asămene din veci (02). Spre a explica crearea luniii sa primit un șir
de emanaţiuni din ființa curată, cari gradat au scăzut în spiritualitatea lor apro-

piindu-să tot mai mult de materie. Întiia emanaţiune e curîntul (4dyos), suma
tuturor emanaţiunilor următoare, numit de: Filo şi a7.doilea Dumnezen. Abia, în

| 10yos căștigă formă, dumnezeirea, ascunsă, ne'nţeleasă ; cl e pentru. noi Dumnezeu. Din el purced alte 7 emanaţiuni (puteri); din acestea iarăş altele pănă la
demiurg (Onuiovoycs), formatorul ' lumii, . are e o putere de ordinea ultimă,
nu cunoaste pe Dumnezeul pur spiritual, vecinie ; de aceea e creatura neperfectă,

e răul în lume.

|

|

-

:

E

a

Cerint aplică, aceasta la ereştinizm şi învață. a) Lumea nu e
Dumnezeul cel prea înalt, ci de o ființă subordinată ; b) Isus e fiul
lui Iosif şi al Mariei ; la botez însă s'a pogorit asupra lui un Eon (spiritul lui
sau Logos) şi împreunat pentru totdeună cu sufletul lui, prin ce omul

creată de
natural al
Dumnezeu
Isus a de-

venit Cristos. La începutul patimilor “însă acest Eon l-a părăsit întorcîndu-să
„în Pliroma, la cel vecinic, de unde venisă. Aceasta era-şi învăţătura
Nicolaiţilor.

0

E

țind materialul -evangelic existent şi presupuind

cunoscute alte

întîmplări ale vieţii acestuia din ceialalți. evangelişti.?)
lege că icoana: astfel zugravită

a

Domnului și a

Sănte-

împrejurimii

sale să deosebi de ceea a sinopticilor, unitatea însă nu e alterată, deoarece deosebirea zace -numai în aceea, că toate isto-.
visirile lui Ioan sînt îndreptate m:i virtos înspre lăuntru, iar

întimplăvile

din

afară (la

cari a

fost martor ocular și deci

sînt cu atit mai vrednice de crezămint, cf. l, su. 19,35. 2l. 2),
si inu în considerare întrucît
au. un înţeles mai adinc, apar
Istorisirea; e precisă, totînalte.
mai
adevăruri
unor
ale
tipuri
cîteoaltă să îndegecare.
tendenţă,
o
deuna însă predomnește
tează numai, pregăteşte în cele mai multe cazuri: introducerea
la cuvintările lui Isus. De: aceea foarte nimorite sînt cuvintele

Alexandrinul2),

lui

Clement

una

:
spirituală.

Cetitorii

în

numeşte evangelia

care

i

noastră

AI

E

spun apriat;

dar. conside-

nu să
evangelie

rind cuprinsul rezultă, că sa, scris pentru cei din apropierea
apostolului,

adecă

creştinii

din Lifez şi jur; care sînt mai vir-

tos de origine elină. De accea să explică datinileși . cuviutele evreeşti; să..vorbeşte citeodatăde Iudei în persoana &.
din Galilea, nicio
1 Să împărtăşesc numai puţine minuni, mai nicio faptă
contra multe
parabolă despre împărăția lui Dumnezeu, puține gnome ete.; din
a!
i
ete.
Tudeii
cu
ări
pertract
lungi,
cuvintări foarte
Ioa, d-păce cele tru3 La us. DL E. G, 14: „În urmă totuş s'a hotărît
cunoscuţi, ca unul
fiind_de
îndemnat
,
evangelii
celelalte
în
te
învedera
sînt
peşti
muratorie i
Canonul
lă“.
spiritua
e
evangeli
o
compună
ce e purtat de spirit, să
Conjedixit:
suis.
episcopis
et
„Joannes ex discipulis cohortantibus” condiscipulis
am nolis enar-

m alterutr
junate mihi hodie. triduo et quid-enique fuerit revelatuut "recognoscentibus
Eadem nocte revelatum Andreae ex apostolis

cuuctis
remns.
Ieronim: Joannes aan
et“.
describer
cuncta
nomine
suo
Joannes
(ef. Io. 21,44)
pullutarent + .. coactus est a.
eşset în Asia, et jam „tune haereticorum semina
rum legationi us, de diecelesia
m
multara
omnibus puene tune Asiae episcopis et

vinitate 'Salvatoris altius ' seribere“
evangelista> tamquam
panea

dixerant;

istum

cum

homine

autem

quasi

(Prooem. în Matth.),

Augustin : „Ceteri

tres

Domino in „terra ambulant et de divinităte cius
piguerit

in

terra

ambulare;

sicut În ipso.exor-

super terram et super omnem am
dio sui sermonis întonuit, erexit se non solum
um angelorum omnemqne con
exercit
etiam
__Ditum aeris et coeli, sed super omnen
per que:n facta sunt omnia,
e:m,
ad
pervenit
ct
um
potestat
ium
stitutionem învisibil
at rincipii eta, cer
sublimit
tantae,
Iuic
dicendo : In principis erat verbuni,
usa ius cat locu RH ;
nu
qnomodo
divinita'e
tera congrua praedicavit ct de Domini
în SN o ip E a ngol io
ile
de
causa
sine
enim
Non
_hoe eructabat, quod biberat.
Eee ee or

discumbe at, pe io
narratur, quia et in convivio super pectus Dominiîn manifesta eructavit“ (Iractatus
bibit
seereto
în
quoi
sed
in seereto bibebat;
"
Joann. 36).
x

în.

0

=
deoarece să dove:

treia) deşi nu' sînt”cu totul daţi, uitării,

'

profeţii s'au împlinit.2)

deşte, că unele

Acest cerc de cetitori nu să mai poate restringe în înţelesul, că evangelia
ar fi scrisă numai pentru ceice aveau cultură filozofică, deşi nu să poate tăgădui,
că caracterul e mai mult speculativ. ea al sinopticilor, Noi ştim, că Paul petrecusă

mai multă

“vremeîn aceste

ţinuturi, apoi

vine loan. Aceştia

vor. ti întrodus pe

„creştini în'cele mai profunde adevăruri ale creştinizmului făcindu-i cunoscuţi şi
"eu 'terminologia, corespunzătoare, ceeace rezultă mai virtos de acolo, «că Paul în-

suş în epistola, cătră Efezeni şi Coloseni să foloseştede termini, ce exprimă idei
mai înalte, fără a-i explica.E)
De
"

Timpul compunerii. Din cap. 21,
rezultă, că evangelia
Sa scris. după moartea lui Petru, fiindcă explică înţelesul pro-

feției lui Isus. Considerind,

că

"mici abia după depărtarea

Ioan

a venit în

lui Paul; că în

părţile Aziei

evângelie

să vor-

beşte de stările din. Palestina, ca, de unele străine — ceeace
„dovedeşte că Ioan de mult nu mai erâ acolo; că în evangelie
să află claritate, profunditate,, liniște și perfecțiune, ce presupun
că între cele petrecute pănă la scriere a trecut timp mai îndelungat, urmează, că evangelia, sa scris după risipirea Ieru-

“salimului, între anii: 80—90 d.: Chr.4) Cu aceasta, e în deplin
„acord tradiţia, cea mai veche: Irineu,5) Clement Alezandrinult)
„Origen,?) iusebie,5)
„.£)

Ta cap.

Epifane,?) leronim,10)

1, so să explică rabbi;

ete.

|

v. 42: Mesta cf: 4, sș v. ast

Chifa; 2 e

datina curăţirii la Iudei; $, „ ura neimpăcată între Iudei şi Satnarineni; 5, ş lacul

Betezda ; 19, o presupune că cetitorii nu ennose feliul înmormântării lu ludei ș 25:
5,15 6, șî 7, sărbătorile mari să numesc: ale Iudeilor; sub ludei sănţeleg citeodată
duşmanii lui Isus, cf. 7, a 9 sa 15, ss ete.
.
|
“
d)
Cf. 2,5 192, aa SA: 3so SU se SQ. 19, za: so: 30: aş SAU în cuvintări:. 13, ui
15, 255 1; ss
Aa
.
3) Mărturiile despre cetitori şi anza la scriere, vezi pag. 185 obs. 2..
„9
Cap. Î1, s să vorbeşte de depărtarea DBetaniei dela Ierusalim; 18, 4 de
grădina dincolo de Chidron; 19,
de grădina în care a fost înmormîntat, ca de

locuri şi stări din trecut.

Aceasta să arată şi prin

deasa

întrebuințare a imper-

fectului era (prelingă care stă foarte bine 5, ,).: Risipirea Ierusalimului însă trebue
să să fi întimplat cam demult, căci de impresia ce aceasta catastrofă a făcut-o,
"nu e nicio urmă,
.
.
IN
.
„5
Adv, hacer. 3,1 (la Fus, 1. E. 5,,): „Apoi (adecă după sinoptiei) Loan
_ învăţăcelul
şi pe pieptul lui a stat, şi el a publicat'o evangelie,
“i
.: Domnului,| care „d
precînd trăia în Efezul Asiei.
ă
!

6 La Fus. IL..E. 6, 14 cf. pag. 185 obs. 2.
|

|

oan

Ia

2) La Fus, IE. E. 6, 25 ef. pag. 170 obs. 2. şi pag, 171 obs, d. .
E) II E. 3, 24: „Zic că Marcu şi Luca publicaseră deja evangeliile lor, iar
a0a

în ace

timp

cauza următoare

.

ne:

a petrecut

ete.

n»

cu

.

n.

A

predica

nescrisă,

:

.

u venit

.

*»

însă

PA

.

şi la: scriere

.

din

:
ia
„£) Haer, 51, 12. zice că loan a scris evange lia după al 90. an al vieţii sale,
- dupăce s'a rentors din Patmos.
.

10) De șir. ill. 9, vezi pag. 184 obs, 2;

.

— 181 —
Locul compunerii. Din cele espuse ştim, că evangelia s'a
seris afară de Palestina, iar Ioan petrece timpul: din urmă al
vieţii sale mai virtos în Efez, unde a şi scris-o după Irineu!),
Origen,?) Tuselie,:) Ieronim,5) etc.;
Clement Alexandrinul,2)
apoi traducerea siriană şi coptică. În unele manuscriptesă află
postseriptul:' „Sa scris: greceşte. în Etez, 30 de ani după
E
înălțarea Domnului, sub împăratul: Domițian.“
(De XII apost.
Faţă cu aceste mărturii cade ceeace scriu Pseudo-Hippolytus
„S'a edat după
Opp. ed. Fabricius,'app. p. 32), Teofiluct*) şi unele manuseripte:
pe “inzula, Patmost, ce
32 de ani dela înălțarea lui Cristos, Dumnezeul nostru,
Sinopsa s. Seripsa născut numai din o schimbare cu locul compunerii Apocalipsei.
s'a puîn Patmos, dar INA
că evangelia sa compus AT
_turi îmbină aceste 2 date şi zice, Dai
PIZ
tez.
în
blieat

-

de izIzvoavăle. La acest evangelist nu -poate fi. vorba
de
ţit
nedespăr
loan e
voară, ca d. e. la Marcu ori Luca.
. ceeace
Mintuitorul, iar din cele „auzite. şi văzute istoriseşte

să îmcorespundea mai bine scopului său. El deci nu trebue
prumute materialul.de

alt undeva, ci-să-ș aducă numai aminte;

şirul anilor
apoi, dupăce' toate aceste (fapte 'și- cuvîntări) prin
mai
trecuseră

procesul sistemizării,

bine ideia sa despre I-us.

Autenticitatea. Pentru

interne.

a)

le dădu

i

forma

ce exprimă

a

să aduc
aceasta

dovezi

esterne şi

La sfirşitul evangeliei să zice, că învăţăcelul

pe

oare. De acest
care iubia Isus (21, 24). & Scris cele premergăt
(13, za. 18,1.
învățăcel să vorbeşte. mai. adese în cvangelie
“unanimă a bisericii
19, 26-35: 202. 21,20) şi după tradiţia,
Domanul

este Ioan. Între scriitorii vechi ai bisericii

Clement

pare -a fi cel puţin
nu poate fi adus ca mărturie, deoarece
trăit mai nainte; așa, să |
contimporan cu evangelia, dacă n'a
care cunoaşte evangelia?), deşi .
are şi cu epistola, lui Barnaba,
Adrian ; aceeaş să sustine
unii critici afirmă, că datează de sub:
140—150).' La Ignatie?)
apui. de păstorul lui Herma (pela
1)
5)
e)
- ui 2

ad Magn. 1 etc. să niuneşte diavolul
Ad Philad. 7. 9 ct. I0..3,ș. 10, na
ad Rom. 7 ct. Ie, 6, 40: 1 53758 ad Trail.
stăpînul -ceacului acestuia, cf. o. 12, si;
tă
”
8et.Io. Gu

*
_

„

2) 5)4) Vezi pag: 186 obs. 5—8..
obs. 2.
Prooenl., in" Matt. ef. pag. 185
ta arat (Sin i ci Ă 0.
“parea
Prooem. în Joann.; în Matth.
riste Să punti pe for fi r rele (Mana. 2 3 aduc aminte de I,

e

—

188 —

aflăm .raportări. directe .la evangelie. Policarp!) a primit un
cuvint. din: 1.10. 4,. 4; iar autorul epistolei cătră Dioguet

LL. vorbește de Logos, arătarea

(probabil sub. Traian) în cap.

- lui cu cuvinte luate din evangelie. Papfa (după
şi lucrarea
Eusebie, H.. E.':3, 39) întrebuințazi epistola. întiiaa lui Ioan,
care stind în strinsă legătură cu evangelia dovedeşte autenticitatea, acesteia. Dela 'mijlocul . veacului. al doilea; ortodocși şi

cunosc

eterodocşi

folosind “expresiuni

învățătura lui Ivan

ce

întimpinăm mai vîrtos la acest antor. Iustin: Îartirul) în
scrivrile sale face deasă întrebuințare de evangelia lui Ioan;
apoi Dielito. dela Surdes,*) Atenngora,*), Apollinaris5), episcopul
lerapolei, în Policrat dela Dfez (Eus. 5, 24) avind în veDomnadui.

de pieptul

răzimat

numeşte pe autor celce sa

sq: 21,30

“dere Io. 13,2

aminteşte

dintii

Cel

- TeofilS), al 6: 'episeop al Antiohiei

numele

(dela 167):

autorului

„De aceea

vă

„19 Ad Phil: 7, zice: ;Căci care nu mărturiseşte pe Isus Cristos, că a venit
în carne, e anticrist.*
0.
iai
a
___
2) Acesta venisă în călătoriile sale la, Alexandria, Eiez, şi Roma. El zice
apriat că memoarele apostolilor (cari să numese evanaelii, Apol. I, 66), ce a tolosit, să ceteşe la cultul dumnezeeze împreună eu serierile proteţilor (Apol. I, 67).
Aceste evauselii sînt serise. parte -de apostoli, parte de soții 'lor (e. 'Tryph. 105)
sub cari fără îndoială a înţeles cele sinoptice — folosind mai vîrtos pe Matei, apoi
Luca, mai. puţin pe Marcu —, dar şi Ioan e subințeles, căci nar vorbi de autorii

apostoleşti.

El citează. Apol. L. Gt:

„Căci şi Cristos zice: de nu vă veţi renaşte,

nu veţi întra în împărăția ceriurilor, Iar dupăce cei odată născuţi nu mai pot
întra, în pintecele "mamei lor, e învelerată, ct. Io.3,,—,s Apol. 1, G cf. lo. tu;
dela naștere, Apol. L. 22; e. Tryph. 69. ct. Lo. 9,5 e. Tryph. 63 cf. o. L, su; 85
ct. Io. 1, soș Apol. 1, 52.(e. Tryph. 14 32) ef. Io. 19, ss la Zah: 12,1.
.

3) Pitra a găsit. şi edat un: Melitonis

- care să face provocare
nu

e opul

lui Melito,

ei un

glosar

de

niai

de lucrarea de 8 ani ă, lui Isus, ceeace

para

Legatio

şi. epistola

in „care: Io.
raelet.

16,

pro Christ. cap
comunelor

să

tirziu.

putea

Ioan (ef. Otto, Corp. Apol. IX. p. 5).
1,3)

Cluviş latinesc (Eus. IL. E. 4, 26), în

la Io. 12, 34. 15, s- E, pu: Dar

.10 ef. Io,

din Vienna

şi

s'a dovedit că această Clavis

Melito

zice numai
1, 3: aș: aia

Iuedunum

(us.

vorbește

cunoscind

Aa

Să mai

însă

altundeva

crangelia lui.
poate aici con-

5, 1, pela an. 175—80),

citează ea cuvintele Domnului, iar. spiritul. să numeşte Pa!
|
-

5 Face aluziune întrun fragment din cronica pascală (e lat de Dindort) la
lo. 19, a, (străpungîndu-i-să coasta, ce a curs din coasta lui, cele 2, apa şi sinele,
au fost curate: cuvintul şi spiritul“); iar în alt fragment presupune că cele 2
evangelii, cari au acceaş autoritate, nu-şi pot contrazice: („părerea lor e că nu e
consunare

cu

lerea

şi că evangeliile

ş-ar contrazice“)

Aici e vorua

adecă

de ceice

atirmau, că după Matei Isus a reposat în-15 Nisan, ce Apollinaris nu voia să con„creadă, deoarece după Ioan ziua morţii e 14. Nisan, şi aşa după aceia evangeliile
vin în contrazicere. Dacă evangelia lui Ioan war fi fost recunoscută de canonică,
erumpind această ceartă, nime nu să provoca la ea. |
i
|

,
* După Zeronim (De vir. il. 25 şi Epist. 151. ad Algasiam) acesta a seris
şi un comentar pela 170 asupra evangeliilor, tractindu-le armonico-sinoptice, deci
.

189

,

—

vor învăţa pe voi 'sintele Scripturi și toţi.cei purtaţi de spirit,
între “care Ioan zice: La; început ete.“ "(ad Autolye. 2, 22).
Mai departe să::află. evangelia. în - Canonul muratorie, în
. Peșito şi Itala.. Deosebită, importanţă are mărturia lui Irineu:

„loan, învăţăcelul Domnului, care și de pieptul:
lui sta, răzimat,
încă a publicat o evangelie“. (Eus. H. E. 3, 25).. Învățăcelul

lui Policarp nu putea, zice” aşa: ceva, dacă nu i-ar fi spus: învățătorul său, că -loan e. autorul evangeliei.. Dela sfirşitul veacului al 2. şi începutul veacului al 3. în biserică - domneşte

deplină siguranță cu privire “la autenticitatea

acestei scrieri.

Clement Alexandrinul. tractează evangeliile ca „predate noană“
(Strom. p. 465; în Hypotyp. la Eus. H. E. 6, 14) Şi aminteşte înşirarea evangeliilor ' după tradiţiunea, - celor. bătrini ; -

Tertulian,

Ipolit ;2)

iar la “cei 2

critici: din

acele

timpuri, E

Origen?) şi Eusebie:),: e hotărit caracterul canonic, număriuo
du-o cel din urmă la omologumene.
În.
evangelia încă e cunoscută,
. bisericii
Afară de sfera
veacul al 9. Omiliile clementine;5) : Ofiţii. să: provoacă după -

“Epifane (Haor. 37, 7) la Io. 3, 44; Basilide0): o cunoaşte —
că ceeace cunoaștem nu e sistemul său
deși unii critici susțin,
ci al şcoalei; Valentin?) şi: Valentinianii, care- din urmă după

lrineuS) au întrebuințat foarte mult evangelia, ba după TertuDin"
lian (De praeseript. 38) întreg sistemule. scos din ea.

.

această şcoală a ieşit și întiiul comentar la evangelie, de He-

o- armonie la cele 4 evangelii („Theophilus . ... qui quatuor

să pare, că a compus
sul nobis monumenta relievangelistarum în unum opus dicta compingens ingenii
est locutus“).
in suis commentariis
quit, haee super hac parabola (economul nedrept)
statum eorum evangeliorun
1 Adv. Mare. 4, 3: „Counititurad destruendum
, vel ctiam apostolicorum, ut sciquae propria et sub apostolorum 'nomine eduntur .i
„
t“.
confera
suo
adimit,
illis
quam
licet fidem,
cvangeliei lui
,
citatea
autenti
d
dovedin
e
apologi
o
-2 "Pela 250 a compus
i
.
:
pi
Ioan, dar numai titlul e cunoscut.
aceasta, la, acele cvangelii, care
5 La Eus. IL. E. 6, 25 “numără evangelia
:
ă.singură sub cer e recunoscută în întreaga biseric

i
,
bi
AI E. 3, 25.
din 10. 10, 3 aș; iar la 11,
citat
un
află
să
5.
3,
si
3:
9,
10.
cf.
22
19.
5)
a
,
3, . ophum. 7, 22. 27 cf. Do.- 1 pe de
20 ef.
e
5: inulnăseut,
5) Philos
- lo.

.
|,

ini KE A
ca începi E
3) În învăţătura despre Logos. să află expresiuni.
.
inteme d Ă alani
acesta
„că
afirmă,
36)
ipt.
praeser
rieață, har. Tertulian (De
de aţă.
întrebuințat rău— deci şi evangelia
Lăpădat cărţile. canonice, ei numai le-a:e pe. Valentini:” „Qui a Valentio sant a î5
numeşt
7
7%) Ady. haer. 3, 11,
TANPhile £ şi din
Aceasta, rez
rezultă

issimeime utentes st
i Joanne| m, pleniss
. Valentinianii să provoacă
unde
88;
6,
82.
6,
Ipolit
lui
"Yosophum.

" quod

est

un
secund
a

la cuvintele lui Isus.
Lă

10, e.

i
„_ vacleon.:) Contimporanul său, Plolomeu2) (învățăcel al lui Va““lentin, pela.150) citează Io. 1,3 „ca.cuvintele apostolului şi

— după Irineu (Adv. hacr.1, 8,'8)
pe

din .prolog,

ziţii

unele. propoa alcătuit

şi Peraţii?)

Naassenii:)

Eoni. eodot,)

învățătura sa despre

— luînd

cari le atribue 'lui loan —

încă o folosesc; iar Marcion) (contimporan cu Valentin) avea
la început aceleași evangelii ca şi biserica, dar mai tirziu
_ (sistemul său e alcătuit înainte de 140) lăpădă evangelia, lu
“ Ioan, deoarece pentru Gal. 2. credea, că și acesta, să numără
între iudaizanţi. Zatian,?) învăţăcelul lui Iustin, citează “din
evangelie, ba pe. timpul său pare că era hotărit numărul evan-

“ geliilor ce să cetiau în biserică. Montaniștii veacului al 2. întrebuințază locuri din evangelie în învăţătura lor despre Paraclet.

" Celz5) vorbeşte de Logos şi dă lui Cristos predicate ce să află
la

„numai

Ioan.

Numai

Alogii, din motive

lapădă

dogmatice,

evangelia, atribuindu-o lui Cerint; (contimporan apostolului Ioan),
ceeace. dovedeşte tocmai vechimea. acestei scrieri.
|

b) În întreg cuprinsul evangeliei nu să află ceva ce ar con: veacul întii creștinesc. Autorul cu-trazice altor .relatăridin

toate” așăzămintele

moaşte în. detail “Palestina şi

persoanele “active

timpul “apostolilor;

evreeşti

întru

corespund

ochii săi.

adevărului,ce dovedește că scriitorul le-a văzut cu
2

t) Origen,

Comment.

in Joann.

pe

toate

a păstrat unele fragmente.

Epistola ad Floram, la Epifaue, Haer. 33, 3. |
|
3 EL are Io 1, ,. : 3: 6; ss: se Cte.ș vezi Ilug, |. e. p. 52 sa.

4) 5) Apar în Philosophum. ca cei mai vechi gnostici (sint secte de ale
Ofiţilor); iar în scrierile lor să află locuri mai. mult ori mai puțin literal impru-

mutate

din 'cvangelie.

Aşa

5, 7 p..143-cf..Io. 3, 4; 5, 8, p. 150 cf. lo. L,s:ai

p. 152 ef. 10. 2, ste Gia;p. 154 cf. Io. S, 2. 13,33; p. 156 cf. Io. 10,g; p. 103
ct, . lo, 6, di 5; 9 p. 166 cf. Io 4, ss sq; p. 172cf.10.9,,. l;3; 5,12, p.175cf.
lo. 3, 17; 5, 16 p. 192 cf. lo. 3,4; p. I9icf. 10. 1,
5q.;"5, 17, p. 196 cf. lo.
S, a; p. 193 cf. lo. 10,,. :
.
2 Tertulian, Ade, Mare. 4, 3 cf. pag. 189 obs. 1.; iar De carne Christi să
rostește astfel: „Si seripturas opinioni tuae resistentes non de industria alias rejecisses, alias corrupisses, confudişset te hinc: evangelium Joannis* (cap. 3).
„7 Oratio ad Graecos (pela 170) cap. 5:
„Dzeu era întru început“; ibid.
pCucintul întru

început, sa făcut“

cf.

Io.

1, + SQ;

cap.

13:' „Și aceasta

este ce s'a

zis: Întunericul wa primit lumina“ (10. 1, ş;. aşadar să citează ca un loc al sScripturi); cap. 19: „Toate printrinsul şi afară de dinsul nimica nu sa făcut“
ef, 10. 1,3; cap. 4. cf. Io. 4, s,. Diatessaronul (după Zeodoret, Haeret. fab. 1, 20)
e uu extras din cele 4 evangelii omițindu-să, genealogiile şi celece arătau, că Cristos
să, trage din sămînţa lui David. Dionisie Bar-Salibi, episcop iacobin din veacul al
13. zice, că Diatessaronul ui Tatian începea cu: la îuceput era Cuvîntul şi istori-

seşte, că Efrem Sirul ar fi comentat acest Diatessaron

p. 57 sq. Il, p. 159)
%

-

:

(Assemani,

Sia

Bill.
.

a
“Fr
) La Origen
C, Celsum
l, s7 cf, lo, 2 18 54;; 2, 86 cf, 10. 20, aş.

orient. |

ii
“ Istorisirile sînt precise, clare, încît nu: să poate presupune, că:
unul mai tirziu să le fie născocit făr a avea soartea altor producte din literatura, apocrifă. În urmă numele lui Petru să află
de 33 de ori, iar al: Zebedeizilor să evită cu intenţiune; nici
nu să deosebesc cei 2 Ioan unul de altul prinun atribut, cum
să întîmplăla cei 2. Iuda, : deși -Botezătorul să amintește de

:

e

aa

Ie

Si

19 ori!).

Necunoaşterea autenticităţii acestei evangelii din partea, Alogilor?) rămîne faptă izolată pănă în veacul al 18., cînd englezul Evanson
la 1792 o reinoiește urmîndu-i apoi unii învățați germani, îndeosebi
şcoala din 'Tiibingen. Bruno Baur (1840) zice, că evangelia a 4.
e scriere tendenţioasă, anume aci să. accentuează autoritatea anonimului, lui Ioan, față de aceea a lui Petru; iar Christian Baur (1848).
susține, că în biserica primitivă existau pănă în veacul al 2. con-

trastele

între

. iudaist ; şi
creştinizmul

cel

reformator

al lui Paul.

întemeind

astfel biserica

Scrierea lui Ioan voieşte să: şteargă acest contrast şi atingînd numai
unele cestiuni din veacul al'2. — montanizmul, gnoza, învățătura
despre Logos, certele pascale — fără de a întra „mai adînc în ele, -

unitate

ridică diferenţele -la

înaltă

mai

.
catolică. . Să "nțelege, că pentru a. sustinea acestea, şi alte conjecaceea
de
şi
dovezi,
turi — făcute de aderenţii şeoalei — trebuiau
a
atacară autenticitatea din următoarele motive: :
1, 208): „Dacă n'am
1) Foarte potrivite sînt cuvintele lui Credner (Einleitungsă numeşte pe sine nicinu
avea nici o ştire despre autorul evangelei a $., cure în scriere
.că este
trebui să deducem,
unde: totuş din motive interne, cari sint în evanselie, ar
intuitivă; datele sînt preToan. Limba, are un caracter deosebit, istorisirea este vioale şi
vorbeşte de “Botezătorul şi de fiii
cise şi hotărite; ceva extraordinar este cum să
e şi intimitate cătră Isus, cari
dragost
tă
deosebi
o
te
dovedeş
ul
lui Zebedei; seriitor
ideal „dispusă are un farmec
fiind
re
istorisi
,
întreaga
zm;
entuzia
ajung mai pănă la
Toate acestea să întrunesc
e.
filozofic
uni
retlexi
cu
ce captivează ; evangelia începe
întimplărilor, apostol,
tuturor
al
ocular
martor
na,
Palesti
însă la Ioan, care-era din
de sine cu totă puterea înînvățăcelul iubit al lui Isus, pe care acesta Da legat
lui Isus, a stat. sub crucea, acevățăturii sale cerești, care s'a, răzimat de pieptul
a tost atras de Specu aţianea |
numai
nu
Efez
în
apoi
mai
ud
petreci
care
stuia şi
ştiut afirma“. Asămene şi 0.

şi
filozofică, ci între Grecii verzaţi în filozofie s'a iei
a 4. şi dacă vom avea nicio
Krabbe: „Dacă n'am şti cine e autorul evangel
l . ao e a „tre hui să deîntregu
face
0
ce
a
siune
impre
din
apoi
mărturie esternă,
care a. văzut m rirea
ocular,
martor
un
de
numai
ă
ducem, că poate fi compus
l, care s'a răzimat de pieptul Domnului“
Fiului lui Dumnezeu. ... de acel învățăce
45). Aaa
(Vorlesungen îiber das Leben Jesu: pag.

e nu primesc

|

|

cuvîntul vestit de Ioan, să -

51, 3): „Dupăc
|
din opoziţie faţă de Montanişti şi să pare,
numesc Alogi“. Ei au făcut aceasta însă
aceia despre ,
sint
aceştia
cu
Jdentici
i.
dinamic
că erau monarhiani ebionitici sant
quoi
„Alii Yero, ut donum spiritus frustrentur,
care zice Irineu (Adv. haer.:3, | 1):
est in umar senus, |
efiusum
Patris
m
placitu
um
„ novissimis temporibus secund
aa aest secundum Joannis evangelium, în
illam speciem non âdmittunt, quae
icuni
prophet
et
ium,
evangel
sul simul et
t
racletum se inissuram Dominus promisi
2) Epitane (Haer.

-

reppelluut spiritum“,
-

-

,

;

|
nu

să

a) Limba e mai curată. decit în celelalte scrieri ale T. N., ce
poate presupune dela Ioan, care fusesă mai nainte pescar.

Noi însă ştim

cît de lăţită

grecească, în Palestina;
„„Azia

mică, unde

era în. acele

mai departe

chiemarea
sa

„bine eu această limbă, :

timpuri

limba

şi cultura

Ioan .petrece timp îndelungat în

i-a impus

e

să să familiarizeze

IC

și mai

e

„>
-b) E"de neînțeles ea un pescar să să avinte la idei, aşa sublime
lăpădindu-să de particularizmul iudaic și trecînd. la univerzalizmul
“creştin.
Creştinizmul la început şi în decursul. istoriei a produs

însă. multe scliimbări, ce să aratăîn :evangelia noastră şi la.sinop- tici , zicindu-să,. că : spiritul lui Cristos va preface natura omenească

şi va lumina spiritele. - .

6); Cristos vorbeşte în această evangelie alteum ca în celelalte
3.- La sinoptici să foloseşte el mai -virtos de parabole Şi gnome scurte,
„e mai poporal, .nu. să abate întru nimie dela datina altor învăţători;
„jar aici ni să înfațișază icoana mai eterică a Mintuitorului, care e
numai spirit; cuvîntările lui au un. ce misticși gnoză; nu.are nicio
trăsătură. naţională, simplă şi mărginită... Aceasta e adevărat;
dar
noi „trebue să știm, -că în Cristos s'a arătat. Dumnezeu deplin, şi

“deci fiecare autor după. individualitatea, sa, a reflectat ceva din o
icoanăa ,Mintuitorului. Sinopticii văd mai mult lucrarea lui: esternă,

„Ioan mai mult partea mai înaltă, spirituală; deşi nu să poate tăsădui, că și la Ioan „aflăm parabole (asămănarile despre viţă; păstorul
cel bun etc.),. sentințe scurte (Io. 13, „6. ai; 12, ai—ae. ef. Mt. 10,
30)»

propuneri

c€ samănă

cu

predica de pe munte

(lo. 14, 23—16, 15),

„iar la sinoptici urme de metoda, mistieo-dialectică a lui Ioan (At. 6,

sa SQ.; 8, aa-; II, 25 S0.; 16, 6 sq.;

„aceasta stă în legătură atirmarea,

“pe un Dumnezeu, iar sinopticii

ca

22, a sq.;

Le, 10, 25)

Cu

că Ioan ne înfățişază pe Cristos ca

pe'un

om.

Dar

şi. la sinoptiei

să arată -raportul lui Cristos .cătră Tatăl (Mt. 9,. sq. cf. Me. 2,3
sq.; Le. 5, as sq; Mt. 11, 7 cf. Le. 10,0; Mt, 22, sa sq. cf. Me. 12,

36 SQ. Le. 20, sa SQ.; Mt.
contrast între aceștia și
„punctul său de vedere.
d):Nu să poate ca
„Cuvîntări așa lungi cum

28, ue. so cf. Me. 16,1 sq.): deci nu există
celalalt, ci fiecare serie evangelia observind
...
e
a
Ioan să fie ţinut în minte atita timp nişte
sînt cele cuprinse în evanaelie. Esperinţa ne

învaţă însă, că ne aducem foarte bine. aminte de lucruri cari ne-au
impresionat deosebit. loan —. neconsiderind ajutorul supranatural la
î
er a mai dispusa primi şi păstra, idei spescriere — între e învăţăcei
culative sau mistice. De altă, parte nici nu să afirmă. că cuvîntările
„Mintuitorului sînt tractate literal cum au fost rostite. ce
ar fi şi cu
neputinţă, pentrucă Isus a vorbit în altă limbă: apoi s'au
scris
"mai fîvziu decum au fost ţinute; “în urmă și “sinoptieii ' relatează ele
în

formă mai liberă cuvintări mai lungi de ale lui Isus.

.€) Autorul, nu e de naționalitate evreu, ce rezultă

cum vorbeşte de Iudei.

din

modul

E drept, că vorbeşte de aceştia în persoana
a 9. (1, 19: 2 c- ase a3: 0: 3 "1 €tc.), ceeace să explică din împrejurarea;

—
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că serie mai vîrtos pentru păeîni, şi Iudeii pe atunci:nu mai formau
naţionalitate. 'Ținuta, acestora aduce cu sine, că şi “ca dușmani,
tot astfel să, să numiască, de unde
'să- explică și'8, „7. 10,3. 15, 26:
Autorul cunoaşte foarte bine. datinele (3, 25), religia evreească, (3, '2s.
7, sa. 9, a. ae 34); numai un iudeu poate avea idee aşa lămurită de
mielul pascal (19, sc); pune mare pond pe alegerea lui Israil (1, sa.
4, 32); ştie locul dat de Iacob ni Iosif (4, ș. e); aminteşte poarta.
oii în Ierusalim şi lacul Betezda (5,2), vistieria (8, 20); timpul cînd
să sărbează, sînțirea templului (10, ==), stoa lui Solomon (10, 24), riul

Chidron (18, «).

-

E

Ma

o

f) Să află greşeli istorice, geografice. 1, 2ş.să aminteşteo Betania, de care să deosebeşte cea aproape de lerusalim (11, as cf. 11,
je 12 €f. Mt, 2laz. 26,6 Me Ils lg: Le. 19,29. 24,50). Un loc
cu acest nume dincolo de Iordan nici Origen n'a. găsit şi el a făcut

Noi, știm însă, că

conjectura, că trebue să fie Betabara.

mai multe

cetăţi în Palestina au acelaş nume, ceeace află loc și aici (Betlehem
în Juda şi Efraim etc.). 4, ş să vorbeşte de Sihar, care după: unii

e Sihemul şi ar fi numai un nume de batjocură, caracterizîndu-l ca
minciună

(ceeace însamnă șeler —9w)

probabilă este însă

întăreşte

și

prin

părerea,

adausul

că e un

„numit“

sau beţiv (dela, şicor, 2%). Mai

sat aproape

(azi. există aci

de Sihem,

satul

ce să

Asha).

În urmă 11, sa. 18, a Să zice, că Caiafa era arhiereul acelui: an,
ceeace e un neadevăr istoric, deoarece după Iosif Flaviu (Antiq. 18,
auto2, 2. 4, ș) acesta a fost 10 ani arhiereu. Aici să observă, că
|
“rul nu spune că a fost numai acest an, cum nu să afirmă aşa ceva
a
mici Le. 3, a.

g) Între loan şi sinoptici există divergențe, chiar contraziceri.
iar după După aceştia Mintuitorul lucră 1. an, mal mult. în Galilea,: mai,
mult -

Ioan călătoreşte el mai demulteori la Ierusalim şi petrece
; pănăce de niște
timp în Iudea (2, 3. 5 a: Po o cf. 6, 4. 7, ah
citate să vede, că
locurile.
paşti e prins și răstignit (18, 2s :5q.). Din.
cam 3 ani.
deci
paşti,
3
puţin
cel
lucrarea lui Isus cuprinde
-a

Dar

niciunde

nu

să zice

la

sinoptici,

că Isus numai atita timp

fi petrecut nulucrat; apoi celece ei istorisesc e cu neputinţă să să
înfăţişază, pe
ne
sinopticii
că
afirmă,
să
mai întrun an. Mai departe
cuvîntări de
el
Isus ca pe un făcător de minuni, iar după Ioan ţineMîntuitorul după, |
pe
întățişază
cuprins metafizic. Fiecare evangelist
susținea, că î
scopul ce-l. urmărește; chiar - de Ioan - nu, să poate. pe
cari ceiala ţi
minuni,
aflăm
dinsul
la
deoarece
desprețui minunile,
cuvintărilor
cuprinsul
în
iar
sq.);.
Iloa
nu le au (2,1 SQ. 9 a SQ.

ci caracterul
la sinoptiei şi Ioan .nu să poate dovedi o contrazicere,
auzitorilor.1)
a
ȘI
anzel
lor e-dat prin deosebirea

“) Sinopticii încă îndegetează,
din arii a ae să face, cînd întră
acestui oraş (Mt. 23, ss), prietenia
“e 5q. cf. Io. 12, sq.) şi cu Iosif
învățăturii: atotştiința lui . Isus să

că Isus a fost activ în Iudea, ceeace
în Ierusalim (Mt. 21, sd.) din vaiotele
cu familia, lui Lazar (Le. '10, ss ŞI
In
din Arimatea: (At. 27, sa SQ).
arată Mt. 9, 4. 16, s e 54» în ar

rezultă
asupra
Mt. 26,
privința
din
oc

—
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h) Să zice mai departe că evangelia să amintește abia de Irineu,

_care nu e mărturie sigură, precînd Ignatie, Policarp, Papia (învăţăceii nemijlociţi ai lui loan) nu să provoacă la ea. În privinţa aceasta
vezi cele espuse 'la autenticitate; iar de Papia ştim, că din opul lui
avem numai fragmente; apoi nici nu e sigur, în ce legătură vorbeşte

el de Matei şi Marcu și să poate, că n'a avut ocaziune a serie ceva

Aa

Să

.

“şi de loan.'În urmă

_î) să provoacă contrarii la, certele din veacul al 2. în. privința

_sărbării

paştelor.

Quartodecimanii

în Azia

mică

sărbau paştele în

14 Nisan, întărind această, datină cu exemplul lui Ioan (Policarp la

Eus. H. E. 5, 24 şi Policrat ibid.)..

Dacă această datină să bazează

pe autoritatea lui loan — zic contrarii autenticităţii —- atunci el
ma, putut scrie evangelia a 4.,.deoarece aceasta consună cu ceeace

“cunoaştem din sinoptici despre cina cea din urmă a Mintuitorului și
despre moartea lui; iar evangelistul nostru relatează [13, .. 18, as:
19, su]; că Isus în 13 Nisan a ţinut 'cina de pe urmă şi în-14a

fost răstignit. Aici observăm,

"şi ideea ei dogmatică,

că cearta

în care puncte

nu

privia înțelesul. sărbării

consună biserica din Azia mica

„cu occidentul, ci era vorba numai de ziua, în care să să ţină ea,
observînd biserica din Azia mică ciclul sărbătorilor evreeşști. Dar
nici nu să poate: dovedi, că cei din Azia mică de aceea sărbau atunti,

pentrucă Cristos în această zi a mîncat

pasca şi a, așăzat s. euha-

ristie, ci ei o sărbau astfel, pentrucă, în această zi Cristos a murit
şi prin moartea sa a devenit adevăratul miel pascal, al cărui tip
-fusesă cel mozaic [1. Cor. 5, 3. lo. 16, sc.].
:

_

Întregitatea.

Unii

critici

consideră pericopa din cap. 7,

53—8;' 1: de neautentică, iar din mărturiile existente nu si
- poate ajunge la rezultat pozitiv, fiind multe pentru şi multe

contra, autenticităţii.
şi mai însămnate

Acest loc

nu să află în cele mai vechi

manuscripte (A.

B. C. L..T.X. 4. N), între

cari unele. sînt aici defectuoase!), altele (L. 27) au loc gol,
asterisc sau obel;2) iar altele în urmă îl au (intre altele D.F.
G. H. K. M. U.); apoi lipseşte
în traducerea siriană, coptică,
armeană și gotică, dar să află în cea arabă, perzască, eliopiană, ala şi Vulgata.. Asămene nu să află la unii scriitori
urmă primeşte mărturisirea lui Petra, că e.Fiul lui Dumnezeu; Mt. 25, si SA:
provesteşte venirea lui la judecată, cf. 26, 6; Mt. 29, su- so are el ceă, mai mare

putere asupra făpturilor. Există consunare între sinoptici şi Loan chiar în detiluri. Io: 2, şș cf. Mt. 26, ei; 45 cf. Mt. 9,ss. Be. Sq.; ținuta lui Isus faţă de
Sabat sa istoriseşte ca Me. 2,33 sq.

deşi în altă formă;
16,3 cf. Mt..24,5;

13,0

13,ss. 15,30
ct. Mt.

10.4

Mt.

12,4;

cf. Mt.

10,4 după obiect cf, Mt. 22,

sa.

10,.,, dar în altă formă şi legătură;

(dar în

altă

lecătură):

20'3, ct. Mt. 16,2, (alei să dădusă 0 (dar tn eter);

Insa CE. At 10

1) Cod. A. lipseşte 6,ș0—8, sa; C. dela 7,,—8,au.:
Mae
1) Cod, S; cod. E. şi în multe minuscule. În alte mss. e pusă după Te

sau 8, sa, Sau la sfirțitul evangelici; sau după Le, 21,5 (13. 19. 124, 346),

;
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bisericeşti: Zertulian, Origen, Ciprian, Apollinaris, Teodor.
dela Mopsvestia, Ciril Ierusalimiteanul, Crizostom, Teofilaci;
Eutimie Zigabenus explică pericopa * dar adaogă, că lipseşte
în „cele mai bune manuscripte
sau că e provăzută cu obel etc.;
o cunosc

însă

Constitarțiunile

apostolești,

Ambrozie,. leronini,

care din urmă zice (adv. Pelag. 2, 17), că a aflat-o în multis
et Graecis et Latinis codicibus, Augustin etc. Motivul din care
pericopa sa omis ni-l arată Augustin!) şi caracteristice cum

a

si exprimă Ambrozie?)în acest punct.

Motivele interne contra autenticităţii sînt: prin 7, sa pe--:
ricopa, să leagă de cele. premergătoare întrerumpînd legătura,
cu cele următoare (8, 12); în privinţa tonului şi a. caracterumult

lui samănă foarte

vw. -

a fimai potrivită la, Luca 212) (pag. 194. obs. 2).

|. să crede

Din

iar pentru

sinoptice,

istorisirile

cu

manuscripte /

să află în

rezultă, -că- pericopa

acestea,

caracterul. originalității nefiind alcătuită

foarte vechi; poartă

după alte modele şi nu să poate afirma, că s'ar fi format mai
a
a
ME
tîrziu ca, 'legendă.4)
“Grotius fu cel dinţii, care atacă -autenticitatea cap. 21.

zicînd, că sa adaus abia după moartea lui. Ioan de-un bătrin
și
din Efez. Afindu-să acest capitluîn toate manuscriptele

traducerile,

ce ne

întrebarea

poate fi rezolvată numai

preocupă

ce
din motive interne. Cu cap. 20, so sfirșeşte evangelia, iar
Petru
lui
istoria
completa
a
urmează s?a adaus de autor spre

15: 25. SQ-) Şi â preveni crediiţii falze despre.
(cf. 13,aș. 18,
şi stilul
persoana, lui (Y. 22. 2), ceeace rezultă de acolo, că

istoria despre. femeea .adulteră pe
%) De conjug. adult. 2, 7. zice el, că
ripte; pentru aceştia era, de
manuse
din
şters
s'a
aceea
de
şi
lizat
scanda
a
mulţi
_„peccandi
oasă şi să temeau Dai
-păcăt
de
faţă
lui
Domnu
2
e
purtar
de
zut
„necre
îs
,
Ă astfel |
potuit împeritis
împanitateu sa m mule ua “Noi „mediocrem serupulum movere
evangelii

lectio

quae

:

i

”

decursa,

est,

în

adulteram

. advertistis

qua

a

.

.

Ol risto

ob atany

profecto si quis cam ăuribus accipiaț
eandemque sine damnatione, dimissam.- Nam
adulterae absolutionem.“ .
—9
bi
otiosis, incentivum erroris încurrit, cun leget

s) C£. expresiunea,

a
DIEY
care să repețeşte în loe ” de DLov

Oz

la, Ioan, apoi 09

auzous, oi yooupuar.
9oov, zăs o Aa0s, zadioas, î0idaozev
uaraleinteo dar, ara .
.
ros,
2. oi cpagrauiot, îrautdverv, dvaudgri
|
aa
,
e
p
.
NR
7
i
zQivew şi TV.
e
po â 1tă, istorie a, unei. feş

.

“

Eusebie
4 Busebi

mei car

a

/

N:

.

lia după Evrei“ — dar

păcate

la Domnul,

„nu să poate hotări, dacă

i

|

a

.

«

4

ice ăcă PapiaPapi cunoştea
(EH. E. 3, 39) zice.c

a fost a Cinovaţită de multe.

erangelia, noastră,

a

>

i

a

care să află în evange-

aceasta-e identică cu cea din
!

19%
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caracterul. acestui capitlu adaus sînt întru toate ca în partea
“premergătoare a evangeliei. Versul 2, e adaus de unul dintre
cetitorii dîntii ai evangeliei, căci să zice: „Știm că mărturia
“lui e adevărată“ (nu: a noastră), cum a observat aceasta deja

Canonul muratoric (vezi caracterul). $.

77. Raportul

între Ioan

și sinoptici.

“După cele” tractate pănă aci rămîne a arăta raportul între
“cele 4 evangelii.. Din vechime să credea deja, că loan a
scris cel din urmă și trebue să fie cunoscut celelalte evangelii,

“căci numai astfel: să explică împrejurarea,. că nu istorisește
“tocmai multe din ce să află la, ceialalți. EL deci a, putut alege
din materialul ce-i sta

la dispoziţiune ceeace corespundea, mai

bine scopului său și era mai puţin cunoscut. Astfel sînt cu_vîntările lui Isus ţinute înaintea preoţilor și cărturarilor. din
Ierusalim,

cari arată

tainele

persoanei

și ființei lui;

de aceea

împărtășește puţine minuni; ceialalți evangelişti să ocupăcu
lucrarea lui în Galilea,. iar Ioan mai vîrtos cu cea din Iudea
şi Ierusalim, cu care stau în strinsă legătură călătoriile de
sărbători întracolo; în urmă această împrejurare ne explică,

de ce după Ioan
timp

de cam

lucrarea

3 ani.

, - În speţial acest

.

raport

Miîntuitorului
-

între

omiţiridu-să istoria prunciei lui Isus

cuprinde

în sine un

a
sinoptici

să

şi loan e următorul:

impărtășeşte mărturia

După prolog

lui Ioan (L, șs SA:

cf. la sinoptici botezul lui Ioan, At. 3,, sq. Me.1,, sq. Le. 3,, sq.). Nu să amin-,
teşte ispitirea lui Isus, ci să tractează despre începutul lacrării în Iudea (1,s. sq.);

reintoarcerea, în Gaiilea, minunea dintii (2,, sq.).

Întiia, călătorie de paşti la Ie-

rusalim (2,3 sq.); cele întimplate acolo; la reintoarcere
neanca (4,
s5q.).: După. reîntoarcerea în Galilea (lo. 3,g.

converzaţia cu samari4., sq.) sinopticii es-

pun lucrarea, lui publică (At. 4,
sq. Me. 1,44 sq. Lc, 4.4 sq. ct: Io. Â,ue SA)
iar Ioan are din acest timp numai vindecarea fiului unui oficiant împărătesc
(4, ss
| 5q.), care nu să aminteşte la sinoptici, omiţînd şi altele (cf. Mt. 4, 1—S, ss: Da:
12, 1
Me. 1, 108 19 Le. 4,44—7,10); istoriseşte călătoria la, Ierusalim de
sărbătoarea Purim (5,, cf. Le. 1» sae sa so 50.), cind vindecă. pe un bolnav
(5,2 sq.). Ce a făcut Isus acum inainte de paştele următoare (Io. 6,4) nu-ştin,

căci loan împărtăşeşte săturarea, celor. 5000 de oameni (Io. 6,,-sq. cf. Mt. 14,43
sq. Ale. G,s9 sq. Le. 9,so 5q.). Acum Ioan tractează mai pe larg de pinea cerească
(0,2; 5q.) tără a aminti ceva de celece aflăm la sinoptici (Mt. 15,, sq. Me. 7,

„sq. De sărbătoarea colibelor (7,

sq.) Isus merge a treia oară la Ierusalim (ef.

Le. 9, 51), cînd să petrec cele cuprinse pănă 10,,,. Neamintind întoarcerea în Galilea (Le. 13, Sq. sa+ ss 5q.) să împărtăşeşte, că Isus să află în Ierusalim la sărbătoarea sinţirii templului (10, 2, SQ), în care timp să întimplă cele din 11,4 5
ce nu să află la sinoptici, care împărtășesc în acest loc parabole, învățături despre

impărăţia mesianică etc. (Mt. 19 sq. Me. 10. Le. 17,,4—19,35). "Numai

Le.

17

să adă călătoria prin Samaria şi Galilea la Ierusalim (lo. "11, 54). În istorisirea
despre ungerea lui Isus în Betanta (Io. 22, , 50) să întilnește iarăs cu sinopticii
(Alt, 20,4, sq. Me, 14,3 sq.), De aci înainte toți evangeliștii convin în cuprinsul

—
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istoriei, dar şi aici caracterul evanpeliei a 4. să observă, întrucit să împărtăşesc
cuvintări mai lungi de ale Mintuitorului (13,.4,—18, «- as ao. Cf. Hug, Einleitung
Ă
„a
Il. p. 203—13, Wieseler, Chronol. Synopse p. 160—332). -

De observat este, că Joan consună mai mult cu Matei decit cu Marcu şi
Iaca, iar în unele expresiuni există mai mare asămănâre între Ioan şi Marcu dea
i
,
cit cu ceialalţi.i)

-

«

$. 78. Evangeliile necanonice.

„Foarte de timpuriu există afară de evangeliile canonice alte scrieri, cari |
deşi pretind a fi recunoscute de biserică, totuş aceasta, din vechime le respinge

considerîndu-le de necanonice sau apocrife. Mai virtos să' străduiau unii să între- .
piască istoria pruneiei şi a rudsniilor lui Isus, dar o 'făcură astfel că deosebirea.
Mai
în stil şi cuprins e prea izbitoare faţă de istorisirea simplăa evangeliilor.
“ departe aceste producte sint abia 'dela sfirșitul veacului al 2. sau începutul vea-:-

cului al 3,:unele chiar din al 4. 5. 6. ete.; în urmă cele mai multe să ţînură
ascunse de sectele gnostice şi nu să făcură cunoscute în cercurile mai largi ale
bisericii,

|

!

!

Aceste-serieri să împart
o
cuvîntului.

-

.

în:

apocrife

:

„o

şi necanonice
Sa

în înțelesul strins

al

i
.
.
I. Apocrife sint:
1) Protoevangeliu lui Iacob;*) să fie compus.de Iacob, fratele Domnului, luiși
cspune în 25 de capitle istoria naşterii și pruncfa Mariei pănă la naşterea
istoria veIsus (1—20); apoi urmează pe scurt cu cuvintele evangeliilor cânonice
în capit-.
22);
(21.
Betleem
în
pruncilor.
uciderea
şi
Egipet
în
fuga
magilor;
nirii
pentrucă
lele următoare să tractează uciderea lui Zaharia, tatăl Botezătorului, grecească
în limba,
na voit să, estradeze pe fiul său lui Irod. Cartea e compusă
150); să află însă
probabil cătră sfirşitul veacului al 2. (Tischendorf zice că pela
Alezandrinul şi Origen
şi în traducerea arabă şi coptică. Iustin Martirul, Clement

-

grecească —
o cunose, iar în biserică, deşi cuprinde idei gnostice -— mai virtos în ceăMariei.
să întrebuinţază foarte mult cetindu-să cu deosebire la sărbătorile
între apocrife și
2. Ecangelia prunciei de Toma € cea mai aventurioasă
nd minuni absurde,
tractează istoria prunciei lui Isus dela al 5—12 an cuprinzi
unele istorii din
' răutăcioase şi imorale.s) Deja Irineu (Adv. haer. 1,17) cunoaşte
carte. Numele lui Toma
această carte, iar Origen (Homil. I. in „Lateamn) întreaga:

„o

o

1) Of. Me. 2,9: si 54. şi 10. 5, sd. ZodfBarzos

_

,

Mt. are: giivn, Le.

|

pinele 'cu 200 de denari, ce lipseşte
sluriOov ş Me.6, sa şi Io. G, 3 'să preţuese
bine . este cuvintat, la ceialalţi
osana
zice
să
„„
la ccialalţi; Me. 11, ş şi Io. 12,
s 54. „să numeşte unsoarea
12,
10.
şi
sq.
14,
Jipsese aceste cuvinte; numai Me,
de Jasă-o

torul răspun
_nard: veritabil şi să prețueşte cu 300 de denari, iar Aintui
lui Pilat cătră Iudei, la ceiarea,
întreba
ă
consun
a
18,
lo.
şi
a
,
Me.:15
„Clăsaţi-o);
amintesc,că Isus s'a arătat
lalţi e alteum; numai Me. 16,ș şi Jo. 20,4 în urmă
|
„
e
enei.
Magdal
Mariei
mai întîi

Născătoarea de Dumnezeu
ta
3) „Espunere şi istorie cum sa născut preasîn nu poate fi Iacob, deoarece în
l
Autoru
întreg.
titlul
sună
“
spre mîntuirea, noastră
ui) lipseşte; scriitorii bisecele mai vechi manuscripte acest adaus (fratele Domnul
și în cap. 25. (un Iacob
aceasta
face
să
precum
riceşti o ascriu numai unui Iacob,
a: Protoevangeliu,
din Ierusalim). Foarte tirziu a căpătat numire
la Fubricius d. p. 159—167)
3) Istorisirea aceasta există în 4 forme:.a)
15) după 2 manuscripte . din Bo275—3
(p.
Thilo
la
b)
n;
parizia
codice
un
”- după
185—149); c) acesta a mai tipărit-o
logna şi Dresden, apoi la Tischendorf (p.
5); în urmă d) după un codice
150—15
(p.
Sinai
e
muntel
pe
de
după un codice
tă este ediția de sub b., care
comple
Mai
0).
156—17
(p.
vatican
latin din codicele
care.ca copil face. minuni
Isus,
lui
a
ă
atural
supran
a
în 19 capitle arată putere
din urmă € o istorisire
cap.
ndu-i;
reînvii
apoi
și
omorînd pe ceice nu-l respectau
m 84:
2,
Le.
după
ani,
12
foarte pe larg a lui Isus cînd erade

|
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“e ficțiune, căci după cuprins antorul poate fi numai un aderent al gnosticizmului,
La Manihei cartea stătea, în- mare vază. Limba e cea grecească.
„8, Erangelia grecească a lui Nicodim; după -protoevangeliu cea mai însăm„_nată şi lăţită scriere apocrifă. Deja Iustin Martirul (Apol.I, 35. 48) citează ca
mărturie pentru unele împrejurări ale istoriei patimilor Mintuitorului acte de sub
“Pilat; iar Tertulian (Apologet. 21), Eusebie (H. E. 2, 2) ete. amintesc rapoartele
“lui Pilat cătră împăratul Tiberiu. Cuprinsul are2 părţi. Capitiul 1—16 e un protocol formal al interogatorului
ţinut de Pilat cu Isus; condamnarea, moartea,
înmormintarea şi învierea acestuia!) încheind cu afirmarea,că în urma mărturisirii
lui Iosif dela 'Arimatea . şi. Nicodim, chiar Ana şi Caiafa sau derlarat învinși.
”“ Partea a doaua (17—27) e de origine mai noauă şi istoriseşte pogorirea lui Isus
în iad, dupăcum au povestit-o cei întii înviaţi din morţi (Mt. 27, șa sq), anume cei

2 fii ai lui Simeon cel bătrin (Le. 2,3 sq.); care în textul latin să numesc

„nus şi - Leucius, Unele manuseripte
că Ana şi Caiafa mărturisesc lui
nu s'a compus înainte de veacul al
abia în veacul al 13. În prefaţă să
pe timpul: Mintuitorului, iar sub

în limba, grecească, +.

Cari-

latine mai au încă cap. 28, în care să zice
Pilat, că Isus e fiul lui Dumnezeu. Cartea
5., poate ceva mai tirziu; latinii o amintesc
zice că Nicodim a seris-o în limba evrezască
Teodosie II. a tradus-o Anania (iudeocreştin)

-

iC

Da

În unele manuseripte să afă după evangelia aceasta o epistolă a lui Pilat
'cătră Tiberiu, în care să arată pe temeiul minunilor săvirşite de Isus nedreptatea
Tudeilor cînd l-au. omorit; mărturiseşte despre învierea lui, ea. aşa împăratul să

nu dea crezămînt Evreilor.
În a doaua

|

epistolăa, lui

Pilat

i

cătră,

|

împăratul

„

Tiberiu să exprimă

con-

vingerea, că Isus e nevinovat şi părerea de rău pentrucă I-a estradat Iudeilor. Mai
sint și alte serieri de felul acesta. Aşa:
Ma
:
a)

Un

raport

mai lung (vapo9c)

Tiberiu despre minunile

al lui Pilat în limba

zi de simbătă; despre moartea lui şi semnele.
cu această ocaziune,
vierea unor morţi; în urmă despre învierea lui Isus.

|

b) Predarea

grecească

săvirşite de Isus; acuza Iudeilor pentrucă le-a,

(71ae490015)

adaus la a), în limba grecească.

lui Pilat

Aici să spune

e în mai
că

în

cătră

făcut în

speţial

în-

multe

manuscripte un

Pilat pentru

moartea lui Isus

a tost tras la răspundere de cătră împăratul roman şi în urmă omorit; Pilat să
înfăţişază ca unul ce a trecut la creştinizm.
:
|
c) Moartea lui Pilat, în limba latină; e o legendă despre moartea acestuia,
care fiind condamnat de Tiberiu să sinucide. Aici să aminteşte şi Veronica cu
mahrama făcătoare de minuni, pe care era, întipărită faţa Domnului, şi: haina ne-

cusută a Mintuitorului,
|

d) Istorisirea

|

lui

Iosif

din: Arimatea,

grecește;

în care shune

Iosif cum

Isus a fost prins şi răstignit; în 'speţial istoria celor 2 făcători de rele ' împreună

răstiguiți şi cum unul dintre aceştia (numit aici Deus) să convertește. |
€) hăzbunarea Mintuitorului .(vindieta,: Salvatoris), latineşte,. arată că pentru omorirea lui Isus Romanii sînt puşi să pedepsască pe Ludi; istoriseşte vindecarea miraculoaşă, şi convertirea lui Tit, apoi a lui Tiberiu; Veronica cu mă-

hrama. În urmă:
„DO

scriere

-

a,

unui

i

Lentulus,

na

care

înainte de Pilat

Ea

"

a fost procurator în

Palestina, adresată senatului din Roma deseriind persoana, îndeosebi faţa lui Isus.

€. Istoria arabă a lui Iosif lemnarul conţine în' omilii predate
de Isus învățăceilor istoria Mariei, naşterea. lui : Isus, prigonirea de Irod, fuga în Egipet,
istoria mai de apoi a lui Iosif, îndeosebi moartea acestuia (în al 111. an), înmor-.mintarea lui, I probabil că originalul e scris în limba coptică, cel puţin s*
compus în Egipet (de ziua cînd să sărbează moartea lui Iosif), iar neamintindu-o

scriitorii vechi ai bisericii nu s'a seris înainte. de veacul al i.

1) Această parte pare a avea bază, istorică fiind numai o prelucrare a epistolelor şi actelor lui Pilat, cari să amintesc de Iustin Martirul, Tertulian, cete.

x

seript

—
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5. Frangelia prunctei JMintuitorului scrisă în limba arabă; întrun manudin Vatican să află şi în. cea siriană. În 55 de capitle să-espuneo

parte
naşterea lui Isus, fuga în Egipet şi minunile. săviîrzite acolo de Isus (in.schi
nte. un tinăr
d.
aşa
oase,
scirh
foarte
sint
unele
e
cari
),
dintr
Maria
cu
ună
împre
miface
ul
Isus
at
prunc
scăld
a
fost
care
în
apa
om;
e
iarăş
devin
hat în azin
cu scutecele) ;
ă
nuni; vindecări săvirşite în Betleem (îndeosebi cu apa de scald şi
gie cu evangelia
minuni săvirşite cu al 7. an al lui Isus (în această parte e analo
ce în templul dela
lui Toma); în urmă să istoriseşte că Isus fiind de 12 ani petre
care nu Sa compus
Ierusalim. Nestorianii cinstiau foarte mult această evangelie

înainte de veacul al 5.

.

|

Sai

şi vorbeşte de pă6, Istoria naşterii Mariei în limba latină, are 10 cap.
Mariei cu Iosif;
irea,
logod
şi
ia
prunc
rea,
naşte
de
Ana,
-şi
im
rinţii Mariei, Ioach
cu protoevane
mult
foart
ine
(conv
Isus
lui
rea
naşte
scurt
conceperea, şi foarte pe
,
.
6.
al
sau
5.
al
l
veacu
în
geliu lui Jacob), S'a compus
itorului în limba latină. Are
7. Istoria naşterii Mariei și prunelei Mintu
naşterea şi pruncia Mariei, 1024 cap. şi conţine: căsătoria lui Icachim cu Ana,
Egipet. Această scriere conîn
cerea
petre
şi
Isus
lui
rea
naşte
podirea cu Iosif,
cap. 18 înainte să apropie
dela
iar
,
Jacob
lui
eliu
evang
proto
“ine în detailuri cu
RER
e
Isus.
lui
iei
prunc
a
arabă
elia
tot mai mult de evang
ă şi
exist
ască;
grece
limba
în
i
Marie
a
8. Cartea lui Ioan despre adormire
e, Istorisirile evangelice referitoare
2 preluerări latineşti, cu titlul: Transitus Maria

la Maria să întregesc .prin

adausul

intii dus în cer, apoi şi trapul. Cartea

despre

moartea el:

sta compus

sufletul

ei a fost

mai
-

abia în veacul al 4.i)

ră atari scrieri, cari: deşi existau
11. Aecanonice. La accâstă clasă să numă
de atunci chiar să provoacă la
ori
şeriit
unii
ba
în timpurile dintii ale bisericii,. a celor 4 evangelii fiind la unele numai numele
ele, totuş nu au.avut autoritate
„
e
, |
,
„cunoscut. Aici să numără:
) în esență
iovs
EBoa
za
eov
ayy
(Ev
"1. Erangelia după Erei
eni şi Ebioniţi.:) La iudeocreştiniial din
lui
e identică cu cea întrebuințată de Nazar
evreesc, respective sivo-caldaic
nalul
origi
vază
mare
Palestina stătea în
Dar foarte de timpu
a.
Beroe
în
ei
Nazar
la,
im
Ieron
vraicon-ul .
Matei, al cărui text l-a aflat
iudaizante dindu-să aşa, naştere la
via acest text să cortumpe de sectele
nu cunoCeice
.“
Eerei
după
t şi „Erangelia
( EBoaizov ) Ebioniţilor, numi
al lui Matel e
o confundă cu originalul atenție
şteau tocmai bine această cvangelie
Hebra o
s Eeangelium secund um,
preci
e
foart
beşte
deose
im
precind Zeron

-

] vricius,, Codex Aposcricr:i : 1) dee Joan A. Fat
.
scrie
ate au fost aceste
înmulțită cu al 3. tor. And
1719
2.
a
ediţia
tom.;
2
Ki.
erupe ăi E Tramb 1703. N. T, Fabriciani. Fase. 1. Kopenh. 1804. 2
Birch Auetarium cod. apoer.
896 p. (conţine, ex ape”.
și
CLĂ
1832.
a
Lipsc
I.
a
2).
'Thilo, Codex apoer. N. TI. Parte
DI şi 463 pas. (.
1

Lipsca 1853, LINXY
ca,
erife), 3. Tischendorf, Ev. apocr.
a
-. 1891:
Haag
usu.
et
ivine'
Ex re“;
adună
lor
îvv
elia
i]
evang
c
numes
ţii
onin
Je
or
Evreil
Poet Daca. 30,3) zice, că Ebioni
elia
evang
bi de E
Ebioniţii folosesc numai
aei
Xazar
cos
iar după Lesebie UL. E23 27)
evangelio, quod juxta, HHebra
(Comnient. in Ezech. 18. lib. 6): 2:„In „Evangelium quoque, quod appellatur secuntranslatum est“,
legere consueverunt «e. De tir. ill.
ue sermonem
î4u
“li
i
T
er în Graecu îm. Latinumq
dum IHebraeos eta me nup
et bio mac ,
at
Naz
tur
utun
quo
ium,
ngel
„Eva
aş:
12,
h.
Matt
Y
şi Comment. în
one transtulimus, et d
quod nuper in Graccum de Tiebraeo serm
-o
indu
Matei
3
:
o
a
ndu.
i
SI
a
numi
Mate
cum*
geli
ună
enti
nose
evan
c.) zice: „Ebioniţii recu
i e A
eei auth
risqu

i Mateiei (Adv.Surohaer.
au Cvânsge E ta
. 299: „Nazareii
qus
evangelia după Evrei“ şi Haeriţii
recunosc numai ovangelia,

noa
€ e e e
e ratthacun“ (Lib. 3 adv. Pelag.).
sermone, sed Ilebraicis literis scriptum est), Quo
a
justa +

" Deja” Irineu observă că Ebion gelio juxta, Hebraeos (anod
3, 11); ef. Zeronim: „În evan

secunduim apostolos, sive ut plerique autumant

= 20 —
tei-ul evreesc.
„

Aflind €l pe cel

din

urmă

la Nazareii din Beroea a copiat, iar

evangelia după Evrei — folosită de Ebioniţi și Nazarei — a tradus-o în grecește
şi latineşte.!) Din locurile citate la, scriitorii bisericeşti?) rezultă, că evangelia după
„Exrei a sămănat foarte mult cu cea după Matei.
Citeodată această evangelie să
numeşte -şi 'erangelia celor 12 apostoli (Ieronim, Adv. Pelag. 3 .„secundum apostolos“), probabil pentrucă să credea că s'a compus după tradiţia apostoleaseă.
Cu aceasta stă în legătură erangelia după Petru, de care 'Teodoret (Ilaer.
„fab. 2, 2) zice că Nazareii o folosesc. deşi mai deaproape nu cunoaştem raportul,
în care stă ea cătră evangelia lui Matei, deci şi „cătră cea după Evrei şi a lui
Marcu, care atîrnă de Petru. Tot aşa de puțin cunoaştem natura, erangeliei după
Egipteni sau şi egipteană... Numele arată că. sa compus în Eginet şi poate
că e
un text corupt al evangeliei lui Marcu. Ea 'să aminteşte mai întii de CTement
Alexandrinul (Strom,3. p. 452. 465), apoi de Epifane (Haer. 62,
2),
.
,
2. Memoarele apostoleşti ale lui . Iustin. Martirul.
Aceste A7O pu nitoveu—

uOTa TV

A700T0/w

(cum. să numese

Apol.

2. p..-98; cum Tryph. p..

328—333 etc.), de cari să foloseşte el adese ca de izvoară,

cînd relatează despre :

vieaţa lui Isus, numindu-le ecangelii:) sau erangeliei), cari fiind scrise de apostoli
|
şi soţii lors) să, cetiau în biserică împreună cu scrierile profetice,e) sînt în
esență
evangeliile canonice, deoarece şi citatele lui în mare parte. sînt. scăase
din ace„stea. 'Sinţelege însă, că Iustin, ea şi alţi scriitori bisericeşti,la T. V., procede
în
„ citare foarte liber, combinînd chiar textul mai multor cvangelii (în spețial Matei |
Şi Luca, apoi cu Marcu sau Ioan). Unele citate sint scoase din alte
evangelii, mai
probabil este, că din evangelia după Evrei.
.
a
+73. Frangelia celor 4, de Tatiau, (Diatessaron) e după Eusebie?) o armonie
.
a evangeliilor, Deja numirea: erangelia celor 4 sau prin 45) arată, că.
avem de în- .
țeles”

cele 4 evangelii canonice, folosindu-o şi bărbaţi ortodocşi?), Sever (contimpo*

.

1) De vir. ill. 3: „Porro ipsum hebraicum (scil. erangelium Matthaci) hahetur usque hodie in. Caesariensi bibliotheca, quam Pamphilus Martyr studiosissi
me

confecit. Aihi gquoque a Nazaraeis,
qui in Beroea urbe Syriae hoe rolumine utuntur, describendi facultas fait“, cf. și pag. 199 obs, 2.
DR
7) Această, evangelie -o folosesc sau fac aluziune la ca Ignatie (Ep. ad Smyrn..
3. după Ieronim De vir. îll. 16: „Ignatius... in qua (ep. ad Smirn) et de
evan-

gelio, quod nuper
Papia (la Bus. IL.
zandrinul (Strom;
Matth. T..15 vol.

a me translatum est, super persona Christi ponit testimonium“);
E. 3, 39), Hegesip (la Eus. H. E. 3, 20. 4, 22); Clement „4le„1. p. 380); Origen (Comment, în Joann. rol. 4 p. 63: şi in
3. p. 671, dar adâoșă în amindoauă locurile: „dacă cineva ad-

mite această evangelic“. Omil. 15 in Jerem. vol

3. p. 224); Zeronim. (De

vir. il.
2. Comment în Matth, 6, ,,. 19, 10: 23, ss: 27 sn: și în Ephes.
5; în les. 11, a Și
adv. Pelag. lib. 3); Ipifane (Ilaer, 29, 9 şi 30, 3. 18. 14.
16. 22. 26). Edate au!
fost aceste locuri de Fabricius, Cod. apoer. N. TI. 1 p.
355 sq.
ia
5) Apol. 2. p. 98: „Căci și apostolii în memoarele compuse de|
ci, numite
ccangelii, asttel au predată.
a
a
*) Dial.: e. Tryph. p. 227,: „Cele vestite în aşanumita
evangelio“.
„2 Cf Apel. 2. p. 98 cu Dial.c. Tryph. p. 331: „Căci
în memoare, cari zic. |
că sau compus de apostoli şi de soţii acestor
at,
. -.-..
,
,
6 Apol, 2. p. 98: „Şi să cetese memoarele apostolilor şi
scrierile profeților“,
2) H. E. 4, 29: „Latian alcătuind — nu ştim cum —
0 armonie a celor
4 evangelii, a numit-o

5) Eusebie 1. c.;

„cea prin cei 4%, care unii o au pănă în timpul de faţă.
Teodoret (IIaer. fab. 1, 20): „Acest Tatian a compus şi

evangelia numită prin cei 1“;
gelia prin cei 4, care unii 0
%) Teodoret, |. c. „Nu
urmează dogmelor apostoleşti

Epifane (Haer. 46, 1):"„Să zice că el a compus evannumese după Evreia.
e
i
o folosese numai ceice să ţin de această sectă, ci şi ceice
necunoscind răutatea acestei compoziţii, ci folosind
u-o

simplu ca 0 carte. Și eu am 'aflat mai multe ca 200 de
aceste cărți în
noastrei,
a

:

bisericile

i
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- ran lui Tatian, encratit ca şi el) încă avea evangeliile

canonicet);

în urmă după, .

mărturiile siriene?) Diatessaronul să începe cu: „la început era cuvintul“
ca evangelia. lui Ioan ; iar Tatian în apologia sa citează din Ioan.)
|
Da
„4. Frangelia lui Marciou e" după. multe mărturii evangelia lui Luca, dar
acomodată principiilor gnostice ale acestui eretie, respective prescurtată
- şi schimbată. Acest metod a aplicat el nu numaila evangelii -ci şi la epistolele lui Paul,
reducind chiar numărul lor la 10. În urmă ee
.
_5. Erangelia lui Cerint'e o recenziune a evangeliei. după Evrei corespun„_zător învățăturilor adeienţilor acestuia. După Epifane: (Haer. 29, 5. 30, 14) Cerint sau aderenţii lui au folosit: numai cvangelia neeompletă a lui Matei dovedind
„din genealogia dela început, că I:us s'a născut delu Iosif şi Maria; să poate că
nu conţinea evangelia întreagă a. prunciei lui Isus. Mai mult nu ştm despre ea;

|

009

Acta

“Numirea Acta sau Istoria apostolilor (Ilodses rw ano-—
or6?wv, Vulg. Actus apostolorum:), desi nu e: dela, autor, o aflăm
la : Clement Alezandrinul (Strom. .
deja în Canonul. muratoric,
Cartea conţine istoria. creștiTertulian.5)
si
588)
5, 12. p.
nizmului dela înălţarea Miutuitorului
pănă în al 2, an al înu
chisorii dintii a lui Paul: în - Roma, şi adecă „spune. în. cele
12. capitle dintii lucrarea lui, Petru, :iar de aci înainte a
du Paul,
LS
Cuprinsul:
DEE
a). Întemeierea bisericii şi lăţirea ei între Iudei (1—8,s): trac|
„tează mai pe. larg - înălțarea “lui Isus la cer — Petru îndeamnă pe

—. în ziua cincifrați a alege 'un apostol în locul lui Iuda Iscariot
în limbi
arătîndu-să
„sînt
Spiritul
apostoli
preste
revarsă
să
_zecimii
de foc — mulţime de popor să adună şi Petru. începe a le vorbi, că
T. V.

profețiile

împlinit aducând 'asttel

sau

3000 de

descrie vieaţa creștinilor de atunci —

bisericii —

oameniîn sînul

Petru vindecă la

uşa -templului pe.un paralitic — „predică de nou despre împlinirea . |
“profețiilor — Petru și loan. sînt prinși; numărul credincioşilor creşte ; .
a doaua zi să adună sinedriul ca să asculte pe cei 2 apostoli pentru.
predica

Petru, mărturiseşte. că e. trimis

lor;

de. Cristos,

iar sinedriul

le opreşte a, mai vorbi de acesta şi-i sloboade amenințindu-i — comuna creștină să roagă la Dumnezeu - după ajutor care i-să asigură
i

cva

1) Eusebie
sliile

&

Lc:

,

„Aceştia — adecă Severianii —
,

îi

a

folosese legea: şi profeţii

K

II, 159,
range ie a reue, la Assemani Bibl. orient. IL. pag. 57 şi Bar Salibi ibid. ,
|
s" 5) Oratio contra Graecos p. 152 et. 10, Ls p.' 155 ct. „o. L
IIQo&es,
coptică
şi
siriană
traducerea,
în
a trecut „*
i
grecească
,
,
,
ă
3) Expresiunea
7
_
,
”
"AKugov (%enoph. Crop
res gestae să află şi în literatura clasică.d. e. noaăes
res
ări, res”nu lucrări,
însamnă
ilippi (Curt.(Cur 8, L) şii însamnă
d. e. Acta Philippi
te ; lat. Acta, d.
află în cuprins, căi
tape ci istorii. Numirea exprimă mai mult decit să
lo
loan şi cei 3 Iacob. d.
aici să tractează numai de 5 apostoli: Petru, Paul,
bapt. 10, ef. Irineu, Adv. haer.
De
10,
jejun.
De
sq.;
2
5,
Mare,
Contra
6
»
|

*

BI

LB

|

—
„prin Spiritul sînt —o0
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Da

părethe care - fațărisă credință să. pedepseşte

— apostolii săvirsese , multe

minuni, : sinedriul îi închide, îngerul îi

„„ scapă și ei predică în templu — sinedriul iarăş îi prinde, îi trage
la răspundere Și numai” în . urma întrevenirii lui - Gamaliel nu sînt
“omoriţi,

ci numai „biciuiţi,

iar

ei

continuă

a predica

—

necesitatea

a alege 7 diaconi — Stefan e prins. câ, tradatorul legii, dus înaintea
sinedriului: aci mărturiseşte , credința sa, în urma căreia moare ca
martir — cu această o:aziune pășeşte un' atare Saul, care prigonia

. foarte: mult pe creşțini.
b) Trecerea bisericii la păgîni (8, — 12,25): diaconul Filip pre- .
-dică în Samaria

şi căştigă

pe mulţi pentru

creştinizm;

chiar

şi vră-

jitorul Simon. să botează — apostolii trimit pe Petru şi loan ca să-i
întărias-ă; Simon îmbie pentru acest dar bani, e pedepsit de Petru
— Filip. aduce la: ere știnizm pe un oficiant. dela curtea, reginei Candace; în multe locuri ale Samariei să predică evangelia — Saul urmează cu goanele:. sale; “convertirea, lui înaintea cetăţii Damasc —
„Petru merge la Lida, şi vindecă pe Enea cel paralizat, merge apoi
"".la Lope și “învie pe Tabita —" centurionul din- Cezarea, Corneliu,
chiamă la sine pe Petru, care primind inştințare dela Dumnezeu, că Şi păginii vor fi primiți în sînul bisericii, merge la Cezarea şi-l. bo- tează — după întoarcerea lui la Ierusalim dă samă. de această -faptă
—

creștinii

Cristos,

chiar

împrăștiați

în

urma

şi în Antiohia —

goanelor

predică

pretutindene . pe

Larnaba e trimis -din Ierusalim în

"Antiohia; luînd cu sine pe Saul din Tars lueră în acel'oraş cu mult
succes —' foametea profeţită :de Agab erumpe, Barnaba şi “Saul sint,
trimiși din partea Antiohenilor cu ajutoare la Ierusalim — în acest
e

timp “Irod Agripa lasă să omoară pe Iacob cel bătrin — Petru încă
prins şi închis, dar. un înger” îl sloboade din închisoare, moartea

"lui Irod.:
Di
e) Biserica între păgini (13,28, a). Cuprinzand această parte
- istoria lui Paul să va trata, mai pe” larg în $Ş. 81—84.
Scopul.

urmează,
„acolo.

că

Fiind

această

scopul

Istorisirea,

carte

trebue să

începe unde

continuarea

evangeliei. a 3.

fie cel-: indicat
s'a

întrerupt

în

în. genere
evangelie,

espuind mai pe larg înălțarea, Mintuitorului și continuind
pănă la închisoarea lui Paul în Roma; iar fiind evangelia adresată

lui Teofil, şi

în credință arătîndu-i,

cum

Acta

avea

menirea

să-l

întăriască

aceasta - s'a, lăţit și afară de Pa- -

lestina.. Sințelege, că autorul .nu. voieşte a da o istorie detailată, ci să ocupă numai cu persoanele de capetenie care au
- propagat creştinizmul (Petru . şi Paul) presupunind, că 'Teofil

cunoaște lucrarea acestora în” Italia. De aceea ceialalţi” apostoli nu

să amintesc;

botezarea

să arată cum

lui Corneliu

(€. 10);

creștinizmul trece la păgîni

în urmă

cum

prin

s'a, stabilit Ta-
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portul între iudeo- și
(ținut între 50. şi 52.

Autorul este Lumea.

păgtno-creştinii în conciliul
d. Cr. Acta 15).)

apostolesc

Cartea continuă evangelia a 3. (1),

urmăreşte acelaş scop (1, cf. Le. 1,3), întimpinăm aceeaș |
limbă şi direcţiune paulină, nizuinţa a fi cît să puate de precis, în urmă mărturiile bisericii.. Aşa, Canonul meratoric,?)
epistola -comunei: din Laugdenum,?) - Lrineu,€) . Constituțiunăle
Alexandrinul,*) Tertulian,1) Origen?)
apostolești,5) Clement
Eusebie) și eronim.19) Crizostom!'1) —.e drept — relatează, !
carte un scop generalşi altul spețial. Scopul general

5) Unii 'au mai aflat în
mesianică şi “
al autorului era să arate. că păainii şi ludeii au parte la împărăția
justifică deci pro-

să
că puterea ereştinizmului lucră între păgini ca la Ludei. Aici jidoveşti, feoarece .
ale
ceremoni
legile
păginilor
împune
nu
a
de
Paul
lui
cedura
părţi ale Actei ar vorbi ei numai prin credinţa în Cristos să pot mintui. Unele
că multe lipsesc ce ar
vedem,
întregul
vedere
în
pentru această părere, dar avînd
apostolului cu iudaicertele
altele,
între
aşa
scop,
fi tocmai acomodate spre acest
află un scop speţial zic,
zanţii, cari să cunose, numai din epistolele lui, Aceia care
(pe petrini şi paulini) dovedind
că aici să intenţionează a împăca cele 2 partide
așa, că Petru primeşte e!emente
însă
înțelaze
să
lor,
urile
învăţăt
între
rea
consuna
zează, iar Paul petrinizează.
paulini
Petru
adecă
ce,
iudaisti
Paul
iar.
,
păginocreştine
partidele acestea îşi iau
că
dovedi,
poate
să
Nu
istoric.
r
Aceasta e un neâderă
stă în deplină armonie cu
Paul
lui
ele
epistol
din
ştim
cecace
începutul dela apostoli;
sq. şi 1, Tes. 2; 18,a
17,
2.;
Gal:
şi
15.
Acta (cf. 9, sp sa. şi Gal. 1, as sq.;
în carte consună după
șite
împărtă
i
apostol
acestor
şi 1. Cor. 1. a, etc.) cuvintările
Antiohia, Pisidia şi
dio
Paul.
lui
rile
cuprins deplin cu învăţăturile lor: cuvintă
cuvintarea din Milet
ni;
Galate
şi
Romani
Areopag adue aminte de epistolele cătră
lui Petru cf. Acta 9—5 cul. ța
privin
în
ale;
paştor
cele
şi
ni
Filipe
de cea cătră
şi €.. 15-17 cu cele din Gal. 2, sd: si SA:
epistolă a lui, e. 9—11 (Iope şi Cezarea)
e tendenţă de împăcare nu „poate
o.atar
că
ţinută,
astfel
În urmă îstorisirea este
a
aa
rezulta în mod firesc.
Lucas "optime
.,
scripta
libro
uno
sub
m
oloru
că
3) „Acta, autem. omnium apost
ntia cius singula gerebantur ete.“
.
Theophile“ comprendit qui sub praese
EI
Sa:
ss
7,
Acta
la
5) Tuselie (UI. E. 5, 2) să provoacă
Paulo
a
fuit
s
rabili
insepa
Lucas
is
autem
2) Ady, haer 3,14, 1: „Quoniam
ab ipsa
facit manitestum, non glorians, sed
et cooperarius eius in Iivangelio, ipse
ba ct Joanne, qul voBarna
et
Paulo
a
inquit,
enim,
tis
+
productus veritate. Separa
Cyprum „nos venimus în Troademi,
eabatur Marcus,et cum navigasset
a face şi a învăța“.
Isus
t
începu
a
celece
Iaca:
Actus Apo5. C£,.2, 6: „Precum zice
782: „Sicut Taeas quoque, et
& Adumbrat, în Ep. Petri IX,
şi Luca în istoe
inteşt
amin
m
„Precu
12:
5,
stolorum stylo exsecutus“ etc. Strom.
o
riile apostolilor“.
Lucae et tertia hora orationis
rio
enta
comm
m
code
„In
:
n.
10, 2.
3 Dejeju
sexta, qua ati pro ebriis. habebantur, et
demonstratur, sub qua Spiritu sanc to initi
IRI
a
Petrus asecndit în superiora.* _ .
istoria apostolilor“.

Luca. â seris în
E
2) Contra Cels. 6, 11: „Precum în Acta“. .
Da
2 IL. Ii. 8,4:- „Luca istoriseşte quoque editit volumen egregium, quod tituto
atiud
19) De vir. ill..7: „Lucas
ium Jomae cuius historia, usque ad bienn

praenotavit, ,
Ed
„ apostolicarum noise
.
a
it“.
perven
commorantis Pauli
cunosc această carte sau nu
nu
„Mulţi
Omil. 1, Lîn Acta ap. LX, 18:
a)
Constantinopolei, observă,
hul
compus-o“. Fotie, pat riar
Barnaba; alţii în urmă
ştiu cine a scris-o şi cine a
că
Romanul a scris Acta; alţii

că unii cred, că Clement

— 204 —
că Acta e puţin cunoscută, ceeace să explică din .împrejuravea, că e adresată unei persoane şi cuprinsul nu e de interes -

general.)

|

o

Sa

a

- Timpulşi locul compunerii nu să pot. hotări mai deaproape. Cunoscînd din cele espuse raportul între Acta și

evangelia a 3:; considerind apoi mărturia lui Irineu?) rezultă,
că”

cartea

de

față

evanaclie.2)
|

nu s'a, compus

tocmai: multă

e

vreme

după

|

EI

„Izvoarăle.' Avind în - vedere - cuprinsul înţelegem, că Luca
nu Pa putut: avea numai din esperinţa proprie, ci a trebuit
-să întrebuințeze şi izvoară. Acestea sînt ştirile păstrate în
tradiţie — mai virtos cele spuse de Paul —; apoi notițe și
consămuări înscris (la cuvîntările lungi cf. 2, a—z0- Te 2—ia:
15, sq.). În partea:
a doaua fiind martor ocular: istoriseşte

"mai peilarg, iar celelalte

izvorul nemijlocit.4)

|

Autenticitatea.

"aflăm

împărtăşiri le-a

Reminiscenţe

la Ignatie), Policarp)

din Acta

și

în

primit dela

Paul,

aa

nu -tocmai sigure”

Învățătura

apostolilor.?)

că. Luca evangelistul (Quaest. Amphil. in Gallandi bibl, patr. 13 p..722), ce pare
a fo schimbare cu istoriile apostolilor aporrife, sau pentrucă lipseşte” numele au” torului.
a
i
”
,
,
|
„„_2) Seh!eiermacher a crezut că sub „noi“ (Acta 16, ,9)e de înţeles Timotei;
„alţii că Sila; în urmă un oarecare necunoscut, și deci unul dintre aceştia autorul
Artei. Dar din 16, „p cf. 28, sa rezultă, că autorul e martor ocular care poate vorbi

de sine în persoana a treia, nicicind însă deodată în întiia şi a treia.

!

2) Adv. hăcr. 3, 1 cf. pag. 148.
Rai
|
3) Din 28;se sq. au dedus unii, că s'a compus în închisoarea din Roma sau “scurt după aceea. Hug. ete. au crezut pentru:9, „; — unde e vorba de Gaza şi
raportind adiusul „aceasta e pustie“ lu acest oraş şi nu la „cale: — că s'a, scris
dipă începu'ul războiului jidovesc, deoarece după Iosif Flaviu (Bell, Iud, 2, 18, 1)
Gaza scurt înainte de Ierusalim a fost risipită,
ÎN
!

Cu privire la loc numai Jeronim zice avind în vedere sfârşitul cărţii: - „Ex

quo intelligitur, în eadem

urbe (stil. Roma)

librum

esse compositum“

*) Unii erau de credința, că Luca a scris numai ce a văzut

(Catal.

cu

7.).

ochii

săi,

dedurind aceasta din 16, ,p sq. Dacă astfel credea Irineu (Ady. haer. 8, 14. ct,
pag. 164 obs. 7.], nu putem şti, darla autorul necunoscut al Canonului muratoric e
“aceasta sigur: „Quia [quae] sub praesentia eius [Lucac] singula gerebantur, Fu- sedie (IL. E. 3]: „Luca a pus în acta apostolilor nu ceeice a, primit din auzite, ci
cu ochii săi“ [a văzut]. Zeronim [Catal. 7.]: „Evangelium sicut audierat seripsit ;
aeta vero apostulorum sicut vidarat composuit“. Autorul Sinopsei. afirmă : „Precum

şi acta apostolilor Petru apostolul a dietat-o, dar a scris-o Luca,
10
5) Ad Smyrn. 83: „lar după înviere împreună a. mincat și beut*
N
Ada
4 ae
.
.
PR
ÎN
,

Lu

acta

2% Ad Philipp. 1: „Pe care l-a înviat Dzeu dezlegind durerile
2, 3

Pa

IN

î) Ed. Bryenn. 4, p. 21 cf. Acta 2 >

44"

45

4,

sa*

cf,

Acta

iadului“
-

”

cf.

.
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Mai sigure sînt provocările

..

epistola

lui Justin Martirul) în

Canonul.

comunelor din Vienna și Lugdunumn,2) .Jtala,. Peșito,

mauratovie (vezi mai sus) ; Irineu?) amintește mai întîi autorul,
apoi Clement Alezahdrinul,*) Tertulian,5) Origen,5) Fuisebie.1)
unor partide eretice,
Canonicitatea Actei nu să ştirbeşte prin contrazicerile
deoarece acestea să bazează numai pe motive dogmatice. Marcioniții nu recunoşteau legătura între iudaizm şi creştinizm [Zertul. c. Mare. 5, 2. De praeser. 22];

EVioniţii [Epifane, Haer. 30, 16) erau duşmani ncîmpăcaţi ai învățăturii lui Paul, .
„util.
că păginii numai prin credinţă întră, în creştinizm ; Maniheii [Augustin, De
Spiricredendi 2, 7. Epist. 237. al. 253) nu primiau învățătura despre trimiterea
lui
tului sînt; în urmă asceza unilaterală a Secerianilor contrazicea, învățăturilor
a
EEE
a
Paul [Eusebie IL. E. 4, 29).
începe Cronologia. 'Limpul faptelor înşirate în Acta e nesigur. Istorisirea, sau 31
30
la
fost
a
care
ui,
“Miîntaitorul
înălțarea
cu.
cu anul morții, respective
şi anume revocarea
d. Cr. Celalalt punct al.hotăririi cronologiei e sfirşitul cărţii
de 62, dupăcum rezultă
procuratorului Feliz din Iudea, ce. s'a întimplat înainte

din Iosif Flaviu [Antiq. 20, 8, 9]

care zice, că pe

atunci trăia fratele lui Felix,

Tacit (Ann. 14,
Pallas, favoritul lui Nero, şi Burrus, Pracfectus praetorio. După
moareîn lunile dintii ale
Burrus
iar
62,
anul
în
Nero
de
înveninat
e
Pallas
65]
Festus wa putut ocupa ofiaceluiaş an. De altă parte ce. sigur, că procuratorul
oficiul său la GO sau
părăsit
a
Felix
dacă
ştie
să
nu
Dar
60,
de
ciul său înainte
Acta conciliul apostodin
datele
După
an.
1
cu
nesigură
e
61, şi aşa cronologia
de priuderea lui Paul, iar convertirea,
lese [15] sa ţinut cel puţin 7 ani înainte
apro-

acestuia cade după Gal. 1,472, „cu 17
ximativ următoarea ordine cronologică: .
La 34'sau 35 d, Cr, întoarcerea
de aceasta e martiriul lui Stefan (Acta

ani

mal

înainte,

De aci rezultă
e
-

lui Paul [Acta 9, s—aa], nu mult înainte
6, „78 sol. 37 sau 383 d. Cr. călătoreşte

în Arabia şi întoarcerea la Damasc
Paulla Ierusalim după o petrecere de 3 aniSiria
şi Cilicia [Gal. lu; Acta 9,0]. “-merge „în

sq]. Dela Ierusalim
(Gal. 1,
lui
IL. şi nu mult înainte cade martiriul
+ d. Cr. moare regele Irod Agripa
as]: Can în acelaş s—
12,
[Acta
Petru
lui
slobozirea
şi
Iacol cel bătrin, prinderea
ducind ajutor din. incidentul foatimp călătorese Barnaba şi Saul la Ierusalim dela “Tars la Antiohia (11,ss sq.)
Paul
merge
metei; iar cam 1 înainte de aceasta
14]. La 51, respective 52 d. Cr.

[18,

e întiia misionadă
Paul să ze ntoaree la Antiohia Anu
conciliul apostolese (15, s— as: Gal. 2, 1—s09.
a
(15; 20—185 13). În anu 52 sau
doaua
a
misionada,
începe
accea
mult după
merge

Între 45 “şi 50 d. Cr.

anului 54: sau 55 părăseşte oraşul şi
venit. el la Corint, iar în primăvara
După citva timp să re ntoarce în
Antiohia.
la
apoi
peste Efoz la Ierusalim,

Acta 15, ras
1,ş 5q.ș Apol.IL. p. 85. ef. unul:
x ânolulL nuef Acta
marti
să aminteşte, dar deserie ţinuta
zicînd:

2 tor

„Şi s'a rugat pentru

ceice i-au făcut dureri, precum

%
numără

ăcaț « .

ca acta

fi Stefan martirul

a

A

zia,

7 R

|

ce

acest
Doamne nu le
|
a
:
obs. 7.
3] Adv. haer. 3, 14 cf. pas. în actă apostolilor că Paul zice“ cf. Acta 17, ss:
şte
d Strom 5: „Luca € ibte a în actis Apostolorur invenimus, quoniam qui
poste
10: E pir
.
5] De bapt.. 10: „Adeo non
De jejuntur,
ete. apedtra
is3 t, Spip, S.& ete
accepissen
ha bant,
ismu
pna
smumm habe
bapti
Joannis”is bapt
trat
orati
hora
,
tertia
i
et
e
dit in supe
cum in
i eodem commentarioi Luca
ascen
us
Petr
qua
,
sexta
et
bantur,
0. Mare.
.
Sp. S. initiati-pro ebriis . babe :
: apostoloru
Sp „S.& epistolae m, descensum ipsa
etiam
etc. De praeser. 22: „Probantibus actis conf
quam
d
apu
irmat,
apostolicor.
mc idi p oporte
i
dicerent, :circu
o! re
qui dicer
5, 2: „Seripturam actorum intercessisse
quosdam, “qui
i
quaestione onsultos etc,
istius materia, recognoscitur, legem; tunc apostolos ma
ista
de
.
ct observandam esse Mos.
$ evangelia şi
E. 6, 25: pLmea carene,a 8cr1 N
e) La Eusebie, 50E. num
ume
log
omo
la
ără
1] H. E. 3,2

desăvîrgit:

—
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mică (19, s— as), unde rămîne cel puţin 21/, de ani (19, s-o cf. 20,34). La rusaliile anului 57 sau 5S pleacă din Etez (1. Cor. 16,4); în primăvara an. 59 sau
59 d. Cr. călătoria din urmă la Ierusalim (20,4—21, 40). Puţine zile după sosirea
sa acolo (24,
e prins şi închis, trimis la Cezarea (21,37—23, ss), unde petrece
dela 58—60,- respective dela 59—61 (20,3;). În vara, an. 60 sau 61 Festus devine procurator, iar Paul în toamna acelui. an (27,9) € trimis la Roma, unde
soseşte primăvara anului următor (27,,—29, sc) şi rămîne aci 2 ani, adecă dela
61—63, respective 62—64 d. Cr. (285,1 sq)...

$. 80. Istoriile apostolilor. apocrife."
„.
Abia să lăţisă creştinizmulşi începea să compune Acte apocrife, cari pentru istorie.wmau nicio însămnătate, deoarece cele vechi reprezentă îuteresele de partid, iar. cele mai de apoi aveau scopul să umple golul ce există în canon cu
privire la, viaţa, şi lucrarea apostolilor.
+ -. *
Sa
DI
Epifune [llaer. 30, 16] relatează, că Ebioniţii aveau /icta lor, în care Iacob
"are un rol deosebit [în opunere cu Paul, de care să zice, că amorezindu-să în fata
arhiereului a trecut — fiind elin— la iudaizm; dar necăpătinda-o a păşit contra

legii mozaice,: sabatului şi contra tăierii împrejur]. Cu aceasta .stau în legătură:
Predica lui' Petru, Călătoriile lui' Petru [2 scrieri ehionitice], cari sînt izvoarăle
Recogniţiunilor pseudoclementine şi a. Omiliilor,. compuse la Roma pela mijlocul
veacului al 2. Biserica numeşte de autorul istoriilor apocrife pe maniheul Luciu

(Leucius) Charinus, cari Sau păstrat. pănă acum în prelucrare, Fabricius Il. p.
402—742 împărtăşeşte. o scriere, în limba, latină : IHistoria apostolica [sau: Historia
” certaminis apostolici] în 10 cărţi, scrisă, zice-să, de Abdia, caresă fie întiiul episcop
al Babilonului, în limba, evreească şi tradusă apoi de Iuliu African în latineşte.
Scriitorii: vechi însă nu o cunosc, şi aşa nu s'a compus înainte de „veacul al 7,,

şi adecă latineşte. Ea tractează istoria speţială-a, fiecărui apostol, parte după Acta
lui Luca; parte după alte izvoară.

E

pletate de Zischendorf, . Acta Apostolorum apocrypha,

ex triginta, antiquis codicibus

De alte istorii apoerife vorbeşte Fubricius p. 745—832,

.

cari au fost com-

Graecis vel nune primum eruit vel secundum atque emendatius editit, Lipsca. 1851.
Această colecţiune conţine::
a:
|
-

„d.
Acta Pauli et Theclae, greceşte cu traducere latină; o aminteşte şi 'Tertulian (De bapt, 17), compusă de un -presbiter din Azia din iubire cătra Paul.

Tecla, o fecioară din Iconiu, aude în casa lui Onisifor pe Paul,

care o împresio-

- nează aşa mult cu cuvintarea sa incit nici mamă-sa. nici logodnicul ei, 'Thamyris, nu
„o pot: deslipi de el şi să o hotărască să.să mărite. De aceea Paul e închis; Tecla
îl cercetează şi e osindită Ja, moarte prin foc. Pe eşafod nu-i să întimplă nimica;

să întilneşte cu Paul şi-l însoţeşte la Antiohia. Şi aci voiește un atare Alexandru

so ia de soţie; ncînvoindu-să la aceasta e aruncată între animale sălbatice,
şi aici e scăpată prin minune, ete,
“
:
E
2, Acta Barnabue, grecește, să zice că e compusă de Ioan Marcu.
3. Acta Andrede, are forma unei scrisori a, presbiterilor şi diaconilor

dar
din

„comunele Ahaiei cătră alte comune despre martiriul lui Andrei. Deja Eusebie (IL.
E. 3, 25] aminteşte ngoagas

ale lui Andrei

puse

în circulaţie

de eretici. (Aceste

trei au fost publicate mai de mulţi].
N
4. deta Thomac grecește, edată mai întii de 'Philo [Lipsca 1823]. Să amin-

teste de Epifane, Augustin,

neii ete.

5. Acta Petri et
6, Acta „Andreae
„Următoarele au
7. Acta Philippi
pune martiriul lui Filip

ete, ca apocrif zicînd, că o folosesc Emeratiţii,

Mani-

Pauli, tractează martiriul acestora, edată greceşte de acelaş.
et Matthiae, grecește, edată, de acelaş.
fost mai întîi edate de 'Lischendorf:
:
.
!
sau Er peregrinationibus Philippi apostoli, grecește; esîn Ierapol, unde să fie predicat cu soru-să, Mariana și

Bartolomei.
|
5
,
:.
„8. «eta: Philippi in Hellade, grecește, tractează disputele lui Filip cu Âlozofii din Atena şi cu arhicreul Anania, pe care-l chiemaseră aceştia intrajutor, .
«

,

care la semnele făcute de Filip asupra lui şi altora rămîne necredincios, în urmă
E
-

să pogoară de viu în iad.
9. Acta et martyrium

Matihaei

E
apostoli,

n
i
:
grecește, continuare la p..6., vor-

bind de martiriul lui Matei între 'antropofagi, în cetatea Myrene

o

10. Consummatio 'Thomae [sfirşitul apost. “Toma], grecește, spune martiriul
acestuia, între Indieni la porunca. regelui Misdeos, care mai apoi vindecindu-i-să
un fiu prin atingerea de pămîntul, unde era înmormîntat Toma, trece la creş:inizm,
a
o
ceeace făcuseră cu mult mâi nainte soția şi casnicii lui.
11. Acta sau martiriul apostolului Bartolomei, grecește; istoriseşte predica
pe regele Poşi lucrarea, acestuia la Indieni, unde nimiceşte zeii falşi, convertește 10 şi 11 conNr.
Îymius, moare însă la porunca, fratelui acestuia, Astreges, ete.
e
Sta
sună în esenţă cu scrierea lui Abdia.
acestuia la,
19, Actele apostolului 'Tudeu [praxis], greceşte,. espune lucrarea sa; epistola |.
la moartea
pănă
Siriei
ale
cetăţi
alte
în
şi
Edesa
din
Abgar
regele
ne ca la. Eusebie (I.E.
lui Abgar cătră Isus,să împărtăşeşte după: altă recenziu
e
,
,
a
.
,
1, 13).
cu pertractările
ocupă
să
e,
greceșt
Ioan,
ului
13. Actele [praxis] apostol
”
spre ce împăratul după
avute de Ioan cu Domițianla Roma înainte de exilare, cuvintările lui Ioan ţinute:
împărtășește
„.. cele auzite şi văzute cu greu să hotărăşte ;
bun dela, comună; : să accentudupă reîntoarcerea sa la Ifez înainte de a-ş lua rămas înţelege, că e martor ocular.
dă a
autorul
iar
Ioan,
lui
fecioria
mult
foarte
ează
25 — pusă de eretici în cireulaţiune),
Această seriere o amintesc Fusebie [H. E. 3, leg.
et proph. 5 20) ete.; unii zic,
advers.
(e.
in
August
1),
47,
Epifane (Maer,
i
Ia
d]
a:
că e opul lui Leucius.

Scrierile didactice.
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Epistolele lui Paul.
$

81. Paul

pănă

la întiia misională.

de frunte, și de aceea
În cele următoare Paul ocupă locul ia, lui.2)
Ş
ne ocupăm mai pe larg cu istor

trebue să
Paul,

cu

Saul,2)

numele * evreesc

era

de

din

naştere

noi
€] olele] lui Paul. Criticii mai
Acta şi şi epist
1) Izvoarăle acestei. istorii sînt Mai întii a ep st.“ cătră "Timotei, mai apoi
ole;
ea
epist
itat
eni. Baur a
au atacat autenticunor
cătră, Tesaloniceni, E fezeni şi Colos Corinteni şia tuturor epistolelor pastorale,
cătră
2
cele
ani,
„Rom
cătră
epiS tola..
recunoscut de canonice, nuniai
Fă
a
,
i
,
N
.
în
i
cea cătră Galateni.
mulţi elenişti. Etimologiceşte
ă
poart
şi-l
LAX
din
im
Ieron
3) Nume cunoscut
gti.
nu
la numele Paul,
XW. Cum. a ajuns Saul mque
primiun ad praedicationen
samnă: cel cerut, dela pe care
convertit: „Quu
la
„q
Paul
$.
dela
13,4 sq.) a
zice, că
(Acta
t
disse
credi
l Cypri,_
>
3 « Mai în urmă să numeşte!
cius Sergius Paulus, proconsu ,
Paul. Să observă că unii,
ie
cum Christi fidei subegerat, sortitus est nonon
anii
„a
el Saul Acta: 13, iar în epistole să â
-

?

-

.

ka?

N

pe ca Sai davă
cleniști purtau dozuă nume: evreest Şi grecesc, tau moditicau Sea
după conver-:
Dos
in
Dostai
Iason,
în
Isus
romane:
ori
a e clibarea tre
cele greteşti
ar miei
încă 'în pruncie,
adoptă

apostolul

Acest nume nu-l
începe = ? pic neinsăe
ci abia dupăcepaul
“ tire, pentrucă atunci l-ar purta totdeuna,
us
=
area liquidei = TA4UAOS
imb
sch
cu
12;
s
Vgo
10so
Ila
ni.
păgi
Cor. dy
(2.
ă
easc
trup
1ui
la constituţia |
poa
nat şi poate, că e. aluziune
,
:
„Gal, 4,4).—
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„"Taxs1) în Cilicia, (Acta 9,1. 21,39), care în privinţa culturii stătea,

în renume ca. Atenă şi Alexandria. Aci şa însușit apostolul
limba şi cultura, grecească. : El era. din seminţia lui Beniamin

(Rom.

11, ,; Fil. 3,4), iar din Acta
93, e rezultă, că din-

tro: farhilie farizaică veche. 'Tată-so avea dreptul de" cetățan
roman, deși:nu ştim cum îl dobîndisă.2) Observînd. acesta un
taleut extraordinar

“la Ierusalim
;3)- dar

îl meni

pentru

cariera rabină şi-l trimite

înainte de aceasta. învăţasă Paul în Tars

„meseria a face pinză de corturi,:) ce îi fu mai tirziu de mare

_folos.5) - În

fruntea. şcoalei

din

Ierusalim

stătea

Ganuliel,

“mepotul lui Hillel, care, deşi fariseu, era liberal, iubitor de
literatura, grecească și blind în judecarea: celor
de alte păreri
(ef. Acta 5, 34). La picioarele acestui învăţat renumit şade
„Paul mai. mulţi ani (Acta 22, 3. 26, ș; Fil. 345) pătrunzină

“învăţăturile -T. V. [Acta 7, ss..22, a. 26, a- 5]; trecînd apoi
la secta fariseilor devine mure zelos al legii strămoșești și
orinduirilor fariseeşti.
Blindeța și moderaţiunea, înivățătorului nu şi. le însușește, ce explică uraşi dușmănia lui contra
“ mărturisitorilor lui Cristos, care surpă legea strămoșască [Gal.

1:13

Sq- Fil.

3,

e].. Acta

istoriseşte,

că un

tînăr,

Saul,

ln uciderea. lui Stefan păzeşte
. hainele celorce îl ucid și află
în această faptă mare plăcere [Acfa 7, ss. 8:
22, 20].
După aceasta începe în Ierusalim goană coutra creştinilor, la
1) Ieronim:
„Aiunt parentes apostoli Pauli de Gyscalis regione fuisse Ju" daeae; et eos, quum tota provincia Homana vastaretur manu, et dispergerentur
in orbem Judaei, în 'Tharsum, urlem Ciliciae, fuisse translatos“ (De vir, ill. 5),
care notiţă faţă de Acta nu poate fi luată în considerare, căci cînd în pruncia
lui Paul să îi fost ocupată o cetate din Galilea de Romani, iar ludeii constrinşi
să emigreze? De Tars zice Srrabo „Atare sîrguinţă spre filozofie şi alte învățături
eneielice să află la oamenii de aci, încit întrec pe Atenieni şi Alexandrineni.......
să deosebesc însă întrucit iubitoriide învăţătură sînt cei din ţară, străinii cu greu

petrec aci.“ (Geogr. 14,5. p. 673 al. 991, :

i

_

A

3)
August daelari liber acast oraş, îi iartă dările — ceeace insă =nu în„ samnă dreptul de cetăţan roman. Tatăl lui Saul sau alt înăintaş l-a cumpărat ori
- căştigat pentru deosebite merite,
|

3) Cu anul al 12, ficeare băiat iudeu

devine

fiul legii, adecă

îndatoratul

legii. De aici rezultă, că Saul abia după acest an al virstei sale a putut merge
Ja Ierusalim. Nu să ştie, dacă şi părinţii lui au mers cu el. Din Acta 23, ,, vedem
numai, că avea acolo un nepot de soră; iar Acta 93,, istoriseşte,
că, Sa născut
în “Lars şi a petrecut mai mult timp în Ierusalim.
!
)
,
9
Talmudul învaţă:
rumos e studiul legii prelingă o ocupaţiune lumească,
căci cine să îndeletniceşte cu amindoauă e ferit de păcat, şi fiecare studiu fără o
meserie duce în sfirşit la trindăvie şi apoi la păcat“ (Pirke Abotb 2, 2),
5
Cor, oi

,

"F
Sia
18; 9
se 20, zi . L-.Les,
2, 9; . 2, Tes. 5 ş3: 1, Cor. 4,3:
9, .o—ss i 2.

.

—
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- .

care Saul ia parte activă [Acta.8, „];- la porunca, sinedriului
aduce în închisoare bărbaţi 'şi femei din această sectă, lasă să-i
biciuiască pentru credinţa lor; caută. a-i. îndupleca prin intimidări să huliască pe Cristos, adecă să să lapede de -el:1)
Dar: nu să mulțămeşte cu Ierusalimul, ci urmărește pe creştini.
şi în alte cetăţi [Acta 26, „«]. Fanatizmul lui să vede măr=
ginit prin. hotarăle” Palestinei. EL cere delă sinedriu plenipo-

tență a. căuta pe creştini şi la; Damasc, în care înțeles capătă,

:de acolo... Aproape de : ţinta -călătoepistolă 'cătră sinagogile
Domnul şi:vorbindu-i (în limba .evrearată
i-si
riei sale însă
cască, cf. Acta 26) produce“ în el totală schimbare.2) Lumina
care l-a cuprins atunci.îl orbește; e 'dus de soţi în cetate,
unde rămîne în starea aceasta pănă a 3..zi (cap. 9), cind ur
credincios, de naştere, iudeu, Anania. (care “în acest scop avusesă descoperire. dela Cristos),. mergînd la dînsulîi dă iarăș

|

vederea.3)

DE

a

bisericească în 25 Ia-.
“Anul convertirii e 34 saw: 35 d. Cr.; după tradiţia
mai sigur. dat în privinţa

nuarie; iar virsta lui. Saul nu să poate hotări.. :Cel
ndu-să martiriul lui Stefan aceasta e Acta 7, pp, unde să numeşte el tînăr. Întimplî
3). şi fiind adolescența la
ae
9,
—s5,
(Acta.
re:
converti
de
nu tocmai. mult înainte
nu trecusă, de.30 ani.
încă
Saul.
că
,
urmează
vieţii
cei vechi pănă în al 30.an al
d.-Cr.),

9 (serisă pela 62
Aceasta să întăreşte şi din epistola, cătră Filimon v.
Sa
unde să numeşte bătrîni

În Damasc rămîne Paul puţine zile [Acta

ae

9, as]. De aici.

să întoarce 1arâș
să duce în Arabia” şi petrece: 3 ani), “apoi
învățătură
pentru
e
la Damasc [Gal: 1, aș] păşind cu energi
porţile .
păzesc
;.
ă
creştină. Iudeii duşmănindu-l caută să-l omoar
coș
întrun
slobod cetăţii “ca să nu le scape, dar prietenii îl
Dela:
Cor. 1, 22].
preste zidul - cetăţii [Acta -9, 23 cf. 2.

Damasc merge Paul

[întiiadată

1) Acta 8,3; 22, 4 105.26 su

2) . CE, . Acta«

dela convertire] la Ierusalim,

Tim. |], 1sGal. Î, 1; 1. Cor. 15,3; Fil. 3, Ss 1.
mai

s—10 A 20,
A: 13
9,49
. 5 Da 22% >
?

De acum înain, te2 are | Paul2

«
sa. 2. Cor. 19, « sq.
credință (Acta, 22,
5
multe viziuni, prin cari să întăreşte în
a
SR
i
16.9; Gal. 2).
nu
lui
Donmu
ea
Veder
sqss
din Gal. 1,

3) Minunea convertirii rezultă
ca autarii ate d,
a acestuia, ce nar putea învocă
Paul:
să rapoartă la viața pămiîntească
a caracterizează, cele intîmplate ui

iar Acta 22,4 Anani
aȚi s'a
1. Cor. 9. 15,j;
voce din gura lui; cf. Acta 26,sa,sai | cut cu
Ca să vezi pe” cel drept:şi să auzi
călătorie
ă,
aceast
Că
ştim.
nu
cul,
din Ie: ..
arătat. De ce Saul a ales Damas
dintre creştini (îndeosebi
probabil, că mulți
zice 9, ss că auscop rezultă din Acta 22,. E
străinătate; cel puţin. Anania,
în
ca
aci
ă
iaser
refug
să
Ă
rusalim)
,
UI
id

d
zisă de goanele Îui Saul...
, înst rucţiune
oficiul. său. Aci primi mai pante ez p |
u
pentr
tire
pregă
de
Ani
4).
Ci
La
(Gal,
ul
Domn
ci dela

în înșățătura, creştină, nu dela „om,

—

9210 —

[anul 37 sau 38] ca, să cunoască, pe Petru [Gal. 1, +3]. Credincioșii de aci, cunoscîndu-l: de mai nainte ca dușman al
- cu receală, căci nu ştiau ce să.
bisericii creştine, îl primesc
cu el fiind întreruptă comunicaţia, între - Ierusalim
_ întîmplasă
și Damasc.!) Josif (loses) numit Barnaba (Acta :9, 2 ct 4,
26), un învăţător însămnat, care fiind elenist stătea mai aproape:
“de Paul, îl întrodiăce la apostoli. Aci petrece: 15 zile; să întilneşte numai cu . Petru și Jacob, fratele Domnului (Gal. 1, sa
sq.). Disputind Paul cu eleniştii, aceștia cauță să ] „piardă,. dar
aflindu-să în templu Domnul îi. .porunceştesă părăsască cetatea
de aci (Gal. 1, 2) merge în Siric şi
(Acta 22, 12). Iesind
- Cilicia — după Acta 9,:so fraţii îl însoțesc pănă. la Cezarea
- mai
- Qiîngă marea mediterană), — apoi la -Tars,. unde “petrece
Între
26—30).
9,
Acta
Or.;
d.
mulţi ani (probabil pănă la 43
„aceea apostolii trimit pe Barnaba, la Antiohia Siriei: — unde
creștinizmul 'să lăţisă (Acta 11,20 SQ.) —, care voindă lărgi
terenul de lucrare “merge la Tars, chiamă pe Saul (11, 25) şi
lucră împreună un an 'întreg (v. 26; probabil că acum să
întîmplă extaza din 2. Cor. 12, e—,). Precînd lucrau ei în
Antiohia,în Iudea erumpe foametea, prezisă de profetul creştin
Agab. Credincioşii trimit pe Saul şi Barnaba la prepoziţii din

24 —s0* Terusalim cu .ajutor pentru fraţii de acolo?) (Acta 11,
întoriar
45);5)
sau
44
“a .doaua călătorie dela convertire; an.
„cindu-să înapoi

la. Antiohia

(Acta '12,

2, sq.)

„sine și pe ziepotu-so de soră, Joan: Marcu
_-

9

Barnaba

ia cu

(Col. 4, 1).

: -

Regele arabic Areta ocupasă Damascul, deşi aparţinea, la provincia ro-

mană Siria. Cind s'a ocupat, nu ştim? Areta purta război cu ginere-so Irod Autipa, care ahingăsă pe soţia sa dintii, fia lui Areta, ca să să căsătoriască cu
Irodiada. Areta învinge pe Antipa; acesta cere ajutor dela împăratul Tiberiu,
care trimite pe locoţiitorul Sirici,
Viteliu. Între acestea Tiberiu moare (în Martie 37. d. Cr.), iar Viteliu să remtoaree înainte dea
fi dat ajutor lui Antipa.
Probabil însă este, că Areta a ocupat cetatea abia după retragerea lui Viteliu,

în iarna anului 37 şi o stăpini cel mult pănă la 39 d. Cr. Nu să poate decide,
dacă această călătorie la Ierusalim sa întimplat îndată după părăsirea Damascu„lui sau ceva mai

tirziu...

-

Ei

.

DE

„n 3): Foametea a fost după Iosif Flaviu (Antiq. 20,5, 2) pe timpul procuratorului din Iudea Cuspius Fadus. şi a urmaşului său Tiberiu Alexander. Cel dintii a ajuns

la

acest

ofici după moartea

- doilea probabil, că i-a urmat la 46,

lui

Irod Agripa

I. (f 44 d. Cr,

iaral

.:

sy După Gal. 2,, călătoreşte Paul

cu Barnaba

după -14-ani la Ierusalim, -

cari nu pot fi socotiți dela convertire, ci dela întiia călătorie întracolo.
din: Gal, |. c. nu e cea de aici, căci aceasta

aşadar cronologia nu permite a le identifica,

s'a; întîmplat cel

.

Călătoria

mult la 46 d. Cr:

-

ou
„$. 82. Misionada întiia (între anii 45—50 d. Cr.)
în

Antiohia erau

mai

mulţi învăţători: Simeon

numit

Niger, Laiu din Cirene și- Manaen. Precînd aceştia aduceau
jertfa T. N: Spiritul s. le poruncește să aleagă pe Paul şi
Barnaba pentru. serviţul lor, adecă să-i înzestreze cu puterea

de

a

predica

(Acta

13, 1—s;

cf.

Gal.

1,.).

În

portul

Seleucia îmbarcă, Paul, Barnaba și loan Marcu spre Cipru ;
percurg inzula dela răsărit spre apus (dela Salamis pănă la,
Pafos) predicînd în sinagoge -(cf. Mt. 10, ș): Pafos, renumit
pentru templul Citerei,: era rezidența proconzulului 'roman,
Sergiu Paulus (Acta 13, 2), care, nemulțămindu-l filozofia
a cunoaşte adevărul ţinea
păgină și .religiunea naţională, voind
la sine un mag -(goet) cu numele -Barisus (sau cel arabesc
- orientală.*) Dar
Elima=înţelept), ca să-l întroducă în filozofia

şi auzind de noaua învățătură doria .

nici acesta nu-l mulţămi,
so cunoască; chiamă la
da, silinţă să desfătue pe
depseşte cu orbie, ceeace
(Acta 13, +—u2). Dela

Marcu,

sine pe Paul și Barnaba. Goetul îș
proconzul dela aceasta; Paulîl peproduce. în. Sergiu mirare şi credinţă
Patos merg în Pamfilia ; la Perghe

15, 37), îi părăseşte şi să

(Acta

contra voii: lui Paul

rentoarce la Lerusalim, iar” Paul şi Barnaba călătorind mai
departe sosesc în Antiohia Pisidiei. Simbătă merg în sinagogă;
Paul întro cuvîntare face privire scurtă asupra istoriei jido-

veşti pănă

îndemnindu-i

la David

să

creadă în Mesia. Unii

pe

Paul

“foarte. adinc impresionațiîl roagă a desvolta. cele propuse cu
; Sim“altă ocaziune. Vestea despre noaua învățătură să lăţeşte
pizma,
deşteaptă
ceeace
păgini,.
“băta, următoare vinși mulți
păgini
cătră
întoarce
să
el
Iudeilor, care contrazic lui Paul;
răscoală,
care să bucură primind mulţi credința creștină. Iudeii
așanumitele

femei

pioase, „perzecută

şi Barnaba,

care

soarte; fiind
părăsesc orașul; merg. la Jconiu, unde au aceeaş
1s—14, 6).
și de aci alungaţi vin în Listra Licaoniei (Acta, 13,
naștere,ce văÎn Listra vindecă Paul pe un şchiop din
zind

poporul crede,

Dumnezeu

că

și a venit la, dînșii;2) xecunosc
1) Atari indivizi pe atunci
moni, cau

demult

dalti aveau e

a cutrierat ţara

2 Filimon, şi aus

o

lor

asămănare

a luat

în Barnaba

omenească

pe Zeus (lupiter),

erau foarte mulţi; -ei înviau morţi, scoteau
a

AR

luind chip

şi IIermes

omenesc

îi ar

(Ovid. Metam.

de-:

8, GIL sq.)

fi găzduit la părechea

14

(Mercur),
iar în Paul pe Hermes

deoarece el cuvinta. Preotul

a adus tauri

lui Iupiter
templului.

ca să le sacrifice, ce văzind

Paul şi Barnaba își rump vesmintele și l6 spun, că ei, sînt oa-

meni simpli, au venit numai să
“adevărat. Nu mult după aceea
Antiohia, și: Iconiu, care abat o
întrun tumult acesta e aruncat cu
oraș. În mijlocul credincioșilor
ridicat el și întărindu-l puterea

le vestiască, pe Dumnezeu cel
au venit Iudei dușmani din
parte din locuitori dela Paul;
petri și mai mort scos afară de
adunaţi prelingă dînsul s'a,
lui Dumnezeu întră în oraș.

Minezi de dimineaţă călătorește cu Barnaba la Derbe,

unde

întemeiază0 comună; să întore apoi pe drumul făcut: Listra,
Iconiu, Pisidia, Pamfilia, întărind . pretutindene comunele și
“așăzindu-le prepoziţi. In orașul dela ţermure, Atalia, îmbarcă
pentru Antiohia Siriei, de unde plecaseră. (Acta '14, 125).
Acum: rămin Paul și Barnaba „nu puţine zile“ (Acta
14, 5) în Antiohia, deşi precis nu știm cât timp. Din Gal.
2, , rezultă că călătoria următoare la Ierusalim e 17 ani (142)

dela convertire. Comuna din Ierusalim conzistă din Ludeişi
puţini prozeliți ai dreptăţii. Toţi luau parte la cultul din
templu, ce. făcuserăși Mintuitorul: cu apostolii. Puţini păgini .
de aceia, care

“erau

ca, Comeliu

fără a fi fost mai nainte pro-

zeliți ai porţii trecuseră deadreptul la creştinizm. Precum însă
prozeliții porţii nu erau consideraţi israilteni desăvirșiți —

nefiind. tăiaţi împrejur —, cu care Iudeii mai TigOroşi nu C0municau, îndeosebi nu mincau cu e€i-la o masă ca să nu
așa începură şi 'rigoroşii între- iudeocreştini a
să, - spuree,
afirma, că păginii, dacă nu primesc legea mozaică, nu au:
mesianică, îndeosebi” dacă nu să, taie îm„parte la, împărăţia
prejur,. Isus e adevăratul Mesia, dar. prin venirea lui legea,
ma pierdut “valoarea; a întra în relațiuni cu păginocreştinii
netăiați împrejur fără a să spurea, nu să poate. În Antioia — mai vîrtos însă în cetăţile unde predicaseră Paul

și Bawnaba, — să întimplă,. că” trecuseră la creştinizm mai
mulți elini, deși nu erau prozeliţi ai porţii. Cit timp aceşti
petrec afară

2 predicători

deocreștini din Iudea

că
care afirmă,

„ieşte a întra în creştinizm
să

să

taie

mozaică, care

și

de Palestina,

împrejur,

nu

trebue

obligindu-să

la

vin

Antiohia, iu- .

cine dintre
astfel

păgini vo-

să să boteze,

numai
a

observa,

ci

legea

e trecere la creștinizm. . Paulși Barnaba li să
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opun,

iudaizanții

din Antiohia

încep. cu dinșii

spre a aplana,

cearta

la Ierusalim (vezi pag. 203; Acta
a lui Paul la Ierusalim).

a: st disputa”; iar. comuna .
trimite

pe cei. 2 învăţători

lăsa A

treia călătorie.
|

Actele. conciliului ţinut din acest încident

să cuprind în

Acta 15:6—a9. Aci.să espune cum .cauza sa dezbătut în cercuri private (Gal. 2,2); apoi apostolii şi presbiterii comunei
au examinat-o

şi în

adunare

publică;

Petru

propune

ca

pă-

gîmii ce tree la creștinizm. să nu fie îndatoraţi la, altceva;
find tăcere în adunare Paul şi Barnaba istorisese semnele și :
minunile “săvirşite de - Dzeu . printrinșii ; în urmă să “scoală Iacob propuind, că păginii- să nu fie indatoraţi a observa, legea
mozaică, dar să să feriască de idololatrie,. desfrinare, de cele

„înăbușiteşi de „mîncarca sîngelui, ca așa să. nu cadă în păgînizm.. Conţeleşi fiind toţi cu aceasta trimite „conciliul o epistolă păgînocreștinilor din Siria şi Cilicia. Iudaizanţii să înfățişază aici ca unii

pe Paul

ce

şi Barnaba,

nau

că

plenipotență

au

falzificat

dela, apostoli ; acuză..

învățătura

adevărată.

Pentruca comunele "să aibă deplină încredere în învăţăturile lui Paul şi Barnaba, conciliul le dă acestora, de soți pe Iuda, .
numit Barsaba
şi pe Sila; iar Barnaba ia cu sine pe.
loan: Marcu. Scrierea conciliului a: liniştit pe deplin inimile -

credincioșilor, ba „luda-și Sila, fiind profeţi mîngăiau pe fraţi cu multe

cuvinte

și-i întăriau“

(Acta, 15, sa).

$. 83. JMisionada a oana (B2——54 d. Cr)
Petrecînd Paul și Barnaba, după reîntoarcerea, din Ierusalim „puţine zile“ în Antiohia?)

a face

să hotărăsc

o noauă

că-

lătorie (Acta 15, 3. 3). Barnaba . voia. ca și Ioan Marcu. să-i
însoțască; Paul însă -pentrucă îi părăsîsă. 'la. Perghe nu să

invoieşte. Așa, să despart, unii “de alţii.3) Barnaba, cu Marei
merg în Cipru, iar Paul. luînd pe Sia: (Silvan) călătoreşte |
prin Siria, Cilicia . întărind comunele, -vine apoi la. „Derbe și
1) Gal. 2,, ză zice, că Paul a “mers la! Ierusalim căpătind poruncă,
Dumnezeu — . cecace să explică :. comuna Pa, delegat dupăce cl îi împărtăşisă
coperirea avută.
3) De tot scurtă ma tost petrecerea de astădată. În acest timp vine şi
:
la, Antiohia şi să întîmplă cele istorisite Gal, 2, a. Sq- 3) Să poate că şi cele petrecute Gal. |. e. au produs oarecare receală

Paul şi Barnaba. Cest “din urmă să mai aminteşte în Î. N.
iar Marcu 2. Tim,

4, sie

.

.

numai l. Cor.
.

“dela
desĂ
R
Petru
între

Do.

24
Listra Licaoniei (Acta 16,,). În Listra ia pe Timotei (cf.$
97), trec prin Prigia şi ţinuturile Galatiei;:) sînt opriţi de spi.
ritul a „predica în Azia (A. proconzulară de care să ținea Lidia, Caria și o parte din Misia); iar venind în Misia spiritul
îi opreşte a merge în Bitinia, de aceea să duc la Troia... Aici
să -întilnesc cu medicul -Laca, care-i însoțește (istorisirea e în
persoana 1. „noi,“ Acta 16, ,0.). Cit timp a rămas de a predicat

ştim.

în Troia, nu

barcă toți pentru

în. Neapol,

viziuni

urma unei

În

Macedonia;

de

noapte

îm-

sosesc în. Samotrace ; a doaua zi

unde calcă întiiadată pe pămînt

european. De aci

merg la Filipi, unul dintre cele mai însămnate oraşe ale Macedoniei. ludeii fiind puţini la număr nu aveau sinagogă, ci
numai casă 'de rugăciune (71g00zv77j) lîngă riul Strimon. Paul
merge

întracolo' Simbătă

dimineaţa

şi dispută

cu femei despre

lucruri religioase. Cuvintele lui căștigă pe Lidia, vînzătoare de
purpură din 'Tiatira, în Lidia, care. era prozelită, crede și să
botează cu toată familia. În casa acesteia a rămas Paul și soții
timp mai îndel ingat predicind evangelia, lui - Cristos (Acta
16, s2—45: 40).

În “Pilipi

era, o sclavă

cuprinsă, după

socotința

“locuitorilor, de spiritul lui Pithon sau Apolo (zeul vrăjitoriei) şi făcea stăpinilor mare căştig. Adese, mergind Paul la casa.

de rugăciune cu soţii săi, aceasta striga în urma lor: „Aceştia sînt servii Domnului celui înalt; care ne vestesc "calea
miîntuirii.“ Paul multă vreme nu o bagă în samă; odată însă
porunci spiiitului
să iasă din ea. Stăpinii 'văzindu-să scurtaţi
în căștigz prind pe Paul și Sila, îi duc înaintea autorităţii romane

(daumviri)

datini

religioase

Fără

cercetare

acuzindu-i-i,

jidoveşti,
sînt

biciuiți

ce

că

întro

era

amindoi

colonie

oprit

prin

publice,

romană

legea

lăţesc.

statului.

aruncaţi în închi-

soare. Deodată să întîmplă un cutremur, ușile temniţii să
„deschid. . Temniţerul crezind că, cei închiși au fugit voia să să
"sinucidă ; dar

Paul

îl

opreşte

spuindu-i,

că

sînt toţi

de

faţă.

Temniţerul încă în noaptea aceea să botează: împreună cu casa
sa. Minezi duumviri trimit pe servitorii lor ca să sloboadă pe
„Paul și Sila ; iar ei să- împotrivesc spuind, că sînţ cetăţeni
:) Lmerarea din Frigia e de tot necunoscută; în Galatia creştinizmul a fost
primit eu bucurie (Gal. 4,5), deşi apostolul era bolnav (ib. 4; 0). Mai apoi să.
lăţeşte creştinizmul în aceste ţinuturi fără, conlucrarea lui Paul : în Colose, Laodicea, Ierapol (Col. 2, ,).
-

romani şi că publice trebue

să să declare nevinovaţi.!) Duum-

viri cer. iertare .şi-i roagă. să părăsască oraşul. Ei merg în
casa Lidiei, iau rămas bun dela comună (16,15—s0)- -

Preste - Amfipol şi Apolonia vin la Tesalonic: (Acta 17, ,);.

iar Timotei cu Luca. rămîn în Filipi.2): Aici exista sinagogă.
Paul o cerceteazăîn 3 Sîmbete, vorbeşte mulţimei și arată,că,
Isus dapă profeţiile T. V. avea; -să pătimiască, să învie din
morți; Isus dela, Nazaret e adevăratul. Mesia. Unii.dintre Iudei

cred; mai” mulți prozeliţi face: el însă dintre păgîni. Credinţa
lăţindu-să foarte răpede Iudeii răscoală. o parte .din popor,
întră în casa lui Jaso», îl duc. înaintea autorităţii orașului în"vinovăţindu-l, că” găzdueşte oameni, care predică alt rege, Isus,
și nu pe împăratul. Iason și” ceialalţi credincioși garantează,

că nu e primejdie pentru

stat şi sînt eliberaţi. Creștinii află

de- bine ca.

să

Paul

și Sila

să îndepărteze

de

aci incă în

noaptea aceea (Acta 17
Dela Tesalonic a iners- la
gelia cu

sueces între

mare

ludei

Veria

(Berea)

și Greci.

predicînd

evan-

vine. şi Timo-

Aci

tei. Iudeii din Tesalonic vin şi revoltă poporul. Apostolul lasă

aci pe Timotei şi Sila, însoţit de puţini credincioși apucă drumul „spre mare“ (Acta 17,4 —u5) şi să duce la Atena. La
început nu voia să predice pănăce nu vor: veni „Timotei şi

Sila, dar cercetind . oraşul şi văzindu-l
lui să întristează, predică despre. acela
ciți adevărată înţelepciune şi. mîntuire;
tră Iudei și prozeliţi, în - publi .cătră
puta, cu filozofii epicurei și stoici.. Unii

plin de statue, sufletul
care a dat; celor rătăvorbia în sinagogă căceice îl ascultau; dis
'rideau de dinsul, alţii

ziceau că vestește zei noi: (vorbind de Cristos, și Anastasis = înviere). În Areopag. ţine prelegere publică. Între ceice “au pri“mit credința -să amintesc „Damaris (femee) și un membru al
areopagului,

Dionisie.) E probabil, că și “Timotei vine la Atena,

șnic ca să întăriască pe creTesalo
ră
dar Paul îl trimite iala,
că, şi dovedindu-i-să o
1 Un cetăţan roman nu era permis să să pedepsas
sau închide,
biciui
putea
să
apoi
pt
şi
dre
acest
întii
crimă, î-să lua mai

2) Că "Timotei nu e cu Paul în Tesalonic să deduce

16, 3: 43 SQ Fil. 2 sa; le Tes. 33: .
3) Cită, vreme

a rămas

e ind însă,
Ştim Consider
aci nu ştim:

din

Acta 17, se sa cf.

că întemeiază

rimit de _doauăori
mună puternică; că credincioșii din Filipi (4,1) îi t
,
.
i.
săptămin
zultă, că a stat-aci cel puţin 3
4) După Constit. apost. 7, 46 a fost întiiul episcop al Atenei.

ajutor

0 co-

re-

|

6
dincioși. 1). Dupăce

dungat

(Acta

„ trăgind în

Aquila

. rămasă

17,s6—aaj

—

Paul

1. Tes.

gazdă 'la: un

în: Atena

“timp: mai

înde-

8, sq.) merge la Corint,?)

iudeocreștin

de

naștere

din

cu: soția: sa Priscila sau Priscă (cf.Ş. 87)..

Pont,

Preste

săptămînă, lucră apostolul cu Aquila, la pănură “e corturi agonisindu-ș cele. delipsă pentru trai, iar Simbăta. predică în sinagogă.. Iudeii îi. contrazic (deşi între cei „convertiți să amin“teşte mai marele sinagogii, Crisp);. el: părăseşte sinagoga şi
predică în casa prozelitului Tifius Justus. În: acest timp! vin
Timotei și Sila la Corint (Acta. 18,3).
Nici acum ludeii nu
încetează a-l supăra; Dumnezeu însă îl îndeamnă să vorbiască
Şi aşa, rămîne aci: 11/, an (Acta 18,,,).. Precind Paul petre„cea în Corint -vine proconzul nou, Annaeus Gallio. 3). Dudeii
- să. folosesc de această schimbare; îl. acuză că cu pr edica:s
contrazice învăţătur ilor. şi legilor. lor, „produce între ci. schizme.
Gallio nu să amestecă: zicînd, "că
daci ar fi 0 nedreptate.
sau

faptă rușinoasă i-ar asculta, dar fiind vorba de nume. și cu“ vinte şi de legea, lor, să săi îngrijască ei înșiși, el nu voieşte

să le fie judecător.

„Acest răspuns

plăcu păginilor, care

înverșunindu- să ucid în faţa scaunului judecătoresc pe căpite-.

nia. acuzatorilor, pe arhisinagogul. Sostene fără: să li să întimple .ceva pentru această, faptă. Paul continuă predicarea, sa.
Timotei adusesă veşti îmbucurătoare și întristătoare. Apostolul. îl trimite. cu o epistolă la. Tesalonic ($. 94.);i iar mai
tirziu serie acestora altă epistolă ' (vezi. $Ş. 95.)

După

„preună

o lucrare intenzivă şi roditoare părăsește Paul în-

cu. Aquila, şi Priscila aceste

| îș tunde

și merge

părul

în Chenhrea,

ţinuturi;

căci depusesă

la.I“fez.. Aici predică în sinagogă;

să rămină

mai nainte însă

vot

(Acta

18, +3),

credincioşii îl roagă

la ei; le promite că să va re 'ntoarce cît mai cur înd; :

1) Prin credincioșii din Veria lăsasă el vorbă lui Timotei şi Sila, "(Acta 17,45)
să vină cît mai îngrabă la dinsul; iar din 1. Tes, 3,,
sq. rezultă, că cel puţin
Timotei a venit la Atena. Mai tirziu să întilnese 'Fimotei și Sila cu "Paul în Corint.
|

Sila petrecusă în Veria sau altunde în Macedonia.

3) Din Acta 18; 1. Cor. 3,6. 4, 1ş3_2. Cor. 1 > 9-10. 1 rezultă, că Paul
“mai întii a predicat aci învăţătura creştină.
5) Fratele lui Seneca. Cind acesta a fost proconzul în Ahaia nu ştim; de
aceea, nici nu poate fi un punct de minecare :pentru hotărîrea timpul alui de petrecere

a lui Paul

în: Corint.

Din

Acta 18, „. 1a

cind soseşte. Paul, Nehotărit rămine,

Tezultă,

că

Gallio

încă nu era acolo

dacă cele 18 luni au să să socoată

10, sau cuprind timpul întregii lucrări a lui: Paul. Nici aceea nu ştim,
rămas Paul după cele întimpl ate la sosirea lui Gallio. |

dela

v.

cît a mai

— 27 =.
mergela Cezarea, la- Ierusalim (a 4. călătorie) şi Antiohia
(18, „a_s5). Rămiind în -Efez Aquila şi Priscila întroduc în în-vățătura creştină pe un iudeu din Alexandria, Apolo, care merge

apoi în Ahaia, speţial la Corint, și predică evangelia cu mare
succes (Acta 18, 24_28)Sa
|
i
$. 84. Misionada a treia (54—58 d. Cr...
După petrecere de cîtva timp în Antiohia Paul merge. prin
Frigia în. Galatia întărind pretutindene comunele. în credinţă,
apoi la Tfez (Acta 18, 23), unde rămîne mai Bani (Acta 19,.
s- 10 20, 3).

primiseră numai

Aici află el" iudeocreştini,: care

botezul lui loan și nu cunoșteau pe Spiritul sînt (Acta, 19 ,_2)-:

La început predică 3 luni în sinagogă, dar pentru duşmăniile
ludeilor -să întoarce cătră păgîni şi: cuvintează
-cu mult succes

în sala unui retor, Tyrannus.
toria, “contra

căreia

În- Efez. era foarte Jăţită vrăji-

el făcînd minuni. Unii exoreiști iudei

lucră

Isus ca

încep a, să-folosi de numele

la vindecările ce

formulă

voiau să facă. Între alţii să. amintesc: 7 - feciori „ai arhiereului
S]evas, care însă o păţese rău voind să scoatăpe demon din-”
trun om. Mulţi credincioși aduc cărţile lor de vrăjitorie și le

ard publice (Acta, 19, ,4_19).. Nu mult după așăzarea apostolului -

în acest, oraş să vede silit a scrie epistolă cătră comunele din
timp numai
Galatia (vezi $. 90). Paul -nu petrece însă acest
în Efez,.ci cercetează Corintul1). (deşi nu să aminteşte în Acta),

De aici primind veşti rele de Corint,

apoi să reîntoarce lu Etez.

trimite pe 'Timotei şi Erast în Macedonia (și Corint); mai tirziu
scrie 1. epistolă cătră Corinteni (vezi $. 88.), iar. după răscoala,
ficută de argintarul Dimitriu . părăseşte - Efezul,
vine în Macedonia

19, 28 —20,

(Acta

cf.

Petrecind

timp

mai

Troia

2; Cor, 2, a. 13)

de unde trimite, pe Tit cu' a. 2. epistolă cătră
$. 89.).

preste

Corinteni, (vezi

îndelungat în. Macedonia trece la

Corint. Încă în Efez plănuisă apostolul a vesti în. alte ţări
evangelia, și adecă a merge la Roma. (Acta, 19, 21). Înainte
de a face 'această călătorie

voia să ajutore comuna

din, Ieru-

. „în treacăt“ (Acta
„1) Această absenţă dela Efez a fost de durată scurtă,
întemeiarea comunei
dela
Corint
la
fost
a
ăr
întradev
Că
16,,).
Cor.
1
€£.
20, se
pănă la scrierea epistolei a 2.. cătră Corinteni rezultă din ibid. 12, a 13, 13 ar
rezultă că Paul şi altădată, fiind la ei, a fost silit să-i întristeze |
din 2,,. 12,

cu cuvintele sale — ce nu s'a, putut întîmpla la întiia lui petrecere acolo, Autorul
Actei omite această, călătorie ca şi cea din Gal. 1, +, cf. 2.Cor. 1],
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salim. “De aceea face colectă în Macedonia şi Grecia hotăriadu-să a o duce în persoană la-locul destinațiunii!). Pe timpul
acesta scrie din Corint epistolu cătră Romani (vezi$. 87.).
După o petreesre de. 3 luni în Ahaia părăseşte Corintul, dar
nu merge: priu. Siria,
— temiudu-să de cursele Iuileilor —
cum îş propusesă,.ci însoţit de 7 iuşi să duce la Filipi, unde

“să întilnește cu Luca. Soții. mer

înainte la Troia, iar. el ră-

“mine cu Luca în Filipi, sărbează paştile, apoi trec la Troia,
unde rămîne 7 zile. Întruna a săptămînei Paul sărba euharistia cu credincioşii ; predică cuvintul lui Dzeu şi voind minezi
a părăsi oraşul,

sărbarea

să

lungește

pănă cătră miezul nopţii.

Un tinăr, cu numele Futih, şedea, -la fereastră
- și. adormind
cade jus din al 3.. rind. Paul îl învie, continuă vorbirea pănă
"în zori * Mergind la portul +Îssos îmbarcă pentru Jlitilene; a
2. zi sînt'în faţa Chiosului; a treia zi la Samos (rămiind. în
Trogiliu), ine a 4. zi sosese la Milet

ar fi mers

(Acta 20, 316). Bucuros

la Efez, dar nu putea, căci să hotărisă de

Rusali

să fie n Ierusalim; Așa chiamă la. sine pe prepoziţii din Efez
şi jur

luîndu-ş

rămas. bun

întro

cuvîntare

foarte instructivă

(Acta

20, 1738):
„Dela Milet călătoria s'a, continuat preste - “Cos şi Rodus
la Patara în Licia. Aici îmbarcă altă corabie. Și lăsînd Ciprul
la Stîuga vin în Siria; apoi la Tir, unde rămîn 7 zile. Credincioşii acestui oraș cunoscînd primejdiile: ce așteaptă pe Paul
în Ierusalim caută a-l îndupleca să nu meargă întracolo.
Dupăce nu le succede încercarea îl petrec afară. de oraș, pe
malul mării să roagă împreună, iar Paul porneşte spre Llo-

lemais,

unde rămîne. 1 'zi, apoi la: Cezarea trâgind în gazdă

la diaconul Filip. Profetul Agal îi spune, că “a vor. prinde
în Ierusalim. Neputindu-l îndupleca credincioșii să “rămînă la
ei, după cîteva zile merge la Zer usalim, unde găzduieşte la
prietenul

său,

A/nason,

care

era,

de naștere

din Cipru

(A, SR

călătorie ;' Acta 21, , —1),
-- După sosire a 2. zi vizitează pe Iacob, fratele Domnului,
la care erau adunaţi și bătrînii comunei. Paul le istorisește
lucrarea Şi succesele sale între păgini, iar. ei îl fac atent, că
1)

ludeoereştnii

întruna bănuiau

pe păgînocreştini

voia să Je dea dovezi despre rezultatul cvangeliei
cătră poporul

iudeu.*

şi

pe Paul.

EL

deci

între păgini şi iubirea. acestora

.
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are mulți dușmani între iudeocreștini. Aceşti iudaizanți îl acu-.
“zau, că el nu -numai

dar nici

ludeilor,

nu silește pe păgîni
a ținea, legea mozaică,

care locuiesc

în

mijlocul.

acestora,

nu le

permite să. să taie împrejur şi să observe legea. Ca să nu
apară despreţuitor al legii îl sfituesc să să alăture la cei 4
iudeocreştini, care au. depus nazireatul și să plătiască toate

chieltuelile.:) Dar nici: aceasta nu folosește, A -7. zi aflindu-să
[udeii

în templu

profanat. templul,

din

să „revoltă

Azia

învinovățindul,

deoarece văzuseră cu dinsul

pe

Trofim,

că a
care

Producindu-să tumult e scos afară din
era păgin de naștere.
ucidă, dar cohorta romană îl scapă să-l
templu; Iudeii voiese
şi-l duce în fortăreață — deși Iudeii. strigau şi să îmbulzau. |
Tribunul Claudiu -Lysia îl- ţinu de insurgentul egiptean, care
cițiva ani mai nainte cu 4000 de bandiți: pricinuisă mare)
neliniște în „țară. Paul însă îi spune. locul; naşterii sale; să
roagă a-i permite să -vorbiască cătră: popor. Vorbind (în limba
sa poporul
evreească) de naționalitatea, creşterea şi convertirea
îl ascultă, “iar cînd aminteştecă a fost trimis la păgiui să
predice cuvintul dumnezeesc, strigă, .că nu e vrednic să trăLa -porunca tribunului

iască,

Paul

e dus

crezind că prin biciuire şi tortură îi va

iarăș

în

fortăreață

succede să cunoască

cauza acestei turburări. Paul îi împărtășește, că e cetăţan roman și nu i-să întîmplă nimica. Lysia însă voia să cunoască

cauza, convoacă pe minezi

sinedriul

aducind

și pe Paul, care

să apără cu mult curaj.. Arhiereul Anania vede: în apărare
aroganță, poruncește servitorului să-l opriască a, vorbi lovindu-l
peste

cu palma

gură. Cuvintele

rostite

produc întrerumpere, de care Paul
nedriul din

de Paul

catră arhiereu

folosîndu-să, conzistind

_si-

farisei Şi saducei, accentuează, contra celor din urmă,

că credinţa în. viaţa eternă și învierea. din morțiîl :espune la
atitea, perzecuţiuni. Efectul acestor. cuvinte. este, că amîndoauă
. poruncește ca Paul .
partidele să ceartă între: sine, iar tribunul
să fie dus în fortăreață. Noaptea următoare îl întăreşte Dzeu: |
aşa
„Fi curajos, căci precum mai mărturisit în Ierusalim,
să

trebue

mărturisești și în

Roma“

între Iudei ajunsesă acel grad,
a nu mînca și bea ceva, pănă
vot

aceasta

prinzind: veste nepotul

(Acta 23, s.).

Amărăciunea

încît mai mulţi de 40 au depus
ce nu va fi Paul mort. Despre

de soră a lui Paul

îl încuno- .

al pictăţii.
:) Aceasta, să, considera la Evrei ca un sămn deosebit

ștințază, apoi pe - tribun, care spre a evita noaue turburări
trimite încă în acea noapte pe apostol sub pază bună la, Cezarea,
Ja procuratorul. <ntoniu. Folie (Acta
$ s5. închisoarea. lui Paul

21, 1823,

în Cezavea

33).

și Roma (a..558—63),

Cinci zile după acestea arhicreul Anania cu alți membri
ai sinedriului și cu un advocat roman, Tertyllus, merg la Cezarea ca să acuze pe Paul la prăeuratot, că conturbii pe ludei
în folosirea drepturilor, în exerciţul cultului. după legea, lor,
face, răscoală şi dezbinări între dinșii, l-au prins şi voiau să-l
judece după lege, dar tribunul Lysia l-a scos. din miînile lor.
Tendența acuzei era ca Paul: să fie estradat spre a-l judeca .
în afaceri religioase;. Paul combatînd arată, că Felix e timp
mai îndelungat procurator şi cunoaște pe. Tudei ; că „abia, de
vro 192 zile sa întors din străinătate, deci fapta pentr care
dușmanii. voiese să-l pedopsască trebue cercetată ; că ma venit

Ja Ierusalim să

facă răscoală,

faţă

de -templu, unde

ceva

contra lui ar fi venit

«consună
predică

nu

l-a

învicrea

aflat

Iudeii

acum

cu cuprinsul legii

sinedriului

ci -să-ș împliniască datorinţâle

l-au văzut

să-l

și al

vinovat

din morţi.

din Azia,

care avind

acuze; . învăţătura lui

profeților; “stînd

înaintea

de alta: decit poate

pentrucă

Felix recunoaşte nevinovăția, lui,

dar nu-l .eliberează, ci amină judecata, pe altădată, cînd va fi
d6 faţă şi Lysia. Aceasta făcu el 'ca să să arate Judeilor binevoitor?) şi să capete dela Paul bâni pentru eliberare. De acera
tractează blind cu 'el,: permite erediuioşilor, să-l viziteze, îl
chiamă adese la sine (Acta 24, 1 —26).
* Dupăce rămasă Paul mai 2 ani în „Cezarea, Felix e înlocuit cu Porciu Festus, care îndată după sosire să duce
la

Ierusalim,

la ci —

să

cînd

Iudeii

îl

roagă

ca

hotăriseră ' să-l omoară

să

pe

lasă

drum.

pe

Paul

a veni

Procuratorul

îi

invită să vină la Cezarea. A 14. zi stă Paul faţă în față cu
dușmanii săi, care aduc multe” mărturii 'fâră a putea dovedi,

că el ar fi păcâtuit contra legii, a templului
Chiar şi procuratorul să convi inge

că

sau împăratului.

e nevinovat, „dar voind

1) Prin asupririle sale era neplăcut Iudeilor. Taecif. Histor. vi 9: Claudius,
defunetis regibus aut ad morlicum redaetis, Judaeam provinciam equitibus Romanis

aut

libertis permisit ; e quibus

juș regium

- Antonius
servili: ingenio exercuit“,

P clix

n er

De

omnem

saovitiam

ac li

bidinen

—
să căștige bunăvoința

221 — i

Iudeilor: propune

|
lui Paul

să meargă

la

așteaptă apelează
jdia
ce-l
Ierusalim. Acesta cunoscînd prime
și așa să
roman,!)
cetăţan
la împăratul, la ce avea drept ca
|
termină pertractarea judecătorească. -

raport, în...
ă
împăratul
pun
Procuratorul avea să comcătră.
care să să arate starea lucrului și. punctele de acuză. Bine- venită fu sosirea regelui Irod Agripa II. la Cezarea, cu soru-sa
Vernica, care putea să-l înformeze despre religiunea mozaică.
Fiind Paul adus ţine cuvîntare înaintea unei adunări număroase;
regele îș ascunde emoţiunea, dar la sfirşit zice „mai că voeşti a mă îndupleca, să devin creştin“, la ce apostolul îi răspunde:
„De ar voi Dzeu nu numai „mai că“, ci toţi aţi deveni, nu

numai tu ci şi aceştia care 'mă aud ceeace sînt eu“
29: 24).. Cu aceasta pertractarea, să fineşte; Agripa

Sar putea elibera Paul, dacă mar fi apelat

(Acta 26,
crede, că

la împăratul.

Să

hotărăște” a-l trimite la, Roma (Acta :24, 27—2622).
Cu alţi prisonieri fu predat Paul unui: centurion roman,
Iuliu. Tivziu

60. .a. îmbarcat o. corabie
în toamna. anului

şi Daca.

Adramit fiind cu-el Aristarh

din.

Mergind. prelingă malul

Siriei tree. prin Sidon, malul Ciliciei și Pamfiliei, sosescla, Mira

' corabia
bă cu una. din Alexandria. De aci
în Licia, unde schim
Salplutesc lingă, Cnid, “mai departe pelingă Creta, faţă de
bune,
Lâmanuri
numit
mona. Abia, trecînd. au venit. la, locul.

rea, putind căaproape de cetatea Lasea. întrind însă vreme:
lători numai încetşi cu: multă osteneală, Paul îi sfătuește să

tămină în port;

dar corabierii

nu

să în voiesc ' căci

hotăriseră

Curînd vine asupra
a petrece iara în portul Zeniz din Creta. = Paul mustrindu-i
corăbiei vifor

Dentrucă

nau

ameninţind.
ascultat

nu va pieri (Acta, 27,

cu

sfatul

4). 13

cufundare.
lui îi

asigură

că

zile şi nopţi “sint el

nici

unul

aruncaţi

că
pe mare încoaciși încolo, iar. în noaptea ies ă la14.uscatobservă,
fiind de
ancoră,
aruncă
Minezi
marea, descrește..
toţi 276 -de înşi. Locuitorii -înzulei (Malta) îi primesc bine,

indeosebi: prevenitor e “faţă de Paul” și. soţii săi proprieatrul ei,
Publius, al cărui tată e -vindecat de 0 boală grea. Aci maipetrec
depurced
3 luni; iar permiţind timpul. călătoria pe mare
unde
marte cu o corabie din . Alexandria, Sosesc în: Siracuza,

a
:) De acest drept să foloseşte Paul dedarece voia săREvadă Roma (Acta 19,

a.
, 1).

—

902 —

rămîn 3 zile, trec pela Rhegiuumn ŞI „debarcă în Puteoli. La
“- vugarea, fraţilor. de aci rămîn 7 zile, apoi merg.la Roma, de
unde credincioșii li-au ieşit înainte pănă la Forum. Apii şi
ves Tabernae (Acta, 27, „—28, 16)
„De timpuriu în primăvara anului. “61. Paul soseşte la
Roma, unde fie prin protecţia lui Festus, fie -prin mijlocirea
lui Tuliu e bine tractat, permiţindu-i-să a locui îîn casă privată
cu un soldat. Aci petrece el după Luca, (Acta, 28, „2 sq.) 2 ani.
Creștinii din Roma îl vizitează; el. predică cuvintul lui Dzeu
Iudeilor, apoi și păginilor (Acta. 28, 1).
„=. - Din închisoare serie apostolul mai multe epistole : cătră
Filipeni (Ş. 92), Coloseni (Ş. 93. ) Peseni, &
91 h şi lui
Filimon (Ş. 100).
$. 86.

Anii

din urmă

ai lui Paul (a. 63— 67

Cu sfirșitul închisorii din Roma,

d. N

istoria vieţii lui Paul.

devine nesigură; iar spre a o: construi încitva avem. unele în- .
degetări în epistolele pastorale şi mărturiile, tradiției.
Epistola , cătră. Tit s'a scris dupăce Paul fusesă pe inzula
Creta, ce s'a putut întîmpla numai după întiia închisoare “la
Roma. Mergind el spre Roma atinge. această inzulă, dar numai
în treacăt, deoarece Luca descrie cu deamăruntul pe unde au
„trecut (Acta. 27,2 SQ.) şi, dacă Paul încă mai nainte ar îi
predicat aci, credincioșii nu întrelăsau să vină: acum la el,
ceeace autorul Actei nu:lăsa neamintit. Ba în timpul cuprins
de -Acta apostolul nici .n'a putut merge la Oreta!).

|

În epistola 1. cătră “Timotei. sînt atari

împrejurări, cari

mau fost .pe timpul petrecerii lui Paul în Efez (în a 2. șia
3. misionadă). Scurt înainte de a părăsi el acest oraș trimite:
pe Timotei la Corint (Acta 19, 3 cf. 1. Cor..4,17) şi cind

scrie a 2. cătră Corinteni iarăş e la apostol: deci Paul nu
Pa putut lăsa, în Efez,.ca să continue lucrarea, lui (cf. Acta
20, 4), dar nici nu putea nădăjdui în urma celor întimplate |
(răscoala lui Dimitriu) să să întoarcă cît .mai curînd acolo (cf..
1) Cf. $. 99; timpul, locul compunerii. Tit 3, „4 “recomandă Paul pe Apolo,
pe care la întiia petrecere a sa în Etez nu-l cunoştea (cf.$. 83.); apoi ar trebui

să fi petrecut timp foarte scurt, deoarece după paşti părăseşte Corintul voind a fi
de rusali la Ierusalim. W ieseler (Chronologie des apostol. Zeitalters p. 329 sq.)
atirmă, că Paul a fost în Creta pe timpul petrecerii sale de mai 3 ani în Efez.
cf, 1. c, mai nainte,

998

—

3, 44). După 1. Cor. 16, s sq; Rom.
1. Cor.:16, s- 3; 1. Tim.

15, 2» sq. voia apostolul să sosască cît mai îngrabă la . Ierusalim, de aceea nici nu: cercetează Efezul, ci. chiamă pe pre-

|

|

Da

sq.)

poziți la, Milet (Acta 20,

A 2. epistolă cătră 'Limotei. e scrisă fără, îndoială din în- /
chisoare (1, ș. se-ag- etc). După 2. Tim. 4, a apostolula, mers
la Roma, pe alt drum ca în întîia închisoare (Acta 27), Şi anume
preste Troia; roagă pe Timotei să-i aducă mantaua, perga-

poate ca acestea

mentele și cărţile lăsate. la Carp — nu să
ceară

să le

vro

abia după

cîţiva ani.

Trofim bolnav în Milet, pe Erast în Corint —

sfirșitul

misionadei

21,2);

(Acta

„atinge aceste

treia

a

ba mergînd
orașe.

După

Trofim

e

cu

precind după.
în. Ierusalim |

Paul

dela Cezarea la
2. Tim.

pe

2. Tim.4, 20 lasă

nici: nu

Roma

4,6—s:as8 așteaptă

Paul

moartea, iar scriind. epistolele din întiia “închisoarela Roma
nădăjdueşte a, fi eliberat și a” cerceta, comunele. din Macedonia

şi Azia (Fi. 2, 2,; Filim.

v. 22). În urmă nu trebue pierdut

din vedere, că în epistolele de faţă ereziile să caracterizează
mai deaproape și să vorbește de organizaţia ierarhică.2) -

Că apostolul. Paul

a fost

reesă din' mărturiile - veacurilor

a doauaoară- închis la Roma

Clement

prime. ale..bisericii.

Ronianul zice: „Paul a. predicat evangelia în orient și occident învăţind lumea întreagă dreptate; „dupăce însă a ajuns
“pănă la marginile

(ci fii 70 ziua 7iis 0votws)5)
occidentului.

, epistolă sa scris din
1) Wieseler |. c. p. 288 sq. susține, că această
pe Timoteiîn Etez (1.
lasă
nia;
Macedo
în
în a 3. misionadă. Paul călătoreşte
decumva ar zăbovi mai mult.
1, 3) şi-i serie ca să ştie cum să poarte oficiul,
Tit în Creta săntoaree în Efez.
Macedonia. să duce la Corint şi lăsînd pe
absenţa lui Paul ar fi fost cel puţin de 6 luni. autorul Actei

mar

fi

Efez
Tim.

Din_

Dacă”
trecut-o cu .

Etez „de eritici ca
vederea, După Acta 20, se sq. vorbeşte cl cătră prepoziţii dindeja turbură comuna :
aceştia
de unii ce în viitor vor păşi, iar în epistola, aceasta
la, Roma. |
deci -trebue să fie scrisă mai tirziu decit întîia închisoare
pănă
Cezarea
dela,
ia
călător
în
Paul
pe
însoţit
2
2) Wieseler zice, că Trofim
însă
c
ceeace
—
Milet
la
dus
s'a
boalei,
cauza
la Mira, de unde, rămiind din
l, dacă lăsindu-l în Mira zice,
foarte greu de dovedit. Apostolul nu spunea adevăru
trebuia Limotci aceasta s'o
că La lăsat 1 Milet; apoi, dacă aşa sar îi întîmplat,
$$ de pe pag. 222). n urmă alta
(ef.
Paul
la
ngat
îndelu
timp
de
află,
să
căci
ştie,
e
deserisă aci.

Roma ca cea.
e starea apostolului în. întiia închisoare din

=

10

reoua

TIS Svotwş

zic unii, că e de înţeles de Roma ţi deci

Dar occidentul să mărginia, cu
autorul ar exprima, că Paul a venit la Roma.
această expresiune :
din Roma, nu- poate întrebuința
d e oma,
Spania, şi Clement, carer. serie
, care retorice putea să zi
în înţelesul unui seriito cu locuinţa în orient

l şi răsăritul să deosebesc unu

de a tu

apusu
text, Junius (în veacul al
prin cuvintele corespunzătoare.. Alţii fac schimbări în
că e marginea. apusului; în urmă

16)

2 004 —
“mirturisind. înaintea, conducătorilor

(zei uaorvgroas

Eni zi

jyovutvuv)!) a murit ca'cel mai mare exemplu al răbdării“
(1-“ep. e. Cor. 5.) La acesta să alătură Dionisie dela Corint -

(pela 170):), Canonul maratoric?) (compus pela 170), Irineui),
* Caiu5), Tertulian), Lusebie?), ete.
|
|
Din cele espuse rezultă, că Paul scăpind din întiia închi-.
„soare dela Roma a mai predicat în alte părţi evangelia executind propusul din Rom. 15,-+5; e prins şi dus-la Roma,
unde împreună cu Petru, după tradiţie la 29 Lunie 67: d.Cr,,

“ moareca martir,
"-$.

a
87. Epistola

aaa

cătră Romani.

„Cei dintii cetitori ai epistolei sînt : creştinii din. Roma
"(1,), care comună există deja de mult, dar Paul încă nu.0 .
a edat unicul codice, în care să află această epistolă a lui Clement
PET

gol între % pănă.
E
substituit ..V770
_tăţi împărăteşti“,
occident, deşi să

4

k

.

.

.

ă

..

şi aflind
.

loc

=

70 Tioua a substituit: zai 27i 70 ete.; alţii zic că trebue
+
exe
a:
.
RA
i
şi traduc: " „dupăce s'a înfăţişat înaintea celei mai înalte. autoriÎn acest caz însă autoritatea, aceasta împărătească era numai în
estindea şi preste orient şi 'era, mai aproape: s*o numiască Tijs

oizovutrijs;: apoi” unii critici au văzut codicele amintitîn muzeul britanic
şi relatează că AAIFIILLOTEPMA e autentic şi nu să află nici un gol.
|

1). Aceştia nu sînt principes, care erau membrii conziliului împărătese, nu-,
.
LĂ
7
.
.
>
e
Și
.
mindu-să, .duufovlo.,: ovvt0got, ci e probabil, că Clement înţelege pe /elius „Caesarinus şi Polyclet. care, fiind Nero la 65 şi:66 în Ahaia, aveau
toată :puterea *

în stat.
„7

o

2)'La

-

SI

Eusebie (EL. E, 2, 25) zice în epistola

viind în Corint ne-au plantat,

cătră Romani:.

a

:

„Căci amindoi

asămenea, au învăţat, apoi şi în Italia învăţind au

mărturisit“, adecă au murit.moarte de martir.
|
.
.
„5) Vezi pag. 203 obs. 2. unde continuă:. „Sed profectionem ab Urbe ad
Spaniam proficiscentis (omittit)“,
E
i
E
3) Adv. „haer, 3,.1. pune petrecerea, lui Paul şi Petru la Roma în ace'aş timp.
"5 La Lusebie (IL. E 3, 25): „Dacă voieşti să urci Vaticanul sau să mergi
pe calea cătră Ostia, vei găsi mormintele celoree au întemeiat .această biserică“..
(Contra montanistului Proclus).
..
RR
|
a
6) Scorpiace 15: „„Orientem fidem Jomae “primus Nero! cruentavit. "Tune
Petrus ab altero cingitur, quum cruci adstringitur. Tune Paulus civitatis Romanae
consequitur nativitaten,. quum ilie. martyrii renascitur generositate“; şi (De .praescript. 36): „Habes Romam.., ubi Petrus passioni dominicae adaequatur, Paulus
Joannis (sc, baptistae — cf, de baptismo, 4) exitu coronatură.
E

î) H. E. 2, 82: „Apoi (după 2 ani, Acta 23, 30)să zice că după apărarea

sa (2. Tim. 4, so 43) 2 fost eliberat apostolul spre serviţul predicii, iar cînd. veni
a 2, oară în acest oraş stirşi sub acesta (Nero) cu martiriu“, adaogind ibid.2, 25
„că lui Paul s'a tăiat capul în Roma, iar. Petru a fost răstignit. Această mărturie
„a fost atacată zicindu-să, că Însuş Eusebie arată prin 10y0s te că e o poveste;
dar. să observă că el însamnă astfel tradiţia, întrebuinţind altădată expresiunile;

10p0s xareze,
o.

Za

7rugelajpauev,
”]

Ă

iorogrirar,
€

,

tyvupuey. etc,

*

— 225 —
vizitast

persoane,

(1, a—us.

15,

22. 16, -),

Ja, cari ţine foarte mulţ.

știne e nesigură. : Becognițiunele

|
deşt 16,, 2 SQ.. “să amintesc

Întemeiarea : comunei

cre-

clementine .zic, “că vestea de

Cristos s'a, lăţit încă precînd acesta învăţa, ce nu e tocmai
neprobabil. Noi ştim, că sub Pompei (63 n. d. Cr.) foarte:

mulți ludei sint

duşi la Roma, în 'sclăvie. Stăpînii lor văzind,

că aceștia țin tare la credinţa strămoșască,- le dau- libertate,
iar ei aşăzindu-să sub - August dincolo: de Tibru intemeiară
comună avind sinagoga lor Urilo,. Legatio ad. Cajum).. Pe în-

cetul numărul lor creşte şi viind după moartea, lui “Irod. cel:
Mare. la August. o deputaţiune. din Palestina, să alătură mai.
mulți Iudei din Roma;!:) iar: bucurindu-să ei de bunăvoința
guvernului -roman vedem, că la serviţul lor -dzeesc iau: parte”
şi păgini. 2). Aceşti Tudei . „nu. erau izolaţi de cei din Pale„stina, ci mergeau întracolo la fiecare sărbătoare mare , trimiteau
daruri şi jertfe la, templu. La pogorirea Spiritului sînt (Acta,
2, 10) să află în Terusalim” Tudei. din alte ţări, .chiar din Roma.
Aceştia vor fi lăţit mai întii creștinizmul ;. dar să poate, că
și alți. creştini au predicat aci — după martiriul “lui Stefan
(Acta 7. 8. 11). Că nime. dintre apostoli n'a. fost la Roma
înaintea, lui: Paul rezultă

din: Rom.

15,

20 cf.

2.

Cor. 10,16.

Aceşti” creștini ajunseră foarte
curînd în conflict cu Iudeii conservatori, care așteptau în Mesia, pe. un liberator de sub jugul
roman; va întemeia un imperiu mare, de care numai ei să

Tor “bucura. Aceasta dădu anză la vecii între ei şi creștini,
1) Iosif Fraciu, Aia, 17, 11, 1: „Şia. fost numărul bătrinilor irimişi după
socotinţa poporului 50, căror să alăturară preste 8.000 dintre Iudeii Romei“. .
3) Unii devin prozeliţi

numindu-să

o£Bouevot,

metatontes (Iosif Flariu,

|. e. 18, 3. 5 aminteşte pe o atare Fulvia). Orid recomandă tinerilor a merge la:
„Cultaque Judaco septima sacra Syro“ , dacă voiesc
+
să vadă, frumsețele cetăţii.
Jucenal serie (Satyr. 14, 96):
ai
" „Quidam. sortiti metuentem sabhata” patrem,
Nil praeter nubes, ct caeli numen adorant:
"Nec distare putant humana carne suillam, |
'Qua pater. abstinuit, .mox et praeputia ponunt,

Romanas autem soliti contemnere leges,
Judaicum. ediscunt, et servant, ac metuunt jus,
-Tradit arcano

quodcumque volumine

.

Ma
ta

Moses“.

Qui cali-numen adorant să pare a fi păgînii cu credinţe jidoveşti, caresă
numes€ în codicele lui Teodosie, caelicolas, iar la Iustinian să, aminteşte leg.
5
|
A
Ai
Cod, de Jidaicis et caelicolia, -

|

i
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în urma cărora să restring tot mai mult drepturile lor,!) -pănice Claudiu (pela 50 d.. Cr.) poruncește prin edict, ca Iudeii
„să părăsască,, Roma.?) Între acești iudeocreştini 6rau- Aquila şi
„Priscila, care merg la Corint; iar după moartea lui Claudiu
să rentorc cu alţii la Roma (Rom. 16, 3) şi separindu-să de
Iudei întemeiază cu .păgînocreștinii o comună. Astfel să explică
împrejurarea, că 'udeii, venind Paul acolo, văd în învăţătura
a
„lui ceva nou (Acta 28, zi 50...

întemeiat
Biserica, catolică provocindu-să la Eusebie) susține, că Petru a
ducă la
să
cînd
an),
2.3.
(1.
Claudiu
i
lui
domniri
începutul
la,
adecă
şi
comuna,
însă
Noi
episcop.*)
ani
de
25
aci
apoi
rămiind
Magul,
Simon.
pe
Roma, 'să combată
conciliul
ştim, că pela 44. Petru să află în Ierusalim - (Acta 12, ,); asămene la
după Acta
- apostolese (Acta 15, ;. cf. Gal. 2, , sq.). Deşi nu. ştim unde s'a dus el
de toâtă,
„12, sas iar după1. Cor. 9, ; călătorisă în altă ţară: totuş e mai presus
că n'a mers la Roma (ef. Rom. 15, so 2. Cor. .10, 44). Elnu să află acolo
îndoiala,
la Roma
nici: cînd să scrie epistola noastră, deoarece l-ar fi salutat. Venind Paul
asămene
fraţii îl primesc (Acta 28, 5), de Petru însă nu să face nicio amintire;
toate
Din
0).
(2,
singur
e
Paul
căci
Filipeni,
cătră
'epistola
serie
nici cînd să
a lui Paul
rezultă, că Petru a putut merge la: Roma abia după întiia închisoare
acolo ($. 105.)

Aa
Di
Cuprinsul:
a) Partea dogmatică (—11): după, întroducere, în care arată cetitorilor, că mîntuirea, adusă poporului israiltean să vestește.și pă-

gînilor, “mulțămeşte lui Dzeu pentrucă aici s'a lăţit : învăţătura creștină; exprimă dorinţa lui de a-i- cerceta cît mai curind — tema
"-epistolei, că evangelia e o putere a lui Dzeu pentru toţi credincioșii
- 3) Tacit (Annal. 2, 85) istoriseşte că în al 19. an

d. Cr.: :„Actum

et de

sacris Aegyptiis Judaicisque pellendis; . factumque, Patrum consultum, ut quatuor
millia Jibertini generisea superstitione infecta, quis idonea -aetas, în insulam Sardiniani veherentur, . .. ceteri cederent Italia, nisi certam aute diem profanos ritus
exuissenti — ce privia numai pe prozeliţi, căci Flaviu |. c. asigură că Tiberiu nu

perzecută p& Iudei.

,

:

NE

:

|

aa

3) Suetoniu (Vita Claudii 25): „Judaeos impulsore Chresto assidue tumultmantes Roma expulit“. Sub Chrestus avem de înţeles pe Cristos, căci să credea că
e grecescul 107005, pronunțindu-să astfel, ce să dovedeşte din inseripţiuni
sau CHRESTE, De aceea arată Iustin (Apol. 1. 4), erunde să află CIIRESTUS
tulian (Apol. 3), cît de greşit e a urmări pe creştini, al căror nume arată că sînt
oameni buni. Alţii cred, că Chresto ar fi un răzvrătitor — cceace însă nu e dovedit.

De aici vedem,

că numai tumultuantes au fost siliţi a părăsi Roma.

3) Chronicorum canonun libri duo: „Petru coriteul întemeind întiia, biserică
din Antiohia merge la Roma ca să vestiască evangeiia. EL însuş după aceca a

stat în fruntea. comunei din Antiohia şi Roma

pănă

la moartea sa“. Ieronim (De

Fusebie să bazează pe o imterpre- .
inţa
“xi, îl. 1) şi Orosiu (Iist. 7, 6). Socotlui
tare falză a lui Iustin (Apol. L. 26); care rapoartă o inseripție veche la Simon
Magul; apoi pe împrejurarea, că Petru și cu Filo sar.fi intilnit în oma.
+) Catalogul papilor de Liberiu din an. 354, care pănă la 234 să. bazează
pe cronica, lui Ipolit, susține, că Petru afost episcop 25 de ani 1. lună şi 9 zile
30—55). Ambrosiasteri zice însă, că Paul. nu s'a putut supăra pe creştinii din

(Roma, ci i-a putut numai lăuda nQuia nulla insignia virtutum videntes nec aliquem
aposto orum susceperant fidem Christi, ritu licet Judaico, in verbis “potius quam
1

|

—
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şi că credința face dreptate supranaturală — dela -natură pe păgîni
îi așteaptă numai miînia, lui -Dzeu, căci deși au putut cunoaște pe
Dzeu, totuş au căzut așa de mult în păcate, încît au tăgăduit chiar

şi legea naturală —

aceasta cunosc Iudeii şi de aceea condamnă pe

păgini, deşi ei cad în aceleaşi păcate şi nepocăindu-să îi va ajunge
mînia, lui Dzeu, care nu caută la fața omului, ci judecăpe fiecare
după măsura, sa, adecă pe Iudeu după lege, iar pe păgini după conştiinţa, :
sa — ludeul cu lege neţînindu-o lucră ca păgînii să huliască numele

lui

Dzeu — tăierea, împrejur fără credinţă-adevărată nu foloseşte — prin acest semn ludeiiau prerogativă faţă de păgîni, fiind purtătorii adevăratei descoperiri a lui Dzeu, iar dacă unii nu bagă aceastaîn samă
să pedepsesc, ce dovedeşte că Dzeu ţine făgăduințele sale și nu .să

desvinovățeşte nicicînd lucrarea rea — Iudeii şi păginii sînt asămene

de păcătoşi, ce mărturiseşte şi Scriptura —. păcatul să desrădică prin
sîngele lui Cristos, ștergindu-să astfel deosebirea între Iudei și păgîni,
justificîndu-să omul numai prin credinţă şi.nu prin faptele legii: —
legea nu pierde din valoare, căci şi T. V. arată, că Avram pentru:
credința sa a fost drept (cf. Gen.. 15, 5). — tăierea împrejur n'a ju= ..
stificat pe

Avram,

care

a fost ales

înainte

de

aceasta

și este numai

„pecetea credinţii sale, 'prin ce a devenit tatăl tuturor.— legea încă
nu- lucrează aceasta, căci i-s'a dat făgăduinţa înainte de lege; numai
credința lucră toate, care-a avut-o și Avram; -iar obiectul: credinţii |
noastre e învierea lui, Cristos, cauza şi- prototipul justificării — prin
această justificare din credință avem înviere spirituală aflind pace
în graţia sînțitoare —, în această stare 'necazurile devin bucurie îniar: iubireace spiritul
tărindu-ne în credința, că. sîntem fiii lui. Dzeu,
ajunge la împlinirea
vom
că
arvuna,
e
noastre
inimile
o revarsă în
cu el ne-a
nădejdii noastre, căci dacă Cristos, fiind noi_înduşmăniţi
arătat o iubire atit 'de mare, cu cît mai mult putem -acum aştepta,
“fericirea — prin un om a întrat păcatul în lume, printrun om, şi
dreptatea — chiar şi ceice nu iinitară păcatul lui Adam trebuiră-să
moară, căci trăgindu-să dela el au moştenit vina — în măsură foarte .
mare să arată moartea, şi învierea lui Cristos . la. ceice, prin credință
au devenit fiii lui, iar acest efect e univerzal atit cu privire la singuraticii oameni cît şi la singuraticele păcate — legea nu .poate lucra
aceasta, ti ea a adus numai la cunoștință păcatul, prin ce omul -s'a,

văzut îndemnat a căuta. mîntuirea sa în credință
că trebue să păcătuim, ca astfel grația să să
mult în lucrarea sa; -noi am. murit păcatului

ne facem. părtaşi de moartea şi învierea lui

viață ca mai nainte; nu mai sîntem - supuși

— .să nu credem;

poată afirma
botezîndu-ne,

Cristos

cit mai
prin ce

ducînd o altă

patimilor . cari

să nasc

din: pofta cărnii —' această. viețuire să ţină totdeuna, deoarece Cristos
nu mai moare; noi acum sîntem sub har care ne dă putere- a face

binele — să mulțămim lui Dzeu privind „la sfîrşitul vieții în păcate .
“şi aceleia în sînțenie — -noi nu mai stăm sub lege, precum şi femeia *

e supusă legii bărbatului pănăce acesta; trăiește: — fiind înzestrați
cu Spiritul sînt putem învinge poftele păcatului, cari prin lege numai e
po
1

'

.
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Să deșteptau, ce nu va să zică, că legea era păcătoasă, ci numai că
ea dădea anză la pătat, deoarece răul ce locuieşte în om lueră păcatul; aceâstă dezbinare să descrie din esperința apostolului; apoi
descrie pe omul nemintuit— în. această stare desperată să produce
în:om cel mult. dorința după mintuire,. care o poate da numai grația
lui Cristos — în viața din graţie a murit carnea stăpînindu-o eu
spiritul, deci sîntem liberi de stăpînirea. păcatului — sîntem însă
liberi şi de stăpînirea morții, căci avem în lăuntrul nostru pe Spiritul
sînt, despre ce ne încredințază aceea că sîntem fiii lui Dzeu; iar.
locuind în noi acelaș spirit care în Isus Cristos, vom fi și noi părtași

de: învierea, care în acesta s'a lucrat

şi

vom

fi moştenitori

ai lui

Cristos — noi trebue să- suferim pentru aceasta, dar ajungem la
fericirea veinică ; această nădejde o are întreaga făptură, mărturisindu-ne noauă. Spiritul sînt — "noi știm că toate pentru iubirea lui
Dzeu devin bune şi toate ne conduc la. preamărire; nu există nimica
ce ne-ar putea asupri: nici conştiinţa păcatului, nici strimtorări, nici
iad nu ne pot despărţi de dragostea lui Isus — axată:de ce Iudeii:
sînt eschiși dela mîntuire compătimindu-i— să nu pierdem din vede e,
că Dzeu n'a promis mîntuire lui Israil după carne, ci: urmaşilor spi-

„ituali ai lui Avram și alegerea să întîmplă după graţie (Gen. 21, +2.
18, ao: 25,23; Mal.

tece el e liber —
depsește omul?

torul său —

—

Dzeu

1,2) —

Dzeu

făcînd astfel nu e

nedrept,

deoa-

dacă Dzeu face cum voiește, atunci de ce să pefăptura aici nu poate trage la răspundere pe crea-

în urma

profeţiilor

(Os. 2,.. 24; Is.:10,22 SQ.)

voiește, lăpădind pe Iudei, să fie preamărit prin păgîni care au crezut,
inai virtos că Iudeii mau primit pe Mintuitorul — Paul să roagă să
fie mîntuiţi,

dar

ei nevoind

să primiastă

o instrucție

mai

înaltă stat

vina lăpădării lor; Dzeu cere credință în Cristos — Mois făgăduieşte. celuice va împlini legea viaţă vecinică (Lev. 18,4), dar el
cere şi dreptatea. credinții, sub care să înțelege şi cea în Mintuitorul;

„această credinţă îmbinată cu: mărturisirea duce la mîntuire — ca să
"să producă credinţa să cere predicator; Iudeii nu să pot scuza în acea-.

stă privință, căci lor s'a predicat îndestul — nu Israilul întreg e respins,

ci, numai partea-mai

mare—

Dzeu lăpădînd pe ludei a avut scopul,

ca păginii să să miîntuiască şi credința
lor să îndemne pe

să întoarce,

prin

ce miîntuirea

e univerzală

—.

Iudei

a

el vestește şi acestora

mintuirea, deşi e mai ales apostolul păgînilor —- păgtnii nu să pot
inîndri faţă de ludei; dacă nu vor ţînea credinţa, Dzeu îi va pedepsi
mai aspru decit pe Iudei —: Dzeu poate milui pe Iudei, care cu.
timpul vor întra în biserică, dupăce însă mai nainte vor fi întrat
păginii, aceasta e o taină a înţelepciunii dzeeşti,
pe care nu o putem

pătrunde.

|

e

i

b) Partea parenetică (12—16): fiind cetitorii chiemati la ere“dință să-şi întocmiască viaţa ca un serviț:-plăcut lui Dzeu;să împliniască datorințele; să fie cu dragoste cătră, toți; să fie blînzi faţă de
dușmani — să asculte de autorităţile lumești, deoarece sînt orînduite
*

de Dzeu —

chiar și împlinind toate datorințele încă-mau

făcut în-

—
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destul dragostei, care e perfecțiunea

a toate —.

să să desfacă de

toate lucrurile de rînd — să fie cu blîndeţe cătră cei slabi; să fie
îndulgenți cu privire la unele mîncări, cari unora să par oprite și
și să nu-i judece, dar nici aceştia să nu facă aceasta — aceste considerațiuni nu sînt de mare importanță, dar e mai bine a păzi dra__gostea “creştină spre a. nu da scandelă; fierare să urmeze conștiinţii
sale, căci altcum ar săvirşi păcat — la lucrare să nu avem.în ve_dere persoana, noastră, ci pe - deaproapele, precum - nici Cristos n'a
trăit pentru sine, ci pentru noi — cetitorii să susțină, bunăînţelegerea,
căci toţi sînt o familie a lui Dzeu şi toţi să-l preamăriască, deoarete
el cătră ludei sa arătat credincios, iar-cătră -păgîni milostiv, care :
le va da pacea sa — deşiei știu acestea, totuş ca :apostol trebue
să le serie în acest: înţeles —. fiind pănă acum ocupat în răsărit n'a
putut veni la- dînşii, dar nădăjduieşte a o face cît mai curînd mergind în. Spania — va călători însă: la Ierusalim, în care cale primejdioasă să-l însoțască

cu

rugăciunile lor —

vecomandă

Romanilor

pe

să feriastă ; epistolei; salută mai mulți cunoscuţi
aducătoarea
de iudaizanți — salutare dela soţi — doxologia.
i
multe părţi
mai
în
predicasă
Anza şi scopul. Dupăce Paul
în apus
merge
a
hotări
lui Cristos să
ale orientului învățătura
—

să

.

(Acta 19, 24). În mai multe rinduri fu el împiedecat (1, us.
15, 22), iar după lăţirea, evangeliei și în Iliria (15, p) credea,
că poate îndeplini propusul -său. Înainte de această călătorie

în apus voieşte însă a duce în persoană
și Macedonia,

ca

astfel.să dea

comunei

gostea comunelor întemeiate între păgini

colecta

făcuță în Ahaia

matere. dovezi de dra-

(15, 25 SQ.);

ceeace

împlinind, cînd merge în Spania (15, 24), “va petrece câtva,
timp şi la ei (15, 22 .sq.), nu doară ca să-i înveţe, căci ei,
cunosc adevărul şi ar contrazice principiului său de a nu să
amesteca, unde alţii au lucrat (Rom. 15,20;9. Cor.: 10, +5),
ci numai să nu-i lasă fără oarecare întărire (1, cau). Această,
dorință a lui să împlinește în parte prin aceea, că călătorind

diaconisa Febe din portul Chenhrea la Roma îi--dă episţola de

“înţă, în care arată
"învățătura, ca astfel

la dinșii.:
s- ao LL,
deci să nu
să cultive

Conzistind,
as: 15, 15
să creadă
dragostea,

:) Unii au

intențiunra sa şi desvoaltă. mai pe larg
să-i îndemne a-i fi întrajutor cînd va, Veni

comuna din iudeo- și păgînocreştini (1,
SQ) arată, că creştinizmul e pentru toţi,
cineva mai mult decit celalalt, ci fiecare
|
:
creştină.)

susținut 'că scopul

epistolei ar fi doginatic, adecă apostolul ar

compendium) ; alții că
espune pe scurt învăţătura creştină (doctrinae christianae,
între petrinizm şi
deosebirea,
primitivă
e pur istoric, adecă existind în piserica,

. :

0
“ Timpul, locul compunerii. Din „vechime să crede că epistola s'a scris pela - sfirşitul misionadei a tieia, cînd apostolul
- petrece în Corint, în anul 58 d. Cr. (în Februarie sau Martie).)
În-15, aş zice el, că „acum“ € gata a merge la Ierusalim să
serviască, sînţilor,:- adecăa duce colecta făcută, „la care îndeamnă,
pe Corinteni (2. epistolă -c. Cor. 8, „ sq.), iar din epistolă

rezultă, că colectarea era deja sfirșită. Epistola, nu s'a, compus
însă. nici după plecarea, lui din . Corint, deoarece aminteşte pe
Caiu, la care găzduiește (16, za sq: cf. 1.. Cor.1, 14); apoi
“predă Febei -epistola (16, ,); în urmă salută Sopater (Sosipatru) și Timotei (16, 21), care: dup Acta, 20, 4 călătoresc
„cu dinsul dela Corint.
-:
Autenticitatea și întregitatea. Cele mai .veechi mărturii do". wvedesc, că epistola e compusă de celce să numește la, începutul

“ei.

Clement! Romanul?)

Policarp,?)

Dustin

are

reminiscenţe;

Dlavtirul,*)

Teofil

aluziune fac la ea

dela. Antiohia,5)

epistola

din Vienna și Lugdunum), iar Irineu?) e cel dintii care 0
citează. cu. numele autorului. Lui urmează Clement Alezandri- „nul, % Tertulian”) etc. ;. să află în Peșito și Canonul mauratoric.
paulinizr, apostolul serie această apologte sau “ polemfe. Augustin ete, „cred că
în Roma erau certe între păgino- şi iudeocreştini, a căror aplanare a dat anză
la scrierea epistolei. „In epistola ad Romanos . .. contentionem ipsam dirimit li. temque componit, quae inter eos, qui ex Judaeis et eos, qui ex Gentibus crediderant, orta erat, cum illi tanquam ex meritis 'operum legis sihi redditum Evangelii
praemium arbitrarentur . .. illi contra Judaeis se praeferre gestirent tanquam înter_fectoribus Domini“ etc. (Expos. in Epist. ad.- Rom.)
"1

Chenhrea

Întrebare

(ef. 15. .

.-2) Epist.

mai

poate fi, dacă epistola

sa compus în . Oraș sau în portul

16,,; Acta 20, 3).

1. c. Cor. 30. 35. 38 ete,

i

5 Ad Philipp. 6.: „Toţi trebue să să înfățişeze înaintea. tronului lui Cristos

şi fiecare să dea samă despre sine“ cf. Rom. 14, so: sa
%) Dial, 23 întrebuințind Rom. d, so. IX zice „precum

5 Ad Autolye. 1, 14; 8 14 cf. Rom. 2, a—p. 13,7.

arată Scripturat,

|

%) La Eusebie (UL. E. 5, 1): „Căci nu sînt vrednice suferințele
acum faţă de mărirea viitoare. ce ni să va descoperi (ef. Rom. 8, ,.).
7) Adv. haer. 3, 16, 3: „loc. ipsum interpretatus est Paulus
Romanos: Paulus apostolus Jesu: Christi, praedestinatus ad erangelium
„promisit per prophetas suos cete. (Rom. 1, ,.sq.). Et iterum ad Tom.
genei dicit: quoruumn patres, et ex quibus” Christus secundum carnem“
”

9, 5).

-

Ă

timpului de
seribens ad
Dei, quod
seribens de
etc. (Rom.

5) Paedag. 1.: „Vezi, zice Paul, Vunătatea şi asprimea lui Dzeu“ cf. Rom.
11, 33; Strom. 3: „Asămene, scrie şi Paul în epistola cătră Romani: care am murit
păcatului, cum deci vom mai vicţui întrinsul?* cf. Rom. 6, ș.
4
? De corona.mil. 6.: „Ut cum ad Romanos natura facere dicens (apostolus) .
„nationes ca, quae sunt legist ete. (Rom. 2,:,).' Adv. Prax. 13: „Solum autem
.Christum, potero Deum diccre, sicut idem apostolus: Ex quibus Christus, qui est,

inquit, Deus super omnia bevedictus în aevum omne“ (Rom. 9, 5):

— 231 —.
Chiar * Gretieii o atribue lui” Paul provocindu-să “la “epistolă
Ofiţii,:) Basilide,2) Heracleon,?) Ptolomeu,*) 'Teodot) si Marcion.6)
„_

că atacurile deistului
Obsereare. Faţă de aceste mărturii înțelegem uşor,
E
de alţii.: ..

Evanson (1792) şi B. Bauer (1852) au rămas neurmate
(cf obs. 6.) a 0mis cap.:
În privinţa întregităţii Sau îvit îndoieli. . Marcidn
5, 18) din motive dogmatice;
15. 16, ce a făcut el după Tertulian. (adv. Mare.

„Ea să află 'în Itala, Peşito; :
biserica dintii recunoaşte epistola în întregul ei. nd”
epistola mai multe înche- .
Conţini
«
16,
ss.
15,
din
scenţe
remini
are
Tertulian
este 14, aa (Semler etc.); iar
iări (L5;-as- 16, so: aș) au crezut unii, că, sfirşitul
adaus 'din altă epistolă a lui Paul,
critici mai noi susțin, că numai 16, „—zo0 €
de o mină .străină.) Spre întărirea,
aci:
pus
sa
adecă cătră Efezeni, şi din eroare
limba, care nu să,

acestei păreri să provoacăla Marion,

dar mărturiile esterne şi

o
deosebeşte, dovedesc autenticitatea acestei părţi.
că atari
m,
observă
i
încheiăr
desele
de
atinge
Ce să
itatoa lor.
stole (1. Cor., Fil.) fără ca să fie atacată autentic altele la
după 14, 233%) în
“să aBă în unele manuseripte.
fără ada
altele lipseşte,t0) ceeace a produs multe ipoteze

a
să află şi în alte epi- |
Doxologia din 16,527
sfirşitul epistolei 5) în
..
o explicare deplin mul-

mai multe manuseripte ea să află. * tămitoare.i1) Hotărit să poate afirma, că în cele
ae
E
N
a
ei.

la sfirşitul epistol
la Peşito au mai susținut Ilarduin,
„__. Obsereare, Atară de scholiantul sirian că epistola - s'a,'seris în limba latină.
ete.,
Lapide
a
Corn.
min,
Bellar
on,
Salmer
te
scrieri adresate la Roma sînt scrise greceş
Apostolul e însă clenist, apoi şi alte
e latin: Tertius (16,
numel
dela
luate.
le,
motive
iar
;*
etc.)
(Ignatie, Iustin, Irineu
DE
lua în samă serios. : 23) Şi că cetitorii sînt latini, nu să. pot

De

88. Epistola L. căt ri Corinteni. |

5

.

sc unul dintre
“Corintul, în vechime şi. pe timpul apostole era capitala
„cele mai însămnate cetăți "comerciale ale Greciei,
7

NISE

1.
1) După Philosophum, lui Ipoht 5, nt.
in Epist. ad Rom. 5, L..
3) Philosoph. 5, 27. Origen, Comme
|
5) După
4 După

Origen în-dJoann. 13, 25.
Irineu, Adv. haer. 1, 3, 4.

5) C£. Hug, Einleitung I, 45 sq.

i

A

-

,

e

on, a
3:' „Caput hoc (16, aș—aa) AMarci
„£) Origen, Comment..ad Rom. '16,'
hac cepistula
:
de
sunt,
ae
polaf
înter
.
licae
aposto
non ex
quo; scripturac : evangelicae atque
sed et ab co, ubi, scriptun est: quod
penitus adstulit. Et non -solum hoc, ad finem cuneta dissecuit. In aliis vero exemfide est, peccatum est (14, 29) USque
ipsum caput (16,
sunt a: Mareione. temerata, hoc
plaribus, îd est in his, quae non
: codicibus post eum locum,
m
eteni
llis
nonnu
In
imus.
2527) diverze positum inven
, qui potens est

quem supra diximus (14, 25), statim

cohaerens habetur: ei autem

“în fine conținent“. ' .
os confirmare. Alii codices. vero
ctitori, ci avea
e un adaus şi nu priveşte. pe mai tirziu acest
16
cap.
că
-zice,r
1) Semle
;
iască
găzdu
să
aveau
cari
la,
să îndegeteze. aducătorilor staţiunile,
E
E
At
la, epistolă.:
registru s'a întrupat
greceşti şi manuseriptele, la.
le
onarii
.lecţi
e,
eulel
minus
„5 L şi-mai toate
,
:
ai
. Leodor,et şi Ecumeniu.
Rufin, Crizostom
2

%.B, C.D

E. N. 16. GG ete.

F. (loc gol după

-

:

e

16, 24) G. (loc gol după

.

14, asi

mai multe ma-

,
a
|
a
Ra
nuseripte la Ieronim.
turi, de aceea
învăță
ne
conţi
nu.
16.
cap.
că
,
cap. 15 în
15 Hug (Einl. 11. 340) crede
:
dela sfirşit îusă fiind frumoasă, 1ar
nu să cetia, în biserică. . Doxologia omis, ci sa pus după Li, za ŞI adecă s'a scris
narilor.
cheind cu Dinecuvintare, nu s'a
în textul manuscriptelor şi al lecţio
mai întii la margine, pănăce a întrat
10) Da

02
provinţii Ahaia, ' reședința

proconzulului

roman şi a: jocurilor

istmice; situat între marea, ionicăşi cea egeică (de aceea-la
poeţi numit Dimaris) cu 2 porturi: cel răsăritean (Lecheon) îl
lega cu țările răsăritene, iar cel apusan (Chenhrea) cu cele
din-apus. Mummiusla 146. n. d. Cr. risipește orașul; favo-

rizindu-l însă mai

tirziu Cezar!)

şi împărații romani ajunge

-1ă un grad foarte înalt de înflorire, numindu-să „steaua Eladei, “

„la, Cicero „„lumen totius Graeciae.“ Ştiinţa, şi artele înfloresc, iar
bunăstarea, adusă, cu sine decadență

morală inspiimîntătoare.)

În acest oraș. vine Paul întiiadată în misionada
a 2. ($. 83.).
„n
|
*

Cuprinsuli
a
a) Combaterea partidelor *(1—4): după salutare exprimă apo- --

stolul părerea sa: de rău.din cauza dezbinărilor. din comună — el n'a
dat anză la acestea; a încunjurat orice înţelepciune lumească şi s'a .
mărginit numai a predica pe Isus cel răstignit adresindu-să cătră
„ceice în ochii lumii erau desprețuiţi — întemeiarea comunei e opul
grațici dzeeşti — el.ar fi. putut împărtăşi adevăruri mai înalte, dar
Corintenii încă nu le puteau înțelege, ba nici acum nu pot face acea-“sta, ce să dovedește din împrejurarea, .că întie ei sînt partide — ei
nu-văd în Apolo şi Paul numai organe ale lui Dzeu prin care lucră,

ci fac deosebire între ei,ce numai: Dzeu poate face —

cine voieşte

a judeca pe un învățător să caute,de acesta îș împlineşte datorințele,
ce iarăş numai Dzeu poate — el şi Apolo nu să pot'lăuda cu lu-..
„crarea lor, dar nici Corintenii să nu creadă că sînt ai unuia sau ai
„celuilalt, ci să urmeze smerenia părintelui lor sufletesc — el a tri- mis pe Timotei, care-i va; învăţa aceasta şi va pregăti venirea lui cu
asprime ori blîndețe.
O
o
e
a
.
b) Mustră unele vele soțiale (5; 6): Corintenii nu să pot lăuda; .
- căci în sînul lor să suferă un păcat, care nu să află.nici la păgtni;
dacă ar fi ei aşa înaintațiîn cunoştinţa creştină, ar fi eliminat pe”
celce a îndrăznit a face așa ceva; nefăcîndu-o ei, îl escomunică el ..
— avînd daraveri între sine 'recurg la autorităţile păgine — e trist
că în genere există astfelde ne'nţelegeri şi.nu voiesc: să ierte unul
altuia ; orice necinste îi eschide dela împărăţia lui Dzeu; acum să

nu mai

facă fărădelegi,

căci 'libertatea - creștină

nu permitea trăi .:

desfrinat; desrădicarea, legii în privința mîncărilor nu conţine legea
morală; stomahul e pentru mincare, iar corpul nu-i pentru boldul

.
- 1) Din interese comerciale ajungind dictator dispune la 44 n. d. Cr, să să
„“zidiască de nou dindu-i numele Colonia Julia: Gorinthus, .
2) La templul Afroditei de aci serviau 1000 de femei desfrinate. Decadenţa
morală, să arată din cuvintele: zogurdiatto9au, Zog 9iaor1]s şi XOQi—

Dia 4097.

:

a

E

=
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animalic; membrele creștinului. sînt templul şi proprietatea lui Dzeu,

IE
să nu să întrebuințeze spre curvie...
£) Răspunde. la. unele întrebări (1—1l, 1): admite” că necăsătoria: e ceva bun, dar aceasta o pot face numai ceice au darul dzeese,
iar ceice nu să pot hotări la aceasta să să însoare şi să-şi împliniască datorinţele; căsătoria nu să poate desface, iar la căsătoriile
mixte partea creştină să nu ceară, despărțirea, dacă cealaltă parte nu
.
o voiește; fiecare să rămînă în -starea, în care a fost chiemat —

fetele şi văduvele să pot mărita, mai bine fac însă dacă rămîn cum

sînt — cu privire la cărnurile jertfite concede celor înaintați în cuo.
noștință să urmeze acesteia, dar dragostea creştină nicicind.să nu
să
mur.voi
creştin
vran
dară
există;
nu
zei
piardă din vedere —

mănince carnea jertfită lor; fiindcă crede că există, cei înaintați în

cunoştinţă să nu-i seducă

să mănince — arată

ca contra. conştiinții

necerînd dușmanilor săi, că el totdeuna a împlinit datorința dragostei

„nici aceea la ce avea drept, avînd în veiere numai scopul

erange-

nu creadă, că fiind chiemaţi. la creştinizm

liei— ei să-l imiteze şi să

nu mai pot pierde 'acest favor, căci. Israiltenii în pustiele servesc
de pildă— să nu desfrîneze şi să nu să încreadă în sine”— această
r ; deși
încredereîn sine o dovedesc cînd iau parte la jertfele păginilo
jertfe,
aceste
însoțesc
cari
actele
sînt
idolii nu sînt ceva, totuş ceva
vinovat
face
să
nu
a
fără
a
particip
poate
mai
nu
creştin
la cari un

dee altora.scande călcarea poruncii dzeeşti ; libertatea unuia să anuîntreba
de undei;
fără
cumpăra,
poate
delă — carnea ce să. vinde să
dacă ar
dar
ducă,
să
să
ospăț
la
pănin
un
fiind cineva învitat -de
aceapentru
zice vecinul său, că e din jertfele idolilor şi l-ar. mustra
II
N
IE
..
sta, atunci să nu mănînce.

unele. disordini ivite
d) Regulează viața din comună delăturînd
ordinea așăzată
lajcult (11, „—14):. Să bucură tă la cult să țin de
s'au. străcurat

de el,

însă

abuzuri;

raportul

între „bărbat

deearece

cei mai

să arată, că cel dîntii să înfățişază cu capul descoperit
pele

nu

să sărbează

ca mai

nainte,

multe

de

şi femeie

—.niti -aga-

cu stare să. fo-

să ducă:
losese numai ei de darurile ce le aduc, iar săracii trebueprimesc $.
lipsă; "cazurile. cele

moaite “dovedesc,

euharistie cu nevrednicie — darurile Spiritului
sînt de mai

feluri, dar

multe

au.acelaş

scop:

că unii.

s. sînt necesare și

a întări biserica —

:
— descrie
tori
între daruri-să să, prefeară acelea, cari zidesc pe auzi e numai”
uinţez
întreb
să
să
care
i,.
lalie
ploso
darul
* dragostea. — deserie
,
e.
spre'a explica cele rostite ; femeile să tacă şi ascult
înviat
a
Cristos
15):
(e.
înviere
e) Adecerește învățătura despre
căci atunci am nega
din morţi; învierea morților nu să poate nega,
zadarnicăe creînviat,
şi învierea lui Cristos; iar dacă Cristos a
cei morți decit
de
rău
mai
e
deci
dința ; păcatele nu. sînt .iertate şi
a noastră
credinț
şi
învie,
să
trebuit
a
însă
de 'oricare creştin; Cristos
din care
e,
grăunt
un
la:
este, că şi noi vom învia; învierea va fi. ca,
ile
corpur
şi
astfel
at:
sămăn
ele
iasă o plantă noauă, dar nu grăunt
înrite;
preamă
,
ătoare
netrev
unele
ca
cie
noastre vor treceîn vecini
,

;

PI

|

4
vierea să deosebeşte însă de mărire; toţi: vor învia, dar ssă „vor proaceice sînt ai lui Cristos,

„mări m

f) Știri personale (e. 16): ei să facă

colectă

pentru credincio-

“şii din Ierusalim — în 'Efez va rămînea pănă la rușale ; apoi mergind

să “primiască pe Timotei — să

'va veni la ei —
A
preste, Macedonia

asculte celece vor spune Stefana, Fortunat şi Ahaic, căci numai aşa |
le vor putea răsplăti ceeace aceștia au făcut, pentru “dinşii — Salu-

tare și “subserierea.
Anza și scopul. După depărtaarea. apostolului. din Corint
(Acta 18, 1 sq.) vine aci Apolo, care fusesă mai nainte învă“țăcelul' Botezătorului. ($. S3. Predica lui consună în ființă cu

“ceea a-lui

Paul (1.

Cor.

3,

s. 4, e.

16, a2):deosebindu-să

numai în formă. EL adecă, fiind foarte. verzat în filozofia ale-.
„xandrină; la, predicare folosia arta oratoriei. acestei . şcoale (1,
e 9). Așa să produsă — fără voia lui — fierbere între credincioşi. Unii ţineau mai mult la -forma simplă a lui Paul,
alţii la Apolo, declarindu-să partizani ai unuia Sau ai celuilalt.. O primejdie și mai mai mare ameninţa, comuna că,.

venind

învățători. iudaizanţi (2. Cor. 3, ,) lucrau contra lui

Pau (9,

2), accentuiînd. preste - măsură

şi trăgînd la îndoială

aceea lui

Paul

autoritatea, lui Petru

(2. Cor.

-

11, ). Să

măscură 'deci 3 partide. “Contra, acestora, să ridică a 4. partidă.
„cafe, nerecunoscînd autoritate omenească, să mărturisesc : aderenţi “ai lui Cristos (1. Cor.1, 2). Încă petrecînd Paul 32.
oară ($. 84) în această comună a observat unele: lucruri, supără- :
cioase (2. Cor. .2, . 19, 21); iar după rentoarcere scrie "(pro- „babil) din Efez o: epistolă (avem numai îndegetări 1. Cor. 5,
3—11), în care combate desfriul şi oprește. orice comunicare cu
persoane desfrinate. Mai apoi dela privaţi — anume dela, casnicii
" Chloei — primeşte veşti de partidele ce s'au născut, de ceice caută
a zdruncina, vaza, lui apostolească, de abuzurile la agape (1,
sq. ete. La. epi12), desfriul din 5, sq. şi de certele din. 6;
stola lui Paul Carintenii răspund trimniţind. o epistolă, (pierdută)
prin delegaţii Stefuna, Fortunat şi Ahaic (16,-; Sq.), în care
îi” puseseră mai multe întrebări (7, sq, 8,, sq. 12;, sq. 16,

„ Sq.). Paul trimite pe Timotei) (4,3. 16,10) ca să-domoliască
.

spiritele şi restabiliască ordinea în comună; dar călătorind acesta
cu Jirast (Acta

1
19, 22) prin Macedonia,

să vede. el îndemnat a

1) Să poate că Paul trimite pe "Timotei şi Erast în Macedonia, care aveau

să cerceteze Corintul, încă înainte de a sosi delegaţii acesteia,

Ei

=
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scrie epistola de faţă) predindu-o delegaților comunei, care aveau

si sosască acolo

mai nainte decit Timotei (4, „7. 16, 10)?.

Din acestea rezultă scopul scrierii: a arăta, raportul său
cătră comună, a lămuri pe creştini despre însămnătatea evan-

Ra
geliei şi a-i feri de. recădereaîn păginizm.
Locul, timpul compunerii. Apostolul a. scris epistola în.
sale

spre sfirşitul petrecerii

Efez)

3.

în a

(Acta

misionadă

19, 10), dupăce trimisesă pe Timotei: şi Erast şi să hotărisă:
a merge (vizitind Macedonia.şi Ahaia) la Ierusalim (Acta 19, zi.
în Efez
cf. 1. Cor. 16, 3—2). După 16, voiește a răminea
numai pănă la rusale;
iar colecta nădăjdueşte

îndeamnă, pe credincioşi să colecteze, a o duce în persoană Ja locul destina-

ţiunii (16, „—4); după 5; s—s Dare, că

paştele 'sint

aproape

iar Acta 94, 13 să observă că a
cînd. apostolul serie. epistola,
“epistola
dus poporului său elermozină. -Din acestea rezultă că

s'a scris în anul 57. sau 58.

PE

mărAutenticitatea nu. poate fi trasă la îndoială. “Întâia, Roma

turie e Clement. Romanul,

care în numele

comunei din

apostol Paul.
scrie Corintenilor: „Aţi primit epistola, fericitului
ceva spiCe v'a scris el la începutul evangeliei ?:_Întradevăr şi. Apolo,
Chefa,
și
ritual v-a: trimis el atunci despre sine,
Cor.
pentrucă şi atunci voi. eraţi părtinitori“ (1. ep. 47. ct..1.
,
arp")
Polic
et3),
Diogn
cătră
ola
epist
1, 12); apoi Ignatiei),.
cunoscute în Europa din veacul |
?) În limba armeană exista 2 epistole —
cătră Corinteni şi răspunsul acePaul
al 18. — cari sau crezut a.-fi epistola lui lor.
”
|
atea,
nticit
neaute
t
dovedi
sa
stora, dar apoi
din 16,
2) Numai

"1518

dacă: delegaţii au

dus 'epistola

să înţelege recomandaţia

3) 1: Cor. 16; ay cf. 18 sa LG, se ssr ei 2: Cor. 2 ra ef. Acta 22, a În unele
16, ș.

manuscripte

să îndeactează

bazează pe
greşit Filipi ca, locul compunerii, ce să

uniţi: să fiţi în acelaş gînd şi areeaş .
Ad Ephes. 2: „Ca intro' supunere1. Cor.
1, so cab. 18: „Spiritul cincii,
cf.
înţelegere,. şi aceeaş toţi să vorbiţii,
9

care este scândelă celor necredintioşi,

Unde
noauă însă mintuire Și viaţă vecinică.

celorce să zic prudenți“ cf. 1. Cor. L,
e înțeleptul, unde certătorul, unde fala
6, ?ș sq. ete. .
3 ef. 1.a,Cor.
9 cf. 1. Cor. 10, 50 ad Philad.
20 29 24,: ad Rom.i
ştiinţa îngimzice:
al 2.: „Apostolul . ..
5) Din jumătatea, întiia, a veacului
8.
fează, iar dragostea zideşte“ ef. 1. Cor.

nu vor morii, nici efeminaţii, nici sodomiţii
[ 5) Ad Philipp. 8.: „Nici curva
nân nescimus, quia sancti:
11:
ib,
sq-;
6,9
Cor.
1.
cf.
ştenii împărăţia, lui Dzeu
cătră Smirneni
docet“ cf. 1. Cor. 6, +. Epistola,
mundum judicabunt,. sieut Paulus
e
6y
Cor.
1.
Is. 64, , ca

ază
despre” martiriul lui Policarp c. 2. cite
7
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Justin), Atenagora?), Itala, Peșito, Canonul muratoric, Irineu);
Clement Alerandrinul“) o numește mai întii „epistola 1. cătră
Corinteni“ , Tertulian5) «te.
lretieii încă folosesc epistola: Ofiții,e), Basitide'),, [le-.
4
„racleou8), Ptolomeu?), Tatian:), Teodot:!).
|
"Obsereard.. Bruno Bauer a atacat la 1831
lelor cătră Corinteni, dar. fără succes,

autenticitatea aminduror

episto-

-$. 59. Epistola IL. cătră Corinteni. i
“Cuprinsul:
a) Apostolul apără caracterul. său a):
țămeşte: pentru

mingăierea

ce i-au

făcut-o,

după salutare mul-

cu care poate

acum lucra

ŞI la alţii mîngăindu-i — în 'Azia a suferit foarte: mult, dar. a"
scăpat — rugăciunile lor pentru diusul le-a meritat, căci totdeuna
le-a voit numai binele — el voia să vină la dinșii şi, dacă n'a, făcut
areasta,

apoi. să nu-l

creadă

nestatornie,

ce nu

convine

cu

predica -

evangeliti, ci îi era foarte greu să vie mai odată cu asprime; le-ă
scris aşa aspru în priviuța, încestului ca să înlăture: păcatul; ei. îi
pot ierta, ceva, din canon, dacă află aceasta de bine — pe apostol îl
pot cunoâşte din neliniştea ce a simţit-o, pentrucă în Troia nu s'a
"întîlnit eu Tit şi din rezultatele lucrării sale, cari numai prelingă:
intenţii bune: să- pot ajunge — el nu să laudă ci aceasta, 'deoarete
-ei singuri îi sînt epistola de recomandare, deși nu. atribue
sieș
aceasta, ci lui. Dzeu. care a făcut o lege noauă, nu a literii, ci a
spiritului — dacă legea veche a preamărit pe ceice o vestiau, cu
atit mai bucuros. şi cu încredere păşeşte el pentru legea cea noanuă
" Dial. e. Tes. p. 253:
„a zis Cristos. „vor fi dezbinări şi orez:
cf. 1. Cor. 11,
sei ÎL. p. 338: scai era. pasha Cristos, care în urmă sa jerttit:
cf.-1. Cor, 5,, ete;
- 3) De resurrectione 4: „Este învederat, că după apostol ce e peritor şi să
risipeşte trebue să imhrace nestricăriune& cf. 1, Cor. 15, şş. :
3) Adv - haer. 4, 27, 3: „Et hoc autem apostolum in cpistola, quae est ad
Corinthios, manifestissime 'ostendisse, dicentem : Nol enim vos ignorate, fratres,
quoniam patres nostri omnes sub nube fuerunt“: cf. 1. Cor. 10,4, sq. *) Paedag. I, G: „Cu multă hatărire fericitul Paul ne-a abătut dela ceartă
în întiia sa epistolă cătră Corinteni, „unde : serie astfel: Nu fiți prunci cu mintea“
"ete, cf, 1. Cor. 14, se.
5) De praescript. 33: „Paulus in prima ad Corinthios notat negatores et

,

dnbitatores

resurreeiionist.

*) După Ipolit (Adv, haer. 5, 8. 7,26.8, 10) atribue
î) Ilem ibidem, vezi ohs. 6.
% După Ori,igen, Comment. in Joann. 13, 29.

?) După Irineu, Adv. haer. 1, 3, 5. 8, 2,

a

epistolei canonicitate.
.

|

!

|

19) Clement Alexandrinul zice Strom. 3, 22, că cuvintele li Paul” din 1.
Cor. 7,4 acesta le „explica sofistico“; iar Irineu, Adv. haer, 3, 28, 8 relatează,

că

considera

15, s, e Paulo

dicta.

ui) După! Clement sdlerandrinul,

Exe,

49.

cf, şi Hug |. e. 1. paz.

!

417 sq.

e

E
— grația dzeească îl încurajează a combate toate

învinuirile

și ju-

s

stificîndu-să sau recomandindu-să apelează numai.
la conştiinţă, deoarece predica lui arată, că el a vestit o putere dzeească, deși singur .
e asuprit şi strimtorat, ca astfel să să descopere atotputința lui Dzeu
— el ştie că trebue să călătoriască în patria sa şi caută a plăcea

lui Dieu —

acestea nu le serie

părerea lor despre el so. aibă
el e pătrunsde dragostea lui
omeneşti nu-l mai stăpînesc și
să nu piardă graţia dzeească,
feriască de profanarea trupului

pentuuca

să să recomande,

ci ca

şi contra celoree caută
a-l. degrada —
Cristos; a murit cu acesta; patimile
caută numai să-i împace cu Dzeu —
ci lăpădîndu-să de viaţa păgînă. să să
și a spiritului, iar. pe dînsul să-l pri-

miască în inimile lor şi să: nu creadă, că ar fi făcut ceva din ceeace
afirmă contrarii lui — ştirile aduse de Tit i-au făcut mare bucurie.

„b) Îndeamnă a contribui la, colectă (S, —9, 15): credincioșii
din Macedonia au primit în belşug graţia dzească,de aceea crede
că Tit va, aduna, şi la .ei. ceva pentru fraţii lipsiţi din Ierusalim;

.:..

fiecare să dăruiască după putinţă, nu de silă.: -

sale apostoleşti (10, a—13, 33): Provoacă
c) Apărarea autorităţii.
că el pășeşte cu curaj și, cînd e la
aminte,
aducă,
să-şi
pe contrari

ei nu numaiîn scrisoare, deci să nu-i dee anzăa să folosi de autoritatea sa — dușmanii au numai ăcel merit că-l înegresc, precînd

el să poate provoca lu întemeiarea

comunei

că testimoniu

al lucrării

“sale, iar progresele din această comună îl vor îndemna cit mai curînd
a merge întralte părți

să -vestiască, evangelia, fără

a

să

amesteca

'— el nu să laudă decit numai în Cristos;
unde alţii deja au lucrat

-dar lăudindu-să pe sine să îmbracăîn haina nebuniei şi e Jjaluz ca
credincioșii să nu să abată dela mirele sufletului lor — ei să lasă
a-i seduce învățătorii falși,de aceea 'să ştie, că. el cu nimic nu stă
îndărătul „marilor apostoli“, ' căci și el ca ei e instruit în adevă-

rurile creștine; sau podte să deosebeşte el şi'e mai mic decit dînșii

t ceialalţi ?; el
nu primeşte daruri, nici de a fi întreţinuca
“pentrucă
și pe ceice să
îndemne
să
astfel
ca
despreţuit
arate
să
să
voiește
“numesc apostoli ai lui Cristos a-l imita, sau cel puţin a-i demasca;

el a suferit pentru Cristos "mai mult

decit

dușmanii

săi, dar a şi -

primit mai multe descoperiri, prin ce să preamăreşte Dzeu, nu'“el,
căci el ştie că e slab şi supus ispitelor —. trimiterea, sa de Dzeu a,

-dovedit-o

cu semne și minuni;

să deosebeşte de ceialalţi apostoli numai

prin aceea, că el toate a făcut fără a pretinde

venind la ei nu-i va îngreuia cunimic,
menea, d. e. Tit —
căci e] voiește numai
să teme că va trebui
mu i să 'va ierta; să

ceva,

şi chiar

acum

dar și aderenţii lui fac asă- -

că e delipsă a să justifica înaintea, lor,
nu crede
mîntuirea lor; trebue să vorbiască, aşa, pentrucă,
să, fie mai aspru decum ar dori — acum nimic
caute ca să nu pășască judecînd în numele lui

Cristos, ci fiecare să să ispitiască, -iar el va arăta că Cristos

e cu:

dînsul; să roagă la Dzeu ca să nu aibă trebuinţă de aceasta; el. dorește mai mult perfecţionarea lor, decît să arate autoritatea sa, pţi,

2887
nîndu-să de. Dzeu,
celui în 3 feţe:).

acesta nu-i va
a

părăsi;

binecuvîntarea lui
îi

Dzeu

Anza și scopul. Paul scrie. din Bfez o. epistolă la, Cozint |
($. 88); trimite apoi pe Tit înţelegindu- să, ca în Troia să să
muiiniaseă — ce să întîmplă în: Macedonia, (2. Cor. 2, se sq.
7, 5 SQ.), deşi îl așteaptă timp mai îndelungat (2. Cor. 1,ş
sq.). Știrile aduse de Timotei?), îndeosebi însă ale lui Tit, dau |
îndemnul la scriere. Acesta, îi împărtășește, că. întiia epistolă
a avut efectul dorit. Toţi credincioşii Sau întristat pentru: cele
întimplate în mijlocul lor (2,
sq. 5, sq. 7,3 sq;) ; dușmanii
iudaizanți încă nu încetaseră a vorbi de rău pe apostol (1, +5
3,1 59.10, 3 sq.). Aşa scrie a doaua epistola cătră Corinteni.
trimiţindu-o - prin Tit şi alţi .doi fraţi (8, 16—24)5.
Scopul să îndegetează 13, „0: '„De aceea nefiind de față,

scriu acestea, ca find de faţă să nu intrebuințez asprime după
puterea care. mi-a dat Domnul spre întărire, iar nu spre surpare“ [ef. 1, as. 24 2, 3. 13, 2]. El accentuează autoritatea . .
sa apostolească, care dușmanii -o atacaseră, asigurind după Testabilirea, ei lucrarea în mijlocul lor, |
Timpul,*) locul compunerii. Scriind apostolul Ta an. 57. sau

58. această epistolă nu mai era în Efez și pi ci preste. Troia
trecusă în Macedonia [2, 13. 7, s. 8, a: 9 cf. Acta 20,,],deși nu să poate indica mai „aproape

locul sorierii. 3

Autenticitatea. Cuprinsul. și forma dovedesc fără, îndoială,
că Paul a scris. epistola, iar mărturiile istorice. dau deplină
siguranță, despre autenticitate.
Deja, Clement Romanul. [1. Cor.

5]

şi Policarp [ad Philipp.

Dope

[5.

2. 6] o cunosc; în epistola. cătră

8] să: descriu creştinii cam

ca 2. Cor.

10, ș. 6,

—0; „Leofil dela Antiohia [ad. Autolyc, 1, 2. 7; 354] între1) Între singuraticele părți există deosebiri: anume să repeţese unele luceruri, nu să trece în nod firesc dela o parte la ceealaltă şi să crede, că epistola,

wa fost serisă d'odată, ci cu întrerumperi...

2) Unde s'a întilnit: cl cu Paul (în Efez sau după
nu ştim, dar din epistolă (1,,) vedem că era la Paul,

părăsirea

acestui

3) Origen (Eusebie H. E. 6, 25) ete. cred, că unul dintre soţi e Luca,

aceea, în mai multe manuseripte să află observarea.:

„prin Tit şi Luca“

oraş)

de

iar Teo-

doret zice că Barnaba. Din 2. Cor. 8, „a au combinat alţii şi de aceea postaeriptul :
„prin Tit, Barnaba şi Lucai,
4) Misionada a treia — petrecerea, în Macedonia, în Ahaia 3 luni; călătoria
la Filipi, petrece aici 8 zile, merge

la Troia

—

Ierusalim.

5) Astiel Crizostom și Teodor et, iar postscriptele manuscriptelor mai noaue

spun, că Filipi e locul compunerii —

„ar dedus din 2, sa că ar Î

voie,

ce a trecut

!

şi în Peşito.

i

Biserica

catolică

—

239

—

buințază, expresiuni luate din 2. Cor. 5, 4. 7.

Ll, 19; „Să

Corinteni“ ; Clement Alexandrinul,*]' Tertuliant]
eretici o recunosc de canonică Ofiţii,5] Basilide]

ete. Dintre
ete. .

află în Itala, Peșitoși Canonul muratoric, la Atenagora;!] iar
Irineu] cel dintii folosește numirea „a doaua- epistola, cătră

Obserrare, Din punct de vedere dogmatic

"

epistola nu să poate compara

cu

întiia, dar este de înteres din altă parte. Din nicio epistolă nu cunoaştem aşa bine -

pe apostol; în nici una nu ni să zugrăvește dragostea lui cătră Cristos şi biserică ;

în nici una nu vedem graţia, înaltă dzeească, de care el a fost părtaş şi umilinţa
de care era pătruns ca tocmai în aceasta. Limba, e conformă cuprinsului şi, pri- . .
vindu-o drept expresiunea retoricei naturale, e cea mai frumoasă: între epistolele

E

-

a:

m

Imi Paul.:

$. 90.

ae

Epistola cătră Galateni.

Locuitorii acestei provinţi sînt un ram al hordelor celtice,

Galia
din ra
cari în veacul al 4. n. d. Cr. au început a emig
Acestora
mică.
Azia
în
spre Panonia şi Iliria, ajungind pănă

urmează în veacul al 3. Tectosagii în unire cu Trocmii şi L0listoboii . [locuiseră “spre apus de Garona], care aliindu-să cu

emigraţii de mai nainte. fundară un imperiu - puternic; dar
atrăgîndu-i bogăţiile. Greciei și ale Macedoniei invadară în 3

espedițiuni

[281—279' n. d. Cr.],

pănăce la Delfi . fură în-

vinşi şi mai de tot nimiciţi. . Unii din rămășițe s& întoarseră

în Panonia, alții merseră în Macedonia,

întemeiară un regatcu

alţii în Tracia, unde

capitala: Tyle.7] Încă înainte de cata-

strofa dela; Delfi [la începutul espediţiunii a'3.] să desparte 0
trupă de cam 20.000, condusă de 13 căpetenii, între“ care
Leonnorios și' Lutharios.. Aceştia prădind sosesc la Bizanţ, trec

le, citate în $. 88. zice
1) De resurrectione, nemijlocit înainte de cuvinte
ori bine. ori rău“ cf
trup
în
făcut
a
ceeace
e
dreptat
'după
lua
re
va
„că.. fieca
a
o
rr.
e
so:
2. Cor. 5,
ad Corinthios
,
secunda
în
:
Paulum
aperte
t
„Dicun
l:
7,
3,
haer,
2) Ads:
um* cf. 2. Cor. 4, +;
dixisse: în quibus Deus saeculi huius excaecavit mentes a infideli
ios: quoniam
Corinth
ad
secund
epistola
in
ait
us
apostol
„Namet
ibid. 4, 28,3:
,
|
“ Christi suavis odor sumus Deo“ cf. 2. Cor. Za
ma cucredinţii a numit-o mireaz
5) Strom. 4 p. .. iar învăţătura comună a
„Căci pănă în ziua de acum.e
si
2,
Cor.
2.
cf,
ni“
Corinte
noştinţii în a 2. cătră
E
E
A
|
acelaş văl ete. cf, 2. Cor. ds.

incest, să
13 zice, că. 2. Cor. 2, e—sa CATE să rapoartă:la,
-4) De pudicitia
„
Ie
-.
află „in secunda ad Corinthios“,

5) După Ipolit, Adv. haer, 5, 2. 7; 7, 26; 8, 10,
5) Jdem ibidem,.

|

e

7) Polybiu, Histor, 4, 45 89, .-

2.
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în Aia mică, 1] ocupă
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Nou-lliumul,

dau ajutor lui” Nicomede,

regele “Bitiniei, contra featelui său revoltat. In urma servițelor .
făcute capătă dela
așază

în locuri

acest rege o parte din Frigia;2]

stabile, ci continuă

viața

de mai

dar nu să

nainte, pănăce

Atal I., regele Pergamului, îi învinge [pela 229 n. d. Cr.3].
și îi sileşte a să aşăza întrun loc. Acum ocupă ei 0 parte
mare din Frigia cu părţi mai mici din Capadocia şi Pont,
teritoriu dela, natură foarte. frumos și roditor, dar necultisat,
între riurile: Halys și Sangarius,] care pe: încetul să numi
- Galatia, adecă fara celtică.5] Acest teritoriu să împărți între
cele 3 seminții: Trocmii ocupă partea înspre nord-răsărit, cu
capitala Tavium; Tolistoboii pe cea dinspre miazăzi-apus cu .
.Pessinus, iar Tectosagii centrul cu capitala Anchira, [acum
“Angora;: vezi Strabo]; nu încetară însă a prăda singuratice

provinţe.. Contra, Romanilor
dar conzulul

Cneius'

dau ajutor. lui Antioh cel Mare;

Maulius

Cr. şi între condiţiunile

de

Vulso

îi învinge

pace să pune,

de pănă aci să păstreze constituția,

la, 189 n.

d.

ca părăsind viaţa

lor (Liv. 38, 40]. Prin-

cipii următori ai Galatiei află toată fericirea in supunerea, faţă
de Romani; uneori. le. succed: a mai adăoga la, teritorul ţării,
iar Dejotarus poartă și titlul de rege [Strabo, 12 p. D547].
Urmașul său, Amyntas,. îndeosebi favorizat de Antoniu şi August, capătă. prelîngă Galatia incă Pisidia, Isauria, părţi din

- Licaonia, Pawmfilia,. Frigia şi Cilicia [Dio Cass. 51, 2.p. 443;
Strabo,

12 p.

569. 571.577].

Favorul

tot mai mult independenţa naţională.

Romanilor micşorează

După moartea lui Amyn-

tas [după -o guvernare de 11 ani e omorit la 26 n. d. Cr.]
Romanii ocupă țara ȘI,. desp: irţiud părțile. din Cilicia şi Pamfilia, o supun unui propretor cu reședința, iin Anchira, care fiind
in Galatia, să niuni astfel oficial și nou înfințată, “provinţă. -

[Strabo, 12 p.: 567. 571; Dio Cuss. 53, 26]. Aceşti locuitori
aparțin la gintea, germană, iar limba lor — după Ieronim, -—
1) Pela 279 n. d. Cr., Pausan..10, 23, 9.

E

| ă

2) Justinus 25, 2,
3). Livius 38, 16. 33, 21; Pausan. 1, 8,1.

a
!

1) Strabo 12 p. 567, Pausan: Attic. 4 p. 11, 12.

5) Tuorai

e o formă mai noauă a lui Atizor sau Keirar

(Paus.

1, 3, 5) cum să numinu Celţii preste tot (Strabo d, p. 169) şi să întrebuințază

abia mai tirziu de Celţii din Azia mică.: Aceştia mai apoi adoptă cuvinte greceşti,

de aceea să numi provința Gallog! "aecia (Pausan,, 1, 4,8).

+

—
samănă

foarte mult

Trier-ului.1]
Cuprinsul:
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cu cea vorbită pe

DN

E

timpul: său împrejurul

-

Sa

a

|

a) Partea apologetico:polemică (1,;1— 4, so): după întroducere arată,
că wa fost trimis de oameni nici n'a primit instrucţie dela oameni,
ci apostolia o are -dela Isus Cristos, care prin moartea sa de pe

cruce a şters păcatul şi a înviat din morţi — să miră că s'au abă-

tut aşa curînd dela învățătura lui, deoarece el le-a predicat pe Cristos
necăutînd a plăcea oamenilor,
“ce să. dovedește
din împrejurarea, că
fiind mai nainte fanatic apărător al iudaizmului, acum predică evangelia, deşi nu: s'a pus în. vro legătură cu ceialalţi apostoli, cunoscînd numai pe Petru şi Iacob— mergînd după 14 âni la Ierusalim
(Acta 15) a predicat, “că creştinii sînt liberi de lege, ceeace voind a .
dovedi n'a lăsat ca Tit să să taie împrejur, deşi iudaizanţii cereau .
aceasta —-n'a fost silit a revoca. ceva din ce făcusă;-din contră!
stilpii. bisericii îl recunosc.
lor coordinat; iar cînd .Petru începe a să. .
abate dela, învățătura libertăţii decretate pentru creștini i-sa opus—
foarte mult au greşit ei,-că s'au abătut dela adevăr, căci Spiritul sînt”

prin semne şi minuni le-a arătat puterea creştinizmului — Scriptura . .
învaţă lămurit, „că

credinţa şi, naşterea, spirituală

S'a dat lui

înainte
de

-dela Avram,

nu

naşterea trupească, justifică, ce să. dovedește de acolo, că promisiunea
Avram!

lege cu

430

de ani;

iar legea

avea

“numai menirea a pregăti spre. credinţă, deci nu -poate.. justifica; “ea
a avut lipsăde un mijlocitor, nu-promisiunea ; între lege şi promisiune nu există contrazicere ; Iudeii au' avut legea ca, prin ei să fiecu putință mîntuirea şi pentiu păgini; dar împlinindu-să aceasta, legea nu
mai avea scop; prin miîntuirea lui Cristos s'au șters. deosebirile; ei

au drepturi la promisiunea lui Avram, căci sînt fiii lui Dzeu.şi deci
scoşi de sub tutela legii
—;ei să vadă răul săvirșitși cit demult
l-au întristat;

cînd

era la dînşii. dovediseră

dragoste

foarte mare;

nici slăbiciunea lui nu i-au abătut de a nu-l asculta, .ba fiecare bucu- .
ros Sar fi jertfit pentru el — însăş legea condamnă: procederea lor;
Avram a avut 2 feciori: unul dela servitoare şi altul dela cea liberă;
iar membrii -.
Ismail și aderenţii legii sînt fiii “trupeşti.ai lui Avram,
bisericii

sînt

fraţii” lui

Cristes

şi moștenitori

ai

bunurilor “vecinice

făgăduite. lui . Avram; legea “nu-i mai. obligă, căci să. porunceşte-a
alunga pe fiul. sulavei.
Aa
b) Partea parenetică (4, 3a—6, aa): tăierea împrejur nu foloseşte

nimica, căci numai o cale. duce la mîntuire; celce să învoieşte a să

Ma

1) Prolog; in libr. see. comment. în epist. ad. Galat:: „Marcus Varro cunc-

-

et promissum in exordis

.

-tarum antiquitatum dilizentissimus perscrutator, et ceteri, qui eum imitati sunt,
multa super hac gente et digna, memoria tradiderunt“ Din propria, esperinţă adaoză .

(scit mecum, qui vidit etc.): „Unum
reddimus,

Galatas excepto

sermone

est quod inferimus,

Graeco,

quo omnis

Oriens

linguam eandem pene habere, quam 'Trâviros, nec referre,
Da
ae
ruperint&,

loquitur, propriam

si aliqua exinde corpă
16

—
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_tăia, împrejur trebue să observe legea întreagă şi o recunoaște aşa .
de mijlocitoarea grației, deşi ea sa desfinţat prin Cristos; acesta să deosebeşte de biserica lui Cristos, în care dragostea e cea mai înaltă
lege; e trist că cetitorii: după un început așa bun sfirşesc așa, de
slab —

Ja acestea poartă

numai

unii

vina; el

nu, căci a trebuit să

“predice ceeace era delipsă, deși șa atras-urmărire, ce nu să întîmpla,
dacă făcea concesiuni; aluatul să să depărteze din mijlocul lor ca să
dobindiască iarăş pace și libertate, pe cari unii voiesc să le răpiască
şi cari fără iubirea aproapelui nu pot exista; iar dacă aceasta acum
a încetatşi comunele sînt în primejdia de a să pierde, atunci nu
poate fi bun nici pomul, carea produs aşa ceva; adevărata libertate
creştină o pot avea numai în spiritul lui Cristos, iar lupta care e
în noi ne îndeamnă'a vieţui după spirit, deci nu mai avem lipsă de |
lege; Galatenii în teorie și 'praxă. să rămînă, în creştinizm — iubirea
de sine s'o supunem : cît să poate de mult arătind dragoste şi blin-deţe cătră aproapele; după meritele faptelor vorfi remuneraţi ori pe„depsiți — sfîrşitul îl scrie cu mîna sa dovedindu-le cât ţine,
ca ei
întru toate să observe
cele espuse pănă aci; arată scopurile celorce

„voiesc! a-i abate dela, calea adevărată; salutare.

|

„Amza-şi scopul.În a 2. misionadă Paul vine în ţinutuvile Galatiei şi întemeiază comune creștine (Acta 16, ), cari:
“conzistau din Iudei și păgini.:) În a 3. misionadă le cercetează
iarăş întărindu-le în credință (Acta 18, 2 cf. 19, ,. Gal. 4, 13: 5). După depărtarea lui vin și aci.ca în alte comune (Acta -

15; Gal. 2, „- sq.) iudaizanţi (Gal. 1, c. 4, 18)2) care susţin, |
că spre a întra în creștinizm e necesară legea mozaică (Gal.
5, 2e use see 6; 12 SQ-) şi ştiind, că Paul luptă cu energie
contra acestei învățături,
atacă autoritatea lui apostolească
„afirmind, că el nu e: învăţăcelul Mintuitorului, deoarece nu

l-a văzut și că a, fost instruit de apostoli, dacă nu de oameni
în genere (Gal, 1. 1. a. 2,3 SQ. + SQ.); învățătura lui despre
- justificare contrazice descoperirii dzeeşti, după care poporul israiltean ţinînd . poruncile legii să poate mintui (3, e 5q.); ba

unii afirmară chiar,

că ea contrazice

oricărei învățături

mo-

1) Gal. 3, sa- sa za» ago În ao se Cf. By ao: d» pe sa are sue Boa Ga sac
.
N2 Din epistolă rezultă că aceştia au venit nu multă vreme după întemeiarea
comunelor şi părăsirea acestor ţinuturi, deoarece fiind Paul a doanaoară aci de
faţă are să lupte contra lor. E! afuriseşte 1, 4 evangelia care să deosebaşte dea
lui; spune adevărul celor îndoelnici (4, 14); arată celorce voiese a să-tăia împrejur că
trebue să observe legea întreagă (5, 3). Să pare deci că venind acum a doauaoară

Imcră cu succes contra iudaizanţilor.şi nădăjduia, că spiritele iarăz să vor linişti.
După depărtarea sa, însă urmează reacţiunea, deşi e drept că creştinii încă nu s'au
tăiat împrejur (4, 10), dar erau aplicaţi spre aceasta (5,4)

sărbătorile jidoveşti (4, ,,).

Ma

și începuseră sa

|

ţinea,

—
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rale 5, 13 Sq-). Acestea îndeamnă pe apostol a scrie. epistola.
de față, în care combate atacurile dușmanilor, apără autoritatea,

sa apostolească
contrarilor săi.

și invăţătura ferind. pe Galateni de amăgirile

Timpul, locul compunerii. Epistola Sa: scris după cele
istorisite Acta, 18, 23. 19, 1, Și 4anume din „Btez, pela jumă-

tatea, anului. 55 d. Cr.1)

Autenticitatea, + Și într agitatea dovedesc codicii existenţi Şi
multe mărturii istorice. Aluziuni puţin sigure: la epistola, -n0astră întimpinăm în “epistola lui Bar naba. 19.- şi la Herma
(Simil. 9, 13), Clement Romanul,?) Ignatie ;9). ' mai. sigure la
Policarp ; :: sigure la Justin Martirul 5)". Canonul muratoric,.
Peșito, Iala, Atenagora,5) iar Irineu?) citează, epistola cu. nu-

mele; . Clement Alexanădrinul5)

Tertulian?)

etc... Dintre eretici -

1) Conciliul apostolesc din Ierusalim şi cele întîmplate cu Potru în Antiohia,
aparţin trecutului (Acta 15; Gal. 2,, sq. «4 sq-); comune creştine (Gal. 1,4) nu
ne sint cunoscute în aceste ţinuturi înainte de misionada a doaua; apostolul trebue să fie fost aci deja, de 2. ori (Gal. 4, ,3); în urmă din Gal. 4,,p rezultă, că

sărbaseră un an sabatic, care după calcularea iudeilor a fost pela 54 şi 55.
„Să observă că la, nicio epistolă nu

s'au făcut atitea ipoteze ca

fiind vorba. de timp şi locul compunerii. Marcion.zice,
Paul;

Crizostom. crede, că s'a scris înainte de

cea

la

aceasta

că e întiia epistolă

cătră

Romani;

lui

a

a lui
urmat

| Ecumeniu şi Zeofilact afirmînd, că s'a scris în Efez. Teodoret susţine, că aceasta,e întiia epistolă scrisă din închisoarea dela Roma, ce Jeronim dovedeşte din 4, ş. 6,
ze 10, » Părerea

aceasta

a.:trecut. în

Eyoaqn AN0 “Pums), în
Eusebie dela Emesa, Eutaliu
În timpul mai nou s'a
iar dela, mijlocul veacului al
3) Ep.

1. ad'Cor.

subscripţiile

unor

manuscripte

(B.*

E. L.

amindoauă traducerile siriene şi în cea, coptică, la .
etc:
,
crezut, că ca e cea din urmă epistolă a lui Paul:
18. sa afirmat contrarul, adecă că e cea dintii.

1 cf. Gal.

1,,; cap. 2.cf. Gal.

3,

5) Ad Philad. 1. cf. Gal. 1,4; ad Magn. 8. cf. Gal. 5,:sa.
4) Ad Philipp. 5: „Ştiind deci că Dzeu nu să
"5)-Acesta citează (Dial. ce. Tryph. c.. 95). Deut.
90. 96. să, desroaltă învăţătura, indicată în Gal. 3, so
„Fiţi ca mine, căci şi eu m'am. făcut ca voi“ cf. Gal.

atjocureşte“ cf. Gal. 6, ze
27; 3, după Gal. 3, 1; Dial,
si; Cohortatio ad Graec. 5
4, 1 5, 20-

6) Legatio 16. cf. Gal. 4, .

N

7 Adv. Haer. 3, 7, 2: „Sed et in ea, quae est ad Galatos, sic ait (apostolus);
Quid ergo lex factoruni? Posita est, usque quo proveniat semen, 'cui promissum

est“ Gal. 3, „9; 3, 16, 3: „Et iterum in epistola, quae est ad
autem venit plenitudo temporis“
etc, i:

Gal.."4 19:

?) Ady. Mare, 5 p, 462,

e

-

cum

ait,

Gal. 4, 4. ș.

„De aceea şi Paul trimiţind. Galatenilor. zice:

2) Strom. 3, 15:
care iarăş vă nasc“

Galatas,

|

NE

fiilor, pe .
|

e

i

:

aa

16%

—
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o folosesc: Valentn!) și aderenții lui; învățăcelul său eodot?),
e
|
Ofiţii,2). Tatian*) şi Marcion.5)
Obserrare. Bruno Bauer (rit. der paul.. Briefe IL. 1851) a atacat” epistola
|
fără oarecare rezultat. *

„$. 91. Epistola cătră Efezeni,
La Efez,0) un 'oraș foarte renumit pe atunci, vine Paul
|
în misionadă a 2., cînd trece dela Corint la Antioîntîi
mai
hia (Acta 18, 1» sq.). Pe fundamentul pus de el au zidit mai

te și Priscila (Acta
deparAquila

(hu aa sq. cf.

18, «s Sp. 26), poate şi Apolo

1. Cor.-, s Sl. 4,e. 16, 12). Învăţăceii lui

- Toan să întrupară la, comună - fără opoziţie (Acta

19, 2—: cf.

18, +ș) conlucrind la întărirea ei (18, 27). În a 3. misionadă |

sq.) petrece mai 3
venind apostolul a, douaoară (Actă: 19,
ani, predică Ludeilor?), apoi păgînilor ($. 84.) şi întemeiază 0 comună5) cu influință în Azia mică (Acta 19, so sq. 20.
2 'sq.). Dintru început comuna, conzistă din iudeo3; Sq. 21,
și păginocreștini (Acta 19, „—10: 20, 2), iar pe timpul scrierii.
1) După Irineu, Adv. hâer. 3, 3, 5.
3) Eclog.

|

53 cf. Gal. 3, se: so-

2 Ipolit, Philos. 106—114....

€ Jeronim, Comment. in Gal. 6,
|
,
5) O pune în fruntea epistolelor pauline ca „principalem adversus Judaismume.
e EL aparţinea, la cele 12 oraşe ionice din Azia mică; fusesă mai nainte

locuit de Carei şi Lelegi, apoi ocupat pela 1020 n. d. Cr, de Jonieni sub Androclu,
lui
care adoptară cultul existent al unei zeițe dindu-i numele Artemis. Poziţiunea

-

favorabilă îi căştigă foarte curind nume în arte, științi şi comerț, întroducîndu-să

şi demoralizarea aziatică, al cărei centru era, templul zeiţii Artemis; care. fiind ri- :.
sipit la 21. Iulie 356 să zidi şi mai pompos (era, mai mare decit domul din K5ln);
"_risipindo-să în urmă de Goi pela 262 sau 263 d. Cr. există acum de el numai
: ruine. Sub Croesus pierde Ef'ezul independenţa, iar după surparea imperiului Lidiei ajunge sub Persi pănă ln 334. Alexandru cel dare îl favorizează foarte mult
la 133 împreună cu imperiul Pergamului e supus Romei. Alte oraşe ale Aziei
după aceasta pierd însămnătatea lor, iar Efezul devine (dela 133 resp. 27. n. d
„* Cr.) centrul cetăților din Azia mică (are deosebite numiri, în urmă să numeşte
Azia, proconzelară) numindu-să întiia și cea mai mare JMetropolă a Aziei. în 7.
N. Eiezul sau locuitorii lui să amintesc adeseori. Acta 18, so. as- ase 19, 120, as.
20, «5 sq. 21, se; Rom. 16,; 1. Cor. 16, ș; 1. Tim. l,ş; 2. lim. Le se: 4 sa; Apoc.
1.
2,aş chiar şi Acta 19, o: 20, sec ss 0f. 27,3; 2. Cor, ls; 2. Tim. ls
1,
Petru 1, fiind vorba de Azia.-pare — deşi nu escluzir (1. Cor. 16, 9; Apoc. 1,4)
i
|
— a să avea în vedere Etezul.
7) Aceştia cercetau Ierusalimul la sărbători, unde ca şi în Efez (Acta 18, ase
celor
asămene
19,,) aveau sinagoga lor (Acta 2, ş: 6, p) fiind zeloşi pentru lege
din Iudea (Acta 19, s0-—uz+ 2, aș SA: 24, si). Iostf Placiu încă aminteşte poziţiunea,
lor favorabilă în Etez (Antig. 14,:10, 5; 16, 2, 2 sq. 6,4 sq.); de unde să ex:.

plică cum învăţăceii Botezătorului petrec aci fără a cunoaşte calea. creştină

- vărată (Acta

19,

sq. cf. 18,,, sq.)

şi că Paul caută a lucra

încă în

misionadă. deşi nu poate răminea timp mai îndelungat (Acta 16, ş).
2)-Avind prepoziţii săi rezultă, că era organizată (Acta, 20, 47. 35).

a

ade-.

doaua

.
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epistolei elementul păginocreştin
cf. Efez.

1, s2 SQ.

e preponderent

2, a SQ: sa+ 19: 3, and

(Acta 19, 26

19).

Cuprinsul :
a) Partea dogmatică (1—3): după salutare mulțămeşte Dzeului

.

său, care a ales pe credincioşi din iubire şi a efeptuit aceasta în
sîngele lui Cristos: — aceasta înlătură rătăcirea și neştiința înlotuindu-le cu înțelepciune şi cunoștință, îndeosebi însă împărtăşeşte ea
a cunoaşte planul vecinic al lui Dzeu, după care voiește el. a -renoi .
toate prin Cristos şi a ne da pe Spiritul sînt arvună a moştenirii
vieţii vecinice — mulțămeşte lui Dzeu, că cetitorii stau în credinţa
şi dragostea,

lui. Cristos

şi nu

va înceta

nicicînd

a să ruga

la Dzeu,

ca acesta, să-i întroducă. tot mai mult în cunoștința adevărului creștin,
ca aşa să cunoască - mărimea

avuţiei lor în

Cristos,

a cărui înviere

le asizură o moştenire mai bogată, decit toate corurile îngerilor —..

această înviere deja produce în ei roduri. căti și pe ei Dzeu i-a
înviat din iubire, .nu după. meritele lor, din moartea spirituală —
era un timp cînd ei ca păgîni stăteau în urma Israiltenilor, acum
însă s'a surpat păretele despărțitor între ludei şi păgîni; amîndoauă
de- .
părțile omenimii sînt una prin:o credință şi un Spirit sînt; au

venit o familie a lui Dzeu.și deci nu mai sînt străini, ci petri al-a .
cătuitoare ale marelui edifici, care e biserica — el are chiemarea
închi-.
introduce pe păgini în biserică, din care cauză suferă acum
la.
aleși
sînt
păginii
şi
„că
soare; descoperirea dzeească i-a arătat
mintuire şi această

mai

mie

taină vestește

dintre toţi, adecă:

el oamenilor

și îngerilor, deşi €

prin Isus Cristos şi credința în el

cel
a să nu-i abată dela cunoştinţa + adevăne mîntuim — închisoare-lui
și iubire să rămină rată; să roagă la Dzeu ca cetitorii prin credință
dragostei lui.
ea
mărim
te
cunoaş
spre-a
uniți cu Cristos

“ totdeuna
b) Partea parenetică (4-— 6):

cunoștința lor mai înaltă so do-

.

în dragostea
dovediască prin viaţă corespunzătoare, care să arată
tuturor
scopul
dar”
te,
deosebi
sînt
Cristos
“creştină — darurile lui
luminei,
fiii
sînt;
că
arate
să
ei
—
corp
întrun
toți
pe
este a uni
pe omul cel vechi
să fugă de lucrurile întunerecului, să desbrace
nu minţască. să să
Dzeu,
după
făcut
e
îmbrăcînd pe cel nou, care
să iubiască unul “nu-să minie. să nu urastă, să nu să certe. ci să

pe altul; să fugă de necurăţie

— să întrebuințeze bine timpul întru

la un
rii lor şi să nu să dea beţiei, ci să, să adune
mîntuia
agonis. ire
nţele
datori
iastă
împlin
să-ş
fiecare
—
Dzeu
pe
loe spre.a preamări
,
femeia
că
iubias
să-ş
ul
sale; femeia, să să teamă de bărbat; bărbat
sine
pe
e
iubeşt
să
omul
m
precu
precum a iubit “Crist.os biserica - şi
iar aceştia să nu-i în_însuș — copiii să. cinstiască pe părinţii lor, Cristos, stăpinii
să fie
tristeze — servii să asculte de stăpini ca de
elor
spirit
contra
bună
luptă
blânzi cătră servitori — toţi să lupte
în .
nici
stator
fie
să
—
uale
spizit
.
armele
ce,
» vele, pentru care să îmbra
și
aminte
i
ndu-ș
aducâ
rugăciune, îndeosebi să să roage pentru alţii
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de apostol — mai multe despre
tuturor paceși. harul lui Dzeu.

el le va împărtăşi Tihic;
Se
Ne

doreşte

Anza şi scopul. Cetitorii -nu dau anză la scriere, ci apo-stolul trimiţind pe ilie în Azia mică voia a vesti pe credincioși despre starea sa, Din Acta 20, za. so vedem, că ad“monează pe prepoziţii din Efez a lua samă de -turma, lor
încredințată, căci el prevede, timpuri. grele pentru biserică.

Probabil este,. că în urma ştirilor primite dela Fpafas. (Ş. 93.)
să vede îndemnat a aduce aminte credincioşilor de darurile
primite dela Cristos, a-i întări în credință îndemnindu-ila
viață adevărat creştină, deși nu să poate „afirma, -că are în

vedere

erezia

din' Colose,

pentrucă

scrie în generalităţi fără

a combate păcate speţiale sau o abatere speţială dela legea,
creştină.
Sa
i
a
Cetitorii. La, toate cărţileT. N. titlul nu e pus de însuș

autorul ; iar la cartea de faţă nu toţi citează „cătră Efezeni€.
Tertulian!) istorisește adecă, că Marcion numia epistola, aceasta
„cătră Laodiceni“. Nu: mai puţin nesigură e salutarea întro- ducătoară (1, .): -„sânților care sînt în Efea și credincioșilor
în Cristos Isus“. Cuvintele „în Bfez“ lipsescîn cod. sinaitic,

vatican şi 67 [acest din urmă e din veacul al 10. sau 12.],:]
jar din mărturiile unor scriitori ai bisericii rezultă, că omisiunile.în codicii amintiţi sînt făcute în urma, criticei. Origen la

începutul epistolei nu are adresă,

ci a cetit numai:

„sînţilor:

care sint și credincioşilor.*] Zertulian [ef. obs. 1.] să provoacă la
ecclesiae veritas, iar Vasile cel Ilavre:] crede, că epistola e
1) Adv, Mare. 5, 11: „Praetereo hic et de alia epistola, quam nos ad Laodicenos“; ibid. 5, 17. „Eelesiae quidem veritate! epistolam îstam ad Ephesios habemus emissam non ad L.aodicenos; scd Mareion ei titulum aliquando interpolare
gestiit, quasi ct in isto dilizentissimus explorator, Nihil autem de titulis interest,
„cum ad omnes 'apostolus 'scripserit, dum ad quosdam“. Motive dogmatice nau putut”
îndemna pe Marcion să schimbe titlul. deci e adevărată mărturia lui; "Tertulian
" combatindu-l nu să, provoacă Ia text (în Efez) ci la tradiţia bisericii, dovedind aşa
indirect lipsa acestor cuvinte.
:
a
%) În cel dintii, sau adaus mai tirziu, în al 2. să află ln. margine, iar în
al 3. o a doaua mină le-a şters, probabil după B. Și la epistola cătră Romani
„în Roma“ (1,.) lipsese în unii codiei (G. Schol. cod, 47), dar nime n'a atacat. “
autenticitatea explicindu-să din întrebuințarea cărţii la cetire în biserică, care
adresă în altă comună nu avea înţeles.
”
.
”
|

2) Cat. ed. Cramer, Oxon. 1812 in h. 1.

SRI

*) Contra, Eunom. 2, 19: „Trimiţind Efezenilor ca unora care întradevăr
sînt uniţi cu celce este (în înţeles absolut) prin cunoştinţă, îi numeşte care cu adevărat există zieind: sînţilor care sînt și credincioşilor în Cristos Isus; căci astfel
au predat ceice au fost mai nainte de noi, ba chiar şi noi am aflat în cele mai
>

—
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„în Efez“, pe temeiul mascrisă cătră Efezeni, dar. cuvintele
nuseriptelor, vechi, le ţine de neautentice. Ieronim!) cunoaşte
un text, în care lipsesc, aceste cuvinte; vorbeşte de. explicători
care iau cuvintele: „care sînt, qui sunt“ în înțelesul din Ex.
3, sa, unde lehova.să numește pe sine „celce este“, qui est,
cl însă lapădă această explicare.și zice, că să să explice simplu:
|
|
a
-.
„care sînt în Efeze.

„Afară de aceste mărturii ceialalți codici şi toate traduce-

rile conţiu cuvintele „în Lfez“,; şi ele trebus să fie autentice,
căci: a] numai aşa să explică tradiţia;?] b] Paul îndatinează
a numi în epistolele sale pe cetitori, deşi nu scrie totdeuna

creştinilor unei comune [1. Cor. 1,2; 2. “Cor. 1. 4] sau singuraticelor comune [Gal. 1,2], apoi scriind epistola de faţă
mar fi spus pe cine-l priveşte, cărei presupuneri contrazice

„cuprinsul

lui

[1, aş. 2,caie

33 ae A

Zihic [6, şa]; €] formula

la Paul locul cetitorilor (Rom.

dacă

2. Cor. 1, ,]; d]

sa

28-: 5, 4.16] Şi trimiterea

„care sânt“ indică, totdeuna.1; 15

1, 7; Fi.

epistola ar fi scrisă

1,2;

1. Cor.

numai '„sânților

despre care
“care sînt și credincioșilor“ am avea, un adresat,
sînţilor
mam putea, da o: explicare. potrivită, căci ar suna:

care sînt [nu numai sînți,ci] și credincioşi.

a

cuvinte,
“Acum să naşte întrebarea, cum s'au omis aceste
audovedesc
esterne
respective cine sint cetitorii?. Mărturiile

tenticitatea: lui

Bfez*;

„în

Paul în toate epistolele numeşte

că Cristos e fiul lui -Dzeu;
vechi serieri“,-El arată, adecă contra lui Eunomiu,
şi el însuş ăvrwg cv provocindu-să ca dovadă la
produs 28. 0Ux vro

cetitorii să numesc, fiind ei uniţi prin
introducerea epistolei noastre, unde chiar
există în înţeles ' metafizic, deoarere —
ce
unii
(Cristos),
exte
celce
cu
cunoştinţă
vechi textul sună: „sinţilor etc.“
zice el — după autorităţile şi manuseriptele mai
necesse est putant ex eo quod
quam”
curiosius
„Quidam,
1,4:
') Ad Ephes,
me, etiam cos qui Ephesi .
misit
est
qui
Jsrael:
filiis
dices
Moysi dictum est: Ifaec
vero simpliciter non
Alii
.,
..
atos
nuncup
lo
vocabu
ae
“sunt saneti et fide'es essenti
=:
avbitrantur*,
um
seript
sint,
fideles
ei
sancti
ad cos qui sint, sed qui Ephesi
lor,

" 2) Ignatie (ep. ad Ephes.

12) să provoa-ă la epistola lui Paul, scrisă

... care în întreagă epistolă îş aduce
riu
numindu-i: „Părtaşi ai lui Paul la miste
pe e me Da ga La 9: Policarp (ad Phi-:
3
»|,
z
cf..Efe
Isus“.
Cristos
în
ei
aminte de
ef. Etez. 2, ss: ibid 12: „Ut
faptei
din
nu
i,
mintuiţ
sînteţi
har
lipp. 1): „Prin
, et sol non occidat super
peccare
nolite
et
ini
Trascim
est:
- his seripturis dictum
24, 4 16). Ivineu (Adv. hacer.
Deat.
3
$
ps.
ef.
sa
4;
iracundiam vestram“ (Efez.
Efezeni, că. sintem memcătră
a
epistol
în
Paul
5, 2, 3): „Precum zice fericitul
t Alezandrinul (Cohort.
“Clemen
aq-5q.;
5,
Efez.
ct.
brele trupului din carnea lui“

mărturisese în Domnul“ cf. Bf.
ad gent. p. 54): „De aceea, zice. fericitul. apostol,
Terîn epistola cătră, Efezeni“ (Efez. 5, a sa.
4,1; Strom. 4: „De aceea şi serie
XLII,
tulian 1. c.; iar. afirmarea, lui Epifane (ilaer.

ştola cătră Etezeniar fi. avut
.

9),

că, AMareion prelingă epi-

şi părți din cea cătră Laodiceni, e greşită.
”

4.

a

048 —
cetitorii [vezi sub c.] — aci cercul acestora. în și afară de
Efez; espunerea e generală; nu. să află nicio reminiscență
despre raporturile personale;
nu salută pe nime, nu observăm
urme de intimitatea în care era Paul cu Efezenii [Acta 20,
im Sq., cf. epistolele cătră Corinteni,- Filipeni şi Tesaloniceni].

După .1,

«ș.'el

numai

a auzit de credinţași dragostea lor;

3, „ sq: nu ştie dacă cetitorii cunose chiemarea lui la aposto- lat; în urmă 4,20 sq. arată, că epistola nu e scrisă numai
pentru Efezeni. Din tvate acestea pare, că epistola era scrisă

ca. un

circular

pentru

primit-o Ef«zul,

avînd

mai

multe

Tihic so

comune,

ducă apoi

deşi. mai întîi a:
mai departe

“cf. Col. 4, „ sq.], în urmă la Laodiceai]
Timpul,

locul compunerii. Din

mite pe Tihic la Efezeni,

[6, a.

o

6. a, vedem,

că. Paul

tri.

iar. repeţindu-să Col. 4, „ aceleași

dispoziţiuni. pare, că epistolele acestea s'au scris în acelaş timp. .
Cu epistola din urmă (Col. 4, s—a4] S'a trimis şi cea cătră
Filimon [1o—12: as: za]. Toate acestea Sau întîmplat însă pre-:
cind apostolul era închis,și anume la' Roma, pela an. 63. d.
Cr. [Efez. 3, . 4, 1.6, 20; Col. 1, 2: 4 3-8; Filim.a.
9- 10+ 28]-2] Cu aceasta. consună şi subscripţiile din cele mai
- 1) Unii au identificat epistola, aceasta
cu cea cătră Laodiceni -(ea Marcion,
cf. Col. 4, 1) şi substituit „în Laodiceat, — ceeace nu să poate din - cauza autenticităţii lui „în Efez“; alții iarăz au zis, că ar fi existat mai multe copii. ale
epistolei, în cari era lăsat loc gol pentru numele comunei — ce însă s'ar apropia

prea mult de formularele din timpul modern.
Omisiunea

s'a făcut din. motive

şi fără intenţiune.
ntrebare

istorico-critice,

dogmatice

sau

N

practice

i

deschisă

cu

|

Ă

rămîne,

dacă

această

epistolă

e identică cu Col. 4, sa (cf.

Col. 2, ,:. Paul trebuia să doriască ca credincioşii din amindoauă com inele reciproce
să cunoască epistolele, cari
să întregesc una pe alta; apoi mărturia lui Marcion),

sau de a scris o

epistolă,

care

sa

pierdut

(Col. 4,;, salută

pe Laodiceni prin

Coloseni, a căror epistolă era scrisă odată cu cea cătră Efezeni: deci nu cra lipsă ,
a le spune ca să-i salute; Tihic duce amîndoauă epistolele, Efez. G, zi; Col. 4,-:.
de ce să meargă Colosenii la Laodiceni după epistola lor? În urmă şi aici s'a

„putut întîmpla ca 1. Cor..5, sa

Fil. 3,,).

.

1"
3) În timpul mai nou au afirmat unii, că închisoarea de aici e cea din
Cezarea. Noi vedem însă din Etez. 6, sa; Col. 4, , sq. că apostolul primeşte pe toţi,
„ce în Cezarea nn putea, face fiind închis în -pretoriu (Acta 23,,, sp.), ci numai
în Roma (Acta 28, ș sq.). Despre Onisim zice el Filim. 10, că Pa născut în închisoare — ce: să potriveşte pentru Roma, unde acesta era mai sigur ca în Cezarea
de a nu fi prins de poliţie (fugitivarii), care căuta selavii fugiți dela stăpini. Din
închisoarea dela Cezarea, apostolul ştie că nu va scăpa aşa curind ($. 85, îndeosebi
"Acta 28, 4), iar Filim. 22 ia dispoziţinni, cari exprimă nădejdea eliberării 'sale,
În urmă după Tacit (Annal: 14, 27), Eusebie (Cronicon) şi Orosiu ştim, că în anul
60. d. Cr. s'a întîmplat în Laodicea, Colose şi Terapol cutremur de pămînt ; scriind.
el Colosenilor din Cezarea să nu facă nicio amintire de această nefericire?
Sinopsa

s. Ser.

apostolul comuna
.

-

afirină,

că

epistola

Efez, ci auzisă numai

sa

scris

în Roma

înainte

de

de credinţa, ci, Aşa şi Futaliu
.

ce văzusă
-

(Zacagni,

,

mp9

multe manuscripte: „s'a scris aceasta cătră Efezeni dela Roma
a
Se
prin Tihiet.
„Cfr.
3,
i.
[1,
sine
pe
numeste
să
Autorul
atea.
Autenticit

s], Clement: Romanul!] face alnziune; o cunosc. Ignatie, [pag.
947 obs. 2] Policarp [pag. 247 obs. 2], 1tala, Peșito şi Canonul.

muvatoric. Irineu mai întii citează epistola cu numele âutorului

[pag. 247 obs. 2]; apoi Clement. Alezandrinul (pag. 247 obs. 2],

Origen [De princ. 3, 5, 4], Tertulian [nag. 246 obs. 1] etc. .
Ereticii încă - dovedesc autenticitatea: Palentin,?) Plolomeu,?]
i
Teodo]
Fi zic că
Uuii critici moderni au atacat autenticitatea din motive interne.explica,
cum
poate
“să
nu
însă
atunci
—
hotărit
scop
şi
adresă
fără
e
episto!a
'
apostol
dintre
raporturile
iar”
aposto'ească,
e
nu
care
epistolă
biserica primeşte o
nusă fie fost foarte cunoscute,ca un altul să poată. serie în
şi cumună trebue
şi înrudit cu cet
mele lui fără ă veni cu ceva în contrazicere; cuprinsul e genera!
poate tăgădui,
din epistolu cătră Coloseni: deci e. 0 prelucrare a acesteia. . Nu -să
a

că el voieşte
că exiztă înrudire între aceste 2 epistole; dar noi trebue: să ştim, Mai
departe s'a
desrolta aceleaşi idei. apoi sau scris ele în aceluş timp.($ 95.).
afirmat, că epistola de față e săracă în idei —

ce să. poate

susţinea numai

ne-

in. avuţia
cunoscînd. enprinsul «i; expresiunile ce. să află numai aici Să explică
natura lui
despre
ă,
învățătur
iar.
nonuă,
formă
de idei a apostolului, cari cer
i și în epistola 1,
Cristos şi univerzali:atea bisericii întîmpinăm cu unele modiicăr
marea,că unii
cătră Corinteni. 'Temeinicia dovezilor” acestor critici: 6 arată împrej iar altii atirmă
cătră Coloseni,
cea
din
ă
compilit
e
Efezeni
cătră
susțin, că epistola
E
.
IN
contrarul,

- s. 92. Epistola câtră Filipeni.

|

şi rîul Gangas. . Filip,

fiul lui Amyn--

,
In veacul al 7. n. d. Cr. fundară : locuitori „din inzulaul .
plato
pe.
ară]
Tassos un orașel. cu numele: Konvides5] * [izvo
e
Pangaeus
: el
între munt

„tas

[la .358 n. d. Cr.),

îl lărgeşte

și întăreşte schimbindu-i E

unii cred. cumcă -epistola
Collect. mon. vet. eccl. p. 524); iar Teodoret zice, că închiso
area ar fi una din cele
adecă
şi
Efezul,
văzusă
sa scris înainte.de ce laul
1,4. Dar'noi nu
Col.
cf
.
1.
ad
et
Ephes.
2. Cor. 11, aş (Praef. în Epist. ad
predicat în Efez.
a
ce
de
e
înaint
Roma,
lu
Paul
ut
:
ştim să fie petrec
mai nainte: cea cătră Etezeni sau - cea
ntreharea, care epistolă s* seri;
Unii zic că mai nainte sa scris,
cătră Coloseni, să răspunde în diterite chipuri.
'cea cătră Coloseui, care e mai
apoi
,
general
mai
sul
cuprin
fiind
,
cea cătră, Efezeni
sp că cea cătră Coloseni s'a
4,
Col.
ef.
3,
-G.
spețială; alţii iarăş deduce din Ffez.
la epistola aceasta.
e
aluziun
face
să
pși“
scris mai nainte, deoarece prin

ha- .
uri. Dzeu şi un Cristos şi un Spirit al
1) 1. cătră Cor. 46: „Nu avem
.
,
e
4,
Etez,
cf.
2
noi
preste
rului care sta revărsat
a
aa
3,
Efez.
la
(Adv. haer. 1, 3, 1) sa provoent
2 După Irineu
.1. 4; 1, 8,4. 5)
aer .33) şi Irineu. (Ady. haer, N 1,:3,
2 Dubă i
fa
a
olă.
epist
tă
citează locuri din aceas
rpt. 85). _
(Exce
olul“
apost
zice
um
„prec
ea, că
4) Citează Etez. 6, sa CU cuvintele
490. Numele s'a dat dela. împrejurar
Sa
5 Diod. S. 16, 3. 8; Strabo 7. p.
.
po
în apropiere sint multe izvoară,

.

250
„numele în Filipi (o: Bilunnout). Importanţa acestui oraș zace
“în aceea, că e cheia spre Tracia și. că în apropiere să află
mine de -aur. În urma, bătăliei
' decizive?)' la 42. n:d. Cr.
“devine colonie romană (Acta 16; ,2) căpătind jus Italicum

(Dio "Cass. 51, 4). Paul vine. în acest oraș
mai întîi în a 2,

"misionadă. (Acta .16, +5), întemeiază o comună mai vîrtos din .
păgini (Fi. 3,2 sq.). A doauaoară; îl cercetează în a: 3.
_misionadă.-: Între” apostul și comună exista intimă legătură,
„deoarece sea. îl ajutoră mai demulteori cu bani?).
Cuprinsul (4 cap.) e mai mult de caracter personal. După sa- lutare mulțămește lui Dzeu pentru tot binele care să face în mijlocul
lor accentuind că să roagă* la Dzeu ca ei să pătrundă tot mai mult
adevărul creștinizmul:ui
—. închisoarea, lui e. un mijloc pentru lățirea evangeliei,.
căci ea a. ajuns pănă în palatul împărătesc =— unii |
primesc: creştinizmul numai ca să-i strice, dar nu vor putea. adute
aceasta Ja îndeplinire pentrucă Dzeu îi stă întrajutor; -el bucuros
doreşte

să moară. dacă

m'ar. trebui

să

vieţuiască

în folosul celoree

sint aleşi. spre mintuire; de aceea nădăjdueşte, că va scăpa din. în-.
chisoare si-i va vizita — Filipenii să exerciteze iubirea evangelică Şi
să nu să abată dela ca prin ceiceîi prigonese; căci ei împreună -cu
dînsul trebue să sufere-și voind a-i arăta dragostea lor cu umilință
să păstreze iubirea creştină; Cristos încă a fost înjosit şi a căştigat

mărire: de:i să-i urmeze și lucreze miîntuire cu frică fiască — el
va trimite pe Timotei
- care le “va ..împărtășt. mai multe, cînd va ști
cum stă cu dinsul, jar acum le trimite numai pe Epafrodit, deși

aceasta nu o face bucuros,: care după o boală grea să cere înapoi
— ei .să-nu să supere dară repeţeşte unele învățături; ei să nu |
asculte de învățătorii fulși, care vorbese de tăierea împrejur; creştinii au
tăierea împrejur. spirituală, cea , adevărată şi nu au. lipsă de cea
simbolică, în carne; dacă -aceasta, ar fi delipsă el încă s'ar putea lăuda
cu ea fiind iudeu şi fariseu; dar ce el și alţii au considerat ca roade
adevărate ale dreptăţii, aşteptind răsplată dela Dzeu, a recunoscut
«mai tirziu drept pagubă și a lăpădat dela sine orice l-ar. reţînea dela
„„. dreptatea. creștină; el nu să crede 'pe sine desăvirşit şi sigur de
mîntuire, dar desprețuind iudaizmul a apucat calea adevărată spre
. perfecţiune ; ei să nu să. amăgia
de. scă.
învățătorii falşi, ci Să păşască |
după dinsul;să nu slujască pîntecelui, cei să giînliască cele cerești
ca aşa să fie păitaşi de cer — să păstreze dragostea cătră dinsul;
1) Herod. 6, 46; Appian. hell. civ. 4, 15; Strabo 7, p. 511. Poziţia oraşului

nu permite ca să să estindă, de accea a şi rămas numai un orăşel. Cuvintele
;
„întiiul oraş din partea Macedoniei“ (Acta 16, 12), sînt de luat în înțele: geografic,
deoarece Nicopol (amintit v. 11) aparține la ''racia.
:
PR
3) Între Brutus, Cassius; Octavian şi Antoniu.
:
,
3 Îndată după plecare cînd să afla în Tesalonic, apoi mai tirziu (Fl.
4, 0

cf. 5, is 2,253 2. Cor. 1,5).

m

— 051 =.
cele 2 femei pioase, Evodia şi. Sintiha, să. uite! nențelegerile, jar
episcopul să le. ajute a face aceasta, căci
ele i-au fost tot așa de
folositoare,în lăţirea evangeliei ca Clementși ceialalți clerici; să fie .
totăcuna plini de bucurie avind cu ei pe Domnul;: să nu aibă grijă .
de ceva; să.,mulţămiască lui Dzeu rămiind în pace; astfel vor ajunge
la perfecțiune — Paul să bucurăcă l-au ajutorat, deşi el aceasta:
nu o pretinde, căci să mulțămeşte
“cu: ce are, dar dacă şi-au adus
aminte de el acum a 3. oară, le mulțămește şi să fie siguri,.
că. Dzeu

le va răsplăti; salutare dela, toţi,

îndeosebi

dela cei din curtea îm-

părătească.
A
a
Ia
Anza şi scopul. Credincioşii din Filipi trimiseră pe un
atare Epafrodit:) la apostol cu ajutor în bani. Acesta după

o boală grea să re'ntoarce. în patrie, iar Paul îi dă - epistola
de față (2, 25; 25)
(2,

25:

4,10

SQ.

mulţămind pentru “dragostea
18).2)..-

o.

cei păstrează
e

"- Pimpul, locul: compunerii. Subscripţiile vechiși tradiţia?)
mărturisesc, că' epistola s'a “scris în închisoarea din Roma,4)
ce să dovedește și din epistolă. După 1; aş lanţurile
lui sînt!
cunoscute în pretoriuși e legat (1,-7.:14- 20: 25 27); Sălută
din partea crlor din casa cezarului (4, 22); să află intre moarte
și viaţă, ce presupune apelarea la împirat: ca ultimul mijloc
de scăpare (1,3 sq: 2, 17 lucrarea şi starea lui consună
cu ce să iistoriseşte.
Acta 28, 16 5.5)
o
ME
Autenticitatea şi unitatea. Reminiscenţe. nesigure avem li
Clement Romanul (1. Cor. 16), Ignatie (Philad. 8; Smyrna.
.
1) Nu e : cunoscut mai.. deaproape
.

îl numeşte
Fil. 2, 3; apostolul
.
.
ass
.

şie .

„frate
a,

deci
conlrerător şi conluptător, îar al vostru apostol şi servitorul lipsei - mele“:
aparținea.la clerul de acolo, care după 1,4 era orghnizat. Apostol e de luat în
deşi nai tirziu poate
înțelesul: frimisul vostru şi nu că el e capul comunti, ef. 4,
că a devenit acesta. Greşită e părerea lui Icodoret (Comm..în 2, 25) ete., că iupafrodit este episcopul comunei. El nu e identiceu Epafras (Col. 1, Fă 4, Sti Tilim.
”

deosebire.
23) — numele lor în ă da —. deoarece împrejurările lor sintca aici. Doze
2) În nicio epistolă, nu' exprimă Paul atita dragoste
a re joraue €
alac
ior,
Grotius: „Laetior,
Gaudeo, ;gnudetet; ; Grotius:
i
„Summa; episto!ae:
Și altor

ceteris*.

Paul

îi pune

ajutat

au

comune

Pilipenii,

Corintenilor de model. E

cf. Rom.

15, 20 2

zice:
adio
aandior
t

Cor. 8 ss

probabil că şi aici nu erau spiritele tocmai

E

das.
cf. Cl. În1 gi 9
.
pe
na
,
ae î33
ya
Piliniştite, 9
Sinopsa.
642. 648), Teodoret,
6. 547. a
(Zacagni 1.Ea
Crizostom
,
NR
“e
is 3) 2”Eutaliu ,
Corint (Acta 18, a),
că s'a 'seris în
nou s'a afirmat,
4) În timpul
90,
. mai |
aa
2320
23,
(Acta
Cezarea
dela
a
închisoare
FR

-5) Nu

Et
ră Efezeni,
cătră

să poate

s'a Scris Mal nainte:

PE

,

Muc

sau

E
,
epistola, de faţă, sau cele

Iberat,
xdăj
“După
te apostotolul a fi eliberat
Fili
După 2, , nădăjdueş
Coloseni i şisi Filimon.

dar tote în Strîmtoare
-

din închisoare,

care

decide

|

|

3,

(1,

se SQ.

că va scăpa
3.€ sigur,
2ra7) precind. în celelalte
în
panta
ata
x
pi

si
s'ascris inaintea lor.
deci pare că a
ba Filim. 22 comandă o | locuinţă:
.
. 19

.

,

|

„292

;

—

11), sigură e mărturia “lui: Policarp
„-

1

;1) apoi cpistola comunelor

din Vienna și Lugdunun,?) Canonul muratoric. Irineu3) o citează “cu numele ;, Glement Alezandrinul,*). Tertulian ;5) ereticii
Cassian. şi Teodot încă o folosesc.) La acestea să adaogă do-

„vezile

înterne.

Epistola

are caracterul

spirit, limbă şi dispoziţiune.
_.

paulin

a

după

cuprins,

Se

Observatie, Baur (1848) a atacat fără succes autenticitatea epistolei. Nu mai

mult fundate sînt încercările de a arăta,
că epis'ola couzistă din 2 părți: una
(o A
şi 4 aaa) adresată comunei, iar cealaltă (3, s—% 0) cătră cei intimi |
Din 3,
pare că înajate de epistola de faţă a scris Paulalta cătră Filipeni,
care s'a pierdut— ce să întăreşte şi din mărturia: lui Policarp (ef. obs. 1.).

Ş. 93. Epistola cătră Coloseni.

În

Frigia lîngă riul Iykos.să aflu Colose,?) care după

Herodot
şi. Xenofons) era un oraș. însămnat, cu: populațiune
mare. Sub stăpînirea Svleucizilor şi a Romanilor - decăzu faţă de Laodicea şi Apamea,: numărindu-l, Strabo (12, 8, 13) la

„cetățile mai mici

(nolisuara)

ale

Frigiei, Pliniu (Hist. nat.

5, 41) între oppida, dar adaogă celeberrima. Deşi cutremurul
de pămînt întîmplat sub Nero%) îi strieasă: foarte mult, totuș „5 Ad Phil. 3: „Venind (Paul) la voi în persoană a predicat cu multă stăruință oamenilor creilinţa adevărată; care şi absentind dela voi a scris epistole,
în cari. voi privină
vă, puteţi zidi în credința dată voauă“; ibid, 112. „Estis (laudati) in principio epistolae -eius&,

a

*) La Eusebie H, E. 5, 2 ef. Fil. 2, e.
3) Adv, haer, 4, 18, 3: „Quemadmodum

„

a
SI
et Paulus Philippensibus ait ete.u

cf. Fil. 4, ; ibid. 5, 13, 3: „Apaostolus in -ea, quae est ad Philippensas ait; et
„rursus ad Philippenses ait“ cf. Fil. 3, „o- se 0
-o
4) Pacd. I, G: „Mărturisind Paul despre sine: căci înă n'am primit, niri
nu sînt încă desăvirșit“ ef. Fii, 3, „a-sq.
o
.
n
„_
5) De resure. carnis 23: „... quum Philippensibus (Paulus) seribit, si qua, inquit. concurram în resurrectionem,: quae est a mortuis; non quia jam accepi ete.“
ef. Fil. 3,
sa.
|
:
„5 Hug Lc. p. 45; iar după Philos.-X, 11 Setianii cunosc Fil. 2, 4 sq.
:

7) În unele manuseripte
oraş:

AKOA/OSSTHINOI

„ altele: Ko?aooui,
.

.

să afiă AKo?ogoai cum au şi monetele acestui
sau

AIIMOS

KOAOSSIINON

—

o

iar în

A

5) Herodot (7; 30): „(Aerxe) a venit în. Calose, oraş mare al Frigiei, unde
riul Lykos întrînd întră adincitură de pămînt, dispare“; Xenofon, Anab. 1,2, 6:
„Trecind (Cir)... Meandrul a venit prin Frigia 1 stadiu, 3 parassange, în Colose

"oraş popnlat,: bogat şi mare€.

ME

e

E) Un cutremur de pămînt aminteşte Tacit (Annal. 14, 27),- care a pustiit
Laodicea. Eusebie (Chronic.) observă. că acesta a fost-in al 10. an al'lui Nero
(3 cetăţi ale Aziei au fost pustiite: Laodicea, Terapol şi Colose); Orosiu (Ilist. 7,7)

atirmă, că în,al 14. an; iar din Tacit (|. c.) rezultă,

că în al 7. an al lui Nero,
Ey

:

— 253 —
vedem.că în veaculal 12. înfloreşte aci orașul Chonae (Xun
vc) ;1). iar acum există satul. Chonus._
Întemeiătorul

creștine e necunoscut.

comunei

Paul petrece”

în doauă rinduri în Frigia (Acta 16,s. 18, 25), dar la Colose.
ma

(30) şi (probabil)

mers?) iar Filimon

Ipafras

(Col.

1, ş. |

4, 2) sînt învățăceii lui nemijlociţi. Între aceștia cel mai zelos

e Epafras,5)

contra, cărui. sînt: îndreptate atacurile: duşmanilor :

vîrtos .

el a fundat comuna care conzista mai
deci să poate că.
din păgînocreştini: (Col. -1, 2:
a
e
Iudeii.
Cuprinsul :

9, 13)
27.
aaa

fără a să eschide
aa
PN
|
Se

a) Partea dogmatică (1. 2): după salutare mulțămeşte lui Dzeu

pentrucă ei prin Epafras au primit adevăratul creştinizm, care astfel
să predică în lumea întreagă; să va ruga la .Dzeu ca ei să ajungă
la o cunoştinţă tot mai mare a adevărului creştin arătindu-l și în

viaţa lor— Dzeu-dă oamenilor prin fiul său bunurile cele mai înalte

iar Colosenii au ajuns
— Cristos prin învierea sa e capul. bisericii;
+
printrinsul la înviere“ spirituală şi vor. rămîneaîn pacea lui Dzeu,
dacă ţin evangelia, deci să-nu asculte de speculaţiunile ereticilor —
.
să
să
mult
mai
tot
rul
Mintuito
astfel
ca
--el suferă toate cu bucurie,
la
vestiască între păgîni, prin ce să împlineşte chiemarea acestora
|
ă
persoan
în
cunosc
nu-l
mîntuire — el e foarte îngrijat ca şi ceice

să primiască adevărul adus de Isus Cristos; ereticii să nu-i înşale
înțelepciunea, lor — filozofia .ce li să împărtășește îmbinată cu
daizmul e numai înşălăciune,- iar giaţia lui Cristos are în sin6
iudaizmul numai 'a îndegetat — avînd ei iudaizmul spiritual să

cu
iuce
nu

pregătitor, căci e numai umbra
celui, ile,
pună mare preţ pe ceremoni
a servi îngerilor; să nu
amăgiţi
lasă
să
nu
să
—
creștine
ilor
adevărur
or, căci ele au numîncăril
privința
observe prescriptele ereticilor în

mai aparența adevărului.

.

.

|

A

a

(3. 4): idealul creştinilor este împreunarea
b) Partea parenetică
— să sințască
lor cu Cristos cel înviat si așteptarea măririi vecinic€
e, să să
sgirceni
de
fugă
să
,
curăţenie
şi
e
trupurile lor prin înfrînar
hotărăşte
nu
care
la
lapede de omul cel vechi îmbrăcînd pe cel nou,
SĂ îm-.

gata a
nașterea, ci dragostea cătră Isus — să fie binevoitori,— femeile .să să
pietate
în
credinţa
păca, iubitori, pacinici arătind
recomandă, rugă„supună, bărbaţilor, iar. aceştia, să fie cu iubire; le
ciunea ;. să folosască bine timpul;
vorbesc —. Tihic şi Onisim “le vor

să fie cu băgare de samă cîhd
spune mai multe despre dinsul |

— salutări cătră — .salutări dela, prieteni. şi Epafras, Luca şi Dima,

e “aceeaș care acum
Aa ENI Teofilact (Col. 1; 3): „Colose.. cetatea Frigiei
e
numeşte Ava“. *
în persoană.
„2) Col. 2, sq. zice că cetitorii nu-l cunosc(Col. 1, ș. 4, 49)
Laodicea
Ierapol,
în
şi
predicat
a
3) EL

să
E

.

—

954

—-

" Laodiceni, căror să trimită epistola, şi să ceară pe cea cătră Efezeni;
admonează

pe Arhip; salatări.

ă

a

„_Anza, şi scopul. În. Colose ereticii:) începuseră a calumnia

“pe Epafras,. care” călătorind la Roma

“starea
mai

comunei (1, 3 sq: 4, 2;

nainte Onisim

împărtășește apostolului

Filim. =ș),

îi va, fi. spus „ceva.

Paul

deşi

poate

încă

să vede îndemnat

a trimite pe Zihic) (Acta, 20, ,) la Colose dindu-i epistola,
de faţă (4, 7 cf. Efez. 6, 2. '5q-); fereşte -pe credincioși de

3

primejdia, în care ereticii voiesc să-i bage, i întăreşte în credința creştină, caresă să arate în fapte.
|
e
Timpul, locul5) compunerii sînt aceleași ca. la epistola cătră

"Efezeni (Efez.

6, ar; Col. .4,.7)..

Autenticitatea

e dovedită

cești. Reminiscenţe aflim

a

prin

mărturia,

tradiției . biseri-

deja, Ia Clement Romana,

Ignatie şi

1) Exrezia, de aici e aceaş care mai tirziu s'a desvoltat în gnosticizm (în„deosebi sistemul lui Cerint) şi neoplatonizm. Caracterul ei fundamental e oriental,
care să îmbină apoi cu idei platonice şi iudaice, dupăcum € depus în sistemul lui
Filo ($. 76.), era aşadar un panteizm dualistie. Eretirii învăţau,. că există un ce
>
“e
absolut, :putere spirituală
70: Oy

i

“sau 70A

po

Owriog

.

dv, nu personal

Cv

6 0 ;

el e adincul' 6v905, din care toate iau începutul. Prelîngă aceşta există din veci
"materia (UA7), fără formă, care e izvorul răului, Fiinţa absolută la creare n'a
"putut înfluinţa deadreptul asupra materiei, fiind prea. depărtată, ci a produs din
.
aa
i...
.
.
R
î

„sine fiinţi mijlocitoare, numite OUOidL prtoar, sau Gvvăuers,
:

7

cari în ultima
a

.

analiză pureed din fiinţa. absolută, dar în deosebite emanaţiuni una dela alta pierd

„tot mai mult din natura lor spirituală apropiindu-să astfel de materie, pănăce în
urmă una. e capabilă a prelucra :nateria creaţiunii. Întiia putere produsă din fiinţa

dzeească. e Aoyos; care cuprinde. în sine celelalte emanaţiuni şi să numeşte
plinirea sau capul (sânge, ZEqpaÂ7]) puterilor dzeeşti. (Întruparea unei
atari puteri să credea pe sine Simon Magul,

Acta 8, 10). Din acest cuvînt au emanat

alte puteri, din acestea iarăș altele cu deosebite numiri (cocu, tăovoiai ete.)
pănăla demiurgj (Orurovoyoi) şi guvernatorii. lumii “(zoouozQuro9s3).

„Conform naturii lor mai fine sau mai dure aceste puteri locuiese în regiunile mai
înalte ale aerului sau în atmosfera mai groasă. Cu: aceste fiinţi omul poate întra
În legătuni, în ce conzistă fericirea *perfectă.
Această, legătură să face. prin
observarea tăierii împrejur (2, ,.), unor prescripte cu privire la mincări şi sărbători
(2; 10) smerenie şi serviţul ingerilor (1, „6), îndeosebi însă prin asceză
severă,

2, 10-—ss). De aceea, să oprește căsătoria și orice mulţămire a boldului, a minca
să nu. fie
împiedecat în comunicarea cu spiritele mai înalte. Din acestea, vedem, că ereticii
de aici erau iuduizanţi (deosebiți însă de cei din Galatia, Filipi şi jur),
care îmbinaseră iudaizmul cu speculaţiuni teozofice întrucît filozofău asupra lumii spirituale,
3) Îl însoţeşte Onisim, care duce epistola, cătră Filimon (Col. 4, ş; Filim.
11 84.). Cind
cameşi din orice animal ucis, chiar a să atinge de el, ca astfel omul

(4, 10 cf. Acta

apostolul serie epistola, să aflau la dinsul Timotei (1, .) dristarh
27,2) Marcu (5, so) Isus. Justus, Luca, Dima, Epafras (4, ua)

Epistola de față şi cea cătră Romani sînt scrise de apostol inainte
de a cunvaşte
pe cetitori,
'
.
e
3) Unii au susținut că s'a scris în Cezarea,

.

a)

5
Policarp ;- apoi Barnaba!)

Iustin Martirul,2), Teofil dela Antio-

- Peșito, Canonul muuratoric; Irineu) o citează mai
hia,5) Itala,
întîi cu numele. Lui urmează Clement Alezandrinul,5) Tertulian)
ete. Epistola de față o folosesc şi ereticii,. cum: Peraţii,?) Ba- -

i

E

silide,5) Plolomeu.?)

„În timpul mai nou a fost atacată autenticitatea, şi adecă. mai întîi de Maverhoff (Der Brief an die Iolosser ete. Berlin 1838) atirmînd, că există diferenţe
limbistice şi în stil; să abate dela caracterul paulin; consună cu cea cătră .Efe-

zeni, în urmă

lui Cerint.

contra

polemia

Cuprinsul

e paulin,

- însă
epistolei

expresiunile cari nu să află aici (ea, în alte: epistole) şi. cele cari numai aici ocur
la Paul (d. e: ep. c. Gal. cu Corint.; 1. Cor. cu 2.Cor.);
„sint fenomene cunoscute
din
înrudirea între epistole vezi mai jos; iar că Cerint sar. combate nu rezultă

cuprins. Baur (Paulus II. p. 8 sq.) susține.— negind- autenticitatea epistolei de
faţăși a celei cătră.Efezeni — că aici să combate crezia, ebioniţilor ; .direcţiunea
dogmatică e gnostică (pentrucă Cristos e centrul univerzului, ce ar corespunde lui
a
712700 pic.) Noi trebue însă să ştinică apostolul niciunde n'a avut ocaziune”
15, sa: ae:

tracta această învățătură, deşi o îndegetează „Rom. '9, s+ Îl, sa; 1..Cor.

ete.; dacă epistola ar. fi compusă de cineva mai tirziu, apoi

cu

mai

anevoie

ne -

Eicald a afir-.
explicăm recunoaşterea, ei: din partea bisericii, decit dacă e paulină.
aposto-“
mat că epistola are caracter paulin, dar Timotei a compus-o la porunca

II

lului — fără a dovedi aceasta; alţii altcum.

Raportul între epistola de față şi cea cătră Efezeni să explică
locurile 'paralele (după de Wette, Einleitung $. 146 a) sint:
iar
91.;

" Efezeni |.

Me

„Coloseni:

Ta
coe:
„do 10
În sua
sa.
i:
La aie

.

1; a SQ.

o
'

sa

2,
2

-

2

-"

St

N
Aa

e

N

ai

sp

Di

6:

ae

2
2,

11, a...
ae
dh ar:
1 Lo :

pe

-

20

Ls

ae

N

conform. $.

Zsa

'

i
e

ai

dinsul“ cf. Col. 1 ja:
1) Citează 12, 7: „Căci” întrînsul sînt toate şi spre al îutregii creaturi Col.
e. Tryph. p. Sil eatează: „Întiial născut

3) Dial.
şi mai nainte de toate făpturile .
el. ibid. p. 326:. pÎntiiul născut al lui Dzeu
creatura“ Col. 1, ss.
toată
a
t
născu
l
„Întiiu
31:
2,
5) Ad Autolye.
ad Colossenses ait: Salutat
est.
quae
a,
epistol
ea
„In
3) Adv. haers 3, 14:
„Apostolus in ea epistola
14;
5,
ibid.
«+;
4,
vos Lucas medicus dilectus“, Col.
e
Col le
etc.“
essetis
cum
quae est ad Colossenses ait: Et vos
Coloseni învăţind serie (autorul |
5) Strom. ], p. 277: „lar în epistola cătră , p2 fiecare om învăţind întru
nainte)
epistolei 1. c. Corinteni, de care vorbisă mai
ii
IV. p. 499.-V. p. 576. VI: p. 645.
toată, înţelepciunea“, Col. *, a; ibid.
nans nominatim phirefrae
lus
aposto
nos
quibus
„A
7:
"6) De praeser. haer.
s ad Colossenses: Videte etc.“ (2, ) j
„ losophiam contestatur. eaveri opurtere, scriben
lus Colossensibus scribens ete- N
Aposto
quidem
De resurreet. carnis. 23: - „Docet'
lus dicens:. De spe reposita
aposto
et
it
2, 3; 6. Mare, 5, 19: „Hoc nune probab
etc. Col. 1, s e «ale tor
ii
evangel
is
în coelis, quam audistis în sermone veritat
ale lor
„misteriile nespuse“
- tru
pen
au
provoc
să
12
5,
oph.
Philos
,
3) Ipolit,
|
|
L,

la, Col. 2, e
5) Ibidem,

5 După

a
să provoca la Col,. 1

Irineu (Ady, haer. 1, 3 '4). foloseşte Col. 1; ss

- Efezeni
”

3,

_-“

Coloseni

db

2

Ă

2

5

34

| IL

25*

da

se

> 26

a

ge

„În 39: 35

de

.

sq. .

33

3

18

103, 13 SQ.
i 3 14. SQ.

4, .
4, 9 sd.
d

n

15 SQ.

CI
DR
î 23 SQ.
"> as SQ.
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Ş. 94. Epistola 1. cătră Tesaloniceni.
|
„. Ocupînd Romanii „proviuţa, Macedoniei o împărțiră în 4
districte.

Tesalonic!)

era pe timpul” Mintuitorului :capitala

di-

strictului al doilea, (Liv. 45, 29), reședința unui pretor şi cvestor (Cic. Plane. 41), situat în ţinutul Mygdoniei. Mai nainte.
acest loc:să- numia ere (Ocoun, Herod. 7, 121; Tuchidid
1, 61) dela sînul: din apropiere (termaic). Regele macedonian, *
„Cassander (309—297 n. d. Cr.), îl măreste, înfrumseţază şi
'impopulează cu “locuitori. dimprejur' numindu'l' după soţia sa
Tesalonica?). În urma, poziţiei devine foarte de timpuriu în1) Acest nume să aminteşte la Greci mai întii de Polybius;
numeşte

Salonichi.

:

iar

e

2) Dion. Halicarn. Antig. Rom. I, 49; Strabo7, Ea-era fica

acum să
.

lui Filip IL.

şi sora lui Alexandru cel Mare. Alţii zie că schimbarea numelui s'ar fi întimplat
încă pe timpul lui Filip din Macedonia întru amintirea, victoriei lui asupra 'Tesa-

lonicenilor. (Oegoalciv-vizn ; Stef. Byzant. De _urbb. et popul.; împăratul
Julian, Oratio 3. p. 200. Opp. Par. 1630. 4). .Era o staţiune în calea comercială

(numită via Ignatiană), care începind dela Dyrrachium trecea prin Macedonia ajun-

gind pănă la gurile riului Hebrus
în. Tracia. (Strabo 7,-T,1 p. 407),

-

.
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simnat,

iar în veacul

1. d. Cr. era prelingă

Corint

cel

mai

renumit orașde comerţ în Grecia. Locuitorii erau mai virtos
Greci, apoi coloniști romani, la, care veniră, din cauza căștigului mare ce să putea aci face, Iudeii, care să înmulțiră |
foarte și” aveau sinagoga lor (Acta 17, „). Nici mai tirziu

Tesalonic nu pierde din importanță, deși

fu

espus

la

multe |

nefericiri ; chiar în zilele noastre (la 1430 îl ocupă Turcii) e
după Constantinopol cel mai însămnat oraș în aceste părți.
Starea materială favorabilă adusă cu. sine demoralizarea; mai.
virtos sexul femeesc avea nume. rău.4)
|
|
În acest oraș vine Paul în a 2. misionadă (Acta 17,,)
întemeind comună creştină 'din păgiîni şi Iudei. (1, Tes. 1, 3;

Acta

17, ,), iar în-a 3. misionadă

(Acta 20, „ sq.)
Cuprinsul:
Partea

a)
“apostolul

fapte

satisfăcind

RI
e.

istorică:

bucuria,

îl mai: vizitează odată

is):

(1, —3,

'Tesalonicenii.

pentrucă

aşa aşteptării

din Macedonia şi Ahaia —

e

e

sale;

zelul

după

salutare

dovedesc.

îș exprimă

credinţă

vie în

sînt exemplu pentru creștinii

acesta, să nu-scadă din cauza, că

el nu e la dinşii, ci aducîndu-şi aminte de ostenelele și jertfele lui
în mijlocul lor să ' vadă în acestea cea mai mare dovadă de dragostea nemărginită şi desinteresarea lui — această dragoste le-o arată
şi acum, că trimite! la ei pe unicul ajutor.al său, pe Timotei, care
venind îndărăt au adus veşti bune şi îmbucurătoare, de aceea do'vește şi mai mult să-i vadă; Dzeu să-i ţină în credința creștină.
h) Partea dogmatică (4, „—5+ 3): ei să „arate credința lor și
în fapte urmind preseriptelor lui; să să feriască, de desfrinare, să-și
stăpiniască trupurile şi să nu să nedreptățască unul pe altul provo-

cînd astfel minia lui Dzeu, să să iubiască între sine, să vieţuiascăy
“în linişte; să să ocupe cu lucrul, ca așa să nu fie siliți a cere aju-.
tor dela alţii —.să. nu creadă, că a 2. venirea lui Cristos e ași
apropiată încît war mai

fi lipsă de lucru spre viețuire; el să pling

pentru creștinii cei deja morţi, care nu pot vedea venirea lui Cristos ;
le aduce

aminte cele învăţate,

lui Cristos e arvună pentru
că învierea,

învierea creştinilor morţi; ceice au murit înainte de venirea Dom-.
nului .să-vor uni cu dînsul „mai nainte decit: cei vii, deşi nime
nu ştie. timpul, cînd “aceasta, să va întîmpla; lucru Zadarnic - ar
fi şi a cugeta mult asupra lui, deoarece ziua judecății va Sur-

prinde pe oameni ca furul ce vine noaptea: deci să fie totdeuna
gata,de venirea judecătorului, ca așasă fie părtași de graţia lui —

îi provoacă ca toţi să vieţuiască

dupăcumsă

cuvine snților,

“fiecare să poată zidi pe celalalt; să fie cu supunere

ca așa

cătră prepoziţi;

4) Lucianîn 'satirele sale (60. 51. 51) adese aminteşte acest Oraş.

7.

—
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să . admoneze : cu ' blîndețe -şi să fie cu răbdare” faţă de “slăbiciunile -"
altora; să petreacă în bucurie şi rugăciune, să mulțămiască, ; există
deosebire între spirite ; să. păstreze numele lor cel bun; binecuvintarea cu adausul, că epistola să
; să aducă la, cunoştinţa,” tuturor membrilor din comună.
.

|

Ana

și scopul. Goana

începută, contra
«

apostolului (Acta

"17, 1.54.) să estinsă asupra creştinilor” (1. Tes. 2, ss. 3,s)De doauăori Paul . voia să să re'ntoarcă la Tesalonic, dar îm- prejurările nu-l iertau (9, 15). XNeputindu-să. mai mult, stăpîni
trimisă din Atena, pe Timotei la dinșii (3, 1. 2), care venind

înapoi aduce veşti îmbucurătoare.
dovedit în- întiia examinare;

Credinţa. Tesalonicenilor s'a _

dragostea, lor. cătră frați e activă,

“în fapte încît sînt modelul . credincioşilor din Macedonia

și Ahaia

(1, 3—10); ei ţin tare la normele morale împărtășite de apostol. ,
- De altă parte însă erau şi aci unele scăderi.. Păcatele principale ale păginizmului : desfrînarea şi lăcomia, nu erau deplin
înlăturate (4, ş sq.); îndeosebi mari griji le făcea învățătura despre a doaua venire a lui Cristos.: Unii credeau, că acesta,
va veni cât mai curind la judecată făcînd sfirşit veacului de
“acum, de aceea părăsiră ocupaţiunile “zilnice dindu-să,. trindăviei (4, ai sq.). Griji 16 cauza şi soartea celor care muriseră
înainte” de. venirea lui Cristos,, de care nu știau, dacă vor lua
“parte la împărăţia, mesianică (4, „; sq.). În punctul acesta să
pare, că Tesalonicenii: au cerut deslușiri dela Paul (4, 13)..
i Apostolul. să vede îndemnat a scrie epistola, de față, întiiul 5
document înscris dela dinsul şi poate cel. mai vechi în T. N,,
provocind pe cetitori a persevera în credinţă, a sa, lăpăda. de,

scăderile morale și a fi liniștiți în privința celor morţi.

-

Timpul, docul compunerii. Din cele 3 cap. dintti vedem,
“că apostolul -e în. călătorie afară de Azia, anume în, Ahaia
(1, 7. ș); să află sub impresiunea,. ce a făcut-o comuna, cind
petrecusă “acolo; foarte îi doreşte, [A să explică mai bine,
dacă nu-i părasisă demult (2, 2. 17: 3, si cf. Acta 16. 17,

1—9);

iar

partea a 2. a epistolei

arată,

că deși credincioșii

escelează în viața creştină, totuș să află şi membri nevrednici.
După 3, e: Timotei nu să întorsesă tocmai demult, care după
- Acta 18, ș. s şi Sila să. întilnese cu Paul abia, în Co-

rint —
-nu

venind

petrecusă

din Macedonia
multă

vreme

—,.
aci.

şi adecă precînd acesta,
Din

„acestea,

rezultă,

că

.
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epistola, s'a, scris „pela - începutul lucrării lui- Paul în Corint,
deci în anul 53, sau începutul anului 54. d. Cr.!)
Autenticitatea epistolei a, fost recunoscută, din vechime.

Stilul şi cuprinsul e curat paulinşi stau în deplină armonie
privire

cu cele relatate în Acta. Cu
că aluziune
Policarp ;%)

servăm,
natie,5)

la dovezile “esterne ob-

fac la: epistolă. Clement Romanul?) Igtala,: Peșito, Canonul maratoric, . Cano- |

mai întii0
nul lui Marcion5), Dionisie . dela . Corint.5) Irineu?)
;?)
citează cu numele, apoi. Clement Alezandrinul,5) Tertulian
Fusebie,

|

|

de Schrader (Apostel Paulus 1836) şi Baur

(1845)

etc.

o numără la omologumene

Motivele interne aduse

sînt fondate pe păreri subiective

şi explicări volnice,

de

cătrăi Tesaloniceni.
II, lu
28.05: Bpisto

Cuprinsul:
a)

Partea

lui Dzeu

lui Paul

+.

i

dogmatică

(1,

+—2, 1»): după salutate ,mulțămeşte

că credința şi. dragostea
fi mîngăe.

goanelor—

prin-

cari să. înlătură : prin

„cipiul cardinal al acestei şcoale: a recunoaşte numai acele epistole m ale
canonice, în cari obvine controversa între paulinizm şi petriniz

cresc

întărindu-i contra

pentru

eu _răsplătirea

suferințele

tuturor

lor, . care

în stare
vor căpăta-o la judecată; să roagă pentru ei ca atunci să fie ată ; să.
apropi
e
,
paruzia
că
amăgiţi
'
lasă
nu-să
a suporta toate;. să
l apostol, din Atena,
1) Teodoret zice: „Această epistolă a trimis-o dzeescu
pentru
învăţat; căci la mijlocul epistolei astfel vorbeşte:

„precum scriind lor î-a
să poate mai curînd deduce, că
aceea ete. (1. Tes. 3, ,). Dar din acest loc: 3, 4
Subscripţiile în manuscripfaţă.
de
epistola
serie
cînd
Atena
în
Paul nu mai era
ct şi alți scriitori ai bi“Teofila
asămene
Atena“;
dela
seris
tele vechi sună: „s'a
or. 3,1 p. 11). Eutaliu
Bibl.
ni,
(Assema
u.
Evdedjes
sericii greceşti; apoi. Peșito şi
un

Atena,.pare însă că admit
-şi Ecumeniu deşi recunosc, că: s'a seris! epistola din „Aceasta o țrimite dela Atena
le:
timp după Acta 17, 4ș SQ.» deoarece după cuvinte

suferind multe necazuri în Veria,
" adaogă voind a arăta anza scrierii: „Apostolul
la dinşii, (Tesaloniceni) cu!
Timotei
pe
te
trimi
.
.
Corint
în
şi
iei
Macedon
„în. Filipi.
|

epistola. aceasta“ (Zacagni |. c."“T. IL. p. 650),
mulțămi“cf. 1, Tes.
%)1, Cor, 18: „Sintem datori după toate 3.a Tes.
„a
Ba
„5 Efezeni 10: „Neincetat vă rugaţi“ cf,
cf. 1. Tes. da. .
Filip. 2: „Ferindu-vă de toată nedreptatea“
€
5) După

Marc: 4, 5.

.

i

N

ss

,

.

Tertulian, Adv.
care sună: „Îndemnind
„6 Eusebie, H. E. 4, 23 are un loc dela acest autor,
N
|

De
ca 'un părinte pe copii“ ci. 1. Tes. 2,1.
lus se, ipsum exponens.. ..
1) Adv. haer. 5, 6, 1: „Et propter hoc aposto
!
autem „pacis sanctificet
Deus
sic:
dicens
ses
lonicen
“Fhessa
in prima, epistola ad
1. Tes. Bas.
cf.
ete.“
anima,
et
s
spiritu
vos 'perfectos, et integer vester
- foarte înţelepţeşte

a arătat
2) Paedag. lib. L p. 88 lib. Sylb.: „Aceasta, apostol
ii lui Cristos am : fost
fericitul Paul zicînd: putind a fi spre greutate caşte de copiii săi“ cf. 1. Tes. 2, e. a
îngrije
să
doica
precum
vostru,
l
mijlocu
în
i
blinz
spiritus sancti perspicax ejus2) De resurr.. carnis 24: „Et ideo majestas
i
a suggerit: de temporibus
epistol
nses
d
lonice
.a
Thessa
:
sa
ip
modi. sensuum .et in
tas scribendi vobis ete,“ cf. 1,

autem et temporum spatiis, fratres, non est necessi

Tes, 5,4.

-

p

178

*
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nu

ascultede

ceice

afirmă

aceasta.
sau

că

el le-ar fi scriso epistolă

în acest înțeles; cînd afost la ei le-a spus că venirii lui Cristos va
-“ premerge căderea generală dela el și va pășt Anticrist; ei ştiu că
după răutatea, care: deja s'a, ivit, păşeşte Antierist,. cînd să vor deosebi spiritele.
-_b) Partea par enetică a, 138 15): ei să nu să ocupe cu lucruri
aşa îndepărtate, ci mai vîrtos să.să bucure că au fost aleși dovedind
aceasta, prin credință şi viață; să conlucre cu rugăciunile, lor -la lățirea evangeliei cerînd şi pentru dînsul ajutor în nevoi, „ca astfel el
întărit să fie în credință; răul să poate: delătura, dacă ceice apelează
la mila altora vor lucra 'agonisindu- -şi pinea de toate zilale, ce și el
făcea cînd petrecusă în mijlocul lor; toți să caute a stirpi răul; salutarea e scrisă cu mîna lui făcînd atenţi pe cetitori la aceasta, după N
care vor putea, cunoaşte epistolele scrise. de el.

Anza şi scopul. Nu mult după. trimiterea epistolei. prece-.
dente primește Paul vești despre starea comunei din 'Tesalonic.:) Credința şi viaţa creştină să dovediseră deplin în noaua
goană venită preste, ei (|,3. 1); neliniște” să produsă însă prin
„ aşteptarea paruziei lui Cristos. “Răspunsul apostolului cu privire
- la soartea celor .reposaţi înainte de paruzie îi liniștisă, dar erau
nedumeriţi -în privinţa, timpului ; ei credeau că. acesta e foarte
" aproape.. Astfel să produce în unii spaimă, 'consternațiune,; alţii

“iarăş

așteptau cu dor momentul, cînd. venind Domnul va în-

temeia o împărăţie.: Urmarea; afost, -că unii neglijară. ocupăţiunile lor “zilnice. Iritarea spiritelor să potență şi mai

mult: cind. unii afirmară,. că din descoperire dzeească ştiu -tim-.

-pul apropiat al paruziei, iar unul - scrisă chiar o epistolă în
numele apostolului (2, 2); alţii iarăş afirmau, că -Paul cu grai
viu ar fi făcut enunţări în acest înțeles (2, 2), ce întăriau unii
din 1. epistola, (1. : Tes. 5, 2: se Cf. ibid. 4, a5+ 17). “Aposto-::
lul, să vede indemnat a scrie această epistolă arătînd,. că pa-

ruzia nu e așa aproape; îi îndeamnă. la lucru şi liudind hăr-

nicia lor îi îmbărbatează la statornicie.
Timpul, locul compunerii. În. epistolă referinţele
sînt mai acelea, ca cele descrise în 1. epistolă (2. Tes.
cf. 1. Tes. 4,15 sq;; în e SA cf. 1. 'Tes; 4, io: SQ.;
cf. 1. Tes. 1, 6. 2, sq. 3,2 54.); Siloan şi. Timotei
apostol

(. 1),

|
comunei
2,, sq.
1,4 sq.
sînt la

care după Acta 18, 12, părăsesc Corintul înaintea!

lui Paul și altunde .nu să află. amindoi, la dinsul, deși cu Ti-.
motei să, întilnește. în Efez (Acta 19, 22); în urmă, să i amintesc
*) Cine a dus epistola întiia şi a adus veşti nu ştim.

|

— 2601 —
mai multe comune existente în Ahaia (1,,) ca 'în epistola întiia (|, 3. s). Din acestea rezultă, "că epistola: sta, scris în
pela începutul anului - :
Corintnu tocmai -mult timp după întiia:.
54. d, Or.; iar din 3, 2 vedem,:că apostolul „fusesă deja ata- -

Corint
cat de Iudei şi să întemeiaseră. comune filii. prelingă
2,1)
Cor.
(1, cf. Rom. 16, şi; 1. Cor. Liz; 2.
„ Autenticitatea

să dovedeşte

prin mărturii esterne ; în-tim-

pul mai nou unii au atacat-o din

motive interne,

dar fără

succes2).. Reminiscenţe aflăm la Policarp5),. Tustin .Dlavtirul*),
Clement. Alerandrinul5); cu numele o citează Irineu), apoi

etc.;:să află

Tertulian?); Tusebie o. numără: la omologumene,

în Canonul

_

muratorie, Peșito,

$. 96.

Canonul

-

lui DMarcion3).

Epistolele pastorale. --

- Epistolele. 3 următoare încă din vechime să numese pentru
cuprinsul și menirea lor epistole pastorale. Numirea păstor. sii
„dupăce trecusă puţin timp“
1 Teodoret zice, că epistola s'a scris în Atena
repeţeşte această, părere,
dela scrierea, celei dintii. Futeliu (Zacagni 1. e. p. 547)
însă, zic că sa scris din
u
Ebedjes
şi
Peşito
N,
T.
e
riptel
manusc
în
- care apoi a trecut şi
şi Pseudo-adtanasie (Si-.
iu
kcumen
10,
p.
1.
3,
c.
].
ani
(Assem
Laodicea Pisidiei
dedus din 3, uz» că

Grotius a
mopsa) numese Roma ca locul compunerii. Hugo e însă greşit, deoarece contrazice
nte, ce
ea
precede
int
epistola s'a. seris înacelei
|
a
N
en
cuprinsului şi celor relatateîn Acta,
, ce în alte epistole
pauline
lor
epistole
ităţii
autentic
semnul
e
8,
- 3) Cap.

este, că epistolele ce” el le .
autentine nu obvine— dar înțelesul acestor. cuvinte
- Învățătura despre . paruzia
sa.
mîna
cu
scrisă
ea
salutar
.
conținea
vor
va mai serie
alte epistole (ef. 1. Cor.”
în
ca
larg
pe
mai
'aici
ză
lui Cristos (2, —,1) să tractea
acum a, avut ocaziune
numai
însă,
olul
Apost
iudaizant.

15, 1uue) şi e ținută prea
a 'tracta aceasta mai pe larg, deşi îndegetări
2, miza 4 g$ 2. 10. 3; Apoc. 12. 13
acest punct între cele 2 epistole —
nu e aşa aproape. În urmă să zice,
lui Nero; deci s'a scris epistola cel

6xistă

și altunde în T. N. (1. Io.

etc.). Să mai afirmă, că e contrazicere în
dar şi a 2. epistolă arată numai, că paruzia
că aici să presupune detronarea sau moartea
puţin între 63-70 d. Cr. Aceasta e falz, de-

deci nui
aparține terennlui religios şi nu „celui politic: conformă
toate
întru
e
ei
epistol
a
iţiune
Grotius), Dispoz
,
icabile.
o falzificare şi suposiţie sînt cu totul neexpl sicut passi-sed
metis,
existi
tales
os
„Etnon sicut inimic
vorbestet
i
ip
2. Tes. 3, ss:
bilia et ignorantia. membra revocate“ ct.
2. 'Tes. 2, ; apoi vorbeşte
cf.
ziei“
aposta
“omul
336:
p.
h.
'4) Dial. e. Tryp
i
a
de apostazie şi de omul păcatului.
. e cunoștința; rugaţi-vă
.—
lul
aposto
zice
;
—
toți
r“
! 5) Stroin. 5: „Nu tru
căpătii şi răi; căci credinţa nu e a tuturo
4 adi
deci, ea să fim scăpaţi de oamenii fără,
I
A
3
,
|
cf, 2. Tes. 3,4. :
salonicenses de Anti
„Et îterum in secunda ad Thes
0) Adv. hacer. '3, 7, 2: reve
Christus interficie
Jesus
inus
Duem
qucm
in
labitur
“oarece Antierist (2, sq.)
Nero, sau Caligula (după
caracterului paulin încit
3) Ad Philippi 11:

“christo dicens ait: Et tunc
spiritu oris sui“ cf. 2. Tes.

lui

EI

SO

2
ne +0 cosdem:
„Et in secunda, pleniori solicesaitudi
2) De resurr. carnis 94:
Christi et 'congroCru
Jesu
ai
i
!
i
nostr
ni
Domin
ntum
adve
”
per
es,
fratr
SA
Obsecro autem i „vos, "fra
„Da
cf. 2.
no“
ani
mini
ovea
comm
cito
.ne
,
grationem. nostrani ad illum
.
42.
Haer.
ne,.
Epifa
„2 Tertulian, €. Mare. 5,16;

.
|,
|

-

o
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află deja în 7, v. de profeţi. şi învățători
1

ba însuș Iehova, zice (Ier. 3, 15):

; Vă

comunei

-voi da; păstori,

iudaice,
care vă

- vor paşte pe oi cu înțelepciune și învăţătură (ef. Is. 63,1;
e Bz
pe

34, ai SQ.;.ps.
sine-păstor,

23;

sq.

iar raportul -lui

78, 2). Isus
cătră

încă

să numește

credincioși

îl asămănă,

cu cel al păstorului cătră turma sa, (10. 10, sq. cf. 1. Petru .
2, 15); apostolii aplică aceasta, la prepozitii comunelor :și: cre- .
dincioși (Acta '20, 2s sq.). De aceea, şi: vedem, că în timpurile
mai vechi prepoziţii: bisericii să. numese - To ueves, pastores,
“iar

inviaţiunile,

cum

să poarte

oficiul

lor cu demnitate

şi spre

folosul comunelor: înziațiuni; scrieri, epistole pastorale;
“Epistolele acestea, sint adresate cătră 2. prepoziţi, iar. îndrumările sînt acomodate împrejurărilor . de atunci. . De aceea
să nu credem, că ele: ar conţinea întreg materialul pastoralei,.
ci sînt numai scheletul, „care după împrejurări, îmbracă. deosebite
” forme.

-s.

97. Epistola I, cătră Timotei.

“ În misionada a, doaua Paul vine la Listra şi să intilneşte
cu Timotei, care era cel puţin catehumen (Acta 16, 2 învățăcel)
de nu deja botezat:). EI era fiul unei . evree,: -Eunica (Acta
16,; 2. Tim. 1,4), măritată după un grec (Acta 16, ș), iar
"bunica, lui după mamă să chiamă Lois (2. Tim. 1,ș). Aceste
„femei (convertite probabil de Paul în întiia misionadă)
dădură lui Timotei creștere “religioasă ;. el de timpuriu cunoaște
scripturile (2. Tim. 3,5), mai tirziu primi învățătura, noauă, :
iar apostolul îl numeste „fiul“ său (1. Tim. 1, 2. 155: 2. Tim.
1,2; 1. Cor. 4,15), deşi poate e aceasta numai mijlocit, fiind

instruit de cele .2 -femei. “La, credincioşi din „Listra şi Iconiu
stă. în mare vază (Adta :16, 2); dar fiind tatăl lui păgin,
apostolul îl lasă a să taia împrejur (ibid. 3). Dela Listra îm„ preună cu Sila: merg la Troia, Filipi,: unde răimine Timotei;
în Veria iarăş e la apostol, care călătoreşte apoi. la Atena
lăsînd îndărăt pe Timotei i Sila; nu mult după aceea îi urmează (Acta 17, „4. 15, cf. ş. 83). "Din Atena Paul trimite pe
Timotei la Tesalonic (Acta, 17, sa Sq.; 1. Tâs. 3, 1) şi întorcindu-să din misiune să întîlnesc. în Corint (Acta 18,; 1.
Tes. 3 ş cf. $. 83; ; epistolele cătră, Tesaloniceni . sînt scrise.
:) Nu

să poate Dotări de a fost Timotei din Listra ori Derve (Acta 16, .. 20, a.

-

i
i
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în numele apostolului și a, lui Timotei, 1. Tes.
1,). După

1,4;

2, Tes.

1:/,:an părăseşte, Paul acest oraş, Timotei rămîne

apostol
aci sau merge:altundeva; dar în-a 3. misionadă e la
22)2.
19,
în Efez:), de unde îl trimite în. Macedonia (Acta

faţă
Scriind -Paul a 2. epistolă cătră Corinteni Timotei e de
și
2, Cor. 1,.); călătoresc amindoi la Corint (Rom. 16,2)
.
alţi
cu
i
Timote
părăsind Paul Ahaia vin la Filipi, de unde
De
84.)P.
$.
cf.
soți merg înainte la Troia (Acta, 20, s—e.
acum

înainte

nu

mai

vești

avem

în întîia închisoare la Roma,

sigure . despre

Timotei.

cînd îl aflămla Paul

pănă

(Col. 1,+;

promite a
Filim. 1; Fil. 1;,); ba seriind epistola din urmă despre el
ştiri
ducă
cît mai curînd pe Timotei, ca să

trimite
dobindind
(2, 23). După depărtarea lui Timotei din Roma. Paul
Da
libertate continuă

lucrarea

sa evangelicăt)..

t
izvoară istorice s'au făcumai
„În acest period al vieţii lui Paul neexistind
Roma
Dela
e.::
oarel
următ
fi
a
par
ipoteze. Cele mai apropiate de adevăr

„multe
Paul preste Creta (Tit 1,,)

Azin

mică,. petrece în

Colose

(Filim. 22),

merge în
iarnă să află în Nicopol .din Cilicia
Troia şi Milet (2. Tim. 4, 13: 20) iar preste il merge la Etez, aşază pe Timotei
probab
viitor
anului
(Tit. 3,4ș).: În primăvara
apoi în Macedonia (1. Tim. 1),
de prepozit” (1. Tim. 1, sg: 443. 2- Tim, pa),
voieşte a, se rentoarce cit “mai
Biez,
din
a
comun
Aci primeşte ştiri triste despre
mult, scrie epistola, de faţă.
prea.
a
întirzi
va
că
curind (1. Tim. 3, sq), dar erezind
tat Spania, apoi merge
cerce
a
e
erar
după elib
(1, -Tim, 3 g). Alţii iarăş cred, că 1,4),
mică unde lasă în Efez pe TimoAzia
în
(Tit
aci
u-l
lăsind
în Ni„cu Tit în Creta
onia, poate şi în Epir, petrece iarna,
tei (1. Tim. 1,3), călătoreşte în Maced vara an. 65 să întoarce la Efez, şi -adecă
în
tei,
Timo
lui
copol (Tit 3, .ș), serie
(2. Tim. 4, 30) unde să bolnăvește Tro- ,
preste Troia (2. 'Tim. 4, 45) apoi în Milet
în occident (Că-

, unde rămine Erast, şi iarăş
fim pe care-l lasă aci, şi în Corint părăsirea, Corintutui zicînd, că acolo e prins şi
după
unii
pun
o
a
Spani
|
în
,
,
lătoria
|
|
N
fiind dus la Roma sufere martiriu).

a, fost întiiul episcop
Tradiţia bisericească este. că. Timotei
tere moartea
- desp
istoriseș
al Efezului5); iar Fotie (Bibl. 254)
rea Dianei, cu. care

în onoa
“Jui următoarele. Lao sărbătoare
el în mijlocul
cat
arun
s'a
ocaziune. îmblau mascaţi,

poporului

ştim.
e Paul părăseşte Corintul, nu
%) Unde a petrecut “Timotei dupăc
cu apostolul
-să
nindu
întil
t
Corin
dela,
întors
3) Unii sustin; că Timotei s'a. (Acta 21,
sq.) „Paul părăsind Efezul lasă
triu
în Efez. După răscoala lui Dimi
Tim. Lg). Din Macedonia apoi
(1.
pe credincioşi
aci pe Timotei ca să întăriaseă t, Bavonius, Petarius ete. cf. pag. 223 obs. 1).
_ îi scrie epistola de faţă. (Zeodore
20, sa sq.) şi
pe Paul pănă la, Milet (Acta NI
E
După unii Timotei însoţeşte
3
i
a
acolo.
i
să duce la :Efez cu prepoziţii de
II
E
15,
otei să aminteşte şi Evr.
fost
a
1) De observat este, că "Tim
tei
Limo
că
t,
dera
înve
: „Este deci
5) Crizostom (Omil. 15,L. Tim) & întregului popor din Azi i Duval CL.
sau
încredințat cu conducerea bisericii a, primit mai întii epi:copia parohiei din E oz;
'Țimotei
Pi
„E. 3,4): „Să istoriseşte, că
Sa
:
(Const. apost. 7.46.)

.

—
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voind să-l conturbe în procesiune şi escesele. îndatinate.
Atunci, păgînii îl aruncă cu pietri, bat cu ciomege încît mai
mort cade la. pămînt. Dupăce învățăceii săi l-au dus pe un
munte din apropiere ș'a, dat sufletul. Adevărul acestei legende.
„nu e dovedit; biserica, noastră şi cea catolică îl numără între

martiri,
-

Cuprinsul:

a

.

a

|

e

E
a) Partea dogmatică (1, —4, 11): - după salutare aduce aminte
„ui Timotei de ce la lăsat în Efez, adecă să lupte contra ereziei;
scopul evangeliei e. dragostea cătră Dzeu și oameni, nu speculaţiunile
fantastice, nici legea: mozaică, care are numai menirea a ne feri de
păcat.şi conduce la Cristos;el e fericit, că grația dzeească I-a făcut |
să înțeleagă aceasta, întorcîndu-să astfel dela, legela, dragostea evan- gelică, prin ce bunătatea lui Dzeu s'a arătat în deplina ei mărire;
Timotei aducîndu-ş aminte de aceasta să ţînă tare la credinţa în Isus.

. Cristos, îndeosebi faţă de fanaticii legii — cu sueces va lucra contra
ereziei, dacă credincioşii să roagă pentru toţi oamenii, şi adecă băr“baţii cu evlavie şi din inimă curată, iar femeile observind simplicitate “

şi bunăcuvință în găteală, îngrijînd
mai virtos de familie; espune însușirile ce trebue să le aibă servitorii bisericii (episcopii, diaconii şi '
„ diaconisele —. întîmplindu-să să .nu poată veni. aşa
curînd- la
el îi spune cum să să poarte în biserică; să nu speculeze nici
să nu țină legile iudeeşti, ce deja -sau condamnat în erezia existentă, deoarece toate lucrurile
au menirea a servi 'spre cinstirea lui.
Dzeu; să învețe pietate, ca aşa să aducă pe toți la fericire.
|
„b) Partea parenetică (4,.2—6,a1): ereticii i-vor împuta, tinare- -

țele ca scădere, de aceea să, caute a o substitui prin virtute făcîn„du-să model tuturor — faţă de bătrîni 'să.să poarte ca un fiu, față

de cei tineri ca frate; să învețe pe văduve a trăi cuvincios şi a împlini datorințele; în' oficiul de văduve să primiască numai pe cele
mai înaintateîn vîrstă, cari au fapte bune, iar pe cele tinere să le
sfătuiască a să mărita, ca să nu fie comunei spre sarcină — pe pres„biteri să tracteze bine, îndeosebi pe ceice îşi împlinese datorințele;
fără examinare pe nime să nu aşeze întro treaptă ierarhică, căci s'ar
face părtaş de păcate străine; să fie strict cu sine, dar să nu uite
de legile sanitare; pe sclavi să înveţe a, să supune stăpînilor, chiar
de ar fi creştini — toţi să urmeze învăţăturii adevărate, care singură
duce la pietate, ce e mare căștig, căci nu ne face atitea griji ca agonisirea, averilor pămîntești ; fereşte de iubirea: de argint, care e
ră„_dăcina, tuturor relelor; Timotei să aibă totdeuna în vedere venirea
lui Cristos, ca aşa cu scumpătate să împliniască datorințele “sale
lucrînd spre viața vecinică; încheierea.
o
|

2 Anza și scopul. Călătorind Paul dela Etez aude vești triste

despre această comună,

de aceea scriind învăţăcelului său, care

|

.-

0052
rimasă acolo,-îi dă instrucțiuni cum să conducă biserica luptind contra

ereziei

cu credinţa.şi viața sa.

Timpul, locul compunerii. În viaţa apostolului cuprinsă în
Acta nu există un moment,

acestei epistole.

Paul'a

unde

vizitat

să poate

intercala scrierea:

Efezul.de doauăori (Ş. 91).

Din epistolă, rezultă,. că dupăce petrecusă cu: Timotei. în Efez

călătorește în Macedonia (1. Tim. 1,3) “lăsîndpe acesta

să-l

substitue și-i serie (probabil din Macedonia!) sau alt ţinut din -

„ apropiere), deşi speră a veni cît mai curînd-la dinsul (1. Tim.
3, 14:15). Mai departe: să vorbeşte de o “erezie, care să deose-.
beşte de cea, amintită în epistolele cătră Romani și, Galateni, .
în care sămănînd mai mult cu cea din epistola cătră Coloseni,
larg.
pe
mai
tractează
să
să espune: numai în genere, iar aici

isto-:
i.
după cele:
O atare erezie s'a putut: naşte în Efez numa
risite în Acta 20, 25 sq. . În urmă. comuna, e organizată avînd.

prepoziţi (1. Tim. 3, .sq.), înstituţiune de văduve (i. 5,9).
Acestea presupun, că comuna există deja demult, creștinizmul

devenisă o putere, . contra căreia păşeşte "acum speculațiunea .
păgino-iudaică 'amestecînd.și elemente. creştine; . deci: s'a compus epistola după anul 64 d. Cr.) -„ Autenticitatea. - Biserica “în toate timpurile.a recunoscut canonicitatea epistoleişi abia.în timpul mai nou sau ivit îndoeli. Clement :Romanul?) face aluziune la „ca, apoi: Ipnatiet)

1) Teodovet (Praef, în epp. Pauli), Eutaliu (Zacagni l. c.-p..686) şi Sinopsa,
jar traducerea, coptică numeşte Aiena.În unele manuscripte sună subscripțiunea:.
sau ca„Din Laodicea care e metropola Frigiei“ (adăogind unele aci: Pacaţiane
al 4.);.
veacul
în
ro:nan
statului
împărţirea
despre
paţiane, care adaus mărturiseşte

iar în cod. A, numai: „din Laodicea“; asămene Peșito, traducerea etiopiană, Ecumenţu, 'Teofilact ete. Părerea, că epistola s'a scris din L.aodicea, să bazează proba-bil pe împrejurarea, că s'a identificat cu Col 4, sm. Teofilact zice: „Care era însă
|
din Laodicea? Întiia, cătră “Timotei, căci aceasta e scrisă din Laodivea“.
Acta
din
cea
cu
1,
) Teodoret etc. 'au identificat călătoria din 1.. Tim.
pag. 217.
20,,, dar noi nu ştim de” sa întilnit Paul cu el şi în Efez ($. 84. 86.
scris cind apo'992), Alţii luind de bază Acta 20, s—s au afirmat, că epistola sa

la Efez
“stolul după petrecerea de 3-luni în -Ahaia trimite, dela, Corint pe 'Timotei
1. Tim. 1, s' primeşte el epistola dupăce

„seriindu-i acolo ($. 86. obs. 2.). Dar după

NR
,
a
Paul călătoriză în -Macedonia. *
ridicind
curat
sufletul
cu
el
de
deci
3) Epist, 1. Cor. 29: „Să ne apropiem
.:
şi nevinovate“ cf. 1. 'Tim. 2, îbid. 54: „Celce face aceasta dobinmini curate
deşte: nume în Cristos şi orice loc îl .va primi“

cf, 1. Tim. 3, ss

LL

cele vechi
"4) Ad Magn. 8.: „Nu rătăciţi în alte învățături, niciîn basmele

cari sint nefolositoare“

cf.

1, Tim.

Î,..

.

PI

a

a

—

266 —.

Policaryi,") 'epistolă, - cătră *Diognet,2) : epistola, coinunelor din
Vienna și Lugdunum,5) Justin Martirul) Hegesip,*) Teofil dela
- AntiohiaS).. : Irineu?) cel dintii o citează, apoi. Clement Alexan-drinul,5) . Tertulian?) : ete. : După | Tipifane (Haer.. 54, 6) voia
Teodot, iar după Tertulian, alti eretici. să dovediască,. învăţătu-

„rile lor” dinn epistola: :de față De praescr, haer. 25, 2)..;
n

$

98. Epistola IL cătră Timotei.

Cuprinsul (4. cap.): apostolul mulțămeşte lui Dzeu, pentriică
are în Timotei un prieten credincios exprimind şi dorul de a-l vedea, cît mai curînd; îl provoacă a-ş aduce aimînte de: darul primit
prin: împunerea.. minilor, ca aşa, să-ş împliniască datorințele de păstor;
"el-să nu să ruşineze: de învățătorul său, care'acum e închis, ci-să ve- 'stiască' evangelia -preamărind pe Dzeu, care i-a miîntuit prin Isus Cristos. — “spre a vesti acest adevăr evangelic. Paul a devenit apostolul
păgînilor şi trebue 'să sufere, dar el e încredinţat, că va dobiîndi cununa învingerii -— "Timotei să ia 'exemplu dela. dînsul: şi încurajeze
mai -virtos prin ceeace a făcut Onisifor, care nu s'a odihnit 'pănăce

„wa venit la:el, deşi cei: din Azia îl părăstseră,
pese şi sufletese —

să țină tare la învăţătura

"învăţa şi pe alții, care apoi

să-i urmeze

dîndu-i : ajutor tru-

primită;

să

caute

a

în învățătură; „să nu uite de

chiemarea sa 'viețuind numai pentru oficiul său, ca să poată dobindi
răsplată, deoarece şi Cristos ca om numai aşa a căștigat înviere, ba
„el însiș

numai prin

patimi

aşteaptă

a

fi încununat.

—

cel

unit

cu

„Isus e sigur, că: va, dobindi -cele făgăduite ; acest adevăr Timotei să-l
aibă în Vedere. şi așa să poată sta, “înaintea lui Dzeu + ca un slujitor
1) Ad Pritipp.

4:

„Începutul

taturor

relelor

e iubirea de argint. Știind

„deci că nimic n'am adus . în lume, nici a duce ceva nu avem; să ne îmbrăcăm
. deci cu: scutul dreptăţii“ c£ 1. Tim. 6,5 so.
+3) Cap 4: „Să nu aştepţi misteriul pietăţii lori cf. 1: Tim. 3 15
8) Freuie (u. E. 5, 1): »sti'p şi întăritură“* "ef. 1. Tim. 3, ss
4) Întrebuinţează mai demulteori expresiunile:' pietate, evlavie ; iar după
Euscbie (H. E. 3, 26) are „marele mister al pietăţii“ cf. 1. Tim.:3. Va
i

5) Eusebie '“Q.

Tim.
.

Lp. G,so.:"€) Ad Autolye

autorităţilor

ec. 3, 82) are paltcum
3,14:

și puterilor

în pace“ cf.1. Tim. 2,,
i
2) Sas “haer. 1, 1:

învaţă“. și. „ştiinţa mincinoasă“ cf. 1.

„Cuvintul dzeesc ne piorune?şte “încă a ne şi supune

ă a ne

ruga

pentru. ele,

ca

să -avem

viaţă

liniştită

şi.

„Dapăce unii s'au abătut dela adevăr au întroduas cu-

yinte mincinoase şi gencalogii deşerte, cari cauzează mai mult, „certe, precum zice
apostolul, decit economia lui Dzeu în credinţă“ cf. 1; Tim. 1, IA 2,14, 7: Et

bene Paulus ait, procum novitates, falsac agnitionis“ cf. 1. 'Tim. 6, 30:
,
2) Strom. 2, 11: „Scriind apostolul, o 'Timotee, zice, păzeşte jo vozitul ete.“
cf. 1. Tim. 6,, Conort. 9, 8: „lar pietatea e spre toate "folositoare, după Paul,
avînd-promisiunea.. vieţii de acum şi a celei viitoare“ cf. 1. Tim. 4,g.
|
$) De praescr. haer. 25.2: „Et hne verbo usus est Paulus ad 'Timotheum:
O Timothee, depositum. custodi“ “cf. 1. "Pian, 6, 30; De padic. 13,2: „Plane idem
“apostolus Ilymenaeum et Alexandrum Satanae tradidit, ut emendarentur non blas-

phemare, sicut Timotheo suo seribit“ cf, 1. Tim.
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vrednic.; să nu 'să lasă în certe şi dispute, ce era pe atunci datina,

cum d. e. Imeneu şi Filet neagă învierea, cărnii — ceice umblă după
credință să fie siguri, că vor ajunge scopul, pentru care au fost aleşi;
biserica stă totdeuna, deşi vor păși oameni răi şi eretici,. deoarece
scandalul trebue să vină, ca aşa să să arate adevărații membri ai

-

bisericii — Timoteie încă tînăr, dai pentru aceasta să nu fie'ne-.
rezolut, ci să să înfăţişeze ca un creștin desăvirşit aducînd pe cei
slabi prin blindețe la credinţa adevărată — împreună cu biserica, Să
va desvolta şi răul, care va .lua deosebite forme; „vor pășit apostoli

.

dar în urmă
falși ameţind. capetele credincioșilor, vor ataca adevărul,

; celce voiește a fi creştin adevărat .
vor pieri —' Timotei să-l imiteze
tot să vor înmulți, însă fiind el tare cari
trebue să sufere multe prigoniri,

în credință să nu să abată dela'ea; să

ţină mult

Ja s, Scriptură,

nimic

să nu-l

opriască â .vesti 'evangelia,

ce

e acum

.

—

„care singură îl poate învăţa înțelepciune fiind inspirată de Dzeu

cu atit mai de-

lipsă, deoarece au păşit ereticii si el va trebui să-l supliniască, cînd

Dima
tăriă,
„a părast terenul de luptă — doreşte să-l mai vadă odat

..

“şi numai
sa dus dela el, Crescens e în Galia, iar Tit în Dalmația
de.
trebuinţă
are
pentrucă
Marcu,
pe
aducă
să
venind
Luca e la dînsul;

dinsul, pe' Tihic l-a, trimis înapoi la -Efez—
să să

lucruri, să i-le aducă: —

feriască de

în Troia a lăsat unele

faurul

care

Alexandru,

cutezat să vorbiască
ri'anima
i-a făcut mult rău — la întiia apărareînaintea păpredicat
a
dzeească
graţia
de
întărit
dar
dînsul,
pentru
curînd.de .
mai
cît
scăpa
va
îl
ginilorşi a scăpat de grele nevoi; Dzeu
Erast şi despre.
ştiri
;.
i
salutăr
—
sine
la
toate grijele: chiemindu-l
ai.
membri.
unii.
dela
salutări
vină;
să
odată
mai
roagă
Trofim ; îl
*.
i
.binecuvintarea.
; une
com

Aflindu-să

Anza şi scopul.

a

A

E

Paul

în

închisoare şi

a

între.

împrejurări foarte critice să vede îndemnat a scrie învățăcelu-lui său să vie cit mai curînd la el, dar întărindu-să,în 'credinţă să. fie gata, a suferi împreună chiar şi moarte.
Timpul, locul compunerii. Dupăce “scrisesă Paul întiia
Roma. epistolă .lui Timotei și-l vizitează merge preste Corint la

din
"Că epistola: de față s'a scris în închisoare la Roma rezultă Acta
după
sq. La cele espuse $.:86- să mai adaogă, că
1, 1ş

;
28, „o sq. credincioşii îl puteau vizita fără- oarecari. primejdii

să dea samă
nu era, împiedecât în învățătură, iar acum trebue
mai nainte:
care
pentru lucrarea sa (4, 43. Cf Ls az: 2,4). Dima,
lumea, l-a păera, foarte zelos pentru evangelie, iubind prea mult

Filim. 24); |
răstt fiin:l numai Luca la diusul (4,4. cf. Col. 4, sa:
ș.

(1,
“starea lui critică îl îndeamnăa îmbărbata pe Timotei
(ef.
amintire
face
să
nu
e
de Aristarh
sq). Mai depart
şe 2
Acta

27, 2;

Col.

4,

10;

Filim.

24); „provoacă

pe Timotei

să

—
aducă cu
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sine pe: Alarcu' (4, ;,), care în

înttia închisoare e

la diînsul (Col. 1, 1. 4,'î0 Fil. Le, aș: Filim, 24); în urmă
pe Zihic La trimis la Efez (4, se. cf. -Etez. 6, 2; Col.4,
7). Din acestea. rezultă,. că” epistola s'a. scris cătră'sfirşitul
vieţii
lui: Paul, pela 66—67 d. Cr.
__ Aulenticitatea, -Lăsind la o parte reminiscențele
din Cle- :
ment Românul, Ignatie?” şi Policarp?),- avem mărturii sigure
„pentru canonicitatea, epistolei la Trinieu,4) 'Olement Alexandri1tul,5) Tertulian,5). Origen," Enusebie,5) -Crizostom,) ete.
Pa

99. Epistola
cătră Tit,

„Între soţii lui Paul

4

era Tit, care în: Acta nu să amin-

„__teşte,ci abia. Gal. 2,,.s, cînd apostolul împreună cu Barnaba

a. mers la conciliul 'apostolese (Acta :15):. Nu: să: ştie nici locul nașterii lui; sigur este însă, că afost din părinți păgini
(Gal: 2, 3)10) şi încreștinat-de Paul (Tit. 1,4). După. conciliul.
„9

Astfel Pegito, Crizostom,

stau mai făcu: sint nefondate.

Ieronim,

'Teodoret,

Teafilact - ete. Ipotezele ce

Unii au.crezut, că epistolă 's'a scris .cătră sfirzitul

închisorii dintii (WWieseler 1. e. ete.); alţii iarăş "admit a doaua închisoare la Roma
dar zic,.că epistola s'a seris la înc :putul închisorii prime, avlecă,

înainte de epis-

" tolete cătră Coloseni, Filipeni şi Filimon.. Atunci să întreabă, de ce nu să aminteşte Aristarh, şi cum stă cu cele relatate despre Dima şi Marcu? (cf. espunerile.
" de mai

cf,

>

sus),

.

o

a

!

a

:

a

2) Ad Polye 6.: „Plăceţi pentru cine luptaţi, dela care veţi avea, plată“
2. Tim, 2 4
„
A
|
.
* 5) Ad Philipp. 9 fără îndoială s'a împrumutat cuvintele: „Căci m'au iubit

veacul de acum“

din 2. Tim. 4,0.

-..

i

RI

4) Adv, haer. 3, 3: „Despre acest Linus aminteşte Paul în epistolele că-.
tră Timotei“ ef. 2, Tim. 4.
i:
i
i
a
E
5) Strom. 1, 1 citează 2. Tim. 2, ps; Cohort.. 9 să află 3,,, ca cuvintele |

lui Paul şi zice

ibidem 3,6:

„Căci ştimși ce poruncește nobilul Paul

meile diaconise în a 2. epistolă cătră 'Timotei.%

-€) Scorp.
Timotheok citind
„+2 Comm,
terunt Moysi (3,

„i

despre

aa

fe-

13: „Qualiter de prospeetu ejus (î. e. .martyrii) exultans seribit
2 Tim 4..—,.
E
-.
PE
i
în Matth. 117: „Item quod ait: sicut Jamnes:et Mambres resti), non invenitur publicis in scripturis, sed în libro secreto, qui

suprascribitur Jamnes ct Mambres liber: Unde au-i sunt quidam epistolam ad Ti-.

„motheum
tucrunt.*

repellere

quasi

habentem in - se textum.alicuius secreti,
ME
Si

sed non po2

5) HE: 2, 22: „Mergind Paul a doauaoară întracolo
(la Roma) a: sfirşit
„cu martiriu; în care. avind legăturile a seris a 2. epistolă cătră Timotei, unde
aminteşte de întiia lui
apărare zice el ete.“
*) Prol;în :ep.
şi să vede aceasta din
epist: 2. c.:Tim.
19) Fusrhie (H.

apărate . . . primeşte şi aceste, mărturii ale lui. În întiia
ae
i
Da
!
P, „Mi să pare că e cea din urmă între toate epistolele;
sfirşit: căci eu deja mă jertfese, zice, ete.“ ef. Omil. 1. la
a
a
a
o
E. 8, 4): „Să istoriseşte că Timotei a primit mai întii ca

episcop scaunu! în Efez, precum Tit pe cel asupra bisericilor
Catalog, script. eceles, Teodoret la 1, Tim. 3.

Cretei.“ Ieronim
ae
So

!
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din Ierusalim apostolul îi di mai multe comisiuni. În a 3.
dela

misionadă. îl trimite
7 pe sac 19pas)
Paul.a, părăsi

Cor. 2,12 sq:
(2.nt
Efez la Cori

avind a să întilni în “Troia; dar fiind 'silit
Efezul mai nainte să întilnesc. în: Macedonia,

de unde îl. trimite

la. Corint cu a doana

epistolă însărcinin=.

-du-l a începe colecta, pentru credincioșii din Ierusalim

(2. Cor. .

29. os SQ- 3 SQ: 8 6-10 SA: 2); Ştirea din urmă biblică despre dinsul e 2. Tim. :4,10. Din epistola: noastră vedem
(1,5), că e episcop

al inzulei

Creta —. întîiul, ei episcop, după .

tradiţie, şi să fie murit în etate de:94 de. ani.

„. Cuprinsul(3 cap.): în: întroducere 'arată că are dreptula pre-'

dica evangelia făgăduită în T. V. şi că învăţătura, împărtășită lui
Tit e adevărată — l-a lăsat în . Creta să aducă la, îndeplinire ce. el
nu putusă face cînd era, acolo: să așeze în fiecare comună presbiteri,
enumărind însuşirile candidaţilor la oficii : bisericeşti,. adecă să fie
neprihăniți, să predice învăţătura, adevărată a lui Cristos şi: s'o poată
apăra, faţăde eretici; acestea să cer mai vîrtos în Creta, deoarece.
pun .
locuitorii, după mărturia unui post, sînt foarte. stricaţi, care nu
.
lor;
învăţăturile
cu
pătrunde
pot
uşor
preţ pe nimic şi deci ereticii

iudaizanţii au păşitcu destul succes, Tit să lucrecu energie contra.
lor arătînd credincioșilor: adevărata, învățătură creştină îndemnindu-ici
„să arate puterea ei nu prin abţinerea de mîncări şi de căsătorie,
.
— viaţa creştină adevărată e aceea, cînd fiecare să poartă
pentru
“lor şi să le fie credincioşi, căci numai așa să ajunge scopul.
— să
frică
fără
predice
să
el
care Cristos a venit mintuindu-ne;
pentrucă
blindeţe,
şi
ascultare
în
arată
să
_vestiască dragostea,care
aceasta e cea mai mare

Y

de păcate
bătrine: re-.
după etatea sa: bătrinii „să fie treji şi răbdători, femeile
fie morali,
să
tineri
cei
datorințele,
trase, cele tinere să-şi împliniască,
stăpinii
de
asculte
să
sclavii
însuş;
Tit
fie
să
iar exemplul tuturor

mulţămită pentru mila şi graţia, nemăsurată,

date noauă de Dzeu justificindn-ne prin Isus Cristos şi dindu-ne'nă-:
creştine ;

religiunii
_dejdea vieţii vecinice; faptele” dragostei sînt esenţa
și să încunjure
iudaizanţi
învăţătorilor
certele
în
să nu să amestece
“dupăce va fi...
adimonare;
doaua
pe ceice nu-l ascultă .după una şi a
la, Nico- :
dinsul
la
veni
a,
ă,
grăbiasc
să
să
trimis pe Astema şi Tihic
epis-,
(aducătorii
şi Apolo
pol, unde. va petrece preste: iarnă; pe Zină
.

, cum creştinii
tolei) să provadă cu cele delipsă arătind credincioşilor
a
:
.:)
binecuvîntare
;
salutări
olaltă;
să ajutoră intre

evangelia merge
" Anza şi scopul. Paul predicind în Creta
timp după aceea
în alte țări şi. lasă. îndărăt pe Tit. . Citva
şi fără
întemeiate
pășesc ereticii cu destul succes în comunele
fundamentele teoloSă cuprinde morala creştină ; în : 3,3—, a
eretic,
a
siune
expre
întîi
giei, iar 3,4p să află mai
1) În 2 ue:
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organizație deplină. Apostolul .să „văzu deci

îndemnat a, scrie

învățăcelului: său dindu-i instrucțiune, cum să lupte contra dușmanilor învăţăturii adevărate înviţindu-l totodată să vie la diîn- -

Ia

sul. în Nicopol..

" Timpul, locul compunerii.

Stînd epistola în strinsă, legă-

tură cu 1. cătră Timotei, cele: observate acolo au şi aici: valoare,-rămiind

însă nehotărit

care

sa scris mai nainte.

Cit

timp.
a „stat Paul pe inzula Creţa şi: cit a trecut pănă, a, scris
„.epistola,.
nu

știin (între 64—66

d. Cr.);

dar că-nu

sa

com-

pus în: Nicopol rezultă din expresiunea, „acolo“. (3,12)...
.
„-. Autenticitatea, Epistola, de faţă, deși scurtă, să află în |
cele „mai -vechi

ale bisericii, cari dovedesc

caracte-

rul ei canonic. Așa Itala, Peșito, Canonul muratoric;

documente

Clement

Romanul,?). Ignatie;). Iustin Martirul,*). Teofil dela: Antiohia?) .
1) Teodoret (Praet. în ep. Pauli, opp. III. p. 5)-ete. crede că epistola-s'a compus înainte de epistola. cătră Romani în misionada a 3. Aceasta a trecut în
mai multe manuscripte,
în” cari după” Tit 3,,, sună subscripţia: „s'a seris dela:
Nicopol în Macedonia.“ Biserica siriană a primit această părere, dar a adaus,-că

aducătorii epistolei sînt (după subscripţiile Peşitei de acum) Zina şi Apolo (dedus

din Tit 3,4), iar după Etedjesu (Assemani 1. e. III. 1: p. 12) e Epafrodit (cf.
Fil. 2, as. 4,30). Şi Ieronim pare a-pune scrierea epistolei . cătră 'sfirţitul misionadei a 3. (Comment. in Tit. praef.) - Alţii cred, că epistola s'a scris în a 2. mi-

'sionadă (Hug, etc.). Părăsind adecă Paul Corintul (Acta 18,, sq.) a-mers în Siria
„cu

care ocaziune

a, atins Creta; lăsind aci pe Tit călătoreşte
la Efez,de unde îi

„serie: deci pela.54 sau 55 d. Cr. Tit ar trebui așadar

să fie însoţit pe Paul, iar

noi vedem din 2. Cor, 7,43 sa. că aceştia îl cunosc numai din' descrierile apostolului; asămene şi Apolo trebue .să fie fost soțul lui: Paul, iar noi ştim că.
„ei să cunose abia mai tirziu (Acta 18,3,—19,,). În urmă să mai susține (Wieseler etc.) că epistola e scrisă în a 3. misionadă dela Efez. Anurmne cătră sfirşitul
petrecerii 'de- aci cercetează Paul Corintul; merge apoi în Creta şi lăsînd îndărăt ..
pe Tit să întoarce la Efez. Dar Acta nu aminteşte o călătorie a lui Paul la Creta.
Scriindu-să a 2. cătră Corinteni (2,4) Tit să afiă la apostol, iar în cea de faţă zice
să rămînă în' Creta “pănă va trimite pe Tihic si Artema (3,7) şi cugreu va
îndemnat Paul pe Tit să întrerupă o lucrare aşa momentoasă. După amindouă .

ipotezele Paul a, putut. petrece aci tinip

numai foarte scurt, îar cuprinsul episto-

lei arată contrarul, deoarece există mai multe comune, avind
- “Tit să: continue organizarea lor. Din Acta 20, rezultă mai departe că Efezenii s'au bucurat ne'ntrerupt de prezenţa apostolului. Că altul să tie predicat înaintea lui Paul nu convine cu principiul lui. Erezia de-aici nu consună cu nici una din cele descrise
în epistolele înainte de inchisoarea dela Roma, deși în cele scrise din- aceasta să
află
/
s urme, deseriindu-să aiciI numai Ă mai pe larg..|
iarg.
În urmă autorul Actei
descrie,
fiind martor ocular, cele întimplate în călătoria dela Cezarea spre Roma. ($. 86).

2) Ep. 1. e. Cor, 2: „Gata spre orice lucru bun“ ef. Tit 3
3) Ad, Magn. 8: „Nu rătăciţi în alte învățături, nici nu vă o
ic
ocupați cu basme
& RR
vechi, cari sint nefolositoare& cf, Tit 3,g.
4) Întrebuinţază expresiunile pietate și evlavie, iar Dial.
află bunătatea și iubirea de oameni a lui Dzeu, cf; Tit, 3,

5) Ad, Autolye, 2, 16 e reminiscență din Tit 3, ,.

e, Tryph.

47. să
!

ho.
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Eusebie 0 nuTrineu,) Clement Alexandrinul,?) Tertulian;?).
din Laodicea,:.
60.
ul
mări la omologumene,. Atanasie,:) canon
Ca

Ieronim5). etc. *- -

Ie

Gnosticii) nau

recunoscut

aceste 3 epistole,

a primit. numai

-Iatian

-

ie

Marcion?) nu le

epistola cătră. Tit. - BR.

în canonul său,
ar. cu canonul, iar Tatian
cunoscut însă, că Mareion a procedat arbitr
iudaizantal ereziei.
terul
carac
crede, că aci să accentuează ai mult
icitatea acestor canon
)
“De atunci: pănă la, Schleiermacher (1807
atacată, epistola, .
fost
a
intii
Mai
ă.
epistole a fost totdeuna: recunoscut
Motivele :
rale.
epistolele” pasto
- întiia, cătră Timotei, mai apoi toate 3
din care s'a făcut aceasta sînt:
ii acestor epistole. Nu
a) Greutatea de a fixa timpul compuner
. că Paul a, fost eliicii,
biser
există însă motive a nu primi tradiţia
are

citi
DI
berat din întiia. închisoare.
. învăţă-.
zmulsau
tici
gnos
te.
comba
b) Să. afirmă, „că în ele sar
cuprins.
din
i
nu să poate doved
turile lui Valentin ori Marcion — ce.
etată”
îndeg
cea,
cu
mult
foarte
Erezia, caracterizată în epistole samănă iudaizmul
sau iudeocreştiniz.
numai în epistola, cătră, Coloseni, adecă
mul

combinat

dă

DR

cu speculaţiuni păgine.

,
deplin organizată (episcopi, presbiteri

e) Biserica, avea ierarhie
să află (ef. însă Rom..12, s prediaconi etc), ce în alte epistole nu Diaco
natul şi presbiteratul existau
poziţi;. 1. Cor. 12, 2s guvernatori).
deja în. biserica primitivă

(Acta-6, 1 SQ.

ete

-

14, as: 20, 17; cf. Efez.

4,

|
ai

Sa
na,

i cf. Tit 3.
- de omul eretic... fereşte-te
2) Ady. haer. 8, 3: „Paul zicecu : form
“în! epistola cătră
Paul
l
tolu
Apos
ula:
i, neascultă- 2) Strom. 1, 14 citează 1,3
„Căci eram odinioară şi noi ne'nţelepţ

Tite, iar. Cohort, ad Gentes 3:

|

ului, graţia min-...
după dzeescul apostol al Domn
,
tori“ cf. Tit 3, si ibid. G.: „Caci
as
2
Tit
cf.
r“
nilo
tuturor oame
liteem.)
(Phil
tuitoare a lui Cristos s'a arătat
nem
homi
unum
ad
tamen, cum

„3 Adv.-Mare. 5, 21: „Miror ad Timotheum
quod
ras factas' receperit (Mareion), recus
averit.“
ecclesiastico statu. compositas,
PR

duas et unam
SE
N

2d Titum, de
ei

DER
a
%) Epistola fest. 39. . -atitarum patriarEncr
nus,:
Tatia
„Sed
m.:
prooe
"5) Comment. in ep- ad Tit. epistolas repudiavit, hane vel maxime, hoc est
Pauli
onis et aliorum,
ches, qui et-ipse nonnuilas :
m credidit, parvi pendens.. Marci _
RR
"ad 'itum apostoli pronuntianda
a
:
,
nem“
entiunt, assertio
cari . .
în
i,
eretic
unor
qui cum eo în hac parte cons
rile
scrie
din
e
„a

păstrat fragment
„6 Scriitorii bisericeşti au rale. Aşa la Traracleon (Clem. Alex. Strom. lib.
să află locuri din epistolele pastosă poate tăgădui pe, sine“ cf, 2. Tim. 2 is apoi

„Nu
cf.
ina neapropiată“
“ 4- pag. 502) întimpinăm:
e valentiniane (idem): „lum
în Excerptele din izvoarăl
aaa qui îE
sint, digni,
Tim6,.se. -:
ad, Tit. 'prooem):. „Licet non
haereticos,
omnes
7 eroii: (Comment. în ep.
et
dem
Basili
et
r
Marcionem' loquo
Novo conin
saltem
si
dem primam îrritam fecerunt,
s,
ferremu
eos. aliqua ex parte
qui V. laniant Test, tamen
taceam, de quibus quidquid
Ut enim de ceteris epistolis
ras repndiandas credi- |
" tânerent manus suas...
rant eraserunt, nonnullas integ
um..« Bed Tacontrarium suo dogmati vide
utramque, ad Hebraeos et ad Tit

derunt, ad Timotheum videlicet
tianus ete. (pag. 111, 0b3. 9),

=
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'd) Epistolele acestea să deosebesc de celelalte în expresiuni,
idei şi ton. În fiecare epistolă Paul: are expresiuni,1) cari în altele
„nu obvin, ce rezultă din obiectul tractării, dispoziţia şi -tendenţa, au-:
„torului, : deosebitele împrejurări ale locului şi timpului.Că 1. Tim.
2, a dv se Di aa Cf, Buca: ao: Do aoe: 2a ao Ls 233:2. Tim. 4, nu star
putea combina cu învăţătura lui Paul s'a doveditde exegeza, nepreocupate'ca nefondate. În urmă
-.
.
.
i
a
_„.-€e) Să zice, că nu să face aluziune
la raportul apostolului cu
“această comună (Efez). Epistolele sînt adresate cătră 'anumite per„ soane, iar scopul. lor aduce cu sine ca stările speţiale: île -comunei

să nu: să ia -în considerare, .
|

o
„Paul
4

a

_

|

__$. 100. Epistola cătră Filimon. >

_ -

Pozitiv nu. să ştie, de acest bărbat a fost convertit de
în Efez sau altundeva; dar înainte de închisoarea dela

- Roma apostolul” nu 'fusesă în Colose. Filimon era din Colose.
(Col. 4,3) și. escela prin credinţa, activă, iar în: casa, lui. să
_aduna'0 parte a comunei. la, cultul. dzeese (,—7). După tradiţie a - fost -el. întîiul episcop în acest oraş (Constit. apost. |

„7 46) sau în Gaza și a murit ca martir sub Nero.
Cuprinsul (1,:—ss): după „întroducere urmează obiectul epistolei adresindu-să. câtră mai. multe persoane?)

ca așa să fie mai si-

gur rezultatul; mulțămește lui Dzeu .pentru dragostea lui Filimon
> cătră credincioşi; îl roagă ca pe Onisim să-l primiască cu ciuţare;
bucuros l-ar fi ţinut la sine, dar nu voiește să-i facă. nedreptate, deci . . -

îl trimite

înapoi;

iar el să-l

primiască

ce a, făcut-o -Onisim va restitui apostolul;

N

>...

ca 'pe

apostol;

el va veni cît mai

paguba

-

curind

-

la dinșii,
de aceea să-i caute o locuinţă ; salutări dela Epafras şi soți.
„* Scopul și auza. Sclavul lui Filimon, Onisim3), fugind dela

dinsul sa dus la Paul în Roma, care-l face creştin. Apostolul
„nu-l ţine, ci îl trimite stăpinului, cărui scrie să nu aplice
pedeapsa după dreptul de atunci.
„i
Timpul,

locul compunerii.

Din cuprins rezultă,

că epistola

sa scris cătră, sfirşitul închisorii
lui Paul la Roma. “După Col.
4,

călătoresc Onisim şi Tihic, care'(din urmă) duce epistolele cătră

„_
1) Numărindu-să s'a aflat, că cuvinte cc numai odată obvin în T..N.
mini multe: în epistola, cătră Rom. 94; 2. Cor. 96; Fil. 34; Gal. 57; Eifez. şiexistă
Col.
3) Apia pare a fi soția, iar Arh(p,. un prieten, sau poate
fiul lui. Zeo„„ doret zice că casa lui Filimon există şi pe timpul său,
:
i
n
apost , 2 După tradiţie a fost antiiul episcop în Veria. din Macedonia
(Constitut,
„7,
„san să iden
cu episcopul din Efez (Ignatie ad Ephes: 1], şi .
6) afirmindu-să. că a murit în Roma ca martir,
co
pa
: E

—
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„Efezeni şi Coloseni ; apoi să amintese în epistola de faţă per- *»
soanele din cea cătră Coloseni :. Timotei, Aristarh, „Mareu,

- Duca; Dima şi Epafras.)

-

i

"Autenticitatea. Fiind epistola, foar te scur tă Și necuprinzind
dogme uşor.să explică. împrejurarea, că nu să. citează ca
alte epistole: ale lui Paul. Aluziuni -să:află însă la Jgnatie,?).
există în Peșito, Itala;' Canonul muiatoric, canonul lui Maărcion,
Tertulian,5) Origen ;;) iar Lusebie o numără la, omologumene,

„Jeronim?). etc.
Bau

..

-

-

(Paulus II. p. 88 sq.) a. afat întrinsa „embrionul

unui : roman cregtin.«

$. 101. Epistola cătră Evrei.
Autorul: e “necunoscut. Din timpurile cele mai vechi pănă
în zilele noastre au fost mai: multe: păreri.
„ Mărturiile scriitorilor bisericești. 6) Clement Romanul?) |
lloseşte epistola aceasta foarte adese fără. a- numi autorul; asă- -!
mene 0. cunoaşte păstorul lui Herma. (UI, 1, 1.29, 12,14),
iar Justin Alartirul?) are reminiscenţe. Panten5) (pela 150) e.
cel dintii care -recunoscînd deadreptul. epistola de paulină zice,
„că apostolul nu s'a numit pe sine din. modestie. Canonul” mu

raloric:*) numără 13 epistole. ale lui Paul; „Marcion și Basilide
2) În

privinţa

Etezeni şi Coloseni.

timpului compunerii. există: “şi aici abateri caala. epp. cătră

.:

Adv. Ephes.2.; “Magn. 12; “Polic.. 6. cf. Filim..-v. 20: să am că fig
5) Adv. Marc. 5, 21: „Soli. hui „epistolae brevitas sua profuit, ut fa sarias
mânus Marcionis- eva 'eretă.
3)

E

+) Hom.

in Jerem..19:: „Paul .

Onisimn: să nu fie fapta,
6) Prooem. in ep.
epistolam non esse Pauli
“possiti, . .
c) Epistola, a 2 a
P

: a zis în epistola. cătră Filimon despre

ta. bună din stlă, ci de. bunăvoie“.
ad Philem. -espune “părerea celorce atacă epistola: „Anat
a... p „aut, si. Pauli sit, nihil habere, auod aedificare non
e> adresată cătră

lui Petra

,

iudeoereştini şi. de aceea au

dedus unii din 3, 14: as Că s'ar face aluziune la epistola de faţă. Să 'observă însă

„că aceste cuvinte nu să află în epistola. cătră Evrei, ci după înţeles în 1. Cor.. 5,
3, 34.5 1. Tes. 5, 4; 2. Tes. 2,4 sq.șFil;:'3, 3'sq. ete.; apoi cetitorii sint: deosebiți,

,

„aa 86

1) Epist. ad Corinth. 9 cf. Evr. 11, ş: z. 12 cf. Bar IL, aa: 17 cf. Exr. 11,

cf. Evr. 6, ,. 43 cf. Evr. 3, , ete.

8) Apol.' I, 63, VI,

425: (sus), să

numeşte înger şi apostol cf. Exr.. 3, 15

i

Dial. c.-Tryph. 13.citează, Evr. 9,
.
3) După. Clement. Alezandr ind (a: Eus..H. E. G, 14): De: aceea, precum
zice fericitul bătrin (Panten), dupăce -Domnul a fost trimis de apostolul celui -atot" puternic, cătră Evrei din modestie Paul, fiindcă - fusesă, trimis la păgini, nu s'a .scris pe sine apostolul Evreilor, pentru cinstea Domnului, pentru chibzuinţa că. .
” trimite şi Evreilor, deşi era vestitorul' şi apostolul păginilor“, - .
19) Cuprinde afară de acestea (scrise cătră 7 comune) încă una, cătră Lao„diceni şi alta, 'cătră Alexandrineni, - care din -urmă au identificat-o unii cu cea

cătră Evrei,

,

|

ÎN

|

18.

o
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- încă mau recunoscut-o, dar epistola -cătră Evrei. să află în Peșito după cele pauline fără a, să pune, autorul. Lrineu!) 0 cu“noaşte, deşi nu zice, că ar fi opul lui Paul. “Clement Alexaudrinul?) 'atribue epistola lui Paul zicind, că s'a, scris evreește.
“şi Lmca a tradus-o în grecește. Caiu5) (pela 196). numără
numai '13 epistole pauline? Tertuliant) zice, că, Barnaba a
scris-o şi pare a nu ști, că unii o atiibue lui Paul, iar lui
Marcion nu împută, că a omis epistola cătră Evrei. cum face
aceasta, pentru cele pastorale. Novafiau:): (pela, jumătatea, veacului al 3.) nu întrebuinţază epistola cătră Evrei. Origen) citează,
1) Eusebie UL. E. 5, 26): „Afară de
dela Irincu o earte cu deosebite tratate, în
-şi cartea“ înțelepeiunii, din care-a folosit el
cual 6.) zice după, Fotie (Bibl. cod. 232)
epistola cătră Evrei de opul lui Paul; iar
Ipolit notiţa: „epistola; cătră Evrei nu e
-- legătură, împrejurarea, . că -Irineu în opul

această epistolă.

ia

|

|

- mai avem
opurile şi epistolele amintite
care să aminteşte epistola, cătră Evrei
unele ziceri“, Stefan Gobarus (în veaapriat, că Ipolit şi Irineu nu recunosc
Fotie (|. c. 121) a găsit în serierile lui
a lui Paul“. Cu aceasta, stă în strinsă
său contra ereticilor nu întrebuinţază :

a

„

2) Strom. 6 citează Evr. 5, a: „Paul . . . scriind Evreilor“. După Eusebie
(UI. E. 6, 14): „EL zice, că epistola cătră Evrei e a lui Paul, dar s'a seris Evreilor în limba, evreească, iar Luca traducindu-o a publicat-o pentru Elini. De aceea
e 'aceeaş formă la explicarea acestei epistole ca şi la Acta, Paul nu ş-a pus numele cu drept cuvint. Căci — zice el —. trimiţindu-o Evreilor, care erau preocu-

pați “faţă de el J-ar fi bănuit, înţelepțeşte ma voit să-i înstrăineze de tot -puind la -

.

început numele său“,
:
|
Pa
”
i
!
3) Eusebie (H. E. 6, 20): „Am primit dialogul lui Caiu (Gaiu), un bărbat
înţelept, din Roma sub. Zefirin, contra. lui Proclu, capul ereziei din Frigia ... aminteşte. numai 13 epistole de ale sînţitului- Paul; iar pe cea cătră Evrei nu o -

numără la celelalte, dupăce şi alţii li
Ieronim, De vir. îl. 49.
i

Romani
.

nu o ţin de a apostolului; cf.
Ma

De pudicitia 20: „Volo tamen ex redundantia -alicujus etiam comitis.
3)
apostolorum. testimonium superducere, idoneum. confirmandi de proximo jure disciplinam magistrorum. Exstat -enim et -Barnabae titulus ad Hebraeos,a deo satis
auctoritati viri, ut quem Paulus juxtase constituerit in “abstinentiae tenore: aut
“ ego solus et Barnabas :non habemus hoc operandi potestatem?. Et utique receptior apud ecelesias epistola -Barnabae illo 'apocrypho Pastore moechorum .
Hoc qui ab apostolis ddicit et cum apostolis docait, nunquam moecho et fornicatori secundam poenitentiam promissam ab apostolis norat“. Ady. Mare. 5, 21 cf.

pag. 271. obs. 3.

5) Aceasta

e

putea

face

IN

foarte

a

.

”
-

,

uşor spre întărirea învăţăturii, că. lapsi nu

mai pot fi primiţi în sînul bisericii din Evrei 6, „—e.

RE

.

.
6% Ad Atrican. 9: „Dacă cineva fiind strimtorat pentru dovada din Evrei "114 par 'primi părerea celoree zic, că epistola nu e a lui Paul, apoi m'aș folosi
“faţă de un atare şi de alte dovezi, că epistola e a lui Paul“. Fusebie (HI. E. 6,
25) zice despre dinsul + „Asupra: epistolei. cătră Evrei judecă el în omiliile sale .
astfel: Stilul cpistolei cătră Evrei nu are simplicitatea proprie apostolului, ci
- compoziţia ei e mai grecească, ce trebue să admită oricine, dacă poate judeca

asupra deosebirii limbii. Ideile epistolei sînt admirabile şi nu să deosebescde
celece să atlă în epistolele recunoscute de autentice ale apostolului; şi aceasta va :

recunoaşte celce cunoaşte mai deaproape scrierile apostolului. Dacă trebue să mă
pronunț, uş zice numai că ideile sint ate apostolului, iar expresiunile şi compo- -

ziţia sînt ale altuia, care a insămnat cuvintările apostolului şi a propus cuvintele

—
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epistola de. faţă cu cizvintele „apostolul, «. . Paul,& „Paul în
epistola cătră Evrei - zice“ ; recunoaşte, că unii :nu:0. atribue
lui Paul; însuş zice, că ideile sînt” pauline, iar dicţia și com- .:
poziția nu; fiind. cuprinsul pâulin, e bună tradiţia, bisericii, că
Paul a scris--o și face. bine . comuna creștină, „care o. primeşte
de atare; cine însă a scris-o numai Dzeu știe, deoarece tradiția “numește de. autor pe: Clement, episcopul. Romei, sau pe
Luca.: De paulină o consideră Dionisie (pela 280), Alexandru
(pela 312), Atanasie, Teofil şi Civil; “numai Tutaliu (pela
'460, Zacagni1. c. p.: 668 sq.) aminteşte :unele îndoieli în

“privinţa autenticităţii, dar. le combate. .

” “Credinţa, Alexandrinenilor e de mare importanţă, deoarece ei
cultivau atunci știința

şi erau

critici

ageri;

de aceea, epistola, .

este primită de celelalte părţi ale bisericii răsăritene. Sinodul
din Antiohia!) (pela 264) să provoacă „la ca; Arianii?) 0)
combat din motive dogmatice, din care cauză lipseşte în: tra- .
ducerea gotică; Tusebie dela Cezarea însă -o numeşte adese .
un product al lui Paul (E E. 3,:3) şi o numără la-omolo:
gumene (ibid.. 3, 25), dar crede, că e tradusă din. originalul . "evreese (ibid. 3, 38); amintește de unii Greci, care. ţiindu-să
“de Romani, nu o primesc drept 'paulină (ibid. 3, 3); ba însuș
o numeşte odată. 1a.. antilegomene.2). Lui. Paul o recunosc Iacob
de Nisibis:) (pela 325), Efrem Sirul,5) sinodul. dela, Laodicea,5)
Vasilie cel Aare, Ciril Zr usalimiteanul (Cateh.. 4), Grigorie,
învățătorului - său cu cuvintele

proprii. Dacă deci —'zice niai departe "o
—
vise-

rică crede, că această

e paulină,

epistolă

să fie lăudată

pentru aceasta; căci nu

fără temei ne-au predat-o: cei vechi ca 0 epistolă a lui Paul. Cine însă a scris-o, *

|.

ştie numai-Dzeu ; -totuş istoria "unora ne spune, că Clement, episcopul roman, „a
scris epistola ; iar alţii zic că a compus-o "Luca, care a scris evangelia şi Acta&,..
1) -În scrisoarea, cătră Paul de Samosata citează Eye. IL; 2 cu cuvintele

„după apostolul Pauli.
3)

-: -

|

aceştia nu 0 recunosc de paulină..
3

ințelepedane E

-

l0

în ep..cad Tiebr), zic, „să

59, 37) “i Teciort (rose

Epifane (Haer.

„Ei

E

i

ai

întrebuin ază. 1 mărturii.

in

il,

ice uimită

antilegomene,

:
-

şi alui isa di "lui Sirah şi epistola cătră Evrei, Ă. PRE

lui Barnaba, Clement şi Iuda“.
.
4). Citează din această epistolă ca dintran

:,
op:«apostolese (Galena, "Bibl. |

des pre această
E vr, 10, -cu cuvintele:tele: „des
2
SA)
Efez, 5
ap
5
d ui de alte” “Citate prin - cuvintele : „strigă
Ron. 2, aj. a
zi strieă fear

e
- fericitul Petru“ (Opp. Graec. Tom. II. Rom. 1743 fol. p. 208).
şi codicii..
Atanasie
sinod,
Acest
pauline,
epistole
14
numără
60.
În. can.
8
Timoţei..
1.
“de
inainte”
&
Tes,
2,
a
după
noastră
epistola
numără
ete.
ABO
N
18*: pe
ee
.
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- de Nazianz, Jambi ad Seleucum,!) : Grigorie de Nisa, Epifane,
- Orizostom,

Teodor. de Mopsvestia, Teodoret etc.

_„Dela "mijlocul
a fi de

mai

întîi

părerea,

Ilarie

veacului. al 4. începe și biserica; apusână

celei. răsăritene. O

dela

Pictavium,

citează ca

opul lui Paul.

apoi. Lucifer -Calaritanus

(371), Filastriu, (episcop în Brescia, ţ pela 387), Ambrozie,
c îndoieli. Filastriu numeşte ere-:
și unele
ete. Totuș.să amintes

_tici pe ceice. mar primi epistola de paulină,
Barnaba,

Clement: Romanul

„ rica latină să citesc numai

ci-0 atribue lui

sau Luca, zice însă,

că în: bise-

13 epistole.2) Comentarul

lui Am-.

" brosiaster să estinde “numai . asupra celor 13 epistole, fărăa
cuprinde epistola cătră Evrei. Chiar RufinS) adaogă: „Si quis

tamen eam receperit“. Jeronim:) nu s'a putut

hotări ă o de-

1) Să agaogă însă observarea: „Unii numără epistola, cătră Evrei la notha“.
„.:2) Haeres. 122 şi.127o. numeşte paulină; iar Haer. 88:-„Statutum est ab apostolis et eorum siiceessoribus, noni aliud legi in ecclesia debere catholica, nisi.
” legein et prophetas et evangelia et-actus apostolorum, et Pauli tredecim epistolas,
et -septem alias, Petri duas, Joannis tres, Judae unam -et unam Javobi, quae septem actibus apostolorum coniunctae sunt. Seripturae autem absconditae, i. e. apo" verypha, etsi. legi debent morum câusa a perfectis, non ab' omnibus legi debent,-

quia non intelligentes multa addiderunt et tulerunt, quae voluerunt haeretici.“ Haer.

"89; :,Haeresis quorundam de epistola Pauli ad Hebracos. Sunt.alii quoque, qui *
-epistolam Pauli ad Hebraeos non adserunt esse ipsius, sed dicunt aut Barnabae
"esse apostoli, aut Clementis de urbe Roma episcopi. Ali autem Lucae evangelium
- aiunt-epistolam, etiam ad Laodicenses scriptam. Et quia addiderunt in ea quaedam _
- mon bene sentientes, inde non legitur îri' ecclesia ; et, si legitura quibusdam,
on
tamen in ecclesia legitur populo, nisi tredecim epistolae ipsius et ad Hebraeos
- înterduin.. Et in ea quia rhetorice scripsit, sermone plausibili, inde nonputant eius-

_ dem apostoli. Et quia et factum 'Christum

dicit in eă (3, „), inde non legitur; de poe-

..

nitentia autem (6, ,„ sq.) propter-Novatianos. aeque. Cum ergo factum dicit Chri- .
stum ete.&
.
“
o
pi
,
E
a
2) Inyectiva in Iieronymum 1. Opp. Hieronşmi ed. Martianay.
T. V. p. 279...
4) La Tit 1,, Opp. ed. Vallars. 2. Tom. VII. P. 1. p. 695: „Si quis rult
" recipere cam epistolam, quae sub nomi:.e Pauli ad Hebracos seripta est“; ibid..la
2, 2..p. 714; „Relege ad Ilebraeos epistolam Pauli, sive cuiuscunque alterius eam
esse putas“, Epist. 125 ad Evagrium observă cl: „Epistola 'ad IHehraeos, quam
'omnes Graeci recipiunt et nonnulli Latinorum“ (ed.
Martianay T. 11.p. 570).
„Comment. la Matei 26, ,. s: „Paulus in epistola sua. quae scribitur ad Ilebraeos,
licet de ea multi Latinorum dubitent“ (ed. Vallars. T. VIL. P. 1. p. 212); „Apostolusin epistola, quac ad Ilebracos. seribitur, docet, licet eam latina -consuetudo
inter canonicas scripturas non recipiat“- (Coment. la Isaia 8,,,); „Quod quicunque * "est ille, qui ad Ilebracos seripsit epistolam, disserens âit“. (Coment. la Amos 8, .);
_“abloe testimonio apostolus Paulus, sive quis alius seripsit epistolam ad Ilebraeos .
„-usus est“ (Coment. la Ieremia 31,2); Catalog. 59: „Sed et apud Romanos usque-Dodie quasi Pauli apostoli non habetur“;- ibid. 5: „Epistola autem, quae fertur ad... Hebraeos, non eius creditur propter -stili sermonisque distantiam, sed vel Barnabae
juxta 'Tertullianum, vel Lucae evangelistae juxta quosdam, vel Clementis Romanae

poatea erelesiae episcopi, quem aiunt sententias Pauli proprio ordinasse et ornasse :

sermone; vel certe, (sc. eius nou creditur) quia Paulus scribebat ad IHebraeos et propter invidiam' sui apud €os nominis titulum in principio salutationis amputarerat. -

— 21
clara: deadreptul de paulină, iar Augustin!) îşș dă multă silință, a străbate cu auctoritas ecclesiarum orientalium,; deşi iu poate
ascunde “unele: păreri. contrare. La stăruința lui să. convoacă
sinodul dela HMippo (393), care în canonul '36. şi al 3... din

Cartago (397) în can. 47. numără ca, scripturi. canonice: „13 epistole a lui Paul“ adaogind: „a aceluiaș “una. cătră

Evrei“,

ce dovedeşte,

că încă nu

cutezaseră a 0: pune. întrun

„rang cu celelalte, ceeace să întîmplă prin can. 29: al sinodului.al5. din Cartago (ţinut la. 419) uude să.zice: „Episto-.
Jarum Pauli apostoli numero quatuordecim“ (Mansi, Conc. coll.

“TUL. pi 891. 994..1V.p. 430).

e
i
SR
..
2. Dovezile interne:
-raporta
să-pot
epistolă,
„în
află
să
ce
îndegetări,
a) Unele

- :

“şi la alt seriitor nu numai la Paul.2)
2, autorul

b) Cap.

să numără;la, etice. n'âu. primit

"-evangelia deadreptul .dela Domnul, ci dela alţii. Noi ştim însă,
că Paul totdeuna —. fie- din: motive polemice, fie numaiîn .
cu toată tăria, că-nu e -delegatul vrutreacăt — accentuează

nui om,ci învățătura, creştina i-a descoperit-o

Li ae aa azi aocuzee 26

Le Cor.

Cristos (Gal.

9 se LL. 2 Sd-; Etez. 3, 2, 3).

"c) În cap. 9, s—s la descrierea sanctuarului din Ierusalim

să comit

erori

altarul

istorice, d..e.

“în Sînta sîntelor;

tămiierii

să zice, că e

autorul să ţine strictde Pentateuh presu- .

puind, că cele: dispuse acolo

s'ar afla, şi- în templul lui Irod.:

toate
— ştim însă,că chivotul lipsia. “Paul . trebuia să știe
. mai multă “vreme.
acestea, deoarece petrecusă acolo
- Seripserat autem

ut IIebraeus Ilebraeis Hebraice, i; e.

suo

eloquio

disertissime, .

ius verterentur in Graeut ea, quae cloquenter scripta fuerant in Ilebraco eloquent discrepare videatur:
epistolis
Pauli
ceteris
a
cam; et hane causa esse, quod
„Ad Hebraeos quoque episto a,
1)- De peceatorum meritis et remissione 1,2:

-movet 'auctoritas ecclesiarum
quamquam nonnullis 'incerta “sit... magisque me
quanta pro nobis testimonia
habent,.
s
canonici
in
quoque
hanc
quae
um;
_ orientali
S:- „In epistola „quippe a
Laurent.
ad
.
Bnchirid
este.
ndum
adverte
,.
contineat
defensores . De „ceea
Ilebracos, qua teste usi sunt illustres catholicae regulae.
încunjură numele
însă
adese
mai
paulină,una
ca
citează el de regulă epistola
tur, est ad.
inscribi
ur,
seribit
guae
epistola
s;
Iebraeo
ad
autorului zicînd : epistola
,

o recunoaşte de canonică decit de panulină

Iebrazos ete. Va să zică el mai mult
quid sit: in Isaak vocabitur tibi
'ce rezultă şi din: „Exponens autem apostolus, carnis,
fili promis
hi fii Dei, sed
21, „):i. e., inquit, non qui filii
semen (Gen.
sionis deputantur în semine (Rom. 9, 1ș).

Sie întellectum

est -et in epistola

t..16, 82)... . (De civiDei
|.
—
1
”. : Hebraeos et sie exposă itum“
Pi
N
15 sr ins Cf ROM. Le usa:so:
2 Cap. 18. a cf. 10; sue 13paa1. Cf.Tes,FL 2, 24
15,
Rom.
aa ap: 3o so ai 3 15 e cf
14, 2. 2 Go. Ul, e Gal. i sq

1. Tes. Bas. 2“les. 8,

Col. 4 șș 13ya.0f- 1» Les. Sa Filini. v,o1; 193 3
asa:

cf, 1.-Tes. D, go: ape 2 Les: -3p se Fin
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_„_..d) Stilul

|

şi: dispoziţiunea să deosebesc. de a lui: Paul.:)

-- Limba în această epistolă e mai. curată decit în celelalte scri„eri ale T. N,

„numai

să apropie

foarte

mult
de greca

clasică, şi

unele părţi din Acta au aceeaş. dicţie;. evraizme obvin

;, numai” la citatele din T. V. Apostolul din contră.în epistolele
“sale luptă cu limba pănăce poate da; ideilor. forma. cuvenită;
“din care cauză întîmpinăm iregularităţi gramaticale, schimbări

„de construcţiune şi la parenteze mai lungi foarte multe ana„" colute,: În epistola cătră Evrei însă vorbirea. să mişcă lin și
sărbătoreşte; perioadele sînt regulate:
(7, 29-22), anacolute nu
există; dicţia .căștigă în frumseţe, eufonie
: şi armonie prin
construcțiuni participiale (1, „4, 7, 13 etc.). Cu un cuvint

autorul. epistolei grijeşte foarte mult de formă,

ce la Paul nu

„Să observă. O dovadă e aceasta, că celce a, scris-o e familia„„rizat cu regulele retoricesi arta stilistică; deşi nu să poate

nega, că dacă autorul acesteia întrece pe Paul: în dicţie, apoi:

„„Du-l ajunge în. agerimea dialectică la argumentare (d. e. 12,
25); lipseşte legătura, strictă. între idei (d. e. 4, 14), expresiu- nea nu e precisă şi determinată (d; e. 7, op.
|
,
e) Deși în. întregul său ideile samănă celor pauline, totuș
„există deosebiri2). La Paul centrul opului de miîntuire este în-

vierea lui Cristos din morţi, ce

treacăt (13, 20);

aici “să “aminteşte
- numai

în

credința e opusă legii și faptelor ei. fiind

” obiectul speţial Cristos, iar aici -să'nțelege sub aceasta, încrederea

umilită în graţia și promisiunile lui Dzeu; autorul nu aminteşte de participarea, păginilor la, împărăţia mesianică, deşi în. făţoşază iudaizmul ca o. treaptă neperfectă spre creștinizm ; în
urmă observăm deosebită predilecție pentru explicarea, -tipico„simbolică, care la Paul obvine foarte rar (Gal. 4,2, sq.; 1.
„Cor, 10,, sq.).
RR
.
i

f). Paul citează din originalul evreesc

şi din

LXX

—

căteodată liber —, iar autorul epistolei cătri Evrei numai din
DXX
(mai mult ori mai puţin strict). Formula de citare la
2) Aceasta au constatat-o deja Clement Alezandrinul, Origen, . Filastriu,.
Ieronim, cf. pag. 274 sq. :
3) Origen deja mărturiseşte aceasta, ef. pag. 274 sq. : Evr. 1,- „—g ef. 2. Cor. 4.
Col. 1,

„ş. 105 Er. 7, ss cf. Rom. 8,
Exr. 10, 3: ss Cf. 1. Cor.
între T. V. şi cel N. ca carne şi spirit; umbră şi trup, 7, se 8,
„sa SA. cf. Rom, 2, an. 2. Cor. 3, e. a. Gal. 3, ae sa 4,3:
“
,

15,25; raportul
9,
sq. 10,,.

3) Afară de 10, sa ef. Deut. 32,55 e după Tom. 12, 19 adecă nici după
ori- |
ginalul evreesc, nici după LAX.
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cel dintii este: - „precum e scris“, „este scris“, „zice scriptura“,
sau simplu „zice“ etc, precînd la autorul acestei epistole aflăm
„formula, „zice“, „Spiritul sînt grăeşte“ (3, -), „oarecine“ (2,6),
ete.;' uneori nu are formula de-citare, ci înşiră simplu în
le espune ca cum le-ar
text cuvinte din s. Scriptură, respective

grăi Dzeu ori Cristos —

mulele

lui Paul. Nu

: nu . întrebuințază
dar niciunde
cu

să poate trece

vederea

for-

nici împreju-

rareă, că textul lui Paul din LXX consună mai mult cu cod.
-vatican, iar la, autorul epistolei- cătră Evrei cu al cod. alezan"drin,

deci

el a avut

înaintea sa

o) Paul în epistole să

ţine

alt codice

de

al LX.

datina. veche:

|

numeşte

autorul, cetitorii şi salutarea; urmează apoi tema, partea dogmatică, cea, parenetică, în urmă ştiri personale. Aci avem celelalte părţi, lipsesc însă . inscripţia şi salutarea întroducătoare
lui Ioan, care conţine temă. Această,
“avind proemiu ca evangelia
împrejurare a fost. observată deja de Panten. şi Clement Ale-

candrinul). În urmă

e]

h) Nu convine cu principiul lui. Paul (Rom. 15, 20; Gal.
iar
2, 3) să să amestece acolo, unde evangelia, era deja lăţită,

_ aici scriitorul are în vedere cetitori iudeocreştini.
Din “această espunere. rezultă:
a) Epistola . cătră Evrei. e recunoscută

de opul

lui Paul:

egip-"mai întii în biserica alexandrină — după Origen — şi. dela,
abiă
tene:
răsări
cii
biseri
teană ; iar. în celelalte părti ale

de tot.
mijlocul veacului al. 4., deşi îndoielile nu încetaseră
dintii e contra b) Biserica apusană în cele 3 veacuri
a o recunoaște,
epistolei ; dela jumătatea, veacului al 4. începe
hotărit asupra el.
dar chiar Ieronim şi Augustin nu.să pronunţă

zice, că era.
- 6) Din veacul al 4. pănă în al 16. putem

eeă
că era necuvincios ca Taul să să numia
1) Vezi pag. 273.274. Cel dintii crede,
nu Iu cilor; a 4 cilea,
şi
ilor
păgin
ca
predi
a
fost.
a
lui
pe sine, deoarece chiemarea:
î tă
ăineze pe cetitori, care erau, pieocupați

zice, că din prudenţă, ca să nu . înstr
sq caro zice,
ă a lui Hug 1. &. “IM. p. 210
de dinsul. La aceste explicări să adaog
unei omi i decit
pata
unui
terul
carac
ga MAL mult:
că avind epistola după 3, sa:
ar să în reabă: ! tut
numiască autorul.
din
al unei epistole, nu să potrivia să să
ă? Paul scriind comune or
ungat
îndel
așă
vreme
oscut
necun
ea
ape
autorul rămin
sa
ca
î
autori
la
acă
-de ai lui, să provo
Galatia, unde erau contrari declaraţi aşa ceva faţă de Evrei E rev că epistola
făcut
stolească; să nu fie îndrăznit a face
; e ce s'a

t are. caracterul epistolar
e mai mult un tratat, dar la sfirşi
tere numai la începutul ei?
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cam - generală credința: despre proveniența epistolei. dela Paul,
cînd

apoi .iarăş încep îndoielile). -

Me

aa

-.. d). Autorul nu e învățăcel nemijlocit al. Mintuitorului ; a.

„stat cu-Paul în strînse legături (cuprinsulși dispoziţia epistolei);
a. cunoscut unele: epistole ale acestuia (cf. 10,0); - după

13, 2ş era intim şi cu Timotei;
un bărbat cu multă trecere la

în urmă. trebue să fie fost
unele: comune: creştine, căci

„numai așa a putut scrie epistola. Pare deci a fi unul dintre
soţii lui Paul, și adecă după tradiţia veche: Luca?), Clement
„ Romanul*) ori Barnaba), iarîn timpul- mai ' nou -au_ crezut

„unii. că Sila (Silvans) ori 'Apolos),
Pro şi contra fiecărui din aceştia Sau adus dovezi, ade- verindu-să așa, cuvintele lui Origen: „Cine a scris-o, știe Dzeu.
1) Cajetan

şi Erasmus

o neagă lui Paul;

din 8 Aprile 1546 pune capăt tuturor îndoielilor,

conciliul tridentin în şedinţa ad.

dar o numără

după cea cătră”

Filimon (cf.:şi pas. 275 obs, 6)... De ce. nu i-să dă locul ce
l-ar merita după
cuprins? Luther, Melanchthon ete. nu o atribue lui Paul; dar
la începutul veacu- lui al 17. (afară de Arminisni şi Sociniani) biserica: evangelic
ă o recunoaşte de

atare pănăre Semler și Michaelis renvie îndoielile.
3) Clement Alez. îl numeşte traducător, Origen ştie că.unii îl ţin de-auto!
rul epistolei

; unii îl ţin de. concipientul. ei la porunca şi din încrederea
lui Paul. . .
_- Înrudireîn stil, există între scrierile lui Luca şi epistol
ade faţă, -dar.: după Col. 4, a sa el era păginocreştin, precind autorul de aci aparţine
după naștere la po-"
„_porul israiltean (1,,: sînt părinții care au primit "descoper
irea 'T, VW la dă,

“trânii sînt credincioşii T,'V.),

„. 8) Origen zice, unii îl numese prelingă Luca de autor. Darşi acesta
e păgino„creştin ; epistola, lui. Clement cătră Corinteni să deosebeş
te în espunere de aceasta;
ba Clement are reminiscenţe din epistola de faţă, adecăel
a recunoscut-o de opul.
altui scritor,
1) Mai înţii Tertulian, apoi Ieronim diatre cei" vechi, apoi'uii
i în timpul
mai nou. Barnaba însă n'a putut-o serie, pentrucă epistola
ce să atribue - lui stă
În privinţa ideilor și a.stilului mai prejos decit aceasta;ni
să poate ca el să în- treacă pe Paul, care cind lucrau împreună păşeşte ca,
vorbitor (Acta 14, ,,); apoi. deşi” născut
în Cipru, petrecusN ă mai multă
vreme în Ierusalim (Acta 4 ? 38: ge
.
9, 23*
:11,
32) şi nu putea face erorile din 9, sq”
£) Aparţinea la comuna din Ierusalim, unde petrece -mai
mult timp (Acta
„15, z2), deci trebuia să cunoască mai bine templul
'de acolo.
.
€)- Mai

întii îl numeşte

Luther.

Acta: 18,4s—aa Apolo să descrie câ un bărbat eloquent, cunoscător al scripturilor; iar fiind
din Alexandria era verzat în
ştiinţele de acolo, pe cari le aplică şi în învățăm
întul creştin (1. Cor. 1,4,sq. 3,
4 Sq.). Mai departe să zice că împrejurarea din
urmă explică, de ce nu cunoaşte mai deaproape aranjamentul templului din Ierusal
im, deoarece Iudeii din Ezipet
avind templul
lor-(prin preotul.Onia zidit sub Ptolomeu Vilometor,. 180—14
5 n. d.
Cr.) nu să interesau de celalalt; aşa mai.uşor.să explică
întrebuinţarea exclusivă

a LINĂ

şi predilecţiunea

pentru

explicarea tipico-simbolică.
Toate acestea însă .
sint numai ipoteze şi nu să pot proba prin compararea cu un 'docunien
t autentic ;
„Nici tradiţia veche. nu ştie de aceasta,

aa

a

==" Ouprinsuli) +
,
ee
a
a) Partea dogmatică (1, —10, +s):. toate descoperirile de pănă,
aci le-a întrecut cea în fiul lui Dzeu — Isus e mai presus decit ..
îngerii (care au mijlocit T. V. ef. “Acta 7, ss):ce să duvedeşte şi în -T. V. — să ţinem cu tărie la învăţătura lui, căci dacă n'a.-putut fi
căleată fără pedepsire legea mijlovităde îngeri, cum vom. scăpa de
- pedeapsă. părăsind învăţătura predicată de Domnul, careşi acum să
întăreştede Dzeu prin minuni? '— acest Domn — nu îngerii.— va”

„stăpini în tmpărăția lui Dzeu — încă nu vedem lui toate supuse,. dar”.

vedem deja începutul măririi sale; el care în moartea sa a fost mai
”. înjosit decit îngerii, e încoronat în cer cu glurie şi mărire; în încarnarea “sa. sa făcut ună cu oamenii şi prin patimile sale a căștigat
oamenilor (frații. lui) mîntuirea, iar acum să. preamăreşte în biserică
'— Mintuitorul

a trebuit

să

să facă om, căci: n'a venit să mîntue pe

"îngeri; ci pe oameni de sub -stăpinia morţii; întru toate sa
“oamenilor asăinene ca așa cunoscînd toate : slăbiciunile naturii

substitut în înțelesul

neşti să poată fi arhiereu

arhiereu

al mărturisirii

noastre

are

mai

mult

adevărat

preţ

—

făcut
ome-

de.ît. Moisi,

acest
ca.

- meşterul: faţă de unealtă şi fiul casei faţă de slugă — ce'itorji asca părinții
cultind, de cuvintele psalmistului să nu fie necredincioși
acolo şi wau întrat
a
au murit
din: care câuză areşti
lor în pustie,
în țara, făgăduinţii — ca aceştia avem și noi 0 pace. dară vom“fi
aderă

credincioși,

pacea

vecinică

la Dzeu:

(Gen.

2, a. DS

95, su);

în: aceasta să căutăm a întra- prin credință, căci ameninţarea lui Dzeu
față de necredinvioşi să va realiza în judecată: — arhieria, fiului în-

“ omenit 'are mai multă graţie decit ceea a: 'T. V,, deoarece! Isus are
putere şi inilă — ' însușirile aihiereului . pămîntean “(mijlocitor între.
Dzeu şi oameni, cunoaște slăbiciunea acestora, e chiemat de Dzeu)
să află și la Isus, carea dovedit acestea

pe muntele

olivilor și a

devenit prin âscultarea sa. mijlovitor- perfect fiind auhiereu după; rinduiala lui Melchisedes — el ar avea -să -le împărtăşască în acest

punct învățături misterioase, dar să teme că nu-l VOL. înțelege; nu
le va espune învăţăturile .începătoare ale creştinizmului — aceia care
după primirea -creştinizmului au căzut nu mai pot. fi mîntuiţi, ci-vor
lor, de
fî- judecați — cetitorii au meritat a. fi -aleşi pentru faptele
ce orce
răbdarea
şi
„redința
imitînd
ă
stăruiasc
să
accea. pănă; la, sfirșit
deja au

primit

bunurile

lui Avram
cele vecinice;.

s'au promis aces ea

dar sau realizat abi a în urma nădăjduirii sale;
“de Dzeu 'cu ! jurămiînt,
nu mima pentru
obligațiunea promisiunii şi a jurămîntului
' noi motiv de astea
Avram, ci - şi-pentru
.
”
î Ini
j
cate Isus, arhiereul
în ai,
Dzeu,
sinteloi
“demnitatea

"—

lui Isus

arhiereascăa

să fie
e om - FR în „Sînta
4
a
PRIi
rate
e ce! rece:
rea
“Splendoa

să arată

ele
ei în tipul său Melchisedec, cari e a fost" „regele dreptăţii“Avraşim„reg
-:
zeciu
dela
păcii“, 'o persoană fără trecut “şi. v iitor ; 'el a. luat
i

Ă

Sa

:

1) Împărțirea “Tu trebue strict luată, deoarece în partea
- admonări, ba, întreaga epistolă după tendență e .parenetică.

înt iia întimpinăm

-

-

i
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ială, deşi era străin, l-a binecuvîntatdeși
, acesta

avea ' promisiunea

1 =— de aceea; preoţia: levitică e mai inferioară decit ceea, a lui
Mel„chisedec — demnitatea preoţiei creştine să arată-şi în instituirea ei;

căci dacă n'ar fi ceva mai. perfect, atunci de ce s'a desfinţat ordinea

lui Aron, şi de ce
Iuda?; :e un duplu
prin. ceva superior.;
- nu după orînduirea
.:.0 preoție vecinică ;
"locuită. prin. ordinea,

a trecut preoţia dela seminția Levi la seminția
progres:. legea, cărei a slujit preoţia, s'a înlocuit
apoi arhiertul cel nou a ajuns la demnitatea sa
omenească, ci după sfatul vecinic, de aceea are
ordinea. levitică nu-putu şterge păcatul și fu înce dă speranță vecinică — preoția noauă e în-

tărită cu jurămînt, ce mavea cea levitică —
țice să schimbau

—

în: creştinizm

prin moarte,

purtătorii preoţiei levi-

iar aici e: numai

avem - un arhiereu! fără

un arhiereu. vecinic”

păcat-nu ca cel din T.

NV. — arhiereul 'T. N. întrece pe cel 'din T. V. în
privința, însușirilor
personale, a locului de jertfă şi a Jertfirii — această
; arhierie nu să
poate împreuna, cu cea levitică; realitatea eschide
umbra ; căci acelaş
raport e între. legămintul lui Cristos cătră cel vechi
ca între realitate
„Și: umbră —: deja la legămîntul cel vechi Dzeu
a avut în vedere ceva,
„ mai înalt, legămîntul dragostei, care avea să
şteargă pe cel existent '
— legămiîntul vechi încă avea un loc. de cult
aranjat foarte bine,
"dar preoţii puteau întra numai în partea întîi
aa sanctuarului, iar
“în. a doaua întra odată pe an arhiereul, ce
arată că atunci încă nu

era cu "putinţă a întra la Dzeu şi adevărul mai înalt;
toate erau numai
lăuntru
întrat prin vărsarea singelui său odată. pentru l omului — Isus a.
totdeunaîn sanctuarul
„ Ceresc, care acum e pentru totdeuna, deschis; dacă
sîngel
simboale și actele liturgice nu curățau,

e animalelor
curăță pe din afară, cu cît mai vîrtos sîngele
lui Cristos „va. curăţi şi
agraţia pe ceice stau sub dinsul— Isus &
mijlocitorul T. N.; ela

luat asupraş moartea şi prin: această jertfă ne-a
căştigat viață vecinică; testamentul însă are valoare pentru moşten
itori . numai .după
moartea testatorului, așa a, trebuit şi Isus să mcară
ca să poată lăsa, :
celor chiemaţi promisiunea, vieţii, vecinice —
la aceasta face aluziune
T..V. cînd toâte să îndeplinesc. cu stropirea
sîngelui —
simboalele
de aci însă. s'au realiza
t în Isus, “care n'a întrat întrun sanctuar tipic,
ci în locuinţa vecinicului Dzeu —- de aceea
el numai odată a adus
jertfa sa sîngeroasă şi n'a 'repeţit-o ca arhier
eul T. V.; iar cînd va
venia doauaoară nu va aduce jertfă, ci va
desăvirşi pe credincioși
— repețirea jertfelor în 'T. V. arată că legea
era numai umbră şi

nu “adevăr; dată jertfele ar fi putut

înlătura

păcatel

e, mar fi trebuit
să să repețască — sîngele animalelor însă
nu poate curăţi, de aceea.
arată Mîntuitorul că Dzeu nu aşteaptă jertfe
de junghiere, ci jertfa
ascultării — preoţii Evreilor întruna aducea
u jertfe, iar Isus aducînd

odată jertfă şade de dreapta Tatălui ceresc —
de aceea să şi promite ler. 31, 31 a. Un
nou

legămînt

care

va fi

|
b) Partea parenetică (10, 15—13, 25): avindîn veci.
noi siguranța, că prin sîngele. lui Isus vom fi părtaşi: de fericir
ea vecinică, să fim eredincioși celuice încă
'ne
este credincios Și să nu cădem

în

iudaizm,
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ci să suportăm toate suferințele
; altcum

timpul 'decizător
nu

€ de-

““ parte — căderea dela 'creştinizme păcat al: răutăţii, ce” prin nimic
"-nu-să poate desvinovăţi; dacă căderea dela legea. mozaică :să pedep- seşte:cu toată asprimea (Deut. 17, 3), cu cît. mai vîrtos lăpădarea de
convingerea creştină — suferinţele lor i-au încoronat deja, deci răb-

dînd să caute mîntuire în credință — celce crede să nu caute -a și
vedea; toți bărbaţii mari numiţi:în T. V. au ajuns la mîntuire lăpădîndu-să de cunoştinţa lor şi primind adevărul dzeese — prin -cre-

-dință

aceştia

au

învins lumeaşi suportat. toate

suferințele
— aceştia,

mau întrat îndată.
în bunurile făgăduiniii, ci-au așteptat pănă în-timpurile noastre, iar de noi răsplata e foarte aproape — nu numai
mulţimea, atitor prototipuri,
'ci chiar exemplul lui Isus Cristos în-deamnă pe cetitori a fi Statornici în luptă şi suferinți -— încă mau luptat ei pănăla sînge și să nu uite că pedeapsa e dovada dragostei
şi că ci sînt fii adevăraţi — dela părinţii trupeşti au primit cu supunere pedepse, deci. și dela Dzeu, care pedepseşte. după înalta sa, înțelepciune şi nu ca oamenii. părtinitori
;. să cugete la roade, nu la.
“durerile -momentului — să fie. rezoluți a urma: virtuţii și a nu suferi”
între ei seducători — să nu piardă alegerea lor ca Esau—ei n'au
primit un legămînt ca cel. de pe muntele Sinai, ci s'au pus în legătură cu Dzeu și sînții lui; dacă au: fost pedepsiţi în T..V, ceice nau
ascultat de vocea lui Dzeu, cu atît mai vîrtos să vor pedepsi ceice
acum îl hulesc; Dzeu pedepseşte ca un foc mistuitor — credinţa lor
“în creştinizm s'o arate în viaţă prin dragoste cătră fraţi, ospitalitate;
îngrijînd de cei în închisoare, de cinstea lor; să fie îndestuliţicu toate:
- şi supuşi față.de capii lor spirituali — Isus nu e schimbăcios, deci
şi ei să fie totdeuna credincioşi; să nu ia parte la mîncările jertfelor jidoveşti; ei singuri au o atare mîncare, la ce ludeii nu pot lua
parte,, deoarece în- această privință legea a fărut deosebire; corpurile |
animalelor,

al. căror. sînge

arhiereul

îl duceaîn

sinta sîntelor,

să ar-

deau afară de tabără şi cetate şi Iudeii nu gustau din ele;. Isus .a
_pătimit afară de cetate şi deci 'nime_nu poate lua parte la jertfa lui
dintre ceice să împărtăşesc de cultul iudeu, ci celce voieştea gusta
din jertfa lui Isus, trebuesă să despartă de iudaizm, urmînd după
aceasta. suferinţi răbdăm ca și Isus ştiind bine, că nădejdea noastră
nu

e de față ci în viitor—

să mărturisască

credința lor cu cuvîntul

şi cu fapta cinstind şi pe preoți —. să să roage și pentru celce le
rescrie, ca cît mai curînd să-i poată vizita — le pofteşte pace;

comandare; știri despre Timoti; salutări..
“Anza și scopul. Ludeocreştinii din „Palestina nu să

"daseră cu totul de iudaizm. Precum

Jăpă-

Mintuitorul și apostolii

obcercetau templul din Ierusalim, așa făcură și credincioşii
Si'nţelege,
vechi.
legii
ale.
“servind multe din legile ceremoniale
credea,
că unii făceau abatere (Acta 6, s1—1a) dar majoritatea

că legea, e obligătoare

lui Paul
și de aceea sint contrari

peni
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,

„ttu învăţătura” sa, referitoare la -păginii “care: voiesc a; trece la
creştinizm. Dacă însă .Paul'nu a observat totdeuna hotăririle
conciliului. apostolesc,

apoi

nu

procedară

* altfel . nici cei mai

rigoroși, dintre iudeocreştinii din Palestina. Ei începură a ținea
şi mai''strict la legca mozaică și cultul levitie . deosebindu-să
de ceice păreau- a nu

facă aceasta, pentrucă stăteau în intime

legături cu păginocreștinii netăiaţi împrejur ; unii chiar nu
“mai Juau, parte la cultul celorlalți (6, „ sq. 10, 2630). Auto-rul

scriind

între

“toarcerea

atari

la iudaizm

împrejurări | fereşte pe .ectitori de

ren-

arătind,.. cu cît mai perfectă şi înaltă e -

descoperirea creştină” față | de cea “din T.: V.,: care era numai
„pregătire

și tipul

acesteia;

espune

urmările lăpădării de

cre-

ştivizm și îi. îmbărbătează a fi statomiici în credinţa. adevărată

(„cuvînt de. îndemnare* 13, 22). .
- Zâmba. originală e cea grecească, care era, pe atunci: foarte
lăţită în Palestina. D. Expresiunea. e curată, perioadele sint.

» conforme
| compuse,

caracterului limbii

greceşti;: să află multe cuvinte

al căror înţeles în limba

circumscricre;

există

aramaică

foarte. multe.

trebuia redat prin

paronomazii,?)

cari

nu

pot

fi rezultatul întîmplării ;- în'urmă să citează regulat. dupa LAS,
deși poate înţelesul să deosebeşte de “original. 5).
„Celitorii sînt, iudeereştinii din Palestina. Taseripţiunili

înănuseriptelor 'vechi, în trăduceri „Și scriitorii bisericii o 'numese” „cătră Evrei“. Numele evreu. să, folosește în înțeles mai

larg: de urmașii lui Avram, iar în cel.mai îngust de acei Iudei,
care vorbiau -limba, evreească (palestinenii), precind ceice vor-biau altă limbă să numiau eleniști.. Centrul celor dintii era
“Ierusalimul ; de. aceea, P anten, Clement Alexzandrinul,- Eusebie,
Leronim

ete.

nu să îndoiesc, că cetitorii sînt palestineni. Acea-

sta să întăreşte. și din cuprinsul epistolei. . Cetitorii sînt numai
iudeoereştini şi nu şi păginocreștini, ȘI adecă- de aceia care
%) Clement : Atcandrinul (. c.), Fustbie (. c.:3, 38), Criz zoxtoni, Teodoret *
ete. au afirnat că epistola s'a scris în limba araniaică. .Oiiyigen (Eusebie 1. c. 6,
25) crede că un străin a seris ideile lui Paul; iar: Jeronim: „Seripserat ut Hebracus |
Hebraeis hebraice î. e suo cloquia disserțissime, ut... eloquentius verterentur' in
„ graecum“ (De vir. illustr, 5.).
2 Să leagă cuvinte cari sună cam în acelaş, cip d.e 5,s: Zuadev
dp
A

„Ur înadejet. Lee 2 ae se me so te 3 ae da d 9
9, 10

25:

10,

29

s4-

So

spe

UI,

37

33* 12,

24*

35*

13,

10 8

14

Tae

e asi 19

ge

33

ae.

14

3) Cap. 2,, sq. cf. ps. 8,;
lpe.2
Avac. 2, «; 10, ef. Ps 10,
173
dn do cf. E ps. 8 pe

97 az „10 > 28„sq.1

cf.”

|

—
țin foarte

mult

iudeocreștinii

la. cultul

afară, - de

285 —
mozaic, —

ce - nu. întimpinăm. la

Palestina, ' deoarece.

erau

prea

departe

“de Ierusalim încît regulat să poată lua partela cult: -Altcum
“însă: era, la “ceice crescuseră în . Palestina (în Ierusalim sau
aproape de acest! oraş), care văzuseră în' fiecare zi cultul porhpos dela,“ templu. “Aceştia, şi după trecerea lor la creștinizm

nu puteau înădușt în sine o deosebită iubire .cătră cultul legii
vechi şi toate așăzămintele ei: 'sărbarea sabatului, observarea .
legilor în .privinţa mincărilor şi a curăţirilor. Comunele din
pe- timpul apostolilor, conzistau
Palestina

mai: vîrtos din. ludei

și erau foarte puţini prozeliţi. păgini, iar păginocreştinii. netă- .

ați împrejur
atari comune

dispăreau _mai de. tot și: scriind „autorul cătră

mestecate: trebuia, să ia în. considerare pe 'păgino-

..

creştini; ba fiind iudeocreștinii. zeloşi apărători ai legii vechi să
13,
amintiască nenţelegerile. ce trebuiausă fie între ei. În cap.

adecă, .
12 Să .zice simplu,. că: Isus a pătimit afară de. poată,
. oraș “sau în apropierea lui. Mai decetitorii.locuese in acest
. să înfăţişază ca, existent -(8, „. 9,
“parte cultul dela: templu
deja bat- .
s SQ. 10,1 SQ: 13,10! sq.)+ 'cetitorii au îndurat
i.
Acta-8,
50.ș
pa
dela conaţionalii lor [13, 13 cf. 10,
- jocuri” "del
:
Ierusa-.
comuna
26,0 sq.]; în urmă 13,3 „indică, deadreptul
-pentru evangelie.*]
lim, unde Stefan și Jacob âu vărsat sîngele” lor
ma! deaproape.preciza
pot
“Timpul, -locul. compunerii nu să

din
ai, creştinizmului încetaseră
Unii” dintre: cei dintii învăţăcei'
3234]; unii. învăţători-al comunei
[13,1

viață

cf.

iz.

5,

10;

[ef
“suferiseră martiriu, între care. şi. Iacob, - fratele Domnului
epicuprinsul
«explica,
poate
să
Gal. 2, 3], căci: numai astfel

să .
- stolei, deoarece înainte de, aceasta: nime nat. fi. cutezat să
- parte există
amestece în 'cereul.“Iui de lucrare. * De „altă
rezultă,
acestea
Din
Terusalim.
din.
un: cult reglat la templu
războiului iudeu,
„că epistola s'a, 'seris scurt înainte de începutul

dar sint semne de turburări.și revolte, situaţia e critică -[10,

5. 19, 4 sq. 13, 5], adecă între anii 62—68d. Cr].
ia.

n

STR

u

părerile că cețitorii sînt indeocreştinii. din Alexandria,
fiind amevințaţi cu totală es-.
Sedii din Terusatim,. care de eregtinizi, ete. tota cind:
tere Mere
un cn
lăpăda
să
a
începură
|
chidere dela cultul din: templu
Tau 2 s00 pistol a cind
servi drept dovadă, că
,
pe: 11M0 ei
:-2) Cap. 13,3 nu poate dela “Roma şi aştepta:
scăpasă din închisoarea. întiia
nu tim c i - Timotei să fie fost închis

deoarece noi
epistola amintia aceasta
"ca apoi să viziteze pe cetitori,
atunci seriindu-i Paul alea 2;ofic
fost,
2devăr
întra
dacă
şi,
.
iului său
acolo.
,
ri
urmă
.
grele
mai
.
„cele
ru
ta așa să-l. pregătiască pent
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| Mai puţin hotărit e locul scrierii.: Orizostom,. 'Teodoret,
Futaliu etc,
posteriptele
din unele -manuscripte” zic, că s'a

scris în -Roma;
.

după alte manuscripte

$.
-

.

Mi

102.

Epistolele
-

aa

în Italia.1].

apocrife;
i

.

“Afară. de epistolele traiate pănă aci avem: 3) epistola cătră Laodiceni
scrisă în limba latină, care în unele manuscripte ale Vulgatei e
pusă între episto!ele lui Paul,..mai adese după. cea cătră Coloseni. Ea coriţine
20 de versuri,
fiind o slabă compilaţie din cpistolele pauline, îndeosebi din
cea, cătră
Originalul să, poate! că e latincşte; o aflăm deja in Canonul muratorie, Filipeni.
"Jeronim
(De vir. illustr, 5).- Zeodoret (Ad. Col. 4,10) ete. Anză la compun
ere
a dat Col. 4, see
m.
b) Corespondenţe lui. Paul cu Seneca să aminteşte mai
întii de Zeronim
"(De vir, iltustr, 12) şi Azigustin (Epist. 153. ad Macedoniu
m); e compusă în limba latină. În cele 14 capitle (8 scrise de Seneca, cătră Paul
şi G de acesta lui Seneca)
„să descrie filozoful păgîn ca, apărătorul lui Paul, care să'
înteresează . foarte mult |
de persoana şi epistolele

acestuia.

ot
e
7

E

a

i

CAPITLUL AL DOILEA, . |
|

Epistolele catolice.
$. 108. Notiţe generale,

.
A

Următoarele .7 episto
din veacul-a
le l 4. să numesc cato-.

„dice.2] Hotărit:
nu: ştim ce însamnă numirea; mai aproape de
adevăr pare a'fi părerea; ce să află deja: la Ecumeniu.
EL zice [Prolog. in epist.. Jacobi], că catolicenciclic, deoarece cea
mai
mare parte a, acestor” epistole nu. e adresată. ca, cele
ale lui |
Paul cătră anumite. comune sau persoane, ci 'cătră întreaga,
creștinătate.3]. Și întradevăr observăm, că epistole cu atare
me- _:
3) Cuvintele din 'cap. 13, şi: cei din Italia, unii le
explică: cei: veniţi din Italia, refugiații din Italia, în-care caz scriitorul
nu să află în această ţară; alţii”
zic că e o circumserierea gentilul
= Italieni,
ui adecă credincioşii italieni dela care.
trimite salutări.
|
.
Da
- 3) Încă mai nainte întimpinăm această numire,
brat. în ep. Jud.): „Judas, qui catholicam scripsit C/enient Alezandrinul (Adum=
epistolam“ și Origen cure să
exprimă astiel şi de epistola 1..a lui Petru, 1.
a lui Loan: (Comrient. in Matth.
Tom. 17; in: Joann. Tom. 2.; în ep. ad. Rom.);
serveşte de. mărturie încă Dionisie Alezandrinul în(la privința epistolei 1. a lui Ioan +
Eusebie H. E. 7, 25). Despre
aceste 7 epistole relatează Eusebie (H. E. 2, 23),
şi ocupindu-să cu Iacob, fratele ”
Domnului, zice: „A cărui epistolă să zice
a, fi întiia între ce!e catolice.&
E
„.3)

După alţii catolic insamnă.: canonic, adecă ce

e recunoscut de toți. Aici:
să observă însă, că cuvintul nu are acest înţeles
în literatura patristică. În urmă
să zice, că dupăce evangeliile, Acta și epistole
le lui Paul să adunaseră, colecţiu„Mea acestor epistole să numi: a celorlalte
"epistole (a9010v,
celerarum - epistolarum unizersitas), sau prescurtat: epistol
e catolice. Înţelesul acesta, al cuvin„tului catolic nu să poate dovedi, şi de aceea
în timpul nou nime nu mai susține :
această ipoteză. Dar nici înțelesul: encielic
Deja Clement Alezandrinul crede, că adrese!nu. să poate aplica la 2. şi 3, lui Ioan.
e lor trebue luate despre biserica, întrează, căci altcum am trebui să admite
m, că s'au. adaus la această, clasă pentrucă sint

ale lui Ioan. De ce nu să numesc catolice
epistolele cătră Efezeni şi Evrei ?,

—
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nire foarte de timpuriusă numesc. astfel. Apoloniu [in veac. -.
al 2.] relatează, că „Themison pentru lăţirea ereziei sale imi- .

apostol a compus

tind pe

4,. 15] „numește. serisoarea,. conciliului. apo-

aandrinul . [Strom.

232]:

stolese [Acta 15,
Origen

“sebie

o “carte catolică“.:] Clement Ale-

epistolei lui Barnaba;2] iar Eu-

atribue acest -caracter

[H. E.

a apostolilor“; .

catolică

„epistola

4, 24] numește catolice epistolele lui Dionisie

a pentrucă
- Corint,
„del

eraude

cuprins

general...

Îm' biserica apusană epistolele de faţă să numesc canonice, .
.
ce să află mai întii la Junii [ef. $. 2] si Cassiodor [ef. $.

2], iar la „Rufin,. Leronim şi în unele

cataloage ale canonului

E

...

Ţ. N. nu au numire comună.)

|

lui, Iacob. '$. 104. Epistola
"Epistola

şi al Dom- |

- servul lui Dzeu
începe. cu „Iacob,

nului Isus Cristos&. Cine

e Iacob? În s. Scriptură să amintesc

cu. acest nume.. a) Fratele lui loan evan- .
mai multe persoane
Gas;

[Mt.

gelistul, fiul" lui Zevedei

10, 2 cf. Me. :3, 3; Le.

Acta.12, i]. Acestă însă nu. poate

Acta 1, 13; Mt. 4,2;

fi”

moare sub Irod
autorul 'epistolei, deoarece după ştirile “istorice
b] Nu
tirziu.)
Agripa I., iar epistola noastră sa scris. mai Iacob stînd .la
alt
mult după . moartea, acestuia aflăm pe. unvază, care e activ la - mare
rte
„foa
comuna, din Ierusalim în
Gal. 2,.]; mai tirziu
“conciliul apostolese. [Acta 15, s sq.
: [Acta 21, +5; Gal. încăe în “fruntea credincioşilor de acolo
mare trecere” [Acta
2, 2]; ba şi sub Agripa trebue. să fi avut
te. de moartea lui Agripa
19, 4]; iar din timpul scurt: înain
sâlim [44—58 - d. Cr.] să
„pănă. la prinderea: lui. Paul în Jeru
_uninteşte.

totdeuna, fără

numai

vro

caracterizare mai

deaproape,

ce

funde
nefiind. altul, : cu care să să, -con

2, scaz].
sei 1: Cor. 15 îi Gal. co
n. 15, 15:te 2»
brul
auto
[Actaoare12;
e
Ia
care sigurita să poate zice, că acest

să putea întîmpla
Cu

e E
TI.
-1) Adversarul. Montanigtilor; la Eusinebi'epist
ola'

2) Contra, Cels. . 1; 43 63:
SN

amina"

scrisPE
„Este
:

cînd şi cine

le-a

a]

18.

unit întrun întreg

aceastaca un tapt

Ş

catolică, a lui,a. Barnaba“.
a

dindu-le numele

complinit ; iar împrejurarea,

e, ițcază
comu „2, Nehotărit rănit
să explică din cu- |
e putin în timpul patristic.
Da
|
că aceste epistole” să citează foart
.
ic.
didact
decît
tic
c autorul
rinsul lor mai mult parene
numes
11
or
ceril
+radu
şi
ului
“text
ale
cc.
pi 4) a mtcriptole. mai tirzii'

epistolei,

a

A

-

“epistolei

—
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de - faţă —.ce.:ne

învaţă

Şi tradiţia]

—,
-

câre- în

epistola,. lui - Iuda, să „numeşte, fratele acestuia, și e identic. cu.
cel din-Gal. 1, 19. : Părerea, bei asta, să întăreşte prin mărturiile lui
Josif Llaviu [Antiq. AXĂ, 9, 1], Jegesip [la Eusebie-H. E. 2, 23)
şi Ieronim (De vit. illuste. 2) amintind un Iacob, care după
înălţarea, Domnului. a fost episcop în Ierusalim: (cf. Acta 12, 13:
155. 2, as: sq.) purtind acest ofici 30 de. ani. Din tinereţele
sale era nazireu vieţuind. înțru toate după prescriptele legii,
„de aceea i-să dădu-numele „drept“. Prin aceasta a “atras pe
“ mulţi la credinţa adevărată, dar ş-a atras și ura preoţilor, care
folosesc ocaziunea. cea mai aproape a-l delătura: După moartea
lui Porciu Festus: (Acta 24, 27) -şi scurt înainte de sosirea, .
“procuratorului roman -Albinus. (pela 63. 64 d; Cr.), arhiereul.
Ananus, revoltă de” sărbătoarea paștelor poporul contra. lui Iacob,
car6, e ' aruncat. de: pe “tinda templului şi omorit, pela anul „63. sau 64. d. Or.:c) Iacob: numit „cel tînăr“, fiul lui Alfeu
(Alt. 10,ș. 27; se; Mc. 3, as- 15. 40; Le. 6, a Acta, 1, ss).
. Acum 'rămîne a, stabili raportul între acești 2 dir urmă .
arătind,. că sînt una şi aceeaș. persoană, Fraţii Domnului?) să
numesc: " Iacob, Jose (losif) Simon. şi - Buda (Ut. 13, 55); în.
registrele apostolești, încă să amintesc aceste “nume. și adecă,.
privind la Matei şi. Marcu. vedem, că cel dintii înşiră pe apo- stoli: Jacob, Iuda, Simon (10, 3- , pe frații Domnului: Jacob,
„Simon, Iuda (13; ss); iar Marcu înșiră în amindoauă cazurile ;;
- Jacob, uda,

Simon

(3, 2a::6;2) indicînd nu numai asămănarea

-

numelui,. ci “şi "ordinea, reală, sau raportul între dinşii. Tatăl
celor 3 „apostoli să chiamă "Atfeu, al fraţilor Domnului Clopa, .
jar mama acestora Maria: (At. 27, se. Me. 15, so, numită inama .
lui Iacob şi] Ioses, cf, Mc. 16, ,; Le. 24, 6), la Ioan :(19,-25), „alui
- Clopat şi era, sora mamilui Isus. Altă, Marie afară, de Magdalena,
nu există, ce rezultă din Mt. 27, ș, şi 28,,: deci Loan a putut
înţelege sub Maria lui” Clopa. numai „pe mama fn aţilor Domnului ;
9 Clement Alezandrinul (IIşpotyposis);* Putsebie (HE.
obs.

2.), Jeronim

(De

_vir. „Hlustr.

2),

eojilact

(in Mare;

2; 23, ef “pag. 285,

cap. 6.) ate.

îl -numese

Jacob dzcescul frate, ce să atlă şi în unele subscripţiuni- la mai mulţi codici; în.
-. biserica siriană, al6 cărei missalii şi lecţionarii citează de autor pe Iacob, fratele
Domnului,
-

2) Aceştia. sint rudenii deaproape, deci veri, fie că mama! lor era, sora ade-.

vărată a mamei: lui Isus, fie că după /fegesip (la "Eusebie H. E. 2. 11. cf. 4, 22).

tatăl lor, Clopa,

era fratele

Maria lui Clopa,- numai
cumnata ei.

lui Iosif. În cazul din urmă Ioan numeşte (1. c.) pe

in . înţeles . impropriu
.

sora mamei

lui. Isus

:

deoarece

era

ua

—
,

,

d

—

289 —

ga

:

meta

bati

tsi

“iar - “nuwacle: Alfou i Clopa. nu cauzează greutate. deoarece
adorm Să pronunță în jargonul galileeân Kiwnă, sau. să mo-

„difică după, flexiunea grecească, în Aipatoş, ca 3 în Aypaios |
(XX,

Asheu,
Cuprinsul

adresaţii

1,,).
E DR
pa
:
i
(5 cap.): epistola începe. după”. obiceiul: vechi, iar!

sînt cele

12 .seminții' în împrăştiere —

autorul

să numeşte : “

-Servul lui: Isus Cristos: — să tratează - mai: mult în genere fără a
- avea. în vedere .raporturi: personale —- ispitirea are, totdeună ceva bun,.
deoarece. conduce la perfecționare!și dacă; cineva aceasta: nu observă
„Să să roage după spiritul înțelepciunii: avînd. :eredinţă “tare — răul -

e dela diavolul ; creștinul să fie totdeuna rezolut şi să «urmeze adevărului "cunoseut din credință, căci tot .binele yine dela. Dzeu — re-

cunoscînd noi. acestea vom nimici toată. mînia, căci e mai bine a pune.
-exeștinizmul în lucrare prin fapte: decît numai a-l: predica — între
creştini să nu fie deosebiri. personale așa ca cei bogaţi să fie preferiţi „celor săraci, ci dragostea aproapelui să fie cea mai înaltă datorință
și semnul prin care ei pot fi cunoscuţi; aceasta. nu să poate înlocui -

„Prin credinţă, deoarece: credinţa fără de fapte e moartă — mulţi sînt
dintre -ceice voiesc a fi băgați în samă

pentrucă, ştiu

vorbi

şi

deci

să; îmbulzesc la oficii de învăţători, deși mai uşor să păcătueşte 'cu
limba; păcatele făcute unui - creştin :strîcă: foarte mult; noi nu
putem lăuda pe Dzeu, iar pe “aproapele - nostru să-l osîndim
adevă“rata creștinătate să arată numai în iubirea de: pace — nimic

inu foloseşte, dacă 'ne lăpădăm

de greșalele. din afară fără a omori

polta internă, și adecă: pofta după lucrurile lumii acesteia care să.
șterge prin..smerenie; pofta a judeca -pe alții și încrederea” falză . în
"sine, care. să ocupă cu planuri în viitor. în: “loc de “a să, mulțămi în
atirnarea sa

de

Dzeu

—

odată va,veni judecata - și cei bogaţi “ vor

-

pierde toate, pentrucă . au păcătuit. față de cei săraci prin îngimfare .
şi asuprirea lor.— creştinul să să. încurajeze : ŞI. aştepte cu încredere răsplătirea, Domnului, să nu. joare, să recunoască voia 'lui “Dzeu. în
norotire” și. nenorocire” —: bolnăvindu-să cineva să, întrebuințeze -da-

xurile. bisericii, să-ș vecunoastă

păcatele, şi să să.roage, ce mult îi

folosește — pe. ceice:, greşesc. să-i abatem: dela :rătăcire, căci „cine
face aceasta asigură sufletul său. mîntuind pe al.altuia.
.--:

Anza şi; scopul: 'Epistola nu e: scrisă din vro deosebită,
întâmplare, ca d. e. cele ale:lui. Paul, ci pe 'atunci. ivindu-să
*nenţelegeri întro comună, .prepoziţii să adresau ei: cu scrisoare
arătind, „datorinţele,. ce are să împliniâscă. Din. cuprins“ vedem
că în 'unele, comune -să . iviseră :abuzuri 'și -rătăciri, pe 'cari au-

torul le combate înderinind la statornicie şi. încredere în nevoi.
„ Lâmba e cea grecească, (nu. cea. „aramaică: cum: au susţi! ut unii), ce rezultă din menirea; epistolei. şi. din împrejurarea,
„că această limbă era atunci foarte cunoscută în Palestina.
19
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Caracterul ei e destul de curat, să. apropie foarte. mult
din LXX, cu “colorit poetic, (frazeologia enomică.)

|

Cetitori ii sînt

cele' 12

'seminţii

din

dee cea

împrăștiere.!)

,

Sub

| . aceştia înţelegem * Iudeii care trăiau afară, de Palestina, . iar
“ cuprinsul arată că. autorul nu cugetă la Iudei în genere, ci
speţial: -la, iudeocreștini (1, 1s- 9 ae p- 50-a 6tc.)2)
|
“ Timpul, locul cempunerii. Întroducârea epistolei are în-.

țeles firese numai dacă creștinizmul era lăţit şi afară de Pa- .
lestina.. În

cap. 2,,,

să

amintește numele

creștin; după . l, 2.

"- sq. credincioșii afară de Palestina sînt ameninţaţi cu goane;
din 2,
sq. vedem, că între creștini să străcuraseră abuzuri ; ”
„în urmă 2, sa Sq. arati că învățătura. lui Paul despre justificarea,. prin “credință era deja cu noscută, și dădusă anză la, răstălmăciri, deoarece Iacob vorbeşte - ca. cum ar fi avut, înaintea
sa epistolele lui Paul, în speţial: cea cătră Romani și Galateni:
"deci epistola, s'a scris nu. mult înainte de moartea lui Iacob.

„Locul,

de unde sa scris, poate, fi reşedinţa lui, . adecii Ieru-"

salimul, sau altă comună din Palestina, ce „rest din împrejurarea; că cetitorii sint în împrăştiere. -

Autenticitatea. Aluziuni
Petru &

a (cf. lac.

1) Acta 26,

vorbeşte

5,

20),

la epistola de.rața

aflăm în. 1:

Clement, Homer, *) Her may)

Paul de cele 12 seminţii;. Isus la aie,

19, 2; “Le.

22, se de,cele 12 seminţii ale lui Israil: "aşadar e poporul “care! să” trage dela ecei
"12 fii ai lui Iacol, dar in existenţa sa ideală cf. Gal. 6, se.
a
1) Expresiunea „în împrăştiere* să rapoartă în înţeles mai. îngust la cei afară
„de Palestina, dar în înţeles-mai larg nu să eschid cei din această, ţară, ce dovedeşte cuprinsul, care să rapoartă la toţi iudeocreştinii.
2) După socotinţa unora epistola a-fost trimisă mai întii credincioșilor din

Siria, cu tare cei din Palestina erau în strînse legături, apoi altor comune. Fără
temei 'este părerea

unora, că ea .s'a compus

fi cel mai vechi dociment în T.N.
+) Epist, 1. cătră Cor. 38 vorbeşte
"cam ca lac. 3, “i; 50 începe cala. 4, ;

"

înainte de conciliul

apostolesc” şi ar

de înţelepciunea ce să arată în fap' evorbeşte de clevetire ca Iac, 4, 2.5. de

spre justificare are atecaş părere. ca Iac.; adecă prin fapte şi nu prin: credinţă ;FĂ
cap. 10 zice: „Avram numindu-să prieten 'sa aflat credincios. . . A crezut însă
Avramelui, Dzeu şi i-s'a numărat lui spre dreptate. Pentru credință şi, prietenie

i-a dat fiu la Vătrineţe şi pentru ascultare l-a adus lui: Dzeu jertfă, etc.

5) Mandat 12, 5: „Si enim resistitis illi (diabolo) “fugiet a vobis confusust
cf. Îac. 4, 3 ibid. 12, 6: „Qui potest vos .salvos' facere et perdereu cf. Iac, 4,

sa Similit. 8, 6: „Nefandis verbis Dominum insectati, nomen' ejus negarerunt,
i quoi super n08 erat invocatum“ ct. lac, 2
2

Irineu!)

Clement

întîi numeşte

“la Dac. 1,

Alexandrinul,). Tertulian ;5) Origen)

autorul, 'iar.: Dionisie

3

Alezandrinul

și 4, 1.5) Biserica, siriană

mai

să provoacă,

în traducerea, . Peșito

„0 are între cărţile canonice, ce e de mare: importariță,

deoa-

rece aceste ţinuturi sint aproape de locul, unde s'a seris epistola.” Iusebie. o numără la colecţiunea' epistolelor: catolice;

leronim6).0 ţine de'autentică; Ciril. Zerusalimiteanul (Cat. 4,
33) numără toate epistolele catolice la. cărţile canonice, iar
dela Atanasie (ep.: fest. 39) înainte nu lipseşte ea, nici întruri

Canon,

N

Deşi existau îndoieli?) în privinţa epistolci, totuş Luther „mai întii o atacă
deadreptul numindu-o epistola straminea. Imi urmară alţi protestanți, dar în tim- |
pul mai nou toţi criticii recunosc 'autentieitatea, şi întregitatea, epistolei (sa afirmat, că 5, „aaa € dela alt autor). Motivele din cari au atacat-o sint: există. *
contrazicere între. Paul
şi acest autor în privința învăţăturii despre justificare:;
cap. 2,.aș să rapoartă la Evr. LI, ap, deci sa scris mai tirziu; iar şcoala din

Tiitiingen şi aderenţii ei au mai adusşialte dovezi interne, cari au fost combătute. :

8.

103, Epistola. 1. a lui Petru.
_:
. Petru, numit mai -nâinte Simon sau Simeon (Acta 15, s4:
2, Petru 1;,), din Betsaida (lo. 1, «5..12, zi), fiul unui Iona
(Mt. 16, 7; 0. 1,43. 21,as sq.) sau Ioan, era pescar ca,
şi frate-so, Andrei; iar fiind căsătorit . locuia, la socrii.
săi în
Capernaum (Mt.
8, 4; Le:
4, 3s).%) Amindoi
fraţii âșteptau
pe Mesia, de aceea pășind: Botezătorul-să, alătură, lui (lo. 1, 40);.
>) Adv, haer. 4, 16: „Abraham sine cireumcisione et sine observantia sabba- ,
tonum. credidit Deo et reputatum est illi ad justitiam, et amicus Dei vocatus est
"c& ac, 2; a3;'apoi „faetores sermonum“ ihidem 5, 1 aminteşte Iac. Las,
,
*) După Eus. II. £..6, 14 a recunoscut-o, ba a şi comentat-o; _Strom. 6
pag. 696 cd, Sylb.: „Dacă deci împliniţi legea împărătească după scriptură: iubeşte pe aproapele tău ca pe-tine însuţ ete.“ ef. lac, 2,
i
|
,

3) Adv, Judaeos 2. „Unde Abraham amicus Dei deputatus, si” non de aequitate ete.“ cf. lac. 2, ș.
.
DIR
ARE
+) Tom. XIX. în Joann.: „Dacă să numeşte credinţă, fără fapte s'au aflat,
căci aceasta e moartă, precum-am cetit în epistola atribuită lui Iacob“.
5) De martyrio 6. p. 82.-şi €. 7. p. 38, apoi fragm, ex schol.-. gracc. - in

ep. Jac. p. 200 după ediţia fragmentelor .lui „Dionisie făcută de Sim.de Magistris.
„6 De vir. illustr. 2.: „Jacobus, qui appellatur frater Domini, cosnomento
Justus ... .-. unam tantum seripsit epistolam, quae de septem catholicis est“,

1) Origen

combatind

:1.“c. o numeşte

o părere să provoacă

„atribuită lui Iacob“ ;

la Lac. '2, «o cu

oarecare

om.

XX, 10 in Joann. Ş

îndoială:

„Nu

pot

con-

cede ceice o primese (adecă ca apostolească), că credința fără fapte este moartă“.
E. 3, 25 o numără la antilegomene; iar.Jeronim|. c. continuă: „Quae
„Eusebie FL."

et ipsaab alio quodam sub riomine ejus edita, asseritur, licet paulatim tempore
-procedente -obtinuerit auctoritatem.& Zona a Vio (Cajetanus) şi krasmus încă s'aus
îndoit de autenticitatea epistolei.
Ea
,
a

8) Că. era căsătorit rezultă şi din 1. Cor: 9, — soţia sa trăieşte şi-l însoța

„în călătorii,

.

i

a

i
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apoi întilnindu-să Andrei cu Isus: duce şi pe Petru la aceșta
(lo. :.1,:: iă 942).1) * Ela: fost de faţă la întâia "minune â lui
Isus. (o. 22, sq.) i-a urmat 'de Sărbătoarea paștelor în Iudea
“şi prin Samaria în Gălilea (lo. 2, '43—4 45). Dar. petrecîid
Mîntuitorul „timp mai: îndelungat. în Capernaum Petri să, ocupă |
cu: trebile sale, pănăce înitră detot în serviţul Domnului, (It. |
Aa

S4-5

Me.

Lig Le.

5,

sq.) Și

să, încredință tot mai -

mult de putereea extraordinară ă, lui Isus (Mt. 8,
sq; „Me.
E 303 Lc. 4:3u: 5, 4.50). De acu înainte să, "desvolti ca-.
'racterul “energic: al lui Petru, care iadese trece în zel! emoderat, în încredere. de sine prea mare, altădată : iarăș doiedeşte
totală lipsă. 'de bărbătie.2) La moartea Mintuitorului întrun
mioment * de slăbiciune 'să lapădă de dinsul. (pedeapsă pentru
îcrederea,. de sine), dar: reculegindu-să — dupăcum ; i-sa prezis .
i— avea să întăriască pe ccialalți (Le. 22, 32). După învierea
- Mîntuitorului ocupă Petru locul de frunte între apostoli. Fe-.
mele primesc porci la mormînt ă înștinţa pe Petru de cele
întîmplate (Me..
2). deși Ioan îl întrece, nu cutează a
întra, în mormiînt d 20, 4); lui să arată sus mai întii după
înviere (Le. 24, șa), iar pocăindu-să acestă, îl. prime ște iarăş

între învăţăcei şi-l pune a paşte: oile și mielușeii Săi: (lo. 21,
2—19). După înălțare Petru: îngrijește. de întregirea “colegiului âpostolese (Acta 1, +3 sq:); primește pe "creștinii dintii
„îm biserică (ibid. 2, + sq); “face minuni (ibid. 3, 6. 5, i5);
- pedepsește pe Anania și Safira, (ibid. d
Ss); întăreşte în
* Samaria comunele îhfinţate (ibid. 8," s0); “eschide pe Simon
din comună (ibid.' 8, 2 sq.); cercetează bisericile. de atunci
(ibid 9, s2 sq.) şi primind în sînul bisericii pe centurionul. din

Cezarea,
(ia. "10,
5

Ca

Corneliu, dă
a 5.)
această

desvoltării

acesteia, direcţiune ” noâuă

Irod. Agripa IIL. prinde, pe Iacob
ocaziune “Domnul

- prin ce'să arată viitoarea lui chiemare,

îi schimbă

numele:

în

cel bătrin Şi
Chifa. IItroos,

deşi numele Simon să află şi mai” tirziu

(Acta

15, „2. Petru 1,,)..
__2) Călătoria pe mare, cînd din cea mai mare încredere desperă (At... 14, 2);
protestul lui contra „oii lui Isus de:a pătimi şi mustrarea; Domnului (Mt. 16, și;
Me. 8; 3); impresia ce. o face asupra lui schimbarea la faţă a. Mintuitorului (At:
17, 4 Sa; Ale. 9,.4; La. 9, 23); cele petrecute lu plătirea dării dela templu (ÂIE.
17, 33); întrebarea cu ce vor fi răsplătiți. pentru jertfa lor It. 119, 3, ;. Me. 10,
253 Le. “18, +4); smerenia, şi naivitatea la spălarea picioarelor. (lo. 13, sq.); ele
aderent nedespărțit (Mt, 26, ss: sq; Me. 14, e sq.; Le: 22, si: sq.; 10. 18, sa sq.);
“adormirea pe muntele olivilor It. 26, so SI ; Me. 4 33 sq); tăria „exedinţii

sale (o. 6, oo 54: şi At. 16, e).
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pe Petru, care din, urmă: scapă din închisoareşi să depărtează.
din Ierusalim (Acta ,12). Unde a mers Petru, nu ştim;') dar:
pare, „că după moartea acestui rege vine la Ierusalim unde îl.
aflăm la conciliul apostolesc; ..Paul vizitind acest oraș întiia-

dată după

convertire îl numără

bisericii.
între. stil. pii.

După,

conciliul apostolesc petrece în. Antiohia (Gal. .2, «. Sq-), unde..
- Paul i-să opune, pentrucă să abătusă dela hotăririle, conciliului.

9,

Că -şi după acrasta Petru a, fost activ .rezultă din 1. Cor.

s; deşi pozitiv

ştim

nu

unde

dar aceste

în Corint și Roma,

tesc lucrarea lui în Azia mică,

aa

a

sigure.

ştiri nu sînt tocmai

vechi amin-

şi în ce “timp... Cei

E Origen?) şi Eusebie (LE. 3, 4) vorhese mai întii de lucrarea lui Petru în Azia”
mică spuind apriat, că deduc aceasta din 1. Petru 1, «; ce-mai tirziu Epifane (Ilacr. în Corint
27) şi Ieronim (. €.) ete. au primit de adevăr istorie. Că Petru a lucrat
ne-o spune Divuizie (et. pag. 224 obs. 2.), deşi unii afirmă, că aceasta ar fi numai

deducere din i. Cor. 1, + cf. 3, pu. De observat
înainte

timpul petrecerii lui Petra în Corint:

este însă, că Dionisie nu spune

ce să tormasă aci o pur-

saui după

tidă după numele lui. Ilotărit să poate. zice, că înainte de Paul ma putut fi acula.

Dela Corint a mers la Roma (Eusebie H. E. 2:25), unde după tradiţie a suferit
martiriul, ef. 10, 21; sp.(v. 18 vedem că autorul. îl înţelege despre o moarte. ce
deja suterisă) şi Clement Pomanul.2 Din jumătatea veacului al 2. să crede Roma cred Dionisie dela

Corint, Caiu

„„„1) Acta 12, "să

veacul 1: Asttel *

continuarea "tradiţiei din

locul. martiriului, ce. poate. fi: numai

Origen

(pag. 224 obs. 5), Lertuliunt),

zice simplu: . „eşind a mers

(|. c.), Lac-

întralt “loc, 'ce nu” necesi-

"tează a crede .că a părăsit Palestina. Catolicii sustin, că scăpînd Petru din: închi-.-:

soare s'a dus la Antiohia,. unde a întemeiato comună (ef. contra acestei păreri *
De aci apoi să duce la Roma, .
Acta 11l,., sq.) şi că a fi fost aci 7 ani episcop.

întemeiază comună şi e 25 de ani episcop — pănă la moartea, sa (Eusebie, Chron.

„ad an, 2. Cland.,

cf. pag. 226

3).

obs.

Ieronim

ad: Gal. 2.; iar De tir.

(în'ep.

illustr, 1)'zice: „Simon Petrus . . princeps apostolorum -post episcopatum
chensis ecelesiae et.praedieationem

Antio-

circumcisione

de
eorum, "qui

dispersionis

cre-

diderant, în Ponto, Galatia, Cappadocia, Asia et Bithynia secundo Clandii imperatoris anno ad expugnandum Simonem Magnum, Romam pergit, ibique viginti
quinque

annis cathedram. sacerdotalem

i. e. decimuin quartum. A

ultimum

tenuit, usque'ad

martyrio

quo et affixus cruci

unnum

Neronis,

coronatus est, capite ad

terram verso et in sublime pedihus elevatis, asserens: se indignum, qui sic-eruciem
r dominus suus. Sepultus Romae in Vaticano juxta viam triumphal
figeretuut

totius orbis veneratione celebratur“.
ia

Eusebie

OLE.

3, 1):

împrăştiere în Pont, Galatiă, - Bitinia,

.

-

„Petru a lăsat să să

a

E

vestiască Iudeilor

din

Capadocia şi Azia; care cătră sfirşit venind

. capul înjos, căci astfel a aflat el vrednic a pătimi.
la Roma a fost răstignitcu
al 3. tom al comentarului său la Geneza,
în
“Acestea, să zie de Origen
Epist, 1. cătră Cor. 5: „Petru pentru .zelul său ma suferit numai: unul,
5)
de
sau doauă năcazuri, ci mai multe, şi aşa mărturisind s'a dus la iocul cuvenit
,
a
i
m
mărire,
4) Ade, Mare..4, B:« „Romani -. .:, quibus '«vangelium et Petrus et Paulus
—
„ sanguine quoque suo signatum reliquerunt&; De praesetipt, 26: „Felix ecclesia
uhbi
t;
profuderun
suo
sanguine,
cum
apostoli:
doctrinam
toțam..
tomana —, cui

Petrus etc.“ cf. pag. 224 obs. 6.

Sa
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a
Li

tan) ete, Din Ignatie, Clement Alexandrinul şi Irineu zezltă, că Petru a, fost
oma, iar Papta, respective presbiterul Ioan zice, că, Marcu a fost tilmaciul . .
“ui Petru în Roma. Fără-temei comliat unii ceeace aminteşte mai întîi Origen (|. e), .
că Petru la dorința sa a fost răstignit cu capul înjos. Timpul cînd Petru a, fost
la Roma nu e hotărit;: iar „Dionisie dela Corint zice, că Paul şi Petru a suferit
martiriul deodată (Ter tulian, Scorpiace 5.) Înainte de întiia închisoarea lii Paul
la Roma n'a fost Petru acolo, ce rezultă din epistolele scrise atunci; nici cînd *
scrie a 2. epistolă

cătră

'timotci,

ci între' 1, şi a 2. închisoare

sau

după

epistolei din urmă şi a suferit martiriu. Falză e părerea lui. Jeronim

scrierea

(De vir.. îl-

lustr. 1) care pare a fi luată din Eusebie?); în urmă fără bază istorică e şi isto-.
risivea, ce să află mai întii la Eusebie (UL. E. 2, 14) şi. Omiliile' Clement îne, că Petru sar. fi întilnit în Roma, cu Simon Magul.:)

Cuprinsul (5 cap.): După. salutare arată sublimitatea creștiniz- mului adăogînd o .laudă a lui Dzeu „pentru nădejdea sigură, că” în
urma învierii lui: Cristos și noi 'vom fi părtaşi de înviere, cînd vor
înceta. toate nevoile acestui veac gustînd o -fericive nespus de mare;
acestea au fost cunoscute deja de profeţii T. V.,.care au fost tri-

miși a - mărturisi

despre - adevărul creştin. Urmează

3. zinduri

de

admonări:
|
.
a) Cap. le, 132 0: Dzeu sa “ngeijit foarte mult de: mîntuirea
cetitorilor ton
iar ei trebue .să caute. a corespunde scopului dzeese şi să fie sînţi, ca aşa sîngele lui Cristos să nu fie vărsat în-..

„zadar şi, credința lor în mîntuirea. adusă,

de el să nu fie “fără efect !

— între dînşii. să stăptniască. dragostea, care . singură corespunde
adevărului. neperitor al lui- Dzeu — să: fie curați” ca fiii lui Dzeu,
să nu fie răutăcioşi și să caute dulceața lui Isus Cristos Şi nu plăcerile pământești; dacă oamenii i-au scos din sînul lor, apoi au aceeaş
- soarte ea/ Isus "Cristos, dar ei.cu atît mai tare să ţină la acesta, ca
"așa împreună cu el- să fie .primiţi la Dzeu, unde au împreună cu
. Cristos- foarte mari bunătăţi, deoarece din: Păstni au devenit vase
alese ale giaţiei; viețuind ei după această chiemare a lor să să fe“riască a întări prin fapte clevetirile păgînilor;
,
d) Cap. 2, u1—4, s: ei să împliniască datozinţele . lor faţă de
autoritățile „aşăzate de Dzeu, dela ce nimic: nu-i poate desvinovăţi, E
:
9 De mort. persecut, 2: „Cumque jam Nero imperaret, Petrus Romam
| advenit, et cditis quibusdam miraculis, quae virtute ipsius Dei, data „sibi ab eo
potestate, facicbat,, convertit: multos ad 'jăstitiam Dcoque templum fidele ac stabile
collocavit. Qua re ad Neronem delata, cum animadverteret, non modo. Romae,:
sed ubique. quotidie magnam multitudinern” deficere a cultu idolorum eta reli-

gionem nova,

damnata

interfecit“,
:) H, E..8, 4:

vetustate

transire . . . Petrum: cruci afâxit ct Paulum

„Linus...e

episcopia Viserieii din "Roma

.
invoderat

că cel dintii a ocupat după Petru

cf. ibid. 3, 2:

„După -martiriul lui. Paul şi Petru

Linus a ocupat întii episcopia“ ; iar din alte locuri încă rezultă
pe Linus întiiul episcop al Romei, apoi pe Anaclet,
al 3. pe.
(83, 4. 13,14. 21) ef. Irinen, Adv. hacer. 3, 3:: "întemeind
apostoli biserica, au predat serviţul episcopiei lui Jiinus“.
3) Iustin Martirul (Apol. maj. 26) sedus de inscriptia

MONI
acest

eretic

ARO
şi în

SATKLO
amintirea

însă sta dovedit că Semo

acestei

Sanene

a crezut,
întâmplări

sau Sangus

că Eusebie numără
Clement Romanul
și întărind fericiţii

unei statue: SI

că şi în Roma: Petru a combătut
sa

e 0

ridicat statua. În timpul

zeitate

romano-sabină.

mai

pe
nou

!
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chiar şi dacă ar fi rău tratați —

nu e merit

dacă suferă

cineva

fiind vinovat, iar celee pe nedrept pătimeşte să asamănă Mintuitorului, care răbdind toate. cu ianele sale a. dobindit graţia creştină
să fie ascultătoare şi retrase,: iar bărbaţii să să poarte
— femeile
"față de ele cu dragoste, şi blindeţe — toţi să exercite virtuțile cre-

ştine, îndeosebi dragostea

chiâr şi.faţă de duşmanii. lor, care astfel

ei totmu le vor strica — fericit e, celce suferă pentru dreptate;
a jigni
însă
fără
lor
deuna cu hărbăţiă să-şi dea samă de credința;
suferă
celce
—:
mustrări
la
anză
dea
nu
să
ca
pe duşmanul păgin,

„fără vină

să face

părtaş de -meritele

morţii şi învierii. lui Cristos,

precum s'a întimplat : aceasta cu ceice'au perit- prin potop, care au
aşteptat venirea, Domnului ; ei s'au făcut acestora asămene prin botez,
că vor fi primiți cu' Cristos în cer — Cristos
şi de aceea pot aştepta.
a pătimit pentiu ei, care să le: fie exemplu .în toate faptele lor; să
tite călcările legii, săvirşite tînd erau păgîni — păginii îi .hulese
pentrucă inu mai iau parte la acestea, dar ei să-și aducă aminte, că,
nu trăiesc pentru moment, ci vor trebui să dea samă, celuice judecă
viii şi morţii; celor .periți prin potop li sta predicat, deoarece şi cei
a
morți după corp trăiese după spirit. .
de aceea să
departe,
tocmai
e
nu
judecata
c) Cap. 4, 7—5, au:
veghieze. în rugăciune

şi exercitarea “dragostei reciproce —suferinţele E

sînt o probă pentru fiecare creştin şi aşteptarea, bunurilor. vecinice; -

nime să le sufere însă ca făcător de rele, iar ce” rabdă cineva pentrucă e creştin îl umple de bucutie, căci aşa să dovedeşte dreptatea
lor şi curățindu-să de vină şi spiritualizndu-să vor ajunge la. siguvanţă, iar păginii păcătosi vor fi pedepsiţi — preoţii să-și împliniască
iar Iaicii să
cu seumpătate oficiul dobîndind aşa cununa nevestejită,:
| dzeești ?
poruncilor
“ lucreze cu smerenie mîntuirea -lor şi să, .să supună
căci
credință,
în.
:'statornici
fie
să:
— să părăsască grijile. lumești;
scurtă,
e
suferința
creștini;.
altor
a
decât
rea
mai
e
nu
soaitea lor
serie autorul
dar apoi să vă preamări Dzeu în veci prin.noi; acestea, le

prin Silvan” încurajindu-i și admonîndu-i; salutare Și hinecuvîntare.
să fie.
Anză și. scopul. Din epistolă. nu. rezultă, "că Petru
— în
liţit
foarte
era
cunoscut pe cetitori, deși creștinizmul
iu.
Dacă
12).
5
unele comune unde lucrasă :Paul (1, 2. 18+
acedaizanţii începuseră a ataca, pe Paul, apoi din cuprinsul
„reștini,
'stei. epistole vedem, că-şi păginii vorbiau de rău pe
d intra
îndemnat
vede
să
poate chiar -îi şi perzecutau. Petru

în relaţiuni cu aceste comune

scriindu-le, ceeace face mai virtos

(Ba 13
din motivul, că Silvan (Sila) .să hotărisă a-i vizita
1. Les.
Lp;
cf. Acta 15, 23. 16, 19. 17,.1+:18 342. Cor.

1, 1). El le arată, că pentru credinţă trebuesă să aducă mari,

de graţia
jertfe;. îi îmbărbătează la luptă, ca așa, vrednici să fie
De
i
“lui Dzeu (5, 2). . -

-
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Limba originală e cea grecească, iar Ieronim (Epist. 150.
"ad Hedibiam - quaest. 11) a afirmat, că cea aramaică” Aceasta '
însă e- greşit pentrucă citatele din T. V. sînt luate după LX,
ce nu. să poate împăca cu o concepțiune

„.

aleși

în limba aramaică.)

Cetitorii. Epistola e adresată :după

din împrăştiereîn Pont,

1, , câtră „nemernicii

Galatia,

Capadociă, Azia

şi:

„Bitinia“2); sub care înţelegempe iudeo: și: păginocreștinii între |
păgini. (cf.

1, sac as: 29

“Timpul,

locul

SQ: 4 35).

compunerii. e după

|

întiia închisoare a lui.

„Paul la Roma, între anii'64—66 d. Cr. şi adecă după 5, ss.
"în. Babilon : (poate. şi alt: oraş din. apropierei “acestuia).*) “La
acest rezultat ajungem dacă considerăm, că Siluan e la-autor, .!
1) Bertholdt, Finleitung p. 3076 sq. afirmă, că Silvan sau Mureu
a tradus:0
în greceşte; alții cred, că Petrua dat numai materia
şi a scris-o Marcu ori Silran.
2) Din motivul că în adresă locul dintii îl ocupă Pontul, să numia epistola

.

„de față în biserica veche ad Ponticos (Ciprian, Testim. 3, 36, 37.; Tertulian, Scorp.
adv. Gnost. 12).
3) Pentru

adausul

”
a
împrăștiere au crezut

su
pa
Origen (Eusebie,
1. E. 3,

Jeronim (De vir. illustr. 1) ete., că epistola ar fi adresată

1),

numai cătră iudeoere- :

ştini.. Apostolul însă n'a avut. motiv a, face deosebire între iuileo- şi păginocreştini
şi a coresponda apoi numai cu cei. dintii. Expresiunea „aleşilor“ e după Rom... 8, a:sq.; Col. 3, «sș2. Tim. 2, „o; Tit 1,., numire speţială a. creştinilor, iar. .
phemernici“ să întrebuințază după bvr. 11, «p;:1. Petru 2, „în înțelesul: pele- |
rinpe pământ. De aceea cuvintul împrăştiere nu are înţelesul de rind (Iudeii afară”
de Palestina), ci. după, context creştinii între păgini trăiesc în împrăştiere,. deoarece
pentru un .seriitor care aparţinea poporului israiltean, centrul poporului lui Dzeu
în T. N. era Palestina.
A
|
IN
.
Ls
ERE
|
n privinţa acestor provințe observăm: Pontul, situat pe malul nordostical . -

Mării moarte era locuit de multe popoară; la, 66 n. de Cr, a ajuns

sub

puterea:

romană, desi devine atare, provință abia. sub Nero. Creştinizmul
's'a, lățit prin lu-,
„ deii, care de sărbătoarea rusalelor au -fost la, Ierusalim (Acta 2, „); mai. tirziu”

"poate și din Galatia, De aici erau Aquila, şi Priscila (Acta

"$. 90.). Capadocin,

torii erau

sudostice dela Galatia,

Indogermani,

care dela

o ţară muntoasă,

mijlocul

veacului

18,,. 3). Galatia (vezi. -.

.

foarte bogată; .loeni-

al 3. n. de Cr. formau un

regat. Sub. Tiberiu (17 d. Cr.) g-au pierdut independenţa devenind provință romană.
Și aci s'a lăţit -creștinizmul, din. Jerusalim (Acta 2, e). Paul trebue să fie atins.
aceste locuri cînd "din Antiohia merge: în. Galatia (Acta 18, 33), deşi:
să pare că.
"„ mai mult au predicat-aci învăţăceii lui” din proviuțele mărginaşe. Sub „dzia înțe-..,
legem „sia proconsularis (Dlisia, Lidia, Caria, şi” Frigia). Bitinia, în urmă, situată,
nordvestice “dela

|

Propontis; avusă

regi” proprii,

iar Nicomede

III.

o testă

Romani-

.: ..

lor la 75 n. d. Cr. Cine a predicat aci evangelia, nu ştim; Paul c oprit a merge
în aceste locuri (Acta 16, +24); iar din epistola lui Pliniu cel tinăr cătră Traian
rezultă;. că învățătura ereştină era foarte lăţită: Aci să află oraşele Nicea şi Calcedon. :”

1) Cind a fost Petru în Babilon e nehotărit. De timpuriu vedem că să. ex-.

plică 5;sa tropică. Eusebie (UI. E. 2, 15) afirmă, că deja Papia a înţeles Roma. .
- apoi Clement Alezandrinul, Ieronim, Ecumeniu -şi toți teologii catolici,
: din care cauză subscripțiile în multe manuseripte: sa scris dela: Roma, Dar noi: vedem,
că
tradiţia aceasta nu'e generală; explicarea să întemeiazpe
ă Apoc. 14, ,. 16, se.
17, s. 18, 3.:s0: 2, unde are înțeles fiind carte simbolică, dar nu: să, potriveşte
întro epistolă ca cea de faţă; în urmă rămîne ncexplicat, că scriind Petru
dela. .
Roma începe adresa cu cea mai îndepărtată provință

.
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care să aminteşte, mai, în „urmă cu, Paul. Acta 18, 33 a cn;
noaşte „epistola. cătră Romani (ef. 2, ş cu Rom.: 12,4. 2, aș
cu Rom. 19, 1: dc 13 Sq: cu Rom.. 13,- sq.): și Efezeni:*.
(cf. 1,
cu Efez: 1, ş. L, 3 cu Efez, Lp sp cu Efiz.
Las Lis cu ltez. 2, p. ete),i în! epistolă. sînt urme de.
goane

contra creştinilor,

sub Nero'. (dela
mai nainte

ce s'au

întimplat: în Azia, "mică numai.

o

64. înainte), deşi. nu. să poate tăgădui, că încă -

imnitind „pe

Iudei. începuseră păgînii a ataca „pe cre-

ştini, (1, o. 2,12. io “SQ. 3, aa „SA. 16. SQ. "4
ana aa9e De
10); Marcu e li Petru (5, Si iar. În” întii,; închisoare: a ai.
Paul la: Roma e. la acesta (Col. 4, 10).

Biserica, totdeuna” a recunosent “epistola. a IER

" Autenticitateu.
“canonică.

a.9.

În

Petru :3,

«să

face: 'aluziune, . Policarp) o”

întrebuinţază apoi Pipia,) Peșito, ala; Irineu?) mai întii nu„mește autoiul: Lui urmează: Cleneit Alezandrinul, ) Ter talin
Origeu,?); Ciprian, 7) Eustic5). etc..:
Faţă de aceste” “mărturii îndoiclile „ivite Ja 'neepntul veacului, nostra. au
fost reduse la adevărata” lor valoare. %

$ 106. “Epistola n: i lui Patru; ,
Cuprinsul

$ pace prin.
(3. cap): cetitorilor doreşte - el graţie ŞI

creşterea în „cunoştinţa

spirituală. —

ei primind. creştinizmul au toate i.

ca să-. poată” fi desăvirşiţi, „de “aceea :să- să sirguiască a...

mijloacele
„asigura, alegerea lor prin fapte bune propăștnd. tot mai inult: în” vita
tute . — de această datorință a, lor să-şi, aducă, foarte adeşe.. aminte,
jar el înscris” îș îrnplinește datorința, fată, de. Ei, ca aşa Iuei area, lui
Eusebie: a.

E. i, 14): „Policarp. în epistola. sa, cătră Filipeni” în:

%) După
- trebuinţază mărturii din întiia epistolă, a lui Petru“ cf. 1, cu Petru lg 21
cu 1. Petiu li. 3, 5 leul : Petra 2, ae 7 1 cu “li Petru, 4 8, Leu IL.
Petra 22, sa. 10, L:cu 1.- Petru 2, 13
e, mărturii, din întiia,
2) Diapă Husebie (H. E..3, „39:? vÎnsuş Papia foloseşt
Petru.“
lui
a
epistolă a lui Ioan şi
sna€. cf. 1. Petru -I 5
2 S)rAdy hacer, 4, 9 2: „Et Petrus ait în “epistola
se cf. “Eusebie, (L. E.58)
4

16, 5: „Et: propter, hoc Petruș

ait“ cf. 1. Petru 2,

:

„Irineu aminte şte înză întiia epistolă a lui Ioan şi a lui Petru.

Petru în epistola sai,
- 4) Strom. 3. p. 473'ed. Sylb:: „Asămenea vorbeşte şi

cf. ibid. 4, pag: 493 ete.
enim, inquit, „gloria,
5) Scorpiace 12: „Petrus quidem. ad Ponticos: quanta
2. 20
Petri
ete.“
sustinetis
,:
puniamini
-si non ut delinquentes'
umenă. E
c
“at o epistolă Omolog
-6) După Eusebie CI. E. 6, 25): „Petri : . a
3) De'bono 'patient. 9,:4.:
5,2 împăr tăzeate | el, „epise |
8 Acesta: o 'numără, la oinolâgumene; iar HE.
tola. comunelor din Vienna şi Lugdunurh, în care să ia 1, Petru 5, ş.

- 2) Epistola un există în fragmentul muratorie, —' ee să explică, din însu-,, ...
dovedi. (Leonşirea, lui; iar: că -Ztodor ile 'Mopscestia ar fi Tăpădat:o nu să poate
a
tius dela Bizanţ, contr. Nestor: et Eutyeh. 3, 14: ;0D "quam causam, ut axbitror
ipsam epistolam. Jacobi 'et' alias “deinceps aliorum catholicas; abrogat. ct „antiquat“ ) e

|
să” nu
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a

fie întreruptă prin moartea ce aşteaptă —

el predică mărirea,

lui . Isus nu: după cele auzite dela alţii, ci a fost. martor ocular pe..
munte — mărturia lui: să întăreşte 'de' profeţi — au existat pro-.

“feți” falşi, să vor scula însă şi învăţători. eretici: care pe. mulți
“vor 'duce la pierzare, dar aceştia, - vor avea un sfîrşit tragic;
-

„Dacu

îi

va. judeca 'ca

pe

îngerii

“lui. Noe şi Sodoma cu Gomora —
lor. pentrucă

“era “drept, aşa

păcătoşi,

ca

lumea

pe

vremea!

Lot a scăpat din 'lumea păcătoşi-

să vor mîntui

acum

cei virtuoşi- ară-

tîndu-să cu atît, mai groaznică dreptatea, dzeească față de cei păcătoşi
— îndeosebi să vor pedepsi cei desfrînaţi, desprețuitorii autorităţilor
i hulitorii sinţilor; îngerii. nu 'cutează a condamna pe nime, iar:
i roticii: hulese, celece nu înţeleg ; “ei au în vedere numai plăcerea ŞI

“hiuele

lor, ca

Balaam, şi ca atesta, vor A ruştnați —: ei făgăduese

multe, şi vorbesc ' de : libertate, deşi sînt sclavii patimilor şi supun
robiei păcatului pe ceice cred lor; mai bine le-ar fi lor dacă n "ar fi fost nicicînd, creștini, căci pedeapsa atunci ar fi fost mai uşoară —
le scrie deja a 2. epistolă deşteptîndu-i la adevărată: vieţuire, adu-:
cîndu-le aminte admonările profeților și * poruncile Domnului ; .să nu
să amăgiască de batjoturitorii, care neagă că Dzeu guvernează lumea
— celee a. făcut lumea din :apă şi a lăsat-o să, să pustiiască tot prin
această o va nimici în ziua judecății prin foc; el întîrzie cu aceasta

fiind. îndelungrăbdător,
"dar. cu atit mai sigur este, că va, veni acea- :

stă zi cînd nime-nu o așteaptă Şi va pieri lumea, întreagă: — ei.să
aleagă ce e:'mai sigur şi să: „aştepte * venirea lui: Isus ca aşa împre-

ună

să-poată.. locui. pe pămtntul

la, „existenţă ; așa învață: şi. Paul;
scă în. graţie şi cunoştinţă,

şi cerul cel nou, ce să vor aduce

să să feriastă de. eretici ca să crea- -

„Cetitorii, anza și scopul. Getitorii sînt cei din: înttia epistolă” (3, 1), care erau în mare primejdie din partea, ereticilor
antinomiști (1, 16);-iar anza şi scopul scrierii să indică 3,
"1a+ ag. Autorul - descrie adevărata. înţelepciune, fereşte de
erezie indemnindu-i -a, creşte în graţia Ș.„cunoştinţa Domului.
nostru Isus Cristos.1).
Timpul, locul compunerii hotărit nu să pot: spune. “După
„Ls
autorul e aproape de moarte; : pe mulţi: îi nelinişteşte |
întirzierea - paruziei (2,1. 2- 20); - cap. 2, presupune, . că epi- 2) Eresul de aici (ef. ep. “ni Iuda) e înradit. cu cel din epistolele pastorale
(et. Btez. 5,a. Col. 2,45) deosebindu-să numai, că &nosticii nu batjocuriau învăţă- turile creştine, ci afirmau că caută a le pătrunde, asctirizind aşa speculațiunile lor;
iar “cei de faţă neagă conducerea supranaturală a . omenimii, . deci şi răsplătirea
(3,4, a); abuzini de unele epistole ale lui Paul (3, ,6) învățau cmânciparea cărnii
(2, ao: 13 saca). ca aşa să dispună după plac de cei seduşi (3,,)» Din aceasta

cauză să asamănă cu

Balaam,

care s'a încercat a seduce pe Tudei la desfrinare

(2,1); ei au fost păgini şi trecînd la creştinizm. au început :viaţa: desfrinată de
mai nainte făcindu-să 'pată pentru: comunele: creştine, în cari hulese numele lui Cristos şi fac e dezhinări. (2, 10- 20 —23)..
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i

stola lui Iuda era deja scrisă; după: 3,:.. epistola de faţă e...
„_4.doaua ce le-o scrie, iar. întiia era deja. cunoscută.
(cf. 1,,);...
în urmă

după

Epistola

e. .compusă'
deci

-

3, sg sînt. cunoscute unele din scrierile lui Paul.:

întro comună, unde
Roma($ 105.)

scurt

înainte

de. moartea -lui - Petru.

să! afla înainte :de martiriu,
a

Autenticitatea,

În

probabil. la.
at

cele 2: veacuri . dîntii. epistola nu “să...

“amintește apriat, ce să explică - din împrejurarea, că :seriitorii -.
de. atunci mau avut ocaziune a 0 cita, apoi nici nu avem: -:
toate scrierile lor. Nu.să poate însă nega,

că aluziuni aflăm

la Clement Romanul!) Herma?) Barnaba,5). Lustin Martirul,4) Irineu,5) Teofil: dela Antiohta,6)
-iar “Clement. Alezandrinul”) a

comentat-o.!. Origen?) mai întîi numeşte autorul, deși nu ascunde .
-unele îndoieli;. Firmilian?) (contimporanul
2) Epist. 1. e. Cor. 7:

lui)

„Noe a predicat- pocăință

.

face. aluziune . *

şi ceice l-au ascultat du

.

fost mintuiţi“ cf, 2. Petru 2,,; cap. 11: „Pentru ospitalitate şi pietate Lot a:
scăpat dintre. locuitopii Sodomei, a tărei 'imprejurime a fost: judecată cu foc şi .
pucioasă. Stăpînul a, arătat, că pe cei nehotăriţi îi.pune spre pedeapsă şi maltra-'-

tare“ cf, 2. Petru 2
1:
a
i
3) Viz, 3, 7: „li sunt, qui crediderunt: quidem, dubitatione

autem sua re

liqueruni viam suam veram“ cf,.2.. Petru 2,,s'şi Viz. 4,3: „Vos estis, qui eltu2
„gistis seculum hoc“ cf, 2. Petru. 9. cn

so

aceasta, că Dl Dzeu a „slivirşit toateîn 6000 de:ani.

3) Epist.: 15: -„Zice

Căci ziua înaintea lui.e 1000

de ani. ar

„fi ca 1000 de ani.“ cf. 2. Petru 3,

e

cite

4) Dial. e. Tryph; 81: 82 foloseşte 2. Petr.3,

5)

„Quoniam

Ady, haer. 5, 23:

2 Petru 3,

2 p

enim

dies

N

Lie De

Domini

eu:

sicut. mille anni;

eo
„Cuvintul lui. luminînd ca sfeșnic taîn

e Ad, Autolye. 2, 13:

va,

zicînd : iată azi ziua

el mărturiseşte

teii
ntuneree

£

cf.

Eof”

E Dă Eusebie (H..E. 6,. 14) a comentat epistola lui, Iuda şi celelalte
epistole catolice. Fotie (Biblioth. cod.. 109) încă aminteşte.de comentarele lui Cle“ment la epistolele. dzeesenlui Paul: şi
la-cele, catolice. Cassiodor : sn episto is i
- autem eanonicis Clemens Al. presbyter, qui et Stromateus vocaturzi e, in episto a*

quasedan
s. Petri prima; s. Joannis prima. et. secunda'et Jacobi (poate Ju ae?)
_ attico sermone declararit , . . Cum .de reliquis canonicis epistolis, magna nos. co.
gitatio fatigaret, subito nobis codex Didymi graeco stilo conseriptus, in „expasitionem sejitem 'canonicarum epistolarum concessus est șia,din „prefața. serie ji Să
,
rezultă, că el'a avut: înaintea sa, un manuscript al Stromatelor, în care lipsiau

mai multe

epistole ale

'T.'N;, între

carişi a 2. & lui, Petru : „Fuerunt itaq ue

T. ab ipso principio psque ad

scriptura divinas V. N. que

finem

a
e
let.“ (De institut. div. script.)
rus duabus. epistolarum suzrum personat Lis î
e

:
eclaras
op
,

Omil. 4 la, Levit:. „Et iterum

naturae“ cf, 2. Petru 1,p.

Petrus

dicit:

Consortes,: inquit, facti este

Fusebie:
(H. E. 6, 25):

cunoseută, Mai există şi a doaua, dar nu e primită.
.
:

m.

„Petru. a lăsato epistolă
INI

re-.
” »

”

. +
.

_
Întro epistolă cătră Ciprian: „Adhuc etiam infamans Petrum et eaul
corati -.
în epistolis suis haereticos
qui
rint,
tradide
ipsi
hoc
quasi
s,
apostolo
. beatos
doaua
face numai:
ceeace, Petru
monuerunt“ —
evitemus,
_%)

"sunt, et ut

epistolă,

eos

|

i

graeco se

i.

CI

a

”

mo

ia
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”

.

amindoauă epistolele lui Petru; Eusebie) o numără'la, episto-! |

lele-:catolice “(E E! 2,33), dar o “pune - între antilegomene - (ibid.-3,:25). “Cunonul inurator
nu ore,
ie ce să explică: din.“
împrejurarea
“că e fragment; “asimens! nici: Peșibo ; iar “sinodul

din: Lnodicea în “canonul: 60. 0 nuniără între scripturi: Efrem
Sirul?) nu să îndoiește de autenticitatea ei; Didin dela Ale:
zandria?)

o. atribue:
lui: Petru; “Grigorie NaziaizeanulA) şi Le

„onimă); o primesc“ în canon.
"+=. Din neamintirea. epistolei la

-.:

nu să: poate. deduce: neautenticitatea, ei;

unii din motive interne... Să . zice că

|
>
-

-. -

a

Ciprian, *Tevtulian: ete.şi din unele îndocli
de aceea

în

timpul mai nou au atacat-o

-"

lipseşte coloritul piulin:din întiia epistolă ; -. .

limba, e mai -elegantă şi aleasă, o grecească mai curată, precînd
în întiia epistolă
este .a:pră, mai. malt ovraizantă, “Ln.acestea să. obsorvă, că scopul, timpul scrierii şi obiectul epistolei au adus.eu sine aceste deosebiri şi nu să - poate afirma,
că cxistă-:absolută 'diterență - sau: contrăzicere'; - iar-:de scrierile Ini Paul să face
" amintire 3, uş. În cap îl; 4. sa 8: Bus SQ. autorul să provoacă la autoritatea sa
apostoleaseă, — ce să explică din împrejurarea, că seiie contra ereticilor (vezi la

apostolul Paul). Să mai afirmă, că cetitorii de aici sînt deosebiți de eci din întiia.

epistolă. Noi-vedem

numai,:că

e: mai. mare legătură

intre “autor! şi' cetitori decit

„În întiia tepistolă,. ce' e: toarte- firesc şi rămîne neexplicat. dacă altul şi nu Petru

.,

„a ':seris- şi : pe 'vea': de “față: 'În cap:3,, aminteşte autorul poruncile japostolilor,. vostri“ (nostri 2):ca cum. el: var. eschide pe sine: din numărul acestora. Versul În„treg este: „ca să vă aduceţi aminte de porunca aposto
vostrililor
(a)' Domnultii
şi Mintuitorului,“ :adecă : de porunea. ce, v:au predicat-o apostolii vostri, său' mai -.
- corect
:: „de porunca, apostolilor vosiri, ce a dat-o Domnul.“ Caracterul 'apostolese, -

cuprinsul profetic şi-serios al epistolei dovedesc, că nu poate fi productul uiui ” -:
falziticator, 'cia lui Petru: (Lp,se see 80: 3. 4.13). IER
ae

Di

„=
se

„8

107, Epistola IL. a-lui loan

:

Cuprinsul

Sa

a) Dzeue lumină (1,:;—2, as): să spune cetitorilor că cuvintul:cel vecinie al lui Dzeu a-venit pe pămint ea să-i aducă la curio-!

|

Ştința-:spirițuală: ce oare *el spre'a-.putea; ajunge! lă unite 'cu Dzeu,
— Dzeu'e'“sîn“şi
t cine voieşte 'a'să uni.cu dînsul trebue să să fe- ..
riască de păcat.;...starea. păcătoşiei trebue! recunoscută şi:să să mărturisiască: păcatele. — el voiește a' le: întări. credință în graţia: mîntuiH. E. 8: 3 zice: „Întiia 6pistolă â lui Petru deci e tecunoseută, 'de care.
să folosesc şi cei vechi în sericrile lor. Pe a doaua a 'omisca ope una necanonică. “Lotuş -unora “pare ea folositoare,
întrecîndu-să cu alte Scrieri.”

i,
___3) În biserica siriană şi mai apoi sint îndoieli, ce: rezultă din mărturia
lui
- Cosmia Indicopleestes: - „La Sirieni nu să află altele dezit numai
cele 3: a lui i
Iacob, Petru şi Ioan, căci eele'alte nn le au“ (Christ. topogrăphia lib. VI). 0.
5). A“comentat toate epistolele entolice;"'deşi din acest” op avem numai.
fragmente în limbă latină sub numirea: Enarrutiones; iar în opul
“De Trinitate

+2, 10 pag. 234 o numește: catolică. * .

|

|

Pa

DR

*) Carm,:83, v 35: „Unii zie, că epistolele: eatoliee sînt 7, alții
iarăş cred
că numai pot: fi întrebuințate.
a
Ne
a
5) De vir. illustr, 1.: „Seripsit” (Petrus) -duas 'epistolas, quae , eatholicâe!
e
nominantur;* dar adaogă ::„Quarim secundaa plerisque ejus
esse negatur propter :
stili cum priori

dissonantiam.&

E

A

=.

.

” —.:301.

—

ă . n

.

„toare, a,; lui Isus,.. Cristos —.„per:Ișus+.
Cristos cunoaşte. numai care
- iubește şi, împlineşte „poruncile lui —„porunea;ui; nu-e noauă ;:nou
să. iubim - pe, aproapele: nostru. ca pe-noi înșine; dove„e numai,ca noi,
serie. tuturoi;,;-:să- nu
dind astfel..că ;sîntem, creştini „adevăraţi -—,el..
Dzeu şi va trece,
ice
.lui.
iubiască lumea cu -plăcerile ei, ce contraz
lunii e aproape,
-sfirşitul
;
vecinicie
asigură
ne;
Dzeu..
„iar dragoștea lui:
pentrucă. mulţi sau abătut, dela Cristos — cetitorii pot: deosebi: între
* miniciună, “și, adevăr şi ştiu că.la Tatăl, ajungem. numai vecunoscînd - .
te,să . nu-i înşale, “
. nime
pe Fiul de Dzeu — ei să ţînă „cele, învăţa
noauă.
căci atunci pierd viaţa, 'vecinică; ei nici nau trebuinţă'de.0
învățătură, deoarece cea veche îi poate -uni cu Dzeu.

fiii lui; Dzeu-şi au” o idem„-..b): Cristos (Dzeu) e:drept: ei. sînt

nitate, de care lumea. nu ştie, pentrucă; încă-mu;să arată la ce:mărire

-Vor 'ajunge —

noi.putem

nădăjdui „această . mărire, :dacă.. fugim-. de

|

.

păcat, spre a cărui înlăturare a venit el, iar păcătuind nu sîntem ai
„lui — după această, măsură, să. să judece .și ereticii, îndeosebi că le *
lipseşte dragostea cătră fraţi — dragostea, presupune virtute; de aceea
e .iar.;celce iubeşte e sigur că -va moşteni
_ lumea iu ne poatiubi;

“Viaţa de veci; cine nu iubeşte e pierdut asămănindu-să ucigașului —
Isus'â arătat

ne
că!

iubeşte dindu-să pentru :noi, iăr noi să iubim

“noi
pe .fratele „nostru nu numâi cu cuvintul, ci și cu fapta— iubind cum
căci
rhă,*
:inte
pacea
d;
dobindin
Dzeu
lui
fiii
sîntem,
tăm
să arăcă;

ne:mustră 2, .
vom putea sta înaintea judecătorului, „dacă conștiința,
-rugăascultă
-Dzeu
„că
guri
„fi:si
fiind conştiinţa noastră, curată „putem
;

ciunile noastre,
de. aceea ştim

fiindcă fînem poruncile lui şi ne. iubim între olaltă
fe

— nu: fiecare
că sîntem" uniţi -cu- el.

învățător să

Isus ; tar ascultat, „ci să-l „examineze : de „crede: el :în întruparea :lui: rist— el.

“sînt

ilui Antic
cine nu mărturiseşte-aceasta „e înăintemergătorul asculte
cuvintele lui.
să
ci
atragă,
nu-i
să
rea
lumea
şi
Dzeu
dela.
0) Dzeu e dragostea

(4, —5,

17). Dzeu din dragoste a, trimis .

există decit .să ne
pe :Fiul său'în lume; altă. legătură. cu. Dzeu nuSpiritul. lui Dzeu —
“iubim” între .noi, „căci “această dragoste e din ginit
a, sa dragoste.și
nemăr
arătat
-a
Dzeu
Isus
„lui
ea,
upar
într
prin.
+
Dzeu. iubindu-să
pe
scă
iubia
să
ei
—
- me-a dat o' nădejde. fără frică
fiii lui Dzeu, iar dra--antil pe altul —"toţi au “devenit prin. eredinţă„Dzeu îl iubim însă
pe
—gostea, frăţăscă urmează, din cea dzeească,
ca fiii lui Dzeu
noi
ă
fiindc
grele,
ținînd“ poruncile lui, „cari nu sînt—. această credință e întemeiată -pe
învingem lumea prin. credință

învățătorul „nostra,
arătarea lui Isus Cristos, care” în botez: s'a făcutlui sa: sigilat, prin
rea
lucra
iar
at,
prin sîngele său 'ne-a împăc
isit, din cer
astfel adevărul. 'a fost. mărtur

Spiritului sînt;
prin: 3 lucrări văzute =—
de. cele 3 persoane. dzeești, iar. pe. pămint
daşte, că Dzeu: ne-a
vecun
şi
i.
mărțuri
ste
ace
vevăyșarea

credintiosul primește
dăruit viaţă în Fiul său —

-

noi să avem totdeuna, credinţa, că Dzeu ne

încredere să o între- .
ascultă dacă “cerem. după voia lui — această
fiecare păcătos,
pentru
-ne
buiiţăm Şi spre mîntuirea aproapelui rugîndu
şi: de moarte,
ușoare:
ate
păc
sînt
căci
,
lăpădaț
care încănu e detot

:

i

002, —,
.

- : Aptopiindu- -să cătră sfirșătul. epistolei resumează ideile! ei: prin» cipale: să nu: păcătuiască căci sînt “din Dzeu, “iar lumea e - dela
- cel rău;.-ei prin Fiul lui Dzeu pot: cunoaşte pe acesta, “care e ade„ vărata viaţă; îndemnindu-i zice „fiilor păziţi-vă de idoli“.
.

Ana
a. ea

și scopul. Epistola
A

e comitivă, scrierea, de dedicație

Socotinţa, aceasta să întăreşte, prin. împrejurarea,

“că. nu să află forma epistolară îndatinatii la cei vechi (autorul,
“dresați ȘI salutarea) ; să .rapoartă nemijlocit la evangelie; iar
autorul voiește a, combate . erezia de -atunci şi a îndemna pe
credincioşi să ţină la credinţa, că Isus Cristos e fiul lui Dzeu,
care s'a, arătat în trup, care credinţă s'0 dovediască prin ap
tele dragostei cătră aproapele.)
|
Cetitorii „epistolei sint; creştinii din: Azia mie, care apar„țineau la, sfera de lucrare a apostolului (1, ape 2 ae ae ae.
19: 21: 24 26: 25: 3,
5 as). Autorul îi agrăieşte în persoana.
-a doaua; îi admonează și: fereşte de primejdii, ce să rapoartă .
numai la ahumite .locuri. Luind' în considerare evangelia a 4.
putem afirma, că epistola era, menită pentru : Efez și împreju-'
„Time; ia “voxbind de idoli: (5,: 2.) eschide: pe locuitorii din
“Palestina: „deci cetițorii sînt: în "mare „parte din: păgîni.2)
- Autorul nu. să aminteşte, dar. biserica, ' din. timpurile cele.

mai vechi a atribuit-o lui Ioan. evangelistul,: care tradiţie pare
a A dela etitorii

dîntii. Identitatea autorului epistolei cicu cel” al

y Hotărit nu să poate spune caracterul ereziei, Unii au crezut, că: Sint îunegau' identitatea între Isus! şi Cristos, va să zică învățau precunr zice

"văţători iudei sau iudaizanţi, Cerint, învăţăceii lui Ioan, enostitii şi adecă docheții,

care

Irineu: „Cerinthus — subjeeit, Jesum . . + fuisse — Joseph et Mariae
filium —,.
post baptismhum descendisse in eum. — Christum, — — în fine autem
revolasse | |
iterum Christim de Jesu.& Drept motive” servesc, scrierile. lui Ignatie (ep.
cătră,
Smirneni 2 'sq.; Traliani 9; Efezeni 7) şi .1..10. o
3, 390 dn ase Dc
2) Augăst în zice (nai întii, Quaest. evang. 2, 39): „Scriptum est (1. 10. 3,
3).

A.

a. Joanne in epistola ad Parthos.« Lai urmează “Cassiodor, Deda etc.; apoi sub„ seripţile la unele traduceri latine încă sună " „cătră Parteni,“ ' presupunindu-să

iudeocreştinii din ' imperiul . Partilor.. Cuvintele În Augustin pănă
acum nu sînt
încă explicate. Probabil este, că a, înţeles rău cuvintele. lui
Clement Alezanări- î
+ nul, care explicind alegorice zăcea), zvgia
(2. 10. 1) şi luînd za Tezva

„GUrils în: înţelesul Apoc. 14,4 —

nagătvous —

zice că a 2 ep. alui

Ioan a fost scrisă 71005 nag9ivovs, cl virgines,
iar Augustin din eroare le-a
raportat la 1. ep. a lui Ioan. Alţii iarăş cred, că
inseripțiunea âpist. 1, şi â 2.a
- lui loan era: Epistola lui Ioân, sîntul, apostolul,
erangelistul, naodevov (fecior),
iubitul, cele â: şăzut pe piept, teologul
—! care să afă însă „Bumai în cod,
Guelpherbgi, la. Apocali

peă, iar
| la epistole în nici vin codice,

|

—
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Pai

v

,

N

iii

”

.

—

evangeliei a 4. rezultă din caracter, limbă şi întreaga. dispozițiuri e. :)
Tipul, locul compunerii. Dacă epistola. e comitiva- evangeliei, atunci aceste întrebări să. hotărăsc după $. 76. Dar să
poate că s'a scris: ceva mai nainte sau -mai tîrziu, deși nu cu.
mulţi ani; -iar cuprinsul. arată,. că e compusă în a 2. jumătate a veacului 1. creştinesc. Comunele există cam demult,.
încetasă, deosebirea, între -iudeo- și păginocreștini, să combate
dochetizmul. Mai probabilă e părerea, .că epistola s'a compus
„în. Efez: (alţii. Patmos) şi. adecă ca enciclică,. deoarece Ioan

vizitează mai demulteori. comunele, în cari lucrasă 'mai nainte.
Autenlicitatea. Prelingă motivele interne espuse avemși
mărturiile scriitorilor " bisericeşti. . cari dovedesc fără îndoială,
că Ioan e autorul acestei epistole. Dacă. și nu putem pune.
mult temei pe 'reminiscențele la, Clement Romanul?) Herma;5)

Ignatie,*) apoi vorbeşte: foarte “clar: Policarp,?) : invăţăcelul lui .
Ioan, iar după

Eusebie Papiat) o foloseşte ca autoritate. Itala,. -

Peşito. şi Canonul, înuratoric?) o au; Irineu,%)

Clement;t) Ter-:
2 ae ae ta se:

1) Mintuirea e opul Fiului “lui Dzeu care s'a, făcut om lea:

3, 3-4 a- oo te ise Bpaeto--20 Cf. 10 20,si recomandă a iubi-pe aproapele: 3, j:
10.
„20- ae ds asi ase d, 7 Şi motivează "aceasta: 2, puse n pe ue sa spa Cl

13, ss ss:

15, sa: 17, ze;

„10, pe Îl. ai 2 e- aa
ci, o.

8, un. 15,

25;:.3,

ae

5

Cap"1, 1—a

Bo or, aa»

Cf.

desvoaltă pe.10. 1, ss; În as €î..10.' 14:33.

În 1948

Lo. ,Li:a05

cf, Io. 15,4; 2, s ct. 10. 13, 34 2, as:

Se:

4, q

cf.

Io.

8, aa: ai

3% 197 4

s ct,

Io. 15, sș SQ. 3, ae. cf. 10. 13, su: 15, 15 4 zi ae 0 Cf. 10. 13; as; 2, s- Oa cf. Io.
14, sp 15, soi 5

sa: so Cf. 10. 3, no-17.

3;

de

cf.

Io. IL 93-84

do.

19, a

cf.

L; ă €f..lo. 16, şase 2, se cf. 10. 12; ap. 2 ar cb Io. 8, 5:23:54

0.5, sa: 3

d s. cf. Io. 5 mi bocet.

Sn-te Cf. I0., 10, 15

20, sii .5 as 66. 10. DB zei
Io. 3, 15; 4, aș ef. lo.6, şp. Vorbeşte de. ereticii care neagă natura dzeu-ome- .
nească a lui Isus Cristos: 2, 4ș Sq: 4, ay: 5; so— aceeaş tendenţă ca şi în evancf. Io.

gelie. Expresiunile lumină şi întunerec 1, ş SQ. dep Se Cf. 0. Ls a» 3 se: Ils so:
dragoste,

12, ss: aș Să repeţese:. aderăr,

Dzeu;

5, so cf. Io.

Aluziune

lume,

a rămânea. în

născut: din Dzeu;

17, 3. 4; o Cf. 10. 3, se; 4» ș Cf. Io. 14; sqe 15, n

la evangelie să

1, ş- 4 ef. 10. 1, s—a;

face

„poartă la ceva ce nu să altă-în epistolă ci altunde.
2) Epistola 1. cătră Cor..31. 49.

3) Mand. 12, 4. E

ii pi

..

iar

-.

2,

-

sata

se

-

16, 13

a0.Să

Ta-

„

:

o,

|
i
1.
'4) Epistola cătră Elezeni
în
d Ah Philipp. “7: „Fiecare „nu mărturiseşte pe Isus Cristos cel venit

corp

e Anticristă

cf. 1. lo0..4

3

DCI

i

5H Ii. 8299; Acesta (Papia) foloseşte mărturii din întiia epistolă a lui.loan.:
. constanter + singula etiam în epis? “„(Quid ergo 'nimiruin, si Joannes” tam vidimus
oculis nostris et L o La
dicens în semet ipso, quae
proferat,
suis Adv.
tolis, 5)
Haer. 3, 16, 5 cf. Fusdie (E. E.5, 8): -„Aminteşte şi e în ia
să

“epistolă a lui Ioan aducind. mărturii dintrinsa.“ Aşa citează „Irineu |. e. nobis
1. j 0.
Et in epistola sua, :sic testificatus est
cu cuvintele:
2, 18 8q.:4—g. 5,
(Joaunes Domini 'discipulus) -ete*: şi: „Et rursus In epis tola, ait (Joan. Domini i
iscipulus)* etc,
PI
a
RI
aie mare a făcut deosebimai
b 2) Stron 2.p.389: „Să pare că şi loan întro epistolă
&.cf, 1, Doe Dre -

rea între” păcate zicînd; de vede. cineva p6 frate-so' păcătaind etc,
RI:

”

ÎN

Ti

pg
a

PRR
.
„ati ,
“4; ,
aa
“biliiin,1)“
Ovigen,?) * Dionisie
Ag a Sept
e

E

'Yonâm35]” etc.

ae)

Ma

at)

dela” Alexandria,

.

ae

RSI II

ip

Tusebi6,) 1e--

iu

na

faine
doc
pa
ca
at pe
pt
- ="
Numai” Alogii;” Aarcton “si anii critici
în timpul mai nou .au atăcat, at
cano„»„Bicitatea: epistolei. Cei dintii au: făcut - aceasta din: motive dogmatice, iar cei din
urmă cu dovezi, interne foarte slabe încît, chiar aderenţii lor au recunoscut, că

"nu pot slăbi” credința bisbricii.

ae

:

8.108. Epistola II. și IIL. a lui loan. .

:* "Scriitorul acestor epistolesă numește „bătrinuli sub care
"din vechime: să înţelege apostolul Ioan, dlţii zie' că cel“ aimin„tit de -Papia.5] “Fără

îldoială” trebue

să reciingaștem,
că un

ătbati.cu- acest 'nurie a: compus-0, “deoarece "numai aşa, € explicabilă tradiţia, chre'a hiht naşterede acolo,că cetitorii dintii
fără soțăire au primit-o drept scrierea lui, -predindu-o
de tare
tmai“ departe.
„„..,

iata

a

Ei

a

t
2).Epiștola a doaua. Cuprin
sul;
(13 v.): salutarea

E
i

Și IS

îndatinață

'să lărgeşte! aducînd” aminte de adevărurile, a căror recomandare dă
""anză la triere— tecomândă, dragostea ta, fiinţa creştinizmului —
fereşte de eretitii care neagă întruparea lui Isus, Criştos_— spune

„semnele, după câri' aceşti fădători
"de rele “potfi cunoscuți — opreşte
„cu aceștia “orice împărtăşire —, când .va, veni la dînşii le -va spune
mâi- multe ; 'sâlutare dela, sora adresatei.
E
,
:
a

„'Anza.

din

acele

a

at

Şi scopul. Avind

timpuri putem

tat

a
e d
în vedere . împrejurările:
bisericii

zice, că

turbutările cretice din “Azia

înică au dat îndemnulla, scrierea epistolei, voind

autorul
a le

combate și a îndemna pe cetitori, Să; ţîiă tare Ia 'eredinţa în
Cristos

cel întrupat, arătindu-o

prin faptele drăgostei.

„7
1) Adv, Praxeam 15 : „Denique inspiciamus, „que
. apostoli
m viderint. Quod
vidimus, 'inquit “Joanhes,'quod audivimus, oculis nostris vidimus“ ete. ef.
1,5 şi
Scorpiace
12; 'adv. 'Mare. 5, 16,
e
aa
at
at aa
3) După Fusebie (UL E. 6. 25): „A rămas dela Ioan o epistolă,
cu puţine

- Yersuri* (în comparaţie cu cele ale lui Paul),
pa
!
5) După Eusebie (UL, E. 7, 25) o atribue evangelistului Ioan,
care

pus numele la început,

"LE.
5).

De.vir.

“

8, 25 6 numără la omologumenc,
ilustr,. 9: „Ab

universis

|.

ecclesiasticis

E

Ia

E

nu

ga

IER

cruditis .viris prohatur.&
„„_"€ Pupia aminteşte (Eusebie H. E. 3.39) pe un presbiter,
Loan, La acesta
că ăhtorul epistolelor 'de față „ă cugetat, Eusebie. numărindu-le
la antilegomene:şi
îndoinidu-să de' sint ale eyangelistul
„Ioari ui
sau ale altuia, (IL. .E.'3,;25).. Ieronim
zice: „Scripsit, âttem (J6annes) et unam epistolam ..., quae.
ab,..universis
., ecele-

icis et eniditis viris probatur, Reliquae autem duae,...

isscruntur, cuius

et hodie

Joannis -presbyteri

„alterum 'sepulchram..
apud Ephesum ostenditur“. (De
"vie iltustr, 9); ibid. 18: »Opiniorieni, quăi â plerisque
_retulimus «traditam,; duas
„ Posteriores epistolas Joannis non apostoli, esse,
sed presbyteri.“ Părerea lui însă
au Are “bază,în „credibţă,

„bisericii iuâinte. și, după, dinsul; „noi vedem, că. chiar
„Pusebie o nuinără la scricrile apostolulii
i [daii (Derionste, evang. 3,5)!

—
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Cotitorii. Epistola, e adresată câtră
. Ex?ezzn) zugia. (Curia

i
ni
e numele propriu) și fiii săi.)
Timpul, locul compunerii. Autorul pare a, vizita. cît mai
curind pe adresată, salută, din partea, surorii acesteia, care era,
întrun loc cu dinsul. Joan .evangelistul a putut însă scrie numai din Ffez, unde petrece mai mult. timp, iar din adausul
„bătrinul“ rezultă, că a scris cînd era deja înaintat
în. vîrstă; 9..10..p.cu-l.
(cf.
epistolă.
întiia..
cel. puţin dupăce scrisesă
e
To. 9, e SI)
e adresată unui Cucu, necunoscut
b) Epistola a. treia

mai aproape.?)

Cuprinsul (15. v.):

E

N

ie

OR

în salutare. asigură -pe Caiu. de iubirea lui

- şi că să roagă - pentru . el ca să-i : meargă bine,: dupăcum., merită în
-e recunoscută
urma virtuţii sale; să bucură că credinţa lui creştină

— încuvinţază purtarea

..

lui cătră -misionarii creştini şi-l îmbărbătează

ao continua— însuș s-ar. fi pus în legături cu comuna; dacă nu l-ar
fi împiedecat Niotrefe cel mindru, care să poartă” cu multă volnicie;
însuş îl va trage la răspundere pentru aceasta — Caiu să.nu-l imiteze, ci să ducăo viaţă adevărată — Dimitrie. e vrednic. de .0. măr-

Anza şi scopul -să
Caiu

-

altele le va spune cînd va veni ;, salutări. .

-turie bună —

veniseră

deduc din

cuprins. Din

comuna lui

misionari :.]a apostol. aducîndu-i , deosebite, știri.

“EI scrie întărind pe Caiu în purtarea; lui adevărat creștinească

nălui Diotrefe.
pe ceea
şi condam

Timpul,. locul “compunerii. Epistola pare. a. fi scrisă din
Efez în acelaş timp (2) cu.a doaua, cînd apostolul să-hotă-.

ne

risă a Vizita comuna lui Cain.)

aticittea acestor. epistule există, dovezi interne,
| „ Pentru autentici

Şi esterne,
1) Ieronim

în

carminum

înţelege

libro... una

biserica
est

creştină (Ep. 11. ad Ageruchiam):

columbi' mea,

idem Joannes epistolam, Senior. Flectae

'pertecta mea...

Dominae“).

„Legimus

Ad quam

Dar -din v. 15 vedem

scribit

că sa-

înţeleg o comună, singuratică, ce nu
lută din partea surorii adresatei.: Alţii iarăş
penira o.
numirea „doanină
uințat
întreb
fi
să poate, căci cu greu apostolul va
lezane.
t
Clemen
ne.
persoa
unei
scrisă.
e
comună. Din cuprins rezultă, că epistola
este imposibil pentru.v. 18: un e şi
drinul zice, că Electa e numele propriu, ce
a ,
ad” 2. Joann.): . „Secunda epistola, ue.
“soru-sa, să numeşte aleasă (Adumbrat.
Baby oniam
vero ad quandam

Seripta - est
sirgines scripta est, simplicissima, est. onem
ecelesiae sanctae) :-ciistola de fată.
electi
Electam-.nomine, significat autem.inspec
ile cînd a scris epis ola de aţă.
biseric
ţiona
lul
aposto
că
poate
2) Să
să, poate decide, dacă
"5 Nu
iscop p îîn
l-a aşăzat episco
pe care oa Ioan Lala
35.
20, 4; Rom,
nume (Acta,
dacă Caiu ţi
să ştie,
2) Nu 19,9.

apost. 7, 46,
Caiu e identic cu ce! din Constit.
aces
persoan
e au4 acest
persoan
multe
multe
i
mai
N.
'T.
T
În
.
3
Pergam
aici.
de
acest
e
nu
unul
nici
dar
14)
za; 1. Cor. 1],

Curia au locuit în aceeaş c

.

20
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- Limba și spiritul. epistolelor

vorbesc. pentru

loân evan-

gelistul ca, autor; -să repeţesc învățăturile din 1. epistolă a
lui loan și din. evangelia lui (ef; 2.10. 1 cu 1. lo. 3, i; 2..
10. ,: cu lo. 8, şa. 1.10. 2, 2; 2. locu lo. 17, 1.5 3.
I0. , cu 1. lo. 4, 0; 3. 10. si cu 1. lo. 3, 103 3. 10. .scu Io. 19, ss. 21; 24 etc.); în urmă autorul (ca în 1. epistolă |
şi în evangelie) nu. să: numeşte, crezind a fi suficientă numirea
.
„bătrinul“ spre a împrăștia orice. îndoială: asupra, provenienţii
indicină totodată, că e deja înaintat în virstă. | Irineu). şi Clement Alezandrinaul2) le-au recunoscut “de
canonice, ba cel din urmă, după lusebie, a comeitat toate
epistolele. "catolice - (pag. 1299 obs. 7:). - Origen5) citează pe

-. amîndoauă,

deși adaogă.că nu: toţi le recunosc.

Canonul mura-

toric“) aminteşte .mai “multe. epistole de ale lui: Ioan, iar Dio___nisie dela Alezandy ia) întrebuinţază pe. cele de: faţă În 're” cenziunile. mai vechi la Peșito lipsesc,. Bfrem Sirul însă, citează „toate epistolele catolice. Eusebie (H. E.'2, 23) le:numără la
epistolele catolice, dar între antilegomene a. E. 3, 25). „După |
Rusebie sînt ele: primite în canon, desi nici ronin nu. poate .
retăcea unele îndoieli.
-.
-

Atacurile indreptate

în timpul mai nou contra autenticităţii sint atari, în
i

ai aderenţii cercetărilor ipercritice le-au recunoscut, de foarte slabe, :

o

-$. 109. Epistola lui Duda. . i IE

Scriitorul acestei epistole să numește:
E

nului,

fratele lui

Iacob“.

Acest

Iacob

„Luda, 'servul Dom- în

să vede a fi fost în acele

timpuri un: bărbat foarte cunoscit în: biserică, încit prin simpla
"lui amintire autorul -să. recomandă” cetitorilor, și după cele
espuse în Ş. 104. e episcopul Ierusalimului. în T. „N. numele
2) Adv. haer, 1, 10, 8: „loan invățăcelal Domnului a espus condamnarelor voind ca voi nici să nu-i salutaţi, căci celee : le zice bucută-te-e părtaş“ cf, 2
"10. ui; 3, 16, 8: „Discipulus Domini Joannes in praedicta epistola, fuzere praecon

“pit dicens: Multi "seductorea ete.“ 2. Io, j.
|
3) Strom. 2. p. 389 cf. $. 107.
5) Cf. $. 107 adaogă: există încă a 2. șia 3. Dar nu toţi cred că sîntautentice,
pentracă amindoană mau nici 100 de „versuri“:
+) CE. $. 107;: apoi: „Epistola sane Judac, et superscripti” cani dune
(1, şi încă alta) în Catholica Mabenturt,
5) Fusehie (HU, E. 7, 25); „Dar nici în a doaua. şi a treia a, lui “Ioan,
cari

sint scurte, el pu să numeşte cu "numele, ci să scrie anonim, bătrinul,
s Ad Paullinum ep. 7,; add Fvagr. 80; vezi şi Pag. 304 obs,6

E
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Iuda să află mai de multeori. Acta 9, ,, să amintește unul.
în Damasc, iar ibid. 15, z2—a2 un soţ al lui Paul dela Ieru-

salim. Cel dintii însă. nu
"deosebit în-istorie, iar al"
mene nu să poate cugeta
ori la Iuda Iscarioteanul;

poate fi, pentrucă: nu are vrun rol:
- Barsabă. .Asă-,
a
are conumele
doile
la luda din Galilea (Acta:5, 37), |
nici. la 'cei din genealogia dela Le. -

3, ze: so. Rimine deci a; primi de 'autorul epistolei pe Iuda,

care să amintește Mt. 13,55. Mc. 6, s, numărindu-să între
Iuda (cu -multă probabilitate)e identic ..
Acesti.
fraţii Domnulu
de Iscarioteanul
cu cel din Acta: 1,:13, numit spre deosebire

Iacob“ (frate), iar Mt. 10, ş Lebeu sau.

(lo. 13, 25) „al lui

Me. 3, ss Tadeu.i) Despre viaţă lui -după îniițarea Mintuito=
„
rului

nu
date.pozitive

i

avem... -

-

.

(UI. E. 2, 40) zice că a predicat în Iudea, „Galilea, Samaria,

Calisti

„Nie.
iar după relatările
;- a
Idumea, mai tirziu în' Arabia, Siria, Mesopotamia şi Perzi
ce mărtu-.
)
în Edesa,
siriene (issemani; Bibl. Orient. I. p.. 318. LII.- pag. 299. 302
sustine, că ..
apusană)
(cea.
i
tradiţie
a
parte
O
4).
10,
Matth.
(în
riseşte şi Jeronim
a murit în linişte -

; după alții iarăş
". predicind evangelia îm Perzia a sulerit martiriu
Aa
a
a
OCR
la Edesa,- . .

ee

ea. îndaCuprinsul (25 v.): după inscripţiune urmează sâlutar
le scrie,
a
at
îndemn
l-a
lă
pastora
ea
că îngrijir
" tinată; arată autorul
,

judecaţi
deoarece au păşit unii oameni imorali —. aceştia sînt: deja
ea în-.
lăpădar
bine:
mai
mers
nu-le-a
nainte
mai
altora
pentrucă, şi

şi, Gomora —
“gerilor dela fața lui Dzeu, pedeapsa cetăților Sodoma
păcate şi-şi
aceleaşi
făcînd
,
asămene
fi
va:
a ' acestor. oameni

pedeaps
atribue lucruri,
“ gi vorbesc ce nu
derea lor —“ei
pieri ca aceştia

ce nici. arhangelul : Mihail nu îndrăzneşte a face —
spre pierînţeleg, iar boldul animalicîl întrebuinţază
şi vor.
Core
lui
lor
băibaţi
Bileam,
Cain,
samănă lui
nu-i.
care
de
— Enoh 'le-a prezis pedeapsa lui Dzeu,

apostolilor,
scapă mîndria lor — cetitorii să-și aducă aminte de predica
ai adevărului, su-

“care le-au spus mai

că vor pășt atari bîrfitori
nainte,

im habet“ (De .cultu
apud Judam apostolum testimoniu
cuius libeili meminit in epis 0 a Sua
piri ul 5. asupri
prince. 3, 2) şi Epifane: „S a posorit

1) Tertulian : Enoch

femin. 1, 3); Origen: „In

apostolus Judas“

“apostolului

(De

ascensione „Moysi,

catolică, scrisă de el.
anume în 'epistol:
lui“ (Ilaer. 26,
Domnu
fratele lui Iacob şi-al

Iuda, zic

:î
ud e însă a
entru caract
11).

2
să numeste
deducere . dela, 15 =, piept sa
rul săuîl numiau jinimos&, ce "să. exprima prin
.
Jacob
ece
deoar
ului,
apostolicităţii autor
>5.= inimă: V.-17:nu e'dovadă contra
acei
din
ele
cuvint
iar,
l,
aposto
lei. sale
încă nu să numeşte la începutul episto

care

ae
la cetitori, sau nu cel dintii,
vers arată, că autorul nu fusesă luda
şi Iacob nu“ să numesc ne sin

. dintre

apostoli predicaseră. acolo.

nului din smerenie, cum

explică deja

Clement Alexandrinu :

ati Don.
a ţii Dom

Judas, a i

atoli

Yi i Lie
i exstans valde religiosus, 2 ai
de
cain seripsit epistolam ,frater tiliorum Joseph
se ipsum fratrem €jus se
,
'dixit
tamen
non
i,
Domin
m
itate
pinqu
.
.
(
i
Jacob
Judas, servus Jesu Christi, utpote Domini, frater. autem op i
”
|
_„ed, Pott, IL. p. 1007.)
,
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A

4

puşi patimii necurăţiei — să i fie statornici în credinţă și rugăciune făcîndu-să aşa” părtași de” mila lui Dzeu; faţă de eretici dragostea lor
să fie cu. prudenţă evitind toată ocaziunea, prin ce spiritul lor Sar
molipsi — atotputernicul Dzeu să să preamăriască totdeuna prin Isus
,
Cristos. Amin.

Cetitorii,
în genere,

iar

Epistola, -e, adresată, creştinilor.

anzu.. Și scopul
din

cuprins

și istorie” rezultă,

că

autorul

s'a

„putut vedea îndemnat a, scrie numai. după moartea fratelui său'.
Tacob.:) În comunele din Palestina?) să străcurasă un - “curent
-primejdios;. contra, căruia Iuda păşeşte ferind pe cetitori de
învățătorii, care 'abuzind de - libertatea” creștină, căleau legile
morale hulind şi mărirea dzecască.
Timpul

și locul

compunerii. Din cuprins. rezultă, că. ei-

.

stola e 'serisă înainte de risipirea Ierusalimului și după moartea
“Imi Iacob, adecă între 63—66 d. Cr. Între exemplele prdepsei .
dzeeşti cea venită asupră Ierusalimului nu să amintește; împr jurările descrise s'au putut ivi mai vîrtos -după moartea lui.. .
Iacob (antinonizmul) ; în: u;mă Petru întrebuințază epistola de
faţă. Locul: de unde:s'a. scris, nu să poate hotări.
” Aaitenticitatea să, dovedeşte prin epistola, a IL, alui Petru;
iar cuprinsul face impresiunea unui product apostolesc. Împrejurările timpurilor dintii explică necitarea, acestei epistole - la.
scriitorii bisericeşti pănă incluzive -Jrineu. Canonul muratoric?)
însă o are apoi Clement “Alecandr inul 2%) Tertulian?) Origen; Lă

i)
După uschie” (HI. E. 4, 22, din Ilesesip) ştim, că a alegerea lui Simeon
"de episcop, fratele lui Iucoh şi I:da, un atare 'Lhebutis a produs, schizmă ; să
lăţiseră unele învățături de ale lui Simon Magul (el să numia. pe sine. mintuitor,
tăgăduind. aşa pe Isus Cristos, cf. 1 lo. 2, sa:'5; învăţa emanciparea 'cârnii —
antinomizm la - Irineu, Adv. haer. 1, 22, 27; Tertulian, De praeseript haer..46,2;
Epifune, Haer. 21). "Urmașul şi invățăcelul său Menandru să numia nu numai
mintuitor, ci. pretindea ca să să şi boteze în "numele lui, Iustin. Martirul, Apol.
1, 26. Irineu, Adv. haer. 1, 23). La aceasta: să alătură Dositei cel tînăr (Origien, .
e. Celsi. 6. 11).
3) E cu putinţă, căă autorul s'a adreat mai întăi comunei din Ierusalim, .
| pentrucă să . provoacă la frate-so, care fusesă acolo - episcop şi stătea, în bună
amintire.
:
S
”
3) „Epistolae sane Judae et.,
in catholica “Habentur.&% Adumbrat. p. 1007 ed. Poti. cf. Lusebie (UL. E. 6, 11), care zece că Cle-

ment a comentat scrierile TI. N. „netrecînd pe cele” antilegomune

; înţeleg pe Iuda

şi celelalte” epistole catolice“. Stem. 3, p. 31: „Cred că Iuda în epistola saa.
varbit de aceştia (Carpoeraţiani) şi de alte ereziii, Paed. 1. 3. e. 8. p. 239 ed. Sylb.::„Voiese şi voi să ştiţi, zice luda, că Dzeu ete.“ cf. Iuda'v. 5. 6. 11.
5 “De cultu, femin. 1,3, L: „Accedit, quod Enoeh apud Judam apostolum
testimonium possidetă, EL voieşte a căştiga cărţii Ionoh -autoritate "bisericească.

5 Comment. în Matth. 13, 55: „uda a scris o epistolă ete,, vezi la limlă. Comment, in ep-. ad Iom. „Judas - apostolus in- epistola, catholica vaicit cf, uda :
N
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Tusebie:) o numără la epistolele catolice, deşi o aminteşte între
antilegomene. Din: veacul.al 4. există “ea, în canonul. biseritii.?). . .
În privinţa Zimbii zice deja Origen: „Luda a- Scriș o epi- ..
de

stolă

grației
,

cereşti,

În timpul

unii

nou

mai

atacat

critici, din motive interne, au

autenticitatea

socotința bisericii.

să. zgudue

fără a putea aduce dovezi. destul de puternice, cari

_

ale.

puternice

de: cuvintele

plină

dar

puţine: versuri,

.

110. Raportul îutre epistola lui Iuda și IL: Petru.
Netăgăduit este raportul între'epistola lui -Iuda şi 2.. Petru 2

a împrumutat
1—3, ş. În timpurile mai. vechi să credea, că Iuda
împrumutarea
că
admit,
deosebire
fără
“dela Petru, iar criticii moderni
prin
Prioriţatea lui Juda să dovedește
şi espunerea sînt. originale, simple

sa întimplat în chip întors.
împrejurare“, că expresiunea

şi

a uşura înțelesul prin
fireşti, iar în a 2. Petru observăm tendența de
ca Iuda să
nențeles,
de
e.
apoi:
;
omiteri
şi
simplificare, adausuri
trec. cu
să
ac
că
vîrtos
compună din altă epistolă una, noauă, mai
Petru.
la
află
Să
cari
ce,
vederea mai multe momente caracteristi
sq):
p..662
e.
|.
Credner
(după:
Locurile. paralele .sînt
Petu:
„2
a
Juda :
lo 200 ae
Di

Ă
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.

Boa

ELA

3, a.
aa
De
18.
ns Evam soduxisse dosori.
serpe
i
Genes
in
n,
quide
primo
6 De princip. 3, 2 : „Et
it în epistola sua îpo5

Moysi ait -ete-i
ANR
„Petrus: etiam. duabus epistolarum suarum pers

memin
Moysi,, cuins libelli
sione. Moys1
ee
De
Ascenione“bitur
ur;; dede quo inin Ascens
Judas, Michael archangâlus cum diabolo disputans” ue

Iommil. 7. în Jos.:

cohus quoque: et Judas“.
,

293.cf

„Il,
I 2,
IL
5 îndoielile

a
,
|
ibid,

în' privinţa

8, , 25.lei ,
cpisto

sau

corpore

co po

en aa lipsaisa eiei
chiar

tamen

1

Peșito)
epito), Săsă

,

că
expli
explici
das

apocri e: cola. roiquit "et quia

cărt
din cuprinsul scurt şi fiindcă citeazăn „din
frater Jacabi parvam, -quac de septe catholicis. 656 CD
es
în caet ”ass!
est, 1am
de libro Enoch, qui apoeryphustate.
it etet
'usu meru„+
i
i ;
citur

„(în(în

rsonat tubis, Ja-

i atem
auctorit

computaturi: Noi vedem

vetus

însă, că Paul

a plerisque: reiiserip
oarăizvturas
te
e iz

:
Ai:
ebit
alți autoii citează din deos
şiCi

profane (Tit la)
(2. Tim. 3, e; Evr, 11, a), Chiar
7

m

? sanetas
inter
YI

Cartea-profetică

a-T..N.

-.-

„7
$. 1U1. Apocalipsa.)
a
Cuprinsul să împarte în 3 părţi: După prolog (1, 1—s), în care
arată „originea cuprinsului . și importanța cărții; care-o dedică celor. .

7 comune din Azia micăşi deserie mărirea celuice a descoperit viiunea — în -v. 9 să espune Patmos ca locul unde s'a făcut desco-

- perirea, iar în partea îutîia (1, ş—3, 22)să descrie” arătarea Miîntui«torului preamărit
. între 7 sfeşnice
; (10 —as) — autorul e provotat: a
"serie epistole de cuprins mingăitor, îndemnător, .mustrător şi pedepsitor, şi anume cătră comuna din Efez (2, „—z, Smirna (sau)
| ă „Pergan (13—a3), Tiatira (13—2o), Sardes 3, 1—s), Filadelfia (—as)
şi Daodicea

(14—a2).. |

„În partea

,

E

a doaua' (4, „—19, +5) e chiemat în uşa ce'e des-

chisă
“la, cer şi priveşte mărirea, lui. Dzeu Tatăl între îngerii şi sînţii
- Săi, care întruna: îl. preamărese. De dreapta lui Dzeu. vede el o carte
“scrisă pe toate părțile, care e sigilată cu 7. peceţi, pe cari nime nu
le poate deschide decit numai mielul, care stă înaintea tronului lui. |
Dzeu avînd ranele morţii, dar și semnele stăpînirii; mielul ia cartea

şi e preamărit de cei din cer ca şi Tată].:1. Desfacerea celor 7 sigile. Deschizindu-să, întiiul sigil să arată un călăre pe cal alb, care
purcede la cuceriri ; la al 2. sigil unul pe cal roşu aduce război .pe
pămînt; la „al 3. sigil un călăreț pe cal negru aduce foamete; la al
- 4. moartea pe cal galbin aduce ciumă şi deosebite plăgi; la al 5. sigil să înfăţişază sub altar sufletele. celor ucişi pentru rredinţă cerînd
dela Dzeu pedepsirea dreaptă, dar li să aduce aminte îndelungărăb"-darea. şi înțelepeiunea lui Dzeu; la deschiderea sigilului al. 6. să
cutremură cerul şi pămîntul, iar oamenii înzadar caută a să ascunde
de minia lui: Dzeu — 'să aşază 4 îngeri la cele + cornuri ale pă- E
miîntului

şi ţîn închise

“. gilează, în frunte

vinturile;

141 000

de

înainte

alesi

de sloboziraa

acestora să si-

din Israil şi să arată o ceată

foarte mare de fericiți,a căror soarte să destrie văzătorului .de un
„bătrin din cer. - Deschizîndu-să al 7: sigil să face în cer linişte de
1/2 de oară; să arată 7 îngeri care capătă timbiţi. Un alt înger
-jertfeşte lui Dzeu rugăciunile tuturor sînţilor ca jertfă.de tăiere şi
aruncă, focul de pe altar. pe pămînt drept semn, că noaue judevăţi

vor urma; îngerii să pregătesca sufla în trimbiţi. —

II. - Pedepsele

„ aduse de îngerii cu trîmbiți. Întiiul înger sufă în trîmbiță şi. arde
„a 1/ de pămînt; suflă-al 2. şi 1/, de mare să preface sînge pierind “
astfel 1/, din animalele de mare; la'al 3. devine 11, de apă -pelin
pierind mulți oameni; la al 4.-să, întunecă 1/ din corpurile cereşti.
-Atunci strigă un vultur, ce zboară prin -mijlocul. cerului, vaiete pen„tru -ceialalţi îngeri cu trimbiți. Suflă al 5. îngerşi să deschide adîn1) Să derivă dela
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= a descoperi.

”

|

=
3

cul, din fumul ce-iesă de acolo

=

.

vin locuste asupra pămintului,

cari

5 luni vor maltrata pe: oameni -fără a-i: omorî — să descriu locus„tele, cari stau sub un conducător numit „pierzător* — mai urmează
"2 plăgi — trimbițează al 6.: înger: şi e provocat a slobozi 4 îngeri.
ai morții; aceştia pornesc cu de 20.000 ori cîte..10.000 de călăreți
şi ucid 1/, de oameni .fără ca rămăşița să. să pocăiască. Să pogoară *
acum din cer un'alt înger puternic avînd în mina dreaptă-o carte,
solia acestuia văzătorul. voiește a o scrie, dar' e înipiedecat; îngerul
amenință cu pedeapsă foarte aspră, înainte. de împlinire însă mai
este vreme de pocăință — îngerul. dă autorului cartea ca so înghiţă
poruntindu-i-să a, profeţi. Primeşte o. trestie, ca, să 'măsure templul.
lui Dzeu şi cele dintrînsul; numai curtea să va da păginilor, iar cetatea va fi căleată prin 31/, ani. Doi martori în haină de pocăință vor .
profeți atunci prin 2:/, ani avînd putere dzeească. Apoi îi va omori fiara
lor vor fi.neingropate 31/, zile,
ce va ieşi. din adîne, iar trupurile.
va .fi .cutremurde pămînt;
atunci
cer;
la
merge
şi
pănăce vor înviă
1000 de oameni or pieri .şi ceialalţi vor. preamări pe Dzeu. Al treiîndată.

urmează

lea vaiet

- Suflind-în

trimbiţă

al

. .
i

.
-

cerul

7: înger,

dă mărire lui Dzeu, fiindcă să .vor răsplăti îndată faptele. bune şi
rele. Înainte de judevata din urmă începe INI. Lupta cu puterile de-

monice. A. începutul luptei. Păşesc 2 luptători +: o” femeie îmbrăcată
cu soarele, luna sub picioare,
ca focul

un dracon.roș

cu

7

12 stele pe cap, ce avea să nascăşi

capete „încoronate,

|

ŞI după .

care: înainte

- copilul,
sine aduce stricăciune — draconul pindeşte ca să-i înghiță
ani în.
31/,
(fuge
sine
la
îl“ia
Dzeu
iar ea naşte un copil, pe care
pe.
cer
din.
aruncat
e
draconul
Mihail;
luptă
draconul
pustie). Cu
|
pămînt,de ce să. bucură cei din cer — draconul urmăreşte pe femeie
a
caută
înzadar
draconul
—;
care fuge pe aripi de vultur în -pustie

-0 ajunge şi să hotărăşte 'a-i' pierde tot .neamiul. B. Lupta să 10continuă.
coarne
Pășesc noi luptători. Din mare iasăo fiară cu 7 capete şi:
huleşte

încoronate, care

pe -Dzeu

şi tot -ce. e sînt, e înzestrat cu

putere satanică şi adorată de fiii lumii — cine are urechi de auzit
să audă; răbdarea şi credinţa înfing —— să arată a. 2. fiară, dîntii.
face
fiarei
multe mintini;” seduce pe oameni a să închina la; chipul
puind

muntele

pe

toate: semnul

stă. un

Sionului

ei :—

acestei

numărul

miel cu

144.000

666

fiare e

de fecioare —

—

pe

un înger

— „altul piesteate
zboară prin. mijlocul cerului şi. anunță judecata
-pe închinătorii arei cu
căderea Babilonului, iar al'treilea ameninţă

munci

vecinice

făgăduind

laudă

pe Dzeu.

— Cei.7

sînţilor statornici mîngăiere

cerească.

C.

dzeoşti cu seceri
Schimbarea luptei. Să .arată executătorii pedepseler
D. Sfirşitul luptei. Şapte îngeri vin cu cele din urmă
p E aa sa 7. vase p ine de m nia lui Dzeu

îngeri

păşesc

primind

ca să le. verse pe pămint: Vasul întîi: închinătorii

arei

Să preface în singe;
sînt cercetaţi de bube rele;. al 2. vas:. marea,
al 3. vas: rurile şi izvoarăle să prefac în singe, pentruci erau pline
de sîngele sînților:

„al 4. vas

aduce pe. pămînt

ari

nu să.pocăiese;al 5: vas: boale vin între” închinătorii

i

are, nu

u să

3
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pocăiesc ; al 6;. vas: - Eufratul' seacă, 'spivite diavolești amăgitoare să
arată seducind pe -regi la peirea lor; al 7. vas: judecata “din “urmă
„- între! fulgere, trăsnete Şi“ cutremure ds pămint; toate să despică;, cade
„grindină ca 'un talant: de: grea, dar oamenii hulese pe Dzeu. Să arată
„apoi autorului: de unul dintre. cei 7 îngeri: Babilonul, “adecă Roma,
“păgină, în icoana unei femei stricate, Dlină "de sîngele martirilor.
"Un -alt: înper “îi: vestește căderea acestei cetăţi; regii şi neguţătorii
lumii să. tîngue, iar-cerul să, veseleşte. O voce din ter anunță nunta
mielului, iar 'văzătonul de mirare cade “jos.
|
În” partea a'3. (19, u—
—20, 5) vede: autorul - “cerul. deschis şi
cuvintul vecinie al" lui “Dzeu: să- axată învingător pe cal. alb,- în- “cungiurăt de'cete iîmbrăcate în alb pe cai albi. Un înger învită, la
ospățul. de învingere; puterile demonice cu capul lor să aruncă pe
100V de ani în “na. Martirii. Şi sînţii învie. și domnesc .cu Cristos
1000

de

ani. După

. cei

1000

de

ani satana

e liber

pe timp

'seduce pe Gog şi Magog ca să “împresore ' cetatea, . sîntă, dar
cer „mistue” pe toți şi “diavolul e aruncat pe veti: în iad,
Sfârşitul cuprinde: 1.
cata lumii, “cînd toți morţii
„nu. 6. seris în cartea vieții
nică, cu .pace alui Dzeu:

scuit,

foc din

.eschiderea duşmanilor lui Dzeu la udevor învia, să vor deschide cărţi, şi cine
va fi aruncat în foc; 2. “stăpînirea veci
un nou cer și pămînt vor. fi; noul.-Ieru-

salim să va pozori şi toate durerile vor trece, - cei credincioşi Vor
_- avea, viață vecinică, iar păcătoşii moarte vecinică.: Un înger duce “pe

„autor pe un munte înalt arătîndu-i ca -mireasă a. mielului noaua cetate a lui Dzeu; toate popoarăle ȘI regii. umblă în lumina ei, scot |
din ea viaţă şi: privesc la Dzeu care-i stăpîneşte în veci.
Epilogul (22, i5—a) conţine întreita adeverire: a profeției.: de
înger, autor şi Isus. Comunele sînt provocate a să folosi de: ea arătind, cărții. ciistea' cuvenită ;. binecuvintare,. |
:

:“Adutor ul să numește loan (1, acas.99 . fară a adăogai
apostol sau evangelist, deși din mai multe „Jocuri ale cărţii
rezultă,

că numai. acesta poate

“că a primit dela
şi dacă lui Paul
coperire: spre a
omenească, apoi

fi. “În

cap.

1,,

“mărturiseşte,

Isus Cristos o: descoperire “foarte importanită,.
(Gal. 1, 2) e suficientă provocarea. la: desarăta chiemarea sa, la apostolie. fără mijlocirea
trebue. să admitem. aceasta şi: la. „Toan.: Tot

aci să numește el „servul lui - Cristose „. care numire-e. titlul

oficial” (10; ,. 11, sș. 15, 3.29; suo et. 2,20. 19, sp. 99,3).
După 1, >: autorul e martor ocular al ev angeliei,: sub. ce. înţe- .
legem predica lui 'cu cuvîntul și înscris, expriminidi-să acecaș

idee ca 10. 1, 4: 19, as. L..lo. Da

SA. (ef. Apoc..22, „e. 20:

0... 21, 24 3-10. 1). Cap. 1, . să. zice că afost exilat . pe
inzula Patmos, iar! „biserica veche a recunoscut :;această exilare

—
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numai despre. loan: apostolul -($. 66).: Exilul este fapt istoric, |
pentrucă numai astfel: înţelegem : mărturiile lui. Ciment - Ale-.
xandrinul, Origen, Lusebie ete." — îndeosebi -Clemeut, şi Origen, care explică Apocalipsa -simbolice,-iar acest loc:nu Eu-

apostolească, dar “în.

subie nu îndrăzneşte a primi cartea. de
punctul

acesta nu. exprimă. îndoielile

sale.

De. importanţă este.

cătră. -

“scrie, (cap. 1—3)
mai departe împrejurarea, că. aitorul.

din Azia mică, unde; Loan :petrecusă. şi, lucrasă . mai
comunale,

mulţi “ani, şi adecă cu autoritatea unii: trimis.al lui - Dzeu;
ce un altul cu greu putea s?o facă, chiar puind cazul,că era
prepozitul acestor comune.În 22; ş îngerul Domnului să, nu- meşte șconservitor“ al lui “vam, iar acesta, „fratele prof ţilor“

—

ce mai

bine

să. potriveşte

de un apostol.

În “urmă un nt.

apostol nar fi păşit cu atita energie: (ef. Gal. Ls. 1. Io. L,-3
cuvintelor sale
4, s) provocîndu-să la autoritatea . dzecască.
(29,1

carte).

ce. transpiră

£q.) şi a arăta puterea sa,

Timpul, locul

RE

N

compunerii.: În

cap.

1,

din

|

întreaga

aa

să spune,că

au-

torul a. avut; viziune: cînd” petrecea pe inzula Patmos, care după

5. 2,
1 aa. 19,

a trebuit îndată scrisă, cf. 10; mai de

parte creştinii induraseră

în urmă după 17, o
scrierii acestei “cărţi,

goane

(6,3

sq. cf. 17,'.:18, 20-24);

pare că. Domițian era împărat pe timpul
sub” care — după tradiţie?) — a fost

N

exilarea apostolului loan)...

a

Loan de-autor să provotcă la :18, so,
- 1) Ceice nu recunosc pe evangelistul
Babilonului. Dir aci să amin- .
căderea
de
bucure
să
să
i“
"unde „siuţii și apostoli
2lpria eschide, pe autor din
Cap.
ă.:
la care autorul să număr
tesc şi „profeţii“,
Şi Nok estia apostoicasc
nia,
smere
cu
veşte
potri
tă
numărul apostolilor, fiindcă, nu.
întimpinăm Şi la Vant A
ta
aceas
şi.
. ce a văzut
_ Autorul relatează însă obiectiv
limbistică între Apocalipsă şi serie- .
birea
deose
din.
scos
.
entul
Argum
so.
2,
Efez,
lipsă mai asp'ă necoroetii, „oviairile lui Ioan să recunoaşte; Limba e în Apoca
i
claritatea evanigelici a + . ali însă
şi
a,
linişte
ră
respi
nea enu împrejurările compunerii
dispoziţiu
zantă,
:; Evangelia : Ser î5-9 I san adu
în veder
ue iar
să avem“treb
- învățătorului iubit, şi 4 pocalipsa, în
cindu-ş aminte de ' cuvintele şi - fapte!a
și
să

explică i In. Cute

e

evraizant..
stare extatică. : Necorectitatea şi coloritul
foarte :mult .de pIo eţia Va a 4 o p
cuprinsul serierii, în urma cărora să apropie combate şi păreri a că noi a p
de
să
tind feliul ei de espunere. Prin acestea
— despre ce tra iţia n ştie.
sc
evree
al
origin
un
după
erori,
de
plină
o traducere
„presbiterului oan. uzină sune
Alogii o atribue lui Cerint,. alții iarăş
eronim ; acest din rin spune
ie,
Euseb
n,
Orige
3) Irinei, Clement” Alez.,Domițian (pag. 179 .obs..10). aţă, cu cea părti,
lui
apriat că în-al 14.an al
Teofilact,
Epifane (Haer. 5 2, 3) şi
,
sint de puţină importanţă relatările0 olui.
DR
|
aa
e
obs. 9::pag.. 187.
deci
[bas 186
Gr
d
68,
pela
fost
a
exilul
'că
asativă Interne au dedus unii,
LD
Elez, sau a!
acesta, în Patmos,

” Apocalipsa s'a scris îni'acest an

sau scurt după

— 34 —.

.

N

”

Autentizitateă. 0, dovedesc foarte. mulţi scriitori i bisericeşti.

-“Pupia!) recunoaşte , Apocalipsa de. carte inspirată - și vrednică,
de creziumint, deşi. nu zice apriat că ea lui Ioan?). Mdlito
"dela Saides a scris: „D.spre. Apocalipsa, lui Ioan — 0 re
cunoaște deci ! de: opul” acestuia. - Dustin -Martisul“) - numeşte.
autorul ; - Dionisie. dela . Corint5) face: aluziune la Apoc. . 22, 15;
Iernta5) a: imprumutat, din: această carte;- există : în Caiionul
“muratoric?) şi Itala. Citări şi provocări la Apoc. :întimpinăm
“în epistola, bisericii din: Vienna şi Laguna) ; la Teofil dela
Antiohia?) si: Apoloniu dela Tfezt0).. De. tare importanţă este “
mărțuria

maţiuni

lui Jrineul!t), care

fiind. din: Azia mică:

sigure . „despre, autor;

unde în Azia mică,

apoi

avea

infor-

existenţa chiliazmului,

sub Nero -ori. Vespazian.

aai

După 11, aus există templul şi

- Ierusalimul, care dintii va rămînea. neprofanat, iar locuitorii cetăţii suferind pedeapsă să vor pocăi. În cap. 6,p— sa _Să aminteşte că c: eştinii înduraseră goane din
» „partea păginilor — ce să potriveşte foarte bine la Nero. Din 17. 19, apar rezulta,. că mai mulţi dintre apostoli muri:eră în şi prin Roma;, iar 17 10 ar dovedi

-

făă îndoială un timp după Nero.

N

„1 După mărturia duor episcopi din Cezârea: Andrei (veac: al 5.) şi «reta.
(veac. al 6 ori 10.). Cel dintii zice în. comentarul la Apocalipsă: „Nu e de-lipsă
a picrde multe

cuvinte. în privință

teopnevstiei

Apocalipsei,

pentrucii

€a

e mărtu-

risită de fericiţi: bărbaţi, Gri igorie, adecă, teologul, şi Ciril, apoi de Papia,
die şi Ipolit.“ Asămene zice şi Areta în comentarul săi.
3)

Lumină

avuncă

asupra,

cuvintelor

Ini

Papia

o sch lie

AMeto-

foarte veche” (Cra- -

.

mer, Catena „VIII, p. 860): „Aceasta întăreşte tradiţia părinţilor! şi a lui Papia,.
urmaşul "vangelistului Ioan, dela care avem Apocalipsa. Şi Papiu aşa grăieşte des- -.
|
- * pre război .... căci a fost aruncat; draconul cel mire, - şarpele 'cel bătrin, numit satana, san diavol, şi a fost aruncat pe pămînt, el şi îngerii lui“ cf; Apoc, 12, 7
„2 După Eusebie, H. E. 4, 26.
- 4) Dial. cum Tryph. e: 81: „Și 1 a noi a profețit un Vărbat, cu numele Ioan,
.

un apostol, în descoperirea făcută lui, că edice cred in Cristos vor -vieţui în leru- salim 1.000 de ani“. Că; Justin a recunoscut Apoc. mărturiseşte Eusebie (UL. E.
4,.18), iar Ieronim

(De tir. iltuste. 9) atirmă-că ar fi şi comentat-o.

3) Întro epistolă zice: „Cări am seris epistole 'invrednicindu-mă “fraţii. Și
acestea le-a amestecat cu neghinăi apostolii diavolului scoțind unele din “ele,
altele adaogind. Asupra lor este vai! Nu este deci mirare că. unii. sau
. nimici unele serieri domneşti, dupăce şi cu acestea, asemenea au făcut“.

pus a

&) Viz. 144. 2,8. 8,5. 4,1.
DD) „A pocalypsin etiam Joannis..: recipimuse (tocrmăi mai nainte e vorba, de
evangelistul şi apostolul Ioan).:
5) Eusebie (IL. E. 5, 1): „Era şi este adevăratul învățăcel al Ii Cristos; ur:
mind miclului ori unde mergea "ef. Apoc. 14,
2) Eusebie (UL E. 6, 24): „Avind şi altă: scriere contra ereziei. lui Ermogen,
îa care întrevuinţază, mărturii din Apoc. lui Ioan“,
10) În serierea sa contra Montaniştilor; (Fiusebic
IL. E. 5, 32): zice: „Foloseşte
mărturii din Apoc. lui Ioan.*
1) Ady. haer 4, 20, 1: „Sed et “Joannes, Domini apostolus, in a »ocaly si
DĂ
ete.“ ibid, 5, 26, l: „Signiicat Joannes, Domini discipulus, in apocalpsi i ete“...
4

—
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—"

iar - Ipolit!) a - la -Apoc.;

cărui aderenţi tocmai . să provocau

. Alezandrinul?)
recunoscut-o; Clement
iaca
Ciprian5) ete.

Origent), Tertulian3),
n

"Nu să poate tăgădiui,. că în veacul.al 2. nu “recunosc autenticitatea Apocalipsei Gaiu?) dela Roma. secta “Alogilor, apoi lipsește
în Peşito. Gaiu era mare adversar şi Chiliaştilor şi în polemie uşor
a ajuns a lăpăda cartea; la care aceştia să provocaii cala autoritate,
Părerea Alogilor3) din. punct de vedere eritic e de puţină importanţă,
pentrucăei judecau după prejudiţii dogmatice contra Montaniştilor..
chiliaşti; iar lipsa Apoc. în Peşito să explică din împrejurarea. că
cuprinsul ei nu era acomodat a să ceti poporului, .cu- care scop sau făcut cele mai "multe

—

vechi

traduceri

ce 'să confiimă şi prin aceea,

o“ atribue lui: Ioan. teologul,” iar inscripția. Apocalipsei

“că “Efrem

Ei

a

a

Ioan evangelistul.

siriene lui

“În veacul al 3. Dionisie dela Alexandria!) o atribue altui Ioan ;

Eusebie o numără la vd9a,

că din cauza Tecunoa-.
desi mărturisește.

după „Andrei dela Ce- 9 După Zeronim.(De vir. iltustr.) a seris asupra Apnc.;
că era o apologie
zarea a dovedit el antenticitatea Anoc.; iar bed :Jesu afirmă,
A
|
2
5).
P.I.p.1
IM.
.
T.
orient.
Bihl.
i,
(Asseman
cărţi,
acestei
„a;
precum să zice în
poporul,
jndecînd
tronuri
de
24
cele
„De
G:
3)- Strom
cele 12 pari ale cetăţii
Apoc. lui Ioan“ cf. Apoc. '4,4. Ls sas Paed. 2: „Şi pe
văzute ale vacii apastolucele
explica
a
,
prețioase
pietri
cereşti, cari sămănau cu

a
a
lui am primit graţia“.cf. Apoc. 21, a.
sîn apocalypsi ensem de3 Contra Mare. 3,4: „Nam etapostolus Joanne
5: mIabemus ct Joannis
ex ore Dei prodeuntem bis acuti:m ete.& ibid. 4,

scribit
respiit. ordo tamen episcoalumnas' ecelesias, Nam etsi apocalypsin ejns Mareion m;“ cf. Scorpiare 12 ete.
auctore
stabit
Joannem
în
recusus,
oviginem
ad
potum
fiul lui Zehedei, Ioan: şi am văzut
4) Tou. LI. în Joann.: „Grăeşte aşadar 14,
:
4. 33 Tom. IL: „Acelaș Joan în
.“Apoe
cf
cerului“
înger zburind pe mijlocul
Omil,.
acestea.în Apocalipsă;
zicînd
„Ioan...
Matth.:
Apocalipsă ;* Tom. XVI. în.

pin
tuba - canere per, epistolas suas et ; apocaly
Domnului care ne-a lăa
sat o cvangelie...a seris înrăşi Apocalipsa...“
serierea ca divina aeriptiura citează
dar
autor,
Ioan
pe
Nu numeşte
„9
elcem. 14); „In Apocalypst
(Ep. 63 ad. Caceil.); Domini. tei vocem (De on: etad septem ecelosias ct erun
„Addit Joannes

VIL..în Joann.:

pieptul
la Eusebie: „Ce să zic de. Ioan, care a şăzut pe

Dominus mandata sui. divina et praecepta coelestia,
angelos dirigit“ (De exhori. Marti ID
lui
omite Apocalipsa. :
* „8% Cu doetrinile lui Marcion.să potrivia a28), care citenză, din sorierea Ini
: E. +3,

(ÎI.

2) Din cuvintele lui Eusebie

Gaiu contra.

lui

Proclu, nu

aneasta. cu : necesitate:

rezultă

şi Ce: înt, „Care

„Dar

“pentru descoperiri serised& marele! apostol (0 E) - dnozalvye
0n00r00v

. ueyălov.

peyeagtgtt vor)

j

a seduce zive, că, 1000

5) Atribue Apoc.

oan. —:
Opp. syr
7

ă N A iersar

T.

aceluiaș

ce i-ar fi fă

veni împărăția .pămînteasră a lui Cristos Şi

iarăş va stăpini carnea cu patimile
voind

de minuni

va
şi plăcerile ci; iar, duşman . fiind al serierilo

“cut de îngeri, zice, că după înviere
lui Dzeu,

minţind

Vs an0

autor

IL..-p. 332;

Pa

de ani

că

va: fi sărbătoarea

nunții.

stolului

şi evangelia. a 4., deşi nu apos olu

|
:
PR
ae
p, 252 cf.
T. III. p. 636; Opp. graec. T, Il.

al Chiliaştilor. Părerea lui nn să bazează pe tradiţie, ci e nu

mai conjectură în urma deosebirii caracterului,

- calipsă şi evangelia lui Ioan. .

NE

dispoziţiunii, limbii etc. între
Du

II

po

|
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“şterii “generale s'ar ptitea “număra ' la omologumene, iar Demonstr:
evang; 8 o citează între cărțile“: canonice . Ciril Lerusalimiteanul în.
“canonul său

are

o

(Qat.. 4, 20) :nu

Teodoret;. asă-

nici Crizostom,

“mene lipsâşte în. can. 60 al sinodului: dela: laodicea. Aceste îndoieli

în privinţa Apoc. să explică însă din cuprins şi certele- chiliaste,
„cari băntuiau biserica acestor veacuri. Ieronim (Ep. 129.. ad Dard.)
c.:1, 4) să depărtează de alevir cînd. afirmă, că în
şi Luniliu (|.
în teorie
orient cartea nu are autoritate, pentrură Grigorie Naz.
(Carm: 11,.1)*nu numără Apoc. In canon, în praxă însă (Orat. 29) o
citează drept carte biblică; ba să poate dovedi, că și dela Dionisie
înainte era recunoscută. Comodian (pela 270, Instrum. 41) cinsteşte

de Victorin din

comentarla ea e compus

Apoc. ; îăv cel mai verhi

Panonia. Lactenţiu argumentează ep. 42: „Sicut docet. Joannes, în
;. Metadie citează. Conv. 6, 5, locul 14,, cu: „Acestea
_vevelatione*

şi fericitul loan“;

“Papia,

Irineu

şi

Andrei. dela C'zarea zice ră acesta împreună

Ipolit

mărturisesc. inspiraţiunea

Apocalipsei

cu

(lat. .

LY, 559). Pentru canonivitate vorbese Vasile (Adv. Eunom. 2, 14), Grigorie dela Nisa (Adv. Apoll. 37), Atanasie (Epist. fest. 39) ete, Ata-

curile criticei moderne nu pot fi serios luate în considerare.
Ş. 112. Apoealipsele apocrife. |

a) Apocalipsa sîntului. Ioan teologul, în care :să . vorbeşte de
paruzie, anticrist, înviere și întemeierea” împărăției; s'a. păstratîn
manuscripte greceşti şi arabe.: Cea mai ve-he ştire o.avem - întro
scholie
la aramatica.
lui Dionisie Thrax din veacul al 9. - |

„.*b)

Apocalipsa lui Pelvu. Autorul canonului

muratorie a - retu-

noscut-0. de autentică, adaogind
însă :.Quam quidam ex nostris legi
"în ecclesia noluntt. După Sozpmenus (H. E. 7,:.19) să ceteşte -la
aagooztvij. de paşti. Euschie (E. E, 6, 14) 0 numără la antilego„_mene,

iar ibid.

3, 3 o numeşte. necanonică. Cuprinsul

espune.că

-

ziua

. judecății e toarta apropiată. ..
;
a
i
""€) Apocalipsa lui Paul istoriseşte ce-a văzut apostolul cînd a:
fost “răpit: în cer (2. Cor. 12,
3. 4.). Probabil este: că s'a compus sub
Teodosie cel mare. Cuprinsul descrie judecata -lui Dzeu faţă de su- .
Hctele celor morţi,. grozăvenia locului celor osiniți şi mărirea Ierusalimului ceresc; a locuinții Spiritului sînt. După: Sozomenus (7,: 19)
cartea era mult 'cetită de” călugări. . .
a
a
i
4) Înălțarea lui Paul. Gnosticii o. întrebuințau foarte mult, iar

în biserica ortodoxă pare a nu îi fost recunoscută. Ciprinsule analog cu cel de sub e.

:

-

:

e

PARREAGĂRȚILORA S, DSOROIPTAURLUA.
„ISTORIA

SECȚIUNEA

ÎNTIA.

CanonulT. V. şi N.
$. 113; Noţiunea canonului. .'-:

Cărţile -recunosciate 'de' baza credinţii: să numesc canonice,
IE

i.

lor canon.
iar .colecţiunea,

Sa

clasică -însamnă: băț drept,
ul
. în: greceasca.
vint
_-Cu“zane
.în artă, știință sau.
trestie, măsură;. tropice: ceeace. e normativ
morală (normă, regulă, : cinozură, lege!) „. Gramaticii alexandrini.
numesc zewv totalitatea, scriitorilor grecești, care pentru limba
lor servese de normă la judecarea :grecităţii . curate...
“În. biserica creştină -dintru.. început : să. întrebuințază : cuvintul în înțelesulprimitiv :. ideia, conducătoare,. principiul nor- -

mativ: (Gal. 6,45;

Olem.:Roin. 1.:Cor..1. -7;:41).. Canon bi-

sericesc, canonul. bisericii (Rovov. ExxAno.aoTiă0ş ȘI zavuv zii
241m0las) nu îusamnă la -Clem. Alezandr.. 0 propoziţie. .biseri- .

cească, ci principiul „suprem 'al, bisericii 'catolice?). Numai-.:pe
încetul. cuprinsul lui devine :mai real și, cam dela, mijlocul vea-:

cului 'al 3., însamnă:

tipul

de biscrică contra ereticilor
vieţii. : Acceaş “însămnare —

învățăturii

creștine, „recunoscute:

2

ca normă perfectă .. a „credinţii Şi
dar “în altă formă..— are şi ex-

dela Clem.”
presiunea cănonul adevărului (zaruv Tis aindeias,
7uAlexandr. înainte),. precînd “canonul

Orews,

credinții (uavov!

. ;' Tertulian
din: Efez
mai întii: la: Policrat

înfâțişază

cuprinsul : concret

al

canonului

Tis.

regula fidei)

după partea sa didaccuvint în înţeles tropice.

care au întrebuințat acest
„9 Epicureii sint ceiE dintii,
şte legea:
i
nglov 2) zavuv j Chrisip define
zgur
77EQL
e
scrier
o
Epicur compune.
.
iar_Sextus Empiricus explică zau
;
QOizw
sai.
dizalwv
zar

cu zorilor oapis

i
(Credner, Geschichte des N. T. Kanon pas 108).

bisericii, e
EXLĂNOLUOTIXOS, „principiul
3). După „acest scriitor savu):
(Cred-.
lii
aposto
cu
ților
profe
a
sau
nou,
armonia 'estamentului vechi şi a celui
.
„.
PI
.
„
..
ner le)

|

|

— 318

tică). Gara

dela, anul

—
.

300. înainte “notăririle: bisericești să nu-

"mesc canoane; iar dela jumătatea, veacului al. 4 Și. decretările
sinoadelor. .
“Scoţindu- să cuprinsul couere a cânonului

.
bisericesc: (i

credinții şi vieţii). din sînta Scriptură: să numi -ea zarwv, şi
anume : întregul: scris - să numeşte Scriptura canonului. (ocupi

zavOvos), iar

_singuraticele. părţi : scripturi “canonice (yeaqai

“xuvovital, zavovulopuevat,

zexavorioptra?).

Numirea,

aceasta

fu lăţită în cercuri mai largi prin-can. 59. al sinodului” din:
Laodicea și epistola festalis alui. Atanasie (pela 360);
„S. 114. Canonul T, Y.

a) La “Indei. "Documentele, : în cari să “cuiprnide. Yoia şi
" conducerea, din partea lui: Dzeu, au “trebuiţ: să să păstreze în.
institutele întemeiate: spre: simbolizarea raportului - între Dzeu
și om: în temple. Popoarăle. vechi așăzau operele . literare de
valoare (motiţe istorice, poezii- relivioase' ete.) în. locuri sînțite.
Aceasta, aflăm; și la, poporul israiltean, cui prin “mijlocirea lui .
Moisi -să împăr tășesc” toate datorințele față de Dzeu; iar pen-

“truca:el cu atit. mai: ușor să le “poată cunoaşte și astfel să să
acomodeze lor, să .-porunceşte. preoţilor a depune | codicelc legii
„în cortul” Sînt alăturea cu. “chivotul (Deut:: 31,s. 26 cf. 17,49).
Moisi. dispune chiâr,. că copiile făcute de pe 'lege să să în-"
- manueze regilor (Deut. 17, 19): “Nu mai puţin pătruuşi de însimnătatea,: legii sint. urmaşii: Iosua (24, 25. s6),: Samuil -(1..
Sam. 10,25); ':chiar în “timpurile următoare
să aduce la

cunoştinţa poporului”
(2. Grou.
„“voacă

la ea. Dar. nici scrierile

17, 3—); iar scriitorii să.proacestora

nu rămîn necunoscut,

deoarece” unul Să provoacă: la -celalalt,. fac: aluziuni - unele (d.
e. psalmii) să, întrebuinţază la cultul dzeesc.
a
Din acestea, rezultă, că foarte de timpuriu. au trebuit să
să ' adune unele cărți, respective cuvintări, ale bărbăţilor mai
1
1) Ii ineu. circumscrie pe: ză

rijs ai pdetas

cu: “ adevărul

vestit de

biserică ; pe xavuv rijs 7ALOIS cu: credinţa primită dela apostoli şi înv ățăceii
- lor (Credner 20 sq.), şi; „Iar noi urmind pe unul şi adevăratul Dzeu de învăţător - .
„avem ca regulă a «derărului cuvintele lui“ (Arlv. haeres. -4, 35, 4). Tertulian:
„In ea regala incedimus, quam ecelesia ab apostolis; “apostoli a Christo, Christus E
. a Deo tradidit (Praeser,. 37).
|
3) Mai întii la Origen, Prol. în “Cant, Cant. Opp. vol. III. ed. Ru. -p. 36;

apoi regilares libri in Comment. ser, in Matth, Ş.. 117. Opp. UL p. 916.

—
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Ș

însămnați pentru - teocrația 'T. V. (cf. Prov.

25,1;

2. Reg:

-:

22, a). Necesitatea, a:şti apriat numărul cărţilor îndreptăţite
a servi de norma -credinţii,-s'a ivit mai vîrtos după exilul babilonian. “Poporului rentors să cetia legea, dar nu o înțelege, _
„căci adoptasă limba aramaică: Dzeu. însuș poartă grijă. de “el
sculînd bărbaţi ca Zzraşi - Neemia (îndeosebi Ezra), iar sub

regele Artaxerxe' pe ultimul dintre profeţi, pe Malahia. Dacă
aranjarea cărţilor întrun -. întreg a început sub Ezraâ,!) apoi s'a
putut încheia prin Malahia; sau scurt :timp. după dinsul“ (nu- -:

mărul cărţilor vezi Ş. 116.)
Aceasta

Oc

să dovedeşte . prin

literatura - următoare:

Cartea. -

“lui sus Sirah nu e primită
în canon, deși e scrisă în. limba,

_evreească, pretinde a fi profetică și canonică (24; 50. si), Stă
- în-mare vază la Iudei — sigur din imotivul,. că acestă să
- credea deja încheiat, iarca mărturiseşte despre împărțirea, ca
-_monului în 3: părţi (în' prolog şi 44. 45), ba cunoaște chiar... şi traducerea lui- în limba! grecească. los/ Llaviu (Contra . Apion. 1, 8) aminteşte 22 .de cărţi ale Iudeilor (cf... 116):.
„lar dela Artaxerxe pănă în “timpul” de față încă multe s'au
scris, dar. nu să. ţin a fi vrednice
de asămene crezământ (ca
celelalte), deoarece lipseşte, în ele. urmarea, sigurăa profeților.“

_Nu mai

puţin “rezultă aceasta. și din “principiul . domnitorla.

__5) 'Timp foarte îndelungat era tradiţia, că- canonul în forma de azi să trage
dela. Ezra, care să âflă mai întii în cartea-a 4. Ezra, 14. Bzra înainte de moartea
„sa întreabă pe Domnul v. 19—22: „Qui autem iterum,
nati. fuerint, quis 'commonebit ? positum est enim saeculum in tenebris, et qui inhabitant in co sine lumine
quia lux tua incensa est, propter quod neino scit quae a te facta sunt vel quae *
incipient. opera,.si enim inveni gratiam coram te, immitte in me spiritum sanctum,,
et scribam omne quod factum est in saccolo ab. initio,: quae:erant în lege tua „ scripta. ut possint honiines invenire semitam et qui .voluerint vivere in novissimis-..
vivant,. Dzeu îl adapă cu.foc. ceresc v..40—47: et accepi et bibi, et in. eo cum
_ bibissem,. cor meum cructuabatur. intellectum, et -in .pectus - meuin. increscebat sa“ pientia, nam spiritus meus. conservalat memoriam, et apertum est .os ineum et.

non est clausum amplius.
scripserunt quae dicebantur

Altissimus

autem

dedit

ex suceessione notis,

intellectum : quinque viris, et

quas

non

'stiebaat,

et sederunt

40 diebus, ipsi antem per diem_seribebant nocte autem manducabant pânem, ego

sunt -autem per 40 autem per diem loquebar et.per noctem non tacebam.scripti
dies libri 94 et factum est cum completi essent. 40 dies, locutus: est Altissimus.
dicens: „Priora quae svripsisti in. palam pone, et legant digni et indigni, novissimos autem-70 conservabis, ut tradas e0s sapientibus de popul» tuo, în his enim.
- est vena, întellectus et sapientiae fons et scientiae flumen“ et feci sic. Sub cele 24.
să înțelegem pe cele ca-.
"de cărţi (94—70) publicate de Ezra avem.-fâră, îndoială
monice, iar cele: 70 sînt cărţi esoterice sau apocrife - de: cuprins “apocaliptic,
-şi de Irineu, Clem. Alez., Vasile cel Mare, Cri'Tradiţia aceasta a fost susţinută

_ zostom, Teodoret în biserica noastră; iar de Tertulian, Ieronim,
,
__apusană (Strack, PRE, Art,- Hanon d. A. T.)

Augustin în cea a
i

—
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- înşirarea, cărţilor, care este: raportul în care stă autorul că” tră -Dzeu: şi teocraţie.. De accea Tora s'a. pus la întiiul loc,
pentrucă este baza, descoperirii dzeești; la .al doilea loc sînt
profeţii, şi lu al treilea cclelalte scrieri. În urmă să. măi pot
aduce unele legende ale . Iudeilor cari, deşi. nu sînt: dovezi

“stricte, arată cel puţin, că cărţile.
s. Scripturi foarte de tim-

puriu

erau: adunate

întruu

întreg

find obiectul. studiilor |

serioase,
„În

a
privinţa principiului, conducător

zice Augustin:

la, stabilirea canonului

„Neque enim sine causa tam salubri vigilantia

" canon -ecelesiasticus constitutus est, ad: quem certi prophetarum
et apostolorum
(TI. V. şi N.) :libri pertineant, quos omnino

judicare non audeamus et secundum quos de, ceteris literis
judicemus“ (C. Crese. 2, 31)...
>.
Acest canon a fost totdeuna recunoscut. LXX a mai
unele apocrife: şi: de aceca unii s'au aflat indemnaţia

libere.
.
adaus .
crede,

că “canonul Iudeilor egipteni.
sau al eleniștilor — numit: canon
alezandrin
— era: mai mare,. Dar noi: vedem, că Josff. Plaviu

citează, (Ş.. 116) numai pe cele canunice;: Filo, deși: cunoaște
apocrifele, nu. citează, hu alegorizează asupra lor,- nici 'nu do„vedeşte din ele vro învățătură; în urmă fenomenul acesta: să
“explică din

credința. eleniștilor,

că “spiritul lui Dzeu

e activ.

. şi după profetul Malahia; însuş Filo să credea pe sine înspirat.2)
1) Citatul de mai nainte. 2. Mac. 2, , să zice că Neemia ar fi adunat: în-,
tro bibliotecă:" cărțile regilor (cărţile istorice sau prophetae priores), ale profe=:
Ților. (prophetae posteriores), ale lu; Darit (psalmii ca pura pro foto în: loc de
Aghiogrufe) şi «le altora. lar cu privire la lucrarea sinagogii mari (la rabini)
să |
- zice: „dloses seripsit librum suum,' sectionem de :Bileamo et Jobam. Juxua 'seripsit. librum

suum

et octo

versus

in lege.

. dicum et Ruthae. Darid seripsit librum

Srznautel

seripsit

Psalmorumi

libram

suum, .librum

. . Jeremies

seripsit

Ju-”,

libram

suum, libros Regum et Threnos. /Fiskias et entlegium ejus seripserunt JMSK i. e.
Jes. Prov. Cantic, et Eeules, Viri Synagogăe Maynae scripserunt KNDG i. e.

Ezceh. 12 Proph. Dan. et |. Esther. Bras 'seripsit librum: suum et gencâlogias
librorum Chronicorum duxit ad sua usque tempora,“ ceeace exprimă,
că sub an:
nu avem de înţeles re lactarea primitivă a singuraticelor cărți, ci întrunirea or .În
„canon. De acceaşi zice Ilie Levita: „Non enim faerant 24 libri (ante Esdram
et Synagogam ML.) conjuncti, sed ipsi concinnaverunt cos ac fecerant ex îis tres
partes, Legem, Prophetas €t' Hagiographa: (Praet. IL. ad Maisor. Hammas.).

3) Principiul descoperirii

în

teologia

alexandrino-iudăică

e: înțelepeiunea,

„care trecînd din neam în neam produce prietenii lui Dzeu şi profeţi (C. Înţel. -.
„În aa). Logos, interpretatorul şi vestitorul.
lui Dzeu lueră: şi acum ca mai nainte. în fiecare înţelept şi evlavios sinţindu-l întra profet... Deosebirea între o litera-

tură înspirată mai veche şi una neinspirată mai-noauă
—' cum să face în L. Mae.

4, a9: 9, aș. 14: —

Filo nu 0 cunoaşte.

Pentru

dinsul numai ÎMoisi,. marele.

pro=
Țel, are deosebită autoritate. Solomon şi ceialalţi bărbați sinți sint numai înzăjăceii

|

301 —
b)
singur

Canonul samarinean conţine numai Pentateuhul, care
este deplina descoperire a lui Dzeu. Să mai află la

dinşii cartea Iosua, dar nu cea: canonică;
după originalul

evreesc

($.: 14.)

.-

ci o prelucrare liberă
ta

|

c) La creștini. : Cărţile- Iudeilor le-a, primit biserica creştină. de canonice. Cristos și apostolii să provoacă adeseori. la,
"s. Seriptură;1) dar: niciunde nu să spune apriat numărul cărţilor din canon. Astfel sa întîmplat apoi, că întrebuințind

„creştinii mai mult LXX

(în T. N. cele mai multe citate sînt

|

după 'aceasta) unii scriitori
“ai bisericii să provoacă şi la.
* cărţile apocrife dindu-le un fel de autoritate.2) Această deosebire în citare a constatat, disputind Iudeii cu creştinii, că
canonul unora:e mai mare, decit al celoralalți. Așăsă ivi în
„biserică, necesitatea, a

şti apriat

numărul “cărţilor canonice,

ceeace să putea face numai cunoscînd canonul
- Iudeilor. : Între
“crestini cel dintii, care a făcut pași în. această direcţiune, 'e

Melito. dela Sardes (pela

172). -Fiind întrebat de frate-so

Onisim despre. canonul cărților sinte zice, că anume a călătorit.
în Palestina,., unde. s'a: convins de “cuprinsul. lui - (numără,
pe cele ale Iudeilor .afară. de Estir).3) Origen are toate .căr-:
„sau prietenii li Moisi, cum e şi el însuş.:De aci să şi explică, de ce Alexandri-- nenii, recunoscind

*

LAX

20)

ca autoritate numai

(0ehler, PRE VII. p. 255).

canonul palestinean, primesc şi adausurile

.

|

e

Această rezultă. din numirile scriptură, scripturi, scripturi sînte, scrieri

sînte, apoi Mt. 5, jș. 15, sa; Le. 21, a. L0::5, 9; Rom. 3,3. 2: Tim. 3-a. 1.
Petru:1, sg. 2. Petru. 1, ,p sq. În T. N. nu să citează (afară de Jud. şi Ezra) Cint,
Cînt. Eclez. Estir; din contră să află urme din

cărţile apocrife: (la

„ Sirah 2, aș Evrei LI, s4 sq. cf. 2. Me. 6, 4—7s a:

lac. 1, sg cf.

“ns cf. Înţel. lui Sol.-7, sa.4,

13: us €f. "Înţel. 7, 23—a4; chiar Rom. 1, so—sa ăminteşte de înţel. e. 13—15),
.
_%2) Clem. Rom. (1. Cor. 85). citează: pe Iudit cea fericită lingă Estir ca
exemplu .de vitejie femeiască.' Barnc«ba
19, 9 e aluziune la Sirah 4, ş; iar 2. Cleni.
"16, 4 (ed. Gebhardt.et Harnack 1876) la Tobia 12, ș.. ș- În epistola lui Policarp
cap. 10 să citează Tobia 4, jo. Justin Martirul (Apol. IL," 46) să provoacă la adausurile din Danil. Acestea însă nu să pot numi citări în înţelesul strins al cuvîn„tului. De acestea, întimpinăm abia dela /rineu înainte, care numeşte Iaer, 1V,'5
adausurile la Dan.: „Daniel propheta“, Haer. -V, 85. cartea Baruh: „Jeremias
propheta“, Clem. Alex. citează pe Sirah cu: „Scriptura, scriptura dz., înțelepciunea

"zice, grăieşte ete.“;.mu aşa, adeseori, dar cu aceeuş formulă să provoacă

!

”

ie

|

a

ÎN

”

3) „Amimers la răsărit — zice Melito — şi ajungind la, locul, unde s'au
- vestit şi făcut şi.cu totadinsul căutind a cunoaşte cărțile T. V. puindu-le în rînd
“i le-am trimis. Numele lor sint: pMoisi 5: Geneza, Exodul, Lev, Num., Deut.:
e

-

el la în-,,

țelepciunea lui Sol. Baruh, 'Tobia (Herbst, Einltg, în d. heilg. Schriften d. A. T.
7 1, 25). Ciprian citează cu formula: sicut scriptum est, scriptura dicina dicit“
„din Sirah, înțelepciune, Tohia, Baruh (Herbst1. c. 30.). Tertulian să provoacă
""(Exhort, ad cast. e. 2) la Sirah zicînd sicut scriptum est; ady. Valent. c. 2. 'la
" înțelepciunea lui Solomon cu cuvintele „ut docet sophia non quidem Valentini sed
Salomonis“.

.

.
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"ţile canonice afară de profeţii. mici, dar adaogă la Ieremia

teană
Baruh.!) În veacul al 4. să stabileşte în biserica, răsări
din
l
Sinodu
V.
T.
r
prin concluze sinodale - canonul cărţilo
adaogă
ce,
canoni
Laodicea în canonul al 60.. numără cărţile
?).
Ieremia
însă cartea Baruh, epistolele lui Ieremia “(întro carte
pe
Dintre părinţi: Atanasie numeşte. „canonică şi tradiționale“

cele din can. 60, citat mai nainte, numără însă deosebit pe
Estir?). Civil Jerusalimiteanul convine cu: siRut şi omipete:

“nodul

din.

Laodicea.:)

Grigorie

Nazianzeanul?) şi Amfilo-

Solomon: Parimiile
Is. Navi, Jud, Rut. Regii 1, Paral. 2, Ps. lui Darid; ale lui
r: 15. Zer. a celor
- sauşi înțelepciunea. L:cleziastul, Cint. Cint. ob, ale profețilo împărțindu-le în
12 întro carte, Danil, Ezech., Ezra; din cari am şi făcut eeloge
acestea nu să amin'eşte Xeem. pene
- cărţile
6 cărți.“ (Eus. IL. E. 1V, 26). Într
cărţii Estir o explică unii ca, greomiterea
iar.
;
Ezra
la
numărau
o
trucă Iudeii
alţii zic că autorităţile conasămene;
cam
Estir
şi
Ezra,
sunînd
şală a seriitorilor
IN
zultate de Melito nau recunoscut-o de canonică, ete.

noi Ge- 1) Cele 22 de cărţi ale Iudeilor sînt acestea: “care” să numeşte la Firodul
:
început;
la
ad.
Bresit
numele:
cărţii
începutul
după
are la ludei

meza
; Numerii
Valesmot adecă “aceste sînt numele; Leriticul, Vaicra şi. a chiemat
e ; Isus fiul lui
Ammesfecodim ; Deuteronomiu, File haddebarim, acestea, sînt cuvintel
Rut la linşii sint una. Sofetim ; - întiia, a
Navi: Iosue ben Nun; Judetătorii,
a patra a Hegilor
doaua a regilor la dinşii una Samuil: auzit de Dzeu; a treia,
Paralipomene una, Pamâlek Daci, adecă guvernarea lui David; întiia, a doaua
Ezra, una Ezra
doaua
a
întîia,
zilelor;
cuvintele
adecă
,
Haiamim
Dire
una
Salomon: Parimiile,
adecă ajutătorul; cartea -Psalmilor: Sefer Tillim; ale lui
Jesaia.; leremia cu
Isalu:
Hasirim;
Sir
Cint.:
Cînt.
Cohelet;
-Mislot;, Ecleziastul,
Estir. Atară de
„plângerileşi epistola, una Ieremia; Dani], Ezechil: Jeeskil, ob,
el: (Eus. H. E.
_ acestea sînt cele ale, Macabeilor, cari să numesc Sarzit Sarcane
or la Dan.
6, 25). Aceasta însă nu-l împiedecă a: apăra autenticitatea, adausuril
scripturarun
(istoria Suzanei contra, lui Iul. African); a să provoca cu cuvintele

nii,
auctoritate, cuvintul dzeesc, scriptura etc, la, cărţile Macăbeilor, c. înţelepciu Da
53)
LI.
a.
d.
în
ng
Einleitu
chrader,
Woette-S
(de
Baruh
Tobia,
Sirah,
alte cărţi
2) Dupăce în can. 59. acest sinod opreşte a să ceti în biserică
|
urmează în canonul
decît: singur cele canonice ale noului şi vechiului. Testament
lumii, 2. Eșirea
60. catalogul: „cărţile T. Y. cari trebue a să ceti: 1. Facerea
7. Judecătorii,
din Egipet, 3. Leriţii, 4. Numerii.. 5 Deuteronomiu, G.. Isus Nazi,
mene, L2.
Rut, $. Estir 9. 1. IL. Regilor; 10. III. 1V. Regilor; 11.1. 11. Paralipo

ul
1, 11. Ezra, 13. Cartea Psalmilor 150; 14. Parimiile lui Solomon, 15. Ecleziast
Baruh,
Ieremia,
90.
sata,
19.
profeți,
12
18.
Job,
17.
r,
'Cîntărilo
Cintarea
16.
numărare:
Plingerile şi epistolele, 21. Ezecliil, 22, Danil. Can. 85. apost. are altă
4, PuRegii
una,
Rut
„una,
Judec.
una,
Navi
lui
fiul
Isus
5 cărți ale lui Aloisi;

valip. 2, Ezra 2, Estir una, (în unele manuscripte să numără la acest loc Tudit
una,
una), Macab. 3, Job uva, Psaltirea una, Solomon 3... 12 profeți una, Isaia
!
Ieremia una, Ezechil una, Dauil una.* (Pidalion pag: 71.).

3) Epistola festalis |, 91, cd. Bened.: după înşirarea celor 23 de cărți |
continuă : „Afară, de acestea sînt şi alte cărţi, nu canonice, dar aşăzate de părinţi să ceti celorce voese să să înveţe cuvintul evlaviei: înțelepciunea lui Solomon
a
și alui Sirah, și Estir, și Iudit și ToLit.“

„_

-,

4) Catiheze, IV, 93; „Citeşte scripturile dzeeşti, cel=.22 de cărţi ale T. Y..

Do
.
cari au fost tilcuite de cei 72 de tilcuitori.* .
%) Carmen XXXIII: „Am pus cele 22 de cărţi vechi, cari la Iudei sint opuse
literiloră (din alfabet). EL numără pe Rut separat, scrierile lui jeremia nu le nu-
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hie:) numără numai pe cele canonice, dar nici una dintre
apocrife; în urmă Epifane.2) Ca mărturii de ale apusenilor. să
pot adace Ilarie dela Pictaviu5) şi Rafin;t) iar Leronimn5) - e

cel dintii care atacă canonicitatea tuturor cărților apocrife.

-

meşte mai deaproape şi omite cartea Estir, Omiterea acestei cărţi o “întimpinăm
şi la alți seriitori ai'bisericii: Tuniliu L.e. 1, 3—7 nu o aminteşte nici între serierile perfectue auetoritatis, nici între cele mediae auctoritatis ; Sinopsa' şi. stiho- :
metria lui, Nicefor o numără ca antilegomenă — ceeace nu poate răsturna părea
|
rea contrară.
1) Jambi ad Seleueum (între opurile lui Grig. Naz.) e acelaş canon ca la
”
Grigorie Naz. observind: „La acestea unii mai adaogă c. Estir.&

„3

De

.

mensuris-et ponder. C. 22, 93 zice, că dela Adam pănă la Iacob sînt

22 de neamuri: de accea sînt şi 22 de serieri la Evrei şi după acestea au numărat
şi cărţile lor 22, tiind ele 27. Dar dupăce 5 litere la, dinşii să duplică find şi |
atestea 27 şi să îndeplinesc în 22, de aceea au făcut şi cărțile, fiind 27, numai
22. Dintre acestea întiia — Geneza — Exod — Leviţii — Numerui — Deuteronomiu — Isus lui Nari — a lui Job —a Judecătorilor — Rut — Psaltirea —
întiia Puralipom. — a doaua Paralipom. — întiia a Ttegilor — a doaua a Regilor
— a treia a Reg. a patra Reg. — Parimiile — Ecleziastul — Cintarea Cîntărilor
Ezra — a
— cei 12 profeți — Isaia — Ieremia — FEzechil — Danil — întîia
să
doaua Ezra (Neemia) Estir — Mai este încă o carte mică numită Chinot, ce
întrece-nutileueşte pliugerile lui Teremia. Aceasta să leagă de Ieremia; pentrucă
de Dzeu,
mărul (27). Baeres. VIII, 6 să numără cele 27 de cărţi date ludeilor
10

dar să numără ca 22 după numărul literilor din alfabetul Evreilor, deşipentrucă
la fiecare
cărți să pot simplifica în 5. Darşi el să ține de Alexandrineni — că Haeres. VIII,
carte aminteşte numele evreesc — cum să vede aceasta de acolo,
(ed.
22

aminteşte: Ieremia:

profetul. cu

plingerile

şi epistolele sale și cu Barul

i
”
"
Dindo.t.).
libros
3) Prolog. -in Psalm. explanat.: „Et ea causa est, ut în 'viginti duosQui ita
convenirent.
numero
literarum
cum
ut
deputetur,
veteris'
lex 'Testamenti
quinque; Jesu XNace

libri
- secundum traditiones veterum deputântur, ut Mosis sint
*Iteguorum în octavum ;
sextus; Judicum et Ruth septimus ; ' primus et secundus
decimum sint; sermones.dierum
" tertius et quartus în Nonum; Paralipomenon duo in
în duodecimum; Salomonis Procerbia,
Esdrae in undecimum; liber Psalmorum
, et quartum dec. et quintum
Ecclesiastes, Canticunu Cantitorum în tertium decimum
- Esaias, deinde - Jeremias cum
dec.;
sextum
in
ae
Prophet
autem
m
duodeci
dec.;
22 librorum
: sed et Daniel et Ezechiel et ob et Ilester,
lonentatione et epistola
. et Judith, 94
Zobia
'additis.
est,
visum
autem
dam
Quibus
numerum consumment.
connumeraret. (Schmid, Historia etc.
” lihros secundum numerum graecarum literarum
|
pi
o
pag. 168 sq.).
RR
|
.
Ieronim
şi
) Expositio în Symbol. Apoat. ca
apud Iiebracos, Syrorum
5) Prologus galeatus: „Viginti et duas literas esse
quinque' literae duplices apud
Porro
...
testatur
oruin
Chaldac
et
lingua
quoque'
Unde et quinque a plerisque libri
-Hebraeos sunt, Caph, Mem, Nun, Pe, Sade...
Iijamim, Esdras, Jeremias cum
Dibre
u,
Melachii
Samuel,
duplices existimintur,
.
viginti duo elementa sunt.
igitur
quomodo
suis;
s
Kinoth. i. e. Lamentationibu
Beresith,
vocatur
liber
eos
apud
Primus
.
antur
ta, viginti duo rolumina supput
Semoti: qui Exodus appellatur ; terquem nos Genesin dicimus; secundus Veelle
quem Numeros vocamus; quintus
tius Vajikra î. e. Leciticus; quartus Vajedabber,
Bi sunt quinque libri Mosis,
tur.
praenota
m
onomiu
Deuter
qui
rim,
haddeba
Elle
Secundum . Prophetarum ordinn..
t.
appellan
Legem,
6.
i.
Tora
'
“quos proprie
qui apud.' cos .Jesue Ben Nun dicitur.
faciunt, et incipiunt ab Jesu Jilio Nave,
conpingunt Ruth,

et in eundem
Deinde' subtexunt Sophetim, i. e. Iudicum librum:
a ; tertius sequitur Samuel, quem
quia în diebus Judicum facta, ejus narratur historii. e. Regum; qui III. et IV. Reguni
nos Regum I. et IL. dicimus; quartus Melachini,
„21%
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|

Ş
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răsăriteână şi în timpuile -următoare a fost de

“această credintă. Confesiunea lui Mitrofan Britopulos, (1625)
“numără numâi, csle 22 de cărţi întărind afirniarea sa.cu,
Grigorie Naz.,, Amfilohie şi Ioan : Damascen.1) Ciril -Lucaris?)
„(1629 latineşte, 1633

„confesiunile

grecește) are aceleași

însă. oficial

“a celui “din urmă

chiar

mau

fost nicicind -recunoscute,

respinsă

- tinopol (1638), Iași (1642)

cărţi. Amindoauă

la

sinoadele

şi -lerusalim (1672).

“ași mustră pe Ciril, că a omis

ba

din: Constan- .

Sinodul din

cărţi recunoscute de sinoadele

„ecumenice de canonice; 'iar cel. din Ierusalim, spre a

paraliza

încitva răul făcut. prin protestantizmul lui Lucaris, “primind
“confesiunea, lui: Dositei, recunoaşte unele apocrife „ca, . „părți

“genuine. ale Scripturii“ (prnora
zijs 'yeoagijs.)5)

!

xolumine cântinetur. Meliusque milto est, Melachim, î. e. Reguni, quam Mâmla-chot, î. e. Regnorum dicere... Quintus est Esaius; „sextus Jeremias; septimus
Ezechiel ;. octavus liber duodecim Prophetarum, qui apud illos vocatur Thereasar.
'Tertius ordo, I/agiographa.-passidet. Et primus liber incipit ab o;
secundus a
„ Darid,.quem quinque. incisionibus et uno Psalmorum: volumine comprehendunt;
„tertius est Șalomon. tres libros habens: Prorerbia, quae illi. Miste, i. e. Parubolas,
-appellant;. quartus Fcelesiastes, „i. e. Coheleth, quintus Canticuim Canticorimn, que
-. ătulo Sir Massirim praenotant; sextus est Daniel; septimus Dibre Iujamim i. e.
„verba dierum, quod signiiicantius, . . (cf. $ 45); octavus £Esdras, qui et ipse similiter

apud Graecos et Latinos in -duos libros divisus 'est; nonus E*ther. Atque ita fiunt |.

pariter Veteris legis libri 22 î. e. JMosis 5 et, Prophetariun 8, IHagiographorum 9.
Quanquam nonnulli Jtuh et Binoth inter Hagiographa scriptitent et-.hos libros

-“in.suo putent numero supputandos ac per hoc priscae legis libros vigiati guatuor,
: quos ete.,.: Hic prologus

seripturarum: quai

galeatum principium omnibus Libris,

-..quos de Hebraeo vertimus-in Latinum convenire poțest, ut scire valeamuş, . Quic„ quid extra hos est inter. apocrypha "esse ponendum. ”Igitur Sapientia, quae yulgo

" Salomonis. inseribitur, et Jesu filii Sirach liber et Judith et Tobias et Pastor (?
:lui Herma sau Esras graecus) non sunt.în Canone, Maccabaeorum primim libruni

- „ Hebraicum reperi, sccundus Graecus est, qiod ex ipsa paoque phrasi probari potest“.
Praef. in Jibros

Salomonis:

„Fertur

et

Tavigeros

Jesu filii Sirach liber et alius,

apeudezriyoăg.os, ani Sapientia Salomonis inseribitur... Sicut crgo

Judith

et

- "Tobi et Maceabaeorum libros legit quidem ecelesia, sed inter canonieas seripturas
„.mon'retipit, sic et hace duo xolumiua leget ad aediâcationem plebis, non ad aue„:toritutem eceteziastisorum doumatum confirmandam“. Aceste 22 de! cărţi, dar în

altă ordine, numără el în Bibliotheca, divina şi ad Paulinum (Schmid Lc. p. 165 sq.)

„„_%) Cele 22 de cărţi ale T. V. sint acestea..... numărăpe Estir, Rut şi
„„Jud, formează o carte; Plingerile nu. să amintesc, dar fără indoială le snbinţe:eze
„la. Ieremia... “Tobia, ludit, înţelepciunea lui Solomon, înţelepciunea
lui Isus: fiul

-.1ui. Sirah, Barul, ale. Macabeilor.

. ..... biserica lui Cristos nicicind nu le-a ţinut

de canonice şi autentice“ (Kimmel, Libri symbolici ecclesiae orientalis. 1843)...
-ș
32) El:primeşte de canonice pe cele cuprinse în can. 60. dela Laodicea. În
„„praxsă să cam abate, căci c. Tobit o numeşte scriptură; citează Înţelepciunea 1, 4s
cu este scris; consideră în urmă Suzana ca adevărată istorie (/immel |. c. 373—3815).
:
1%) sUrmind - canonului bisericii catolice : numim sânta Scriptură pe toate
. acelea, pe cari Ciri! fiind sprijinit de sinodul din Laodicea le. numără, şi cătră
acestea. pe acelea, pe cari el neinţelepţeşte... le-a numit apocrife: Înţelepcitinea

lui Solomon,

Judit, -Tobia, istoria

bălaurului, “istoria Suzanei, ale Macabeilor şi
..

.
1

0.
În biserica apusană
Augustin!) în
419)

sinodul

să recunose

la inițiativa. şi sub: conducerea lui
dela

Hippo

(393)2) și: Cartago :(397.

şi apocrifele de canonice..

|

Lucrul început la Hippo sa săvirşit în: conciliul tridentin rostîndu-să anatema asuţra celuice n'ar voi să primiâscă,
de canonice toate 'cărţile cuprinse în Vulgata,a cărei ediţie!

normativă:e cea din 1592.53)

a

Înțelepeiunea lui Sirah. Iar noi socotim, că şi aceste cărţi sînt părți genuine ala.
sintei Scripturi ca celelalte, căci datina -veche tradiţională, dar mai'virtos biserica,
catolică, neinădoelnie a, predat, că adevărate cărţi sînt erangeliile
şi celelalte cărţi
ale Scripturei, şi că şi acestea sint părţi aderârate, şi negarea lor e. asămenea
cu
lpădarea.* Din actele acestui sinod rezultă,. că numai 3, apocrife: să citează ca:
Scriptură sau: sînta : Scriptură: Sirab, Înţel. lui Solomon şi. Tobia (Kimmel |: e.) :
1) De doctr. II, S:. „In canonicis Scripturis ecelesiurum catholicarum quamplurium auctoritatem sequatur, inter quas sane illa sint, quae apostolicâs sedes'
habere et epistolas accipere meruerunt. 'Tenehit igitur hunc modum in Scripturis
canonicis, -ut eas, quac ab omnibus accipiuntur ecelesiis catholicis, -praeponat ''eis,
quas uitam non' accipiunt::în eis vero, quae non accipiuntur ab 'omnibus, praeponat ea5, quae plures gravioresque accipiunt, eis quas pauciores minorisque auctoritatis ecelesine tenent. Si dutem alias invenerit a pluribus, alias a. gravioribus haberi, quamquain” hoc facile invenire non possit, aequalis tamen auctoritatis eas habendas puto.... Ii. duoi'lihri, unus, qui Sapientia, et alius qui Ecelesiastiens
inseribitur: de quadam similitudine Salomonis esse dicuntur; nam:Jesus Sirah cos
conseripsisse constantissime perhibetur, qui tamen, quoniam» in. auctoritatem recipi
meruerunt, inter propheticos numerandi sunt.“ Contr. Gandent. I, 31: „Elane quidem seripiuram, quae appellatur JMaccabatorum, non habent Iuduei, sicut legem et
er Psalmos,. quibus Dominus testimonium perhibet, tanquam testibus
proplietas
suis Luc, 24; aş. sed vecepta: est abficelesia non înutiliter, si sobrie legatur vel au-

|
i
aaa
A
diatur.* (Oehler, PRE. art. Kanon.).
2 „Item placuit, ut praeter 'seripturas canonicas 'nihil în ecclesia Gen.legatur
Ex.
sub nomine divinarum seripturarum. Sunt: autem canonicae seripture:

„Lev. Num. Deut. Jesus Nace, Judicorum, Ruth, Regnorum libri
libri duo, Job; Psalteriuni Davidicum, Sulomonis libri quinqae,
phetarum, “Jisaias, Jeremias; Daniel, Liztchiel, Tobias, Judith,
duo, “Maccubacorum” libri duo.“ Astiel.şi sinodul din Cartaso

în înşirare,

canone,

Inocenţiu 1. (6pist. ad Exsuperium): - „Qui vero

brevis annexus

6stendit.

IHaee sunt, quae desiderata

quator, Paralipom.
duodecini, libri ProHester, Esdrae libri
cu puţine schimbări

libri „recipiantur in

moneri

voce voluisti :

Jesus Nave, Judic. I: Regnorum Moysi libri V, i. e. Gen. Ex. Lev. Num. Deut,etSulimonis
1. Y, Psalterium: "Item
IL.-IV, simul et Ruth; prophetarum libri XVI
_historiarum; Job liber I, Tobi liber'I, Esther I, Judith I, „Machabaeorum Il, Esdrae 1, Paralipomenon Il. IL.“
:
IE
a
serii”

deoarece
Aceste hotăriri însă în această biserită nau valoare generală,
Grigorie cel
tori renumiţi din “timpurile următoare sînt de părerea lui Ieronim. Buda, Aleuin,
Mare declară 1. Mae. si 'Tobia de ne-anonice (Oehler I. e. 265);-iar

cărților.
Rhabanus Mauvus ete. pănă la Cujetan ori eliminează apocritele din şirul
(Keerl,. Die
canonice, ori dezaproabă -pe ceice le pun pe o treaptă. cu ' acestea
E
e
DRE
Apokryphen d. A. '[.:140—44).

oecumenica et gene2) Sesiunea, a *IV. din 8. Aprilie 1546: „Sacrosaneta
.
Yeteris quam, novi testamenti,
valis Tridentina synodus.... Omnes „libros tam
ipsas.... pari pietaguum “utriusque unus Dâis sit auctor, nec non traditionesYero libroram îndicem
Sacrorum
veneratur,
et
suscipit
reverentia
ac
tis aflectu
possit, quinam sint,

huie decreto adseribendum censuit, ne cui dubitatio suboriri
scripti.
„qui ab ipsa synodo suscipiuntur, Sunt, vero infra

Testamenti

veteris

—
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că ea totdeuna

-- În privinţa bisericii siriene să observă,

a recunoscut de canonice numai pe cele 22 de
e
numai
'deilor. Peșito conţin
cunoaşte 'apocrifele, dar- nu

Iu-

cărţi ale

pe cele canonice; efrem Sirul
le recunoaște de canonice (Hâv.

„1 e I, L.pag. 408);în urmă episcopul Afraates (pela jumătatea veacului al.4.)'în cuvintările sale citează toate cărţile
canonice,

dar

,

apocrifă

nici o

(Bleek-Wellhausen,

Finleit.

E

..:

pag. 551).

Din cele espuse rezultă, că normativ în privința cărţilor recunoscute de
hiserică ca canonice sînt ediţiile bibliei. În traducerea bibliei făcută -de mitropolitul Șaguna să zice în precuvintare $. 7.: „Dintre cărțile Legii cei vechi să sacotese 38 de canoniceşti, cari biserica jidovească şi creştinească deopotrivă aşa
le-au primit, şi acelea. sint: Cinci cărţi ale lui Moisi, Isus Navi, Judec.:, nt, +
cărți ale Împăraților, 2 Paralipomenuri, cartea, cea dintii a Esdrii, Neemia, E-tir,
Iob, 150 de psalmi ai lui David, 3 cărţi ale lui Solomon, Cîntarea Cintărilor, 4
mari şi 12 mici. profeţii. ;.. Și celelalte cărţi ale Legii cei vechi să cinstesc, însă
nu asămene precum cele canonice, fiindeă este îndoială despre e!e, că ar îi scrie
' celorlalte
- după însufiarea, Duhului sint, şi să zice de ele, că numai cu ajutorul
- cărți canonice sau alcătuit de alţi bărbaţi cucernici şi înţelepţi. Acestea sint:
nțelepeiunea. lui Solomon, cartea lui Iudit, a lui Torie, Înţelepciunea lui Sirah,

Și aşa aceste

a doaua şi a treia carte a Esdrei, trei cărţi ale Macaveilor.
să întrebuinţază
lor'în

credinţă,

numai

iar nu

cărți

spre îndreptarea, năravurilor, şi spre întărirea, credincioşi-

spre

întărirea

dogmelor

eredinţii.“:)

i

-

Sinta Seriptură în limba grecească (ediţia oficială dela Moseva 1821, 40)
___
conţine (după Reuss, Die Geschichte der hl. Sehriften N."1's ed. 5. $. 338.) „toate

apocritele, Ezra în amindoauă recenziunile pelingă Neemia, la tinea, cărţilor isto-

rice 4 cărți ale Macaheilor, profeţii mici şi mari înainte de cărţile poetice sau de

cărțile

înţelepeiunii,“. Deosebită

de

aceasta ebiblia rusască oficială (Petersburg

quinque Moşsis, i. e. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium ; Josnae,
Judicum, Ruth, quatuor Regum (Sam. şi Reg.), duo Paralipomenon, Esdrae primus

et secundus; qui dicitur Nehemias, Tobias, Judith, Esther, Job, Psalterium Davidi

cum centum quinquaginta psalmorum, Parabolae, Ecelesiastes, Canticum * Canticorum, Sapientia, Ecelesiasticus, Jsaias, Jeremias cum Baruh, Ezechiel, Daniel, duodecim Prophetae minores, i. e. Osea, Joel, Amos,. Abdias, Jonas, Michaeas, Nahum,
Habacuc, Sophonias, Aggaeus, Zacharias, Malachias; duo Machabaeorum. primus
„et secundus.,. Si quis autem libros ipsos integros cum; omnibus suis partibus,
“prout în ecclesia, catholica, legi consueverunt et in veteri vulgata latina editione.
habentur, pro sacris et canonieis non susceperit, ei traditiones praedictas sciens
et prudens contempserit, anathema sit“ (Richter, Canones et decreta concilii Tridentini pag. 11).
i
|
”

1) Unele parimii sînt luate din cărţile apocrife.

: Din

acest citat vedem,

că lui Solomon

|

,

să atribue 3 cărți numindu-să sepa-

rat Cintarea Cintărilor, iar în textul Dibliei stă:
lui Solomon, Cint. Cînt, lui Solomon — aşadar
39. Plingerile lui Ieremia nn să amintesc, deşi
Ieremia ca carte separată. De cărţile lui Barul

Pildele lui
e o greşală,
în text sînt
($. 8) zice:

Solomon, Ecleziastul
căci alteum suma €
puse nemijlocit după
„soborul Laodicei şi

cel dintii dela Nicea, au preeunoseut cartea lui Baruh de canoni-ă“ (ef. can. GO
dela Laodicea, care a fost întărit prin can. al 2. din sinodul trutan şi can. 1. al
sinodului al 2. din Nicea); de cintarea celor trei coconi deşi lăpădată de Ieronim
„poate

răminea

nevătămată.*

În urmă,

înşirarea

cărţilor

în

precuvîntare:

nu “con=

sună cu cea din text, deoarece în aceasta e pusă la fruntea apocrifelor Tvrit (nu
Lovie ca în precutintare); a 2. Ezra (in înţelesul precuvințării) lipsește, dar e
adausă rugăciunea lui Manase.
i
:
.
:

“

—

3371

—

.

aceasta e următorul :
1876), care are numâi 3 ale Macabeilor. Numărul cărţilor în
itul
lor rugăciunea lui MaPentat. Iosua, Jud., Rut, 4 a Reg, 2 Paralip. ; la sfirş
ască), Tobia, Iudit, Esmase; 1. Ezra (cea. canonică), Neemia, 2. Ezra (cea „grece
nea lui Solomon, Înţelepepciu
Înţel
Cint.
Cint.
Eclez.
Prov.
i
(151),
Psalmi
Iob,
tir,
Baruh, Ezechil, Danil,
ciunea'Ini Sirab, Isaia, Ieremia, Pling., epistola” Îmi Ier.,
ale Macab. 3. Ezra
cărţi
3
l),
origina
textul
i
în
înşiraţ
12 profeţi mici (cum sînt
e la rug. lui Manase şi la ps. 151) e
de comun a 4; Ezra). La toate apoecrifel(şi
şi notiţa „nu (să află) în
adausă observarea : „tradus din greceşte“, la unele încă
observă: această carte nu (să textul evreesc&; iar la, ultima Ezra (16 cap.) să
ne si cele ruseşti sint ficute .
află) în textul evreesc ari grecesc. Traducerile slavoa
traducerea lui Șaguna nu să
în
şi
ca
Dar
sq.)
446
e.
|,
k,
(Strac
- din Vulgata“
celor canonice.
al
de
fe
apocri
or
cărţil
l
tiparu
deosebeşte întru nimic
Moscrei, în catihizmul său
olitul
mitrop
1868),
(î
t
"Cu toate acestea Filare
Întreb.: Cite.
canonice.
cele
pe
numai
ă
număr
(aprobat de sîntul Sinod dirigent)
lerusalim, s. Atanasie cel Mare
cărţi sînte are T.. V.? .Răsp : Sintul Ciril dela
numărul original, ce-l au Evreii în
şi s. loan Damascen numără 22, ţiindu-să de
Teol. IV, 17.. Întreb. De ce trecen,
Damas
Ioan
89.
epist.
.
Atanas
S.
lor.
limba
Pentrucă, precum zice apost.
hăsp.
or?
Tudeil
area
număr
samă
în
hue hăgătă
a vorbit. Întreb. Cum nuDzeu
ceeace
ințat
încred
s'a
li
lor
Paul — Rom. 3,, —
mod : Gen. Ex., Lev.,
orul
următ
În
Răsp.
V.?
T.
mără s, Ciril şi Atanas, cărţile
Cronic. (Paralipom.)
2.
1.
Reg.,
1.
3.
Reg.,
2.
1.
Num., Deut., Iosua, Jud. şi Rut,
Psaltirea, Pror.,
ob,
Estir,
a,
Neemi
c.
De
1. Ezra şi 2, sau după inscripţia grec.
ler. Ez., Dan., 12 prof. „mici. Întreb.
Is.,
Cint.,
Cint.
cus),
siasti
(Ecele
Eules.,
penaccea
De
Jăsp.
cărţi?
alte
şi
lui Sirah
ce nu să amintese aici Înţelepciunea
aceste
'Întreb. Ce trebue să credem noi 'de
trucă nu să, află în limba evreească.
menite de părinți de a să ceti
sint
ele
că
zice,
Mare,
cel
ie
cărți? Băsp. Atanas
şi îm. Cum să poate hotări mai deaproape
_celoree să primese în biserică Întreb
în următorul. mod: 1.
i
împărț
poate
să
-Et
Răsp.
v.2
mai virtos
“părți: cuprinsul cărţilor p.
TI. Y.; 2, cărţi istorice, car conţin
cărți legiuitoare, cari sînt baza
profetice, cari
cărţi
1.
ei;
evlavi
tura
învăță
christl.
istorie ; 3. cărți didactice, cari conţin
speţial despre [3. Cr. (Ausfiihrlichernthal, ca
ennţin prateţiile despre viitor şi în
Kirehe, tradus de Dr. Blume
kathol.

morgenl.

der rechtgl.
Frankfurt a. M. 1872).
adaus la istoria.bis. rus. de acelaş,

Catechisinus

ş. 115.

Canonul

DN.

|

erilor T. N. întimpinăm
Cele dintii urme -de culegerea scri
10,7 presu-.
Sq-, iar 1. Tim. d, sa Cf. Tic.
în 9. Petru 3,
a era cunoscută în mai multe
pune, că - evangelia după Luc
că comunele creștine foarte de
biserici. Din Col 4, ag Teesă,
mai mult sau mal puţin intime;
timpuriu întraseră în legături
sale şi Policarp.2) Aceste ra“ec. dovedeşte pentru timpurile
ţinu cam acelaş ciclu al scriporturi „aduseră cu sine, că să
auunii?) a scrie cărți spre a da
"erilor sînte, cînd. începură

,
|
,
AR
o
că mergind ciie
1) C£. 1. Cor. 1. Petru,
Ianat
Și
vol
scris
ţi
3, 26): „Mi-a
„5 Fl. 183 (la Bus. IL. E: voastre; ce voi îi face, avind timp potrivit, sau
rile
Ignatie
neva în Siria să aducă scrie
, v-am trimis epistolele lui
la voi- Precum aţi dorit
,
trimite pe altul
“i
voi
Ă
.
ae
avem no! ete.”
trăind apostolul Ioan
trimise noauă şi altele ce
7) istoriseşte, că unul încă
3) Ieronim (De vir, illustr.
al 2. şi. 3. să, nasc
veacul
În
Paul.
lui
e
numel
sub
lilor (Evang. şi Acta
a compus în Azia 0 seriere
viaţa lui Cristos şi a aposto
N,
multe legende şi tradiţii dezpre afirmă, că apostolul loan a fixat canonul T.
254)
apocrife). Fotie (Bibl. cod,

— ce nare temei istoric.

DE

|

28

toritate învățăturilor lor' (2. Tes. 3, 17-15); ba comunele
„creştine hotăriră şi asupra caracterului 'apostolese al cărţilor, .
cari fuseseră lor scrise!) sau le primiseră dela altele...
Părinţii apostoleşti fac aluziune,?).
să provoacă direct,
„ori au alegate:) din toate părţile canonului în forma actuală.

“ După diînşii, pela, începutul veacului a] 2;, Papia5) “aminteşte
evangelia după Matei, Marcu, 1; Ioan. şi 1. Petru; Claudiu
Apollinaris numai ev. după Matei: (pag. 150); Atenagorat) are

locuri din. Matei, Ioan, 1. 2. Corinteni.?) Lustin Jlartirul în
memoarele sale (cf. pag. : 200) face. aluziune -la: epistolele
apostoleștis), consideră Apocalipsa. de opul lui. loan (Dia.
e Tryph.

p. 308),

în urmă “Teofil dela Antiohia

vorbeşte

de.

1) Io 21, 4. 1. Cor, 16, ş4. 2. Tes.:3, aş: ape Gal. Gu. Col. 4, see Apoc. 22.
- Sigure erau comunele prin aducătorii scrierilor (Rom. 16,,. 1 Petru 5, 3). Irineu
(Adv. haer. 3, 4, 1): „Quid enim, etsi dealiqua modica quaestione diseeptatio esset,
„Ronne oporteret in antiquissimas recurrere ecclesias,in quibus Apostoli conversati

sunt, et ab eis de praesenti quaestione sumere, quod certum

et liquidum

est?*

“Tertulian (De praeser, 36): „Age iam, qui voles curiositatem melius exercere .in
negotio salutis tuae, percurre ecelesias apostolicas, apud quas ipsae adhue cathe-!
drae apostolorum.
suis locis praesident. apud quas ipsae authenticae literae eorum

recitantur, sonantes vocem et repraesentantes faciem

uniuseniusque

.. Legem

et

Prophetas cum evangelicis et apostolicis literis miscet et inde potat fidem“. Adv.
Mare. 4, 5: „Id esse ab Apastolis traditnm, quod apud ecclesias apostolorum fuerit
sacrosanctum. Videamus... quid etiam Romani de proximo sonent, quibus evange„Vium Petrus et Paulus sanguine quoque suo signatum reliquerunt. Habemus et
Joannis alumnas ecelesias, Nam etsi apocalypsin eius Mareion respuit, ordo tamen episcoporum ad originem recensus in Joannem stabit: auctorem. Sic et' ceterarum
(scripturarum) generositas recognoscitur“.
PR
Pa
Da
-

2)

Polie. ad Phil. 3,1213. cf. Hug

lea.

„£) Clement „Rom. la, 1. 'Cor.; Ignatie la, ep. e. Efez.; Policarp la Fil. .
,
%) Din ev. Mt., Le. Io; Acta; ep. c.'Rom., 1. 2. Cor., Gal, Ffez., Fil., 1.
Tim, c. Evrei, 1: Petru, 1. lo. —-Cf. Barnaba 4 cu Mt. 20. 13 Clement. "Rom.

1. Cor. 18.

cu. Le, G, ss sq. €. 35 cu Rom.

Lys. ce. 4Gcu Mt. 18, pc. 19ecul,.

Petru 4,4. €. 3, 9, 12. 17. 36. 4Tcuep.e. Eyr.; Ignatie ep. c. Smirn. Gcu Mt 19,
e, Polie. 5 cu Efez. 5, zs. ce. Etez. 2 cu 1. Cor..1, sa 16 cu 1. Cor.'6, 4. 18cul.Cor. 1, sș: so- aş 50. €p. €. Filadelf. 1. cu Gal, 1. 7en 10.3,,. Secu Fil.2,,.

ep. c. Rom. 3 cu 2. Cor. 4,ue. 6 cu At. 16,3; Policarp ep. e. Fil.

2,3. 1. Petru 1,, şi Efez. 2. 2 cu 1, Petru 1, cat: 3

4 cu
12, 7
2 să„e.
3, 135

1 cu

Acta

Le Gai Mt Bin

1. Tim. 6, s-o. 5 cu Gal. 6,,. 1. Petru 2,
şi. Cor. G, 9: se... cu. Rom.
Și 14, so-:7 cu 1. 10. 4,3. 1. Petru:4,,. Mt. 6; şi 20, a. Scu 1. Petru
aq: 12 cu Efez. 4, ea şi 1. Tim, 2,1. ș. (Există şi raportări mai puţin Sigure,
Clement Rom. 1. Cor. 2 la Tit 3,,. 29 la 1. Fim. 2, ş. Di la 1. Tim. 2
ap
Ignatie ad. Magn..8 la 1. Tim..1,
ad Eph. 2. la 2. Tim... m etc). .
5) Eusebie, IM. E. 3, 39. cf. pag; 297 obs. 2,
Ă
|
2 A pol. 9. 11. 27.
.
E
E
„a
| 2. *) CorDe, Ss
resurrectione 16 I pag.s 202 citează 1. Cor. Cor. 1515 sa CU „după ă apostol
ajoi
apostoli, ;.
.

„=
6) Sigur la Gal. 4, „3; probabil la :Gal, 5, so (în Apol. p. 40 ed, Col). —
Huschie reproduce (1. e. 3, 26) din lustin:. „marele. misteriu al covlavieie
cf. 1,

im. 3, se.

,

.

—

ev. după Ioan: şi altele “(ad

ep. e.

Romani

lipsa.!)

și: 1.

3909: —.

Autolye. :3,

Timotei (2,4,

12.

de

și:Apoca-

a,

Pola mijlocul, veacului “al 2.: canonul
mare

13. 2, 29),

2) recunoscînd

importanţă.

Acesta,

conţine

(După

lui Afarciun?) e de:

Tertulian, Adv.

Mare.

4, 1—7) 10 epistole pauline și 1 evangelie; alte cărţi ale T:
N. n'a primitel din - motive “dogmatice, baa alterat chiar:
textul celor recunoscute; iar. evangelia lui Murcion este cea,
după Luca, dar acumodată. principiilor
lui. erctice.5)
În deceniile din urmă ale acestui. veac s'au compus: a)
- traducerea “siriană - Peșito, câre- conţine:4 evansulii, Acta,

epistole a lui' Paul,. epistola cătră Evrei, Iacob, 1. Petru," 1:
Ioan. Mai tîrzin (poate în veacul al 6.) s'au adauis celelalte
cărți.4) b). Cunonul “sau fragmentul muratoric?) are: 4 evang.,
Acta, 13 epist. pauline, cel puţin 1 ep: a lui Iâan (1. şi încă
una, de. nu toate. 3), uda, Apocalipsa lui loan şi Apoc.
(apocrifă a)..lui Petru.5) :c) traducerea. latină din acest: timp

numără

toate cărțile T; N,

IAR

e

1) După Eusebie H. £.-6, 24, vezi, pagina 314 obs. pi

-

13

-

|

..

lui, Cerdo are numai 10 epist.- paul.. (Ps, Tertul.:De prarser.
__2) Înaintea
ereticii din
51); Tatiau compune Diatessaronul, să provoacă la Acta, 1. Cor.. De
veac, 2. 3 ştim că să provoacă la evangelii, Acta şi epistolele lui Paul (Irineu,

Adv. her.

.

1, 1.3), Aceeaş stă de Valentin şi-aderenţii lui (Epifane Haer. XLI);

„E
Mi
de Ofiți, Basilide şi alţi gnostici (Philosophum.).-:
evan5) Irineu ef. pag. 172 obs. 9. Tertulian (Adv, Mare. 4, 3): „Mareion
*
gelio scilicet suo nullum adseribit auetorem, quasi non licuerit ii titu um quoqie
aftfingere, cui nefas non fuit ipsum corpus .evertere; ibid. 4, 1—7: „Evangelium
quos
“eius (Marcionis), quod interpolando suum. fecit*; „EX his commentatorbus,
ă
e
„habemus, Iucam videtur Marcion. clegisse, quem caederet.“,

-

afară de unul
* Toate manuseriptele Peşitei conţin numai aceste 3. cărţi,
şi Ludi, * Mai
Ioan
2.
Petru,
2.
şi
are
care
Oxford),
din:
Bodley
(în bibliotera
o Apocalipsă,
Florenţa)
din
codice
întrun
şi
tirziu
(mai
Leyden
apoi s'a găsit în
siriană în manuscript, edatălă 1627 de Dieu. Traducerea celor 4 epistole catulice

încnare; aceasta
mai mici să deosebeşte însă de ca din Peşito, deci. e făentă mai
că Pezito a avut
„aBă'loc şi la Apocalipsă. Hug 1. c. 6d. 1. pag. 356 sq, afirmă,
în veacul al +. păla început toate cărţile T. "N. omiţindu-să cele 4 epistole abia
„Finleit. îns N. T..
Michielis,
rul...
S
Efrem
lui
mărturia
pe
el
bazează
o
sa
rerci
e
Peşito.
în
lipsia
Erei
cătră,
epistola
şi
că
„L. p. 363 sq. zice,

latineşte în apus;
3) Un registru al cărţilor canonice sau de cetit, a compus
pentru catehumeni. Antorul pare fi membrul unei - biserici
la sfirşit să zice, ,
italiene, poate chiar din Roma, a trăit în veacul al 2.; devarese

un fel de îndrumare

sub pana Piu |. (142—57).
“că serierea, lui 'Hârma nu s'a . făcut tocmai de mult
din Mediolan întrun
Muratori a găsit acest. fragment. în biblioteca: ambroziană“ în. Antiq. italicae med. 1740
la
edat
l-a,
şi
9.
8...sau
al
veacul
din,
" manuscript
E
DN
ea
II
aa
.
3, 854...
-aevi,
trebue îndreptată, şi atunci %) După unii” originalul e grecesc şi traducerea
recitantune
Petri

Joannis et
să aminteşte 1. Petiu. Textul: „Apocalypsin 'etiani
îndreptat: Apocalypsin
„pimus, quam. quidem ex nostris legi in ecclesia, nolunt,“

.

—

330 —

—Catră,. sfi situl veacului

al 2. şi

începutul .veac..al 3.

aflăm colecţiuni . mai „complete ale cărţilor T. N. _Irineu,')
Clement . Alexanărinul?) şi Tertulian3) recunosc: cele 4 evang.,
Acta, '13 epistolea lui Paul, 1. Petru, 1. Loan și Apocalipsă;
au

numirea

eva

yehov, tie

jehzor,

|

evayyeliză, însty umentun

evangelicuim, iar pentru! scrierile apostoleşti - (îndeosebi' ale
“lui Paul şi Acta) dadarolo, ddtoaroâtizov, AnooroAză, înstrumentun apostolicun,*) |
Autenticitatea,. epistolei. cătră. Erei e. sigură pentru acești
“3 învățători, dar. să deosebesc cu privire da autor (Ş. 101);
_9.- Petru, .ep.

lui

Iacob,

3. Loan

nu

să amintesc,

împrumutări .din ele;5)2 . Ioan recunosc - “Trineu
a. lui Iuda : Tertulian?) şi Clement,

deşi să

fac |

și Clement,%).

Na

'etiam Joannis (sil. habetur):

Et- Petri

unam

(în opuinere duac

epistolae) recipi-

mus.“ Epistola cătră, Eyrei 'pare a mu fi existat în canon, Sau o înţelege sub
epist. ad Alexandrinos _(p. 273: obs.'10). Canonul conţine şi alte scrieri i & 101),
apoi e corupt şi mane: deci autoiitatea, lui e mărginită.
:
1) Ade. haer, 3,11, 8 espune pe larg! evangelia, în 4 forme şi rapor tul îstoric al evângeliitor (îb. 3,1). Aci lipsesc cpist. e. Evrei, Iacob, 2. Petru, 3. Ioan
şi Iuda; iar pastorul lui Herma şi l: epist. Clem, au autoritate mai canonică,
,
: După Eusebie, [H. E. 6, 1! are-toate cărţile T. N. apoi epistola lui Barnaba şi Apocalipsa lui Petru; adese întrebuințază epistola lui Clement şi păstorul
_-(b, 6,.13). În scrierile păs'rate dela el nu îutimpinăm însă citate” din ep. lui -

- Jâcob, 2. Petru-şi 3. Ioan.
-

5) În scrierile sale

II

i

ciiează : cvangeliile, „Acta, .13 cp. pauline,

1. 2. loan,

„1. Petru, Iuda, Apocalipsa,
|
4). Inineu, Ady, heer, IL, 3 zice de Valentinieni: „Xa aduc dovezi numai dq n
(scrierile) evangelice şi apostoleşi „.. ci şi din lege şi profeţi,“ iar ibid. 3, 1,8.
numeşte ce'e 4 evangelii 70 cvayyetow TETOG 09 poy. Asămenea vorbeşte *
Clement Alex. Strom. 5 $. 5 pag. 661. 6, 11. 784 şi 7,3, 336 de o erungelie şi .
apostol sau apostoli; iar Tertulian (De baptismo 15) de Domini ecangelium și
apostoli

literae;

(De

putlicitia

11.

12%)

de

erangelium

apostolicum

inst amentitj

(De resurr. carnis numără Ja instrumentum apostolicum c. 33. evangeliile,

c. 38.

Apocalipsa, €,.39. Acta, €. 40 instrumentum Pauli), Eu le dă numire.comună (ca
Tora. şi profeţi), deşi partea a 2. încă nu era încheiată; Nora Testamenteni sau
N, Instrumentiun (Contra Mare. 4, 1: „Alterius instrumenti vel, quod magia usui
est dicere, testamenti*. numi du-l ady. Prax. 15 nocum testamentun, Şi ibid. - -20
totiin

înstr zientiem. „ictriutegue

testantenti

alteum

-însămnează

la dinsul

novum *

testamentum retiziunea, creştină, nu serieri, cf. e. Mare. 4,22; de pudic. 12)..
|
5) Irineu: Ady, aer. 4, 10, 2 ct. Lac. 2,,3; ibid. 5, 23, 2 ef. 2, Petru 3;
Clement, Strom. 6,.18, 825 ef. ac 2. ȘI Cohortatio 10. p. 83 cf. 2. Petru 2,,. |
e) Irineu, Ade. haer. 1, 16, 3. 3, 16, 5S ef. „pas 306, obs. 1; Clement <dlezan-drinul cf. $. 107.
”
n
2 De habitu muliebri 2: Bo aecedit, quod Enoch apud Judam apostolum

testimonium possidet“; Clem. Ale, Pacdag. 3, Spa. 280; Strom. 3,2 pag. 515.
cf. pag. 308. obs-4. 5
Mi
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Origen

- scriitor bisericesc care
întiiul

este

tratează. de.

canonice toate cărţile T. N., pentrucă. astfel l-a învăţat tra
diția1) canonul lui: e recunoscut pănă în “veacul al 4.2) Codex
din veacul al: 3. a păstrat canonul bisericii - Claromontanus
|
o
E
africane! din acel timp.
__ Bpocă în istoria canonului T. N. face Eusebie, care îm-

părtăşește rezultatul cercetărilor în Istoria sa bisericească (3, 25).

.
EL împarte cărţile T. N. în: a) omologumene: 4 -evangelii,
ciActa, epistolele pauline, 1. Petru, 1. Loan, dacă voieşte
Iuda,
neva şi Apocalipsa; b) -antilegomene :. epist. “lui Iacob,
Herma,.
lui
păstorul
2, Petru, 2. 3. Loan; c) notha: Acta, Pauli,
ConstituApocalipsa lui Petru (ibid. 3, 3), epist. lui Bainaba,

iunile apostoleşti, “eine voiește Apocalipsa, după unii încă evan-

gelia după Evrei;
1) Eusebie, E.

app

aa

d) eretice.*)

N

e lămurit de cele 4 evangelii ($$ respectivi).

vorbeşt
in evanăeII. ed. Ruae. p. 412: „Sacerdotali tul:a primus
singulis tubis

E. 6,22

Iomil. 7. în Jos,
, Lucas et Joannes suis
lio suo Matthagus încrepuit, Marcus quoque
să pronunță la Eusebie. e. ct. pag. 205
sacerdotalihis cecinerunt.* Asupra Actei
lurum -gesta deserilens“ seil. adăit
aposto
obs. 6. şi Homil. 7. în Jos:: „Et Lucas. 14 epistole: „XNovissime autem iile vePaul
lui
e
atribu
loc
care
în
tuba canere,
epistolarum 'suarum fulminans tubis muro3
niens, qui dixit..., etin quatuordecim
. dogmata.. usque ad fun-

et philosaphorum
Hiericho et omnes-idolotatriae machinas
sale; 1. Ioan şi 1 Petru (TV. în
damenta, dejecit,* -citînd din ele în opnrillee numeşte „epistole; catolice,“ ce mai înce,
Joann. la Eueebie, 1. e.) sint autenti
paz. 299 obs.
cele'alte nu (ef. pag. 297 obs 6;
timpinăm Ja ep. lui Iuda, iar la
Epistola că4.
obs.
315.
.
ef..pag
În privința Apocalipsei
Juan vezi
8; pag. 304. ohs. 2)
2:38.
Petru;
2.
la
6);
s.
-74-oh
'obs.
308.
tră Evrei e paulină (cf. mai sus și pas.
pag.
Jada
4;
obs.
4; Iacob, pag. 297.
pag. 299. obs. 8. pag. 206. ohs.
epistolarum suarum. personat

etiam duabus
4. (Homil. 7. în Jos $. 1:.„Petrus 'Addit nihilominus et Joannes tuba cancere, per
ite. a cinstit toarte
tabis ; Jacobus qnoque et Judas.
este, că Orizen intre alte apoer
şi apostol (ilom,
epistolas suas*). De observat
El păstrează numirea ecangelie

lui: Tertulian
evangelia. după Evrei şi: păstorul.
numeşte întregul (după exemplul
-19. în Jos. Opp. vol. 3. p. 26%);
Acta, €pl- -:
elii,
evang
N.
T.
în
începe adecă a să, deasebi
|
; zau) Ba9zn,
.
N
,
|
care :
3),
al
veac.
sto'e apostoleşti şi Apocalipsa.
a
tate
jumă
Alexandria (după
2) Abatere face Dionisie dela olească a Apoenlipsei (pa 315. obs, 10).
nea apost
a
nu neagă inspirația, dar origi
oscute de rânonite; ln
numără cele în genere recun
3) La clasa întiin să
nonire ; la a d. cari
.neca
'sigur
cele
treia,
a
Va
ire;
le-au întrebuințat, cum
doaua, cari nu au această însuș
iar seriitorii bisericeşti nu,
i, Ioan, etc. Ele nu
au fost compuse de esetici,
Andre
lui
Acta
.ete.,

Matia,
sint : evangelia, lui” Petru, Loma,
dvootfii.
ate fiind. TONA NGVTI %ut
lăpăl
e
trebu
ci
a,
noth
la
ra
riumă
„a ansă pot
zice:
căci
,
notha
şi
mene
l'go
ptoato
beşte tocmai striet între anti

* Eusebie

nu deose

să numere,

şi sfirşeşte:

trebue, să
egomene, pe.cari a tă
buinţază uncie cărți că antil
între
;“
mene
lego
anti
la antil-gomene,
sînt
Iacob
hai
acestea
ola
epist
ră
numă
e.
erza. L,
şi ibid. 3,3
notha
la,
dată le numeşte notha şi vicev
Lac.
lui;
epist.
23
notha; îbid,-2,
antilegomene,
între
e
Iuda
iar păstorul Ini Herma la
lui
epist.
n.
egomene. În 1.
păstorul lui Herma la antit
ibid. 6, 14 toate 3 la antilegomene

tilegomene

apărţin,“

continuă:

„la noth

Petru la notha, iar
“ep. lui Barnaba, Apoc. lui

332.
Epistola

cătră. Evrei nu: să amintește

(3, 25)

să în general de epistolele pauline“ ; e. probabil

vorbindu-!

însă

că a

înţeles-o, pentrucă ibid. 3, 38 o atribue lui- Pauli), deşi nu
ascunde. unele îndoeli, sau o: numără la antilegomene (p. 275).
Astfel să poartă el: și faţă de Apocalipsă. nuniărindu-o 1. c.
3, 25 la omologumene, apoi la antilegoinene (pag. 315).2).
Pe încetul cărţile controversate. să primesc în' canon:
jar cătră

sfirşitul

veacului

al 4.

canonul.

bisericii

orientale

e:

fixat, ce rezultă din mărturiile lui Atanasie, Efrem Sirul) .
Cir il Terusalimiteanul,3) Grigorie : ; Nazianzeanul, 5) Epifune?) şi
“sinodul din Laodiceu.3). Îndovli mai există în privința: Apocalipseila Cir41,*) Grigorie Nazianz.10), Amfilohie!) şi Crizostom.!2)
eronim15) afirmă că pe timpul său această carte în orient nu

e recunoscută,

De altă „pare, vedem însă, că să primesc în

(ef. înid.. 6, 13 ep. lui ada, Barnaba şi C-ement Rom.). După acestea 'să poate!
afirma, €că "Eusebie împarte” cărţile în omalogumene, anti'egomene sau notha şi
ărona
su Ovooifij, (ibid. 3, 31: 1. scrieri sinte; 2, antilegomene, dar de

mulţi cunoscute în inai multe

comune)

şi 3; de tot falze, 10 7EA5$ . 709u,

şi străine de otodoxia, apostolea: că]. De al:ă parte însă trebne constatat, că el to,
tuş fare densehire între antileg.mi. Şi notha, dind celor: dintii (cele5. epist. carol.)
„întiiul rang, jur celorlalte (păstorul, ED. lui Barnaba, ete.) al doilea. ce să întăreşte şi prin împrejurarea, că ibid. 2, 23 vorbește de 7 epistola catulice (evl dintii

care le-a vat această :numire comună; mai tirziu deveni generală).

1) „Paul d scris esreeije, a tradus- -0 Luca '— după unii, Clement Romanul
după alţii.“
|
3) Nu ştie unde so numere, pentrucă ştiea, că unii o primesc de canonică, alţii nu; foarte bine jutea s'o" pună între antilegomene.
3) Epist. fest. 39 numără toate! cărțile canonului
de.azi; la Ga
| pUrwozo teva păstorul Ini Herma/.şi Constit. apost..
—

,

+). Să provoacă “la cărțile canonice, cf. Hug. |. e. L. 307 sq.
5) Cat. 4, 20 eschide Apocalipsa şi să abate de Eusebie numărind antilegomenele la omologumene.
6) Carm. 33. conţine: 4 evans:, Acta; 14 epist tole a lui Paul, 7 catolice (lac. 2 Perru, 3 loan, Iuda), adaogă apoi. Ca este afară de acestea! nu să ține
de cărţile adevărate,
î) aer. 70. e de.părerea lui Atanasie.
5) Can: 60 omite Apocalipsa. Enistolele lui Paul urmează după cele cato-"
Jice: Râm., 2, Cor., Gal.; Etez., il, Col, 2 Tes, Far, 2. Tim, Tit, Filim.
2) Vezi iohs, '5, |
”
1) Vezi obs, 6.
:
E
.
1) Episcop în Iconiu ( pela 395), Tambii compuși pela 375 conţin toate
cărțile T. N. afară de Apoe.; unii atacă ep. e. Evrei; alţii recunosc 3 sau 7 epistole catolice (Gullandi, Bibl. VI. p. 503).
.
„32 Opp.-ed. Montfaucon VI. 308 sq: lipsesc” Apoc. şi it epist cat.

55) Ep. 129 ad Dardanum. .

*

388
„canon
- mile

cele 2 epistole : a lui. Clement “ Romanul Şi Constitauţiu-"
E

-

|

- .

apostolești.!) .

Cercetările teologice şi istorice hotărăse canonul

a

T. N. de' acum

înainte

în

biserica orientală. Eutaliu împărțind cărţile acestuia pentru. trebuințele liturgice
nu aminteşte Apocalipsa. Registrul codicelui alexandrinean numără 2. epist. a lui
Clenient ltom., iar la cărţile canonice e adausă Psaltirea (apocrifă a) lui Solomon.
Cun. apost. 35 nu are Apoe., dar epistolele lui Clement şi Constit. apost. Const.
apost. 2, 57 nu există epistolele catolice» şi Apoc:,
'ce întimpinăm și la Cozma Iudicojl. (peta. 535, Topogrăphia Christ. V. p..242. VII. 290). Teailiu împărtăşeşte .
tradiţia bisericii din Nisibis -atirmînd. în opul său (1, 4. 6. 7), că există îndoieli
cu privire la, Apoc. şi împarte s. Scriptură în cărţi: “recunoscute de biserica întrează (ovang. Acta, 14 epist. paul, 1. Petru,:1. loan; la cari unii mai adaogă:
Iac., 2. Petru, Iuda, 2. 8. loan), trase la îndoială, şi sigur nccanonice. Stihometria
Iui Xicefor (patriarh în Constantinopol, + 828; registeu din veacul al G;, adaus
la Chronoaraphia brevis a acestuia) are evangeliile, Acta, 14: pauline, epistolele
catolice; antilegomene sînt:' Apocalipsa lui loan, lui Petru, ep. lui Barnaba şi
evang. după Evrei. Sinodul Trulau (692) nu fixează canonul “LI. N., deşi să provoacă la registrele existente, adecă la Can. ăpost., sinnd. din Laodicea, Atanașie,
"Grig. Nazianz.,, Amtilohie şi sind. din Cartago: Joan Damascen (De tid. orthod,
4, 17) numără la cărţile canonice -Constit. apost., iar după un minuseript şi epistolele lui Clement. Sinodul 2. din "Niceea repețeşte hotirea celui trulan. Amin-.
după cire un aator mai
titul patriarh însuş a compus un registru al canonului,.
tirziu a făcut Sinopsu s. Scripturi, care. urmează întru toate lui Atanasie, cui să,
şi atribue (falz) opul; probabil este însă că aşa să numia autorul și pare a fi compusă în veac. al 10. Fotie a urmat în Nomocanon hotărirea sinodului trulan (4. ev,,
Acta——kilimon fără Apocalipsă). După Zonaras (pela 1120) unii numără "Apoc. la,
_*
„cărţile canonice (Boveregius, Sinodic. I, p.. 56 ad can. 85.:apost.). Alexie Aristenus
(Iuda
Iacob
Ioan.
3
2-Petru,
pauline,
epistole
11
Acta,
evang.
are:*4
(pela 1160)
şi „Constit.
şi Apoc. lipsese.— poate din eroare), epistolele lui Clement Romanul
e'normativ
apostol. (Beveregius |. c. p. 57). Pentru Teodor Balsamon (pela 1200)

trulan' (Beveregius,

1. c. 59). Blastares (pelu 1335) are: 4 evang.14 epist.

sinodul
şi Apocalipsa. Lippauline, 2 Petru, Iacob, 3 Ioan, Iuda, 2 Clement, Const..apost.
din eroare, căci în text
sesc Acta şi ep. cătră Lrilimon uceă din urmă, fără îndoială
|. e. 11.). Nicefor Calisti,
zice apriat 14 epist! a lui Paul, Syntagma, ed. Beveregius
Ciril » Lucaris g-a
46].
45.
2,
E,
EH.
notha,
la
apost.
Const.
numără
(pela 1330).

|

comparind deosebidat măre silință a, aia ceva pozitiv în privința canonului; iar.Apocalipsa“
[Con es.
tele canoine ajunge la rezuitatul: „căror noi mai adăugăm
Petru Movila zice numai:
Christ, tidei; ct. contrazicerea cu can. 60 din' Laodieva|. aşa şi a T. X G sau:
s. Spirit,
„De accea, precum Scriptura '[.'V. e învăţătura credinţii
Con a, |
şi. bisericii „ef.
ale
„Apostolii şi profeţii,să numesc fundumente
1872;
Ortod, tradusă de B. Constantinescu, Biicureşti-

pag. 53, 61].

Sinvadele din

nu. hotărăsc cera puzitiv, iar
. Coustântinopol: și. Lerusalin, ânute în anul 1672, cărți
genuine s. gsangei â ce
de
predat
a
„Biserica
cel din urmă să -pronunţă:
taton n
257. 79].
Xp.
Contil.
Acta,
|Harduin,
lelalte cărţi ale Scripturii“
bi
e
părți
amintezte.
"mu
]
12 1705 în Petersburg
_

„Învățătura, ortodoxă“. publicată
eta aclacob,
iră : Evangeliile,
ge. , Acta,
327| 1 le înşiră
vezi pag.pag. 327]
fi
|vezi
iar:Catihi
Lliei: ; iar,
Catihizmul lui i ilaret
bliei
Șaguna în traduce!
;
Apocalipsa
Paul,
a.lui
epist
14
uda,
2 Petru, 3 Loan,
-:
:.
.
a bibliei cuprinde tot aceste.cărţi.

a ete. să cenatie. Barnaba; păst. lui Jerm
de cano:
ază.
țrate
t.
apos
88.
Can.
tiau în Liserică 'spre edificarea creore
,
1, 63)..ep. lui Barnalaţ, rea le
Cels.
(e.
en
Orig
ent;
Clem
le
lui
tole
„nice epis
7. Ador
60
ae
[
.
apost
.
Const
ne
Epita
iar
haer. 4, 20, 2] păst. lui Herma;;, mă: „Ipsam, epistolam Jaco! i st alias dei
Gal+,
„sarii lui 'Teodor de Mopsvestia .atiruat“ [Leontius- Byzantinus, p
„ aliorum eatholicas abrogat et antiq
i

„_.1) Epistolele; lui Clem.

landi, 1. ce. XII, 686)

.

R

a

A
r

.
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—
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În biserica,

romană
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canonul -T.

N.

conzistă

din

cele4

„ evangelii, Acta, :13 epistole pauline și Apocalipsa lui Ioan;!),
epistola cătră Evrei era “controversată (Ş. 101. Irineu, Caiu,
.
Novaţian). Pe timpul lui Eusebie?) începe occidentul a o în- ..
trebuinţa (ibid. Ilarie, Ambrozie); Oplatus dela Jlileve (pela 370) şi Zeno. dela Verona (pela 360)o trec cu vederea; Cassiodor nu cunoaște irun comentar latin la epistolă. Pilastriu
în. „Liber de harresibus* tratează Apocalipsa asămene 'evang.
„după Ioan, să îndoiește de canonicitatea episi.: cătră Evreişi.
„primeşte 7 epistole catolice.
. |
IE
|
„Sinoadele din Ilippo şi Cartago (cf. pag.. 395) primesc
în canonul T. N. 27 de cărţi,5) ce s'a întărit apoi prin cel

din Florenţa!) şi: dela Trident.5)
:

Rufin primeşte pelingă cărţile canonice ca eclesiastice păstorul lui Herma, *
„ şi Judicium Petri (Expos. symbol apost. 37]. Ieronim numărăîn epist: ad Paulin.
4 evang. 7 epistole a lui Paul cătră 7 comune; a 8. cătră Brei mai mulţi nu o.
numără, cătră Timotei, Tit, Filimon, Acta, 7 epistole: Iacob, Petru, Ioan, Iuda, :
„Apocalipsa lui Ioan. La Augustin (De docir. christ. 2, 8] lipseşte din eroare ep.
lui luda. Asupra: principiului la fixarea canonului să rosteşte: „In canonicis au:
tem scripturis ceelesiarum catholicarum quam plurium auctoritatem seduatur. inter
quas sane illae sint, quae apostolicas sedes habere et epistolas acuipere meruerant.
'Tenebis igitur hunc modum in scripturis canonicis, ut eaz, quae ab omnibus accipiuntur ecclesiis catholicis praeponat cis, quas guaedam non accipiunt; in eis
vero, quae non accipiunt [adecă pănă atunci] ab amnibus praeponat ea, quas
” plures gravioresque accipiunt eis, quas pauciores minorisque auctoritatis ecclesiae,
tenent. Si autem alias invenerit a pluribus, alias a gravioribus baberi, quamquam
hoc facile inveniri..non possit, aequalis tamen auctoritatis eas habendas puto“ [EL

ma făcut deosebire între

cărţi proto-

şi deuterocanonice, ci numai voia să arate

1) Să consideră apostolească; cf. $. 111:

Canon.

muratoric, Irineu, Tertu-

lian, Victorin; Ieronim zice: „Quod si eam [ep. ad. Hebr.] Latinorum consuetudo.
non recipit inter canonicas, et Graecorum quidem ecclesiae Apocalypsin Joannis
eadem libertate non suscipiunt“ [ep. 129. ad Dardanum]), ete. Despre Caiu, cf.

pag.

315.0bs.

7.

Citatul lui nu există în car;ea canonică, şi pare că a avut în

vedere Apocalipsa.
lui Petru,
.
:
,
1) Înturiti de autoritatea Ini Origen, cf.$. 111: Ilarie, Lucifer, Ambrozie.
,
3) „Ecelesiasticae utiliratis causa, dum in Carthaginensi urbe convenerimus
in unun, a plerisque suugestum est, ea, quae in concilio Ilipponensi iam dudum
- maturata, sunt et legitime ad corrigendam disciplinam salubriter gesta et statuta
„moscuntur, eftrenata, temeritate quosdam minime custodire... Brevem vero statutorum, în quo omnia videntur esse complexa et quaedam diligențius constituta,
„ huic epistolae_ subdi fecimus, ut compendio, quae decreta sunt, recensentes sollicitius observare curemus.“ Canon. la Mansi, Coll. Conc. IÎL. 924: „Ut praeter scrip-

"turas canonicas uihil in ecclesia legatur sub nomine divinarum scripturarum . ..
Novi autem testamenti: 4 ev., Acta, Pauli apostoli epistolae tredecim eiusdem ad

Hebraeos una, Petru 2, Ioan 3, Iacob, luda, Apoc.
4) Bula lui Eugenie IV, din 1441, Cantate Domino, 'are 4 eva ng. 14 ep.
pâul. 2 Petru, 3 Ioan, Iacob, Iuda, Acta și Apocalipsa. |
5) Sessio IV. [8 Aprile 1546)... 'Lestamenti nori, quatuor etangelia,.,...
Actus Apostol ,, , 14 epistolae Pauli apostoli ,,, Petri apostoli 2, Joannis apost.
3
Jacobi apost, 1, Judae apost, 1 et Apocalypsis Joannis apostoli,“
,

— 335 —
cum trebue judecate, cărţile, a căror primire în: canon era controversă). Inocenţiu A întrebat fiind de episcopul Exstiperius din Toulouse dă la 105 răspunsul: „Item
N. Testamenti evangeliorum libri 4, Pauli apostoli epistolae 14, epistolae Joannis
3, cpistolae Petri 2, epistola Judae, .epistola Jacobi, Actus. apostolorum,
: Apocalipsis Joannis.“ Papa Gelasius” [492——9G]) a emis un decret, care conţine registrul:
cărţilor canonice. Registrul e păstrat în 3 recenzitini. În întîia 2. 3 Inan să atri-:
“Due presbiternlui. Ioan: numeşte. Zelot pe Iuda.;.a doaua omite epistola cătră
Evrei ; iar a 3. are cărţile canonului actual. Cussiodor împărtăzeşte |. e. 12 împărțirea seripțurei după Ieronim; 13 : după - Augustin; iar 14 "după traducerea
veche: „... evangeliile, Acta, epistolele lui Petru cătră păzini, Iuda, Jacob ..
cătră 12 seminţii, “loan cătră Parti. "Epistolele. lui Paul:: Romani,. Corinteni .
2, Galateni, Filipeni, Coloseni, Evrei, “Tesaloniceni 2, Timotei 2, Tit, Filimon,"
Apocalipsa“ [omisă -e epistola: c. Efezeni]. Codex „Amiatinus. [scris “pela, 550) are, canonul de azi; Conciliul dela Toledo [589] a pus de normă în biserica
din” Spania canonul 'lui Inocenţiu. Isidor Hispal. urmează lui ::leronim; are
- toate cărţile canonice), 4lcuin are canonul Vulgatei.- Biserica engleză. recunoaşte
ceeace i-a dat cea din Roma. Joannes. Sarisburensis [peli 1170]: numără epistola
... Novi autem: quatuor
cătră Laodiceni între: canonice. -Santes Pagninus zice:
libris evangelii, secundum Matthaeum,. secundumn Marcum,- secundum Liucarm,. secundum Joannem; quatuordecim epistolis Pauli: „epistola ad Romanos, ad Corin-

thios duabts, ad;Galatas, ad Ephesios, ad-Philippenses, ad 'Thessatonicenses duabus,
ad 'Timotheum duabus,-ad Titum,ad .Philemonem, ad Hebraeos;
Joannis, una, Judae et una Jacobi, Actibus apostolorum libro
tribus
duabus,
Petri
libro uno“ [Isagoge ad. sacras' literasj. După conciliul Joannis
s
uno et Apocalypsi
au Colosenses,

tridentin încă mai deosebese. unii între cărţi. proto-, şi. deuterocanonice,
„tirziu au fost recunoscute de biserică, ca şi'la T. V.].

[cari mai”

Acest canon -fu recunoscut în biserica anglicană (Confessio - anglicana,. 1562),- de protestanții din “Franța. (Confessio

gallica), Boemia (Confessio bohemica, 1535) “şi "Ţările : de jos
(Confessio belgica); iar confesiunea Wărtembergiană . (1.552)
a
primește numai omologumenele.2)
și N.
$. 116. Kumirile; împărţirea, nuimărulcărților T.-Y.
cu adunaa) 7.-V. Cărţile T. V..- mau căpătat: deodati,

după părrea, lor nume comun, ci: timp îndelungat să numiau
lege,. profeți și: celelalte?). sau: lege, profeți
țile constitutive:
ă sînt cei “mai: de importanţă în .

Sint cel.
rucă
24, as» “pentruc
numi!
această parte), în urmă numirea: lege (71)
și psalmi (Le.

estindea la întregul, fiind ea „baza

“Citeodată

partea a. 3. să

„să .
0% lea “legii

7. Ve (lo. 10, pi: 15; 25).
16]oinite: lege. şi profeți [lc. 16, 6

sau. cele 24; celire
24 dearii,cărți
Cele sancti
numesc:
Rabinii le(Neem.
(par)
8, « j, domuis
(pb 2) ; sanetuariaum

ă 28 de cărţi ale T. X.
ără
umăr
is; [prob.. din veac. 7] num
9 Un codex Bobbiens
580].
AST
dat.
ol
Patr
e,
„ adaogind liber Sacramentorum (izn
a obşii Iuda, deşi.
E i, Iac
„ cătră Evre
ite
lipse
Apoca
ra
cont
fost
sa,
iar Calvin primeşte. toate
Apocalip
2 Luti
d de tot, Ziwingli nu recundaș
mu le - Loa
„:
:
cărțile 1, N,
tă numire comună, exis
nu
3) Prologu 1 “dela, Sirah, în care

a
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“Domini (rzp0); scriptura, soriptuumi,. 03, 3pb, apr;
(Ex. 36, 16 ef Mt.:22, 25; lo.. 5, ss. 19, 3); liber Domini
UD

20,

„ce 'apost.

Is. 34,

Paul

e);: scriptura

-a tradus:

sanctitatis, Îi)

|

scrieri. sânte (2. Tim..3, 15) şi scrip-

„* turi sînte [Rom. -1, 2].-In T. N: mai. tipi numirile :
„scripturi. (Mt. 22,25; Le. 94 e so: se o. :5,. 5 Acta
IT. au: 18, 24], scriptura (lo. 2, âa. 7. 35; 2. Petru 1, 2];
"la, “scriitorii. bisericeşti: scripturi dzeești, cărți Ste “scriptura. :

înspirată de Dzeu, cărţile legământului [pentrucă, TV. să.
„bazează pe legămintul . încheiat, între Dzeu și Avram.'cu-ur- 3
mașii

săi. Gen.

„rue, paginat
„“ficae,

15,

ss.:17,

e ete], scriptura

divina,

scriptu-

coelestes, divinae. literae, scripturae : Dei. sau dei-

suncti

codices. '-Vulgata, - latină - a, tradus

1 nalaua.. Oiadjzn

2. Cor.

3, 1

cu vetus “Lestamentum în. loc. de focdus. sau

înstrumenhun — ce întimpinăm și -la scriitori, care întrebuin„dează testameintarmu. 1 Împreunindu: să amindoauă, .'Testamentele
ivit necesitatea,

a

le, da: nume

comun.

Crizoston

a .reco-

mandat; za (filia, 'scil, "Sete, ro: BuBiior, UA BiB?os, biblie,
- mumind astfel âmindouuă testamentele,. tau: numai unul); iar
„der onim foloseşte numirea: bibliotlieca divina, sancta.?)

>

Sa

“Cărţile cuprinse în 'colecțiunea T.-V. să împărțiră. îndată la început în lege (15), „profeți (DD şi scrieri (DIN,
„ Vecpeia, a ytoyeapa, scrieri sînte, cf. Ş.. 5)2)

„ Legea. conţine cele 5 cărți ale. Tui Moisi.
“IL. Profeții să împart în:
1,. profeţi anteriori (cărţi - istorico- protetice);
“ torii, Samuil, Regii ;
E) daia

corespunde esreeselui na

Iu,

Judecă-

(Gen. 15, se 17, 13 etc); deşi

însamnă testament, care numire să folosi mai întii despre constituţia, religioasă a
- Israiltenilor, apoi de complexal dacumentelar” ci; în urmă şi de economia “creştină .
„care a ocupat locul: celei israiltene (Mt. 26, ,. Gal. 4, 4. Evr. 8, e 9
la Ti

N. apl'eă mai întii Tertulian (Adv, Mare. 4, i:

nâlterius instromenti, vel, qund

-. magis usui est dicere, testamenti” h în biserica, grecească. 75 Aaa

za

* Baja,

TIS

prescurtare din ai

Yoapai

ris naiuăş

xai

1]. zau!)

"Oa 9izjs
(Origen De princ, 4, 1; Augustin, De civ. Dei XX, 4).
Lactanțiu: „Scriptura omnis în duo testamenta, divisa, este (Instit.
"Amindoauă 'Testamentele să mai . citează cu formula profeții. şi apostolii.,
tin: „Non te arbitror 'sie legi tuos libros. vel!e, tanqum prophetarum et
: lorum, de quorum seriptis quod omni errore care ant dubitare nefarium est“
„.62,.al. 19. 3). cf. epist. 171 al. 95, 8 :. „Legitimae, propheticae, evangelicae

"licaeque literae.“
E) danie tnrebtinea mai intti Ruai ia în: inţelesul biblie,

zauwiiş
4, 20). .
Angus- |
aposto-

(Epist:

aposto-

—
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2. profeţi posteriori (cărţi profetice în înţelesul strîns al cuvîntului) care sînt:
e
i
a) mari: Isaia, Ieremia, Lzechâl (după LAN
b) mici: cei 12 profeți.
e
IIL.

rea

ia

Aghiografele.. sînt: - Psaltirea, Proverbele,

Cântărilor, "Plingerile, ' Ecleziastul, Danii,

Ezra, Neemia și Estir.: ..
- LXĂ

şi Danil).

le împarte. în:

E

od, “Cinta-

Lut, Cronicele,

a

ae

(legale) istorice, poetice” şi profetice, .

care împărțire nu să razimă.pe autoritatea vrunui: manuscript
original ; asămene

și Vulgata..
În- cadrul acestei“ clasificări căr-

ţile sînt înșirate altcum ca în original, -iar. creştinii ţiindu-să:
de această orînduire numără pe :Danil la profeţi, Cîntarea: Cin- tărilor şi Ecleziastul la, cărţile poetice. -Josâf. Flaviu.
c.. Apion.
I,.8 are: 5 cărţi-ale lui. Moisi; 13 profeţi:. Iosua, Jud. şi .

Rut, 2 Samuil, 2 Regii, 2 Cronice, Ezra: și Neemia, Estir,
Isaia, leremia-cu Plîng., Ezechil, Danil, 12-profeţi mici, lob; 4

cărți de cuprins liric și moral: Psalmii, Proverbele, Eclezias- “tul, Cînt. Cint..În urmă există împărţirea - în: cărți canonzce
şi necanonice : (apocrife; * la -protestunţi proto- și deuterocanoN
MCC
NR
LAĂ
în
cărţile
înşiră
să
împărțiri
Între marginile acestor
„şi. de părinţii bisericii - (care : între -sine . iarăș „nu: consună)”) .

deosebit de ludei, la care sînt 4 variante: Îușirarea, talmudiștilor, rabinilor, a codicilor germani Şi spanioli.*) „e
nici
din urmă, pare a să. fi fixat mai tirziu, deoarece nu să află

în

2 Numirea
|
|
_
i
:
prol. la Sirah, nici în T.-A.
e cea făcută de Epifane (De. mons. et
1) Între alie împărțiri de importanţă
i

pond.

3. 4). '[. V.

conţine

după

dinsul ? Pentatenheul

sau cartea

legii,

5 căi fi. poe-.

ntnite se ieri,
tice (oh, Psaltirea, Proverliele, Keleziastul, Cintarea, Cintărilor), cele
,
rii cu -Rut, Cronicele, 2 cărți ale ozilor
Judecăto
după unii aghiografe (Io" sua
il,
Li
- Samuil şi” Regii); Pentateuhul profetic :. 12 profeți mici, Isaia, . erei,
or din alta re ul.
literi
numărul
ează
complet
să
cari
cu
Estir,.
şi
Ezra
apoi
Danil;
conţine Pentateu nul;
erreese (Schmid |. e. 156-158). La Șaguna L. c. $. 4. Legea
omene za ud it
Paralip
2
lor,
Împăraţi
ale
4
Rut,
rii,
istoria : Isus Navi, Judecăto
- Pildele ui 0 lemon,
Neemia, Estir, 'Tovit 'Iob,:3: ale Macabeilur; înfelepeiunea:
or,

înțelepciunea

lui

Solomon,

înţelepoinea

i

în

bi

Ecleziastul Cintarea” Cintăril
dh 12
- prorocii: Esaltirea, 4“profeţi mari, la Ieremia 'să adaog Plingeri iriSolon sai
a, A zheu, Avacum,
profeți mici (Osea, Ioil, Amos; Obadia, Iona, Mihea, Naum, m oarecare leose
Zaharia, Malahia; 3. Ezra. Între LXX şi Filaret observă

(vezi pag. 87...

E „*

isi

a

după cărţile. lui „Moisi' celelalte asttol: - ordo
3:
% Baba
bathr, și1. Toron.
e. urmează
i epifane
cot
Samuel ct Reges, Jeremias, pezeohiela desaja

prophetarum : :Josua, et Judices,
De
„12 Prophetae, Ordo Hagiographorum: luth, Fsulmi et io, j ai pun e
i
Esther, Esdras Ă et
Canticum
i , Threni,j Daniel,

'a
A
ronica.a
Chroniţ

,

Numărul „căţilor “după
şi

s'a “născut

în: urma

Talmud

este 24 (cel mai . jechi Si

compunerii. . cărţilor,

nu

“că

acomo-

dare literilor alfabetului); iar Iosif. Flaviu (|. c.) acomodîndu-să -LNX are: 22 de cărţi, îmbinind. pe Rut cu Jud. şi:
-. Pling.-cu Ieremia. Mai tirziu acest număr să zice:a, fi alcătuit-. după - nuinărul literilor din alfabetul. evreese. Origen!),
| sinodul din Laodicea,; Atanasie,?) arie, Ciril lerusal., Gri-

gorie Naz., Epifane, Rufii și Ieronim au numai
(Ş. 114).

“Dpifane şi Jeronim

cărţi, care număr
2 Cron.,

27 de

ar corespunde literilor din. alfabetul. amplifi-

cat cu finalele (007);

deosebit de Jud.

aceste cărţi

afirmă, că unii numără

îar -cărţile să

numără atunci:

Rut

(după Ieron. Pling." de:ler.), 2 Sam., 2 Reg.

Ezra, Neemia. .. Astfel : au -putut

* ceice, întrebuințaui LUNĂ. Dacă

profeţii

însă număra, numai

mici, Ezra,

cărțile. lui: Sam., Reg., Cron. să numără separat
tăm 39 de cărţi.
Pa
b) cărţile... N. să împart în canonice și
deosebirea, între. omologumene . şi. antilegoinene cf.

.-

Neemia,

atunci căpă|
apoer fe. La
Ş. 115;.la:

numiri, “împărțire $$. 70. Nuriărul. cărţilor canonice este.. 27. Dă ,
117.

Inspirațiunea

Sa. inspiraţiue:)-

dzeeâscă

a cărților sânt;

înţelegeri înruirirea, . Spiritului sînt la

compitnerea: cărţilor s. Scripturi. Dacă privim -mai- deaproape
„la cuprinsul acestor cărţi ne. convingem, că ele nu: conții nu-.
"mai istorie, ci şi lucruri, cari omului nu-i dat a le. cunoaște,

„di „trebue st i-să, impărtășaset „de o fiinţă 1mai înaltă —

nu-

aintea Tui Ier. Motivul la îngirarea talmudică e dură Kizăchi ? „Cum libri Regum
finiantur in desolatione et Jeremias totus versetur în: desolatione, et Jesajas totus.
versetur.in consolatione et finiat in consolatione, Ezechiel vero incipiat în- conso„latione,: copulaverunt deşolationem “cum desolatione et consolationem cum consolatione, Aghiografuele la masoreţi urmează: Psalmii, Prot. Iob,: 5 Me ghilot, Cînt.
. Cint Rut, -Piîng,, Cohelet, Estir, Dan. Ezra, Neeni., Cron. :
1) „E cu neputinţă a nu şti, că cărțile legămintului sînt: 22, precum sus-

ține tradiția ludeilor, care număr corespunde elementelor,

ce 'să

afă

la, dinşii”

(Eus. IL: E. 6, 25).
|
3). Epist, fest. „Toate cărţile T. V., după numărul lor sînt 22. Căci acesteă,
precum am auzit, să zice a fi numărul elementelor evreeşti“ (literile altabetului). *

3). Origen Comment. in-oann. IV, 22 are. pentru

noţiunile: - canonice, ne-

“canonice terminii dubii: gtoi,
v09ov, uxtov.
+) Expresiunea, e împrumutată din Vulgata, care 2. Tim. 3, sa tradus” cu:
oninis. scriptura dicinitus inspirata, Întrucît corespunde: aceasta lui Ysonytvoros

pănă acum nu să putut hotări,

.

/..

—
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mită aici Spiritul lui Dzeu. .Din acestea să poate defini mai aproape inspirațiunea ca împărtășirea supranaturalăa unor.

adevăruri din partea. lui Dzeu,
la “a căror. espunere: conlucră.

autorii respectivi,
Credinţa Iudeilor .în': originea supranaturală a s. Scripturi

|

o mărturisește Iosif: Flaviu.:) De unde au primit-o ei, nu ştim;
"poate .că au dedus din -cuprinsul cărţilor şi caracterul autorilor. Moisi prin minuni. să adevereşte de trimisul lui Dzeu; -”

autorii altor cărţi sînt profeţi, dintre care unora să porunceşte a serie (Ex. 17, ju. 31, aa. 32, asc:
15 8, 15 Ler.
i.“

30, 3; Bz. 94, 3; Dan. Oc
Ceeace la ludei era dogmă”au recunoscut. Cristos,

toliiși biserica .ereștină.: Mintuitorul

apos-

citează
ps... 110,.,

cu:

„David zice în Spiritul sînt“ - (ad. luminat de'acesta, Me. 12,.

a Cf. Mt. 22,

45); spune-că

profeţiile. referitoare. la el tre- Le.:18,

". bue să să împliniască: (Mt. 2654;

I0. 10, 3ș..13,

“și a lui David” Dzeu însuș

as 24, 25-20: a43:

afirmă, ..că prin gura profeților

1ș). Apostolii

a vorbit

1, sc. 3 as: a:
(Acta

1, 2. Evr. 1,1; 3, 2. etc.).- Paul serie
4, ao. 28, 25;. Rom.

T. V.)e înspirată de
lui Timotei, că. „toată Scriptura (ad.:
au vorcă profeţii
zice,
Petru
iai.
15);
15:
3,
Tim.
(3.
Dzeu“
în:
—2);
19
-1,
Petru
(2.
“sint
bit purtaţi fiind - de-- Spiritul
şi
116)
(Ş.
i.
Scriptur
s..
ură înspirarea: o. dovedesc numirile
traanţii
fovmula, de. citare" la “scriitorii bisericești. 2) Reprezent
1) Contră

Apionem

,
1; 8: - „Prin fapte dovedim noi- (el combate -caluniniile-

dăm serie

seiitorilos romani i greceşti îndreptate contra, Iudeilor) cit crezămint

soriorile
rilor noastre. Căci dupăce a .trecut atita timp (aproape 4000 de ani conţin
8 Ă 18
T. V.) încă nime n'a cutezat să adaogă sau să climineze ceva din. ele, sau
învăţ taril e
schimbe întrun miod oarecare. Căci e.înăscut Iudeilor a le ţinea ca
ele. De
lui Dzeu”și a stărui la ele şi, dacă e de lipsă, a şi muri pentru mari chi
de ai nostri suferind pentru ele cele mai
- multeori s'au văzut prisonieri
egilor Pi
contra
nuri şi tot chipul de moarte numai ca. să nu. vorhiască „ceva.
are cine € nprofetice).
cărților, cari cu aceasta stau în strinsă legătură, (cărţile

tre Greci ar fi suferit

pentru 0 atare cauză?

fel de lucru“.

i.

Și

chiar. dacă ar,

toate- scrierile să să nimiciască, nime. dintre dinşii nu sar
3) Jlişeaţi, inspirați,

IE

a

luminaţi şi înțelepțiţi de Spiritul

expune

E

.

Pl a

pen ru

sint CE

!

,

riza

|

pei ci” statele

(Clem. Rom.), care le-a condus şi mişcat E

care i-a împlut
7 au SE A COrigen).
„le-a purtat mina (Augustin); fiind. învățați de. Dzeu (Tebfi
impart pia or de Sp
-! Scripturi şi an mijlocit descoperirile şi pro stie
. -: Însuş Dzeu, Spiritul dzeese a
grăit priniriaşii
(JuStii/, a scris prin Le ei Sisintele

iatBet det, în a acea la oi ere e,

ama
DE te
„Spiritul. grăieşte în (prin) leremfa (Clement Alez,). Foarte adi
ti,” aş |
scrie
..
în
sint
Spiritul
grăieşte
„Aşa
prin
profetie
zicerea „AŞ
vestește Spiritul
a,
părinții bisericii
bisericii zicerea._
la părinţii
e aa

aşa
grăieşte Spiritul sint prin Solomon (Ciprian),
..

vesteşie

be
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- diţiei bisericeşti sint:

Clement Romanul,1): Iustin Martirul,*)

Atenagora,*)' eofil, dela „Antiohia,*) Irineu,5) Clement Alexandrinul,5) Tertulian?) Origân,8) Ciprian,%) “Lactanţiu,i0) Lusebie,11) Atanasie,!2) Vasile cel Dlare,13) Ciril ler usal., 14) Lipifane,!5)
Crizostom,15) deronim, 9 “Augustin, 5) "Teodor,) |
Joan Damascen.**).
|
„

Moisi, "prin Isafa ete.“ (Iustin). Căteodată inspiraţiunea, autorilor. biblici să ascrie
- speţial lui Logos cel dzeese, care s'a pogorit peste dinșii (Teofil), i-a însufleţit
(lustin, Irineu), i-a împlut de Spiritul sînt şi a grăit printrînşii.
1)- Epist. 1. Cor. 8: „Slujitorii graţiei lui Dzeu fiind plini de Spirituls, au '
predicat“; 13. 14. 15. ete. să citează din T. Y. cu Spirituls. grăicşte“ (ed. Geb-

hardt et "Harnack, 1877).

“

2) Dial. c. "Try ph. 7: „Er: au odată, înainte de ae eştia (de flozeti) uişte băr: baţi, care purtaţi de Spiritul lui Dzeu prezicean “lucruri viitoare, ad. profeţii; ale
căror scrieri să uflă şi acum“
3) Legat. pro -Christ.
7: „Noi avem martori pe profeţi, care din descoperire .
dzeească au vorbit de Dzeu și de lucruri dzeceşti“.
„.*) Ad Autolye. 1,19: „Profeţii au prezis prin Spiritul 8. celece. erau viitoare,.cari toate s'au implinite,
5 Adv. haer. 2, 47: „Noi trebue să credem lui Dzeu, care ne-a dat adevărata conoştinţă,: pentrucă s. Scripturi sînt perfecte, căci le:-au grăit Cuvintul şi
Spiritul lui Dzeu“, ibid. 3, L 3, 5. 3, 11 ete.

5) Cohort. ad gentes

“Insuş Dl'a grăit în Isaia, Ilie, în gura profeților“ y

cap..8. 9. Stan. d Sepi
- 7) Apol. 18. 19: Adv. Mare. 4, 92; De praescript. haer. 36.
-:
i
2) Contra Cels. 5, 59: „Noi conglăsuim cu Iudeii, "că cărțile s. “Scripturi
Sau seris sub îniurirea Spiritului s.“
Dă

„.9) De op. et ele.. şi De unit. cecl. zice a

„Joguitar

sanctus-et dicit — item denuo dicit“,.
19). De falsa rel. 1, 4; 4, 5: „Lotărit să gtie sub
:
primit 'impulzul spiritului dzeeset.
=

in divinis

seripturis

spiritus”

care. rege. un „profet, a

1%) In psalm. „Este cutezanţă a 'erede, că s. Seriptură a greşit“; u, E

24. 5, 17,28,
!
1:) Contra gentes 1; „Sintele şi de Dzeu inspizatele seripturi sînt suficiente
la .vestirea adevărului“.
.
|
-13) Comm. în Isa. prooem. 5; in Esa. 1.
a
|
Ă

1) Cat. 4, 33—36:

„Învață cu sirguinţă dela biserică,

cari sînt cărţile T.

V. și N., nu ceti nici un apoerit“.
15 Ancorat. 1: „Biserica produsă dintro crediță, crede ce 'cu adevărat i- s'a
predicat

şi poruncit.

Adevărat

este

ceeace

in

Ezech,

mărturiseşte

scriptura “apostolească,

în-

treaga s. Scriptură, căci un Dzeu să predică. în lese, profeţi,. în evangelii şi
apostolii;
.
16) Omilia 19. ia Acta: „Gura ptoteților e gura lui Dzeu“ ete.
!
1)

Comment.

0em.; in ep. ad

in Satan

Ephes.

11,

24;

in'ep.

3, 1; ad “Tit. 1, 1; contra Jovian.

ad

1.

Gal. 3;

in Jes, pro-

.

1) Contess, 7, 21; De civit. Dei: "18, 41; De cons. cvang.-

|
19) Protheor. in Psalm: „Nam nici un "folos, “de toţi psalmii sînt ai lui
David, sau pe unii alţii i-au compus, deoarece este "evident, că toți au
scris la
îndemnul Spiritului s.* .
.
3u) De tide orthod.. 1, 1: „Cele rămase din lege, „profeția apostoli
şi evange-.
„Lişti”

primim, - recunoaştem și nu cerem mai mult“; 4, 18:

„Iixistă un Dzeu,

care

să vestește în T, V. şi N, cinstit îni treiu6, zicînd Domnul :
Nam venit: să stric
legea, ci s'o împlinesc. Cercaţi scripturile, căci ele „Vorbesc de. mine,
Iar apos tolu

-

Sa.
Inspiraţiunea cărţilorT. N. să «deduce
logie. Vestitorii 'adevărurilor creştine
au
ceeace dovedesc cuvintele

numai prin. ana-

puterea, infalibilităţii,

Mintuitorului.
şi ale

„au “autoritate deplină . împlinindu-și

scris ori cu grai viu.)

Se

SECȚIUNEA

A

trimișilor lui;

datorinţele -misionare 'în-.

e

DOAUA.:

Păstrarea și lăţirea s. Scripturi.

0

CAPIPLUL ÎNTIL

Istoria formei esterne a textului

$.

original.

118. Modul scrierii; materialul de scriere.

a). Evreii - ca

și alte popoată

din "vechime

au scris căr-.

țile lor. pe 'pei -de ariimale, poate și pe pînză (papirul e foarte
demult cunoscut în Egipet și sigur că să lăţisă şi în Palestina), iar, pergamentul să „descopere abia mai tirziu. Deşi forma

primitivă a textului

hotări,

YV.. nu să poate

T.

totuş nu e-

“imposibil ca, după obiceiul'-de atunci, să să fi scris pe roluri:
cu text continuu, fără vocale şi interpuneţiune, . fără împărţi-

86,14 -sq.; EZ

în versuri și capitl (ps. 40,5; er.

"rea

2,5;..

Zah. 5, ,). . Scrisoarea aceasta, întrebuințată înainte şi după
exilul babiloniun..e vechea semitică,) avînd la început maltă
asămănare cu.a Fenicenilorşi Moabitenilor, “mai puţină cu
a: Samarinenilor: Mai tîrziu să aminteşte scrisoarea cvadrată
(9305 309 sau MEN cf. 2. Reg. 33, sp unde.să întrebuin-

țază numirea Asur în: loc de Babilonia sau Caldea)

şi să

atribue lui Ezra, eceace trebue înţeles,” că lăţindu-să după
-și la îndemnul lui. Ezra deexil limba, caldaică: tot mai mult

unoscută, să .văzură siliţi a înlocuit serielegea tot “mai cuno
venind
|

noauă,
rea veche cu „caractere mai estetice. Timpul cind această.
mal
nu.
sigur
dar
știe,
scriere s'a desvoltat pe. deplin, nu să
Prin Spiritul

demulteori şi în inulte chipuri .

Dzeu sta, descnperit mai nainte
dec
apostolii. 'Loată, scriptura, e
s devi au grăit lege şi proteţii,. evanseliştii şi
at
are
folosito
toate
spre
şi
Dzeu
de
-înspirată
ru 1 profetic. 29, 9 sq.). | La trimiîş revendică cararte
psa
Apocali
- 5 Numai
. Le,Ş 24, zi - lo. fe ac Să:„ș Acta 20, 15;
.
Apa
io
Oc
alt. 10, sui

"zice:
:

.

*

.

.

.

u-

AER

-

tetea apostolilor şi ajntătorilor ci.
_
a
Efez 3, Sb fa Sa-i; L- Petru Le sa Etc.
1. Cor. 2,
cu săpăitur le pe mone
pietrile
pe'
află
să
veche
d.
2) “Urme de aecasă seriore
Gesc
iudeo-romane (Gesenius,
tele Asmoneilor şi din timpul “ războaielor

hebr. Sprache $. 45).

|

2
tirziu decit Ieronim, deoarece acâsta - şi Jiteratiura talmudic”
cunosc, că în' alfabet (cel "evreesc) sînt litere, cari să pot
schimba

una

cu “alta.-

Vocalele. şi: accentele întrebuințate “acum *“de: -Evrei int:

mult mai tirzii. Ieronim și Talmudul

nu - le cunosc, ba şi'în |

ziua” de azi volumele sinte ale Tudeilor — conform “prescrip- telor tradiţionale — să scriu -fără “vocale și accente.. După
unii Sau întrodus! din” veacul: 7—Y9 d. Cr., deși-nu toate,

'căci -unele s'au fixat: mult mai tirziu (d.-e. Cameţ: Catuf, Chibuţ abia în veacul al '12.)
„-b) Părţile “literaturii T. N. au fost scrise de -“autori (Gal.
ri) sau
3» 17: Col.

dictate:) (Rom.
4, e).

16, 23

1. Cor. --16, 24 “2...Les.

Materialul“ întrebuințat: la scriere! era cei de atunci, “adecă

pâpirul: egipteân . (adavgos), pe care negreala. să așază
trestie, Epistolele 'să scriau pe cel mai. în papir. 2)

„Pergamentul era cunoscut, dar
„fiind

foarte

scump.. Constantin -cel

nu 'să folosește

mare

poruncește

cu

adese

lui Euse-

pie, ca, să scries. Scriptură pe pei de vită. bine preparate:5) ! |
Din veacul al 10. e în uz hirtia de bumbac, iar din seaeul,
al 13. cea de rufe.
.
a
Manuscriptele. bibliei greceşti: existente. sînt scrise cu scri- soarea 'uncială sau maiusculă (litera maiusculae), fără accente,
spirite, jota subscriptum, înterpunețiune, fir împărţirea, cuvintelor şi a şirurilor?) -.

„

2

0 Ceice scriau. cele dictate să nuinese Z oyoqor

amanuenses,1 notar ii;

alţii le mundau: zallyădeţot;” fiBhoyogieţor, librarii. =. *:
”

3) Trupina plantei numită papir conzistă din- multe învelituri,- cari

-

înspre

lăuntru sînt tot mai. fine. Peliţele să despart cu âcul, să întind, îmbină, cu materie
lipicioasă, gi să tescuese ca. să fie netede. Peliţele mai fine să numiau hirtie augusțeană în onoarea lui August; apoi .vine cea liviană, după Livia „soţia acestui împărat;
iar cele -mai groase erau hirtia preoţască, să întrebuințau a serie lucruri religioase.
Cele 2 soiuri dintii fiind foarte subțiri -negreala străbatea foarte - uşor, de aceea.
să căptuşiră şi să numiră hirtie claudiană.. Hirtia de papir era de puţină valoare,
fără trăinicie, din care cauză nici nu sau păstrat. autografele T. N.
3) De vita Constant. 4, '36. Cincizeci de exemplare pentru bisericile din Constantinopol.
1) Biblia

T. x.

să “lăţeşte

acum

cu

caracterele

minuscule

Qi.

minuseulac),

adecă litere legate una de alta, cu spirite şi accente. Această scrisoare — numită
i curzivă — e cunoscută inainte de Cristos ; să foloseşte însă numai în corespon-:
enţa privată, Codicii vechi ai T. N. sînt toţi scriși cu litere maiuscule ; din veacul al 7. să foloseşte scrierea minusculă, ajungind din veacul al 10. în uz general.

„Jota.- subseriptum (77 6) pănă cind era .scrierea uncială să punca alăture” sau să

împirţirea textului,

228119,
a) Textul

de timpuriu

aceea.

greu de cetit. De.

scris fără întrerupere era,
“cuvintele” să :.despart —

existau — 'lăsîndu-să între

.deşi "vocale “nu

ele loc gol; ceeace să întîmplă
.

mai ales devenind predomnitoare' scrisoarea cvadrată.!)

Pelingă

aceasta încmind textul să împarte “după, înţeles:

— lăsîndu-să spaţ gol — în părți mai. mici și mai mari, din cari

|

apoi S'au' făcut parașele ' Pentateuhului. * Dupăcum partea ur-..
- mătoare începe cu şir-nou sau continuă în acelaș șir: să nu-

mese deschise (TMN5)

ma- ..
Manuscriptele-

ori închise (50).

soretice! și "ediţiile însămnează

cu 2 pe cele dintii,

cu D pe

cele din urmă. Această împărţire a textului: există și la profeţi -și Aghiogrăfe; s'a păstrat în. tradiţie,: căci să “aminteşte în. Mişna,. ia Ghemara2) deosebeşte paraşe deschise şi închise,
“le reducela Moisi: sint deci. foarte vechi și poateau originea, dela autorii singuraticelor “cărți.?)
Pentru scopuri liturgice Pentateuhul: s'a împărțit mai
după numărul

Oă),
D= tăietur
apoi: în 54 de paraşe (Țiw

saba-

telor de. peste. an.. Ele „nu să amintescîn Mişna, Ghemara face“
numai aluziuni, lipsesc în volumele sinagogelor: deci sînt de

„ origine mai tirzie şi: să deosebesc de cele tratate mai nainte;
: oinitea (LYXHI, 0.4021); asămenea să făcea

şi cu spiritele (Z701 = oi).

A ca spiritul
| Aristofane' Bizantinul (200 n. d. Cr.) a despărțit pe (EH) întrebuintind
lin, iar F

ca-spirit aspru;

dar aceste semne

au rămas

numai

în scoalele grama-

claromon t)..
să întroduc şi în manuseriptele cu litere unciale (vatic.,
în

ticale, pănă-e
- aflat de 'Aristofane, dar pănă
Accentele, spre a. indica silaba. întonată, stau
cale. După Epifane (De pond..
gramati
şcoalele
- veacul al 9. să află ele numaiîn
accente în traducerea grecească —
aveau
T..Y.
cărțile
său
timpul
pe
2)
et niens,

orite

|

zar. mgo0wdiav.

.

cuvînt e pus un punct; asămene
: 1) În: Pentateuhul 'samarinean după fiecare
Aa
şi în traducerile greceşti.
la paraşe
legea,
d
copiin
une,
atenţi
mare
mai
'cea
3) Să porunceşte a fi cu
.

—

-

există în rolurile sinagogelor.
de unde să explică şi împrejurarea, că 6le
sedavine
eşi critice s'a împărţit textul bibliei în

3) Pentru scopuri gramatical
cari avea Bitir 5, Dau. 7, Ezra şi Nee(dela TD = disposuit, ordinavit), de
în
începe a să serie “membrele ritmice
e
poetic
” mia 10, Cronicele 25. La cărțile
notul
concep
după
vers
17, 1], de
:
şiruri deosebite, rersus (orizor, ap)
le
a însămna periodele sau propoziţiuni
spre
tirziu
mai
folnsi
să
nume
stru. Acelaş
nu
i
versur
”
Aceste
(:).
e

cu doauă „punct
din cărţile prozaice, despărțite mai apoi
*
ate.
număr
deşi
,
izate
“erau numer

-

— 344 —
să numesc

paraşe mari, pot fi deschise

„Sămnează
cu 529
-

Cu. acelaş

sau D005.

scop

sau. închise. şi să

în-

Pe

şi din acelaș

Ie

motiv s'au luat părţi

din

|

profeţi, numite” haftare. (15
dela - 195 missa, dimissio),cari -să amintesc. deja în Mişna.?).
AI
-b) Scriptio continua (series continua) să întrebuințază și
în 'manuscriptele T. N., fără accente;: interpuncțiune?)
şi. îm-.

“părțirea. cuvintelor; textul. să
care pagină,
o

scrie

în 3—4

columne pe fiei

La anul 458 Eutaliu, diacon în Alexandria, împarte epistolele pauline — mai tirziu „Acta și epistolele catolice)
—

în şiruri cari conţin atitea, cuvinte, cite să pot rosti. fără _în-

trerupere (întro resuflare)... Cuvintele
"0rs “(orizos), iar. modul scrierii să
-(OzeJoueroia, pentrucă fiecare rînd
vintele ce avea: să cuprindă). Anză

astfel -aşăzate. formară un.
“numi măsura versului
era măsurat pentru cu-:
la această, împărţire au

dat cărțile stihire (BiBho: oriyjges) ale T. V-, unde paralelizmul
membrelor -e foarte: învederat.5) La, sfirșitul fiecărei cărți să :
„ spune numărul .versurilor.6)-:
i
,
1) Paraşele să citează, cu cuvintele începătoare, sau după cuprinsul principal,

d. e. paraşa 1. să numeşte: NT
END
TD,
a 2. 73 TD
(Gen.
"6, 9—10, sa), Chiar şi paraşele miei (însămnate
cu DD sau D) au cei trei Pe sau

- Sameh, dacă coincid cu pericopa din Sabat. Paraşa, mare ce să ceteşte are numele:

Sidra (NNTD)

zilei..-

e

Ia

-2) Lerita zice: „Antiochus improbus,
rex Graâceiae, interdixit Israelitis, ne

legem legerent. Quid fecerunt Jsraclitae? Sumserant Parascham &x Prophetis ete.&
„— ceeace istorice nu să poate dovedi (Carpzov, Crit. saer. pag. 143 sq.). Datina
a ceti în sinagogă, din lege şi -profeţi e foarte. veche, ef. Acta 15, 4. 15,
Le.
4 se:— din locul din urmă rezultă că nu cra fixat, ce pericopă să să cetiască
la
fiecare ocaziune.
II
,
sa
:
3) Aristotel cunoştea semnele interpuncțiunei; Seneca. zice ep.. 40: „Cum
scribimus, interpungere'solemus“ ; iar Aristof. Bizant. a întrodus un sistein întreg .
de interpuneţiune. EL are punct. aşăzat sus în şir () = stirşitul propoziţiunii =
- punctul nostru; aşăzat. jos în şir ()=—;a noastră; iar punctul aşăzat la
mijlocul
înălțimii literii (-) = coma, virgula. Sistemul acesta însă să întrebuinţă
numai în
şcoalele
-

gramaticale, .

|

-

i

1) Ilotărit nu să ştie, de a împărţit stihometrice şi evangeliile, -.
£) Aceste cărţi sînt: Ex. 15. Deut. 32. Jud. 5. în textul masoretic,
Psalt. Prov. mai nainteşi în Iexapla,
i

Ă

£) Versurile să scriu fără despărţirea

împărţit Eutaliu:
-

o

TOUTUOO

ez

YOU.

vele

zavdeBoaduru
uvatiOns
!

cuvintelor,

:

d.e.

Iov,

1. Tim. 3, sous a|

* -

345 —
„+
Mai tîrziu, spre a cruța spaţ, .să pun singuraticele” ver“suri întrun şir, iar între ele un punct, prin ce să descoperi
interpuncțiunea, deşi să desvoltă: în: forma -de azi abia după
aflarea tiparului;- -să întroduce la clasici
de: Aldus : Manutiur

în veacul al-16., în T. N. de Robert. Stephanus. Futaliu înEI trebuințază

și: accente, cari să dau uitării

(pag. 342

obs,

4). -

Împărţirea, “textului în tăieturi (areorzozai ; avayvwouara,
dvaywuoes—cetiri) e foarte. veche; deşi nu: ştim unde; cînd şi
veche

Cea mai

întîi.)

mai

cine a întrodus-o

împărțire cuno-

scută este: a. lui Amonia “din Alexandria (pela. 230—250)

câre,- spre' a. işura, compararea, locurilor paralele, a compus o armonie. a evangeliilor. împărțindu-le în părţi mai mici,?) în
capitle (zegpdiaa); după acestea usebie a alcătuit cele 10
“canoane ale sale.5) : -: o:

Din veacul -al 6: un: autor necunoscut a contras mai multe

capitle făcînd părţi -mai mari, titluri” (ririoi, Vrenes, Teofilact
şi Eut. Zigab. le întrebuinţază deja), numite astfel dela impre- “jurarea, că cupriusul tăicturii să arată în puţine cuvinte în chip

de

titlu,

scrie cu

ce-să

:

scriptului.)

coloare

roșie. la, marginea, 'manu-

Da

Putaliu dsodată cu

stihometria

a

ai

a

împărți textul” evangelii-

lor,5) Actei şi epistolelor “(Apocalipsă nu să cetia în biserică)
cele 53 de Du- |
în'57. de părţi, cări aveau să să cetiaînscă
minici de'peste an și la 4 sărbători mari (naşterea, învierea,

> awoOetevot409£0vava0TrQEftoda
n apeastoruezzimmadeovcovros:

Pa.

Strom.
i
întrebuințază cuvîntul NEQILONI) , vârbind
1) Clement Alezandvinul
Akra
an
.
,
EI
.
„7
,
) da 1. Cor.; Tertulian are , expre .
VII. p.. 750 ed. Sylb. de . auEpiOTI. TEQLZOZU
:
n
pf,
atoi 7
,
A
zegăl
:
ie dela- Alex.
Dionis
16);
. luiu
(Ad uxor. 2; - 2; 9: De pudic.
i
capitu
siunea.
o

NE

bn Eus. WI. E.7,25.

N

.

|

are
paralele din Mc. Le. şi -loan. Mt.
3) Adecă la Mt. sînt puse locurile
le numeşte Şi tăieturi (pericope).
părţi 355, Me. 231 Le. 432, lo. 232, cari Eusebie
ovangrliştii, la 3, numai la 2, în urmă
5) Tie arată locurile comune la toţi1. Mt, Me. Le.Io.ş can. Il: Mt Ale. i
Can.
ist.
evangel
un
la
află
să
locurile ce
L Mt. AL,
can. V. Mt. be. can.
can. III: Mt- Le. Io.; can. IV. Mt. Me. Io.;
X a) Mte b) Me.
can.
Io.;
Le.
IX.
can.
Me.;
Le.
VIII.
can, VIL. Mt,-1o,; 'ean.,
c) Luca d) Io..
”
:
n
sînt puse la margine;

de +) Mt. are titluri "68, Ale. 48, Le. 83, lo. 18. Cifrele
.

,
a
latio,” avaztpalaiwois)
la sfirşit e o sumizare (căpitu
SI 5) Acestea, poate crau dejă împărţite; Acta și epistolele formau „apostolul ,
a
|
pu
:
:
din evangelii peraugelia“,
iar tăieturile.
-

,

i
” înălțarea - Dlui,

346 — Ă

rusale) ; înainte

de ediţiunea stihometrieă la

“Acta, și. cpistole ă pus „espunerea,. capitlelor. 41) Începutul. fie„cărei pericope îl însămnă, -cu A (dog) iar „Sfirşitul cu T...
-“(relos). De aci “înainte “manuseriptelele T. N. menite pentru
-trebuinţa, bisericească au la început ori la capăt însămnarea
cetirilor (ovvasdgrov), sau arată ziua cînd avea să să cețiască
”
o tăietură (pzpvoddtov, kalendariun).:

.

Împărțirea, lui. Entaliu' nu fu recunoscută în biserică, di

încă din veacul al. 4.
în acelaș chip). datina
vedem. că, ce] puţin
“în privinţa cetirilor.
“pericopele să

să întroduce în: biserici “(nu în toate:
-a “să 'ceti anumite părți ale T. N. Așa.
pentru sărbători, . există regulă hotărită”
Mai tîrziu. numărul “sărbătorilor creşte,
o noauă

ceeace aduce cu. sine

scurtează,

împăr-

_țire a T..N., care în iserica, grecească în veacul al 8. e în
uz general, După această împărţire cetirile la început (începere,
3040.20)

au

la, 'evangelii să numără la: fie-

curgător;

numărul

care îndeosebi; Acta, epistolele catolice și cele pauline să COn-

„sideră de .0 carte.?)
- Împărțirea, actuală a cărţilor. s, Scripturi în capitle. ŞI
versuri. Să făcut în veacul al 13. şi: anume în „Vulgata- Pela

1240 “cardinalul Hugo a St. Caro (St. Cher,.. 1262) 'com-

pune întîa concordanță biblică ; împarte cărţile, în părți (capitle). -

însămnîndu-le cu numerii curenţi. Dar: fiind acestea prea lungi
le împarte în cite: 7 părți numindu-le: A. B. C.D. E.F. G,

Această împărţire a trecut prin A. Isac Nathan în“ cea mai
“veche concordanță a bibliei evreeşti, săvirşită la 1448, dar
“tipărită mai tîrziu. Între. ediţiile tipărite ale bibliei cea făcută
de Dan. _Bomberg (Veneţia, 1529) are mai întii împărţirea în ”
„capitle. “Tipograful din - Paris, Robert Stephanus. (Etienie) în.
„ediţia: greco- latină

)

Ti

TO

a

T.

N.

zepalalov

la

1551

a numerizat

mai

întii

Zz9eau, adecă indicări ale cuprânsului

dela deosebite capitle. Ia epistolele pauline le-a. împromutat —
pun părinte foarte învăţat şi inbitor de Cristos (poate Teodor.
iar la Acta şi epistolele. catolice insuş le-a făcut. Acta avea
Rom. 19; 1. Cor. 9; Gal. 12; 1. lo. 7; 1. Tim. 19 ete..
SR Atari cetiri are At, "116, Me, 71, Le. 114,10. 64; Acta

cum zice — dela
de Mopsvestia),
40 cap.; cp. €.
:
şi epistolele 335.

“Ele să sceriseseră în cărţi separate (Lectionariuim, 2420yddtov),
numindu- să
celece cuprind evangeliile crangelistar (zvayytioragrov), iar celelalte praz-apostol (7roasandorolos, prazxapostola rium). _ Andrei dela Cezărea a a împărțit
„Apocalipsa în 24 A0yoL. şi 72

zepălara.

E

N

>

31
“versurile, apoi

în- ediţia

—
latină

a bibliei” la 1555.: Sabionetta .

în Pentateuhul edat la-1557-a pus la versuri numeri, iar în.
„Psaltirea lui. din 1556 are cifră tot al 5. vers...
-.
„_

Anscripțiile cărţilor s. Scripturi sînt foarte vechi,' dar nu

datează
; dela, autori, -ceeace

să dovedeşte

mai

vîrtos la 'T. N.2)

-

din deosebirea în manuscripte?) şi din însușirea lor.4) Numai
cuvintul evangelie. pare:
a fi dela autori.5)
[i
Subscripţiile T.. N.- erau la început numai. repeţirea

'scripţiilor, mai tirziu :să adaoseră din

tradiţie

-

A
in-

și după con- -

jecturi ştiri istorice (asupra timpului, locului compunerii, ete.),

cari cele mai multe sînt. necorecte.6j Neautenticitatea lor să
dovedeşte din împrejurarea, că nu să “află în cele mai vechi
manuscripte,

în cari:de 'multeori

îşi, contrazie.?)

=

-

8.120.

Textul masoretie al T..YV, .

a

„Legea era baza instrucţiunii,
iar seriindu-să s. Scriptură în modul-espus mai nainte este învederat,. că textul ușor să
putea, altera. Pentruca aceasta 'să. nu să întîmple foarte de
timpuriu

să iau măsuri,

cari normează

cum, au să să copieze .

codicii biblici (în -speţial “volumele din -sinago&») - nizuindu-să - .
și la- o controlă foarte severă a manuscriptelor.*) Aceste mă-.
1) Citarea înainte

să făcea, după cuprinsul loculai respectiv, d. e.

de aceasta

numele niciunde:. dar nici Matei,

Ady. Mare. 4, 2:

„Moisi 'seriind, cinci cărți nu

1 in ep. ad Rom.:

lie “ Loga

nici Ioan, nici

Marcu,

!

ete.

59.

ouză
Tov A100r04wv ToU Gyiov.
:
.

-

-

ia

-

.

ga pus

Tertulian,

auctorem ,

modges

„di

Tov

„.

tvayyEMOTaU redseis. ditoorohwn ;

Qnoorolwv ; : dovză
-

ai nedăes

Luca;

„În

habemus.
_veritate epistolam istam „ad Ep hesios
interest.
nihil autem de titulo
PI
int
lo

pte are deosebite numiri:
- 5) Acta d. e. în manuscri
o
n
.

lv

nici

„Mareion „evangelio, scilicet “suo,” nullum - adscribit

ef. ibid. 17: „Ecelesiae -quidem
*emissam, non ad Laodicenos..
o

,

RE

,

-..

19.

Reg.

at cf1.

ri

i

i

1l,ş:

3; „Rom.

Me, 12, saî „în cartea lui Mois în rug: are În vedere Ex.

”

-

<

?

-

.

re

DA

?

Tov EVayyeltOToV
-

-

epistolă. a. lui Paul cătră, Corinteni,

serie :- „Întiia
i
a
.
|
întiia epistolă a lui Ioan etc.
e
ecigei
istoria
are
prec
De
|
3. Crizostom, FHom. Î. in Mattli. praci.
Gal. de
ră
(5 a Şc
Galateni
cătră
:epist.
ţiile
subserip
e.
D.
e)
.
altele
2, cătiă Tes d» cătră Corinteni, Ea
1) Autorii

n'au

1. catră Tesaloniceni

putut

(dela

Atena),

psub! Domițian“, sau ia “altele „sub
su i“,
île "P atrtmosulu
a ile
ai “ținutur
panelite din
fost depărta
s'a.
Date
„cînd
în
versurile,
să
1.
.
Cristos
lui
a
înălțare
dela măsuri următoarele : “ae numărau
ani aceste
82 de sint
mărar
Traian,
'Palmud
Dupădupă
„Sub 5)
;
biblie sau în p
cuvintele şi literile, cari-să află în întreaga A
părţi. “Asa2.
bibli e sau în - .singur
g aticeexplica.
îni
n
î
.
4
"
biblie
a
întreag
în
cui
nt
un
repețeşte
să
citeori
de
să
rupa
p
în”
sr
iar
i corecţi,i Iar
:
in alţii nu,să
Du consideraţi
ceeace era în codicii

.
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suri s'au: păstrat prin tradiție —. cel puţin Talmudul

că ele s'ar fi scris undeva

——' și abia

mai tirziu

nu'zice,.

s'au fixat |

de învățații „Iudeilor, care după izvorul. lucrării lor. să numesc
masoreți, iar textul stabilit,de ei tezt masoretic.i) Pozitiv. nu.
să ştie,. cînd sa făcut aceasta: după.unii din veacul al 6—
9 d. Cr.; “după alţii mai nainte, fiindcă în cele -mai vechi

manuseripte ale T. V. există textul masoretie.2)

-

Acești învăţaţi adunînd materialul păstrat. prin tradiţie
au asigurat înţelesul tradițional.al textului prin. vocalizarea, şi'
-. aecentuiţia completaţă de ei şi, 'ocupîndu-să cu- critica textului,
au căutat să facă uniformitate gramatico-limbistică5). După cu-

prins să împart obşervările maşorutice în masora mareşi mică). - -

„7

CAPITLUL AL DOILEA.

- Istoria formei interne a textului original.
„Autoritatea

cea mare

a s.

Scripturi:
la Iudei

adusă cu sine că să copiă foârte adese,
Străcurară

"a

greşeli

în text.

suferit. unele schimbări,

De

aceea

|
și creștini

cu. care ocaziune
el

să

în: cele- neesenţiale

dar critica, biblică: caută a restabili

cit e cu putință textul primitiv comparind manuscriptele vechi,
d. e. să făceau ennsemnări din acele cuvinte, cari la cetire trebuiau înlocuite prin
altele, ce +ă 'credean a fi mai. cuvincioase

(Kâri ve'o Chetib,

Chetib' velo_Keri);

iar exemple de explicare sint punctul la, consonanta, ultimăa cuvîntului TIPI)
Num. 9, 40; Xun întors înainte de' Num. 10, sș; serierea plină şi defectivă,

îndeosebi îşanumitele Cheri uchetib, adecă locurile,în cari nu trebuă” să să ce țiască precum e seris, deşi consonanțe'e nu sau scos din text. - |
9) SD,
mai-tirziu FTIDW, dela TD tradere însamnă tradiţie (Moisi,

a primit învățătura pe
„orală e un gard

Sinai PD)

pentru “Tora, adecă

călearea celei scrisa.

SR

lui

Iosua;

să îngreuiază

ai

.

Tin5
prin

no.

N,

preseriptele,

Da

legii

legea
orale

2) Probabil este, că întroducîndu-să punetaţiunea a început a să serie cele
păstrate în tradiţie ca natiţe la marsinea textului biblic, Ia, sfirșitul întregi Diblii
şi a singuraticelor cărţi; mai rar să compuneau scrieri separate. Cu aceasta În- - cepe perinda masorei.
|
!
DN
,
3) Aceştia au întredus şi împărţirea Pent, în 53—54 de paraşe mari (dintru.
început erau numai ce'e mici) cu scopul.de a să ceti Simbăta; apoi haftarele, în
urmă cete 146 Sedarim, din cari conzistă întreg 'F..V.
:
:
2) EL L.cvita in Buxt. Tiber. p.:194: „Scito quod Masora magna quae exstat, propemodum infinita. est, et ut ego existimo, qund si omnia verba Masorae
magnac, quae ego vidi, diebus meis conseribereutur et lizarentur pariter în unum
librum, exeederet quantitas eius quantitatem universoram bibliorume. Duxt. ibid.
p. 199: „Masora magna est, quze totam criticen
comprehendit, cum plena locorum
„Seripturae enumeratione, quam quaeque nota critica, suo numero desinat“ ș pa.
202: „Masora parva est, quae literis numeralibus, vocibus decurtatis
ct simbolicis, ad latus textus breviter et suceincte describituri,-.
.
!

|

—
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citatele scriitorilor bisericești, traducerile vechi, "la T.. V.

şi

" Pentateuhul samarineana

„2
- din
“Ele
sau
„cari

$. 121.

Manuseriptele vechi

ale s. Scripturi.

„a) Cele mai vechi manuscripte “nedatate

|

din. T.-V. sînt

veacul al. 9, iar cele. datate: din veacul al 11.1) d. Cr.
toate conţin textul masoretic şi sînt de doauă soiuri: sânte
publice, adecă volumele -din sinagoge, şi private sau comamne;
iarăș să împart în: scrise: cu: scrisoarea. cvadrată (cal- .

daici) :sau rabină.

ec

Sa

|

a) Volumele sau rolurile din sinagoge conţin. Pentateuhul,
sînt scrise pe pergament cu caractere cvadrate,
fără -vocale şi
accente, cu. initervaluri şi începuturi,: cu- cea. niai mare acurateță caligrafică, şi. cu corecturi
după cele: mai: autentice exem-.
plare. Ilaftareleși “cele 5 Meghilot?) (mos volum), cari de=
asămenea. să. citesc la :cultul: dzeesc,;.să: scriau -pe : roluri .. de-:
oscbite..
E
E
a
e
i
8) Manuscriptele private. sînt scrise . cele -mai . multe.pe
pergament, unele pe hîrtie. de: bumbac sau și pe hirtie de rind :

— sămăniînd

cu 'codicii . altor literaturi:
-—. în format: folio;

coart, octav, duodeț. Cerneala textului e :neagră, -iarîn conso- nante și „puncte

în cosînt. alte'- colori... Textul e împărţit:

lumne:; unele părți poetice sînt - scrise: după versuri ;.șirurile.
“şi marginile -sînt “bine despărțite; :scrisoareă e cea. .cvadrată, Şi

“Literile începătoare -și
“podobite

cu aur. sau

unele “cuvinte sînt. de:-multeori.

şi: cu

părţi din

masora;

cadrate. Asămene „e loc gol. între singuraticele

îm-

atificios -.în-

cărţi” (nu

însă i

Ja cărţile: Samuil, Regii, Cronice, Ezra şi- Neemia), iar- în- șivarea “să deosebeşte

după

ţările: în - cari

Sau - făcut. Aceste

„-manusciipte conţin: sau numai “textul evreesc, sau şi 0 traîn altă
- ducere (mai virtos-un targum,. mai . rar una; arabă ori.
„ limbă) “în. columnă

separată,

ca vers întreţesută în text, mai rar,

pusă la margine cu litere mai: mhici.. Să mai află comentare ra-

“bine,

psalmi, . rugăciuni, variante, scolii, „corecturi etc. puse

p et nepunetat. dela
necompl
cript necom
manusript
aăsit unun! manusc
oc găsit
“mai nou s'a;
A) 1) În” darttimpul i
62). Cele cunoscute |
Gen.
zsel
(Delit
916
din
profeţi
la
t:
-Pent. d 843; nul puncta
cite
e
-

pănă
"pănă

etie,.
de timpul
ile, cînd
să citiau, sint: Cintai ca mere
cărți
aceste-masor
timpurnainte
3) ac Numele întşi mai

ii lerusa Îmulu
la paşti;. Rut la rusalii; Plingerile în 9. Ab (ziua surpăr ;
PNI
+
purim.
la
Estir
lor;
colibe
oarea
la: sărbăt

; Cohelel,

|
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la marginea, de sus şi de jos.. Nici

unul din aceste manu-

scripte nu conține întreagă. biblia, ci numai unele cărţi.:) :
„A hotări timpul când şi pătria unde s'a 'seris un manu- script e: foarte greu, deoarece după prescriptele în vigoare,
exemplărele cari: nu să mai: întrebuințau - trebuiau să să îngroape în pămint.

Cu

atit mai

puțin s'au

putut ele

cumpăra

.

de creștini, din” care câuză. să şi află prin biblioteci foarte puţine exemplare. : Manuseriptele existente consună în privinţa
„textului; pentrucă sînt făcute după unele si aceleaşi prescripte,
:.-cari hotărăsc cum. să să -prepare pergamentul,. cerneala. ce

avea

să să întrebuințeze,

cum să să „Linieze

olrile,, cît loc

să fie între -şiruri, cuvinte ete.
:
Afară de acestea. mai avem Şi manuseripte scrise cu “scri- soarea,: curzivă numită, -rabină - — desvoltată. mai tirziu din
„cea cvadrată.: Acestea sînt scrise pe hirtie de bumbac sau de

“ rînd, fără punete şi masoră, avînd citeodată o traducere ara-"
bă; conţin foarte multe prescurtări Și, „după unii, nu. sint.
mii

vechi

decit

de 500. de-ani.

.

:

,

b) La T. N. avem. pănă acum „peste 900: de maiiuiscripte,
cari nu conţin. toate cărțile, ci numai unele părţi. Mai “multe
„au evangeliile: şi epistolele lui: Paul, mai puţine Acta, episto-

ele catolice, și cele mai puţine Apocalipsa. Unele 'conțiri numai. |
pericopele
numai

pentru

textul

scopuri liturgice

(pag. 346). Codicii . ce

grecesc să numesc: curați

cari să află comentare,

scholii- sau

au

(codices puri), : iar . la,

traduceri

mestecați - (cod.

- miâzti); cei cu traduceri să numesc codices bilingues. "Traducerea, *
e de regulă în limba, latină (cod. graeco-latini), luată. din” Vul-. .
gata, sau altă traducere înainte de Ieronim și e. pusă. în co-.
“lumne separate, :la margine sau în șir deasupra - textului grecesc

(cum: ve: 'sione, imterlineari).

Nici un manuscript a TI. N. nu.e "volum; ci fascicul ssau folio mic,

cvart,

chiar şi mai

mic, pe:

pergament,

hirtie “de

bumbac, 'de “mătasii şi în .— " după vechimea, : lor.. Scrisoarea,
“la cele mai vechi e uncială, la cele din veacul al -10. înainte .
(la unele încă mai nainte) curzăvă. Cele mai vechi manuscripte
1) Nefăcindu- să ele sub controla sinagogii e uşor de înțeles, că sau stră- &

curat greşeli atit în punctaţiune şi împărţirea “textului, cît şi în' privinţa literilor,
anume a lui Keri în loc de Cheti
scriptio plena et: de ectita, ete,

Finleitung i, d. A. T),

ă

fe

e , (Bichhorn, |

.

asi
nau

împărțirea cuvintelor,

—
sînt fără accente,. unele” mai noaue :

- au stihometrie, cele mai .noaue și interpuncţiune.

.

..-.

- Singuratieii codici'
să însamnă (dela Wetstein înainte):
cele. unciale cu .litere “mari -latine (grecești, evreeşti:” N, A, B,-C, etc. +), cele -minuscule :(scrise . cu . scrisoare curzivă).
cu cifrele arabe '1,.2,. 3 ctc., cari -iarăș să întrebuințază

_pentru deosebite părţi-ale T. N.: evangelii, Acta și epistolele..
catolice, epistolele pauline şi- Apocalipsa.1).
-.
Cele mai însămnate inanuseripte

sînt:2).

..-

1, -Codez „Sinaiticus “(N). conţine o parte din T. V. şi întreg

T.

N.

(unicul între manuscriptele, unciale) în. ordinea:

.

evangeliile, epistolele pauline. (ep."c. Evr. după a 2: c. Tes.),
Acta, 'epist. catolice, Apocalipsa, ep. lui Barnaba. (mai întii în - originalul grecesc completă) și o-parte din. păstorul lui Herma
(cunoscut

„urmă

pănă aci numai latinește). Între

cele 2 epistole. din

e '10e pentru. 6 pagini. „. Codicele.
e compus

în veacul.

"al 4. de 4 scriitori, are corecturi (făcute pănă în veacul al 12.).
*

'Pischendorf a găsit manuscriptul lă 4.. Februarie "1859 în: mînăstirea -s,
Ecatarine de pe muntele Sinai; acum să află în Petersburg,
Este scris pe perga:.
ment, cu scrisoare continuă, fără accente, spirite şi fără iniţiale. mari. Nu să poate
hotări, de existau în original, zau corectorii (cel puţin 7 au făcut cam- 4.000. de
an adaus interpuncţiunea simplă şi sporadic: întrebuințată, . capitlele lui .
" corecturi)

Amoniu şi canoanele lui Eusebie. Ca la ,B. -lipseşte împărțirea lui Eutaliu ; . ceva -

- particular este că păginile sînt împărţite

4. columne. (afarăde cărţile poetice:

în

“ale T. V.); asămene (cf. B.) nu să află sfirşitul la Me, (16, ș 5q.), iar £. "Egptowy po
(Efez. 1,,) e adaus mai tirziu. —-

2. Codex Vaticanus “B) “să: află, în -biblioteca vaticanului

din: Roma, conține întreaga. s. : Scriptură - grecească, “afară, de,

unele” părți din T. N:, e. compus în veacul “al 4.
ceputul veacului

al 5.

ae

sau'la în-e

Din T. v. lipseşte parte mare din Gen. o parte 'din Psaltire; la T. N. (în-

şiră cărţile ca, A) sfirşitul epistolei c. Evrei (dela9, sq.), epistolele pastorale,.
*
cea c, Filimonşi Apocalipsa. Cele 4 pauline lipsesc de tot, iar Apocalipsa şi sfir-

“şitul ep. c. Evrei sau -adaus mai tirziu (în, veac. al 15.). Codicele-e scris pe pergament, în cvart, îu 3 columne:cu scrisoâre continuă, ubele. abreviaturi; la sfir-

interşitul singuraticelor: părţie loc gol"(de 1/, sai o literă). Originalul nu avea
ştearsă
„. puneţiune, iar mina a doaua (în: yeac. al 10. sau 11.), care a înoit cerneala

demulteori .însamnă

la aceste . părți deosebiți . codici ;

9) Literile şi cifiale
is,
d. e. H insamiă la evangelii cod. Seideli din Hamburg, la Acţa “cod. Mutinens
acelaş codice are numiri
la epistolele pauline cod. Coislinianus În Paris ete. ;.chiar
parizian la evangelii, 113
deosebite pentni părţile acestea: 18 insanină un codice
o
le pauline, etc. acelaş codice la Actă, 132 acelaș codice la epistole
Matthăi ch,
Griesba
in,
Wetste
Mill,
de
fost
au:
tratate
critice
detail
În
: 3)

Alter, Birch.ete, - .. .. -

—
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o

o.

a adaus ici-colo interpuncţiune, a pus litere mari la începutul perioadelor, accente
şi spirite. La evaugelii nu există împărţirea lui Amoniu—kusebie (capitle şi titluri),
ci Mt.'are 170 de tăieturi, Me. 62 (Adnpă.alţii 72 sau 61); Le. 152 şi Lo. 80. Epistolele pauline formează un întreg (numai aici). După 2. Tes. urmează ep. e. Evr.,
dar numărarea tăieturilor să leagă de cea, e. Gal., arlecă aceasta sfirşeşte cu 59,
iar cea c. Er. începe cu 60, cea c. Efez: cu 70. Acta.şi epistolele: catolice : încă
sînt altcum împărțite ca la Eutaliu. Vechimea codicelui să arată din această îm.
a
.
d.
|
>
d
ps
?
.
a
prejurare; apoi că Efez 1,, lipsesc cuvintele £
Iptou), cari sînt adause la
margine, E cu putinţă că manuseriptul
s'a compus în Egipet, poate în Alexandria ;

a 'fost edat mai demulteori. :

d

Ie

a

3. Codex Alexandrinus' (A) compusîn Egipet,. probabil
după jumătatea, veac. al 5. conţine întreg T. N:, dar lipsesc...
unele părţi. .
a
„. Manuseriptule scris pa pergament, cu litere unciale, în: 2 columne, fără:
accente şi spirite, cu seriptio continua, Cărţile să înşiră: Erangeliile,' Acta, “cpi„ . stolele catolice, pauline (cea c..Evr, e între:
2. Tes. şi 1. Tim.), Apbealipsa. La.
evangelii sint_capitle'e lui Amoniu şi canoinele lui Eusebie, apoi titlurile, la celelalte cărţi însă nu, -Lipsese Mt. 1,,—25,. 10. 6, so—8, su 2. Cor. 4, 12 ee
Ciril Lucaris a, adus codicele din A'exan'lria (de unde şi numele) la Constantinopol ;
la 1628 l-a dăruit regelui din Angiia, Carol:1,.şi să .atlă acum (dela 1753) în
„muzeul britanic din Londra; are 4 tomuri în.fulio: 3 conţin T, V. grecește, al

4. T.-N. Asupra

timpului scrierii criticii „să . deosebesc,

veacul :al

4—10.

După

notița lui Ciril o nob.lă egipteană, Tecla, în veacul al.4..l-a scris. Cârţilor T. X.
urmează 1. epist. a lui Clement că!ră Corinteni, fragmente
din a 2. epistolă (care
să află 'numai-aici), cari, după, tabela pusă în fruntea codicelui să numără la canon
- urmînd după. Apocalipsa.
e
.

|

4. Codex. Ephraemi rescriptus sau Purisiensis (C) conţine!
biblia T. V. şi N., e compus în veacul al 5. :(probabil că e.
mai vechi decit. A). . -DI
|
Să află în biblioteca din Paris; conzistă din 299 pag, dintre e.ri
fragmente

62 sînt

din 'T. V. (lob. Prov,, Ecl., Cint. Cint,, înţel.. lui. Sol., Sirah), iar cele-

lalte conţin T.:.N., din care lipseşte inai 1/,. Cărţile să înşiră ca A. Textul e con-

tinuu, fără accente şi spirite, paginile nau columne; evanpeliile : au capitlele lui -.
Amoniu (fără canoanele lui Eusebie); la: evang Le. şi 1o.' sint puse titlurile; iar
celelalte cărți mau nicio împărţire, nici chiar-a lui Eutaliu. Interpuneţiunea era
dintru început-un punct, care nu să întrebuinţază regulat, iar corectorii de apoi
"au pus semnul crucii: adaogiînd accente şi spirite aspre, Ephr, reseript. să numeţte,
pentrucă deasupra şirurilor s'au pus în limba grecească (din: veac. al 13.) ziceri ascetice din, scrierile lui: Etrem Sirul. Locul scrierii pare a .fi Egipetul.

Între codicii' greco-latini, compuşiîn occident, unde limba
latină era predoinnitoare, “cu - stihometria “lui. Eutaliu sint de

importanță:
oo
a)
1. Codez Cantabrigiensis (D) la evangeliși Acta, datează
din veacul al 5. sau 6.
i
a
Teodor . Beza (de aceca

şi cod.: Bezae)

l-a

găsitJa 1562 în

-mîiăstir

Irineu din Lyon, iar la 1581 Li dăruit etate
Cambridge, To
E
e.aşăzat pe o pagină, traducerea latină (nu a ui Ieronim, ci alta) pe ceealaltă,
După Mt. urmează Io.; lipsesc unele părţi (îndeosebi din Acta), cari au fost în-

tregite mai apoi; are multe corecturi. Amîndoauă texturile le-a scris acelaş
individ
-

a

.

.

stihometrice, cu litere unciale, continuu, fără accente şi spirite. “Capitole Imi Amoniu să, indică la margine de un autor mai tirziu. Unii critici afirmă, că sa scris
“în Galia,pt
În Eipet.
Pi

CodeaLaudianus- (E) conţine Acta, din veveacul a 6. sau. :

inceputul veacului al

7.

-

Arhiepiscopul din Canterbur 5, William Laud, l-a dăruit pela mijlocul veac.
al. 17. bibliotecii bodleiane din Oxford. Textul e fără accente şi spirite, are tăieturile lui Eutaliu. Fiecare pagină £ împărțită în- doauă: de dreapta e textul gre2—3 cuvinte formează un şir. Dela cap. 26, 29
cesc, de stinga traducerea 'latină,
23, as lipseşte. Unii zic că s'a potire în Alexandria, alţii că în occident.

3, Codex Claromontanus
e compus în veacul -al 6.
"Acum

să

află

la

Paris.

(D), conţine

T. Beza

|
:

epistolele. pauline,

zice
:
că l-a găsit

în

Clermont,

dieceza

Beauvais (de' unde şi numele). “Textul grecesc e-pus.pe pagină la stinga! iar traducerea latină la dreapta. Texturile sînt scrise în SJihoimetrie, cu litere “uneiale,
accente şi spirite (poate adause mai tirziu). Lipseşte începutul epistolei cătră Rom.
(1,1—7); în traducerea latină versurile din urmă ale 'epistolei cătră Evrei; :la
mijloe 2 pagini (1. Cor. 14, „s—2) Sau adaus mai tirziu; sint multe corecturi.
epistola -c.-Iivr. e-la; sfirşit; după cea e; Filim.. urmează registrul versurilor din
cărţile 1. Y. şi N, în care (registru) Io. să, Anşiră după. Mt, iar ep. e. Evr." nu
să aminteşte.

O copie (tot la epistolele pauline) a acestui manuscript, făcut în veacul al
UI. este Codez Sangernianensis . (B); mai nainte era în St. Germain la Paris,
iar. acum'să află în Petersburg.
.

4. Codez Augicusis . (P),. cuprinde cele: 13 epistole pauliue'
“(afară de Eyre. care e adausă în traducere latină), Compus, în
veacul al 9..
Si
“Numele

îl are dela Augia. major.

(Reichenau, lingă "Constanz),

să afă
.

în

- Cambridge (dela 1787); între cuvinte sint puse punete, fără .accenie,. Traducerea,
latină (a Imi leronim, ce la

alt codice

greco-latin

nu

- separată lingă textul grecesc; "lipseşte Rom. L 5

obvine) . formează

-

coluniniă

so

5. Codex Boernerianus” (6), are cele 13 epistole pauline
(0 a 14. să “numeşte 71005 „avdozijoas), din veacul al:9,
.

Teologul din Tipsea, Ch. T, Bărner. (1753) îl căştigasă din Leiden; acum
să află în. Dresden.

"Traducerea

latină e interlineară,

să deosebeşte

de a

lui. .Ie-

ronim ; fără interpunețiune, “dar cu accente; e seris pe pergament, şi adecă literile
grec eşti au mărimea între unciale” şi curzive, iar cele latine sînt curzive, stihurile
au litere, iniţiale mari

fără a, să scrie în şir nou. A bsese, Rom.

1. Cor. 3, gme- 6, şase COL 2, i—s Filim. a—

1,4 “Tae 2 16

„6. Codez Saiigallensis. (4 cxițiue cele 4 eva ngelii;
veacul al 9. sau 10.

din.

. Să-află în Viblioteea: st Gallen;, lipseşte Io. 19,4 12255 traducerea 1atină e
înterlineară ; mărimea literilor greceşti e' între unciale şi curzive, fără accente, :
spirite şi jota subseriptuun ; stihurile să arată prin litera iniţială, | mare.

"7. Codex” Cuypri ius (K)- la cele: 4 evngeli,
:
8.

au

Sau

9.

din veacul, al
-

25.

-

— 354 —
A. fost. adus la 1637 "de pe inzula Cipru; .acum să, afă la Paris; e scris
pe pergament, cu litere unciale mari, cu .accente (lipsesc mai adese), punct ca interpuneţiune ; are. capitlele lui Amonin fără, canoanele lui „Eusebie.

|

(E) din veacul aal: 8. sau 9. , cuprinde”

„8. Codea Basilecnsis
evangeliile..

Să păstrează în viblioteca din. Basel; pe pergament cu litere unciale, accente și spirite, cari adese lipsesc, cu interpuncţiune ; mai tîrziu au. fost întregite
“a Luca unele goluri şi adause titlurile precum şi capitlele lui Amoniu,

"9.: Codex Ii la: cele 4. evangelii,
„n
„sau Stephan, din. veacul al 3. sau 9..

numit Și Cod, vegius

Biblioteca din. Paris îl posede ; 6. seris pe pergament cu litere anciale, accente şi. spirite, cari demulteori lipsesc, seriptio. continua, în 2 columne pe fiecare
pagină; interpuncţiunea să. arată prin cruce” şi sirul (comă) ; are „capitlele lui
Amoniu, canoanele: lui Eusebie, zitlurile şi cetirile “bisericeşti.

10: Codex Coislinianius II „conţine 5 “epistole (. „Cor.
Gal. 1. Tim. Tit și Eyr. ), din veacul al.5. sau 6.
. Conzistă, din 14 foi; din. biblioteca. episcopului la Metz, Coislin, a trecut la
Paris; mai nainte codicele să afla pe muntele Atos, unde la anul 1218 sa întree

buinţat

".

de pergament

a lega

alte

stihometrice şi cu accente.

cărţi; « e scris

erocoșe

cu

litere unciale

mari,

.

UL,
Alți codici unciali mai sînt: * Codes T (Borgianus).
i conţine pe 13 foi-10.. 6—8, din veacul al 5.; Codex AM sau |

regius -Paris.. 48 conţine evangeliile. din veacul al 10. cu in-.
terpuncţiune defectuoasă,

şi accente; Codex N. (Vindoboneusis)'

și Codex O, amindoauă au numai părți din ev. Luca, etc.
$. 122. Textul. orizinal. -Eadiţţiunile” s. Scripturi. Poliglotele. |

La” copiarea TV. se “juaseră. de. timpuriu măsuri : spre
a împiedeca, falzificarea. Dar avînd în' vedere timpul ce a, trecut
pănă la “luarea acestor -măsuri ($. 120) - înțelegem ușor, că
textul: să deosebește încitva. de cel primitiv, deși nu să poate.
afirma, că s'au făcut schimbări din motive dogmatice “ori polemice. Josif. Flaviu), Origen şi Jeronim?) dovedesc, că textul .
“nu s'a putut falzifica . înainte nici după: Cristos. Erorile
î) CE. pag. 5, oh, 1. |
E
:
a.
2) Comment. în Jes. G: „Quod si aliquis dixerit Tlebracos libros postea, a
Judacis

esse

falsatos,

audiat: Ori,igenen,

Esaiae huic respiondeat quaestiunculae:

quid

in octavo

quod nunquam

tolumine: Explanationum

Dominus et Apostoli, qui

caetera..criinina arguuntin Scribis et Pharisaeis, de hoc crimine, quod erat mhaximum, reticuissent, “Sin autem dixerint post adventum : Domini Salvatoris et prae-

dicationem Apostolorum libros Hebraeos esse falsatos, cachinnum tenere non potero
ut Salvator et Evangelistae et Apostoli ita testimonia protulerint, ut Judaeii. po

stea falsaturi cranii

,

3

=.

sînt . cauzate prin vedere!), auziie falză2), despărțirea necorectă 'a cuvintelor, schimbarea, sinonimelor etc.
Autogratele T. N. sau pierdut; n0i. posedem . numai. ma
nuscripte destul de "vechi, în. -cari Sau străcurat greșeli, Şi
„adecă prin:
|
E Ri
a) schimbare.
E
e, 'în

_D.

PIEMOIL

loc de

Cod. PRR Xe.

5,7 Sa Dus “ITEMOI;

AIAKOYOIN': în loc de ALORIICIN Cod. D la'Mt. 10, as etc.

„b)

omiter e |

D. e. KAIEAOTIZONTO

+

înîn “loc de * RALATE.AOTIZONTO

omis chiar mai multe cuvinte, d. e. Cod. DP. Le. 6,

Cod. A. la Me. 11; si. Sau

nfericiţi ceice plingeţi acum, căci vă veţi veseli“.

o

c). transpunere. -.

69 a L 0.
€
Cod.
:

:

1, 0 ete.

|

o

erIjau'oVzEG Tur. în loc dee ouzeozivermttr

D.e.

d)

x

transcriere. necorectă

a “proscartărilor.

Cod. g. Rom. 12, a “KP cuget în loc de vei; cd. E 1. Tim. 3 4 15
OC cu OLEOC în loc de OC etc..

o) despărţire falză a. cuvintelor. scrise continuu,
ete.
“Cod. 22bart. 20, 3 dilo:g JiToiuaorau în loc de 047 ois Jjroiuaora
8) Sau primit în text observările de. pe “mar gini.
|

cote. Nu fără:
God. E. F. sa adaus la: Mt. “18; 2 eterouGILODASUVTOV.
Cod. A...

de itacizm. d.e.
| înriurire asupra textului au. rămas şi corecturile făcute
ao de

înlocde |
1. .Cor. 6,
„B.D. la Rom. 2, as . .0e în loc de uD os; „Cei. DL. la,
m
Sa
|
"On ete
iune, cari sint
"Dar stau ficut: indreptări şi cu intenţ

a) ortografice Și gramaticale pentrucă dieţia

grecească, :

în

Cod. E. la Mt. pă ; azas în lor de az;

ov pentru Jaddaov

ete.

”

să fie' mai

cod. IS. la Me. 3, s5 duăăa-

Ss

b) din motive exegetice sau pus

cuvinte” mai înţelese.

E

; ; Fi Fi; A,
2) Aşa să schimbară literile 3, >,
Diuitai 1, Sam. 17,3 = în.
i
în
loc
în
DE
SON
25
17,
Sam.
5 La 2.
memoria la locuri de acelaş înţecu.
iatu
loc: de pp etc.. "Unii copiători să mulțăm
|
2 Reg. |, 10 Pi cu Nm
les; de aceea să schimbară cuvintele, d. e.

adese uz

cu DR

9

850

Cod. A. E. la Me. 7, , arzirois în loc de zouots 3; cod: D. la Me, 12,

a erezecpadoov

în loc de %7y00ş te.

ca

ce) Sau modificat spr6 a preveni ne nţelegeri
-0oi,

A,

E. da

Le..2,

33. 031p. în loc de onazippavrov

"omis la Me. 18, sa ovokoutos, ete.

doginatice,
; cod. X. sa:

d) schimbări și întregiri. dpi locurile paralelei) sau “după
citatele din TV
.
|

Cod. D, la Me. 11, ş (după Le. 19, .) zdeterova0dov. înn loc
de
TINOLTETOUTO.; cod.. minuse. la Mt..8, «5 “după Le. ă s.%ai Unooretipas
E
0 xurdrrraozos tis Tov olzov auroi e auzi zii wo evo.
Tov „naida Ypraivovra ete,
.

e)
|

adausuri din motive liturgice.

- La începutul cetirilor „în zilele acelea“,
„amin“ sau „celce are urechi. de auzit să, audă

MA:

"

urzit

„în vrâmea aceea ; la Sfirgit
doxologia după ae. G, sa. Le.

Că a ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, în veci“
încă pare a să fi
din întrebuințarea liturgică ; cod. B. L. la Rom
16, ş: erdeeăegyovouz-

EPLEOTUI

pOQLOEnEITOEEJOVOVLETIEOTIVEg)

f) „emendaţiuni critice, puse "mai
primite în. text.

or,

*

ete.

întii la

margine, apoi

x .

Cod. C. Ia Mt, 20, 34 zovopdaă UW în loc de Tovoju per;
22 la Mt. 27, ; Zazagiov în loc de “Iegtuiov, ete.
Variantele următoare

„ele să confirmă

din alte

sint de interes: dogmatic; _dar

locuri biblice: —'1,

Co, a

învățăturile Vazate pe

Cor, 155, ut : „dres! uz

ou

xouun9nooueda, nare de di?aynod uta“
sau Aavrtş ar Xompuijho0,te da, ou navrtş dt dlhayIjoduedat“ sau draorljgă“NEYG, ou Acireş ete. 1. Tim. 3, us: „9toe (05) 2gareou
n tv 0agzi
etc.“.1, Io. 5, ; lipseşte în toate

manuseriptele

greceşti vechi,

scriitorii greceşti în certele
cristologice: „Trei sînt care
tăl şi Cuvintul şi Spiritul sînt, şi aceşti, trei sint una.“

nu-l

citează

nici

mnărturisesc “în: cer, Ta'

1) În „privinţa aceasta zice Ieronim (Pract in Ey.
ad Damas): ș Magnus si “
-. quidem hic in nostris codicibus error inolevit
, dum quod în eadem re alius evangelista plus dixit, in alio quia minus putaver
int, addiderunt. Vel dum cundem
sensum alius aliter expressit, îlle qui unumn
e quatuor primum legerat ad eius
exemplum ceteros quoque existimaverit emendan
dos,. Unde accidit, ut apud nos
- mixta sint omnia, et in Marco plura Lucae
atque Matthaci, rursum în Matthaeo .:
„plura Joannis et Marei, et in ceteris reliqu
orum, quae ali propria sunt, inveniantur,*

|

Sa
Clement

—
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Alezandrimnd:) şi Origen?) deja spun că ereticii?).

au falzificat textul s. Scripturi, deși foarte 'de timpuriu: pre=
proziţii

bisericii

luaseră

măsurile

potrivite.

De

aceea

să sim

ţeşte, necesitatea a, curăţi critice textul T, “N. Probabil este,
că deja Origen) a făcut recenziunea textului; hotărit însă știm

aceasta de Hezichiuşi „Zaucian (cf. $.;:126), deşi nu e cunoscut
' mai deaproape5): caracterul 'ei; papa Gelasiu (492—496) ă
a oprit-08), totuş

ea, să folosește

pelingă

textul. nerecenzat?).

„Forma veche a textului s. Scripturi. să cunoaște

încîtva

şi din citatele în deosebite, scrieri. T. V. să citează mai puţin
în cărțile religioase ale Tudeilor, în Mișna, şi Ghemara, al căror

mare

text 'diferă puţin de cel masoretic.. De mai
|

importanţă,

9 Strom:.IV., pag. 582.: „Fericiţi, zice, cei..prigoniţi pentru dreptate, căci .
aceia fiii lu Dzeu să vor chiema;“ sau cum unii au schimbat evangeliile: „Fericiți, zice, cei prigoniţi sub. dreptate, căci aceia desăvirşiţi vor fi; şi fericiţi cei
prigoniţi pentru mine. căci vor avea, loc unde nu să vor prigoni.& Dionisie dela
Corint.(la Eus. H. E. 4, 23): „Unii cu uşurătate au adaus la scrierile domneşti.“
3) În Matth. tom. XY: „Acum însă există, mare deosebire între copii ; fie

că aceasta să întîmplă din uşurătatea seriitorilor, fie

din

îndrăznirea nescuzabilă

omită.“.
"de a îndrepta, cele scrise, fie că îndreptind au crezut unii să aduogă ori
Joann. tom.
Acest scriitor arată, că numele proprii îndeosebi au fost corupte (în

mai
YI); iar după Tisehendorf, N. T. 7'ed..prol. p. 29 sq: textul T., N. , a fost .
i
veacul 1. şi al 2.
în- at
„mult alter
11, sş
5) Irineu (Ady. *haer. 4, 6, I).zice de Yalentiniani cu privire la Mt.: Nemo
deseribunt
sis
volunt,
esse
apostolis
peritiores
qui
10, e: „Hi autrm,

şi Le.
carne Christi
Patrem, nisi Filius, nec Filium nisi Pater“; Tertulian (De
cognovit
11). Falzificarea textu= *
'19) ;, de: Arieni Ambrozie (De fide 5, 8 şi de Spiritus. 3,
(aer. XLIL) „Unele
lui să împută mai mult lui Marcion, care după * Epifane_
Pauli
sehimbă;*

iar după

Zrineu

(L.e.

1, 27,

2):

„Apostoli

omite, altele
sunt ab apostolo de eo Deo,
. Jiteras abscidlit, auferens quaceunque manifeste dicta,
|
”
Ea
5.)
Mare.
(Adv.
Tertulian
qui ete.“ ef.
3,
Gal.
la
iar
„codices“,
,
aminteşte
4) Ieronim (Coment. „la Mt. 24, se)
,
adaus — ceeace să poate înoarecare
n'au
cari
Origen,
de
te
întrebuinta
„copii“
cel uzitat în Alexandria. “Tom. XV.
telege că, textul Ini Origen nu să abătea, de cu restabilirea textului T: V.: „În.
avute
ostenelele
de
vorbind
“in Matth. zice,
facere. sine periculo non putavi* -exemplaribus autem N. T! hoc ipsum me 'posse
şi Pamyil, sar fi. ocupat. cu
Pieriu
săi,
ii.
învăţăce
Asămene nu să poate dovedi, că
,
De
critica TUN
detail. Praef. in Ev.
în.
mai
ocupă
să
a
fără
te
aminteş
o
5) Teronim numai
et Hesychio nuncupatos pauad. -Dam.: „Practermitto' eos codices, quos a Luciano utique nec in Veteri Iastruquibus
o,
contenti
a
corum hominum .asserit: pervers
licuit, nec in Noto profuit emendasse,
mento post.LXĂ interpretes, emendare quid
antea transtata doceat falsa esse quae
a
scriptur
linguis
gentium
um
niultar
cum
scripturarum studio labo-:
De vir. îll. 77: „Lucianus... tantum in
addita sunt.
ut usque nunc quaedam excimplaria, seripturarum. Lucianea nuncupantur,
" ravit;
falsavit Lucianus apocrypha.; Evan-. |
_.."6) Decret. Gelas, : „Evangelia, quae.i
Aa
gelia, quae falsavit Hesychius apocrypha.“
opus anHesyehii
us
„Aeeypt
ct
dria
„Alexan
26:
3) Zeroiiimn, Ady. Ruf. 1
,
.
__capitle

iam Luciani exernplaria, probat.
plexi sunt, Constantinopolis usque ad Antioch
Pi

aaa
sint locurile 'T. Y. cuprinse în T. N. Dar la aceste citate și:
la scriitorii. bisericești” să, observă: o libertate, cate ne îndrep„tăţeşte numai în măsură restrinsă a le considera de controle

„ale textului păstrat,”

E

a

e

Ediţiunile tipărite. După. aflarea tiparului s. Scriptură sa edat -

mai demulteori. Exemplarele dintîi tipărite 'ale-T. V. samănă în
privința formei foarte mult cu manuscriptele. La început lipseşte titlul, iar la, sfirşit să. află: postseripte; sînt tipărite pe pergament,
„marginile foarte mari, tipurile diforme, cîteodată inițialele artificios .
- împodobite, vocalizarea foarte neglesă.. Mai întii sta tipărit Psaltirea
(1477), apoi Pentateuhul (1482), iar. întreg T. V. la 1488 în Sontino
De importanţă
mai. sînt ediţiile din polielota, compluteană (textul are .
xocale), apoi cea. făcută de -Bomberg (Veneţia 1525—1526),
care din
urmă fiind redigiată 'după Masora conține. întreg aparatul -masoretic şi rabin. După acestea sînt făcute şi ediţiile tipărite pănă în zilele noastre.
"În veacul al 15, Vulgata să tipăreşte mai adese, -asămenea opuri. :
clasice şi scrieri de ale scriitorilor bisericeşti; iar T. N.:). abia în
poliglota: compluteană (vezi mai jos), „care edindu-să ceva mai tîrziu

fu întrecută de a lui Erasmus dela Rotterdam, făcută la_1516_la |
librarul din Băsel, Ioan Frobeiiiis:” Dii punct de vedere critic aceasta
nu €de xiâre f0l0s, totu. servi de bază la edițiile următoare ; chiar .

la cele 4 ale?) lui Pobert Stephanus [dela

1546 —1551]. -Zeodor» Beza

a'cores ediţia a 3. a lui Stephanus întrebuinţ
- materiălulind
adunat

- de fiul acestuia,comparind însuș traduceri orientale. [Peșito “şi trad.
arabă; "la ediţiile făcute înaintea lui să -asămăna textul numai cu
Vulgata)și ediță T..N. dela 1565 “începînd mai demulteori. - Dela
1624 librarii din Leyden, frații Eleezauir,
tipărit de 7 ori T. N. care deși era alcătuit fără critică, totuş să Tăspindeşte toarte mult,” .
- iar după cuvintele din prefaţă: . teztum ergo habes nune ab omnibus
veceptum să numi textus receptus, şi pănă în veacul nostru să retipări
“fără schimbări.
|
A
A
aa
„_
Poliglota-lui Brian Yalton [vezi mai jos], edițiile lui 7. Prel/3]
şi I. A+) dădură Thaterialcotespunzător - la” restabilirea Critică a
textilui—
dă
N
Sa
1) Mai întii Sau. tipărit Le. 1, sasa

şi Y. nsuo CA adaus la ediţiunea

ve„ neţianăa "psalmilor din 1486. Aldus Manutius lasă a să tipări Io.
1—6 ca adaus
la poeziile lui Grig: Nazianz, în Veneţia 1504; .10 ani după aceea
a, apărut Î9. !
Le su la Tiibingen.

5)

Întiia ediţie după

cuvintele

începătoarâ: din prefață : „0 mirificamt. să

numeşte: edlitio mirifica ; a 3. editio regia (la 1550).
,
5) Oxford 1675, după textul elzevirian sub text

conține

:

variante scoase
din aparatul lui "Walton şi Stef. Curcellaeus (acesta adausosă la 1658
şi. 1075 variante

la ediţiile elzeviriane), din 1$ manuscripte confrontate de nou,
din: tradu» cerea gotică şi memfitico-egipteană, ete. |
DE
4) Oxford, 1707. cu textul lui Stephauus; dar provăzut
cu un apărat de
peste 30.000 de variante. El a comparat multe manuscripte
europene, din Azia
şi Africa de nord, toate traducerile cunoscute:pe atunci
şi citatele părinţilor bise-

riceşti. —

E

a
„După

—
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aceste lucrări L. ABase

[1734] păşt mai întîi cu--un

retept.1] 1: Jac.
text recenzat, care să deosebeşte foarte mult de cel
şi: filologice] : Ă
e
istoric
.
are
coment
cu
Wetstein [1751] a edat T. N:
Haridod. [1716]
Knglejii.L. Wells [1709—1719), -W- Mace [1129] şi
“rupe cătuşele bacl
_Gries
să einancipară de textul elzevirian. I. Jac.
preferă textul
care
în
N.;
T.,
1774
la
“în cari să afla critica, editind
1782—1788.
anii
Între
*]
noâuă.
epocă
astfel
urind
velativ general, inaug
de_Chr.

a apărut în Riga grecește. şi. latineşte

_Friedr.de_AMatthăi,*)

exiticii T. N. vrednici

[cu Vulgata]

T. N.

Pe
h.
adversarul sistemului” lui Griesbac

de amintire

[a publicat T..N. la 1786 şi 1787);

mai sînt Fr. C. Alter

iar IL. MA.

edițiea T. N. pe baza

terenul

în Viena,

Scholz a tipărit

to aționărilor noaue,

1836 o.noauă
Sa
—.
-generală..
firă ca -opul lui să fi căştigat recunoştinţă
T. N.
criticii
istoria,
în
.epocă

la 1830.

face tă
“După pauză -mai îndelunga
piul: a vestabili cîte cu putință
princi
uind
1851)p
(:.
ann
Lachm
Carol
ulm,
lui Ieroni
a fi cel de pe timp
„cel mai vechi text, de care credea
dă
acomo
piu
princi
i
Acestu
3.
al
- deşi să poate urmări” pănă. în veacul
ndorf ( 1874) crede

-

Tische
el ediţia: T. N. din anul 1831. Constantin
ediţie a T. N. a apăîntiia
;
al
origin
textul
- că să, poate. reconstrui
Ă
a
rută 1841, de atunci mai demulteori.
texturilor să să observe mai
Poliglotele. Pentruca. la: compararea. făcut: ediţii ale bibliei, nus'au
lor
"
bine 'consunarea sau. deosebirea,
al-să află textul și în -alte limbi.
origin
ă
peling
cari
în
te,
poligla
sînt:
mite
ante
import
mai
alte traduceri. „Cele
"Toate au LXX, . Vulgata, apoi
sau Aleala] edută de Ximenez
plutum
[Com
"1. cea” compluteană
dar sa publicat abia,
dela: 1514—1517,.
_în 6 volume folio [s'a tipărit conţin T. V.; al 5. T: N.; al 6. un lexi-“la, 1520).- Volumele 4 dintii gramatică şi alte adausuri. Are otigina-

con evreeseo-caldaic, pelîngă targumul lui Onkelos la Pentateuh. La
şi
lul evreesc, LXX, Vulgata
ca
erea, latină.
traduc
pus
sa
1569—
"texturile nelatine
dela
Filip Il.
făcută pe spesele' regelui
erpet
Antac
inus
de
"Plant
,
Cristot
„9
edat.în tipografia lui
lo(dela
în '8. tomuri folio; sa
nus
Monta
-:1579
ct Arias, "numit
Benedi
ului
teolog
erea,
sub conduc
evreească, gre
Sierta). T. V. e înarelimba
traducere latină.
cul nașterii. Frexenal de 12Fiecar
atin
ne
text
e
„cească, latinăși siviană.
de mai nâinte- şi: 'euprinzătoare decit cea Michel le Jay, în
mai
e
Paris,
de
"3.
iuristului 5 la inițiativa sub
2. adaogîndu-să Pentasă făcut dela 1628—164
de
cea
conţine pe
“10 tomuri folio... Ea

iante cari
pentrucă n'a primit var
tă circumspecţiune, piu s'a abătut numai Jă- Apocamul
cu
at
ced
pro
A
1.
seră”
ii —. dela care princi
manuseripte.
înle alte
tauingde
însuşediţa comparat de nou 92 de
ă ja
alte
mu săexis
- - dip
; pel
observări,
ca
e
gin
mar
la
puse
re sint
pt; corecturile necesa
ificat aparatul
” 2) Textul este cel rece ept deşi tu multe deosebiri.Ei a ampl aci după siste- vec
ă
păn
ul
de
text
t, textul
3). Conţine
nd excerpte şi a emenda critie comparind şi făcî i
:
în Moscsa .
“manuseripte ce să iaflau
mul său.
de
3
10
e
“cel
ă
ing
pel
.
„a A comparat”
«
şi altele.
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teuhul samarinean, T. V. în limba, siriană; amîndoauă, 'Testamentele
în verziune arabă. Cu texturile .nelatine s'a procedat ca la 1 şi 2.
4) Acestea au fost întrecute de cea din Londra, făcută dela
1654—1657 în 6 .tomuri folio. de Brian. Walton, arhiepiscop de

Canterbury.

* Pentateuh,

Conzistă

traducerea

„doauă recenziunile,

T. N., în urmă
o

samarineană,

recenziunea samarineană la

targumul

ierusalimitean în amin-

traducerea, etiopiană- la Psaltire, Cînt. Cînt. și la

traducerea perzască la Pentateuh și la cele 4 evangelii.
$

123. 'Traducerile

Părăsînd . Iudeii
așăzară,

din cea, pariziană,

patria

s. Scripturi.

adoptară limba, țărilor,

unde să

fără a să lăpăda; de legea strămoșascbaza
ă, institu-

țiunilor religioase şi soţiale. Strinsa legătură în care era, cul-tul dzeesc cu legea, făcu, ca aceasta să să traducă în limbile
respectivelor ţări, deoarece generaţiunile de mai tirziu nu înţele-

„-

geau textul evreesc; iar lăţindu-să creştinizmul devine necesitate
a traduce s. Scriptură în. limba popoarălor, cari-l primiau, .

Traducerile existente las. Scriptură sint nemijlocite (făcute de pe ..original), mujlocite (făcuţe de pe alte. traduceri), .
literale sau numaila înțeles; apoi publice (pentru întrebuin-

“ţarea comună) și: private. Dup: „țările în cari
». ducerile' să împart. în. orientaleşi apusene,
Su
„numai

„Critica

preferă pe cele” ncmijlocite

la înţeles, pe

$. 124.

celor

cele publice celor private.!)

“Traducerea grecească

mijlocite,

s'au făcut trai
|
pe 'cele literale celor

Ai

-

(LXĂ,la T. V.)

„Pe timpul exilului babilonian unii Ludei au mers în Egipet
(er. 34,
sq.) asăzindu-să „mai virtos în Alexandria, care.
„mai tirziu este centrul ştiinţii, industriei și comerţului.
Ale»

xandru cel Mare le dă foarte multe privilegii, ceeace
are de
urmare, că pierzînd pe încetul conștiința naţională adoptă
limba |
grecească,
din care cauză părţile bibliei,
cari ”să citiau la cul- |

tul dzeese, "trebuiau

să să

traducă;

Dintre

uceste traduceri =—

deoarece la început” sigur să vor fi făcut oral și
numai la
singuratice părți — cea mai însămnată este cea
numită Sep-.

tuaginta.' În

privinţa,

originii

acesteia

nu

avem

date

pozitive,

.
.
1) Traducerile sînt “de „importanţă din punct
de vedere re ligios, limbistie,
cultural, mai virtos însă pentru eritică Şi exegeză.
Fiind
ele
mai vechi decit ma- .
nuseriptele cunoscute, textul lore mai curat, să
apropie m ai mult de cel primitiv ;
ne arată chipul cum traducătoiii au înţeles cuvinte
şi loc uri cam întunecoase —
tradiţie mai veche pentru interpretare; în urmă
înţele gerea dogmatică a unor
locuri în deosebitele biserici ale creştinătăţii e
de interes istorico-dogmatie.
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“fiindcă tradiţia veche să bazează
pe epistola lui Aristeas (Aristeu), oficer în garda regelui “egiptean * Ptolomeu Filadelful

(284—247). În epistolă. adresată cătră frate-so Filocrat “zice!

el, că Ptol. Filadeltul voind să aibă în biblioteca sa colecţiu-:

nea, legilor -dela, toate

popoarăle,

la sfatul

bibliotecarului

Di-:.

mitrie Falereus, a trimis soli cu scrisoare și daruii. (pe Aristea . şi un atare Andrei) la arhiereul din Palestina, Eleazar, cu rugă-.
mintea, să-i dee bărbaţi învăţaţi, care să traducă legea, evre“ească. Aceştia — 72 la număr (numindu-să
cu numele), din

fiecare seminție

cîte 6.—! luînd cu sine

un

Pentateuh scris

pe pergament cu litere de aur, vin la Alexandria, să aşază
pe inzula Faros— nu departe de cetate
— și traduc Pent. în 72 de zile; iar săvirșindu-să traducerea, o citesc :înaintea,
unei” adunări mari a ludeilor, -care o primesc. rostind blăstăm

asupra. celuice ar. cuteza să schim
ceva be.
întrinsa. Această .
relatare a, lui Aristeas a fost. crezută- de Iudei şi. creştini.!)
- Ieronim sa îndoit mai întii de istoricitateă epistolei lui Ari- -,
steas, deşi nu neagă esenţa, întregului;2) iar “în veacul al 16.-.
"Sa dovedit .de neautentică: neputindu-să contesta simburele/
"istorie, „pentrucă” atunci nu.să poate explica lăţirea, tradiţiei...

..:

Acest sîmbure istoric este: sub Ptolomeu .Filadelful s'a tradus
evreești, care

în Alexandria de învăţaţi

Pentateuhul

.

ştiuu gre-

câşte. Aceasta, să întăreşte şi prin ceeace. relatează Aristobul.)
„Nu

. Martirul,

întro chilie separată

cerile -conglăsuiau.

mendacio

E

steas et Josephus

suo

crede că traducerea
2),

zice că cite

„Nescio;

quis

reiulerint“:

iar compatind

ticcare

în

a

a, fost închis,

lucrarea lor tradu-

|

.

primus auctor septuazinta cellulas Ale-“

exstruxerit, quibus

mihil tale

făcut

s'a făcut sub înriurirea dze-

„Alezandr._ cred, că

Clement,

Irineu,

(Epifune

2) Praef. în Pent.:
xandriae.

Filo

iar

1) Iosif Flaviu,
cască ; Justin

sa
că traducerea

istorică e şi relatărea,

inai puţin

divisi

Augastin

cadem

seriptitarent, quum

Ari-

şi a. ţin întreaga .istorisire de

mai vechi filozof al-Iudeilor a dedicat regelui rău Ptolomeu Filometor
dei
seriere (explicarea legilor sinte), din carta s'a: păstrat Ja Clem. Alex.
o
(180—145)
următoare!e: „În întiia cătră Lilometor astfel serie: Și Plato a urmat legislaţiunea
acolo,!.
“ce să află la noi şi e lămurit cum a căutat a să acomoda celor cuprinse
de stăpinirea lui..
Căci sau tilcuit prin alții inainte de Dimitrie - Falereus, inainte
din Egipet, şi
Alexandru şia Perşilor, cele după eşirea cetățenilor nostri evreeşti
, întregii legisluţiuni,
toate arătările făcute lor, şi ocuparea țării, şi, explicarea
căci era mare: ÎnAsifel este învederat, că amintitul filozof înaltea imprumutat;
vățat
sale“

ca şi Pitagora,
(Strom. 1. pag.

din cele predate noauă a primit în învățături le |
care multe
întreaga tilcuire
3.12); Eusebie (Praep. evung. XIII, 12): > ar

nainte, Filadelful, ru enia ta, sa |
-a celor din lege, făcută sub regele amintit mai
Falereus purtinc grijă de:
Dimitrie
iar
acestuia,
a
săvirşit prin dărnicia cea mare

cele trebuincioase“.

a

E

. -.

—

de mai mulţi,
numai: 5 —
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deoarece —— afară de

Talmud care susține că.

toate mărturiile vorbeşc „de 72 sau 70 de

tra-.

ducători. Astfel dela numărul traducătorilor să numește tradu-

ea a îelor 70; câi 70 (ij rcâv EBVoqujzovra V90pri
: Seriptam
cer
Sau Senioru;
sau of EBdoqurjioirra; oi o; editio septuaginta virorum;
iar după
INK),
nta,
Septuagi
vulgata editio ; scurtat:
Tero: nim
tradus
s'a,
întii
Mai
locul unde s'a făcut: traducerea alexandrină.
Pentateuhul: — care s'a numit:în modul

N

espus,

apoi s'a .apli-

cat la întreaga “traducere — mai tîrziu “celelalte cărţi. ale -T. "V. dar astfel, că pe timpul nepotului -lui Isus Sirah “erau.
-gaia, deoarece în prolog aminteşte. traducerea celor 3 părţi
âle T.- Vi: în limba grecească!) Cumcă nu traducătorii Pent.

au tradus” şi celelalte cărţi “rezultă din. diferența, ce există
între ele. Cel dintiie tradus literal, cu mare îngrijire. și ele|
ganță,. cceace la cele: din urmă: nu întimpinăm..
“ Limba traducerii 'e cea alexandrină, cf. Ş. 4.

în privinţa modului de traducere & de observat: mai puţină silinţă sa dat
"la cărțile istorice; cele profetice sînt slab traduse, iar locurile mai grele sînt gre, de aceea în locul ei sa folosit
site:
şite ; Danil e mai-mult p prelucrare decit traducere, Proverbele
sint binișor traduse; :

- “în traducerile greceşti cea ficută de 'Leodoţion;
Psalmii. sint de tot literal, deşi unii să deosebesc de original; tot astfel și Eclesint
ziastul, prin ceeace înţelesul .să, întunecă; în cartea, Io. locurile mai.grele
omize.:În genere” să poate zice, că traducătorii nu cunoşteau tocmai bine limba;

căutau să delăture. ceeace

credeau

neţe, expresiunile antropomoriste

s,
a fi scandilocum

tropii şi figurele îndrăz- -

etc.

“8. 195. Alte traduceri greceştiLi T, Y,..
*

+

Deşi LXX

era în

mare vază

la Judeii

egipteni Şi din

Palestina, -totuş din motive: polemice foarte de' timpuriu cei
mai rigoroși îi deneagă autoritatea, şi să încearcă a face alte
traduceri,

a)

Cel dintii

- Mai
între “aceștia, este "Aevila (A4zuUlas).

întîi îl amintește Irineu?);-era păgin din Pont, după. Epifane3)
din Sinope, şi înrudit cui împăratul Adrian; devine creștin,
„dar avînd mare atragete cătră astrologie a fost excomunicat
1) Ieronim, în'Ezech. V: „Et Aristeas et Josephus et omnis sehnla, Judaeorum quinque, tantum libros Moysis a INN translatos asserunt“, Iustin
Clement Alez., Tertulian; Origen, Epifane' ete. susțin că întreg 'L. V.

Aart.-

2) Adv. haer. 3, 24: „Dar nu precunt zic'unii dintre ccice cutează acum,
a tilcui Scriptura: iată o fată va avea în pintece fiu, precum a, tilcuit Teodoţion
din Efez şi Acvila din Pont, amindoi prozeliţi iudeeşti; căror au: urmat Ebioniţii
zicînd, că el s'a născut din Iosif“.
.
3) De mens. et pond. €. 13—17.:

EI
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„din

biserică

și astfel

trece la iudaizm.: Acumsă ocupă d. se- |

rios cu limba 'evreească: hotărindu-să 'a da coreligionarilor. o
" traducere;: care să -corespundă
mai mult teătului original decit LĂX, la care să provocau -creștinii.- Ieronim zice, că 'a
„fost

învăţăcelul

„scură,, 'sau

rabinului:

Achiba.1) Traducerea

e foarte

chiar: neînțeleasă ' din motivul, că" sa

ob-

străduiţ

“cit numai -era cu putinţa,
să traducă toate cuvintele originalului ;2) cu toate acesteaea- a fost “bineprimită de. Iudei.) .

|

Un exemplu “de traducere:
"Ev zegpalaig tzruot

-0 Sos -

Gvv. 70v oVoavov zai ov ri pi.
e:
i
b) Ceva: mai tîrziu a făcut o traducere a TI. V., respec

"-tive a cores LXX,

un prozălit iudeu
din Efez

(după. Irineu

l. c.) cu numele Teodoţion (în unele manuscripte să află: Teodot).EI a tradus, după 'Epifane, pe timpul împăratului
.Co.
mod şi anume pela 185. .Ieronim -zice,), căa fost ebionit,
Epifane:) că 'marcionit, apoi să, fi trecut, la: iudaizm. Tendenţa, 1) La 15. 8, 14:
“ quem

„Seribae et Pharisaei' quorura ' scliolam suscepit Acibas,

magistrum Aquilae proselşri autumant.“.

- 2) Origen: „Fiind slugă dicţiei evreeşti“
(ad Afric.
$.' 2); Ieronim:
gens et curiosus interpres“ -(in 03.2, ;); „Non

conteutiosius

„Dili-

ut. quidam putant

sed. studiosius verbum- interpretatur. ad, verbum“ (ep. ad Damas.); dar şi: „Aquila .
qui non solum. verba sed etymologias
autem proselytus et contentiosus .interpres,:
„verborum quoque, transferre conatus est, jure projicitur a, nobis . -. quia Hebraici

non solum-habent 4o9ga, sed et 70049900, ille zazoCijioş -et syllabas
- înterpretatur et literas; dicitqne 0Uy TOv oUgavov xi 0Uv 71jV Vi, auod
- Gracea

et Latina lingua, omnino non” recipit“

(epist.

ad Pamm.) ' Deşi îi impută

e celasseă, totuş:
_ (Praef..în Ioh.); „Multa mysteria Salvatoris subdola înterpretation
voluminibus Hebrae-

preferăel traducerea lui LSX-ei'zicînd: „Jam pridem cum
synagoga
“. orum - editionem . Aquilae confero, ne quid forsitan propter“odium Christi
roboraun- mutaverit: et ut 'amicae menti fatear, quae ad nostram fidem -pertineant
|
|
dam plura reperio“ (ep: ad Marceil:): -

e. zice, -că ceice nu cunose dialectul evreeso să folosesc de-această,

3) Origen.
"1
., quem
" +vaducere ca 'cea mai bună; duguistin (De civ: Dei 15; 23): „Aquila...
A
A
.
nt“.
anteponu
ceteris
Judaei,
em.
înterpret
Christi
4) Praef. în Dan.: „Theodotionem ... . . * qui utiqne. post adventum
Judacus ;
inercăulus fuit, litet eum quidam dicant Hebionitam, qui altero genere
vide
interpretes, Aquilam
-Praet, în Esram: „Judaeos et' Hebionitas legis veteris
-et 'Theodotionem“ ; - Pracf. „in: Job. :.. „«Judaeus “Aquila ct
licet et -Symmachum
e. 3: „iheoSymmachus et 'Theodotio' Judaizantes haeretici“; Comment în“Hab,
ejusdem dogmatis, pauperem
us
Symmach
et
sed
ita,
Hebion
et,
pauper
quasi
dotio
- Semi-ehristiuni Judaice transtulerunt : et
sensum secuti' Judaice transtulerunt.Îsti
,
îi
a

— Judaeus Aquila interpretatus. est Christianus“.

al invățăturii, lui
De mens. et pond. e. 17: „Teodoţion din Pon, aderent
„5
lăsindu-să a fi
iudaizm
la,
trecut
a.
sa
erezia:
Mareion;: supărindu-să şi el: de.
e

circumeis ete:

a

,

:

4

-:

—

364

—

lui a fost să completeze ceeace era defetuns în LIN. 1). De
osebită silinţă ş-a dat la traducerea -cărtii Danil, care-mai țîrziu înlocuiește pe cea din LXX.2) Nefiind el, sclavul iterii
„traducerea a succes. destul de bine."

Exemplu de traducere:

E „dez

oVgavoi, zai Tv: ij.” ă
e) Nu “mult. timp după dcepa,

nitul

[Eusebic,

trăind pe. timpul

întăreşte încîtva,

d ris

7Ov

fce altă- trăducere

Ieronim]. Sinai. După

fost .el samarinean
(ceeace . să

inot

Epifane - (|.

to-

c.):

împăratului - “Severus

prin împrejurarea,

că Irineu

nu

cunoaşte traducerea, iar Origen o aminteşte).. Limbae clasică,
curată, evraizmrle sînt: încunjurate ete.; de aceea leronimid
Îl laudă. pentru principiile sînătouse, - aplicate la traducere, cari
nu l-au lăsat să fie sclavul: literii, ci al. spiritului din - biblie.
d) Din recenziunoa lui „Origen. ved+m, că: pe atunci la
unele cărţi ale -T: V. mai existau şi :alte. traduceri. Autorul .
"Şi timpul cînd san făcut ele sînt . necunoscuţi.3) Origen” le-a.
numit după locul ce-l ocupă în vecenzitinea sa (Ş mentor) cu ..
Quinta, Sezta,. Septima (6, s, pp).
Pr agmentele adunate pănă acum conțin: Qninta- şi Sata tau"
„torul: celei din urmă e creștin, ceeace rezultă din. fraomentul Avac.
3, is: păi venit ca să mintuieşti pe poporul: tău: prin Isus Cristo- .
1) Ieroonim, in -Eceles. IL: „LIN

et Theodotion, sicut în ptuimis locis, ita,

"în hoc quoque concrdanti ; Praef. i Psalt.: „Simplicitate -sermonis a LAX inter-. :
pretibus non discurdat“ ; Pracf. in Evang. :: „Înter nOTOS (Aquil. et Sy nun) ete
teres (NN) medius incedit. “
:) Ievonim,. Praet. in Dan. : „Danielem juxta LAN interpietes- Domini Sal- vatoris erclesiae non legunt, ntentes 'Thendotiunis' editione, et hoc cur aeciderit nescio, Sive enim, dquia sermo Chaldăicus est, et quibusdam proprietatibus a nostro
eloquio

discrepat,

noluetunt

sep'uaginta interprete

esdem

linguae

lineas în trans- ,

” latione scrvare; sive sub nomine eorum a, nescio quo non satis Chaldaicam linguam
sciente editus est liber, sive aliud quid causac extiterit ienorans :- hoe.unum iafirmare

possum,

quod

malta

reritate

discordet

ct -recto

udicio

repudicatus

sit.

5
IILE. G, 17 zice, că intre. mulți tilcuitori e şi ebionitul Simah ; „la leronim ef. pag. 363 obs 4.
5) Pret. în. Psalt.: „Aquila, Semumaaclt et 'T hesdotio vel verbum ex vero,
vel senstun ez sensu,: vel ex utroque commixtum et medie temperatum, şe nus
trans!
lationis expresserunt.“ Comment. în Amos IL: „Non so!et verbum
zax0z o ndiav, sed" intelligentiae ordinem sequi.“ De aceca să laudă. traducerea lui ea: manifes-

tius,

apertius.

5) Dâpă Epifune | c. a găsit Origen Quinta: în Teriho, “după “Ieronim.
(Prooem. în Orig. Ilomil. in Cant.) în Nieopol la Acţiu, după Fpifiane Serta
la.
Nieopol, Fusebie (HE. E. VI, 16 nu spune care) împreună cu. alte serieri
ovreeşti.

şi dreceşti în ureioare mari. Din aceste relatări rezultă, că
cunoştea

autorii

traducerilor,

nici

Origen. nu mai:

.
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sul tău“]: Pentateuhul,

profeţii. mici, Psaltirea

şi “Cint.-Cintărilor;

iar Septima.: Psaltireaşi Cintarea Cintărilor.

să află
e] Versio Venita. În biblioteca .s. Marcu din” Veneţia:

"-un manuscript pe. pergament.
„Pent;,

Prov.,

Rut,

Cînt.

Cint:,

veaculal 14.

din

Eulez.,

Pling.,

sau 15. conținînd::

Ier.

şi Dan. Traducerea,

e:de puțină valoare; limba evreească e mestecată en cea grecească.
_să.află barbarizme, cuvinte şi formaţiuni neobicinnite.- - -

8

|

LXXleși istoria ei. 126. Recenziuni

_- - Tudeii: au -cinstit foarte. mult LXĂ,au întrodus-o chiar
creștinii scot. învătăturile Jor. mai vîrtos dintrinsa,
în sinagoge;
(citatele

din T. N.

'sînt- luate

în măsura

cea mai

mare după

ea: Me. Le. ep. c.. Evrei, Petru şi Paul, în parte Mt. şi lo.);
să. consideră de singura traducere
iar în. biserica grecească
-...:
autentică.)

Dar această întrebuințare” a; adus. cu sine, că prin desele

copieri 'sau. străcurat greşeli foarte, mari încît Iudeii. au început. —, e: drept că „mai: întii „din motive polemice — a:
împuta creștinilor, că nu: poscd. adevăratul text, al bibliei.
”: Această împrejurare a îndemnat pe „Origen a statori ra-nu “portul. textual între LSX şi originalul evreesc — așadar
ripte.
manusc
“
tele
deosebi
a. emenda textul LXX —. comparind

Lucrarea. aceasta s'a numit 'Fezapla. (7G £Sandă, -mai tirziu
ă numire),: citemai general
uov;-e ceaÎae
odv,- 70 Euor
70 Esund
7
4.5.
d
43
a
“odată şi. Octapla (za. ozran?ă,

mai tirziu 70 Oxraatitdov),

pri- --

-

),
cînd numirea Tetrapla (ra rereaaiâ, mai tirziu70 rereuotirdo”

Nu să ştie
e -maij tirzie, iar cea, de ineapla nu provine niciodată.
dria —
Alexan
în
şă
“sigur, de a început această luerire uria
timp a
cit.
și
— sau abia, în Cezarea,
"deci înainte” de: 232

lucrat
la. ea.

A făcut,
“La vecenziune a procedat în. următorul mod:
litere “cu
al
origin
textul
întii
9 -coluine,-în cari 2 pus..mai

atunci cu litere
_evrecști ; apoi acelaş text după pronunțarea de
a ca una ce
Acvil
greceşti (unciale).; după aceea traducerea lui
mare înfind literală: din punet de . vedere critic'e de mai

"-

o direcţie contrară, care vedea în orice

Mai exista şi
de originalul
de “fnţă,; care să deosehia
- traducere —'cu atit.1hai vîrtos în cea profan
naştere” povestei, că
dădu”
Ea
are..
de
fel
un
—
evreesc în multe puncte
a. fost o .zi de nenorocire ca şi aceea,
ziua, în care s'a făcut această traducere,
:) Vezi $$. 118. 114,

d.at
au închin
- “cîn

viţelului de aur, după

Cutoate acestea, chiar Talmudul crede,
Alexandrinische Ubersetzung).

care a. 3. zi a fost

că ea,'e inspirată.
.

întunerec pe pămint,

Fritzsche, PRE, art.
.
a
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simnătate ; apoi traducerea lui Simah, care e mai: aproape de
original decit LXX şi Teodoţion. (aceste, doauă "din - urmă au
multă asămănare una cu alta). La unele cărți a mai adaus Şi,
alte traduceri:)- (vezi$. premergător). Textul l-a pus per cola,
'adecă în versuri paralele şi:a urmat. astfel: luînd textul LXĂ
l-a comparat cu. alte: traduceri. Și, ceeace să afla în : originalul.
evreesc, dar. lipsia, în LĂĂ, a întregit din “'Teodoţion, dacă
acesta nu ' avea dinu Acvila, mai rar din Simah adaogind .
steluță * * (asterisc) şi izvorul, -de unde -a îniprumutăt; iar:
dacă lipsia ceva în originalul evreesc, - dar să, “afla, în . Aa
„ma șters, “ci a. pus un -obelaş: —
însămuindu-t ast
“fel. ca - adaus neautentic, Sfârşitul pasajului, 'la : care să , rapoartă asteriscul sau .obelul să, însamnă cu doaaă puncte SI

„Sau“ cu metobelus /. ."Să

î

află în unele mânuscripte ale LX

“şi alte semne, , necunoscute mai „aproape. : Așa. „amintește
E mai Epifane: Lemnişti- = , ȘI Ipolemnişti») —

NU-

Acest. op. “voluminos .ă, fost „depus în biblioteca din Ceza-

Tea, Palestinei, sa a copiat numai În puţine

exemplare

Iăţindui

.

-

0). La
Zugos,

marginea

i

"unor "manuscripte

0 "EAdapriz0s, 70

“e

greceşti

Zauagerrizoy,

să

citează

i “EBoatoz;

0

dar nu să ştie ce insamnă..

2) Procedura la, „această, „Operă, . spune Origen însuş (Comm. în "Matth.): Am
aflat “a vindeca cu ajutoral lui: Dzeu disonanţa, ce există în cărţile scrise “ale V,

JL. folosindu-ne ca, criteriu de celelalte ediţii; căci pentru deosebirea telor în LXX
de cele scrise, mai nainte an tras judecată, din celelalte ediţii; ceeace conglăsuia
am păstrat, iar. unele ce în evreeşte nu să află le-am însămnat cu obel, necutezind

„a le lăpăda cu'totul.«
"+

Mai lămurit Zer oniin, Comment. în Tit. UI:

„Unde nobis .

curae fuit omnes veteris: Legis libros, quos vir Adamantius iîn Hexapla digesserat,
- de” Caesariensi,. Bibliotheca - descriptos, 'ex ipsis authenticis emendare, în quibusipsa Ilebraea propriis sunt characteribus verba, descripta, et graecis Jiteris' tramite
expressa, vicino. „Aquila etiam et Symmachus, Septuagiata et 'Theodotio suum
ordinem tenent. Nonnulli vero libri et maxime hi, qui apud Ilebraeos. versu: compositi sunt, tres alias editiones additas habent, quam Quintam, Sextam” et „Septimam

translationem

vorant,

auctoritatem

sirie nominibus

interpretum

consecutas.2

Praef. in Paralip.: „Et'certe Origenes non solum exemplaria composuit quatuor..
editionum, e regione 'singula verbo describens, ut unus dissentiens statim caeteris
"inter se consentientibus arguatur ; sed quod majoris aydaciae. est, in editione LXX
” Theodotionis editionem miscuit: asteriscis designans, quae minus ante fuerant,!
et

- virgulis, quae ex. superfluo videbantur -apposita.* Cea, mai mare abatere a făcut-o
la

“numele . proprii,

pe

cari le-a cores după pronunția

evreească de atunci, şi în

text, pe care l-a ordinat dupăcum să afiă în original (afară de Prov,),.

.

să, imai vîrtos

şi. 5

în excerptele făcute de: Pamfil. dela: Cezarea

Eusebie), şi astfel ne-a rămas -din el numai fragmente.2). -

Mai “tîiziu au început a face recenziuni la LA “Tacian,5)
presbiter în Antiohia (f.311 ca martir), şi „episcopul. egiptean
Tlezichiu, 'cari

întrebuinţindu-să cea, dintii în.

bineprimite,

fară,

Siria şi Azia mică, a doaua în Egipet, dar nu sau păstrat:
pănă acuma, de aceea caracterul: lor.nu e cunoscut. mai deaproape. . ...:
„ Aceste “recenziuni şi textul “merecenzat nu, există în forma primită “dela aufori,4) de” aceea e foarte greu--a 'statori adevă1) eronim,

:

De vir.

75: „Pamphilinș Presbyter ' tanto

illustr.

bibliothecae

voluminum 'sua manu scripdivinae flagrâvit amore, ut maximam partem Origenis:
“ În privinţa codicilor.
habentur.
ca
Dibliothe
si
Caesarien
serit, quae_usque hodie în

făuţi.de

TAK,

Eus.,

inter has (Alexandriam

Pamfil

din 'Hexapla zice el, pracf, in Paralip.: „Mediae
provinciae

et “Constantinopolin)

Palestinos legunt Codices,

runt. - Prooem. în
quos ab Origene elaboratos Eusebius et: Phamphilius vulgave
Latinorum Syrorumquam
rum
Graeco
tam
e
ecclesia
Christi
Omnes
„....
:
Daniel
editionem legunt.“ Epist. 74. ad
"que et Acgyptiorum anc sub asteristis et obelis
libros legas non puros, ut ah
etum
Augustin. : „Et miror, quomodo INN interpr

.
-

corruptos per Obelos et asteriscos...
-eis editi 'sunt, sed ab Origene enhendatos, sive
ea, quae sub asteriscis sunt:
legas
non.
etum,
“XVis» amator esse verus -LXĂ . iaterpr
“
Quod şi feceris, omnium . .
probes.
m. m
te. fautore
ut veteru

-

imo rade de .voluminibus,
unus vel alter inveniatur liber,
ecelesiarum bibliothecas damnare cogeris. Vix enim

qui îsta non habeat,“

-.

(633) biblioteca, a, fost
2) Probabil că ocupindu-să cetatea Cezarea, de Arabi
rice. Începutul.
hexapla
ntele
fragme
aduna
a.să
început
nou.

arsă. În timpul mai
Pa făcut Petrus Morinus

în „yet, Test.

iuxta,

1587 folio; lui a urmat J. Drusius Veterum

ex

LXX

auct.

inter; graec..

Sixti: V..ed.

Rom.

în totum Y: TI. frag-

is .
Beru. de Montfauevn, Hexaploum Origen
menta, colecta... Arnhem. 1622, 4;
toare
prinză
mai.cu
cea
iar
1713;
Paris
quae supersunt— eruit et. notis ill. 2.7.
” quae supersânt -. -: 2 Tom. Oxford
e cea alui Fr. Field, Orig. Hexaplorum

,

1867744

3) Ieronim; De vir. illustr., 77: „Lucianus

|

laboravit,-ut

usque

nunc”

sir

quaedam

doctissimus: —
exemplaria

in

tantum

seripturarum

studio
LĂX 'suis'
in Paral. . „Alexandria et Aegyptus in
Lucianea nuncupentur“, Pract.
usqu c -Antioclriam Luciani "Martyri olis
inop
tant
Cons
:
renm
„ Ilesychium laudat: aucto
Epist. ad Sunniam et Freinter. has...“ (vezi obs. 1).
s
|
“ exempla probat. Mediae
editione
editionemm, quamm Drigene
esse
e
s
aliam.
sciatis
ut
neo,
tel. : '„In quo illud breviter mo
une
comm
î.'e.
-.
zor
res
scripturarum

et Caesar. Eusebius « omnesque

Graeciae

tractato

LX
isque nun e lovzavoşdicitur; alim
„ appellant aique vulgatam, et a pler
s reperitur“,
" înterpretum, quae în '£5cazr)oig codicibu
ric, iar cel nerecenzat
,

z0tv1)

recenzat, de Origen

să numeşte Şte text hexapla

tic cu septuaginta, Ieron 1, c. mai
240o0us. — editio vulgata, şi e iden
quaeet Septuaginta, Sed...
i.e. communis editio, ipsa est

"4) Textul

„nainte: pa... 70.1)

pro locis et temporibus: et pre

voluntate

seriptorum veterum
rc.

corrupta cditio est“,
.

.
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ratul text, 2) iar. ediţiile” tipărite?) | nu
credință textul

după manuscripte.

reproduc totăcuna: cu

e

a

5. 127. Itala. Vulgatai
-* Lăţindu-să creştinizmul în apus s'a ivit nece
sitatea
de a
traduce cărțile sînte şi în limba litină. Aceste
“traduceri s'au

făcut dupa LXX. (și adecă după -zowj care
atunci stătea în
mare vază) și să poate afirma, - că -pela, sfirşi
tul veacului al
doilea

existau. deja,

dintii urme

pentrucă: Tertulian

(la care

avem cele

ale traducerii latine), “Ciprian şi traducătorul
latin

al lui Irineu citează din ele.

Cine și unde- sau

făcut

ele nu
să poate şti. Augustin vorbește de mai multe.
traduceri?) preferind -pe cea numită, Itala.€)
CE
E
Prin întrebuinţarea cea mare -a vechei latine
s'au străcu'rat în. text: multe schimbări. și greșeli.
Papă Damas I. (366—
384). provoacă, pe cel mai învăţat bărbat.
al timpului - său,
pe

383)

-

Ieronim,

a

face

cu evangeliile,

emendare.

apoi celelalte

Acesta, ' începe. lucrarea

părţi

ale T. N.;5)

(la

o con-

1) Cei mai însămnaţi codici ai LX sint:
Codex Alexandrinus, Codex Va.
dicanus şi Codex Sinaiticus, cari. conțin întreag
Ea
- 3) Cea mai veche ediţiea LX e cea a, biblie.
|
din

poliglota dela .Complutum
(Ei .
Nrmează poligl, din Antwerpen (1572);
a lui Bertram 1586; IFolder, Hamb. 1596)
"Biblia graec. Venet. in aedibus 474; et
,
Andr. Asulani soceri (Aldina) 1518 (după . ”
care sau făcut mai multe); Vetus Test,
.

„1537. fol (siztina) după codicele vatican juxta LAX ex auct.. Sixti V ed. Ram,
(Ei urmează cea din Paris cur. I. Morin
1628; poligl. din Londra: de Walton

1657 cu variantele cod. alex, -s. a.); în
urmă
ediţia lui Grade: V. T. LAX “interpr..
ex antiquissimo cod. Alex. Oxford 1707—
20
s. a. Ca manual a edat pelinză alţii
Tischendorf 2 volume. !
DI
3) De doctr. christ, II, 11: „Qui script
urâs
ex
Hebrae
a
lingua in Graecam
- Yerterunt, numerari possunt: Latini
autem interpretes nullo modo. Ut enim
euivis
primis fidei temporibus:in manus venit
codex Graccus et aliquantulum * faculta
sibi ntriusque lingaae habere videbatur,
tis
ausus
est
interpretari“. Ea “nu-i opera“
unui singur bărbat, cccace să dovedeşte
din împrejurarea, că unele cărți sînt
bine, altele mai slab traduse, wriele
mai
literal, altele nu. În manuseripte şi
la părinţii bisericeşti avem din ca: numai
citatele
fragmente. Zeronia „cunoaşte numai
traducere, care să află în manuscripte.
o
„leagă astfel: cron. are în vedere numaifoarte coruptă. Această câutrazicere să dez- |
pe
Itala,
iar
Aug.
şi
alte traduceri, cari
nu conțineau întreaga biblie, ci numai unele
cărți. *
„o
„i
:
€) I2 e. 15: „In ipsis autem interpretati
onibus
Ztala
caeteris-pracferatur ; nam
est verborum tenacior cum perspicuitat
e sententiae.« De unde are ea
acest nume
pănă acum încă nu să ştie, Unii
au crezut, că dela locul, unde s'a
făcut, adecă *
Italia. Considerind însă, că în cele
dintii veacuri creştine biserica africa
floare, în Africa s'a alcătuit „stilul biseric
nă
ii latine, rezultă că această părereera în
poate sta — şi-poate sub Itala
nu .
avem de înțeles o recenziune făcută
vetus latina (Fritzsehe, PRE art.
în Italia la
latein. Bibeliibersetzungen).
.
„2) EL a procedat cu multă
7
circumspecțiune ; a” comparat
dici ai traducerilor vechi; a conzul
cei mai buni co- .
tat
acei
codici
greceşt
i, al căror text era, baza
veehei traducuri latine; a schimb
!
at numai ce cra talz, unde
înțelesul să alterasă,

—
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tinut (383) cu Psaltirea (după LXX), care laţindu- să din Roma
peste „Italia întreagă capătă numirea Psalterium Romani —
spre deosebire de “Psalteriaum velus —: şi să folosește pănă în
ziua de azi în biserica s. Petru din: Roma. :La 385 îndrep- |
tează . Psaltirea după textul: -hexaplar - al 'lui Origen, pă
strind chiar și semnele critice. Folosindu-să această Psaltire
mai întii în biserica, din Galia s'a numit Psalterinim - Gallicanum
“si Sa introdus în Vulgata,. oficială. EL a mai prelucrat după

Hexapla şi alte . cărţi. “ale T. V., cum: Cronicele,
Cintarca, Cintărilor, Proverbele

Ecleziastul,

şi Iob, "dar Sau n păstrat: până

|

acum numai cea din urmă.
Fiind el „conștienţios şi cu multă iubire cătră ştiinţă văzu,
că cauza nu e servită pe deplin cu emendarea. Să născu, deci
întrinsul dorinţa de a da bisericii sale o trăducere făcută de
pe

original,

ca astfel. creștinii

cu "mai

mult

succes

să poată

| polemiza cu Iudeii.1) Această operă grandioasă
ş
a săvirşit-o între
anii

i

390— -405,

Mai întîi a tradus Samuil ŞI cărțile Regilor, apoi 1ob, . Profeţii
şi Psaltirea. O „boală I-a. impiedecat- cîtva,: timp : “dela lucru, dar cătră
sfîrșitul anului 393 a început de nou traducînd (în. 3 zile): Prover-

„bele, 'Cîntarea - Cintărilor şi Ecleziastul;

394—96

tradusă Ezra şi

Neemia, - Cronicele şi - Geneza; pănă la 404 celelalte: cărți ale: ui.
Moisi; 404 şi 405 Iosua, Judecătorii, “Rut, Estir, adaogînd . apocrifele
““Tobit” și Iudit, adausurile' apocrife Ja Dan. şi Estir; ma tradus însă
înțelepciunea lui Solomon, Isus 'Sirah şi. “cărţile Mocabeilor, „adecă

. acele cărţi cari să aflau numaâi grecește; iar Tobit și Iudit le-a tradus din: limba, caldaică la” rugămintea prietenilor săi (ceeace rezultă
din prefața la aceste cărți).
Praet, in 4 ev, “zice o el: „lta
'videbantur” mutare,

catamo temperavimus,

ut his tantum, “quae senstun

corectis reliqua, manere pateremur” ut fuoraut.“

1) Ad Sophron. in Psalm. : »Quia nuper cum Hebraeo disputans quaedam
pro “Domino-salvatore de Psalmis protulisti testimonia, volensque ile te illudere

- per sermones pene singulos asserebat, non ita haberi în Ilebraeo, ut tu de LXX
„-: interpretibus opponebas: studiosissime postulasti, ut post Aquilam, Şymmachum
"et 'Theodotionem novam editionem Latino sermone transferremă. Praef. in Pent. :
„Desiderii mei desideratas accepi epistolas ; , . obsecrantis, ut translatum în Latinam linguam de 'Hebraeo sermone Pentateuchum nostrorum auribus traderem. &
Tendenţa apologetică să: vede din Praef. in Jesai.: „Qui scit,- me ob hoc în peregrinae linquae eruditione sudasse, ne Judaei falsitate' seripturarum ecelesiisejuş
diutius insultarent.“ Pelingă alţii e îndeosebi Chromatius, episcopul din Acvileia,

„care l-a îndemnat. a traduce s. Scriptură din original.

24

-!

„=.
|
“Traducerea, e corectă, ' din manuscripte evreeşti!), folosind.
tradiţia exegetică, a Iudeilor, precum - şi traducerile de' mai nainte (îndeosebi LXX, care avea: autoritate canonică); e cit .
să poate de liberă — deci nu literală — dar întru nimica
nu să.abate de original; e cea'mai bună traducere din acel
“timp, deşi a, lucrat foarte. răpede?) şi temindu-să de înoiri:a
. jertfit convingerea sa. autorităţilor. mai vechi. --*.
i
„=
Intenţiunea lui de a împlea un golde toţi sîmţit:nu e
„apreţiată după adevărată valoare, din contră, ceeace prevăzusă
-€l5) să împlineşte. Din . motivul, că să prea abate. de .vechea,
traducere și LĂX e atacat .de Augustin, mai. cu vehemenţă: -

de Rufin.:)

Da

Timp. îndelungat

LL

e

|

să folosește în biserica âpusană tradu-

cerea, veche şi a lui Ieronim.

Mai

întii- a fost

aceasta 're-

„cunoscută în biserica din Galia;. iar folosind-o . Grigorie cel
„Mare (590——604) .în' comentarul „său la cartea ob, autoritatea -lui a

întrodus-o

în întreaga

veacul al 7.. să întrebuințază

Ieronim sub numele: Vulgata. Precum

s'a întimplat

biserică

excluziv

cu alte

apusană,

iumai

e

.

și din

traducerea

a

lui

e

traduceri, astfel şi cu acea-

sta. Spre a. delătura greşelile străcurate în text prin desele
„copieri, întreprinde la 801 *(la porunca lui” Carol cel. Mare) .
„Alcuiu.0 îndreptare după textul original. În veacurile urmă"toare să continuă corecțiunile. : Mai renumiţi sint: - Lanfranc.

(+ 1089) precînd era abate
1)... Epist.

la .minăstirea, Bec în Normandia;

125 ad Damas. „Subito Hebraeus intervenit, deferens non pauca,

-

_volumina, quae de Synagoga quasi lecturus acceperat. Et illico habes, inquit; qnoă
“-postulaveras, meque duhium et quid facerem 'nescientem ita. festinus exterruit,
“ut omnibus praetermissis ad scribendom transvolarem, quod .quidem usque în

praesens facio,“

+

|

aa

e

) După prefața la Tobit a tradus-o el întro zi, iar cărţile lui Solomon în ..
3. zile: „ltaque 'longa. aegrotatione fractus, ne penitus .hoc anno reticerem “et
apud vos mutus essem, fridui opus nomini vestro conseeravi , înterpretationem vi- . . delicet

trium

Salomonis

roluninum.“

(Praef.

in 1. Salom.).

3) Praet, IL. în Job.: „Tanta est vetustatis consuetudo, ut etiam confessa .
„plerisq ue vitia placeant, dum magis pulehros habere volunt codices, quam emendatos..
*) Între Ieronim, Augustin şi Rufin s'a născut o polemie, care de multeori
era contra spiritului cerangelic. Cel din urmă îl numeşte fulsarius, sacrilegus,
" corruptor sanctarum scripturarum, chiar i-a supus o epistolă, în care Ieron. să
fi declarat, că-i pare rău quod male hebraea -volumina, transtulisset. Aug. încuvințază că T. N. să fie cores după textul original; T. V. după textul hexaplar
al LAN cu semnele hexaplare, „dar nu ca să să traducă din :evreeşte,: şi aduce
„ ca motive: apostolii au recunoscut LAX; limba evreească.e puţin cunoscută, 'cine

aşadar poate decide în privința diferențelor, ce ar exista etc... iar altădată laudă

„traducerea lui Ieronim (Fritzsche |, c,)

i

Ia

te

,

m

ae

„cardinalul Nicolae (pela, 1150); Fugo a.St, Caro, ete. fn veacul :
al 13. încep a să compune așanumitele Correctoria "biblica sau
" panorthotes, făcute de diferite corporaţiuni- (univerzităţi,; etc.)
cu scopul de a statori'un text, care în cercul lor să, fie exemplar normal. La marginea unui manuscript să adunau toate
variantele din scrierile părinţilor bisericești, din, manuscripte
- mai vechi, să compârau cu originalul, să examinau din punct.
de vedere al criticei şi să adaoga . observarea, că copietorul

poate folosi numai

un atare exemplar.

n tirziu
Aceste noițe mai

să edau separat fără textul biblic, . .
După inventarea: tipografiei exemplarele - bibliei săi puteau.
foarte uşor înmulţi: Spre a curma odaţă cu greşelile — cari
„Şi acum să- făceau.— și cu coruperea textului, „biserica apu-.
“sană s'a văzut: îndemnată la conciliul . tridentin a . decreta
Vulgata de traducere autentică a bibliei. hotărind totodată
să să corigă.!) Ediţia întiia coresă: s'a fâcut la 1590. sub |
Sixt. V.: Dar încurind sa observat, că nici aceasta nu: core-spunde aşteptărilor,. şi astfel revăzindu- să a doauaoară s'au edat

la 1592

sub Clement VIII sub titlul:

Biblia. sacra Vulgatae

editionis Sizti. V. P. AM. ussu recognita et edita, al cărei text.
mai corigindu-să s'a edat la 1593 şi 1598. Textul clementin
e cel oficial al Vulgatei, după care “trebue să să facă toate

ediţiile, fiind interzis a face vro, schimbare.
Vulgata de. acum » conţine : cărțile . protocanonice

traduse

de Ieronim din

limba evreească:sau caldaică (afară de Psaltire), apoi Tobit şi'ludit; din Itala
(deci traduse din greceşte) revăzute de Ieronim: Psaltirea (Ps, gallicanum); şi în
urmă tot din Îtala, dar nerevăzute! de Ieronim : „toatee cărțile deuterocanonice afară
de Tobit şi Iudit.
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128, Targumurile

După

,

|

,

sau . parafeazele caldaiee (a T. v).

exilul . babilonian să

cetia

la cultul

dzeese . legea

întro limbă ne'nțeleasă de mulţi. „De aceea să ivi - necesitatea
a' ceti o propoziţie, sau

un: Vers în limba evreească,

iar altul

„1) Vezi pag. 325 obs. 3. „Insuper cadem ss. Synodus (în acecaş sesiune)
considerans, non parum utilitatis 'aecedere posse ecelesiae Dei, si ex onnibus Lăhatinis editionibus quae cir "cumfer anti s, librorum, Quaenam pro authentica
benda sit, innotescat, statuit et declarat, ut hacc ipsa vetus et vulgata editio,

.
quae longo tot saeculorum usu in ipsa ecclesia probată est, in peblicis lectioni- bus, disputationibus, „praedicationibus et: expositionibus pro 'authentica hâbeatur,
decrevit et
,
-et'ut nemo illam rejicere quovis prae textu audeat vel, praesumat.
haec:
vetus
|
et
Îpsa
editio.
vulgata
vero
potissimum
Scriptura,
s.
posthac
“ statuit, ut

: quam emendatissizae imprimature”

_.

|

N

|
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"sau însuș cețitorul traducea, mai corect zis, parafraza 'în limba
“poporului: Mai tirziu au început a, să şi scrie aceste traduceri,

cari “nefiind

literale, ci mai

mult

circumserieri

ale

textului,.

căpătară numirea, de targumuri!).
o.
„Nici un targum nu cuprinde întreg T. V., ci numai unele
părți; iar la cărţile Ezra, Neemia şi Danil nu există deloc.

„Dintre cele scrise sau păstrat:
că
"1, Zargumul lui Onhelos la Pentateuh. Persoana acestui
traducător mai deaproape
nu e cunoscută. Limba e aramaică,

curată; în părţile. poetice parafrazează mai tare, altcum e mai
“mult literal2).
.
|
e
îi
„2. Targumul lui Ionatan), fiul ini Uziel, la, profeții ante-

“riori şi “posteriori. După Talmud acesta, a fost învăţăcelul lui
Hile], deci a trăit înaintea lui Onlkelos. Deoarece în Talmud
să citează locuri din targumul de faţă ca traducerea rab. Iosif

au dedus unii, că prepozitul : academiei din Pumbedita, rab. Iosif ben Chija, care a trăit pela începutul veacului al'4;, a
. prelucrat şi redigiat targumul început de Ionatan, învățăcelul

lui: Hilel. Limba targumului, care

„vază,

samănă

cu a lui

Onkelos,

stătea la. Iudei. în

'dar parafrazează

mare

mai mult.

Cărţile profetice sînt traduse mai puţin literal decit cele istorice.
3. Targumul ierusalimitean la Pentateul (întreg, Pseudo—
Ionatan ; mai există un al doilea numai la unele părţi) să,
„atribue lui Ionatan (de'sub 2), dar limba barbară, multele
1 Cuvintul DINA Însamnă traducere, DIN
IMN
traducător
- să deduc dela verbul asiriân ragâmu=a vorbi, rigmu cuvînt, vorbă şi targumânu=
vorbitor, care vorbeşte pentru altul (Yolck; PRE art. Thargumim.)
Da
3) Din ceeace să relatează în o parte

a, tradiţiei cvreeşti rezultă,

că el a

fost prozelit, învăţăcelul şi prietenul
lui Gamatiel, şi a murit nu mult timp înainte -

de surparea Ierusalimului sub. Tit.. Întrun loc al Talmudului babilonian să
vorbeşte de un atare Onkelos ca traducător; dar din locul paralel în Talmudul:
ierusalimitean rezultă, că aici e mai mult vorba de D»py ($. 125. a); mai departe numele DODI
şi Dpy “să “schimbă foarte adeseori unul cu altul.
5) »Tradunt Rabbini nostri: octoginta diseipuli fuere ILilleli seniori, quorum
triginta digni erant, super quos habitaret Sehechina, ut super Mosem praeceptoren
nostrun p. 1, triginta autem digni propter quos sul consisteret, sicut propter
Josuam filium Nun, viginti desique inter illos medii; maximus omninm fait Jo-.
nathan, filius Usielis ete.“ Despre talentul lui de a traduce să zice: »Paraphrasin'

prophetarum scripsit J. f. U. ex ore Iaggaci, Sacharjae

et Malachiae,

tum com-!

mota est terra Jsraelis ad quadringentas parasangas, egressa est filia
vocis et
dixit: quis ille qui revelavit secreta mea, filiis hominum? Constitit
Jonathan filius
Usielis super pedes suos et dixit: Ego sum ille, qui revelavit
secreta tua - coram

“fliis hominum“

(Volek PRE, art, Thargumim),

”

o

,
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legende şi fabule întreţesute, întrebuințarea lui Onkelos arată;
că autorul a trăit, mai. tirziu, probabil că în jumătatea a doaua

a. veacului al 7. d. Cr..
-

Turgumurile

|

la Aghiografe

|

„i

sînt făcute: de. autori necuno-

ecuţi. În privinţa, caracterului literar ele samănă

foarte: mult

a
cu cul ierusalimitean și sînt:
a) 1 Targum la. Psaltire, Job: și Proverbe;..

|

as

__b) 1 Targum la cele 5 JMeghilot din timpul după Talmud ;
_€) 2 Turgumuri la cartea Estir, dintre cari unul e -ie„

rusalimitean ș

-4)

Turgim

la

$. 129.

Biserica

Cronice, ierusalimitean.
Peșito și alte traduceri

siriană : foarte

ştinizm un fartor însămnat;

de. timpuriu

siriene. .

a început a fi în ere-,

iar viața creştinească' desvoltată

acolo produsă. bărbaţi; care îmbogăţiră cu roadele spiritului
de rod e și traducerea,s. Scripturi,
literatura, naţională. Astfel

care primindu:să de biserica siriană ca autentică să numeşte Peșito
simplă). T.V: sa tradus (probabil) pela mijlocul vea(m=o

întreeului al 2, d. Cr. de indeoereştini din originalul evreesc (fără

buinţarea: LXX);

conţine dintru început numai cărţile canonice, .

“iar apocrifele sau tradus şi adauș mai tirziu -—
. din grecește, poate
le cunoaşte.T. N. e tradus

Etrem. însă
deodată cu

al 10. (nu abia la Bar
1) Xumele acesta, să aminteşte mai întîi în veacul
Moisi Bar Nephas
sirian,
scriitor
un
zice
Hehraeus cum susțin unii) şi anume
există 2 traduceri a'e T. V.: una
“(f 913): „Trebue să să ştie, că în limba siriană
e în sirieneşte; ceealaltă, a celor!
Peşito, în care citim noi, sa ti'măcit din evreeşt
regelui Absar; Căci zice Iacob timpul
pe
te
sirieneş
în
e
greceșt
din
tilmăcit
72a s?a
Abgar au tramis oameni li
iosul
credinc
i
Agheu.ş
ui
Apostol
.708):
"dela Edesa
e în limba siriană. lar. pe
evreeşt
din
Vi
,
tradus
au
şi
na,
lerusalim,.în Palesti
Paul, episcopul de'a: Tela
şte
siriene
în
e
greceșt
din
-_ecea, a, celor 72 a tradus-o
dele ileraclea (Charlel)
“Toma
că
este,
a
îndoial
Mauselat“, Mai presus de toată
şi
nul dela PD
femini
, care e
şi Iacob. dela Edesa nu cunose numirea aceasta
care
„în
,
versio, cea simplă, adecă cea comună
“- trebue adaus subst. fem. SID
şi e opusă celorlalte traduceri, cari
citim” noi care să citeşte de toţi (Bar Ilbr.)
eu. literalis, adecă. consună întru
ea
numir
să vede că existau. Alţii explică
alegorico-mistică. În privința timrea,
explica
toate înțelesului literal în opunere cu
aminteşte la Sirieni 3 tradiţii:
s
ebraeu
pului cînd sa făcut traducerea Bar-ll
Iiram; după a doana de preotul
şi
on
Solom
lui
timpul
pe
ca
făcut
“ după una sta
mă, că pe timpul apostolului
Samaria; în
Asa, care a fost trimis din Asiria la.
este, că.sa făcut înainte de
Sigum
.
Edesa
din
Abgar
i
Adeu (Tadeu) şi a regelu
întreagă; ba unele

osentă în biserica
Jofrem, deoarece o foloseşte ci pe ună recun
e, PRE: Syrische Bibeliibersetzungen).
expresiuni nici nu le mai înțelege (Nestl

.

— 374 —
"T.. V., sau cătră: sfîrşitul veacului al 2. ori începutul veacului
al .3., nu cuprinde 2. Petru, 2.-3. Ioan; Iuda şi Apocalipsa).
„_* Muzeul

britanic : posede "fragmente din

o. traducere

siri-

ană la evarnigelia după Mt., Le.,-'lo. şi cele 4 versuri din”
urmă ale evangeliei după Mc.; au fost descoperite în minăstirile din deşărtul Nitrei și, după unii critici, traducerea, să, fie

mai veche. decit Peșito.

e

„În veacurile următoare această biserică devine pradă Nestorianizmului și Monofizitizmului, ai căror aderenți, voind a rupe
orice legături cu ortodoxiă, nu recunosc: Peșito de . traducere .
„autentică, ci fac la ea deosebite” recenziuni, Recenziunea monofiziţilor să numește carcafică sau versio montana ' (probabil

dela muntele: Sigara, unde aveau '0 minăstire). .

Oorepiscopul Policarp, la porunea, episcopului său Filoxen
(Xenajas) dela, Ierapol (Mabug, în Siria, 488—518), traduce

la 508 din grecește T. N. și - Psaltirea (unii cred că întreg
T. V., sau cel puţin încă Isaia). Toma dela Charhel. a revă- .

“zut la 617 T. N., precînd petrecea . în “Alexandria, “în care
formă s'a, păstrat traducerea, filoxeniană.?) În. acelaș timp şi
“tot în Alexandria -traduce Paul dela Tella (în Mesopotamia)

— la îndemnul patriarhului monofizitic din Antiohia, Atanasie
—— cea mai” mare parte a T. V; după textul hexaplar
al
LĂX, păstrind chiar semnele critice şi să numeşte: Hexapla N

siriană.

Identică 'cu aceasta

" pharagius —
numită. după

e traducerea,

care —

după

Abul-

0 întrebuințează pelingă Peşito. Sirienii apuseni,

exemplul

lui Pococke

verşio figurata.3)

„hul, nestorian Dar Ada. (4 552)

Patriar-

încă să fi tradus s. Scrip-

tura din grecește, pare însă .că ma fost primită. de biserică.
Jacob dela Ldesa (pela începutul veacului al 8.) a făcut o
„_recenziune la T.-YV. din Hexapla siriană și din Peşito, din
care s'au păstrat în. 2 -manuscripte dela Paris: Pentateuhul şi”
:
un

1) Cf. pag.
autor.

.3) Conţine

Apocalipsa.

329. obs. 4. 7. V. e tradus de mai mulţi, iar T. N. numai
5

şi

cele

+

„

|

epistole

n

:

catolicedar
,

de

PR

!

nici

|

un

manuscript

nu

are

__5) Abulpharagii (Bar-Hebraeus, mafrian iacobin, + 1286)
Ilistoria, dynast.
ed; Pococke, Oxon: 1663, pag. 180: „Syri oceidentales duas
habent versiones:
„Simplicem, qune ex Hebraico. în Syriacâm: translata est
post adventum Domini
Christi, tempore Addaci Apostoli, vel ut alii dicunt, tempore
Salomonis flii Da.
vidis et Hirami, ct Figuratan, secundum Septuaginta, e'Gracco
in Syriacum
tra
ductam, longo post Incarnationem Salvatoris interrallo“,
N

=

pm

Qanil. În. urmă traducerea erusalimiteano-siriană (sau palestino-siriană)
la -pericopele evangelice, ce să află în Vatican; .
pare a nu fi făcută înaintede veacul al 8., iar codicele —
după subscripţiune — sa compus întro .minăstire din Anti:

-. ohia la anul 1031.

|

e
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$. 130. Alte traduceri ale s. Scripturi...
1. Traducerea samarineană

originalul: evreese

în idiomul

la

Pentateul,

samarinean,

e făcută,

din

care după fiinţa

sa

e caldaic;să ţine strins de original circumseriind.
numele

lui

Dzeu, delăturind antroporiorfizmele şi. antropopatizmele ca, şi tarSa
gumurile. Cine și cînd s'a făcut,- nu să "ştie.!)
Egiîn
-.creștinizmul
9. 'Traducerile egiptene. Lăţindu-să
pet Sau făcut -pela sfirșitul veacului al 3: 'şi începutul -vea-

„cului al 4. "traduceri din LXX. (numai Danil e după Teodo. Egipetului. de sus” (nu„ţion) şi la T.. N. Una e, în dialectul
de jos (numit
Egipetului
al
cel
în
alta
teban),
sau
mit sahidic
necunoscuţi sint
Traducătorii
coptic, memfitic sau basmurean).
și numai
sau
fragmente,
-în ziua de azi numai
și avem pănă
"3. "În

a

A

unele cărți.

veacul

al'4. creștinizmul

pătrunde

în sudul Egip-.

tului prin misionarii Framențiu şi, Jideziu. În' dialectul vorbit
aci [numit Geez, în Europa limba etiopiană]. încurînd s'a tra* - dus, întreaga biblie [T: V. după I.XX]. Crizostom vorbeşte de
traducerea, evangeliei după Ioan [Omil 1. la.lo.].:

-

4. Traducerea armeană. Pela 390 patriarhul Isac cu se-

_cretarul său Aiesrob [Mesrop, ș 441; care a compus şi aldupă
- fabetul armean] a.începuta traduce cărți din-s. Scriptură

Peşito. “Sinodul din Efez [431] trimite patriarhului un exema "plar al bibliei. greceşti,şi deoarece. nime nu eră, în stare
_1) Tradiţia

mai

tirzie: a: Samarinenilor afirmă,

că ar fi opera arhiereului

ea pe timpul lui Origen oxistă,
Natanail (+ pela 20 n. d. Cr.); în tot. cazul
întii cunoscută prin un codice,
mai
fost
a
Europa
În
la; ea.
fiindcă să provoacă
dimpreună cu un codice al.
1616
anul
în
Roma
la,
pe care della Vale l-a adus
l-a tipărit în poliglota, .
latină
rea
traduce
d
Pent. samarinean. ]. Morinus adaogin
RR
.
Londra
"din. Paris, de-unde a trecut apoiîn cea, dela
în manuscripte, ce
şi
precum
.4.,
şi
3.
al
veacul
din
şti
La părinţii - biserice
a
află, scholii sau
să
on,
Leodoţi
şi
Simah
Acvila,
conţin LIN cu. fragmente din

TO SauugerizoV, din
“ fragmente din 'o traducere a Pentateuhului sub numele.
de pe Pent. samarinean;
făcută
că,
cceace deduc .unii, că. exista "0 traducere .greceas
a.
aceast
de
sc
îndoie
să
- iar alţii

E LI

e

traduce din grecește, s'au trimis. 3 bărbaţi.la Alexandria:
spre a învăţa, această limbă., La traducere :au lucrat. Mesrop şi 2
învăţăcei. (loan Ikelensis, Josif Palnensis,: care fuseseră trimiși
la Alexandria împreună cu istoricul armean AMoisi dela Chorene) ;

e făcută din grecește [T. V. din: LXX],

Peşito încă a fost conzultată.

.

|

dar. liber .și pare că .

ae

5. Traducerea, georgică. Între. 320— 330 învăţătura cre-

ştină să lăţeşte din Armenia în părţile sudice ale Caucazului,
în Georgia .[în limba rusască Gruzia].: S. Scriptură e. tradusă,
'în-veacul al-6., sa tipărit însă abia, la anul: 1743 în Moseva,

"de. aceea s'a și revăzut după traducerea: slavonă;: sa mai
Dărit la D816,
„6. Goţii încă capătă 's. Scriptură în traducere

„scopul

+

prin

Ulfila [1 388]
s'au păstrat
;
numai fragmente. - :

7. Traducerile. arabe. Cele -dintii: urme

ti-epi-

-

de trăducere: în:

această limbă, sînt din veacul al 10. [de. aceea de puţină im-.
portanță -pentru. critică] 'și sau - făcut din -originăl,. LXX ori

Peșito. Cea mai veche.și de importanț
ă a lui R. Saadia
este
Gaon [+ 942, de: naştere din.Faium, vechiul Pitom în Egipet]

făcută

din” original la întreg

T. V.;

dar

sau

fragmente, Autorii” altor traduc
la eri!
deosebite

tipărit-- numai

cărți

sint

ne-

cunoscuţi!]. La T. N. între traducerile nemijlocite vrednice de
amintit sint ceea, la: cele 4 evangelii; nu: să știe “cind şi:

cine a făcut-o;lă scrierile apostolești. [Acta, epistolele pauline,

catolice şi Apocalipsă], tipărită mai întii în poliglota dela; Paris, apoi în cea “dela Londra; traducătorul e "deosebit “de cel al:
evangeliilor.
o
A
a
SE
„8. “Traducerile. perzești sînt fără „valoare critică: Penta: |
teuhul e. tradus în veacul al 16.. de Jacob Ben Josif Tavus?),
s'a tipărit

în

Constantinopol

la anul

1546,

apoi: în poliglota

dela Londra. Traducerea e literală [samănă cu Acvila],

tură antropomorfizmele şi antropopatizmele,

lui Unkelos și Saadia.

urmează mai

delăvârtos -.

O traducere nemijlo
-a cită
. cărților

lui

1) În veacul îl 11. a tradus un iudeu cartea Iosua şi 1.:Res. 12—2 Rea. :
12, sa. De importanță este şi traducerea profeților inari şi miei
după LXX din veacul
al 10.; apoi Pentateuhul edat de Erpenius (veacul
al 17) numit
Araba Erpenii, .
care e tradus de un iudeu în veacul al 13, în dialectul
vulgar arab după textul
masoretie,-:
Ia
,
:
ie
:) Numele
mele. 'Tavus însanină păun,
ca riume Pro
propriu=—frumos şi nu Tusensis
1
- dela oraşul 'Tus în Corasan, unde exista academie
Jidovească.
!
”

— 31 7
Solomon” s'a descoperit nu: demult în. manuscripțele” din Paris,

„

Ixistă 2 traduceri 'laj“evangelii — „din original Şi din. Peşte |
[reproduse în -poliglota;: dela Londra].:
„9, Traducerile slavone). sînt “fieute. n “dialectul numit: 3
slavona. bisericească (vechea; slavonă; vechea bulgară). Apostolii E

” Slavilor,- Ciril:-şi: Metodiu” au tradus- s: “Scriptură —: probabil
“că: numai

evangeliile: și apostolul, “deoarece cele mai vechi ma:

nuscripte

conțin + numai acestea. Cel “mai: vechi - manuscript e.

din :anul

1056;. nuinit: 'ostromireari;- “cuprinde. evangeliile; “iar:

biblia întreagă -să află. -mai: întîi: în: cel.-din: “Moseva, din “anul : |
1499. Constantin Constanitinovici : Ostrovschi;. voevod iîn: “Chiev,;
_înfinţază. tipografie” în. Ostrog, în. care :să: tipări la L58L'în- - treaga biblie după manuseriptul din 1499. De atunci:s%ă::
retipărit mai demulteori, 1a-1653'ete. în Moscva.: Impărăteasa .
Flisabeta -porunci -la 1751: ca .biblia să să îndrepteze. “Acest:
text recenzat e baza, altor retipăriri, [Moscva.:1751, 1756 etc.]
La. Petersburg. s'a: tipărit mai demulteori.. „edițiunea, stercotipă Ş
a bibliei slavone „din anii“ 1816-—1824.:
7
Daia
îA

-& 181. "Traducerilo. române.

s. saritura e tradusă Si în. alte limbi: „german, tran
„ceză” ete: - :
Pentru noi sînt ae înteres' tradricerile romine; le: sut:
„1. Psaltirea. li : Coresi făcută . din limba Slavozio: Ssiîrhească .
gi tiparita dimpreună cu textul: sîrb “se la: Braşov în: inul 1577
: Tetraevangeliu, tipărit în Braşov la- 1580.
3. Palia (acd), adecă- vechea Scriptură, tipărită: în
Oriiştie la. 1582; e tradusă din limba, evrecască,. gr recească și „sîrbească, dar. “Sau „păstrat, numai 2 căr i ale li, Moisi [Geneza

| şi Exodul].

4. Întreg. T. Nisa “tipărit în Alba, Tulia Ja anul: 1648.

DN

sub. mitropolitul - „Simeon Stefan pe spesele.. principelui Gheorghe

Râk6czy . [Racoţi].. Traducerea -ă făcut-o” în. parte, ieromonahul

i
-

E
|

Silvestru comparind textul grecesc, latin şi slavon; iar după i
|
moartea lui însuş. mitropolitul o. continuă; și “îndreaptă. ..

“Psaltirea
Iulia la 1651.

tradusă --de: „acelaș. Silvestru să tipari în- Aba-

pr . Şt aceste traduceri sint fără. preţ; pentru

cite. î

|

,

ie

dă

A
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- 5.: Psaltirea : în- versuri 'a. mitropolitului: Dositei. tipărită
în. Uniiev. (Polonia) la anul -1673,. dupăce .lucrasă la ea Bani;
apoi Psaltirea în “proză: în: limba, romino-slavonă, tradusă - după
. textul grecesc și latin al LXX, tipărită în Iași la anul :1680.
„ir.
6,Mai înţii s'a tipărit: biblia întreagă “la anul..1688 în
Bucureşti. pe spesele. domnitorului - de atunci. Încă-la an. 1662
Nicolae
Gramaticul, - agent al principelui. Valahiei, Grigorie,
tradusă din: LXX T...V., iar. T. N. din. cdițiunea grecească
„vulgară (zaw7)) şi-o: trimisă spre tipărire în Valahia. Domnul -

- țării

romineşti +„Ioan Șerban Basarab

învoirea „bisericii“ mauri din

Cantacuziu,

Coustantinopol

—

din cei” mai “învăţaţi : bărbaţi: greci - şi romini.

—

cerînd

așază. comisiune
Între

cei

dintii ,

. îndeosei să, amintește arhiereul Gherman Nisis, iar” între Romini. fraţii Șerban şi Radu Greceanu. Tipărirea s'a săvirșit sub
îngrijirea episcopului de Huşi, Iitrofan. Din prefaţă rezultă,
că această - comisiune,. numai a..cores:. traducerea lui Nicolae
_ Gramaticul. Traducerea e greoaie, chiar ne "mţeleasă. “Cu. toate

„acestea, .să întrebuințază foarte: mult şi. 100 de ani după. aceea,
cu greu să căpăta.un. exemplar. De: aceea

7,

Samuil Micul. (Clain) -a început a corige ediţia, de Bu-.

- curești, dar T. V.-a
fost. silit. să-l: traducă de.nou după LXX.
„“Dupăce a fost îndreptată (Sau adaus la margini notițe din -

textul evreesc,;.locurile paralele și titluri cari. arată pe, scurt cuprinsul fiecărui ; capitlu) s'a; tipărit în Blaj la. anul 1795.
„8. Biblia de Blaj fu: retipărită, la 1819

în Petersburg de

soțietatea biblică rusască. Înainte de. retipărire s'a cores limba,
adaus „unele propoziţii “e“cari : „lipsiau în alui Clan , „Şi s'au
omis adausurile făcute la corecţia de atunci...
-9.. La episcopia, din. “Buzău biblia întreagă sa tipărit întie anii 1854-—1856 sub. 'episcopul Filotei (s'a edat, „cea -

dela, Blaj.)
|

„.

10: Episcopul. Andrei Șaguna a tradus biblia dela 1856.—
1858 după LA întrebuinţind ediţiile de mai nainte. Sa
. : 11. Soţietatea biblică pentru Britania, ete. încă a, „tradus
s. Scripturi în . limba romînă.
“Adaus,

se 182. Pratarea ermineutică a s: Scripturi.
|
a). La talmudişti şi sabini. După, încheierea canonului T. V.
învățații jidoveşti îl 'explică, tideosebi, Tora pentru cuprinsul, legis-

.
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lativ şi ceremonial. Această explicare să numi AMfidraș. şi să împarte
în Halaha (regulă). şi Hagada (grăit, vorbit), cari sînt întreaga lucrare
ştienţifică a. acestor. învățaţi,. fie . că, scot ' înțelesul textului . (cea
dintii), “fie că cuprinsul, respective . înțelesul aflat; :-era baza specu- .
Jaţiunilor noaue (a doaua). „Cea dintii conține: legea şi .obiceiu- |
rile; învăţătura, a doaua, celelalte producte :știențitice: -rezultătoare
din cugetarea ' liberă - de.. cuprins. istorie, . mitic, ; etic, - parabolic
şi: cre„ete, Această “interpretare însă, .care . scotea, toate “dogmele.
a
izvorul,
Tora,
din
îndeosebi
. s. Scriptură,
dinţele” Iudeilor - din

_tot adevărul şi învăţătura dată oamenilor -de Dzeu. n'a putut să să
mărginiască' numai -la înţelesul literal, .ci să deducă. multe prin ale-

goiie şi -acomodaţie. "Astfel sau născut 2 “feluri . de: interpretare:
înţelesul” propriu şi dedus. Cel. dintii iarăş -e literal şi figurativ,
mistic; al doilea, să . scotea prin concluziune logică, prin: combina=
țiuni arbitrare 'dîndu-să cuvintelor chiar si contra contextului deosebite însămnări, cari să deduceau din poziţia şi topica. :lor; din serierea
defectivă ori plină, din. forma deosebită. a literilor, din valoarea -nu--

merică'a literilor ete. Pelîngă această intepretare ştienţifică însă "să
lăţi studiul - sintei Scripturi si din punct de. vedere practic pentru
viaţa religioasă a Iudeilor. Din veacul al 10.. să . desvoltă Ia, rabini

explicarea. gramatico-istorică lăpădîindu-să cu totul cea aleworică, sau

indicîndu-să ea numai ca: literaură pelingă cea dintii: La o înțalegere ..
adevărată a s. Seripturi. nici ei n'au pitut ajunge din cauza,.că mau”
primit pe acela, în care s'au realizat toate cele cuprinse: întrînsa (mai
i
-.:.. -virtos s'a dovedit aceasta, la profețiile mesianice)...
lor

b) La dleniști. Talmudiştii şi rabinii cu dogmele și învăţăturile
eleniştii. —
farisaice stau întă pe baza descoperirii -dzeeşti, iar:

*
sistemeăle filozofiei
cu. du-s
mai vîrtos în Alexandria— familiarizin
nță descoperirea
consona
în
păgîne încep a o părăsi. Ei caută a aduce
fice.. Cel mai
“filoz
rile
adevăru
cu
profeţi,
şi
dzeească,- dată prin Moisi
etarea ale
interpr
fi
a
crezut
s'a
e
împăcar
această
pentru
bun mijloc
ul (ade„Aristob
la
află:
să
. gorică a s. Scripturi, ale cărei începuturi
at apoi: .
continu
s'a
Cr.);
de
n.
180
'pela
rent al filozofiei aristotelice,
Acesta,
:
Filo.
în
de 'Terapeuţi, Eseni, Iosif Flaviu, ajun gîndu-ş culmea
locuri,
multe.
mai
cele.
în
c
- deşi recunoaște înțelesul “literal sau istori
înalt sau

_ale' Pent.,

totuş

susține,

tă trebue

totdeuna

mistic, care e ascuns sub alegorie.2) -.

sI)

591,

a “urma. un precept, a fi aderentul „unei
sevmones, dela 733 a vorbi, povesti, opiniona.,

iteratio,, dela. pn

- păreri sau -partide;

„0-3

căutat 'cel mai.

ae

După această

ITI

dicta,

interpretare persoanele Genezii sînt. numai modi ale suflede a sine, Atel temerea
senzual, Cain e. iubire„de

“tului, d. e. Adam e omul josnic
, Noe' a dreptăţii.: Avram e simDzeu, Enos e icoana speranţii, Enoh a pocăinţii,
Isac a aceluia cum este dela
Dbolul sufletului, care să încuminţeşte prin. creştere,
Sara e, simbolul virtuţii generice,
'exerciţ.
prin
devine
cum
aceluia
a
lacoh
" matură,
-Josif- e simbolul îngrijirii politice,
Rebeca a răbdării, Lea a virtuţii: ce urăşte;.
să. numeşte cuvintul profetic per
Moisi.
Dzeu,
lui
opusă
mintea
Faraon reprezentă
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-c). La creștiui. După exemplul apostolilor cei mai vechi scriitori ai
bisericii. Să ocupă. cu s. Scriptură a “7: V În polemia contra Iudeilor şi se“duşi prin gnoza alexandrină cu alegoria sa au identificat ei înţelegerea
| literală Ti “Iudeilor”- cu tea, istorico- teologică căutînd astfel prin ale-.
gorie să seoată: înțelesul mai adine al s. Seripturi. Gnosticii din contră”
„accentuau foarte: mult: înțelesul litera], -ca aşa să poată lăpăda ss,
Scriptura de' tot; ori 'cel puţin! s'o prezenteza ca un op a lui demiurg.
Contra: lor sau rinlicat. apologeții creştini, dintre care unii afirmau,

că Dzeu 6 âcslaş în T. V. și în cel N.;

iar alţii mergînd: mai. de-

parte; susțineau chiar, că. învățăturile -T. N, ar îi cuprinse în T. V.Dei rămîn 'adevărate envintele lui Augustin : „Novum Testamentum
în vetere: latet, vetus 'Pestamentum in- nnvo patet“, „totuş nu: trebue
să credem, că întreg cuprinsul dogmatic al T. N. să adă în T.V.
Aceasta” ar fi o fuziune a amindurota ; ar contrazice chiar scopului,
care îl urmăreşte fierâre dintrinsele.
„Cele

dintfi

lucrări. exegetice. în înţelesul

strins al cavintului la.

"T.YV. şi N. au ieșit din teoloszia alexandrină, al cărei reprezentant principal e Origen
compuind scholii, comentare și omilii la cela .mai multe
cărţi ale-s. S. Acomodîndu-să el deosebirii acestei ş-oale între cre-

dință (a primi, nemijlocit

şi „a

.ţinea adevărul)

şi cunoștință (a cu-

nopute sizur şi fără îndoială cele crezute), a deosebit în s. Seriptură
doană înțelesuri: literal Şi spiritual împărțind: pe cel din urmă în.
moral şi profetic aşa, că. corespunzător trihntomiei platonice. a naturii omeneşti

în COTp, suflet şi spirit,

s. Scriptură are

3 înţelesuri:

|

literal,. psihic (tropie- şi etic) şi pnewnatic sau alegorie.
„- Deşi autoritatea lui Origen era foarte mare. totuş vedem că să
naşte, opoziție contra alegarizării exagerate." În. Antiohia, Siriei să întemeiază, şcoala îstorico- -ozegeticiă combatind alegorizarea și accentuînd înțelesul literal. sau . istorie (Crizostom, Toodoret), care. în Teodor. dela Mopsvestia, rătăvește în extremul contrar, deoarece el neagă
absolut înțelesul” mai adine spiritual. Direcţia “şeoalei antiohene . devine în biserică, predomnitoare, lucrînd. mai mult pentru explicarea
limbistică şi istorică Ieronim, iar Augustin alegorizează foarte mult,
de aceea şi pătrunde mai “adînc în spirituls. Scripturi. Din veacul
al 6. încetează în biserică lucrarea independentă. Scriitorii să mărgi"mese a face numai excerpte din lucrările exegetice ale “năintaşilor,

numite catene (catenae,: gtrgat.)

Reformaţia dă impulz la interpretarea. istorico-teologică scoţind
Luther din s. Scriptură adevărurile religioase, iar aderenții lui o explică filologive, istorice, dogmatice şi. practice. “Calvin. o explică
istorice şi psihologico-teologice. Precum dogmatizmul ortodoxiei lute- .
rane în vearul al 17. vede cuprinse în .s. Scriptură toate dogmele

bise-.

riciii (un fel de repertoriu de dicta probantia); asttel şi raţionalizmul
eniinentiam. Chiar: obiecte devin simboale, Egipetul e simbolul corpului, Ganaan
al „pictăţii, turtureaua al înțelepeiunii dzeeşt, porumbul al sufletului omenesc,

oaia a suletului curat, fiind cea mai curată dintre animale ete.!
,

381 —.
în veacul al.18. începe a tăgădui cuprinsul miraculos descompuindu-l
întrun agregat de: mituri istorice, filozofice etc., explicind profeţiile
- ca raticinia post erentum-sau ca presimţiri nesigure. Noauă epocă
pentru exegeză începe în veacul nostru (pela 1830). Recunoscîndu-să
să caută în explicare “partea
originea. dzeească a cărţilor s. Scripturi
ea
a
E
_
teologico-istorică şi critică...
În biserica

romană

după

era

catenelor

vine conciliul. tridentin,

.

care pune capăt tratării mai serioase a s. Scripturi. "Consensus pa-tvunu e maxima la exegeză, adecă exegeţii să mărginesc:â preda în- . .
dela predețelesul istoric, moral şi alegoric, dupăcum s'au moştenit
cesori, sau fac scurte notițe despre înțelesul istoric. Abia în tim- .
mai liberale
pul mai nou au început unii a urma încîtva principiilor”
E
|
,
*
ale protestanților.
Vitregitatea, timpurilor venite asupra biseriuii ortodoxe: a îm-.
piedecat orice desvoltare spirituală încît azi, deşi .în unele - biserici
mă- :
particulare (grecească şi rusască) s'au făcut. ceva, ea nu să poate
CI

sura cu. celelalte doauă părți ale creştinătăţii.
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107 şirul 12 de jos în sus ceteşte numără în loc de număra, -

» - 129 obs, 1 ceteşte Goupaiay în loc de poupaia..
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»' 291 îndreaptă $. 105 în loc'de $. 103.
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