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1. Avenir, impăra N] Indici, dobândeşte! fecior 
minunat pre +03saf. Ce au: mărturisit, ce- 
tătorii de stele pentru dânsul, 

2. Pentru -un sfetnic al împăratului, „carele se 

țineă într'ascuns, de credința creştinească. 

3. Pentru feciorul impăratului, cum a luat: vog 

_dela tată-său, ca să iasă din curţile sala: 

- când va vrea şi ce a văzut el. 

4. Pentru Varlaam, cum a venit la feciorul îna= 

păratului și ce a spus lui. 

. Varlaam pune înainte feciorului impăratul 

„credința pravoslavnică. ! 

6. loasaf primeşte credinţa creştincască, iară 

Varlaam îl învaţă de puterea botezului şi 

_:de înviere și 'de judecata de apoi. 

7. Varlaam a arată deşertăciunea slujirii idoleştişi 

folosul sufletesc ce „aduce credinţa creş- 

tinească, 

8. Varlaara învaţă pre , joacaf că după botez tre 

Li 
a
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bue să facă fapte bune şi să se dea la po- 
căință : a 

o Varlaam vorbeşte lui Ioasaf de vicaţa pust- 
niceaşcă şi de amăgirile vieţii lumești, pu- 

“snând înainte o -pildă frumoasă. 

ro. V arlaam arată cu pildă cum că bogăţiile | pă 
mânteşti sunt! trecătoare şi nestătătoare şi 

- îndeamnă” pre Ioasaf să-și trimită, bogăţiile 
în cer înaintea lui. 

, 

1. Varlaam arată lui Ioasaf cu u pilde folosul şi 
dulceaţa vieţii creştineşti. 

12. Varlaam spune “hui. opsat cum a făcut 
” Dumnezeu lumea şi” pe me înainte nevoin- 

"tele vieții pustniceşti 

. Ioasaf primeşte. botezul și sfânta împiirti- 
şire. Plecarea lui Varlaam, . 

14. J mpăratul: Avenir află de creștinarea fiului 
său. Vizirul Varahiă învaţă pre vrăjitorul” 
iNahor să 'se dea pre sine drept Varlaam. 
Awvenir înfruntează pre. fiul său. pentru pri-. 
mirea credinţei creștine. 

.: Împăratul cearcă cu cuvinte blânde sii in- 
toarcă pre” fiul său. la închinarea idolilor, 
dară nu izbutește. 

„. Nahor vrăjitorul,. dându-se drept Varlaam, 
se priceşte cu înţelepţi idoleşti, îi biruie, 
apărând credința „creştinească şi se face. 
creştin, 

17. Tevd: L fermecătorul isvodeşte meșteșug Ară- 
*cesc ca să tragă pre Ioasaf în cursă, dară 
„acesta iese - > biruitor cu puterea rugăciunii.
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n$.. F ermecătorul Tevda se pricește cu . Ioasaf, h 
_de către carele este biruit ș ŞI adus la credinţa 
în Christos, 

IG. Împăratul: imparte întâi. împărăția cu Toa-.. 

„sat pre din două, iară mai pre urmă se face 

„creştin şi moare .pocăit, .. =. - 

26. Toasaf lasă - împărat în locul său pre: Va- 
rahia, iară el se face pustnic. Moartea: lui 
“Varlaam şi a lui, Ioasaf. ME 

,



. 

4. Fost-ă în vremea de demult în ţara Indiei . 

_. aun împărat slăit cu numele Avenir. Şi eră acel! 

„împărat păgând şi “prigoniă cumplit pre aceia 

_ dintre sudiţii lui pre cari-i află că se închină lut 

Christos, căci că fusese propoveduită indienilor . 

Evanghelia de -către stântul apostol” Toma şi 

mtilţi din ei credeau în Christos, dar cu fereali: 

de frica prigonirilor. Şi se.născii lui Avenir îm: 

păratul un cecon prea frumos, cât grăiau oamenii 

că niciodinioară, într'acca ţară, cocon, frumos şi 

cuvios ca acela nu s'a arătat. Iară împăratul de 

multă bucurie-se umpli pentru naşterea coco:, 

“eului şi-i puse numele loasaf şi singur el merse . 

„la capiştele idoleşti. ca să'aducă jertfe şi cân- 

sări de mulțămire prea neințelegătorilor dum-. 

nezei, necunoscând pre adevăratul începător al 

cururor bunătăţilor, căruia se, cădea a înălță. 

jerttă duhovniceas:ă, ci tocmeala naşterii coco: 

nutui lucru al neinsuilețiţilor dumnezei socotin-: 

dul a.fi. Şi muiţime multă de noroade sa a: 

dunat, de frica- împăratului, şi cele gătite de 

“jeriă aduceă fiecare dupre putere. “Si așă cu 

toate gloatele săvârșind praznicul, cinsti cu da: 

ruri pre toți sfetnicii şi dregătorii și ostaşii şi 

pre. cei mojici şi proşti. .-. SR 

>
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Şi se strânseră la acea zi de praznic şi bărbaţi: 
- aleşi, învăaţi în filosofia haldeilor, cititori de: 
“stele, ca 55 la număr, și întrebă împăratul pre 
fiecarele dintr înşii,. ce va fi de coconul ce i- Su 
născuse. Iară ei socotind mult, ziceau că marc: 
va fi cu. bogăţia, şi cu puterea şi va întrece pre: 
toți câţi au  împărăţit - mai. înainte :de ! dânsul. 
Iară unul dintre acei cetitori de stele, mai în- 

- ţelept. decât toţi fiind, a zis: 
—.O împărate, din cât citesc -în “stele, priceș: 

cun că statul coconului ce: ţi s'a născut nu va 
fi - întru împărăţia, ta, ci. înta 'alta: n6uă.. și mai 
bună: şi cât nu se -poate spune de mare. Şi-mi 
pare că şi legea creştinească, cea gonită de tine; 
o va primi. . - 

ară împăratul, “dacă. auzi acea veste, se umpli 
de grijă şi puse de zid deosebi în cetate niște 

„curţi prea frumoase și în ele case! luminoase și. 
aşeză. acolo pre cocon şi porunci să nu iasă ni-. 
căirea. Şi dascăli şi slujitori tincri şi frumoși 
puse pre lângă dânsul şi poruncă le dete ca ni- 
mic din celece intristare Şi mâhnire nasc, să nu-i: 

“arate: nici moarte, nici bătrâneţe, nici boalc, , 
"nici altceva ce poate curmă. veselia Şi cuvânt 
de Christos și -de învăţătura lui. să nu cumva 
să auză că decât toate celelalte; mai vârtos a- 
ceasta gândiă împăratul: să, ascunză de dânsul, 
„temându- -se de. proorocia, cititorului: de stele.- 

Aşă grijiă și lucruri ca acestea făceă împă- 
ratul, când o. întâmplare fără de veste îl făcz de se. aprinse de. mânie pre creştini. Că eră un bărbat: 'oarecarele, mai de cinste între cei delz:. curtea împăratului ȘI cu vicaţa. blând. Şi acesta eră creştin, dar inipăratul nu știă. Iar unii dir. - 

-
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„neic€ aveau, pismă pre el, pentru cinstea ce află 

ei dela împăratul, se sfătuiră să-l pârască.. Deci, 

dată, ieşind împăratul la vânat cu oamenii săi, 

ze află printre dânşii şi acest om bun. Şi um-. 

blând el singur,. din socotinţa» : dumnezeească, 

i-se întâmplă de află întrun crâng un om cu 

picioarele stricate de 9 gadină,. cate om, văzân- 

“u-l că trece pre lângă ! dânsul, îl rugă să-şi facă 

milă cu. el, ducându-l. acasă şi adăogă acest 

„cuvânt: _ 

-„— Şi eu îţi voiu fi ție de tolos, că, vindecătâr 

„de zraiuri sunt. . Că adică, de este. cineva vătă- 

miră, de cuvinte sau vorbe “grele, eu îl vindece 

şi mn Î-se mai ia după aceea în rău sreșala lui. 

   

Bărbatul creştin nu: pent zisa acelui ne- 

VGiaș, CL "pentru: porunca Evangheliei, îl - duse 

ia Cusa. ui şi nu-l lipsi, de căutarea ce i-se cădea. 

iară „pismaşii aceia îl pâriră către îtnpărătul, “ 

cână: 
| 

a NU numai a lepădat porunca ta şi sa 

lecat spre creştinătate, ci și se sfătueşte: asupra 

npărăţiei tale, întărâtând oștile şi lipind pre 

“către sine. Şi de-ți este voia 'să adevereşti 

i -nu-minciuni grăim, chiamă-l deosebi şi-l 

„ispiteşte, grăind așă cum că vrei să laş i legea: 

părințilăr” tăi şi slava împărăției şi să te faci 

creştin,” , ” 

iară onpăracul, ştiind” buna: credinţă a băr- 

»atului. aceluia către sine, i-se părură mincinoase . 

cavintele acestea, dară iarăşi, socotind că nu se . 

ă iata 
    

  

ue ale primi fără de socotință, vru să ispi: 

îi tească. pâra aceea şi chemându-l deosebi, îi zise: 

—0 prietene, + ştii câte făcui creştinilor, iară
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acum. veni la mare căință şi voia-mi este să fiu. 
întru : acele nădejdi care am auzit pre dânşii 
grăind:. -Cum că ar fi altă 'împărăţie fără ce 

„moârte, într 'altă vieaţă. ce va să fie. Că această 
împărăție” de aici se tae de moarte şi-mi pare 
că într'alt chip nu-mi, voiu. putea împlini vrerca, 
de.nu mă voiu face creștin și de.nu-mi voiu luă 
ziua bună dela slava împărăției mele “şi dela 
'alre. dulceţi. şi podoabe ale acestei” vieţi. Dăr 

„tu către acestea ce zici? Şi ce sfat îmi dai? că 
te ştiu “mai înţelept decât toţi. _ . 
„ară acel om bun, ascunsa. înşelăciune + necu- . 

noscând, vărsă lacrămni de umilință şi răspunse 
fără. ocol: A 
"In veci . să wăieşti, mpărate, că bun şi 

mântuitor sfat ai gândit, că deși nu e lesne a 
află împărăţia” cerurilor, însă cu toată: vârtutea; 

"se cade a o căută, că „celace o va căută, o va. 
află. Că" dulceaţa cestor. bunătăţi ale. ceştii vieți 
îndulcește la. arătare şi veseleşte, dară apoi că 
„șapte ori mai mult: întristează.. Că binele şi o- „- 
-dihna acestei vieţi mai: slab este decât umbra, 

ia “si picre. de grab, ca urma. corăbiei ceţ innoată pre 
apă Şi a păsării ce: :zboară în văzduh, jară nă-. 
„dejdea: bunătăţilor 'ce vor să fie (care o măr i 
turiscsc creştinii) tare. şi adevărată este, măcar „că are scârbă. în această lume. Să se. facă dară, „ împărate, sfatui tău, că bine este a schimbă. ceie - putrede pre. cele neputrede.. | | E | Iară împăratul auzind: acestea, foarte se scârbi, | “însă îşi țină mânia Şi nimica nu „zise atunci bărbatului. . . “Taxă cel: fiind. înşelepr,, pricepi că cu grea. primi. împăranul cuv intele lui și că-l ispitise. Cu 

A
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înşelăciune. “Deci, întorcându- -se acasă, eri în-. 

Zrijat şi întristat, neștiind în ce chip. ar scăpi 

de nevoia/ce.i-se gătiă. Şi: petrecând noaptea - 

fără somn, ÎŞI aduse aminte de omul cu picioa- 

ele sfărămate, pe care-l. chemă la sine “și-i: zise: 

__: — Imi-aduc aminte că ziceai. că eşti. vindecă-, 

tor de cuvinte, vățămătoare. . . -:. 

Iară el zise:. -.: e 

„ — Aşă este şi de ai erebuingă, arătă- ţi-e voiu 

mneşteşugul meu. E Da 

__Decirbărbatul' cel bun: îi. povesti de vorba cu 

xiclenie a împăratului şi de, răspunsul. său, ca- 

rele rău a fost primit, că. schimbarea feții arătă 

«mânia ce eră înlăuntru. | | 

Tară săracul şi bolnavul acela socotind, zise; 

_— Prea cinstite, în ştire să- ţi fie că împăratul 

„are. gând rău Spre. tine.. Ci 'scoală de- ţi tunde. 

„părul şi te desbraci de haine Yuminate și te îm- 

bracă în haine de păr. şi dis de dimineaţă apro-. 

'pie-te de împăratul. Și de te va întrebă: „Ce va 

să fie acest port?“ tu. răspunde-i aşă: „De lu- 

„czurile | ceai vorbit ieri cu mine, împărate, iată, 

"gata am venit să merg după tine, în calea ce-ai 

pohtir- să mergi. Căscum m'ai avut soț bunătă-. 

ţilor celor de -âicea, aşă să. mă ai, şi scârbelor,. . 

pentru ca să mă aibi. părtaş ŞI Dunătăiţilor, ce 

vor să fie”. | r 

„ară: lurinatul bărbat primi cuviritele betea- 

gului şi făcă cum îl învăţă. Şi idacă-l văz. împă- 

fatul şi-auzi cuvinte ca: acelea, foarte se bucură, 

că cunoscui. dintr'aceia” buna. lui credinţă şi-l 

făci de se îndulci de mai mâre cinste și. îndrăz: 

“ nealăi către sine. Dară: pre creştini şi. mai cu 

-osebire pre călugări ură împăratul din acel. ceas 

po



121 loan Mihălcescu 

şi mai vârtos şi porunci ca toţi călugării să iasa. 
din hotarele țării lui, căci altfel de grea moarte. 
vor pieri. :. 

„1.3. Iară feciorul împăratului, de carele ne este 
vorba, nu ieși din -c urţile ce-i rânduisc tată-său 
"pânăce ajunse la vărsta de mustață şi învăţă. 
acolo toată ştiinţa - arăpească și 'persească, Şi. - 
eră frumos şi impodobit atât la trup cât şi la 
suflet,. cuminte şi iscusit și. cu obiceiuri bune. 
Și de multe ori puneă dascălilor lui întrebări dk. 

„ucrurile firești, cât s e mirau de înțelepciunea lui. 
“Şi împăratul se bucură de faţa lui înflorită șa „. de tocmeala sufletului lui şi porunci cu străjnicie.: 

„ celorea erau cu dân sul să nu cumva să:i arate- vreun lucru din cele .care „pricinuesc, întristare,. ”. nici de moarte că este: pentru toţi şi cum că fru- museţile aceştei lumi nădejdi deşarte sunt. Darz; 
având coconul gând înflorit: cu toatii : înțetep. . " “ciunea,'socotiă întru 
poruncise: tătână-său să nu. iasă nicăeri! şi: pre: niciun om care .voiă'să intre la dânsul să aa” 

sine: Ce putea -fi-aceea de 

lase? Insă nu. îndrăzniă să-l. întrebe, socotind. că nu se cade a-l în trebă şi că de l-ar întrebă, | nu i-ar. spune adevărul. Pentru aceca dela at. cineva socotiă să afle, 
„Deci având el un 

„drag: decât. ceilalți, 
„dascălul îi spuse ci 

dascăl mai aproape ŞI mai 
pre acela l-ă întrebat. tarii 
1 amănuntul :de ceeace pre. zises6 cititorul de stele şi de teama ce avi pentru aceea împăratul, ca nu cumvă să se faca” creştin feciorul său, 

„Acestea auzind coconul, nimic nu'mai 

- 
, 

adaose, dară în inima sa doriă cu nesaţ Să ştie ce în- * 

2
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văţau creştinii, căci darul Mântuitorului incepi 

a deschide ochii minţii lui, aducându-l. către 

_nemincinosul Dumnezeu, cum va arătă, cuvântul | 

ce urmează mai departe.. 

lară împăratul mergea des. la cercetarea, co- 

conului, căci îl iubiă cu dragoste mare: Deci 

întruna din zile grăi coconul către împăratul: 

—_ Pohtă am a şti dela tine, Domnul meu îm-_ 

părate, un lucru oarece, pentru carele pururea 

scârba și grija îmi rod sufletul, i 

“Iară tătânâ-său de acele cuvinte simţi durere 

în inimă şi zise: 

— Grieşte, - prea iubitul meu “Hu, ce scârbă 

este aceea ce te cuprinde şi. eu mă voiu nevoi e a 

o schimbă degrab întru bucurie. 

Zis-a coconul: 

— Pentruce mai închis” aici înlăuntrul acestor 

zăduri Și porţile mi-ai încuiat şi îeşirea mi-ai” 

oprit şi săi nu mă, vază nimeni ai i poruncit 

' Răspuns-a tată-său: i 

— Voia îmi este; fiule, si” nu vezi nimic din 

celece ți-ar întristă inima, şi tăiă veselia; că-ți 

port grija ca întru destătare necurmată şi întru 

toată bucuria, şi veselia, sii, trăeşti în tot veacul. 

Zis-a fiul către tată: | 

"—'Să ştii, Domnul meu iipărate, că într “acest. 

„chip. eu nu în bucurie şi veselie trăiesc, ci mai 

- vâxtos în 'scârbă, Şi strimtorare: multă, î încât mân- 

- carea și băutura fără ticnă, îmi sunt şi amare, 

Că aș pobti 5% văz toate câte sunt afară de por- 

"țile acestea, Ci de-ţi este voia să. trăesc vicații 

fără de durere, dă poruncă să. ies: când voit 

vrea şi să-mi îndulcesc sufletul cu vederea ha- 

" crurilor ce au fost 1 nevăzute de mine până acum.
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Acestea dacă, auzi impăratul, fu îngrijat şi 
„Cugetă că de-l. va opri -din voia lui, îi va fi 
„Pricinuitor de mai mare scârbă şi întristare, Şi 
zise: 
— Face-voiu, fătul îmeu, după pohta ta. 
„Atunci porunci împăratul să gătească. câi şi slugi alese şi toate podoabele împărăteşti şi-l - slobozi să iasă când îi va :fi voia. Şi dete poruncă : celorce erau cu dânsul, să nu cumva să; aducă! întru întâmpinarea lui ceva din celece fac: o- mului scârbă și întristare, ci ce este bun ŞI ce este frumos şi ce aduce dulceaţă sii arate coconului şi: hore pre uliţe să joace 'şi cântece să cânte şi multe feluri de priviri să tocmească, ca mintea . „lui într'acelea să zăbovească şi de vederea lor „să se îndulcească. - | | e 
Deci, cu cinste ca aceea, ieşiă pururea la plimbare feciorul impăratului. „ară într'o zi, „Pentru nepaza- slugilor 'după porunca împăra- - tului, “văză coconul doi oameni: unul gubav. şi. altul orb; şi 'se cutremură ŞI zise celorce erau <u, dânsul: - aa — Cine sunt aceştia, că înfricoșată este ve- derea lor? . Ei | dară ei nu mai putură ascunde lucrul ce. ve- nise la vederea lui, ci ziseră: | —— Acestea sunt suferinţe omeneşti care. a- desea se întâmplă oamenilor. AR Zise coconul: - | E N —. Dară se întâmplă - acestea tuturor oameni. lor? - IN DE | - i Ziseră ei: . Tu Pe gi — Ba nu tuturor, ci. numai unora: . Şi iară întrebă. coconul;  ., :
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„— Dară acei cărora li se întâmplă, ştiu, că-i 

vor. ajunge aceste răutăţi, au vin asupră- le fără 

de veste? 

Ziseră ei: 
| 

— Cine din „cameni ar puteti şti celece vor 

să fie? Că acăasta este mai presus de mintea o- 

menească Și numiai în puterea nemuritorilor, zei 

stă a şti. 
- | 

"Si se conteni- vorba. Şi boliă cu ininia fecio- 

rul împăratului şi -i-se schimbă faţa de lucrui 

„ce nu ma! văzuse, 

De aci iarăși peste puţine. zile întâmpină pre 

un unchiaş bătrân, cu faţa sbârcită. şi. slab de. 

vine şi gârbov şi preste tot. cărunt şi ştirb, pre 

carele văzându-l coconul, fu coprins de spaimă. 

şi întrebă să, ştie acea minunată, vedere. lară 

ceice.erau cu dânsul ziseră: 

i— Acesta. are ani mulţi şi încet- încet. scă-.. 

rându-i vârtutea şi slăbindu-i “încheieturile, a 2-. 

uns la adânci: bătrânețe, precum 1) vezi. E 

Zise coconul: 
îi 

— Dară care este. sfârşitul acestuia? 

Ziseră el:. 
. 

— Niciunul altul trăi numal, moartea. | 

 Intrebă iarăşi coconul: | e | 

—— Oare toți oamenii îmbătrânesc, au nu- 

_mai unii? 

Răspunseră ei: 

—. Banu, căci moartea poate răpi pre Ci- 

_meva şi mai de vreme ŞI atunci nu mai ajunge 

la vârsta, aceasta... ' 

Zsa coconul: 

__ Dară moartea a tdi omul” este rândaită ŞI 

pu este chip a scăpă de ca? 

1 

a
,
 

KE 

|.
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“Grăit-au accia: a | — De moarte nu poate scăpă nimeni, că ea este datoria firii, pusă din început pre oameni Şi venirea ei este neștiută.: a Acestea toate dacă le văz şi le auzi acel în- “şelept tânăr, suspină din adâncul inimii şi zise: —. Amărâtă este „această vieaţă și plină de „durere, dacă acestea aşă sunt, Și cum ar puteă „Cineva să nu aibă grijă de așteptârca, neştiutei morţi, a căreia. venire.nu este numai necercată, ci şi nearătată, precum spuneţi? Şi se. duse so-. cotind acestea întru sine. și neîncetat! gândind şi adeseaori aducându-și aminte de moarte. Că Zicea întru sine; „Oare când mă va. ajunge moartea? Și, după moarte, cine.va mai pomeni . „de mine? Că Vremea le.dă toate uitării, Și: dacă voiu muri, mă voiu risipi întru neființă, au mai ii-va altă vicaţă, sau altă, lume? N . Acestea şi alte asemenea, 3ândind, îngtilbeniă ŞI se topiă de Srijă; iară când se întâmplă a veni „ tată-său să] cerceteze, se făcea a. fi vesel şi lăză de grijă, că. nu-i eră voia să cunoască cugetul lui și doriă cu poltă ncoprită şi însetoșă a. giisi pre cineva, :carele să. poată vorbi: cu dânsul de celece dorii. Şi aducându-și aminte Cum goniss tată-său pe creştini şi pe Pustnici, cari în toată vremea de unele ca acestea filosofiau, s'a umplut de multă scârbă şi i-sta rănit sufletul, asemănân- du-se unui. om ce-ar pierde O comoară mare. şi ar zăbovi cu toaiii mintea întru căutarea ei. De atuncia trăiă în necurmată erijă și toate desfiiţă» - ile şi podoabele acestei lumi rau înaintea .o- c chilor lui ca nişte necurăţenii şi: Spurcăciuni. In chip ca acesta având tânărul grijă a af 

.
.



Varlaam si loasaf ra 

ninele sufletului, îl viză ochiul Celuice vede 
pate: Şi vrea cu toţi să se inântuească şi să 
vină la cunoştinţa adevărului și-i arăt nespusa. 
ua iubire de oameni, îndreptându-l pre calea pre 
care sc ciideă să. , meargă: 

  

4. Intru acea vreme eră un călugăr, deprins 
intru lucruri dumnezeeşti, împodobit şi cu vieaţa 
= cu cuvântul. și desăvârşit în vieaţa călugă- 
r-ască. Insă din.ce loc eră nu pociu spune, ci 
vumai atât că aveă, lăcaş în pustiile Sinaiului 

„și eră cinstit de darul preoţiei ş şi numele lui eră 
: Varlaam, E 

„Acesta, din: dumnezeească descoperire, „ştia: 
„is feciorul împăratului.” Deci, ieşind el din pus- 
“in, veni Ja lume şi se îmbrăcă în haine mireneşti 

i = intrând intro corabie, ajunse în ţara. Indiei şi 

icâmdu-se neguţător, întră în cetatea unde a- 
sa curţi feciorul. împăratului și făcu acolo zile 

„multe întrebând şi cercând; să afle cine este mai 

“proape de. dânsul. Deci, dacă află de acel 

dascăl de. care am vorbit mai, nainte, se duse 

On dânsul şi-i zise: | | | 
= Să, Ştii, domnul meu, că sunt: neguțător, 

3 ani venit dintro țară de -departe, şi am o 

piatră, scumpă de a cărei potrivă nu se află ni- 

: ndirea şi nimănuia, până acum nam spus de 
= iânsai, ian acum, văzÂndu-te pre tine om cu minte 

și înţelept, facu-ţi ştire să înă bagi la feciorul 

“mpăratului, ca s'0 dau lui. Şi toată avuţia cc 

„a fi având impăratul nu. se potrivește cu a: 

«asii piatri, că. ea celor cu inima oarbă. dă 

uminii, surzilor deschide urechile şi muţilor dă 

Viei şi înjelegere, și bolnavilor sănătate, pre 
' E E NOTEGA 2 

! c 4 sa ii ESTA, A Aj “ki 

   

           

.
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nebuni cuminițeşte, dracii oneşte şi totce este 

bine: şi. dorit-din destul dănaește cui o. are. 
- Zise dascălul: 
"—"Omule, te. văz a. fi deplin şi cu minte ce 

bătrân, dar cuvintele tale re arată că te lauzi: 
fără: măsură. Pietre şi mărgăritare de multe fe- 
Tari şi de mare preţ amiavut, dară piatră să aibă 

„atâtea puteri. câte ziseşi nici n'am 'văzut nici 
n'am auzit să: fie: Insă arată-mi:o şi de va-ffi 

„după cuvântul tău, îndată te voiu băgă la fecio- 
rul împăratului şi vei luă dela dânsul. cinste și 
mari daruri; iară de nu mă 'voiu încredinţă cu 

“vederea, cum voiu spune Domnului meu împă- 
vatului atâta laudă de: un lucru nearătat și n€-: 
văzut? | 
Iară Varlaam zise; e DE 
"Bine ziseşi că n'ai văzut, nici ai auzit vreodată 

de. puteri şi lucriiri ca acestea. ară -pentrucă 
ceruşi să vezi piatra, ascultă cuvintele mele: 
Această piatră mai are şi-altă tărie; pre lângă 
puterile ce spusei, că adică oricine. se: va uită 
într'însa şi nu va aveă ochi sănătoşi și trup 
curat, de: vederea ochilor şi de minte se va lipsi 

.Ci.cu, știind şi meștegul doftoriei, văz ochii tăi 
că nu sunt sănătoși şi mă tem să nu-ţi fiu pri 
cinuitor, de lipsirea vederii, iară „de feciorul îm- 
păratului am auzit. că are-vieaţă curată şi ochi 

"sănătoşi. şi frumoşi. Drept, aceea lui vreau să c. 
arăt. Ci tu-nu: pregctă,. ca să nu „lipseşti pre 
Domnul tău de un dar, ca, acesta. 

Zis-a el: A 
| - De vremece-mi spui aşă: de acea piatră, - 
Du: mi-o arătă, că vieaţa mea în multe. păcate! 
s'a Spurcat ș și nici vedereaznua mi este sănătoasă, 

-.i 
e ” Pa 

e : ae 
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dar cuvintele tale crezânță, nu mă voiu lenevi a: 

spune Domnului meu, împăratului. . - 

Acestea dacă zise, intră înlăuntru şi pre rând 

toate spuse feciorului împăratului. Iară el dacă * 

auzi acestea dela dascăl, simţi că suflă în inima - 

lui o: veselie duhovnicească şi -minunându-se, 

porunci să aducă “cât mai degrab la dânsul - 

pre bărbatul acela. oi 

"Deci, cum întră Varlaam şi dete bună ziua,. 

îi zise feciorul împăratului: „Şezi“, şi dascălul 

ieșind afară, zise .loasaf bătrânului: a 

— Arată-mi piatra 'cea demult preţ de care - 

mi-a spus dascălul meu că ai grăit lucruri mari. 

Tară Varlaam începi vorba către dânsul în- ... 

acest chip: a 
—.O împărate, nu e drept a grăi eu: cu'ne- 

ruşinare minciuni înaintea. măririt slavei tale, 

ci toate câte voiu grăi adevărate sunt. Însă, de 
nu voiu ispiti mai întâi inima ta, nu mi se cade: 

să-ţi arăt taina. Că a zis Stăpânul meu: „leşit-a 

_semănătorul' să samene sămânţa şi sămănând 

"el; căzu una pre cale şi veniră pasările şi o 

înâncară; alta căză pre piatră, unde nu aveă pă- 

“mânt mult şi numai decât se. înălță, dară pen- 

trucă nu aveă pământ mult, cum: răsări soarele 

se arse şi se uscă, fiindcă .nu-aveă rădăcină; . 
"ară alta căzi pre pământ bun și dădu. roadă 

- “insutită. Deci, de voiu află şi'eu în inima ta pă- 

mânt bun şi aducător de roadă, nu voiu pre- 

- getă;-a sămănă- în ea dumnezeeasca sămânță; 

iară de va-fi pietros şi pre lângă cale, ca să fie. 
"călcată "de călători, mai bine ar fi să nu samăn 

nici! într'un chip. sămânţa mântuitoare, ca să Du 
“ 

fie de călcâre. şi de mâncare pasărilor-şi ga- 

7
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dinilor, “cărora poruncit îmi este a nu le-o a: 
"runcă. Insă nădejde am de pământ foarte bun 

" întru tine-şi gata de mântuire; că vei vedea șI 
piatra cea scumpă. şi cu raza luminii ci te vei 
învrednici a fi şi tu însuţi lumină și vei aduce 
şi roadă însutită. Că pentru tine am călătorit 

„această cale lungă, ca să-ţi arăt ce n'ai văzut 
niciodată şi să te învăţ ce n'ai auzit. - 
„lară. loasaf 'zise către dânsul: * | ia 
"— Eu, cinstite bătrânule, cu dor și cu pobtă, 

neoprită caut să auz cuvânt nou și bun, că în 
inima mea s'a aprins foc de mă arde și mă îm: 
boldește a -şti ce este: de trebuință şi n'am a 

„flat. pre niciun om până acum să-mi spună de 
celece doresc, iară. de aş găsi vreun înţelept + 

„„măestru și să auz dela el cuvânt de mântuire, 
îmi pare că nu l-aş da pasăiilor, nici gadinilor. 
nici m'aș află pietros: şi mărăcinos, cum 'zises 

„tu, ci cu bună înţelegere l-aș primi și:cu toată 
"grija L-aş. păzi. Ci tu, de ştii niscaiva, lucruri sie 
„acelea, nu ascunde de imine, ci-mi spune. .Că 
dacă am aflat că ai venit dintr'o țară departe, 

„m'am bucurat nădăjduind că cu tine voiu ne. 
meri ce doresc. Drept; aceea curând te-am adus. 

- înlăuntru la mine, şi cu bucurie" te-am primit ca 
pre unul din cei crescuţi împreună cu mine. sie. - 
nu-mi va fi cumva nădejdea în deşert, 
„Zăs-a Varlaam: De 

„+ Bine şi cum se cade măririi împăritesa 
ai făcut că nu ai socotit nctrebnicia cea văzută, 
ci răvnitor nădejdii cei nevăzute “te-ai arătat. 
Că eră un împărat mare şi slăvit și sc întâmplă 
de treceă odată înti'o carâtă, poleită, cu sfetnici. 
Și slugi, cum se cuvine împăraţilor. Și întâlni
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doi oameni cu haine proaste și rupte şi pătate 

și cu faţa slabă şi neagră. Şi ştiind împăratul 

că topirea trupului lor de truda. postului și de 

sudoarea ostenelilor s'a pricinuit, îndata cum Îi 

văzu, sin din carâtă şi se închină lor. până la 

pământ şi-i luă în braţe și 'cu' dragoste îi :să- 

rută. Iară sfetnicii Și slugile nu suferiră aceasta, 

ca una ce nu s'ar-fi cuvenit slavei împăriitești, 

dară nu îndrăsniri a zice împăratului de faţă, 

ci fratelui stiu ziseri, să-i grăiască să nu mai 

faci asemeneă ocari - înnălţimii împărătești. 

“Acela erăind friţâne-său împăratului, îi impută: 

de acea fapt necuvenită, și împăratul îi dete 

cispuns, pre care cl nu-l pricepi. 

" “Jaxă acel împărat aveă obiceiu ca acesta, când 

rea si, facă cuiva judecată de moarte, că: tri-- 

mite pristavul la poarta acelui om cu un fct 

de trâmbiţă făcuti întradins, al cărei glas au- 

zindu-l oamenii, ştiau toţi că este cinevă rânduit 

spre moarte, Deci, când tu seară, trimise îm- 

piratul trâmbița cea cu las de moarte sii bu- 

ciume înaintea porţii îriţâne-său, carele, dacii 

o aud, se apucă deşi fiici 'dieati de tocmirei 

casei lui și ze grijl de moarte toată noaptea, 

si dimineaţa se îmbriică în haine de jale cu 

soţia şi cu. copiii Și merse la uşile palatului 

impiiriăresc, plângând și jelindu-sc, Şi-l: chemit 

împăratul înlăuntru Și văzându-l jălindu-se, îi 

zisă: „O nebune si nesocotitule, ci te speriași 

păzi intr'atâta de pristavul friițâne-titu, carele: 

ii este frate de un trup si de o.cinste, că ni- 

snis mur i-ai greșit, dară tu cum Mie ieri îmi a- 

duscşi imputare, că am sărutat pre pristavii lu: 

Duranezeu, cari cu mai mare glas decât trâm=
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biţa . vestesc” mie moartea şi înfricoşata întâm- 
pinare a Stăpânului meu, căruia mult şi Şreu 
am greșit? Iată că-ţi înfăţişai nebunia -ta și în- „tr'acest -chip te, spăimântai, cum voiu vădi în 
curând şi pre a celorce te-au învăţat şi te-au îndemnat. spre împutarea mea. | 

- Şi aşă. mângâind pre frate-său, îl trimise la casa lui. Şi porunci să facă'patru racle de lemn: şi două! din ele. le ferecă cu.aur preste tot şi puse într'însele: oase, de oameni: morţi: şi împu- ţite şi le ţintui cu piroane 'de aur. Iară, celelalte două 'le unse pre deasupra cu smoală şi cu ră-, 'Şină. şi le umplă de pietre scumpe şi de mMărgă- ritare de mult preţ şi de'miresme Şi le. închise şi le legă cu târsâni de păr şi chemă, pre sfet- A _DICIL ceice-i. împutaseră: pentru întâmpinarea că- lugărilor acelora şi. le puse înainte raclele câte patru, ca să: le preţuiască. Şi ziseră că: „Cele două ferecate cu aur sunt vrednice de mare preţ şi bune a une într'însele. coroane şi brâne Şi haine împărăteşti, iară cele unse. cu smoală Și cu răşină, ziseră că sunt vrednice de preţ de nimic“, Iară împăratul zise către dânşii =,Stiam: cu că veţi zice așă, că cu ochii trupești- chipul. - „trupesc se înțelege, ci nu se cade a facă așă, cia vedeă. cu ochii cei din lăuntru ceeace zace în- lăuntru: cinstit este, au necinstit”"2.Şi porunci să: deschiză raclele. cele „poleite şi „deschizându-le duhni dintrinsele un miros greu şi se arătă o "vedere grozavă. Atunci 'zise împăratul: „ati „acesta este chipul. celor: îmbrăcaţi în haine lu- “ininate şi cari se trufese cu multă slavă, iară . înlăuntru Sunt plini de lucruri Tele 'şi greu mi. | Tositoare”. După aceea porunci să deschiză şi
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pre. cele, “molite și unse cu răşină, Şi dacă le: 

deschiseră,, pre toţi câţi: erau acolo îi veseliră. 

cu vederea. frumuseţii şi-a, bunci miresme a o- 

doarelor ce erau într'însele. Deci zise împăratul: 

„Ştiţi cui se 'închipuesc acestea? Călugărilor. ce-. 

lor. smeriţi, ce sunt îmbrăcaţi în haine. proaste, | 

“al cărora chip. dinafară. văzându-l voi, aţi so- 

_cotit că eu m 'am făcut de: batjocură, căci. m'am. 

plecat lor. până Ma pământ; iară eu cu ochii 

minţii cunoscând cinstitele și prea: înfrumuseţa-- 

tele lor suflete, slăvitu-m'am cu” atingerea de: 

dânșii şi am socotit pre dânşii mai de cinste 

decât toată coroana şi toată lumina, împărăteas:- 

că“, Deci, aşă îi rușină şi îi învăţă să nu soco- 

_tească celece'sc arată pre. dinafară, ci mai.vâr- 

tos să îă aminte cele dinlăuntru. Ca acel creştin 

Şi înţelept împărat ai făcut Şi tu primindu- mă 

spre bună nădejde, care, precum mi se pare, 

mu te va înşelă. .. a e 

Iară loasaf zise către dânsul: Da 

„— Acestea toate cu bună. tocmeală le “ziscși,: 

CI: eu aș, pohti să ştiu, cine este „stăpânul “tău, 

" “de carele la începutul cuvântului ai zis cum să 

fi grăi „de. seminţele a acelea? 

“ Jară V 'atlaam numai “decât zise:- 

„ î— 'De-ţi- este: voia. să ştii pre stăpânul meu;. 

fă că el este;lisus Christos, unul născut F iul 

hai Dhimnezeu, cel binecuvântat şi întru tot pu-- 

ternic, împăratul împăraţilor ŞI doninul domni- 

lor, acela ce are nemurire şi Jocucşte în lumină 

- neapropiată, carele cu “Tatăl şi cu Duhul Sfânt 

este slăvit. Că-eu: nu.sunt de aceia ce chiamă. 

dumnezei mulţi şi fără tocmeală ȘI. cinstesc
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idolii. cei „fără suflet și surzi şi. muţi, ci un 
Dumnezeu cinstesc şi mărturisesc, în trei feţe 

-Slăvit: Tatăl, . Fiul şi Duhul Sfânt. Acest 
„ Diumnezeu în trei feţe fără de început este. şi 
fără de stârşit, nefăcut, neschimbat,. fără trup, 
nevăzut, bun și drept, carele din ceeace n'a fost 
toate a tocmit, mai întâi puterile cele nevăzute. 
ale cerului, multe fără de număr, nepipăite și 

fără de trupuri, duhuri. slujițoare măririi lui 
Dumnezeu, după. aceea lumea cea văzută, adică 

„cerul și pământul și marea cu toate câte sunt în 
ele .și pre ele. Acestea toate el zise şi :se făcuri 
şi porunci şi se zidiră.. Şi după aceea zidi pre om 
cu mâinile sale, luând ţărână din piimânt către 
zidirea trupului, iar suflet cuvântător și înţele- 
sător cu a lui suflare îi “dete. De carele aşă scric, cum să fie zidit după chipul -lui Dumnezeu, â- „lică, înţelegător,. şi după asemănâraa lui, : a- «lică bun. Pre omul acesta, cinstindu-l cu vol- nicie şi nemurire, l-a pus stăpân preste câte sunț pre pământ şi făcu lui muiere 'dintr'insul,: aju- „Xătoare. lui. Și sădii în Eden, la -răsărit,. raiul “plin de; veselie şi de bucurie şi: puse într'insul pre om, poruncindu-i să 'mănânee din toți i “lumnezeeştii pomi ce erau acolo, iară 'dintr'unul <u numele pomul cunoștinței binelui şi răului, . nici într'un chip si nu mănânce, zicându-le aşa: „In ce zi veţi mâncă dintr'însul, cu moarte veti muri”, Iară unul dintru aceste puteri ingereşti ce ţi-am spus! mai nainte, voevod unei cete, ne- având el dela Făcătorul nicio răutate întru sine, din 'Singură voința sa s'a întors dela bine spre rău, că înnălțându-se cu nebunia lui, vrea: să se Potriviască cu Dumnezeu - celce l-a făcut; Pen.
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nru aceea fu lepădat din cinstea și dregătoria sa, 

şi în loc de acea fericită vieaţă şi de acel nume 

de înger, fu chemat diavol şi satana. Că-l surpă 

Dumnezeu jos ca pre un nevrednic de slava de - 

sus şi cu-el-căză mulţime multă de îngeri vicleni 

din ceata ce-eră supt ascultarea lui şi au mers 

pre urma voevodului lor şi se. numiră, draci, ca 

nişte. pismași şi înşelători. a 

_Deci, lepădând diavolul. tot binele și luând 

firea răului, şi văzându-se pre sine surpat. din 

atâta slavă şi pre om ridicat la atâta: cinste, 

“porni pismă asupra omului şi meşteşugind, îl 

'scoase afară dintr'acea. fericire, Că luă înșelăto- 

“rul chipul șarpelui și printr'acel chip, vorbi către 

r 

muiere și o îndemnă a mâncă din pomul „cel o- . 

prit, mințind-o că se va face “ca Dumnezeu.. 

Apoi cu dânsa înșelă și pre Adam, că aşă se 

numiă omul.cel întâi zidit. Şi mâncând. omul 

“din pomul cel.oprit, fu gonit de Făcătorul din 

desfătarea raiului -și în locul fericitei vieţi “și 

din vicaţă nemuritoare, căzu într'această becist- 

"nică, şi streină vieaţă şi cu moarte fu osândit., 

De atuncia luă, tărie diavolul şi se, lăudă cu 

biruință şi, înmulţindu-se neamul oimenesc, : în 

văţă pre oameni-a merge în toată calea răutăţii. 

Deci vrând, Dumnezeu a tăia mult păcătoasa lor 

răutate, aduse potop. pre pământ, de pierdii tot ă 

 sufictul viu. Numai pre. unul află drept între 

“acei oameni şi pre acela, cu muiere şi cu feciori 

îl păzi într'o corabie şi. numai pre acesta lăsă, . 

pre pământ, Apoi, dacă începi iarăș ncamul 
4. - ” 

. 

omenesc a: se. înmulți, oamenii  uitară pre 

“Dumnezeu “şi spre mai mari: răutăţi. sporiau, 

- făcându-se robi a tot felul de păcate Şi. stricân-
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„ -du-se': cu cumplite rătăciri, Așă, unii îndrăzniau 
a. grăi. că „toate câte sunt în lume s'au făcut de 
'sineși şi. crim că se ţin fără de purtare de grijă, 
:adică nu este nimeni stăpân preste rdânsele”, 
Alţii răzvrătind toate pre „dos, ziceau, că: „Ne: 
firea, adică ceeace nu eră, s'a aidus întru fiinţă“, 
Alţii cinstiră!- mai „mulţi: dumnezei, „ca Ră aibă 
-de ajutor la-fâptele lor cele rele, ale 'cător chi- 
puri cioplite şi scobite le puseră spre-închinare, 
Şi-i. închiseră. în case, de se închinau şi“ slujiau 
“mai vârtos! făpturii decât “Făcătorului. Alţii se - închinau soarelui şi lunii şi stelelor, pre cate le-a pus Dumnezeu a lumină pământul: Alţii fo- :cului şi apei şi altor lucruri pământeşti şi fără; „de. suflet se închinarăi Şi nu se ruşinară. Alţii 'hiarelor . şi gadinilor .şi dobitoacelor. celor cu “câte patru picioare dau cinste, arătând cu aceea cum că mai. răi sunt şi mai blestemaţi decât dobitoacele ce 1e cinstesc, Iară alţii feţele a unor oameni ticăloși şi 46 nimic dumnezei chemau 'Și. se închinau lor, fiind, unii parte bărbătească! iară alţii muerească,. Dela aceştia luând oamenii începățură, se spurcară: cu toate necurăţeniile, fără de nicio ruşine, Și cumplit întunerec co- “prinsese pre .neamul „nostru întru! acea “vreme “şi nu.cră cine să :cunoască” şi să “caute pre Dumnezeu, OO 7 Daia 

* “Deci, eră oarecine dintr'acest neam de oameni -dintr'acea vreme, pre care îl chema Avraam. - „Numai acesta singur, se află având simţirile su- fletului sănătoase, „carele din vederea făptuirii “cunoscu pre Făcătorul. Iară Dumnezsu primind „a lui bună minte şi dreaptă semuire, se arătă! „lui, nu aşă Precum este, ființa sa, că "nu „este . 
N? Eat
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firii omeneşti cu putinţă a.vedeă'pre Dumnezeu, 
ci în vedenii, cum ştie el, şi vărsă în ssufletul lui 

înțelegere şi cunoştinţă mai deplin și-l slăvi de-l 

fict sluga sa. Iară el pre tot neamul lui a în- 

văţat buna credinţă. -Pentru aceasta binevoi şi . 

Dumnezeu a se înmulți sămânța. hii întru mul- 

țime nenumărată şi o chemă norod ales. Apoi 

ajunseră aceştia a fi robi limbii eghipteneșşti şi 

anui împărat muncitor, Faraon. Și de acolo i-au 

„scos prin înfricoşate şi minunate semne prin. doi. 

bărbaţi sfinţi şi cu. darul proorociei slăviţi, a- 

mândoi. fraţi,. pre” nume Moisi şi Aaron,: cari. 

"pre .israiliteni (că aşă -se chemă acel norod, 

„nepoţii lui Avraam) i-au trecut ca :pre uscat. 

“prin Marea Roşie, despărţindu-se apă mării în 

două şi. făcându-se părete deadreapta, şi 'dea-: 

stânga. . a 

După aceea, cu minuni mari şi cu semne, a 

trecut pre acel norod prin: pustie patruzeci de 

ani şi i-a hrănit cu pâme cerească şi le-a dat lege 

scrisă de Dumnezeu pre două table de piatră pe 
muntele Sinai, care lege îi feriă de idoli şi” de 

toate. faptele rele şi viclenie şi-i” învăţă să Cin- 

- stească pre unul adevăratul Dumnezeu Şi să 'se 

apuce.de lucruri bune: Cu minuni ca acestea. îi 

duse într'o “ţară bună, care o-a. fost făgăduit 

„de demult acelui patriarh, lui Avraam, să o dea. 

: seminţiei lui. Şi -ar fi zăbavă a spune toate câte 

a ărătat lor, luciuri'mari şi minunate care n'au 

- mumăr. Şi cu acestea cu toate tot eră cu anevole 

„a se depărtă: neamul omenesc de slujba 'și fapta. 

- cea fără de cale şi a-l aduce.la tocmeala cea. 

dintâi. Că încă fiind firea noastră robită de în- 
şelăciune, împărăţiă moartea preste tot, neamul.
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omenesc, tirănindu-sc de diavolul, și: trimiteă 
pre toţi în osânda iadului. o 
„Intru o primejdie şi patimă ca aceasta fiind 
noi, nu ne-a trecut cu vederea, nici ne-a lăsat 

 Ziditorul, nici a' părăsit lucrul: mâinilor sale, 
i cu vrerea- lui Dumnezeu Tatăl, s'a pogorit că- 
tre robii săi, cu pogorire nespusă, unul niiscut 
Fiul, carele este în. sânul Tatălui, și om: desă- 
vârşit s'a făcut, întrupându-sc. din Duhul Sfâut 
şi din Maria Fecioara, precum mai nainte unul 
din arhangheli fusese: trimis -să vestească. Și 
s'a făcut trup. însufiejit.:cu suflet cuvântător şi 

„înţelegător, în pântecele prea curatei Fecioare, 
Dumnezeu deplin fiind şi om fără de stricăciune, 
cu totul asemenea nouă, numai fără de păcat, 
că devremece prin . păcat intrase: moartea în 
lume, se cădeă ca să fie fără.de păcat. celce 
vrea si 'o izbăvească. Și. treizeci de âni lăcui 

- cu oamenii și se boteză. dela, Ioan în apa Iorda- 
nului. Și, când s'a botezat, venit-a glas din cer, 
dela Tatăl, grăind:.;,Acesta este Fiul meu cel 
ubit, întru carele am binevoit“, şi Duhul Sfânt, 
în chip de porumb, s'a pogorit asupra. lui. De 
„atunci încep. a face minuni mari şi minunate: 
pre morți înviă, pre orbi lumină, pre draci go- 
niă, „pre surzi şi pre schiopi tămăduiă, pre 
leproși curăjiă și pre firea noastră cea învechită în păcate preste tot înnoiă ȘI către calea bună: 
răţilor cu lucrul şi cu cuvântul: învăţă, 

Şi. şi-a ales doisprezece ucenici, pre 'cari i-a “chemat. apostoli, cărora porunci a mărturisi tu- 'turor Yleaţa cea cerească, pentru carca venise pre pământ să arațe. Deci pentru ale. lui! mi-! nun și dumnezecască vieaţă şi nenumărate fa- 

N
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ceri de bine, arhiereii şi mai marii jidovilor, între 

cari făceă minuni, mâniindu-se şi turburându-sc, 

îl judecară spre moarte şi unul din ucenicii lui 

a vândă lor. Și dacă l-au. prins, l-au dat pre 

mâini a limbi păgâne, ca'să omoare! pre Celce 

dă vieaţă tuturor.: Şi cu sufletul voei lui primi 

a pitimi pentru noi moarte, ca pre noi din patimi 

să ne slobozească. Deci, multe munci pătimi şi 

în cea deapoi îl răstizniră pre cruce. ŞI toate le 

răbdi cu trupul, iară cu dumnezeirea fu fără de 

„patimă. Şi s'a pogorît în iad şi l-a stricat ŞI Su- 

fletele'ce, erau din veac încuiate acolo le-a slo- 

 bozit, Şi învit a treia zi, biruind moartea şi nouă 

dându-nc biruință asupra ei şi pre.trup îl făct 

dătător de neputrezire. Şi s'a arătat “ucenicilor 

ti, pace dându-le și printr'inșii la tot neamul 

omenesc. Iară după patruzeci da zile s'a suit la 

ceruri şi şade deadreapta Tatălui şi iarăşi va 

să vie să judece viii şi morţii şi să plătească fie- 

' căruia după faptele lui. lară după slăvita lui 

înnălţare trimise pre Sfântul Duh la sfinţii săi- 

ucenici, în vedere de foc, și ei începură a grăl 

în Îmbi streine. a | 

Deci, de atuncea, cu darul lui, se risipiră prin 

„ate limbile și propoveduiră pravoslavnica cre- 

* dînţă, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiu- 

 Tuj şi al Sfântului Duh şi le învăţă să păzească 
roate poruncile lui cele mântuitoa:c, cu care-au 

tuminat pre spurcaţii de.păgâni şi au surpat în- | 

. selăciunca. idolească. Și încă nerăbdând vrăJ- 

4 
mașul diavol biruinţa lui, rid'că și acum războiu 

i asupra "noastră, a creştinilor, îndemnând PIC 

- cei nebuni Şi! neînţelegători a se apucă iarăși de : 

suiba idolească. Insă neputincioasă. i-sa făcut 

: 

4
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tăria lui şi armele i-s'au frânt' de puterea lui 
Christos, îm 

lată “dară arătui în puţine cuvinte pre stă- 
pânul: şi Dumnezeul meu, însă il 'vei cunoaște 

"mai desăvârşit, dacă vei primi darul lui în su: 
"fletul tău şi te vei învrednici a-i fi slugă şi ucenic. 

1-6. Aceste cuvinte dacă le auzi feciorul împă- 
„ratului, străluci lumină în sufletul lui, și de bu- 
„curie. se sculă din jeţ şi îmbrăţişând pre Var- 
laam, zise: SI i 

_ — O prea cinstite între oameni, aceasta este 
„Piatra cea scumpă, fără de preţ, care ai avut-o 
în taină, neârătând-o la tot omul carele vrea să 
'o vază, ci numai' acelora: ce le sunt simţirile su-. fletului sănătoasc;. Că iată cun lăai graiurile 
tale: în auzul meu, îmi intră: o lumină prea dulce 

„în inimă şi cel acoperemâsit greu al grijii, carele 
de multă vreme-zăceă asupra minţii mele, degrab 

„Se împrăștie, Spune-mi dară de am nimerit bine, 
„au ba? Şi de ştii 'mai bune decât celece ai grăit 
nu pregetă a-mi spune: Se 
“Varlaam iarăşi răspunse şi zise: N 
„„— Adevărat, aşă este, Domnul meu împărate, 
aceasta „este taina cea marc din veac ascunsă, a „căreia arătare mulţi prooroci şi drepţi au vestit de mult şi vestind-o doriau să o şi vază, dară nu „o văzură, ci” acest neam mai de pre unmă se în-.. vrednici a primi mântuirea, că crezând şi bote-: zându-se, mântuit va îi. RE 
ară loasaf zise: : ÎN i > — Toate câte ai Srăit fără nicio îndoială crez şi pre Dumnezeul. ce-mi spui Slăvesc, ci înva- - ţă-mă ce mi se cade să fac? Apoi. spune-nii ce . 

= 

N 
„+.
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„ste botezul, carele ziseşi că-l iau ceice cred? 

Zis-a: Varlaam: - Pa 

_—_ Darul dumnezeescului botez al sfintei cre-! 

dinţi creştineşti. toate păcatele din naştere cu- 

zăţă şi de toate spurcăciunile spală. Că cu ru- . 

«ăciunea şi cu spăsitoarea. chemare vine. Duhul. 

Sfânt asupra apei şi ne botezăm, după cuvântul : 

Domnului, în numele Tatălui şi al Fiului. şi al 

Sfântului Duh.. Și aşă se sălăslueşte darul Sfân- 

tului Duh în. sufletul celuice se botează şi-l lu- 

minează şi-l înnoeşte după chipul şi asemănarea 

_bui cea dintâi. Deci, toate lucrurile 'răutăţii le-: 

-pădând, facem lui Dumnezeu fâgăduinţă de altă 

vieaţă mai curată, ca. să um 'moşteni neputrezirii 

şi să luăm mântuirea cea din veac., Iară. fără de 

botez este cu neputinţă „a: dobândi acea. bună 

nădejde, că -aşă- a zis. Dumnezeu-Cuvânţul, ca- 

vele sa făcut om pentru. a :noâștră mântuire: . 

„Adevăr grăesc vouă că, de.nu se. va:-naşte cl- 

neva: din apă şi din. Duh, nu va întră în, împă-. 

“zăţia cerului”. Drept -aceea, te rog să. primeşti 

credinţă în suflet și să te apropii către botez cu . 

dragoste fierbinte, şi să. nu zăboveşti, că sosirea 

morţii neştiută şi nearătată este... Sida 

+ Iară loasalt zise: iu a 

„— Dară ce este acea bună, pădejde de care 

zici că nu se câștigă fără botez? Şi ce-este ceeace . 

'numeşti împărăţia cerurilor? Și de.unde ai auzit 

«uvintele Dumnezeului "se sa făcut om? Şi ce 

este nearătata -sosire a morţii,:de care îml -este 

crijă multă, care-mi zărobeşte și cugremură, LA" 

ma şi-mi înfricoşează oasele? Și dacă 'mMuriins 

întru neființă. ne prefăcem. noi oamenii, ori ma:
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este altă vicaţă după, ieșirea: de aici? Acestea, şi altele pre urma acestora, aş pohti să Știu, * Iară Varlaam răspunsuri ca acestea răspunse: " — Bună nădejde de care mă întrebi, moște- nirea fericirii împărăției cerului este. Dară is este aceea cu limbă „omenească nici într? un Chip nu se poate spune, că zice Sfânta Scriptură: „„Ceeace ochiul n'a văzut Şi urechea n'a auzit SI la “inima omului nu sa suit, aceca a gătit Dumnezeu celorce-l iubesc pre el“. Iară când ne vom învrednici a lăsă la” Pământ acest trup 'greoiu Şi a.ajunge la acea fericire, atunci celace ne-a învrednicit a ng învăță nădejdea, De va du acele bunătăţi. Că dacă ne vom învrednici a “A lăcui cu Dumnezeu, “sti-vom dela. Dânsul toate, care, acum: nu le: Ştire. Aşă dară, acestea să. 3 Ştii. şi cu credinţă să le primeşti şi fără îndoială. Fă dară fapte bune, ca să primeşti. acea împă- răţie. fără de moarte şi de. o vei. dobândi, vei şti 

că acelea binevestesc nouă, muritorilor. pămân- teni,. „nemurire, neputrezire şi vieaţă 'Yeşnicii - ŞI „iertare de păcate. și împărăţia cerului, precum văzătorii -de Dumnezeu . ucenici ai... Domnului „Christos: ne-au Spus în. Sfânta Evanghelie, dân- du-ne- în scris învăţăturile Şi-minunile lui, Deci : într'acea dumnezecască carte a Evangheliei coste izvodită de Duhul lui Duninezeu Poveste. scrisă pentru întruparea şi arătarea lui Dumnezeu- “Cuvântul ŞI pentru: tacerea: minunilor lui Şi înc şi pentru prea: curatele lui Patimi care au răb- 
x
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dat pentru noi şi pentru sfânta lui, înviere cea... 

de a treia zi şi pentru înnălțarea la cer-şi pentru 

slăvita şi înfricoşata: a doua a lui venire. 

" Iară pentru, nearătata sosire a morţii şi cum 

că nu întru neființă ne prefacem, tot din dumne- 

zeeştile Scripturi. ştim, cum nainte am zis, că 

Dumnezeu a zidit pre om din pământ şi a suflat 

intr'însul sufiare vie, carea se chiamă suflet cu- . 

vântător :şi înţelegător. Ci devremece- am fost 

osândiţi la. moarte, iată toţi murim și.riu este 

niciunul din oameni carcle să treacă acest pahar. 

Iară moartea este despărţirea suf erului de trup, 

“că trupul se întoarce iarăși în pământ, de unde 

"este luat, şi putrezind se topeș:e, iară sufletul 

fiind fără de moarte,.se duce unde-i va porunci! 

„Ziditorul, şi precum Însuși își va. fi gătit lăcaş 

cât a fost în -trup,. Că fiecare cum îşi va găti 

aci, aşă va găsi acolo. Şi dupilmulţi ani veni-va 

Christos Dumnezeu să 'jud.ce toată lumea, întru 

slavă înfricoşată și nespusă.* De a căruia: frică, 

se vor cut-emură toate oștile îngereşti şi morţii 

vor înviă. lară. învierea este împreunarea din 

nou a :suf'etuui cu trupul, că acel trup putred 

şi topit iurăşi se va sculă neputsed, că Dumnezeu 

va înviă moartele și putrezitoarele trupuri ome- 

_vieşti, ca să-și ia fieştacarele plată după faptele 

sale, că vremea de acum este a lucrării, iară 

ceeace va să fie este a platei. Că, de n'ar fi în- 

viere, cum star arătă dreptatea lui Dumnezeu? 

Că mulţi oameni drepți petrec cu necaz  în- 

traceastă vieață şi cu multe scâ be ies cin lume, 

“iară alţii, fiind necredincioşi și cu strâmbătate, 

- în desmierdare şi în bogăţie își sfâ-şesc vicaţa. 

"Ci, devremece Dumnezeu este bun şi mare Şi



3 , loan Mihălceseu 

  

  

„drept judecător, rânduit-a zi de inviere, ca să-și !a sufletul trupul său. 
trupul său, cei răi car 

Că dacă va luă sufletul 
i au primit. aici binele, acolo vor fi munciţi pentru celece au greşit aici, iar cei buni cari âu fost 

şelile ce vor fi făcut ca 
ti. moșteni bunătăţilor, 
„Auzi- vor ceice sunt. în 

mMunciţi aici pentru gre- 
nişte oameni, acolo vor 
„Precum zice Domnul: 
mormânturi glasul. Fiu- lui lui Dumnezeu ŞI vor ieşi ceice au făcut. cele bune. întru învierea Vieţii, iară ceice au făcut cele'rele întru învierea” 

nele se. vor pune. şi Cel 
Şi: cărţile se vor _„desch 

osândirii“. Când ȘI scau- 
vechiu de zile va şedeă, 
ide având scrise. într'în- "sele faptele, cuvintele Şi toate cugetele noastre, Părtinitor nu va fi .aco lo, sau avocat, sau răs- puns cu minciună, sau trecerea : bogăției, saus mită şi daruri 'care'să, amăgească pre nefăţarnicul dreptul judecător, carel c cu drepte cumpene va judecă toate. Şi ceice vor fi făcut bine, merge- vor în vicaţa de veci, în 

vor veseli cu îngerii și vor. primi bunătăţile cele . nespusc, stând de faţă, 
-— lară ceice au făcut cele. 

tru nespusă lumină Şi. se 

înaintea - Sfintei Troiţe. 
rele “şi toţi păgânii şi pă-" cătoşii merge-vor! în munca veşnică, carea se chiamă gheena, adică: matca focului ŞI întu- NCrecul. cel dinafară Și viermii cei neador mMiţi Şi „scrâşnirea dinţilor Şi a! te nenumirate munci... - lară după „acea zi a infricoşatei judecăți toate vor rămâne neschimbate, aşă că nici. luminata viețuire a drepţilor nu y cile păcătoşilor. nu vor: 

ra aveă sfârşit, nici Mun- 
conteni, nici va mai fi după aceea altă judecată; sau alt judecător mai mare să-i riscumpere din munci, nici Yreo nă- 

X
A
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dejde de schimbare a acelor i munci, Sau uşurare, 

ci vor fi în veci în muncă. 

Se cade dară nouă a fi întru stânta vicaţă şi a 

trăi creștineşte, ca să ne învrednicim a scăpă 

de groaza acelor răutăţi ce vor să. fie şi a sti 

| deadreapta Fiului. lui. Dumnezeu, că aceca este. 

starea drepţilor, iară păcătoşilor le este 'dată 

“partea. cea deastânga. Deci pre drepți numin- 

-du-i stăpânul: „blagosloviţii Părintelui”, duce-i- 

va în împărăţia cea fără de. sfârşit, iar pre păcă-. | 

toşi cu mânie şi cu blestem îi xa goni dela prea 

„blândă și lină fața lui și în munca de veci îi 

va trimite. - - 
-. 

7. “Iară loasaf pentru acestea arplându- ŞI. 

sufletul de umilinţă, plângea şi zise către bătrân. 

= Toate-mi arătaşi aevea şi-nii spuseși ade- 

vărat, ci acum: ce trebuie. să. fac, ca să scap de 

acele munci: ce sunt, gătite Diicătoşilor ŞI să mă 

învrednicesc bucuriei drepţilor? 

- Răspuns-a Varlaam, zicând: 

_— Scris este, “cumcă învățând oarecând: pre 

oamchni, Petru, ucenicul! Domnului. Christos, ci. 

se umiliră în inimile lor, cum și tu astăzi, Și zi- 

_seră: „Ce să- facem ?”. Iară Petru: le zise: „Po- 

căiți-vă Şi fieştecare, dintru voi să'se boteze întrv. - 

iertarea păcatelor şi veţi luă Duhul :Sfânt, -că 

vouă şi feciorilor voştri s'a dat nădejdea 1 aceasta 

-Şi tuturor celor de departe pre cari-i va chemă 

- Domnul Dumnezeul nostru”. lată dară că acum 

„și asupra ta, şi-a vărsat mila: sa cea.bogată şi te-a. 

chemat, fiind -tu departe de Dânsul cu voia şi 

slujind la dumnezei streini, ba incă nu dummezei, 

ci draci „pierzători ȘI. idoli surzi. şi nesimţitori. 

: 

7
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Drept aceea, mai nainte de toate te apropie că- 
tre celce te-a chemat, dela care vei luă cunoaş- 
terea cea mincinoasă a lucrurilor celor văzute ŞI PY a celor nevăzute. lară dacă nu vei vrea să vii 
nici după chemare, sau vei zăbovi, cu judecata 
cea dreaptă a lui Dumnezeu. vei fi lepădat. Că 
aşă a grăit acel apostol 'către unii din ucenici. 
Insă eu crez că ai ascultat chemarea şi ascul- - 
tând:0,: vei luă crucea şi vei urmă după -Celce 
te chiamă: Dumnezeu şi stăpânul, celace te chia- mă din moarte către vieață şi dela întunerec ja . lumină. Că a nu cunoaște cineva pre Dumnezeu, > 

întunerec ește şi moarte sufletului şi a sluji ido- 
Jilor nesimţire şi nebunie mare. Pre cari cui i-aş potrivi?” Şi ce chip al' nebuniei lor ţi-aș pune înainte? Ci arăta-ţi-voiu o pildă care o 'au spus mie un bărbat foarte înţelept, zicând aşă: - | „„Ceice se închină. idolilor sc închipuesc unui. om carele făcând cleiu vână pasări. Și prinse . una din păsările mititele, care se chiamă privi. . &hetoare.. Deci, scoase cuțitul şi vrea să o jun. | Shie, ca să o mănânce. Iară privighetoarei îi fu - dat glas omenesc şi zise “către vânător: Ce fo- los îţi: va fi, omule, de. junghierea mea? Că nu vei puteă sătură pântecele” tău cu mine, iară de mă. vei slobozi, daţi-voiu trei învățături “care; dacă. le vei păzi, de mare folos îți vor fi toată Meaţa ta, Iară el, mirându-se de un g&raiu ca a- cela, îi făgădul ci o va slobozi, de va auzi dela dânsa lucru : nou. Deci, întorcându-se „pasărea, zise către om: „Niciodată nu te ispiti a prinde ce nu poți apucă şi de lucrul ce a trecut, nu te căi şi. cuvântul ce nu este de crezut; nu crede. Aceste trei învățături le păzeş:e şi-ţi va fi bine”, 

*
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iară omul, “mirându- -se de acele: cuvinte. bine. 
zocmite' şi înțelepte, o slobozi în văzduh, Iară 
“privighetoarea : vrând să ştie de va fi. înţelegut - 
omul noima cuvintelor ce-i spusese şi de va fi: 
foiosit cevă dintr'insele, zburând prin văzduh, 
srăl. către. dânsul: „Vai de nechibzuita ta minte, 
omulet Ce comoară pierduşi astăzi! Că în pipota: 
msa este: un mărgăritar mai mare decât oul 
ci: struț“. Aceste cuvinte, dacă le auzi-vânătorul, - 

„se întristă, părânduri rău că i-a scăpat privighe- 
toarea'din mâini şi. ispitindu-se a o prinde iarăși, 
zise: „Pasă la casa mea să te ospătez cu cinste 
3 aşă să te las“. Iară. privighetoarea. zise către. 
dânsul: „Acum te cunoscui că nebun mare eşti 
zi „nechibzuit foarte, că niciun folos-nu dobân: .. 

dâși din celece:re învăţai. Ţi-am spus, să nu te - 

cești de lucrul ce a trecut, dară iată că eşti 

cuprins de scârbă, că am scăpat dn mâinile tale 

şi te căeşti de lucrul ce a trecut. Ce nu este cu. 

putință â apucă, ţi-am zis, să hu te ispiteşti a - 

prinde, iară tu neputând zbură,, te ispiteşti a.mă. 

prinde. Către acestea adiogai: Cuvântul ce nu. . 

este de 'crezut, 'să nu crezi, ci iată că crezuşi -Șă - 

tis în pipota mea mărgăritar mai mare decât tru-.. . 

pul -meu:. n'ai socotit că eu toată nu sunt Câr.. 

oul de struț de mare, cum dară să încapă în mine. . 

mărgăritar ca acela?”. - 
_ Aşă nebuni şi “nechibzuiţi sunt şi deice cred 

în idoli și se nădăjduesc într'înşii, că-i fac cu. 

niâinile. lor şi apoi Ii se închină, zicând: Aceştia”. 

ne-au zidit pre noi. Dară cum socotesc, pre cei 

„Fcuţi de, dânșii, să le fie ziditori? Ii păzesc cu 

strajă, să .nu-i fure hoţii şi-i: chiamă. paznici ai 

„zrântuirii lori Deci, c câtă ncbunie au de nu în- 
o.



fără, sfârşenie. 
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țeleg, că deşerţii idoli .nu sunt harnici de a-și 
ajută lor și-a se păzi, -iară altora; cum ar puteă 
fi păzitori şi mântuitori? Drept aceea scris este: 
„Asemenea lor să fie ceice-i- fac şi toți câţi se 

o nădăjduesc într'înşii, cari se tocmiră cu turnă: 
torii şi le făcură lucruri de mâini Şi se pleacă și 
se închină lor şi-i'iau în mâinile lor de umblă cu 
dânşii, iară de-i pun jos la un loc, într'acelaş loc 
stau, nu se mai clătesc și oricât ar strigă către 
dânşii nu-i vor-auzi, nici de răutăţi îi vor mântui“, 
Iară noi Dumneuzului unuia celui adevărat, în 

" “Troiță” cunoscut, ne închinăm, căci dela dânsul 
şi cu dânsul şi întrînsul sunt toate. . 
“Drept aceea, cu darul: știind cu celce sunt de 

„tine, trimis am fost a te învăţă, ceeace am de- 
„Prins și am păzit dintru început şi până acum la 
cărunteţele mele. Deci, de vei crede şi te vei bo- 
teza, mântujt vei fi, iară de nu vei credz, te vei 
„osândi. Că toate cu care te înalţi și te încoronezi ca cum n'ar fi:trec în puţină vreme şi vei fi scos de. aici fără voia ta şi trupul îţi va fi. închis într'o groapă mică, părăsit de toți iubiții şi rudele tale ȘI. se vor duce frumuseţile acestei lumi şi în loc de frumuseţea. şi mirosul bun de-acum cuprinde te-va putrejunea, iâră pre sufletul tău băga-l-vor intru cele mai dedesubt ale pământului, în osânda iadului, până la ziua cea de apoi a învierii, când iarăşi unindu-se cu trupul, lepădat va fi dela fața. Domnului şi! dat: mătcii focului celuice arde: i Sfâr Acestea ţi se vor intâmplă,. dacă vei. rămâne în necredinţă. “Iară, dacă vei ascultă . pre celce te chiamă la pocăință, ascultă ce fel de veselii vei; dobândi: când vei şedeă, fără teamă . vei fi; când vei dormi, nu te'.vei teme de frica 

*
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„celuice ar veni asupră- “ți, şi vei, umbtă cu în- 
drăzneală ca un leu şi vei trăi cu veselie și cu 
bucurie în veci. Că bucurie şi laudă și veselie te 
va ajunge, iară de durere și de-griji şi de sus- 
pinare vei scăpă. Atunci va străluci lumina ta ca 
dimineaţa şi sănătatea ta degrab va: răsări şi 
dreptatea ta merge-ţi-va înainte. şi slavă lui . 
Dumnezeu te va. coprinde. Atunci vei strigă şi 
Dumnezeu te va auzi şi-ți:va zice:- lată am ve- 
nit, că eu'sunt celce curăţeşte fărădele =gile tale 
şi nu le voiu aduce aminte, | 

8; Iară Ioasaf zise: către dânsul: 
— Toate graiurile tale crez şi slujba idolească 

“din inimă o urăsc. Că şi mai nainte de a veni tu, 
„sufletul meu gândiă de idoli lucru strein, iară | 
acum cu urâciune deplină îi urăsc, știind dela 
tine deșertăciunea şi nebunia celorce le slujesc 
şi pohtesc a sluji Dumnezeului celui adevărat, 
“Gata sunt a primi şi botezul și a păzi toate câte 
îmi vei. spune. Insă după botez cade- -se a mai 
„adăogă şi altceva? 

-- ară. Varlaam zise: 
- Ascultă ce,ţi se cade a face după botez: De 

„tot păcatul și de toată pohta să te: depăitezi şi 
-să te zideşti pre temeiul credinţei cei drept- 

slăvitoare și pre facerea bunătăţilor, căci „Cre- 

_dinţa fără de fapte este moartă, cum și faptele 
: fără credinţă sunt. moarte”. Că botezul şterge - 
"zapisul păcatelor ce sunt făcute mai dinainte 
după aceea. ne este zid şi apărare ŞI armă tare. 
asupra oştii vrâjmașului, dară iertare pentru pă- 
catele ce se:vor face după dânsul n'are. Se cade 
dar a ne păzi cu toată paza să nu căderi, în a 

+ 
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doua spurcăciune,! ci să ne ţinem. de poruncile 
Domnului, că a'zis către apostoli: „Mergeţi de 

- învăţaţi „toate neamurile, botezându-le* în nu: 
mele Tatălui - şi al Fiului și al- Sfântului Duj,, 
învăţându- le să păzească toate câ:e am porur- 
cit vouă“, “Toate dară câte a poruncit Domnu! 

- apostolilor să înveţe pre credincioşi, suntem da- . 
“tori să: le: păzim, dacă pohtim a dobândi cele 
desăvârşite şi a ne, învrednici cununilor ceior ne- 

_vestejite. ale: dreptăţii cae le va_ da Domnul. 
judecătorul cel d-ept, în ziua aceea iuturer celor 
ce l-au iubit. 
„Zis-a Ioasaf către băt'ânul: 
— Dară de mi se. va întâmplă după botez. și 

„Sreşi. cu cevă, pierde- -voiu totce voiu fi gobân 
dit şi zadarnică, îmi va fi. toată nădejdea 

Răspuns-a Varlaam: - 
—.Nu socoti acestea așă. Ca, nu este păcat 

care să poată birui iubirea ce are Dumnezeu 
spre: oameni, dacă ne vom pocăi' şi vom. spălă 
ruşinea păcatelor cu lacrămi, de nu cumvă va 

„apucă moartea mai nainte să ne ia de. aici şi să 
"ne scoată spurcaţi. Că în iad uu mai este po- 
„căinţă, nici spovedanie; că până sunten între 
cești vii măcar 'de se va Și strică cevă din aco- 
perământ, sau din:zid, ceeace a putrezit. ce pă-: _cat.cu pocăință i iarăşi se poa:e înnoi, Că nu este 
cu putință a numără mulţimea îndurărilor “li 
Dumnezeu, nici a măsura mărirea milei lui, iară .- păcatele şi căderile oricâ:e ar fi, tot se supun măsurii şi sunt: numărate. Deci, fiind „păcatele . noastre subt măsură şi Subt număr, nu pot bi- rui pre mila cea nemăsurată şi pre îndurările cele nenumărate ale lui "Dumnez: zu, Drept aceea,
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dacă vom face păcate, nu este iertat să cădem 

în desnădăjduire, zicând că nu ne vom mai pu- 

red mântui, ci să -cunoaştem bunătatea lui 

Dumnezeu şi să ne căim de păcate, cărora lt 

este iertăciune iubirea de oameni a lui Christos, 

„carele şi-a vărsat sângele pentru păcateie noas- 

tre. Şi de multe scripturi suntem învăţaţi: pute- 

rea pocăinţei, iară mai vârtos din faptele şi din 

pildele Domnului nostru Iisus Christos. Că de 

atuncea, zice, începi lisus a învăţă şi a grăi: 

„Pocăiţi-vă, că s'a apropiat împă:ăţia cerului“, 

Şi în pildă arată pre un fecior carele-și luase a- 

verea dela tată-său şi se dusese într'o ţară de- 

parte; şi acolo, într'acea ţară, fiind foamete, a 

mers de s'a lipit de unul din locuitorii acei ţări 

mult păcătoasă, Iară el a fost trimis să-i pască 

“ porcii (aşă chemând pre greul şi spurcatul pă- 

cat). Deci păţind multe şi ajungând la sărăcia 

„cea mai de pre urmă, aşă încât nici de hrana por- 

__cilor nu-şi puteă sătură pântecele, târziu, oare- 

- când își veni în simţire şi zise întru: sine aşă: 

- Câţi argaţi la tatăl meu se satură de pâine, 

iară cu pieiu de foamel Scula-mă-voiu de mă 

voiu duce” la: tătă-meu şi voiu zice lui: “Tată, 

greşit-am la cer şi înaintea ta şi nu sunt vred- 

nic a "mă chem fiul tău, ci mă fă ca unul din! 

argaţii tăi“. Și se sculă de merse la tătână-său. 

“Tara tati-său, văzânduil de departe, i-se făcu 

inilă şi alergă de-l luă în brăţe şi cu milostivire 

i sărută şi. învrednicindu-l' cinstei cei dintâi, 

praznic de bucurie făcii pentru aflarea. lui, jun- 

ghiind viţelul cel hrănit. | 

” Această pildă a 'arătat-o nouă celorce ne vom 

- întoarce. şi vom cădeă pocăiţi. Şi în altă pildă
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arată pre un păstor carele au tost avut 100 de 
oi, şi rătăcindu-i una, a lăsat. pre. cele 99 Şi s'a 
dus să caute pre cea rătăcită până o au aflat, şi luând-o-pre umeri, a dus-o de a amestecat-o 
cu cele nerătăcite. Deci, a chemat prietenii şi ve. cinii la, ospăț pentru aflarea ei, Așă este, a zis Mântuitorul, mai. mare bucurie în cer de un: păcătos ce se pocăeşte, decât de 99 de drepţi cărora'nu le trebue pocăință, OO De Dintr'acestea şi din alte multe, . fără de nu-. măr pilde, ne învăţăm Şi pricepem „puterea la-. crămilor şi a pocăinţei. | _- 

Deci, aşă este ŞI. credem, că „după primirea botezului şi a înnoirii şi după gustarea dumne-- „Zeeştilor taine, să ne întărim cu .toată Yârtutea, > ca să. nu cădem. Că luptătorul nu să cuvine a: cădeă' şi mulţi dacă au căzut, nu Sau mai pu- tut. sculă. Că unii deschizând ușa pohtelor şi lă- cuind. într însele, nu mai putură să se întoarcă spre pocăință; alţii iarăşi fiind apucaţi de moarte Și neajungând să se spele prin pocăință de spur- Căciunea păcatelor, . se osândiră. E Aa Drept aceea lucru de periciune este a cădeă cineva în orice pohtă, iară de se va întâmplă a. cădeă, trebue să sae curând dintr'insa. afară şi să stea iarăşi întru bună nevoinţă: Și voi de câte ori se va; întâmplă a cădeă, numai decât, într'a. celaș ceas să se și. scoale, că zice Domnul Dumnezeu prin rostul proorocului Zaharia: sIn- toarceţi-vă către mine şi mă voiu întoarce către 
si 

” 

YO... 
. - . a 

9. Către acestea Ioasaf zise: — De 'vremece pocămnţa celorce greşesc este, .
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cum zici, cu trudă şi cu osteneală, cu grijă ș și cu 
durere, cu plângere şi cu tânguire, pre care mulți 
nu le pot săvârşi,. nu este oare cu putință a se 
păzi cineva cu totul curat după-botez, ori nu este. 
putinţă să aflu o cale cu care 'să păzesc fără 
sminteală poruncile lui Dumnezeu și nici într'un 
chip să .nu mânii pre prea dulcele meu, stă- 
pân şi Dumnezeu? 

Zis-a Varlaam: 
— Bine ziseşi, domnul meu împărate. Cu a- 

devărat foarte. anevoie este celuice se. leagă cu 

lucrurile lumii şi cu grijile ci şi pre valurile ci 

se zăbloveşte, să umble în calea poruncilor Dom- 

- nului și să.se păzească. curat, Că. a zis Diomnul:! 

.„„Nimenea nu va putea sluji la doi domni; că 

-sau pre unul va îndrăgi, iară pre altul va uri; sau 

de unul î îi.va fi aminte, iară de altul nu vaipurtă 

grijă“. -Nu veţi putea sluji şi lui Dumnezeu: Și 
Mamonii, adică nedreptăţii. Şi scrie și ucenicul 

lui cel'iubit, Loan Evanghelistul, în cartea lui, 

de zice aşă:. „Nu iubiţi lumea nici celece. sunt 

“în“lume. Că de iubeşte. cineva lumea, într 'acela 

nu este „dragoste; căci că tot ce este în lume, 

„pohta trupului, pohta ochilor şi trufia, vieţii este. 

Deci, acelea nu sunt dela Tatăl, „ci din :lume. 

Ci lumea trece şi trece şi pohta ci, iară celce va 

face voia lui Dumnezeu, acela rămâne în veci“. 

, 

„Acestea cunoscându-le de Dumnezeu purtă- 

torii părinţii NOŞITi» se nevoiră după botez a păzi 

“haina neputrezirii curată şi” nespurcată. Dropt . 

aceea unii dintr'inşii adaoseră a luă şi alt botez 

ce se chiamă cu sânge şi cu muncă, adică moar- 

__tea mucenicească, carea şi Domnul o a luat 

„ pentru noi și căreea s'au făcut râvnitori. mai în- 

.
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tâi înşişi văzătorii săi ucenici și apostoli. Dar 
aceea şi ceata sfinţilor mucenici se dete împăra- 
ților slujitori la idoli şi: prigonitori, răbdâne tot 
telul de munci: -daţi fiind fiarelor şi focului și! 
'săbiei şi mărturisirea cea bună mărturisină ȘI 
alergarea sfârşindu-şi şi credinţa păzind, cîn- 

“stea drepţilor şi a îngerilor moşteniră. A căror 
bunătate străluci, cât ieşi vestea lor preste tat, 
pământul şi îndreptările lor până la margini: 
lumii şi nu numai graiurile și lucrurile ior, ci și 
sângele și oasele lor sunt pline de toată. sfinți: 
rea. Că pre draci îi: gonesc și boalele. vindecă 
celorce se ating cu credință de hainele, sau de 
cinstitele rămăşiţe ale trupurilor lor, sau de orice 
lucru ceafostal lor, CC 
„Iară alţii, socotină că paza poruncilor şi. înu- 

crarea. bunătăţilor prin mijlocul -valurilor hai 
cu anevoie este, dumnezeescului glas urmară si 
părăsind toate: părinţi, feciori, prieteni, rude, bo 
Săţie, şi toate câte sunt în lume urîndu-le, se 
sălășluiră prin pustii, ca nişte hiare rătăcired 
prin pustiu şi prin munți și prin peşteri și: prin 
prăpăstii,. depărtându-se de toate câte. sunt Dre 
„pământ frumoase şi dulci şi încă și pâinea și a 

A 

acoperământul foarte întru scădere avându-le, 
Că socotiau să smulgă din sufletele lor rădăci- 
nile patimilor şi să măture aducerea aininite de cele lumeşti Și pohta dumnezecștilor şi cereştilar lucruri să sădească întru sine. Către acestea. cu nevoinţe de tot felul se siliau să-şi supțieze trupul. Și de bunăvoie mucenici să se facă,-Spre'a mas: teni împreună slavajcelorce 'au sfârşit cu sânge. Deci, așă socotind, Singuratecă (ce. se Tnai zice călugărească). negâlcevitoare vieață, vitejegte p- 

li
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trecură: unii fără de acoperemânt zăduhul verii 

şi gerul şi- -vânturile iernii răbdară; alţii prin. vâr- - 

toape şi. prin” peşteri s'au ascuns, odihna tru- - 

pească o lepădară, varză crudă şi burueni sau . 

“muguri de pe copaci, sau pâine. uscaţă gustară 

şi din acestea, numai atâta cât să fie vii. Ca unii 

toate zilele : săptămânii ajunau şi, numai Dumi- 

nica se pricestuiau cu icâte ceva hrană; alţi preste_ 

o zi, alţii numai serile, îndeletnicindu-se în rugă- 

ciuni şi. în nedormire, puţin neapropiindu-se “de 

vieaţa îngercască.. Şi ceice aveau bunătăţi mai 

multe, nu cu ale lor osteneli, ci cu puterea lui 

Dumnezeu socotiau că le-au săv ârşit, supuindu- 

se smeritei voi, după cuvântul ce a zis Domnul: 

„Când veţi face toate câte vi sunt poruncite, să 

ziceţi: slugi netr ebnice suntem, pentrucă ce erai - 

datori & face, am făcut“. 
Iară alții departe unul de altul cătășluind, Du- 

rainică se adunau într'o biserică şi se împărtă- 

şiau cu sfântul trup 'şi sânge al lui Christos 

Dumnezeu, spre iertarea păcatelor şi spre lumi- 

-narea şi sfinţirea sufletului și a trupului, Şi hră- 

__nindu-se unul pre altul cu învăţătura dumnezecş- 

" tilor cuvinte, se întorceă fiecare la coliba lui, tur- 

nând mierea bunătăților în vasele inimilor lor şi 

Tucrând roada cta prea. dulce. ŞI vredică de 

masa cerului. - 
“Iară alţii trăesc vieaţa impreună, strâng gându- 

se mai mulți supt un începător, ce se zice stareţ, - 

și toată vrerea lor cu cuțitul ascultării junghiin-, 

d- -0, nu mai trăesc lor, ci. celui căruia se supu- 

seră. pentru dragostea lui: Christos,-sau casă 

zicem cum se cuvine: nu mai: trăesc ci, “ci: “trăeşte 

"în ei Christos, pe 

A
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lată dară aceasta este ducerea din lume ȘI 
şi lepădarea' firei pentru dragostea. celuice este 
pre deasupra firii. Pământenii ceice cu acest fel | 
de vicaţă, vieţii cerești au râmnit şi în post și în 
rugăciuni și în  privegheri şi în lacrămi calde 
şi în Jeluire nemângâiată și întru blândeţe şi tă- 
cerea buzelor.şi în sărăcic şi în curăţie şi în înţe- 
lepciune şi în dragostea cea deplină către 

„ Dumnezeu şi. către vecini şi-au sfârşit vieaţa' a- 
ceasta; cu obiceiurile fură îngeri. | 

Drept: aceea Dumnezeu cu semne şi cu 'mi- 
nuni şi cu multe feluri de. puteri îi împodobi. Şi 
dacă ţi-aş spune pre amăruntul vicaţa unuia din- 
tr înşii, pre carele îl chiamă Antonie, și de carele. 
se spune a fi începătorul vieţii călugărești, ai 
„cunoaşte dintr'un pom dulceaţa poamelor celoree 
sunt de un: ncam şi de un fel ŞI ce temeiu.a pus". 
el ajunului şi ce daruri ne-a învrednicit a do- 
"bândi dela Mântuitorul. Deci, şi alţii mulţi după 

- dânsul, cu nevoinţă nevoindu:se; aceleaşi curuni 
ŞI cinsti dobândiră. >: 2 ai 
„Acestor bărbaţi lumimaţi.şi sfinţi şi noi, ne- 
harnicii, ne nevoim să ne. potrivim, însă vicaţa 

lor, care se aseamănă înnălțimii cerului m'o atin- 
gem, cl după neputiriţa ticăloasei noastre vârtuţi, 
închipuim şi noi vicaţa .lor. şi ne îmbrăcăm în 
portul lor. Și urmând, noi cuvintelor fericiţilor 
acelora, cu, totul nesocotim luciurile putrede şi trecătoare ale acestei vieţi în carea nimic nu este - 
adevărat, Nici stătător, ci toate sunt deşarte şi. mat slabe decât visele. şi decât umbra şi decât .- aburul, ce suflă prin văzduh. Cu adevărat această 

| lume uricioasă este;.și spurcată, că cu cât dă... 
rueşte pre prietenii ci cu daruri, iarăşi cu mâniei
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le zmuceşte și le ia dela dânşii şi-i trimite goli 
de tot binele şi îmbrăcaţi în ruşine şi însărcinaţi 

„cu sarcini grele, în scârba de veac. 
Deci, într'acest „chip. sunt darurile ci, ca a- 

cestea-i sunt milele ci făcătoare de rău tuturor 

celorce fac voia ei; cumplit azvârle pre toţi câţi 
se razimă de dânsa şi pre ceice. se nădăjduesc în- 

“tr'însa, slabi îi face, le punc sfaturi cu nebunie şi - 
făgădueli mincinoase, ca numai să-i. tragă către 
dânsa; iară celor înţelepţi se arată ncînțeleaptă 
şi. mincinoasă, că îndulcind azi grumazii lor cu 
bucate. dulci, mâine îi pune pre..toţi mâncare 
vrăjmaşilor lor; astăzi arată pre cineva împărat, 

„iară mâine la grea robie îi duce; astăzi îl îndestu- 
lează cu _înturierece. de bunătăţi, iară mâine îl 
face sărac şi cerşător pre la uşile altora; astăzi 
pune pre capul lui cununa slavei, iară mâine îi: 
pleacă, faţa la pământ; astăzi împodobeşte gru- 
mazii lui cu luminate cinsti şi dregătorii, iară. 
mâine îl smereşte legat cu cătuşi de. fier; în pu- 
ţină. vreme îl face tuturor drag și iarăşi „preste 
puţin îl face urit; astăzi îl veseleşte, iară mâine 
„cu plângere şi cu jale îl smereşte. - " 

- Şi.ce'sfârşit. pune acelora. la-iumai ce ascultă: 
Lăcuitor în munca focului, ticălos face pre celce 

"o a iubit; de ceice au trecut nu plânge şi de ceice 
au rămas nu-i este milă. Deci, ceice au slujit un 
stăpân viclean “ca acesta şi de. Stăpânul lor cel 
bun şi milostiv s'au depărtat și s'au lipit de lu- 

„crurile acestei “vieţi, neaducându-şi aminte nici- 
decât de celece vor să fie, ci petrec în dulcețile 
trupeşti, iară. sufletele lor le-au lăsat-a.se topi 
de foame şi a suferi. nenumărate răutăți, pare- 
mi- se că se aseamănă unui om ce fugiă de faţa
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Na 

unui inorog. Deci; alergând el repede, căzu în- 
tr'o prăpastie mâre şi căzând își întinse mâinile 

"de se apucă de un copac și se urcă într'insul, și 
stătă cu picioarele pre.nişte ramuri, părându-i 
că va fi în pace şi fără de nici o grijii. lară când 
Căută, văză. doi şoareci, unul alb şi altul negru, 

“cari rodeau rădăcina copacului în carele se ȘI- 
_ncă el, şi atâta-l rosese, cât le eră :puţin. să-l 
surpe. Deci, căută în fundul prăpastiei și văză 
un șarpe mare și. groaznic la vedere, ce : suflă „pară de foc şi "cu gura căscată şi dinţii rânjiţi veniă să-l înghiţă. Iară după aceca ciiutând iară la acea ramură pre carea sta cu picioarele, văzi patru capete de.aspidă, ieşind din acel mal mare . ” lângă carele sta şi ridicându-și ochiii în Sus, văzti . "picând din ramurile, acelui. copac puţină miere. Și dacă văză acea. puţină miere, ui & de nevoile ce-l coprinseseră că: adică + dinatatii de accea pră- - pastie: sta inorogul gata să.] mănânce, iară în fundul prăpastisi rânjiă acel 'Şarpe groaznic, ca sii-l înghiţă, iară copacul în care se urcase -erăi aproape să se surpe şi ramurile pe care-şi pusese picioarele erau "uscate și putrede, ci de toate a-. „cestea uitând, se porni spre acea ramură din ca-. rea pică miere. A a „Aceasta este închipuirea celorce se înşelăciunea lumii. acești > 

înşală cu : I a. Adică inorogul în- semnează moartei. carea goneşte. să ajungă pre. tot neamul lui Adam, iară prăpastia este. lumea _uceasta, carea este plină de cursele Morţii; co- pacul pre carele-l 'rodiau la. rădăcină acei doi șoareci şi, de carele se apucase de se ţineă acel om, este vicaţa fiecărui om, ce se scurtează tre- când ziua şi noaptea și se.apropie de sfârşit, iară 
7



Nara si foasat -0 

cele patru capete «le aspidă însemneazi patru 

rihii din care se toemeşte tzupul omului, care 

-urburându-se, se desleagii tocmirea trupului Și 

se strici; iar balaurul carele vărsă foc închi- 

paeşte întricoşati rânzi a iadului carea aşteaptă 

si înghiţi ȘI Să MiStULaSCIL Pre ceice iubesc mai 

cârtos îrumnuscţile şi cinstea acestei lumi decât 

bunătiiţile veacului ce va si fie; arii picătura 

de miere însemneazii. dulecţile lumii aceştia, CU 

care amiigeste si înșealii ca pre prietenii ci de 

nui lasă si erijească de mântuirea lore 

10. lui cvice iubesc frumuseţile si bunităţile 

țumii aceştia mai Vârtoă decât bucuriile veacului 

ca va să fie, aceia se mai inchipuese unui om caii 

carele vei ui prieteni, din cari pre doi îi cinsti pAZIIZ! 

cu toat inima, fiinel şterse huptă pentru dini$ 

pânii la moarte şi a induri toate nevoile şi sei CAROL 

bele, iarii pre cel deal ucilea nu-l băgă în seamă 

nici avei. griji de dânsul si miciodati nui a VEA 

rită cinstea și dragostea carca i.se cidea. ari 

inu'o zi venirii niste slujitori impurătesti semeți 

si înfricosaţi, ca si-l duc la impiratel cu Mare 

arabi, să-si dez scame de: multime multi de 

zalbeni ce cz «latu, Deci, el nedomirindu-ze Și 

nestiind ce st bula, cute Oți, Ca si MEA CU 

lansul la impăratul, sii fie îmtrajutor, Mere 

dară la prictenul lui ec] mai iubit și inai dr si 

ase: „Adusţi aminte de mine, prietene, Ci stii 

zi foarte: imi crai drasr si te iubian si pini SI sti 

“ct îrni puneam Pentru tine, iara acm ajutor 

imi trebuezte dela tine întru această nevoie ce 

mă coprinde, Ce ajutor imi fimiducsşti dară și 

i» nădeiăi voiu avră del iz tre împiratel?” 
4.
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Iară el răspunzând, zise: „O omule, nu sunt cu prietenul tău, nici te Cunosc cine ești, că eu alţi prieteni- am, -cu 'cari mi se :cade astăzi a mă veseli. Ci ţie iată .că-ţi dau două rufe, ca să-ți fie pre calea pre care vei merge. lară de alt folos nu-ți pot fi şi altă nădejde să n'aibi dela mine”. "Acestea auzind el, se lipsi de ajutorul ce se nă- dăjduiă că va luă dela dânsul ŞI merse către cc. Jălalt prieten şi-i zise: „Adu-ţi aminte, frate, câtă prictenie și cinste şi dragoste ai avut dela mine. „Deci, te rog să-mi fii acum într'ajutor cât ei “putea, că iată am căzut intr'o scârbă “şi” nevoie mare şi cumplită“, Iară cl zise: „Astăzi, frate, nu pot să-ți folosesc NICI Să-ţi ajut cevă, că ŞI cu am Căzut în năpăsti şi.„sunt coprins de gTIji si scârbe. Ci voiu merge cu tine Puţintel şi iară mă voiu întoarce acasă, de-mi voiu griji de trebile mele“. -. ai „Deci, întorcându-se omu] acela cu mâinile de- Şarte, se văetă pentru “nădejdea ce. avusese. în acei prieteni şi Pentru totee mai nainte eră gata “a pătimi „Pentru, dânşii... A După accea se duse la a] treilea, prieten, CA- ruia niciodiniaară nu-i slujise, nici îl cinstise cu toată inima, nici la ospeţele lui nu-] chemâsg, Şi grăi către dânsul cu fața Tuşinoasă şi tristă: „Frate, n'am gură Să 0 deschid şi să grăesc în- nauntea, ta, că ştiu bine că nu-ţi vei aduce aminte. să-ți fi făcut vreodată Vreun bine, ci-de vremece mă coprinse cumplită primejdie şi dela alţi priu- teni nădejde de mântuire nu aflai, iată venii. la tine. rugându-te să-mi dai puţine] ajutor“, ară el' cu bucurie - şi cu blândeţe răspunse; > 

„O frate ȘI prietene, „Cu adevărat aşă. este cum



Vanaar și pasat a si 

zici. Aducându- mi aminte de acea puţină priete- 

nie şi dragoste ce ai arătat 'către mine, eu astăzi 

cu asupră voiu să o plătesc. Deci, nu te tenic, 

nici te îngrozi, că voiu merge la împăratul mai - 

nainte de tine şi-l voiu rugă pentru tine, de nu” 

„te va da pe mâinile vrăjmașilor tăi, Ci îndrăzneş- 

te și nu te întristă” . a | 

| Atunci oniula 'acela umilindu-se, grăi cu la- 

crămi: „O, vai de mine! De ice mă voiu jelui şi 

mă voiu plânge? De acea deşartă a mea milo- 

-sârdic şi dragoste către acei neaducători i aminte. 

şi: nemulţumitori prieteni, ori de a mea slabă 

minte Şi neubnic carea o' am arătat către acest 

adevărat și deaproape” prieten? 

„Loasat primi Și acest cuv ânt cu mirare şi certi 

zâlcuire. Atunci. Ve rlaam zise: AR 

Di Prietenul cel dintâi este avuţia, pentru. care 

„de multe ori cade omul în griji şi în. nevoi Şi 

“- pate multe, iară când vine ceasul de apoi al: 

morţii nimic dintr'aceea nu ia cu sine, ci nu- 

mai rufe de îngropare. Iară al doilea prieten este 

femeia şi feciorii şi alte rude. şi: prieteni, către 

care, dacă se apropie omul, anevoie sc deslipeşte 

„Şi pentru dânşii își urăște și trupul şi sutletul 

său, iară lă ceasul morţii niciun folos n'are 

dela dânşii, fără numai cât îl petrec la mormânt 

şi de acolo degr ab se întorc pela casele lor ȘI-ȘI 

văd, de grijile şi de nevoile lor. lată al treilea 

prieten; cel nebăgat în seamă, este tâlcul faptelor 

burie, care sunt acestea: credinţa. nădejdea, dra- 

gostea, milostenia, dreptatea, iubirea, de oameni; 

curăţia, ruga a şi alte bunătăţi, care: merg înaintea 

noastră. când murim și se duc la Dumnezeu de-l . 

roagă pentru noi-să ne mântuească de. vrăjmaşi,
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şi de vameşii- cei cumpliţi, cari ne cer seama în văzduh. Acestea sunt prietenul cel bun, care și. puţina noastră, facere de bine o ţine minte şi o plăteşte cu asupra. | ae Adaose Varlaam:- Ascultă -și chipul acestei pilde: N — Auzit-am de o cetate mare ai cărei. cetă. ţeni de demult aveau obiceiu de-luă pre un om strein şi necunoscut, carele nu ştii nici obiceiu- rile, nici legile cetăţii aceea și puindu-l împărat, * „Tăceă totce_ voiă până” se împliniă un an, Ag fiind, el mâncă Și se veseliă fără grijă, părân- du-i că va fi de veci împărat, pânăce: se sculau cetăţenii fără. de veste asupră-i, de-l desbrăcau de „haina împărătească ŞI-L purtau despuiat prin toa- tă cetatea. După ceea îl trimiteau într'un Ostrov: departe, la închisoare, unde pieriă de foame şi  golătate. Deci, după acel dbiceiu vechiu al acestor . cetăţeni fu pus împărat un om cu chibzuială şi „ Înţelepciune, carele aveă: grijă și se nevoiă cu sufletul cum ar putei să-și rânduiasci bine lu. „crurile cele pentru dânsul, Și aflând dela un sfetnic înțelept de. obiceiul acela şi de locul în-. chisorii și cumcă. preste "puţinii vreme" trebuește să intre și el în ostrovul acela, deschise ciimăriie care le aveă atunci în voia lui spre ce 'va vrea și "luă mulțime - de avuţie: aur şi argint! şi pietre "Scumpe şi le trimise înainte prin slugile lui cro- dincioase, în acel. ostrov. Deci, împlinindu-se a.. nul, se sculară cetăţenii de-l desbrăcară, ca şi pe seice fuseserii împărați mai nainte de dânsul și-! goniră în âcel Ostrov, unde e] locui, având niulţi îndestulare şi hrană nesfârşită, - Ma ” “Cetatea aceca este această lume dleșartii; iar:
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cetățenii sunt duhurile. cele'rele, stăpânitoare ale 

. lumii aceştia, care ne înșală cu puţină dulceaaţă 

să socotim cele putrede şi trecătoare, ca cum ar - 

- fi cu noi în veci, iară dulceaţa lor fără de moarte. 

Pentru aceca am venit, ca să-ţi arăt ţie calea 

cea bună și nesmintită şi să te ridic către cele de. 

veci şi să-ţi dau sfat să-ți pui acolo toate și să te 

scot din această lume înșelătoare, pre carea și 

“eu cândva blestemăţeşte o iubiam și mă ţineam 

__de dulceţile şi podoabele ci, iară după aceea 

.Gunoscui .cu. ochii minţii cei fără de sminteală, : 

că toate sunt trecătoare -şi până la o vremie 'şi 

deşarte şi - niciun .folos nu. este într'însele. Ci . - 

cum fură acoperite-cu uitare celece au fost mai. 

nainte, şi cinste și împărăție şi slava .dregători- 

lor şi rânjirile muncitorilor, așă şi. celece sunt a- 

cum de faţă, în- vremile. ce vor fi după acestea, 

pieri-vor sub uitare. Că neamul omenesc n'are 

' aşezare statornică în această lume, ci ca porum-.. 

bul ce fuge de vultur, sau de uliu, de trece-din 

loc în loc şi se punc aci pe'un copac aci pe altul, 

ori se ascunde prin crăpăturile pietrelor şi prin 

desişuri, de -mărăcini, şi nu poate fi nici întrun 

loc fără de grijă, aşă sunt şi ceice s'au lipit de 

frumuseţile acestei lumi şi se tem ca nu cumva - 

"să le piarză. | îi a i 

"Acestea - toate semuindu-le eu întru a mea 

judecată, urii toată vieaţa, mea carea' o cheltui- 

_sem în lucruri deşarte, iară dacă lepădai din șu- . 

flet şi împinsei în lături nevoința ce aveam că- 

tre acelea, mi. se :arătară bunătățile cele -ade- 

-vărate, adică temerea de Dumnezeu și umblarea 

după poruncile lui. Şi-am început a-mi z:dl. casa 

sufletului .cea căzută. și stricată. Așă socotin- - 

po
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“du-mi lucrurile şi dregându-mi sniinteala minţii 
mele, auzii cuvintele unui înţelept dascăl stri- 

- gând: Ieşiţi toţi ceice pohtiţi a-vă mântui Și vă 
deslipiţi de deşertăciunea acestei luni, că chipul 
ei trece, aşă că peste puţin nu va fi. Ieşiţi şi nu 

„vă întoarceţi fără hrana vieţii de veac, 'că -de- 
părtată cale veţi călători, pentru care “trebuește 
să aveţi de aici multe bucate. Ci veţi sosi la locul 
cel de veci, carele are două laturi: una o a gătit Dumnezeu celorce-l iubesc şi păzesc poruncile 
lui. Aceea este plină de toate bunătăţile și cine 
se va învrednici de ca, va trăi întru nestricăciune. 

„ lară a doua este plină de întunerec şi de scârbă 
şi de. diirerc, gătită diavolului .şi îngerilor “lui. 
In aceea vor fi aruncaţi ceice au iubit .mai mult 
lucrurile acestei vieţi, decât cele veşnice. 7 
Glas ca acela auzind eu, şi cunoscându-l a fi 
iermincinos, pusu-mi-am în gând ca să ajung a- 

„cel lăcaş'ce este plin de bunătăţi, a câror CUNOŞ- 
-tinţă acum în 'minc puţină este și ca: într'o o- 
glindă şi în gâcitori şi în pilde le văz, iară când 
va veni ceeace este deplin şi voiu sta faţă către 
faţă, atunci voiu cunoaşte cum și eu sunt cunos-. 
cut, Mulţumesc lui Dumnezeu prin Lisus Christos, 
Domnul nostru, că legea duhului vieţii m'a slo- „ bozit de legea păcatului și din moarte și mi-a, „deschis ochii:să văz cum că cugetul trupesc este moartea, iară cugetul duhovnicesc este vicaţă ŞI pace. Deci, cum cunoscui eu deșertăciunea a- cestor lucruri de aici, le urii desăvârşit şi aşă te sfătuesc şi pre tine a face. .-. - e lară Ioasaf zise către bătrân: i Sa 
 Acecia să:mi spui lămurit: Cum. aș puteă trimite acolo comorile mele de aur 'şi bogăţiile, 

x
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ca, dacă mă voiu mută de aici, să aflu dulceaţă 

“neperitoare? Și în ce chip să turăsc cele de acunr. 

“Și să iubesc cele veşnice?. SE 

Zisa Varlaam: oc. E 

— Trimiterea bogăției la locul cel de veci se 

face cu mâinile săracilor, cum Şi oarecarele din- 

„tre prooroci, înțeleptul Daniil, a zis către împă- 

- ratul Vavilonului: „Drept accea, împărate, să-ţi 

placă sfatul meu şi să:ți curăţești păcatele cu 

milostenia şi nedreptăţile cu îndurările' către Să- 

raci“; Și zise şi Mântuitorul: „Faceţi-vă prieteni. 

din strânsoarea nedreaptă, ca atunci când veţi .. 

sărăci să vă primească în sălâșurile de veci”. . 

Deci, așă vei puteă trimite acolo cu mâinile 

- cerşătorilor, că ce dai lor, Stăpânul îndoit îţi 

va plăti. e | 

Jară cele de acum. vei uri şi cele veşnice vei 

iubi, dacă, ajutându-ţi Domnul, vei cunoaşte ne- 

“ statornicia acestei lumi şi iându-ţi ziua. bună. 

- dela toate, vei veni către celce vor să fie şi lă-. 

sând întunerecul umbrii morţii şi urînd lumea şi 

pre ţiitorul ei, vei alergă către lumina cea nNCa- . 

“tinsă şi luând crucea la- umăr vei merge pre urma 

lui Christos Dumnezeu, fără de opreală, ca îni- 

preună cu dânsul să te veseleşti şi moştean. să te . 

arăţi vieţii de veci. . 

11, Atunci Loasaf zise bătrânului: . 

"— Mai sunt oare şi alţii ca tine, au numai tu - 

însuţi eşti carele mărturiseşti lucruri: ca acestea. . 

şi arăţi această vieaţă aşă de uricioasă ? 

“Iară. Varlaam. răspunse: e 

'__ In această ţară a 'voastră nu ştiu pre nici 
y 

unul, că -slujbașii tăzână-tău cu multe feluri de. .,
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morţi i-au stârpit şi nevoință mare au pus, ca nicicum între voi mărturisire: de cunoştinţa lui Dumnezeu să. nu se auză, iară într'alte limbi Hăudate sunt acestea ŞI slăvite,: 
„Zise Ioasaf. către dânsul: | „ „== Dară tată-meu nimic din acestea să nu se Ei învăţat? 

| Iară bătrânul zise: | a „— Cu adevărat nimic nu s'a învățat, căci astupându-şi simţirile: de! a. 'sa. bunăvoe, nu va Șă primească binele: . ea E loasaf zise: E i „— Mult aş vreă:să se înveţe şi el acestea. „ Bătrânul răspunse; | | e ».— Celece nu sunt. cu putinţă oamenilor, sunt „Cu putință lui Dumnezeu. lară de vei mântui tu pre tată-tău, vei fi născător celuice te-a născut, “Că am uzit de un împărat ce şi-a fost tocmit : împărăţia lui foarte bine şi eră blând cu toți „ „oamenii, iară numai întrun lucru greșiă, că nu avea lumina cunoștinței lui: Dumnezeu, ci eră stăpânit de înșelăciunea. idolească.. Deci, avea un sfetnic .bun şi: Cu-. credinţă în adevăratul „ Dumnezeu înfrumușețat, carele eră întristat de păgânătatea împăratului Şi vreme cu prilej cercă a-l trage spre bine. Iară Într'o noapte zise împă- ratul către dânsul:',; Vino să mergem prin cetate, doară vom vedeai cevă de folos... |
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veseliau, Iară împăratul văzând accasta, se miri ! 

foarte, cum vieţuiau aşă de vesel niște oameni : 

atâț de săraci, şi zise către. sfetnic: - 

— Ce minune, o prietene! Că mie şi ţie vieaţa 

noastră, carea străluceşte cu atâta slavă, nu. 

"ne-a fost aşă de cu tihnă, cum veseleşte şi îndul- 
RI ÎS .. > i pă aaa d 

ceşte săraca şi ticăloasa vieajă pre acești reuni. 

-. Iară sfetnicul, aflând vreme ca aceea cu pri 

„ej, zise; - - 

— Dară cum ţi se pare traiul acestor oameni, . 

“impărate? : ei N a E 

Impăratul zise: - | _ 

— Mai cu :scârbă şi mai aspru şi mai urit 

decât al tuturor câţi am văzut, mi se pare a fi.- 

Atunci sfetnicul grăi către dânsul şi zise aşă: 

„— Să-ştii, o: împărate, că mai rea decât a- 

ceasta este socotită vieaţa noastră de văzătorii 

vieţii de veci şi ai bunătăţilor care cot â:șesc oată 

mintea. Casele cele poleite cu aur şi ceste haine . 

_Taminate. și alte dulceţi. trupeşti mai. de. puţin 

“preţ sunt în. ochii celorce văd frumuseţile cele -. 

nespuse ale sălașelor cerești, celor nefăcute de 

mâini, decât toată. urtciunea şi scârnăvia, că ei 

“de hainele cele ţesute de Dumnezeu: şi. de cu: 

nunile cele neveste i.0oa'e, care a gătit Domnul 

celozce-l iubesc pre el, se împărtășes:. Şi în ce . 

chip noi pre aceşti săraci nebuni a (3 îi socotim, 

aşă şi noi cari ne înşelăm în această lume şi ne . 

- ângăduim slavă mincinoasă, suntein v:Ld izi de 

jale şi de lacrărhi în ochii celorce gustă acele bu- 

„-. Auzind. acestea împăratul, <a "cum ÎS. îi 

uluit minţile, zise: - Si
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morţi i-au stârpit şi nevoință mare au pus, ca nicicum între voi mărturisire: de cunoștința. lui Dumnezeu să nu se auză, iară într'alte limbi Hăudate sunt acestea şi slăvite.: 
„Zise Ioasaf. către dânsul: | | „_— Dară tată-meu nimic din acestea să nu se : fi învăţat? E ee | Iară bătrânul zise: | 5 — Cu adevărat Nimic nu s'a învăţat, căci astupându-și simţirile” de' a; 'sa: bunăvoc, nu va șă primească binele. - ae i Ioasaf zise: i | “— Mult aş vreă:să se înveţe și el acestea. | Bătrânul răspunse; | ie 1 — Celece nu sunt cu putinţă oamenilor, sunt Cu putință lui Dumnezeu. Iară de vei mântui tu pre tată-tău, vei fi născător celuice te-a născut, „Că am auzit de un împărat ce şi-a fost tocmit + împărăţia lui foarte bine şi eră blând cu toți „oamenii, iară numai: într'un lucru greşiă, că nu -aveă lumina cunoștinței - lui. Dumnezeu, ci eră stăpânit de înșelăciunea - idolească.. Deci, avea. un sfetnic .bun şi: cu. “credinţă în adevăratul Dumnezeu înfrumusețat, carele eră întristat de Păgânătatea împăratului Și vreme cu prilej cercă a-l trage spre bine, Iară într'o noapte zise împă- ratul către dânsul::,;Vino să mergem prin: cetate, 

+ 

doară vom vedea cevă de folosi. --ȘI umblând ei prin cetate, văzură: o rază de lumină lucind într'o ferestrue şi ducându-se 'a- colo văzură un sălaş ca o peşteră. în pământ, în care şedeă 'un 'om în sărăcia cea. mai cumplită, „îmbrăcat în zdrenţe. Inaintea lui sta soția lui şi arnândoi beau vin dintr'o sticlă şi cântau. şi: se:
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veseliau. Iară impăratul văzând accasta, se miri 

foarte, cuni vicţuiau aşă de vesel nişte oameni 

„atâţ de săraci, şi zise către. sfetnic: - 

— Ce minune, o prietene! Că mie şi ţie.* vicaţa 

_noastră, : carea străluceşte cu atâta slavă, nu. 

“ ne-a fost aşă de cu tihnă, cum veseleşte şi îndul- 
4 

cește săraca şi ticăloasa vieajă pre aceşti reduni. 

IE Iară sfetnicul, aflând vreme ca aceca. < cu pri 

„lei, zise; - - 

— Dară cum şi se pare traiul. acestor « oameni, 

_impărate? ! - 

Impăratul zise: 

— Mai cu':scârbă şi mai aspru şi “mai urit 

decât al tuturor câţi am văzut, mi se pare a fi. - 

Atunci sfetnicul grăi către dânsul şi zise aşă: 

— Să-ştii, o: împărate, . că mai rea decât a- 

ceasta este socotită vieața noastră de văzătorii, 

vieţii de veci şi ai bunătăţilor care cot â:șesc :oată 

mintea. Casele cele poieite cu aur şi ceste haine | 

luminate şi “alte dulceți trupeşti mai. de. puţini 

preţ sunt în- ochii celorce văd frumuseţile cele :. 

nespuse, ale sălaşelor cerești, celor nefăcute de 

mâini, decât toată urîciunea şi scârnăvia, că ei 

“de hainele cele țesute de Dumnezeu: şi de cu: 

" munile cele neveste; i.oare, care a gătit. Domnul 

" celoxce-l iubesc pre el, se împărtășes:. S Şi în ce 

chip noi pre aceşti săraci nebunia fă îi socotim, 

aşă şi noi cati ne înşelăm îri această lume şi ne 

îngăduim slavă. mincinoasă, suniein yd izi de 

iale şi de lacrărhi în „ochii celorce gustă acele bu-. 

nătăți, 
- 

Auzind. acestea „trmpăratul, <a "cum sar fi 

uluit minţile, z zise: E d



Elea Mihalea 
— Dară cine sunt aceia cari au dobândit viea- ță mai:bună decât noi? “ - Zise. sfetnicul: - 
— “Toţi câţi au tubit mai i mule cele. veşnice de-. cât cele vremelnice. : . , „Deci, întrebând împăratul: iar: ri, ce: sunt cele veșnice, zise: sfetnicul: 
— Veşnice sunt împărtiţia cea nesfârşit şi 

! 

vieaţa cea fără de moarte, ŞI bogăţia carea nici-, odată: nu se: schimbă în Sărăcie, şi bucuria şi ve-” selia care nu sunt atinse de grijă. și pacea. cea necurmată şi neturburată de vrajbă şi price. Cei. cari acestea le vor primi, fericiţi vor fi și vicaţă - fără de grijă şi fără de osteneală în veci vor viețui, îndulcindu- -se de toate. dulceţile Şi fru- 

- împărăţi fără sfârşit. . 

museţile împărăției ui „Christos, cu carele vor 

„Împăratul zise: * - 
—  Dară cine este. vrednic a se împărt tăși de acestea? . . 
Sfetriicul rășpunse: Ia — Toţi ceice se ţin de: calea ce duce acole, că intrarea este neoprită, numai de o Vrea cineva. Împăratul zise: 
-—. Dară ce este calea ce duce acolo? Sfetnicul - -răspunse: 

| — Este a. cunoaște... pre. unul “adevăratul Dumnezeu şi pre lisus Christos, Fiul său CA unul născut Şi pre sfântul ŞI de vieaţă făcătorul 

Deci, împăratul, cu înșelepciune 4 impiirăreasea. zise către. dânsul: . 
— Dară pentruce te-ai oprit până acum a- mi spune . acestea, „că mie nu mi se par a fi de 

N
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Jeplidat şi de nebăgat în seamă, ci adevărate. 

Iară de este price de dânsele, se;cade.să cercăm 

până vom află ce este adevărat! , 
Zis- -a sfetnicul: . 
-— Nu doară că am. fost coprins de lene,. sau 

am pregetat, de nu ţi-am spus acestea, ci m'am 

temut să nu-ţi fac supărare, iară cu, totul sunt 

adevărate şi fără nicio price. Deci, de vei. po- 

runci robului tău a- ți aduce aminte de acestea, 

„eu voiu sluji, poruncii. tale. 
: Zisra împăratul: - SEE: i 
— Nu numai în toate zilele! ci în tot ceasul 

- neîncetat să-mi înnoești aducerea aminte de. a-: 

- cestea foarte. fierbinte şi “cu anevoinţă.. - 

_După acestea Varlaam zise; 
— Am auzit 'cum să fi trăit acel împărat după 

“aceea 'în bună creştinătate şi fără turburare în. 

vieaţa aceasta şi de fericirea ce va să fie să se 

fi învrednicit. Așijderea și tătânâ-tu, de-i va a* 

duce cineva aminte de acestea cu prilej, va pri: 

cepe, poate, ŞI va cunoaşte de câte răutăţi este 

„coprins şi așă'ferindu-se de ele, va alege binele. 

Că acum orb este, de nu vede lumina cea ade- . 

„vărată şi petrece în: întunerecul păgânătăţii. 
* ' 

Iară loasaf zise către dânsul: 

— Celece sunt. pentru tată-meu, Domnul . 

“Dumnezeu să le. îndrepteze,. că, cl, cum. ziseşi, 

toate le. poate, iară eu, pentru cuvintele tale 

“cele adevărate, deşertăciunea cestor de aici lu- 

cruri cunoscând, socotii 'să mă lepăd de tot de 

ele şi cealaltă vreme a vieţii mele cu tine îm- 

preună să o petrec, ea nu cumva pentru ceste 

trecătoare să cad: „din “'dulceaţa celor - ne- 

trecătoare. ” E
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- Varlaam îi- răspunse;! E „De vei tace aceasta, te vei potrivi: unui tânăr foarte înțelept, de .carele am auzit să fi fost din Părinţi joarte bogaţi şi Slăviţi, căruia tatăl său îi:  logotise o fată mare, de bun neam şi bogată și foarte: frumoaşă. Deci, vorbind tatăl fiului săi. | de nuntă, acesta lepădă însurătoarea ca un lucru fără cale şi fugi, Mergâna el însă: pe o cale, Săzdui la casa unui unchiaș sărac, vrând să se odihnească de ziduful zilei. Iară fata unchiâşului lieză dinaintea ușii din mâini, iară din gură bi- - necuvântă pe Dumnezeu. Auzind voinicul acela cântarea fetii, zise: PD A 

— O fecioară, ce este. această, nevoinţă' a ta? Cum tu săracă fiind, mulţumeşti Dumnezeului . „tău de nişte daruri-pe care nu le ai? 
ară ca răspunse către dânsul: | A „— Dar nu Știi că (de multe ori o buruiană mică „de mari boale izbăveşte pre om? Aşă şi cu, mul- țumind lui Dumnezeu de puţin, se face tocmine „de cele mari Şi multe, Deci, săracă fiind, mulţu- mase şi binecuvintez pre Stăpânul, ştiind'că cela. . e a dat adesea poate da şi mai mari. Iară să: răcă suut de cele din afară şi de celece nu tre- buesc, ci mai mult păgubesc, căci de celece sunt bune și de folos, de multe şi foarte mari m'am! învrednicit.: Că m'am. măscut dupre chipul lui Durânezeu şi “mram  învrednicit priceperii lui, și | „tdi nai împodobită decât toate: dobitoacele, cu Civântul, adecă. cu graiul şi din. moarte m'am” izbăvit prin mila Dumnezeului nostru Şi părtașă tainelor lui a mă face m'am învrednicit şi. uşile ratulri mi S'au' deschis ŞI intrarea îmi este. slo- „bodă, numai de voiu vrea. Drept aceea, de nu
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voiu aduce această puţină cântare Celuice cu 
„atâtea m'a hărăzit, ce răspuns aș avcă?. 

Iară tânărul, mirându-se de înşelepeiunea « ei, 
chemă pre tată-său şi-i. zise: 

a Dă-mi pre fica ta de soţie, că foarte în- 
drăgii mintea şi creștinătatea ei. 

Iară unchiașul zise: 
— Nu ţi: se cade a o luă, că ește fată de om 

sirac, iară. tu fecior. de părinţi bogaţi eşti. 
„Zis-a. tânărul: 
— Ba cu cu. adevărat o voiu luă, numai tu de 

_nurte vei împotrivi.până în sfârşit. Că mie mi-a 
fost logodită o fată de părinţi bogaţi, iară eu 
n'am voit-o, ci am fugit. Iară pre fica ta o în-- 
-drăgii pentru credinţa ei către Dumnezeu ŞI. 
pentru mintea ei cea: chibzuită, 

Jară unchiaşul zise: 
— Nu-mi este cu putinţă a ţi-o da, că tu în: 

casa tătână-tău vrei s'o duci şi de sânul meu s'o 
deslipeşti, şi numai pre ea o am, că una năs- 

- Gută, este,. . - 4 

Zis-a tânărul: 
— Cu voi voiu: să fiu şi traiul - vostru voiu să 

duc deapururi,, 
Şi aşă desbrăcându-se de hâinsle cele lumi- 

nate ce aveă,:ceră dela unchiaş,'de se îmbrăcă. 
ca el, Iară.unchiaşul, ispitindu-l mult şi în multe 
chipuri cercând gândul lui, pricepi că nu co- 
prins de :pohta .nebuniei îi ceruse fata, ci. pen: 

tru dragostea creştinătăţii” vroise â petrece în 

sărăcie. Deci, îl luă de mână şi-l băgă în camera 
lui şi-i: arătă multă bogăţie ce eră îcolo şi gal- 

beni fără de număr şi zise către dânsul: 

Ni
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„—. Fătul meu, toate: acestea le dau ţie, de- - 
vremece pohtişi a fi: moștean avuţiei mele. 

Deci, luând acea-moştenite, tânărul întrecii şi 
covârși cu slava lui pre toți slăviţii și -pre toţi 
bogaţii pământului. e i 

12. Zis-a Ioasaf către Varlaam: | 
„1— Celece ai spus pentru mine 'mi se par ai 

zise. Deci, .ce este ispita aceasta cu care încerci: 
a şti mintea mea? m 
__Răspuns-a bătrânul: Aa 

—— Eu am ispitit şi am cunoscut mintea ta 
„cea pricepută şi dreptatea sufletului tău: Dea- 
ceea plec genuchele mele inaintea Dumnezeului 
celui slăvit în Troiță, făcătorului tuturor celor + 
văzute şi nevăzute, celui veşnic şi: întru tot pu 
ternic. şi bun și milostiv, ca să lumineze ochii 
inimii tale şi să-ţi dea duhul înţelepciunii şi al 
înţelegerii descoperirii lui, ca să ştii ce este nă- 
dejdea chemării lui şi bogăţia slavei lui întru | 
sfinţi şi mărirea . puterii lui în noi cari credem, 
ca împreună. cetăţean 'cu sfinţii şi primit al 
său să fii, [ Mi 

Iară loasaf foarte se umili in inima sa şi zise: 
— Acestea' toate şi eu pohtesc a: le şti. Ro- 

gu-te. dară, spune-mi ce: este. bogăţia slavei lui 
Și mărirea puterii lui? Ei i 

Zis-a Varlaam: De - > Iui Dumnezeu mă rog să te înveţe acestea ȘI Să. toarne în sufletul tău înțelegerea unor lu- CHUrI ca acestea, pentrucă la oameni nici intrun 
chip. nu este'cu putinţă a arătă slava ŞI puterea 

„ui, măcar de's'ar adună 'toate limbile oamenilor „ce au. fost odinioară, că a zis stântul loan E- 

Li 

,
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vanghelistul:: „Pre Dumnezeu nimeni niciodiri- 
oară nu l-a văzut, Cel unul născut tiu, care este 
în sânul Tatălui, acela a Spus". Iară slava. şi mă- 
„rirea celui nevăzut, cine dintre pământeni ar pu: 
tea-o ajunge. dacă. n'ar descoperi-o cl însuşi? 

“Sia descoperit-o apostolilor şi proorocilor, iară 
„noi din mărturisirea lor şi din lucrurile. firii, 

cât putem, încăpui, o pricepem. Că grăește Scrip- 
tura: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu Şi tării 

„ vestaşte facerea mâinilor lui“. şi „Cele nevăzute | 
ale lui Dumnezeu dela facerea lumii din făpturi: 

„ înţelegându-se se văd şi veşnica lui putere şi. 
dumnezeire“. Că, dacă vede cineva '0 casă tru- 

"moasă, sau un. vas bine tocmit,: după ele cu- 

IE , noaște PIC. ziditor ul sau pre, meșter ul, uşă ȘI cu, 

- fiind zidit din celece nu eră şi adus da fire, 
"deși nu pot vedeă pre ziditorul şi făcătorul meu, 
“di ară din cea bine rânduită şi minunată a mea 
"toemirc, am ajuns la cunoașterea. înţelepciunii 

lui, nu întocmai cum este ca, ci. cum am „putut 
"înţelege. Pentrucă nu m'am făcut eu însumi, 
"ci acela ma zidit cum a vrut, și bântuit și strl- 

„cat fiind prin păcat, m'a înnoit. prin harul său, 
„cu mai bună înnoire. 

Și din celece sunt împrejur mă îndreptez Că- 
„tre înțelegerea lucrului celui mare al ziditorului, 
căci din cea bine rânduită tocmire şi pază a toată 
făptura pricep că toate sunt supuse: schimbării 
Şi mărturisesc cu glasuri negrăite! cum că 
Dumnezeu cel neschimbat şi nezidit le-a Eicut, 
şi le ţine şi le păzeşte şi fereşte pururea. Altfel, 
„Cum s'ar fi aprâpiat și ar fi făcut lumea aceste, 
Stihii neasemănătoare şi protivnice şi cum, ar 
trăi la un loc și nu s'ar desface, de nu le- ar fi! 

p
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"îngreunat puterea Celui atotputernic? Şi cum 
ar puteă fi ceva, de'n'ar [i vrut el? Sau ce n'a. 
fi chemat de cl, cum ar puteă sta, că corabia 
fără cârmaciu lesne se înneacă. și casa fără de 
tocmitor se dărâmă, dară; lumea, un lucru așă 

„de mare şi de frumos şi de minunat, cum ar sta 
de atâta seamă de ani fără o minunată Şi înţe- 
leaptă purtare de.grijă? Că iati cerurile de câţi 
ani sunt şi nu s'au mai înnegrit, tăria pământu- 
lui nu s'a slăbit, izvoarelă n'au contenit curgâna 

- totdeauna, marea nu s'a umpiut, a'ergarea soare- 
lui şi a lunii nu se Schimbă și tocmeala zilei! și a 
nopţii e acceaşi. Din toate acestea se urati nouă 
mărirea şi puterea cea -nespusă a lui: Dumnezeu, . 
carea este mărturisită de prooroci şi de apos- 
toli şi nimeni nu poate s'o: înțeleagă după vrec. 
nicie. Drept aceea şi mirându-se d> nenumărata 
„bogăţie a înţelepciunii lui, apostolul strigă cu 
„mare glas: „O adâncul înţelepciunii.şi al înţe- 
legerii lui Diannezeul Cât sunt de necercate 
judecăţile lui şi de neurmate căile lui. 

Iară loasaf zise eătre câasul: Da - 
— O: prea înțelepte; pare-mi-se ci de ai fi 

chibzuit vreme multă foarte, ca să dai răspuns 
întrebărilor, noastre, m'ai fi putut grăi mai bine! 

şi mai frumos decât cum grăişi.- Că mă învățaşi 
că Dumnezeu este. făcător şi ţiitor a toate Şi că 

„Slava măririi lui este neajunsă de cugerele o- 
meneşti şi că alt nimeni n'o poate spune decât 
acei cărora l€ va descoperi e] însuşi. Ci spu- 
ne-mi, prea fericite, de câţi ani eşti? Şi: unde locueşti?- Şi cine împărtășeş:e “cu tine această 
înţelepciune? Că: sufletul meu: se Isagă tare de
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iațeteyciunea ta și nici într'un chip nu voiu să 
mă despart de tine în. „toată vremea vieţii mele. 
“Răspuns-a bătrânul. E 
— Vârsta îmi este. de 45 de ani; iară locuinţa 

o am în pustiile Senaridului şi sunt impreună cu 
mine mulți. nevoitori cari se „ostenesc şi se în 
vaţă către calea călătoriei spre Cel de su 

Zis-a Ioasaf: 
— Cum. grăeşti-una ca aceasta? Că pari a îi 

mai mare de 70 de ani? Pentruce oare te faci nu: 
mai de 45 de ani?'Aci mi se pare că. nu Srăeşti 
adevărat, |. 
lară Varlaam = zise către dânsul: 
— De întrebi de :anii dela” naşterea mea, a 

dreptate,. că sunt mai mare, de 70 de ani, dară 
cu anii. ce au fost cheltuiţi în deşert nu-i so- 

" cotesc'în numărul vieţii. Că, atât cât am trăit 
fiind cu trupul rob păcatului, omul. meu cel din- 
lăuntru eră mort şi anii. celor morţi niciodată nu 

- se socotesc între anii viilor, Iară de când.s'a răs- | 
tgnit lumea mie şi eu lurnii şi m'am desbrăcat 
de omul cel vechiu, care se strică cu pohte!e cele 
înşelătoare, de atunci trăește în mine Christos. 
Pre aceştia îi socotesc eu cu dreptate „ani de, 
vieaţă, care 45 sunt, a. 

Zis-a loasat către dânsul: - * / 
— De vremece traiul trupesc nu-l socoteşti 

în ânii "vieţii, atunci nici:moartea care ajunge 
pre: toţi oamenii .nu :se cade, a 0 numi rnoarte, 
_“Răspuns-a bătrânul:. | 

: — Cu adevărat, cu de: “această moarte trecă- 
„toare nu mă tem şi nici: nu-i zic moarte, Că. «de 
„mă va sos! în 'calea poruncilor lui Christos, nu 
moarte îmi este, ci mai vârtos trecere din moarte | | : | ş
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către. vicața cca mai "bună şi mai desăvâr ŞILă, 
carea este ascunsă in Christos. Pentru care lu. 
cru a zis apostolul: „Ştim că de se va strică 
casa noastiă, a. acestei locuinţe, avem dela 
Dumnezeu casă de. veac în cer, nefăcută de. 

„mâini“, De aceea suspinăm şi. gemem, pohtind - 
a ne îmbrăcă sus în sălaşul: nostru din cer. 
Pentru aceea eu: nu mă tem de această moarte 
trecătoare. Şi "poţi: cunoaște aceasta, că cu po- 

“runcile cele groaznice ale tătână-tău nebăgân- 
_du- le în- seamă, venii la tine fără: de frică. Că 
„de ar ajunge aceasta la ştiinţa lui, ca un: puter- 
nic ce este, m! ar pune la mii de morţi, Dară eu 
mă gândesc. la porunca Domnului ce zice: „Nu: 
ră temeţi de ceice, ucid trupul, iară'sufletul nu-l 

pot ucide, ci mai vârtos temeţi-vă de celce poate - 
pierde şi sufletul Şi tr upul î în Gheena. 

: Zis-a Ioasaf: -. 
— Nevoinţele pe care Ie cere înţelepciunea 

vo oastră, trec. peste: firea . pământenilor, celorce 
s'au lipit de această. vieaţă” Fericiţi sunteţi voi 

"cari aveţi vrere .așă bărbătească. Ci. spune-mi, 
rogu-te: "Tu: Și, ceice sunt în pustie - cu tine, de ; 
unde și ce fel de bucate aveţi? Aşijderea. şi îm 
brăcămintea, de unde o aveţi şi în ce chip este? 
„.Răspuns:a Varlaam: E N 

—. "Hrana: ne este din” mugurii copacilor şi 
din ierbile 'ce: hrăneşte. pustiă,. adăpate. de. roua 
cerului, pentru care nimeni nu face cu noi răz-. 
'boiu. Iară, de aduce cineva pâine spre. blagos- 
lovenic; aceea. p privim ca cum ar fi trimisă 
de a lui Diâmnezeu purtare de grijă. Iară îmbiă- 
cămintea noastră: este dulamă de păr şi. piei de - oac și de capră. Și acelea le Purtăm şi. vara şi 

Ta



2 

Varlaam și loasai - 67. 

  

iarna, că! dacă. ne îmbrăcăm, nu. ni se cade a; 
ne mai desbrăcă pânăce inu se rup de tot. Şi: 

„aşă îndurând. zădutul -și frigul, așteptăm să ne 
îmbrăcăm în hainele neputrede ce vor să fie: 

. lară Loasat zise: - 
-— Dară haina cu care eşti îmbrăcat de unde oai? 
Varlaam răspunsc: 

i Luat-o-am dela un frate credincios, ca 
„să pot pătrunde lă tine și să,arunc în inima ta 
sămânţa -propoveduirii cei dumnezeeşti și să te 
scap din robia -stăpânitorului acestei lumi. Şi 
iată acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, mi-am: 
împlinit - slujba - precât mi-a fost puterea şi mi 
se cade să mă duc de unde am venit şi să mă 
îmbrac iară într'al meu. . 

Iară” loasaf rugă pre bătrân să-i arate hai! 
nele portului călugăresc. Atunci Varlaam se 
desbrăcă de. hainele cu care eră îmbrăcat pre 
deasupra şi-i “atătă hainele sale aspre Şi rupte 
şi pielea ncagră şi arsura soarelui şi lpită pre 
oase; ca cum ar întinde cineva o piele pre dea- 

- supra unor trestii. Şi se miră Ioasaf de traiu cu 
„durere şi vârtos ca: acgla ; Şi jăcrămând, zise CĂ-. 
tre bătrân: ia : 

— De vremecc' ai venit să mă, slobozâv ti din 
robia diavolului, pune sfârşit facerii tale de bine, 
de-mi scoate sufletul din temniţă şi ia-mă cu tine, 
ca să primesc pecetea imântuitorului botez Şi să 

iiu tovarăș vieţii tale cei mai presus de: fire. 
- Iară Varlaam zise către dânsul: 

— Uh bogat oarecarele 'aveă un puiu de. că- 
prioară. Deci, dacă crescă el, doriă pustia, căci 

trăgeă spre traiul firii lui.-Şi aşă ieşind el odată, 
află o cireadă de căprioare păscând şi păşteă şi
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el aproape de 'dânsele lângă sat, iară seata se 
întorcea la curte. Altădată, amestecându-se cu 
căprioarele sălbatece, se duse mai “departe să 
pască, iar slugiie; încălecând. pre cai, alergară 

“după dânsele şi prinseră puiul şi-l aduseră a- 
„Casă şi nu-l mai lăsară să iasă, iârii pre. cele 

. sălbatece le răniră şi le uciseră,. Aşă mă tem că: 
se va întâmplă și soţilor mei, de vei merge după 
mine; şi tatăl tău va, luă osânda de veci. Ci așă 
este voia. Domnulu? către tine, ca să primeşti a- 

- cum pecetea sfântului botez şi să stai aici pre.loc, 
iindu-te de toată credinţa şi de împlinirea porun- 
cilor. Și de va vrea Dumnezeu, vei veni mai târ- 
ziu să petreci împreună. cu noi cealaltă vreme a 
vieţii tale, iară de nu, vom fi împreună. şi ne- 
despărțiți în vieaţa. ce va să fie, i 
„Iară Ioasaf, lăcrămând, 'zise:" | Si 
_—- Dacă place Domnului aşă, facă-se voia lui. | 
De acum dară mă săvârşeşte cu sfântul botez - 
și ia dela mine bani şi haine şi hrană pentru tine 
şi soții tăi şi întorcându-te, în 'pustic, rugaţi-vă 
pentru mine, ca să 'nu cad din nădejdea mea. 
"Iară Varlaam zise: e 
= A. luă peceteă “lui Christos, nici întrun 

chip nu este opreală, ci, găteşte-te, iară de bani 
“şi de haine şi de hrană eu și soţii mei n'avem lipsă, că. cel mai sărac dintre noi mai bogat este „decât tine, că are comoară de mult: preţ în cer ŞI s'a îmbrăcat în Christos ca în haina spăseniei Și hrană, le este postul, iară aurul și îmbrăcămin- tea şi bucatele ce vrei să dai lot, împarte-le să. ! „Yacilor şi-ţi vei agonisit comoară nefurntt, 

- „13. Ascmenea învățături şi cuvinte de mân. |
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îmire srăind. Varlaam. către teciorul împărarului, 
2 gări. spre dumnezeescul botez cu post şi, cu 
-ugăciune în multe zile. Deci în ziua, când vrea 
să-l boteze, îl învăţă mărturisirea - credinţei care 
a aşezat la soborul din Nikeia şi i-o lămuri cu 
:nulte pilde şi-l îndemnă ca nici într'un chip să ... 

mu se lepede, sau să se îndepărteze de ea, şi 

-iupă aceea îl boteză în numele Tâtălui şi al Fiu. . 
ui şi al Duhului Sfânt, într'un heleşteiaş ce eră 
în grădină. Şi veni preste dânsul darul Duhului 
Sfânt şi intrând în camera lui de odihnă, isprăvi 

„acolo jertfa cea fără de sânge şi-i dete curatele 
tui Christos. taine. Şi se bucură cu duhul, dând 

" stavă lui Dumnezeu. | 
ară dupăce-l boteză şi-l! împărtăși, îl învăţ i 

" uarăşi cu 'deamănuntul cum trebue să'se păzească 
“cu totul nespurcat Și nevinovat şi să se înstreineze 

de toată pohta, Şi deşertăciunea' şi să sporească, 
în credinţă și în gândurile şi faptele cele bune, . 
sIrMÂNnd. dreptatea; blândeţea, pacea, răbdarea. 
ȘI dragostea. Şi i-a spus lui despre rugăciune, 
cum și în.ce fel trebue să se facă şi care este, 
puterea ei și că prin ea se dobândește darul 

"- Domnului nostru Iisus Christos şi dragostea lui 
Dumnezeu Tatălui şi îrmpărtășirea Duhului Sfânt. 

Acestea săvârşind bătrânul, se duse la. gazdă, 
iară slugile tânărului şi dascălii lui, văzând deasa. 
venire a bătrânului în palat, se mirau şi unul 

carele eră mai mare preste ceilalţi și fusese 
pus de împăratul preste curtea fiului său, pentru . 
credinţa şi mintea lui bună, cu numele Zardan, | 
zise către feciorul înipăratului: 

| — Dloamne, ştii câtă frică și & groază a tâtână.- 

tău este asupra mea: și câtă crediajă am la dânsul 

z
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- ŞI că mi-a „poruncit să. slujesc ţie. Deci, acum văzând pre acest.-om: strein -vorbind cu: tine a- deseaori, mă tem ca nu cumva să fie de legea - creştinească, pentru care foarte apasă tată-tău:cu vrăjmășie, şi mă.soiu află -vinovat judecății cei purtătoare de moarte. Ci sau spune împăraiuhii de el, sau te părăseşte de a mai vorbi cu el, iară de 'nu, gonește-mă dela faţa ta şi cere dela im- , păratul.. pre altcineva_ să-ţi slujească. RR “Tară, feciorul împăratului zise către. dânsul: — Zardane, mai întâi să facem aceasta: As- „_cunde-te după perdea şi ascultă vorbele lui ŞI - după aceea îţi voiu. spune ce. să faci, Iară sluga făci aşă cum “îi. zise stăpânul «şi tânărul zisc către bătrân:  - a ia — - Intărește-mi dumnezeeasca invăţătură, ca „Să se sădească mai adânc în inima mea. Deci „Varlaam îi grăl multe de Dumnezeu şi de creștinătate, şi „Cum Se cade a iubi pre „Dumnezeu şi a :păzi (poruncile luiși de păcat şi de grija ce Dumnezeu. poartă “pentru mântuirea. noastră 'şi de întruparea' Domnului şi de bună. 'tăţile de care ne-am învrednicit prin moartea Şi învierea sa şi de judecata de apoi şi de deşer- tăciunea acestei lumi și de multe altele; cum ştiă el a grăi ca unul.ce avea pre buze Sfânta Scrip- tură. Se i . Şi dupăce plecă Varlaam, zise feciorul împă- ratului către Zardan: Si o | _—Auzişi Ce grăeşte acest semănător de-cu- vinte, ispitindu-mă a mă lepădă de dulcețile Vieţii și a sluji fa Dumnezeu strein? - _ Iară Zardan zise: | — O impărate! vrei să ispiteşti pre robul tău,
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că: ştiu cu bine că au:intrat adânc în: inima ta. cu: 

vintele acestui om, că de n'ar îi aşă, nai vorbi 

- cu dânsul atât de des. Ci el pre. Jegca creştinească - - 

o mărturisește, dară cu ce voiu' răspunde” împă- 

râtului, tătână-tău, :că am slobozit pre acest om 

să între la tine? 

„Ziş-a'' feciorul impăratului, către dânsul: 

— Socotit-am- că- plată 1 mai vrednică pentru 

binele tău către mine nu puteă să fie alta, fără 

numai. să auzi pre bătrânul și să înţelegi din cu- 

vântul lui cine este Ziditorul tău şi aşă şă laşi 

întunerecul şi să alergi către lumină. Dară cum . 

văd m'a minţit: nădejdea mea. Iară împăratului 

-să nu spui. nimic” de acestea până la--vremea. 

ce se“ va cădeă a-i spune. NE Sa 

“ Iară a doua zi, viind Varlaani, vorbiă de du- | 

cere. lară loasaf, neputând răbda a se despărți 

de dânsul, se” întristă şi vărsă lacrămi amare; 

„dară temându-se șă nu dea Zardan de ştire îm- 

păratului, grăi către el: 

— Tatăl meu cel sufletesc și învățător ales - 

şi tocmitor a tot binele meu, de: vremece vrei 

“să te duci: la locul repaosului duhovnicesc; de 

- acum nu mai cutez să te opresc. Ci mergi în paza 

“lui Dumnezeu, iară pre nemernicul' de mine pu- 

rurea mă pomeneşte întru rugăciunile tale. Și 

voi să-i dea bani şi haine şi bucate: pentru sine, 

dară bătrânul nu primi, iară tânărul îl rugă să 

- primească măcar o haină în schimbul vestmân- 

“tului călugăresc de păr, pre care să-irl- lase lui. 

lară Varlaam se învoi la aceasta numai dupăce 

-- primi o haină veche şi ruptă şi fără de preț. 

Și “vorbiră încă -multe cuvinte dubovniceşti; 

vV arlaam mângâind Și întărind pre feciorul îm-
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păratului, iară când fu să. plece, -ridicându-şi 
mâinile spre cer, zise: „Dumnezeule, Tatăl Dom. nului nostru lisus Christos, carele toate ai făcut 
Şi pre om nu l-ai lăsat să umble în calea rătăcirii lui, ci l-ai întors şi l-ai răscumpărat prin. scunx - pul sânge al..Fiului_ tău, pre tine. dară :strig „şi -! pre unul născutul tău Fiu şi pre. Sfântul Duh, caută spre această oae cuvântătoare a ta, adusă de mine nevrednicul întru jertfă ţie Şi-i lumi. - "nează sufletul cu. puterea şi cu darul tău. Intă- reşte această. vie 'pre carea a. sădit-o dreapta ta şi dă să facă roada dreptăţii. Ajută-i să facă, voia ta şi darul tău nu-l luă dela dânsa, învred- nicind-o să fie moştean bunătăţilor celor veşnice, „că binecuvântat eşti şi prea slăvit în veci. Amin“. > Acestea zicând, se întoarse de-] sărută şi ieș? din. palat, -mulțumind lui Dumrtezeu că a. în- _dreptat calea lui spre bine; '. .: 

| 14.- Iară Ioasaf, după purcederea lui Var- laam, se dete spre.rugă îndelungată şi cu o... rdie, şi. spre ajun şi. trăiă în curăţia sufletului şi-a trupului. Iară Zardan, dacă văzu trăiul a-: cesta, se umplă de scârbă şi-şi răni sufletul -de griji şi merse -de. spuse împăratului toate: câte „se -petrecuseră şi -cum înduplecase Varlaam pre fecioru-său către credinţa creştinilor. " Când auzi împăratul. acestea, se umpli. de mânie şi numai cât nu Înţepeni. şi înlemni ca un ; Mort şi într'acel csas chemă pre vizirul său Va- rahia, carele eră mai dintâi la sfaturile cele de taină şi -om vestit întru meşteşugul. cetirii :de. stele, și-i spuse lui. toate cu deamăruntul. Iară Varahia zise; | Se
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— O împărare,. nu fii turburat şi „întristat, 
că. nu este lucru fără nădejde. a: întoarce iarăşi 
pre Domnul, fiul tău, dela învățătura acelui 

“înşelător. - o “j 4 
„>. Aceste cuvinte aduseră mângâere în inima 

. împăratului. Şi adaose Varahia:" 
a Impărate, mai întâi aceasta, să facem: să: 
zrăbimi a prinde pre Varlaam, pre carele îl vom . 
face ori cu cuvinte plecate, ori: cu multe feluri 
de munci, să 'mărturisească minciunile Şi înşe- 
tăciunile ce a grăit, de-a amăgit pre. fiul tău, 
Domnul meu, a nu se țineă de învăţăturile pă- 
rinţilor. Iară de nu-l vom prinde, ştiu pre un 
bătrân pustnic, cu numele Nahor, carele. sea- | 
nănă cu Varlaam, de nu-l poți deosebi. Acesta - 
este de legea noastră şi mi-a fost mic dascăl. 
Deci, mă voiu duce la el şi-i" voiu spune, ca. să 

“zică, cum că fel este Varlaam şi că a fost prins 
de, slujitorii tăi şi.va sta la price cu popii NOŞ- 
tri, apărând el” rătăcirea creştinilor, şi se va 
tăsă, să fie biruit de ai noştri. Aşă vom întoarce 
mima feciorului tău întru scârbă asupra lui Var- 
iaam şi se va părăsi de înşelăciunea lui şi se va 
închină iarăşi dumnezeilor noştri. 
„iară împăratul se veseli de aceste cuvinte ji 

grăbi să prinză pre Varlaam, întărind toate ieși- 
dle cu streji şi cu pază şi gonind el însuş pre . 
cal” pre o cale. ce o ştiă mai bine decât toţi. 
însă, după șase zile, trudindu-se. în zaclar, des-- 
sălecă “la o curte împărătească ce eră la sat, 
așteptând acolo. pre Varahia, pre carele-l tri- 
mnesese cu sstași . mulți .călări -până la pustia 
Senaritului. Dară pre Varlaam 'nu află, şi ni- 
neni nu-i spusese despre el cuvânt unde sar 

7
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găsi, ceeace umpli de turbare inima : lui . Vara- 
hia şi-l făcu: de se porni. împotriva pustnicilor, 

„pre cari-i ocări.şi-i înfricoşă în zadar. Şi pre 
unii din ei îi ferecă și-i duse la impăratul; că 
doară lui' ii vor spune de Varlaam. Şi se mânit/ 
pre ei-şi impăratul şi porunci să-i pună la munci 
grele. Atunci muncitorii fără de milă le trascră 
limbile din „gură. cu: cleştele şi le 'retezară, . şi 
ochii cu undițe.de fier îi scoaseră şi mâinile şi 
picioarele întinzându-le, le tăiară.. Iară fericiţii 
aceia, ca cum ar fi fost chemaţi la bucate, așă! 

_de grab.se apropiau către munci, îndemnându- 
se unul pre altul, până-şi dederă sufletul Dom- 
nului. a o DE _ 

Deci șfârşindu-se aceştia creştinezte, zise îm:, 
„Păratul către Varahia, si aducă la indeplinire: 
„al doilea sfat și să cheme iute,pre Nahor. 

. Iară Varâhia se duse singur, noaptea, târziu, 
la Nahor, în pustie, unile se zăboviă el cu mey-.. 
teşugul vrăjitoriei. Şi dacă. îi spuse toate câte a 
stătuit, veni a doua, zi dis de dimineaţă la împă- 

; 

“căutarea lui Varlaam. 

ratul şi-i ceri iară călărași; făcându-se aicși spre” 

55 . . a ON a : RE Deci, ieşind el în pustie, văzu pre un om, 
„pre carele, îl prinse şi-l întrebă: Cine eşti. şi de 

ce lege eşti și cum îţi: este. numele? Iară el răs-: 
„ Punse că este creştin şi că-l chiamă Varlaam. 

ară Varahia se făcu, că se umple de- bucurie" 
, 3 

auzul celorce stau: înaintea lui: Sa 
-— Tu eşti Varlaam, lucrătorul cel drăcesc? lară el răspunse: o. 
;-——: Lucrător al lui Dumnezeu Sunt, iară nu drăcesc. Ci nu mă grăi de “rău, nici mă huli, 

şi-l duse la împăratul. Și zise. împăratul întru 

. 

= - s
o
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că eşti dator a-mi mulțumi cu mult har, că am 
învățat pre fiul tău creștinătate şi l-am mântiuit 
“de - toată . inșelăciunea.. Și l-am adus - către 
Dumnezeul .cel adev ărat ŞI către” > facerea bună- 
tăţilor.” ” 
“Iară împăratul făcându- -se că se mânie, zise: 
— Cade-se fără de întrebare să te dau- morţii. 

Ci iată rabd vederea ta pentru milostivirea „ce 
este în mine, pânăce vom cercă lucrurile tale. 
Deci, de te vei plecă mie, învrednici-te-vei de 
mila mea, iară de nu, rău vei pieri. | 

Aşă zicând, îl dete pre mâna Varabici, să-l 
păzească, iară el.merse la curtea lui. 

Şi merse vestea preste-tot locul, că.u prins 
„pre Varlaam, care. veste, dacă o atizi feciorul 
împăratului, rău îl dură în suflet şi plânse cu 
jale şi rugă cu osârdie pre 'Durinezcu să vie 
într'ajutor bătrânului. Şi prea bunul Dumnezeu, 

„carele cunoaşte pre -ceice' se tem de dânsul, des- 
„.coperi tânărului! în vis tot adevărul. şi puse în- 
tr'însul tărie către nevoinţa creştinătăţii. | 

Deci, după două zile veni împăratul la curtea 
fiului său și când îi ieşi acesta întru întâmpi- | 
nare. nu-l sărută, cum îi eră obiceiul.“ci se a- | 
rătă mânios şi mâhnit şi zise către fecior: 
—.Ce veste'a intrat în urechile mele; fătul 

meu, - de- -mi glodeşte sufletul cu  întristăciune. 
Că nu cred să:se fi umplut vreodată cuiva dintre 
„oameni inima de atâta bucurie cum s'a umplut 
mic la nașterea ta şi iară socotesc să nu fi fost 
cineva aşă de scârbit de fiul său, cum ai făcut 
tu. mie acum, de ţi-ai bătut joc de cărunteţele 
“mele şi ai luat lumina din ochii mei şi ai tăiat 
tăria vinelor” mele... Că te” făcuşi spre bucurie 

po
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vrăjmaşilor mei, cu: mintea ta cea neînvăţată și 
“cu chibzuiala ta cea copilărească, urmând cuvir- 
„telor. înşelătoare şi lăsând cinstea dumnezeilo= 
noştri şi slujind la Dumnezeu strein. Dară, per- 
truce făcuși aceasta, o fătul meu pre carei 

„nădăjduiam a-te aveă toiag şi întărire bătrâne. 
ţelor mele şi a-te lăsă vrednic moştean împărăție: 

“mele? Ci-te arătaşi mie ca un vrăjmaş şi pismaș. . 
Se cădeă ție să urmezi mai vârtos poruncile mele, 
decât să asculţi cuvintele nebunești ale acelui 

" bătrân înșelător şi mincinos, carele ţi-a pu: 
vieaţa cea amară în Jocul celei dulci, Şi cum ni: 
te temuşi de-mânia marilor dumnezei, pre cari: 
nebăgându-i în seamă şi ocărându-i, te-ai alipit 
Celui răstignit, căruia slujesc cei cu nădejdi de. 
şarte, cari povestesc basme de altă vieaţă şi bâr. 
„fesc de scularea, trupurilor celor moarte “şi ale 
multe minciuni ' spre amăgirea .celor fără. -de 
minte. Ci, acum, prea iubitul meu fiu, întoar- 
ce-te şi tămâiază. milostivilor: dumnezei, rupând 
cu jertfă şi cu prinoase, ca să-ţi dea. iertare gre. 

„Şalelor, că'sunt puternici a face'bine şi a munci. 
Acestea și: multe altele: ca acestea grăi îm. „“Păratul, hulind credinţa creştinească şi mărind 

pre cea idolească, iară: tânărul, umplându-se 
de râvnă, zise: - e 
„>. Doamne, de ce am brimit nu mă lepăd. . Că "am fugit de întunerec şi am ajuns Ja iu. mină și am părăsit înșelăciunea și m'am apro- _piat de adevăr şi m'am lepădat de draci Şi m'am  făgăduit lui Christos, Fiul lui Dumnezeu, carele a venit pre pământ şi a luat trup din Sfânta Fe- cloara Maria, ca să ne scoată pre noi din robia păcatului şi să ne deschidă ușa cerului Şi să
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ne dea bunătăţi mai mari decât graiul şi decât 
„auzul. Că acela este închinat cu Tatăl şi cu Du- “ 
“hul: Sfânt şi este ziditorul tuturor celor văzute şi 

nevăzute şi ţine toate şi le păzeşte şi tuturor ce-. 

lorce sunt le poartă de grijă și este „dulceaţă ȘI 

vicaţă şi lumină tuturor. 

Deci, a lăsă pre un Dumnezeu puternic ca a- 

cesta şi 'a sluji. dracilor celor 'necuraţi şi a da 

cinste idolilor celor muţi şi surzi, aceasta, o tată, 

mare. nechibzuială ar fi, Căci când a auzit ci- 

neva. dela ei graiu, sau au dar răspuns măcar 

- cât de puţin celorce se roagă. lor, sau când s'au 

mişcat ei din loc, sau au arătat sirăţire omeneas- 

că? Mă bucur dară că m'am slobozit din robia 

lor şi m'am întors dela întunerec la - lumină. 

Diară mă şi întristez, că ţu, Domnul și tatăl meu, 

"mu te făcuşi părtaş la nişte bunătăți ca acestea. 

Insă am rugăt pre Dumnezeu neîncetat să: te. 

tragă către. dânsul şi am nădejde tare că, ruga 

mea nu va fi în zadar. 
Acestea auzind împăratul, fu coprins de. mâ- 

nie şi scrâșnind din dinţi, zise: | 

— De toate aceste răutăți ce-mi faci acum 

nimeni altul nu este vinovat.fără numai eu în- 

sumi, că ţi- am făcut ceeace nimeni n'a făcut fe- 

ciorilor săi, răsfățându-te preste măsură, pentru 

care turbezi asupra capului meu. Că cu drep- 

tate au grăit cetitorii: de stele la naşterea ta, 

“cum că vei fi rău şi foarte hiclean, semeţ şi ne- 

plecat. părinţilor. Ci de vei lepădă sfatul meu, 

fi-ţi-voiu vrăjmaş şi lucruri de acestea îţa voiu, 

face, care nici vrăjmaşilor săi nu le face nimeni: 

„Iară el îndată zise: *- 

— 9 „Împărate, pentruce test zi ațâtai spre mâ- 

1
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nic? Au „căci m'am învredicit: cu “de bunătăţi - ca acestea, tu te scârbeşti? Dară ce tată s'a a- rătat vreodată pismaş pe norocul fiului său, sau - un tată ca acela nu se va chemă vrăjmaş? Deci, şi eu de acu nu te voiu mai chemă tată, ci voiu fugi de tine ca de un şarpe, dacă voiu vedea că „Pismueşti. mântuirea mea și. vei sie mă îm- pingi în periciune cu mână silnică. :Să ştii insă, că de mă vei nevoi şi munci, cum ai zis, ni- mic nu vei dobândi. Că mai uşor ţi-ar fi a mer ge pre urma. vulturului şi a zbură prin văzduh, dccâ: a întoarce credinţă mea întru Christos. | Ci înţe- lege, o împărate şi tatăl meu, şi-ţi scutură de pre ochii minţii tot beteşugul Şi negura şi caută. de Sa vezi lumina Dumnezeului meu, carca luminează. pre toţi, ca să fii şi. tu' odată. luminat! cu acea prea dulee Humină. 
Atunci fa coprins impăratul de mirare ŞI de "mânie. De mirare pentru mintea cea ințeleapti a coconului şi pentru nebiruitele lui cuvinte, și de mânie, căci nesocotiă sfatul său şi pre dum- nezeii lui huliă. Si sculându- se mânios ŞI du- cându. -Sc, zise; ,. 
— Mai binc'ar fi. fost de nu te- -ai: fi născut, dacă a fost să. fii aşă - hulitor dumnezeilor şi desbrăeat, de dragostea: părintească. - 

15. Iară după ice a plecat împăratul, fecioru- său a intrat în cămara sa ŞI s'a rugat cu! fierbin- teală lui Dumnezeu, ca să-i: ajute lui să nu slă- bească în credinţă şi rugându.- -se, de cl, i-s'a um- - plut inima de mângâere e dumnezecască şi a că- pătat multă îndrăzneală. , - - Iară Varahia * dede sfat împtivatului ca mai.



bine să ia pre e fecioru-său cu vorbe dulci şi plă-. 

cute, ca doară aşă. mai uşor îl va. trage pre el 
î. 

spre dânşii. -: - - 

“Deci, a, doua zi de dimineaţă venă împăratul 

către fiul său şi-l 'coprinse în braţe şi-l. sărută 

şi-i zise cu blândeţe: 

— Prea iubitul meu fiu. cinstește căruntețele 

tătână-tău şi ascultă rugăciunile mele, de: vino 

Variaam şi loasat 19: 

„să jertfeşti dumnezeilor, că aşă vei “avea bla- 

: : goslovenia lor şi lungime. de zile şi cinste, iară 

mie toată vieaţa îmi.vel fi drag şi tuturor. oame- 

- nălor cinstit şi lăudat. Că şi în. cuvintele cele de 

învățătură lăudat lucru este “a ascultă pre pă: 

_“xinte şi 'mai' vârtos pre acela carele învaţă spre 

__. dragostea și cinstirea dumnezeilor. 

Iară deţi se:pare că de bună voie m "ani ferit 

da calea cea bună şi am umblat pre cea rea: şi 

am voit. mai mult moartea decât vieaţa, să Ştii 

că eşti rătăcit de 'tot dela chibzuiala cea dreaptă. 

Că nu “vezi câte pătimesc cu la oştire împotriva 

“yrăjmaşilor sau zăbovindu-mă” înalte lucruri | 

“ce sunt spre binele oamenilor ţării? Că umblu 

Hămând şi însetat și pre Jos. Tară bogăţia. întru 

NIMIC .0 socotesc; căci cu necruțătoare mână” 

dând, se deşartă de tot vistieriile,! zidind case 

dumnezeilor și înfrumuseţându-le -cu toate po- 

doabele. Deci dară, fătul meu, atâtea răbdând 

Eu, socoteşti că de aș şti că legea galilecnilor” 

, 

este mai bună. decât a noastră, n "aş primi- 0, Ca 

“să mă spăsesc? Iară. din neștiinţa să nu socotești 

'că 'o fac, căci câte nopți am petrecut în nedor- 

“mire, când mi se 'puneă. înainte vreo întrebare, 

măcar de.nu eră de prea.mare treabă, la care 

„aveam. să dau răspuns. Deci, dacă lucrurile mici 

y
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vut întru nebăgare de seamă, ci le-am. socotit toate cu nevoință gi le-am chibzuit pre amăruntul, ca să fie spre fo- losul lor, încât mi'se pare că în toată lumea, câtă este sub soare, „nimeni altul nu este ca mine vestit în înțelegerea cslor ascunse Şi. acoperite lucruri, cum, aș fi putut avea în. negrijă și întru „ nebăgare de seamă. cele dumnezeeşti? Cum nu „m'aş zăbovi cu toată, nevoinţa şi cu toatii pute- „rea şi cu tot sufletul şi cu. toată mintea, ca să "aflu cele adevărate? Şi am şi cercetat cu dea. dinsul şi am petrecut În „aceste lucruri multe nopți și pre mulţi filosofi am chemat la, sfat ŞI am vorbit cu: mulţi de ceice se chiamă: creş- tini şi am aflat că altă credinţă şi altă lege nu. este mai bună ca aceasta. întru carea umblăm noi; slujind marilor dumnezei, săturându-ne de dulceaţa şi veselia acestei vieţi, pre carea. înce-, : "pătorii galileenilor nebuneşte o lepădară, în nă. - dejdea altei vieţi nevăzute şi neadevărate. . | Prea iubitul meu: fiu, pleacă-te dar tatălui tău, carele u aflat binele cu cercare adevărată şi dreaptă, că lucru bun este a ascultă. de tată, şi a se plecă lui întru toate, iară a mâniă pre. tată. lucru de piericiune. şi de blestem este și ceice | au .făcut-'așă, Tău: au Pătimit şi au pierit. Ci tu fă cele bune ce plac celuice te-a născut. și 

Şi trecătoare nu le-am. ay 

“A blagosloveniei ȘI împărăției mele, n „Iară cel cu mare înțelepciune ŞI cu adevărar de bun rod tânăr, auzind cuvintele cele cu 
sa . . u u ui . î 

” N 

maestrie ale dtână-său și cum meşteşugește a - plecă pre  dumnezeescul lui suflet şi a-l îm.
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piedică de citre cuntnu cei eră pusi între 
16, Zisc: 
— A se pleca părintelui şi a asculti po- 

zuncile lui și a-i sluji cu dragoste, Celace este 
zuturor stăpân ne învaţă, sădind iutru noi ui: 
ceastă dragoste a firii. lară când aduce «dra- 
zostea de părinte .nevoie de picire sufletului şi-l 
depărtează dela Celace l-a ficut, acea dragoste 
nc este poruncit de tot că v îiicem şi nict'iutr'un 

chip să nu ascultim de ceice ne despart ue 
Dumnezeu, ci să fucim dle ci, înăcar de meat 
tată. Că zice Domnul: „Celace iubeşte pre 
rată-său, sau pre mamii-sa mai vârto> decăt pre 

Mine, nu este vrndnic de mine”, 
Drept uceca uu mai Tace trudă nici mic nici 

“ie, Ci ascultă si si slujim amândoi Dumnezeului 
celui adevărat, ci idolii pre cari tu acum cinstiti, 
ucruri de mâini omeneşti sunt, lipsiţi de suflare 
SI MuUţi ȘI nimic altceva nu tocrnesc celorce-l 

“instese tari muti pietre şi munca de veci, 
ară de nu ve face aceasta, fă ce-ţi este voi 
zu mine, ca sunt rob lui Christus Şi. Precum ant 

15, NICI cu moineli nici cu munci ni mă Vo 

„:pâdi de dragostea lui, 
ara pentr Ceai zii, cimlu nici dle buni 

olt Taci Tin, Nici Ci nestiinta cresti birul, 

SI CU intitu tute și ceia su i CUNG CUL arde. 
zarul, te Între Di sa i ate Cu aevărat bt a 

-iuji idolilor şi a a în tote poteci oi 
iesmieririle ini ci Ste ti, 

Za atâta Taci ci PD it ti pitt ca e 
2 Lea COprine DELUra Cn titei SI cesti ca 
cum ai umblă pipritari sri: tutuzeree nove d Li 

? , 
PImMIic, [nica Ata Dita Da
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Iată eu ştiu adevărul ŞI-ŢI dau sfat să știi şi tu 
că ceeace ai sfătuit nu este aşă:. Că pre ceice-i 
cinsteşti tu, nu 'sunt dumnezei, că idoli spur- 
cați, nici vicaţa căreca îi zici dulce ŞI plină Ge 
firbmuseţe şi bucurie, nu este aşă, ci numai, pu- 
țină vreme indulceşte, iară apoi mai. amară du- 
„cât ticrea. este-şi 'amăgitoare, lari: nemincinoase 
şi neschimbate, fără sfârşit ŞI nesupuse putrezirii 
sunt numai bunătăţile. cele făgăduire de Stăpă-. 
nul” meu, pre: ciâre tu le-ai nuinit nădejdi ale 

"Vieţii cei nevăzute, Și mărirea slavei şi a: tru 
muscţilor și a bucuriei. cei nespuse a acelei 
vieţi nu este cuvânt care. să le poată arătă. Că 
iată toţi.murim, cum tu însuți vezi, dară nu ră: 
mânem în mormânt, ci.voin să ne sculim, când. 
va veni Domnul Christos intru slava sa. ca să 
judece viii și morţii. Că va bucină unul din: mai 

marii ingerilor, în trâmbiţa: lui Dumnezeu, iară 
pământul crăpând,: va da ufară trupurile” Oa- 
menilor şi vor sta: toți într'o clipeală de ochi, 

înaintea judecății Celui fără de moarte și-și vor 
da seama de totce au făcut. Atunci drepţii se vor. 
împărtăşi de slavă, pre carea în. ce-chip ţi-aş 
spune-o?.Că de voiu' asemănha-o cu lumina soa- 
relui, mai. luminoasă . este ŞI mai frumoasă. De 
voiu potrivi- o: fulgerului, mai strălucitoare este. Ci nimic nu voiu puteă zice să “se potrivească cu | acea lumină, că ceeace” ochiul. n'a văzut şi urechea n'a auzit şi la inima omului nu s'a suit, aceea a gătit Domnul celorce-l iubesc pre dân- sul“, Iară ceice s'au. lepădat de Dumnezeul cel ! adevărat și nau cinstit pre Ziditorul a” toate, 'ci au slujit idolilor celor muţi şi surzi ȘI au: iubi dulceţile ceştii vieți deşarte, vor sta: goli şi ruși.
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naţi de toate păcatele câte au făcut cu cuvântul, 
sau cu fapta, sau cu gândul şi.vor fi osândiţi în 
matca focului şi în întunerecul cel dinafară, în 
plânsete - şi în. scrâșnirea dinţilor. Aceasta va! 

fi soarta lor. - 
„Crezi dară că aş îi eu atâta de ne *chibzuit şi 

“atâta: fără de minte, ca să nu voesc a: răbăă 

mii. de morţi. de acestea trecătoare numai să. 
„mă. izbăvesc de moartea cea.de veci şi să-moş- 
tenesc vieaţa :cea fericită şi nepietritoare şi să fiu 
luminat de lumina fericitei şi de vicaţă făcătoa- 
rei Treimi?. Să nu fie! - - i 

ia 16. Auzind împăratul aceste graiuri şi văzând - 
„că nu-poate plecă pre cocon nici cu măestiia 
cuvintelor, nici cu îngrozirea morţii, se miră de 
“îmţelepciunea cuvintelor lui şi-l vădiă gândul căi 

„adevărat grăeşte, dară eră robit de năravul ce 
„- se-Ântărise într'însul cu pohte rele, de .care eră 
“ţinut ca cu nişte zăbale și ca cu un frâu, de nu, - 

puteă să caute către lumina adevărului. Drept 
„aceea, se gândi să, pună: în. lucrare sfatul ce-i 
 dedese V. arahia, şi zise către cocon: 

— Cade-ţi-sc, fătul meu, să te supui poruncilor - 
melc; dară, de vremece eşti aşă de vârtos şi ne- 

plecat, să nu ne mai pricim în deșert, ci să dăm 
“loc adeverinţei. Deci, voiu strânge sobor mare 
şi voiu chemă pre ai noştri pre toţi şi pre gali- 

” leeni şi se vor prici înţelepţii marilor dumnezei 
_<u înşelătorul Varlaam, Şi de veţi birui voi cu 

Varlaam, al vostru, veţi luă dela: Dumnezeul 

vostru cele pentru. care vă nevoiţi, iară de vă 

vom birui- noi. atunci vă. veţi supune  porun- 

_cilor mele, * - . î - 

Qi !
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dară tânărul, ştiind, din arătarea lui Duninezev 
în vis, sfatul cel înşelător al împăratului, zise: —. Cum ai rânduit, aşă să fie. | i. „Avenci a -trimis împăratui - cărţi ' pretutinde:- nea şi pristavi strigând prin toare cetăţile si “satele, ca să se adune. toți creştinii, fără teamă că vor păţi cevă,. la întrebarea ce va, fi! între . mai marele şi învățătorul lor Varlaam Şi între dascălii şi popii idoleşti Şi înţelepţii haldeeșşti și „indieneşti' şi cu vrăjitorii şi descântătorii și ter- „ rnecătorii. Si se „strânse mulţime multă -de «i. părători ai spurciiciunii idoleşti, iară într'ajutoru: creştinilor eră numai Nahor, care-și zicea a î Varlaam. -- a 

“Dieci, dacă se. adunară toţi, şeză împăratul pre jelţ înalt Și -zise ritorilor “şi înţelepţilor lui: _—*"lată este înaintea voastră nevoinţă marc. “să faceţi din două, lucruri unul: Sau să întăriți legea noastră, biruind pre inşelătorul Varlaan, “Şi să luaţi dela -noi slavă. mare şi cununi de bi- ruință, sau să fiţi omoriți cu ruşine și pomenire: voastră să piară de „Pre pământ şi trupurile i - Voastre să fie date. gadinilor şi feciorii voştri să fie făcuţi robi Herescumpărați, de vă va bi: rul pre voi Varlaam, a T „- Către acestea 'zise şi fiu-său. E _—. Drept ai judecat, o. împărate“, și intor- cându-se către Nahor, carele se făcea a fi Va. laam grăi: Ştii, Varlaame, în ce slavă şi des. inierdăciune m'ai atlat, iară we mai făcut de m'am: deslipit de legea şi de- dumnezeii părinţi- lor mei şi. să slujesc altui Dumnezeu necunos. . cut:şi de pohte şi ae plăceri să mă părăsesc şi cu multe nevoințe să-mi chinuesc trupul şi pre
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tatăl şi Domnul meu să mâniiu. Deci, acum să 

te socoteşti că stai în cumpănă, că de vei birui 

în războiul ce-ţi stă înainte, vei fi slăvit cum n'a 

fost nimeni mai nainte şi arătător adevărului te 

vei chemă şi eu: voiu trăi. în învăţăturile tale şi 

voiu sluji lui Christos până la ieşirea sufletului 

meu. lară de vei fi biruit şi înşelător te vei ade- 

veri, eu însumi voiu izbândi. ocara:mea, că mă 

voiu pune cu picioarele pre pieptul tău şi-ţi voiu 

smulge limba din.gură și inima din piept şi le 

voiu da câinilor să le mănânce, dimpreună icu 

stârvul tău, ca să se înveţe cu tine 'toţi să nu 

“mai înşele feciorii împărăteşti, 

Iară. Nahor, dacă auzi aceste cuvinte, foarte 

se scârbi, văzând că .a căzut in groapa 'carea 

însuşi'o săpase şi s'a, prins: în cursa pre carea. 

însuşi o întinsese. Căci cugetă întru sine: „De 

-_voiu birui pre ritorii păgâneşti, mă va ucide îm-. 

„păratul, pentrucă nu m'am ţinut de tocmeala 

făcută cu Varahia, iară de mă voiu lăsă biruit, 

mă va ucide feciorul împăratului, pentrucă dân- 

du-mă drept Varlaam, va.-zice că l-am! amăgit 

cu. învățături "mincinoase. Deci,: ce voiu :face?”. 

- Şi gândind el, socoti că mai bine îi va fi lui, să 

- se lipească de feciorul împăratului şi să întăreas- 

că lucrurile lui. Iară gândul acesta nu fu dela el, 

ci al rânduelii dumnezeeşti, ca să se vădească a- 

- măgirea slujirii idoleşti.. - a ” 

Deci, începându-se pricirea, grăl către Nahor, 

unul, dintre ritori, . carele „eră mai învăţat de- 

cât toţi: Aa Sa 
— “Tu eşti Varlaam, carele ocărăşti fără de 

“ruşine. pre dumnezeii. noştri şi pre feciorul cel
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drag al înipăratului a se închină Celui răstigi- "nit ai amăgit? a i ară Nahor răspunse: a 
Aşă este. Eu sunt Varlaam, carele pre mincinoșii voştri dumnezeii ocărăsc, pre cum zi- Sscşi, iară pre feciorul împăratului nu l-am învă. Iuit cu amăgiri, ci l-am izbăvit de amăgire și lam apropiat de. Dumnezeul : cel adevărat. „ Zis-a ritorul: 

Se — Bărbaţii cei mari ŞI înţelepţi. chiamă pre - aceşti - dumnezei prea înalţi şi nemuritori ŞI toţi. . împărații pământului se închină lor şi-i cinstesc. Dară tu cum îți ridici glasul împotrivă . și în- . drăzneşti a-i huli? ȘI. ce arătare ai, să nu fie a. ceştia dumnezei, ci „Cel : răstignit? Iară Nahor făcă. Semn cu mâna norodului să Tacă şi incepii a grăi aşă: 
— Eu, împărate, Cu a lui Dumnezeu purtare «e: grijă am venit în lume şi văzând ceru] Şi pă- , mântul, marea şi soarele: Şi luna şi stelele, m'am mirat de frumuseţea- dor. Şi văzând că lumea. ŞI toate câte sunt într'însa se clătesc, cunoscui, să He Dumnezeu celace. ţine Şi clăteşte, Căci celce Clăteşte este mai: tare. decât ce. se clătește şi celce ţine. mai. tare decât ce este ținut. Ci cu'zic: că Dumnezeu este. celce a tocmit toate şi le ţine. Acela este fără de î inceput și fără de moarte ŞI mai presus” de patimi. şi nimic nu-i trebueşte: NICI jertfe, nici altare, Dici nimic din câte sunt văzute, 

- Acestea & Srăind eu, pentru Dumnezei cât pociu “incăpui să Şrăesc ;de.. dânsul, ian! să venim la neamul omenesc, ca să v edem cine ţine adevărul Şi cine înşelăciunea > Că arătat este, o împărate, 
S
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că în.:această lume. trei ncamuri sunt:.jidovii, 

„pre. cari-l. chemaţi . voi închinători de Dumnezeu 

şi -croştinii şi. limbile, care cinstesc. 'dumnezei 

mulţi Şi acestea :sc impart i în trei: /raldei, elini 

ŞI. eghipteni. . 

“Deci să vedem. cari: din aceştia țin adev cerința. 

şi:cari se înşală, 
„Haldeii, necunoscând. pre Dumnezeu, rătăci- 

ră după făpturi şi începură a cinsti mai vârtos 

pre făptură decât „pre. celce o a făcut. Acestora 

- e. făcură: chipuri şi le puseră nume:.Chipul ce- 

rului, chipul pământului, al. mării, al soarelui, 

al lunii şi al altor făpturi, Şi “le închid în casă, 

_de li se închină şi, chemându-i dumnezei, îi 

păzesc. cu băgare . de seamă. să nu cumva să-i 

„fure furii. Și nu pricepură. că celce păzeşte « este 

mai mare decât. ce este păzit.. Că, dacă nu sunt 

dumnezeii lor puternici de 'a-sc păzi pre ci însişi, 

* dară altora -cum vor ajută? | 

_ Deci, cu mare înşelăciune s “au înşelat haldeii, 

cinstind idoli morţi. Și mă. mir, cum nu Cunos- 

- Cură înţelepţi. lor că acelea făpturi trecătoare 

“Sunt, iară nu dumnezei! Și dacă nu sunt dumne- 

zei făpturile, “dară idolii,. adică chipurile! făcute 

„îi cinstea, lor, cum să poată fi. dumnezei? 

Ci să venim la făpturi, ca să arătăm de dân- 

sele cum că nu sunt dumnezei, ci lucruri schim- 

bătoare, făcute- din :cceace n'a fost, cu porunca! 

" Celuice este neschimbat şi nevăzut, carele toate 

"xede şi schimbă icum ii e voia, | 

Ceice grăesc că ecrul e Dumnezeu, iată se 

înşală; că-l vedem că se schimbă, că stelele apun 

Şi răsar și fac! călătorie după vremi, aducând 

vara şi. iarna; cum le este por uncit dela “
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*- Dumnezeu, și este din multe tocmit, pentru care "lucru se zice 'că are frumuseţe, Iară tocmirea, Și frumuseţea sunt lucruri ale vreunui meșter. Deci, ce este tocmit sau alcătuit sau împodobit are început și sfârşit, Drept aceea este aevea „Că, ce. . rul nu este Dumnezeu, ci făptura hii Dumnezeu. Iară ceice le par că Pământul este Dumnezeu, se amăgesc, căi iată-l vedem că este necinstit de oameni şi săpat și muncit şi călcat cu picioa- „rele nu numai 'de oameni, ci şi de vite, şi se spurcă de sângele celor'uciși şi de trupurile ce se - îngroapă în el. Deci, aşă fiind, nu este: nici pă- - mântul. Dumnezeu, ci lucru al lui Dumnezeu | pentru. trebuinţa oamenilor. _î - Si - Aşijderea și focul şi apa se spurcă și se strică de oameni şi se folosesc ide ele la nevoile lor şi nu este cu putinţă a fi dumnezei, ci făpturi ale. lui Dumnezeu: sunt, RE Se Tot aşa se înşală 'şi ceice socotesc vântul şi soarele şi luna a-ti Dumnezei, că vântul fu făcut de Dumnezeu spre mânarea' corăbiilor Şi spre Vânturarea grăunţelor de tot felul şi alte trebi, că suflă și înceată: după porunca. lui Dumnezeu, . Iară soarele răsare și apune şi încălzeşte sadurile „Pentru trebuința oamenilor Şi are împărţeală: cu alte stele, că 'este mai mic- decât cerul şi nimic n'are sub biruința. sa. Iară luna este mai mică decât soarele și luminează mai Puțin și crește şi . scade, „pentru -carg . lucru "nu-mi parea. fi Dumnezeu, e Pe “Iară ceice socotesc pre om a'fi Dumnezeu . sunt smintiţi, că vedeam pre om crescând şi îm-" bătrânind! fără voia lui şi având trebuinţă de . mâncare şi de băutură şi de îmbrăcăminte Şi su- .
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pus roâniei şi: pismei- Şi. vicleniei şi stăpânit de . 
pohte şi coprins:de dor și'suferind-de zăduf şi de 
frig . şi de moartea ce este asupră-i. Deci, nu se 
cuvine a socoti „pre, om Dumnezeu, ci făptura lui 
Dumnezeu. 
„Aș este” rătăcirea şi “înşelăciunea haldeilor.” 
- Să venim acum şi către elini și să vedem ce, 

ințeleg ei prin Dumnezeu. 
„linii, chemându-se că 'sunt inţelepţi, nebu- 

"niră mai rău decât ha'deii, că se închină la mulţi 
_dumnezei, unii parte bărbătească, alții muereas- . 
că, de cari zic să'ffie supuşi pohtelor celor rele 
Şi “uciderilor şi tuturor răutăţilor, dintru care-au 
luat început de se întâmplă, oamenilor: de au 
războae ŞI junghieri şi robie amară. Sa 

“Ci să petrecem cu cuvântul pre dumnezeii ., 
lor, câte unul pre rând, ca să vedem răutatea și 
ruşinea lor cea "multă: 

„ “Cronos mâncă pre feciorii săi. pre cari i-a fost. 
“făcut cu :0 'muiere ce.o chemă Rea. 

Zevs “s'a războit cu tatăl său şi biruindu-l, l-a” 
legat şi l-a aruncat într'o prăpastie, Ajungând 
mai apoi să împărăţească preste dumnezei, băs- - 
nesc despre el să se fi schimbat în vite şi în pă- 
sări, ca să înşele pre muerile oamenilor, cu care 
a făcut mulţi feciori.. a 

IDară, cu cale.este să fie Dumnezeu  wcigzizor 
de părinţi şi curvar? - 

_ De un oarecarele .. Hefaistos. grăesc.să fi. fose 
'schiop şi să fi cunoscut meșteșugul fierăriei şi 
să fi lucrat cu ciocanul pentru a-şi agonisi hrana, 
care lucru nu'se cuvine lui Dumnezzu a fi schiop 

şi a-i trebui ajutor dela oameni. - 
Aduc apoi pre Hermes şi zic să fie Dumnezeu, 

ț
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ŞI măscăriciu, care” lucru iarâși nu se cuvine lui Dumnezeu... ia . ca 
„Aduc și pe Asclepios să fie Dumnezeu, carele 

a fost doftor şi spiţer, meşter în amestecarea 
ierbilor:şi în facerea de plasturi, de-și agonișiă! „hrana, că eră om sărac. Iară. apoi zic să-l: fi ars rrăsnet slobozit dela .Zevs.. Deci, de vremece „fu Aselepios, Dumnezeu şi arse, cum xa putea ajută altora? | RI 
“Socot.și. pre Ares să; fie Dumnezeu, carele eră "ostaş şi mânios -şi iubitor de dobitoace și mai preurmă 'curvind cu Afrodita, a fost legat dim. preună -cu ea, Deci, un pobhtitor: şi gâlcevitor. și curvar ca acela, cum ar putea să fie Dumnezeu? 
Aduc şi pre Dionis sau Bacus să fie Dumnezeu, - „carele făceă -chefuii. noaptea Şi eră dascăl beţiei Și răpiă muerile vecinilor şi turbă şi fugiă, iară apoi fu junghiat de Titanic, Deci, celce: fu jun. - „Shiat şi nu-şi pută ajută şi eră turbat şi beţiv și fugar, cum. ar puteă să tie Dumnezeu? Iarăș pre Apolon sau Apolin: socotesc ei a fi. “Dumnezeu, carele -fiind om pismaș şi zavistnic ŞI harţăgos, țineă întotdeauna mâna pre tolba cu săgeți, gata să ucidă pre cineva, sau cântă cu Jăuta şi făcea vrăji oamenilor pentru plată. Deci,. unul ca acela poate să fie Dumnezeu? - __* Şipreo sorăla aceluia, pre Artemida sau Dia- „na, zic să. fie Dumnezeoae, carea a fost vână- 

„munţi să prinză cerbi şi porci sălbateci. . „Pre Afrodita. sau "Venera încă grăesc să fie 

„toare, având arc'şi tolbă şi alergă cu câinii prin 

Dumnezeoae, pre” o curvă ca aceea ce sau fost. Hnând cu Arăs și cu Aghis şi cu Adon, de care 

p
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Adon, dacă a murit, ea a plâns cu amar și l-a 
“Ccăutat şi până la-iad s'a coborit,:ca să-l res- 
“cumpere. Oarc se poate nebunie mai. mare ca 
aceasta, de a face adică. pre: o curvă . Dumne-- 

“ zeoae? . pp 

“Ac&stea toate” Şi multe altele, care 'nici nu se 

cade a le grăi, povestesc elinii despre dumnezeii. 
lor, dela care luând oamenii începătură şi izvod 
făceau toate -fărădelegile, spurcând pământul ȘI - 
apa şi aerul cu faptele lor cele rele. . 

Iară. eghiptenii mai Tăl au fost şi mai ne- 
 chibzuiţi, şi “decât toate limbile mai rău s'au în- 

gelat, că nu'le fură destul idolii haldeilor și ai! 
clinilor, ci încă şi pre vitele cele necuvântătoare. 
din apă şi de pre muscat și pomii și legumele a fi 
dumnezei le-au socotit. Că .unii din ei credeau” 
în berbeci, alţii în țapi, alţii în viței şi în porci şi 
în corbi şi în şorlițe și în ulii și în vulturi, “alţii 

, în crocodil, în pisică, în câine şi în lup; iară alţii 

în ciapă Şi în usturoiu și în. mărăcini și într'alte.. 
făpturi, şi văzând pre dumnezeii lor mâncaţi 
de oameni şi arşi, şi “putrezind, nu ingelegeau, be 
cisnicii, “că nu'sunt dumnezei. 
“Iată dară, o împărate,'că toate aceste închi-- 

„năciuni ale dumnezeilor celor. mulţi, lucruri ale 
„periciunii sunt şi că nu se cade a chemă dum: 
nezei pre ceice .se văd, ci pre acela se cade a 
cinsti, carele însuş,. “este nevăzut şi. vede toate. : 

Să venim acum și la. jidovi, să vedem, ce în-" 

țeleg ei de Dumnezeu? 
- Aceştia fiind nepoţii lui Avraam şi ai lui Isac 

și ai lui lacov,. crau venetici în Eghipet, şi de 
acolo îi scoase "Dumnezeu cu mână tare şi cu 
braţ înalt, cu al lui dătător de lege, Moisi, Și.
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„arătă. lor putere în multe minuni şi semne. Ci 
ei arătându-se „neînţelegători şi nemulțumitori, 
slujiră de multe ori la dumnezei păgâneşti şi 
„uciseră pre proorocii Şi pre: drepții cari erau . 
trimiși la dânşii. După aceea, când plăcă Fiului 
“lui Dumnezeu de veni pre pământ, ei bătându-și 
joc. de dânsul, l-au dât lui Pilat râmleanul şi-l 
judecară să-l răstignească, nefiindu-le rușine de 
minunile câte făcuse într'înşii. - Ci -şi azi. cin: 
stesc ei pre atotţiitorul Dumnezeu,. dară nu cum 
a învățat Domnul Christos, Fiul lui Dumnezeu, 
deopotrivă. fiind ca. păgânii; măcar de le pare 
că sunt mai aproape de adeverinţă, | 

Iară crestinii dela Zisus Christos îşi trag -nu- „mele, iară acesta 'este mărturisit a fi Fiul lui „ Dumnezeu cel de sus, carele s'a pogorit din 'cer: 
pentru mântuirea neamului omenesc şi a luat trup din fecioară și s'a atătat oamenilor, ca să-i  slobozească din înșelăciunea dumnezeilor celor 
mulți. Şi dacă a sfârşit socotința. sa cea minu- mată, gustat-a de a sa bună voe moarte cu răs- tignire, iară. după trei zile a înviat şi S'a suit la. cer. Ci, după iaceea cei doisprezece ucenici ai lui, au ieşit în toate părţile lumii şi au mărturisit „mărirea lui. Drept aceea, și până acum, ceice slujesc dreptăţii. din propoveduirea lor, se chia- „mă creștini şi aceștia sunt cari au aflat adeve- - Tința mai bine decât toate limbile ce sunt pre - Pământ. Că cunosc pre Dumnezeu celce a făcut toate şi -pre unul născut: Fiul său şi pre Duhul 

Sfânt, şi pre altul nu. cinstesc afară de acela. + Și au poruncile lui Christos scrise înru inimile lor, şi le: păzesc, așteptând. învierea morţilor și vicața veacului ce va să fie. De aceea ei curvii
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nu fac, preacurvii nu lucrează, lucruri streine nu 
>ohtesc, pre tată şi pre inamă cinstesc şi pre ve-- 
cinii lor iubesc, ce nu pobhiesc : a fi lor, altuia nu 
:ac, Yrăjmașilor se silesc a face.bine, sunt blânzi 
şi milostivi şi fug de toată strâmbătatea şi ne- 
zurăţia, pre strein îl găzduesc şi sunt gata a-şi 

Dune sufletele pentru Christos: 
Accasta este calea cea adevărată, carea duce: 

pre ceice umblă pre ea în împărăţia. cea. de veci, 
carea este făgăduită de Christos întru vieaţa ce 
vă să fie. Şi să înţelegi, O împărate, că nu grăesc 
»a acestea dela mine, ci caută în scripturile 
reştineşti şi vei-află precum grăesc. | 
„Până aici este cuvântul meu, o împărate. Drept 

uceea să se- părăsească neînțelepţii tăi ritori şi 
filosofi a mai grăi spre Dumnezeu cuvinte. de- 
zarte. Că. de folos este vouă a cinsti pre. 
Dumnezeu, făcătorul a toate şi a băgă în seamă: 
cuvintele lui, casă scăpați de osândă şi 'de 
muncă şi să; vă arătaţi moșteni vieţii de veci. 

» Acestea „dacă le grăi .Nahor, se aprinse îm- 
păratul de mânie, iară ritorii' şi popii ui stau - 

„fără de glas, neputând răspunde nimic împo- 
trivă. Iară .feciorul împăratului se bucură cu 
duhul şi cu faţa luminată slăviă pre Dumnezeu. 
„celce dă tărie celorce' se nădăjduesc într însul. 

” Iară împăratul, măcar că se mâniase cumplit | 
“ore Nahor, dară nimic nu: puteă a-i face rău 
pentru . legătura cu 'care se legase' mai nainte - 
în faţa tuturor. Deci, grăind el multe împotrivă, 
aduceă aminte lui N ahor, să se plece celor grăite 
de ritori, iară acela. încă mai mult se: întăriă şi 

'se îmbărbătă şi deslegă toate întrebările lor şi 

le vădea înşelăciunea.
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"Și lungindu-se întrebarea tocmai până seara, porunci împăratul să se spargă şoborul, ca a doua zi iarăşi să înceapă. Iară feciorul impă- ratului zise: -, i _- A — Poruncit-âi; Doamne, să fie judecată dreap- tă, adu. dară dreptatea :până la sfârșit şi din. două fă una: sau porunceşte. dascălului meu să fie într'accastă noapte cu mine, ca să ne învăţăm amândoi dimpreună celece vom să grăim mâine Şi pre ai tăi ia-i cu tine, să vă sfătuiţi, cum vă este voia, sau lasă pre ai tăi la mine şi ia pre. -! "" dascălul meu la tine, că -de vor fi: toţi la tine; al meu va trăi în scârbă şi în frică, iar' ai tăi în bucurie şi în repaos, ceeace socotesc că n'ar fi drept. i Da Deci, fiind biruit impăratul de acel cuvânt înțelept, luă. pre înţelepții și pre preoţii săi cu - sine, iară pre Nahor îl'lăsă la fiul său; tot mai năcdăjduindu-se că va „păzi celece: se făgăduise. Se întoarse dară feciorul împăratului la palatul “Său câ un biruitor ce are pre protivnicul său pri- 

5 

zonier şi chemând “pre Nahor deosebi, îi zise. .- în “taină: 
& 

„> Să nu socoteşti că lucrurile tale sunt .as- cunse, că ştiu eu prea bine că nu. eşti-tu Var: " laam, ci cititorul de stele Nahor, Ci mă mir: cum ați socotit a: ascunde fățărnicie ca aceasta și. Vaţi silit a mă coprinde cu orbie în amiazăzi: să primesc. cu Pre' lup în loc de oae. Ci iată. că gândul şi sfatul vostru eră. fără de minte ŞI ne înțelept,- iară lucrul ce ai lucrat este plin de toată înțelepciunea. Drept aceea, bucură-te, Na- hore, şi te veselește, că mult har ai aflat astăzi. dela Dumnezeu, - ădind inselăciunea - dumnezei- 
i : SR PE
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Ipr celâr mincinoși şi întărind adevărul: învățăru- 
rilor creştineşti. Şi “eu pentru: două. lucruri am 

„Suit a te luă la "mine: una, ca nu cumra, apu- 
cându-te impăr ătul. singur, să: te muncească, 
căci n'ai-grăit pre voia inimii, lui; alta, pentru 
ca să:ți plătesc binele ce ai făcut astăzi. Iară 
plata aceasta este să te îndemn a merge pre ca- 
lsa cea dreaptă, pre. care. ştiind-o “şi cu voe.ai 
părăsit-o. Că nu vei puteă trăi în veac, ci mu- 
ritor fiind, te vei duce lde aici în curând șt'va fi 

„vai de tine, "dacă te vei duce acolo purtând Sar- 
„cina cea grea-a păcatelor. Și acolo nu 6 vei pu- 
tea lepădă, dacă” nu 0 vei lepădă aici, unde este 
lesne a op Jepăă. | 

„Iară Nahor, umilindu-se de acele cuv. vinte, zise: 
„—. Bine” ziseşi, o. împărate, că _ ştiu, «pre 

Dumnezeul cel. „adevărat şi nemincinos, prin 
„carele fură toate şi ştiu judecata care va: să fic, 
“că aceasta am auzit-o din multe cărţi, ci. nă- 
__ravul cel rău a orbit ochii inimii mele şi -întu- 

: nerec adânc a coprins gândul meu, iară acum, 
"după cuvântul tău, lepădând acoperământul în- - 
. tunerecului, voiu alergă către lumina feţii: Dom- 

- nului, că doară va iertă păcatele mele ce any. 

i greşit din. tinereţe până într'această vârstă ce 
“. sunt şi care sunt la număr ca nisipul mării. 

Acestea cum le auzi feciorul împăratului, în 

dată se sculă şi începi a-l încurajă şi a-i vorbi 

incă şi mai tare de Christos, carele.cu mulţimea 

desăvârşitei lui iubiri de oameni a deschis poarta - 

o cerului: tuturor: câţi se - întorc către dânsul cu 

căință, și plăteşte plată deopotrivă 4 celorce vin 

în. vie în, ceasul cel dintâi şi la al treilea și la al -
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aselea și: la al nouălea și la'al unsprezecelea, 
„cum zice la Evanghelie. a 

Acestea şi altele grăind dumnezeescul tânăr celuice îmbătrânise în răutăţi, ca cu nişte ierburi 
„de leac i-a dăruit sănătate -curată şi-i pruni fă- găduiala că el voeşte a căută de acum mântui- rea şi a nu mai vedeă fața: împăratului, ! - Auzind acestea feciorul împăratului,. sc! bu- „cură foarte și luă pre Nahor în braţe şi-l sărută şi se rugă lui Dumnezeu pentru el, supă care-l lăsă de se duse din palat, .. -.: SR 

ară Nahor, ieşind de acolo cu suflet umilit. alergă în pustie ca un: cerb Și, ajungând la peş- , tera unui călugăr îmbrăcat cu. cinstea: preoţiei, căzu la picioarele lui vărsând lacrămi şi începi a se învăţă din acel ceas precum este obiceiul, -iară nu după multe zile primi sfântul botez. "Iară a doua zi, auzină împăratul de ducerea. „lui Nahor, se "părăsi -de nădejdea ce aveă în e! şi pre unii. din înțelepții lui cari atât de tare fu. seseră biruiţi cu rea 6cară îi batjocori, iară pre alţii cu vine de bou îi băti şi le mânji. feţele cu: funingine şi-i goni dela fața sa. Şi de atunci pu mai cinstiă pre popi, nici jertfe nu mai aduceă' idolilor, având cugetul împărţit: că de o.parţe „huliă neputința dumnezeilor lui, iară de altă parte se temeă de: vieața cea vârtoasă a Evan- gheliei, că nu putea să se smulgă lesnc din »- biceiurile cele rele şi de pohte, a Iară feciorul. lui petreceă” la curtea sa” în tă: cere şi săvârşirea . tuturor virtuților Creştineşti, cum învățase dela Varlaam. SE i 

17. Într'acea vreme eră paznicii mincinoşilor
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dumnezei, de slujiau toţi oamenii şi veniă şi 
împăratul și aduceă daruri şi jertfe, 

Deci, popii se temură să nu cumva să nu vie 
împăratul. la capiştea ido!ească și să fie ei lipsiţi 
de darurile 'ce le dăruiă el şi de alte. prinoasâ, 
Se sculară dară şi se duseră la O peşteră . în- 
lăuntrul pustiei, unde. locuiă un vrăjitor, cu nu- 
mele Teyda, pre carele și împăratul îl cinsti 
mai mult decât pre toți şi-i zicea Iprieten şi 
dascăl. Pre acesta-l chemară într'ajutor şi-i spu- 
seră de nesuferirea împăratului către idoli şi 
ce lucruri făcuse feciorul împăratului şi de câte 
grăise Nahor la sobor. . 

Deci, luă Tevda în mână un toiag de salcie 
înfăşurat cu o piele de ae și plecă, cu slugile; 
sale. Iară când auzi împăratul că vine, se sculă 
din jeţ şi-i ieşi întru întâmpinare şi-l săruti. şi 
„dede poruncă de-i aduseră scaun să şază a- 
proape de dânsul. | | 
"Deci, zise Tevda către împăratul: 
— În -veci să trăeşti, împărate, acoperit ide 

mila marilor dumnezei. Auzit-am cum te-ai ne- 
voit cu mare nevoință împotriva gali'cenilor şi 
te-ai încununat cu cununi luminate. de biruinţă. 
Drept accea am -venit să săvârşim praznic de 
inulţumire, junghiind tineri şi fete nemuritorilor 
dumnezei şi o sută. de boi şi alte vite multe, 

dară împăratul îi răspunse: - 
— N'am biruit, bătrânule, ci noi am fo:t bi- 

ruiti. Că ceice ezau cu noi fură protivnicii noştri 
şi aflând oastea noastră slabă, d> tot o surpară. 
Ci tu, de ai vre o putere, ca săi ajuţi legii noas- 
tre, spune-mi,
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Iară Tevda răspunsuri. ca acestea acde îm 
“păratului: E 

—. De pric&a şi de. cuvintele cele deşarte ale 
galilecnilor, să nu te serii, o :împărate; că nu 
"vor răbdă măcar să.vie înaintea feţii: mele, ne 
“cum'să se întrebe cu mine. Ci, ca să ne fie lesne, 
şi mai: îndămână spre această nevoinţă și ca 

„să ni se îndrepteze toate lucrurile *spre bine, 
înfrumuseţează acest. praznic mare Şi te îmbracă 
cu mila marilor dunmnezei ca cu o platoşă tare. 

Și -făcă împăratul precum zise vrăjitorul şi 
aduse idolilor jertfe: multe, cât: urlă orașul de_ 
mulţimea zbicretului dobitoacelor. şi văzduhul se 
spuicase de “aburul. Jertfelor, în 

Iară după aceca -zise către Tevda: 
— Iată acum, cum ai poruncit am fi icuţ, îm- 

"plineşte- ți dar făgăduinţa şi pre fiul meu, carele. 
s'a cpădat, de dumnezeii noştri, izbăveşte-l de 
înşclăciunea creştinilor, că cu nici un leac n'am 
putut află acestei răutăți, „Că de am vorbit .cu 
dânsul cu blândeţe și cu smerenie, n'a! luat în 
şeamă cuvintele mele, i iară de am grăit cu groază, . 

„mai. vârtos se impotrivi ă. Deci, de. „acum stoată 
nădejdea mca în tine o pun. | 

„Iară Tevda zise: - ae 
—. Află-se mie meșteșug căruia nimeni nu-i 

va sta împotrivă, ci curând se vă muiă. gândul 
„cel vârtos. „2 fiului. tău mai mult decât nişte - 
ceară, ce ar fi, apropiată de o văpae. de foc, 
Și acest meșteșug este, o împărate, ca, pre toți 
câţi slujesc înaintea. feciorului. tău să-i 'alungi 
dela: dânsul şi să alegi: nişte. mueri frumoase ş 3 ” împodobite, să fie în toată vremea cu dânsul să 

a 
“ 

ns



  

shijească.- Tară cu voiu trimite. la dânsul pre un. 
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«duh, carele este mic rânduit spre, acel: lucru și. 

voiu aţâţă focul 'dulecții cei trupeşti şi cât se. 

va "culcă numai odată .cu una, din. acele. mueri,.” 

„de nu, vor fi după aceca! toate. pre vVoia.ta, a- 
:tuncea să nu fiu eu de nici o treabă și ţie urit 

şi vrednic ds mari munci, iară nu. de cinste. Că 

nimic alt: nu. poate înduici “cugetele bărbaţilor ca. 

“faţa muerească; Ascultă și O: poveste, carca va . 

întări cuvântul mcu: 

5. — Era un împărat oarecare ncavând feciori. 
şi foarte întristat eră în cugetul său de aceasta. 

Dară dobândind..el fecior, i-se timplă inima de 

bucurie. Iară doftorii ziseră: „Acest cocon, de 

va. vedeă soarele, saw focul, până la zece ani, 

va orbi, că tocmeala ochilor. lui așă arată“ ară 

împăratul, dacii auzi aceasta, porunci să cio- 

"plească o stâncă şi să facă casă, ca o peşteră, 

işi să închizi „acala pre cocon Cu doicile. lui. 

Şi se făcă aşă. Iară dacă se împlinită zece arii, 

“scoaseră, din acea căşcioară pre coconul, carele, - | E, 
“nimic din „ale ceştii lumi nu văzuse. Şi puse îm- 

păratul să aducă de toate inaintea lui și pre 

rând să-i arate : bărbaţi, muceri, aur, argint, mâr-. 

găritar, pietre scumpe; haine luminate, carâte 

împodobite, cai împărăteşti, călăreți, cirezi de 
y 

boi, turme de oi, mai pre scurt, toate câte sunt. 

Si întrebă coconul de toate, cum se chiamă, jară 

usile îhpăratului: îi spuneau “numele tuturor. 

Şi când. întrebă „de numele imucrilor; zise cu 

fuma unul din spătarii împărăteşti: „Acestea 

sunt dracii cari înşală pre oameni“. lară coronul . 

„se îndulci d; „pohta lor mail mult de: Ar. dle, toate 

câte văzuse: Și darâ-l duseră la îm păr aul și
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“ întrebă ce-i este mai drag din toate câte a văzut, răspunse: „Alt nimic nu mi-a plăcut fără numai dracii ceia ce înșală, pre oameni“. Iară împăratul se miră de cuvântul coconului şi socoti ce lucna mare este dragostea muerilor. E 
„Deci, şi tu să nu gândeşti. că vei pute plecă! într'alt chip pre fiul tău. | o 

Împăratul! primi cuvântul cu bucurie și duse feciorului său fete: alese şi foarte frumoase ŞI împodobite, ale “cărora haine luciau ca aurul, şi cu alte: ferecături şi scule "erau împodobite, - Acelea aveau să-i slujească, iară” pre slugile care-i slujiau pre toate le scoase din curte afară, ară acel suflet curat, 'simţind! năvălirea hi- „» Cleanului şi văzând Că vine asupră-i războiul cugetelor rele; puse altă pohtă împotriva pohtci 

„„Prea- curatelor. suflete, și de cămara şi de.nuntă. dela. carea: vor fi lepădaţi şi legaţi de mâini şi -. . de. picioare Şi aruncaţi în întunerecul cel din a- „» fară, ceice şi-au spurcat haina de nuntă. Pentru aceasta cu. lacrămi fierbinţi se rugă şi chemă “pre Dumnezeu într'ajutor nopţi întregi... | - „Și eră printre acele fete una :mai frumoasă, „decât toate, fică de! crăiu robită şi dusă lui A- -Venir ca mare dar, Pre aceasta o alese hicleanul,  : ca să amăgească pre înțeleptul tânăr, "Că: ziceă. fata către el, că ea 'se va face “creştină, dacă se] „Se va culcă numai odată. cu ca, ară el de mân. - „tu:ca ei foarte grijindu-se, sta în cumpănă ce 
+ 

ad = [Şi su A . . î. ă 

treoue să facă, Dară rugându-se multe Ceasuri, aromi puţintel Şi se văzu. pre sine unde fu dus. 
x
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de nişte înfricoșaţi prin niște locuri pre care 
niciodată nu le văzuse. Mai întâi eră un câmp. 
mare cu flori 'mirositoare 'şi pomi de tot felul 
şi frunzele lor sunau clătinându-se de un vânt 
ușor și lăsâu miros plăcut. Şi printre pomi erau - 
scaune de aur, împodobite cu pietre strălucitoare. 
şi paturi cu aşternuturi a căror frumuseţe nu se 
„poate spune.. Şi izvoare de apă limpede şi cu- 
„rată veseliau privirea. De acolo fu .dus într'o 
cetate carea lumină -cu o strălucire nespusiă, “că. 
aveă ziduri. de aur curat cu pietre scumpe Și 
turnuri înalte. Iară deasupra ei străluciă o lu- 
mină cu raze curate, de umpleă toate ulițele şi 
umblă printr'însa. nişte tineri cu aripi, care cân- 

“tau cântare cum na auzit auzul omenesc. Şi 
„auzi glas grăind: „Acesta este repaosul' drep- 
ilor, aceasta este veselia celorce -au plăcut, lui 
Dumnezeu. 

Și scoţându-l pre el de acolo. acei bărbaţi în: 
fricoșaţi, cari-l purtau, ziceau să-l ducă îndărăt, 
iară el, fiind de tot încântat de. acca frumuseţe, 
ziceă:. „Rogu- vă, nu mă lipsiţi de această bu- 

curie nespusă, ci-mi daţi şi mie si „locuesc în- 
tr'un. unghiu al acestei cetăți“. Iară ei ziscră: 
Nu este cu putință a fi tu acum! aici, ci “cu multă 

sudoare vei intră, dacă te vei nevoi“ 
Și ieşind de acolo, trecură un câmp mare. 

gi-l duseră în niște locuri întunecoase, unde eră: - 

nevoie mare şi jale multă și cuptoare de foc. 

ardeau şi viermi sc târau şi munciau pre ceice 

"sălăşluiau acolo, şi puterile cele mincinoase stau 

împrejurul cuptoarelor şi unii erau cumplit arși 

Şi se auziă glas, zicând: „Acesta! este locul pă



-, 
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 cătoşilor. aceasta este muncă celoreo, sau spuz cat cu fapte. urite', 
Şi. deşteptându- se indati: şi siindu-s -Și în fire, se cutremură - și Iâcrămi îi - "curgeau! din: ochi. că înțelegând el. ce închipuiă acea vedenie . ce văzuse în vis, pohtiă bunătăţile ce văzuse ŞI se ingroziă. de muncile. ce privise, iară de toată; frumuseţea acelei fete şi a <elor dimpreună cu că eră COprins "de scârbă, se culcă în pat și nu aveă „putere a 'se scut 
“Daci, trimise vorbă tatălui stiu de boala şi! -scârba de care fu coprins, ȘI-L zisa: 
— Pentruce. Sătişi curse picioarelor mele şi şi-ni gârboviși sufietul? „Că'de nu-mi ajută Dumnezeu, „ Puţintel eră ca-să mi se sălăşluiască sufletul în. iad, Ci acum, de vreniece tu ţi-ai astupat ure- <hile, nevrând. Să auzi glasul meu,  careleiţi grăesc. cele bune, -Încai, pre mine. nu mă opri de a- umblă pre. caiea. cea drea aptă. Ci vreau să las toare şi să ajung locul unde se află Varlaam. sluga lui Christos, Şi cealaltă vre:ne a vieţii mele ;. cu dânsul acolo să o Săvârşesc. Iară de-ţi este. "voia să-mă ţii cu silă, „de scârbă şi de jale CU- rând mă, vei vedeâ mort şi apoi ni te vei mai. . hemă tată, nici vei mai. ave că. fecior. . i 

„X8.. Iară împiiratul, fiind as: toate piirțile in: nedumerire, chemă pre” Tevda și zisc: 
- 0, prea: înțelepte, toate câte ai poruncit am făcut ȘI nici: un foloș hu puturăm află,. Ci, acum, de ţi-a mai rămas sreun esteşug,, să-l - „Cerciim şi: pre acela... 

evada pohti să meargă să vor "bcască cd cu
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feciorul împăratului. Deci, dimineaţa îl Juă îm- 

păratul şi merse cu dânsul la cercetarea tiu-siiu. 

Și dacă şeză împăratul, începi. a-l mustră pentru 

ncascultarea şi voia lui cea nemuiată, 

„ară el se întări şi zise,. că nimic nare mai 

“scump şi mai cinstit decât dragostea lui Chris- 

“os, iară .'Tevda şeză între dânşii şi zise: 

— 0, loasafe, dară ce rău cunoscuși dela 

dumnezeii cei fără de moarte. de te-ai lepădat 

de slujba lor şi pre al tău tată şi împărat mâniin- 

du-],. te făcuși urât. tuturor oamenilor? Au nu 

este vicaţa ta dela dânşii? Au nu te-au dăruit ei 

tătână-tău, ascultând rugăciunea lui şi izbăvin- 

du-l de legătira stârpiciunii? Ă 

Multe alte. cuvinte deșarte şi prici fără de 

folos puind înainte celace îmbătrânise în rău-. 

“tăţi, înşiră cuvinte impotriva mărturisiri! Evan: 

“ghelici, vrând pre aceca sii o ocărască, iară pre. 

“cele idoleşti să le întărească. 7 | 

Iară fiul împărăției cei de sus tăcu puţintel 

siapoi zise: o. 

—. Ascultă tu, prăpastia -cea fără fund a în- 

şelăiciunii şi năai întunecatule decât întunerecul, . 

pentruce silești a hull mărturisirea cea mântui 

- toare, prin care cele întunecate sau luminat Și 

cei rătăciţi au aflat calea? Spune-mi ce este mit 

bine: AA sluji lui Dumnezeu, a tot creatorul, înce - 

pătufa şi izvorul tuturor bunătăţilor, a cărut pui- 

tere nare margini, de a cărui slavă este plin 

„cerul și pământul? Au mai bine este a sluji dra- 

cilor celor pierzători şi idolilor celor muţi și 

surzi, a cărora slavă sunt toate fărădelegile, cari: 

sunt scrise în cărţile turbării voastre: 

z



- 
Pi s, 104 __loan Mihălcescu .. 

IDară nu vă este rușine, blestemaților, a vă închină lucrurilor celor scobite de mâini one. neşti?. Că scobind piatra și cioplind lemnul, le chernaţi dumnezei şi le. jertfiți boi şi viței din cireadă, cari rai de cinste sunt decât idolii că. rora, se jertfesc,. că pre idol l-a făcut omul, iară pre vită o a făcur Dumnezeu. Și cu Cât mai în-, țelegătoare este acea vită necuvântătoare decât tine, cuvântătorule ? Că aceea ştie pre celace o hrănește, iară tu nu cunoşti pre Dumnezeu de carele fuseși adus din ce nu crai şi care te pă- zeşte. Ci, chemi Dumnezeu ceeace vedeai mai deunăzi turnându-se: în foc şi bătându-se cu.cio- canul şi cioplindu-se. cu tesla, și ceeace se strică Şi“se. sfărâmă și se 'rugineşte și este vândut cu Preţ mai mare, sau mai mic, după materia din care este făcut, -. - a „ Ruşinează-te,;. nebune, lăudâna. unele” ca a- cestea; că te-ai înstreinat ide adevăr şi 'te-ai în- şelat cu chipurile cele mincinoase. Ridică-te dăr, | becisnicuie, caută în sus şi cunoaşte, că mai bătrân şi mai mare şi mai puternic şi mai pri: ceput eşti tu decât dumnezeii tăi, pre. cari. tu însuți. i-ai: făcut, E e Pentruce dară slujeşti celor! nesimţitori? Şi - de n'ar fi meșteșugul cioplitorului. de piatră, sau al teslarului, sau a] făurarului, tu n'ai . ave! * Dumnezeu. Și de n'ar păzi strejarii, ai „pierde “Pre dumnezeii tăi, Nu se-cada dar a râde de .voi, nebunilor şi orbilor Şi neînţelegătorilor?. Deci, _“ acestor. idoli nesimţitori şi de piatră şi de au, şi de argint, mă înveţi să: mă închin şi să slujesc „Inchinaţi-vă lor toţi câţi Sunteţi în -chipul lor, - 
„dară. eu. Dumnezeului. celui adevărat slujesc și



Varlaam şi loasaf | 105 
, 

ui mă voiu aduce pre mine însumi jertfă.” Că 
„ceice slujesc lui, rnăcar de vor şi pătimi ceviu 
'în această vieaţă,. tot vor culege poama platei 
lor, roada cea fării de moarte întru împărăţiaj 
cea fără sfârşit și în fericirea dumnczee »ască. 

Iară. Tevda. zise- către dânsul: 
| — Adeverit lucru este cum că credinţa noas- 
tră o au legiuit înţelepţi mari şi mulţi și mi- 
munaţi învățători, în bunătăţi și în. măestria știin- 
'ței vestiți. Şi toţi împărații şi: „puternicii pimân- 
“ului o au primit ca bună şi fără de greşală, 
dară pre cea galileenească o au mărturisit nişte 
“oameni proşti şi neştiuţi și săraci şi încă şi; 
'dintaceia puţini. Cum dară mărturisirea acelor. 
ipuţini şi mojici să fie mai de: cinste decât pu- 
merea de lege a: celor mulţi. şi mari şi străluciți 
:cu înţelepciunea? Şi ce arătare va putea fi, cum 
„Să fi grăit aceia.adevărat, iar aceştia să minţă? 

Iară feciorul împăratului: indată, răspunse şi 
zise: , 

—  Rătăceşti, Tevdo, ȘI nu vrei să te lași 
ide năravul tău şi să auzi vioara "cuvântului Şi 
să trăești. Că de tine a zis proorocul: „De-şi 
ia schimbă harapul negrcala sa şi râsul pes: 
triciunile sale, şi tu vei putcă tace bine“, Că. 
dată celece tu însuţi ai zis, că adică. credința 

 idolească este lăudată de mulţi şi minunaţi în-- 
ţelepţi, iară cea, creştineasci de puţini şi proşti, 
arată tăria credinţei noastre cei bune şi slăbi. 
ciunca învățăturilor voastre celor hiclenc. Ci a 

voastră având ajutători înţelepţi Și sprijinitori 
tari, iată că se stinge şi se topeşte, iară a noas-. 
îră, neavând niciun ajutor omenesc, străluceşte 

4



205 Da loan Mihăicescu 

. , . - 

  

mai. Vârtâs decât. sdârele şi s'a întins până la 
marginile pământului, Că de-ar fi pusă de nis- 
caiva ritori şi înţelepţi, și de-ar aveă sprijinitori 
împărați și puternici, tu; hicleane,. ai zice, că 
„acestea sau făcut cu puterea omencască. Iară 
acum, văzând “sfânta Evanghelie. propoveduită 

de nişte pescari proşti şi gonită. de muncitori 
puternici, dară stăpânind marginile lumii, ce alta 

“” poţi zice, decât puterea lui Dumnezeu cea nebi- 
“ruită oste ea? „Deci, ce arătare a adevărului cei 
„Yrei,.0, ncînjclegătorule, mai bună şi mal aicvea 
decât aceasta? Că ale: noaştre toate adevărate 
sunt, iară ale "voastre „basme ; ŞI minciuni, şi noi 

„vom rămâne, iară. voi veți pieri, că de voi a. zis proorocul:. Vă ăzul. pre. păgân . înălțându-se 
„foarte şi suindu-se ca chedrii Libanului şi trecui 

ȘI nu mai'er a şi intrebai de locul lui şi nuscaflăt. 
Că precum! picre fumul ŞI se topește ceara de aţa focului, așă veți pieri, iară de Evanghelie a - 
zis: Diomnul: „Cerul: ŞI pământul vor trece, iară „cuvântul meu nu va trece”, : 
-Cr'şi dumnezeeștii şi prea înţelepţi vânători a „toată luinea Străluciră cu semne şi cu minuni ne- auzite-şi cu multe chipuri de puteri dăruiră orbi- „lar vedere, surzilor-auz, şchiopilor umblare, mor- „ţilor. vieaţă, că şi umbra lor vindecă bâalcle ŞI numele lor scotiă. Pre draci. Dară ti, ce ai a zice «dle înţelepţi și de. ritorii tăi; a căror înțelepciune „0 întoarse Dumnezeu întru” nebunie? Spune- ni, ve lucru de pomenire au lăsat în lume acei. aju- tiitori ai diavolului ; ŞI ce vei zice de dâ inșii, fără numai dobitocie şi TUŞine Șt meșteșug. deşert: E Auzind acestea „Tevda, rămase mut ŞI târziu abiă ce- şi veni în ticăloasă simţire, Că: atinse cu:
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vântul mântuirii: inima lui cea întunecată și de 
“multă. căinţă fu coprins pentru faptele 'lui cele 
din trecut şi” fugi dela. înșclăciunca idolească în 
spre lumina creştinătăţii, iară împotriva vr ăjilor 
șia farmecelor cu atâta se ridică cu .cât mai 

„ nainte eră .cu dragoste; Deci, - stând în mijloc, 

I
i
 

. 

strigă “către „împărat/ cu glas marc: .. | 

— 0, impărate, cu adevărat “ duhul lut. 

Dumnezeu lăcuieşte în feciorul tău şi: de acum 

„niciun răspuns ni mai avem, că, "cu adevărat, 

maâre 'este - Dumnezeul creștinesc, mare este Ie: 

gea lor, mare taina lor! 

Li 

Apoi, întorcându-se „către feciorul împăra- 

tului, zise; Ş 

— Spune- -mi, 0, luhainatule la suflet, primi- 

mă- va Christos, dacă. mă voiu” desbără de fap- 

tele mele cele: rele şi mii voiu înto: urce „către: 

dânsul? 

„Jară mirturisitorul adevărului zise: 
1 

„Adevărat, adevărat, te va primi Şi pre 

tine şi pre. toți câţi se vor întoarce, către dânsul. 

Şi nu va primi prosteşte, ci cum primeşte un 

tată pre feciorul său când vine dintr'o ţară de- 

„parte, aşă întâmpină Domnul” pre - celec se în-: 

„toarce: din calea strâmbătăţilor, că-l in în braţe 

ŞI-l sărută şi-în acel:ceas se duce dela. el” ruşineii 

- ȘI grozăvia păcatelor. şi-l îmbracă în haina mân: 

tuirii și în vestmântul: cel. prea luminat al slav cl 

și'se veselesc puterile; cereşti şi prăznuesc afla - 

-Yea oci celei „pierdute. Că însuși Domnul a zis: 

Aare bucurie. -se face în cer pentru un păcă- 

tos ce se pocăcşte“ şi „N'am venit să chem pre 

“cel drepți; ci pre. cei păcătoşi la pocăință! IA
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Acestea auzind Tevda, numai decât ieși și, 
ajungând la peştera lui, arse în foc toate cărțile 

„de vrăjitorie” şi de fermecătorie: ca pre nişte 
începuturi a toată răutatea şi comori ale tainelor 
drăceşti. De acolo se. duse la peştera “acelui 
bărbat sfânt la care se dusese şi Nahor şi în- 
văţându-se de el şi- postind, s'a” curăţit cu-dum- | 
mezeescul botez şi petrecea după aceca în căință 
pentru păcatele ce făcuse şi cu lacrămi ŞI Sus- pine făceă pre Dumnezeu milostiv. | 

19. Acestea întâmplându-se, eră împăratul - îoarte întristat şi cu multă grijă în suflet, Deci, 
chemă pre boierii lui la sfat -şi „dădură. mulţi! 
multe sfaturi, iară. Varabhia zise: .... a 

— Impărate, un lucru se cădeă a: face fiului 
tău, ca să se plece poruncilor tale şi-să slujiască 
“-dumnezeilor noştri şi nu l-am făcut. Acest lucru 
este să împarți împărăția ta cu. dânsul şi aşă cu 
binişor se va! mută, poate, din nou către legea 

„noastră, iară de nu o va face nici aşă, să știi că! 
„cu sila nu-l vei întoarce, ci să-l laşi să trăiască în . legea creștinească, spre a'nu fi tu lipsit de fecior. 

Și plăcă cuvântul acesta tuturor, iară împă- ratul chemă la sine pre fecioru-său Şi-i. zise: 
_-— De vremece mă ostenii atât de mult şi. te -aflai spre tot lucrul neclintit și nesupus cuvin- telor mele, iată acum. împart împărăţia mea: cu - tine și să te faci împărat într'o- parte. Acolo. îţi ! va fi în voe să mergi pre calea pre carea: pei! | pohti fără de: opreală, E - 
„ară tânărul zise: 

7 

— Eu Pohtiam să caut pre acel bătrân, carele !



“a 

„+ 

Varlaam şi loasai 408 

mi-a -arătat calea mântuirii, să-mi. iau ziua bună 
dela toate. şi cealaltă vreme a vieţii mele îm-.- 
preună cu dânsul să o. petrec. Dară, de vremece - 
în lucrurile ce-mi spui tu nu zace periciune aevea: 
și înstreinare. de Dumnezeu,. -mă voiu plecă. ție; 

"părintelui meu. |. Pe | 
„Deci, auzind împăratul cuvânt: ca acesta” din: 
gura fiu- -său, se umplă de. veselie şi împărți ţara.. 
în două şi puse pre fecioru-său împărat preste - 

„partea ce-şi alese el şi-l împodobi cu coroană. 
Şi-i dete sfetnici Şi căpitani. şi porunci că. oricine : 
va vrea să se ducă cu el, să fie slobod a o face. 

Iară Ioasaf cum luă putere sa îmnărăţiei, puse 
„semnul cinstitei cruci prin'toate v_nurile. şi dă- 
„râmă capiștile Şi altarele idoleşti: şi pre idoli de 
_pre stâlpi i ii surpă. Şi zidi în mijlocul cetăţii întru. 
„care-şi aveă scaunul său împărătesc biserică mare 
şi frumoasă. în cinstea lui Christos Dumnezeu. 

„Şi adună acolo norodul, iară el sta în mijloc și 
se da la rugă foarte cu deadinsul şi. învăță şi 
mângâiă pre toţi câţi erau supt: stăpânirea sa. 
Şi le spuneă cu cuvinte line şi blânde, că na 
pobhtiă să fie norodului frică de dânsul pentru. 
puterea împără;i ici, ci cu smerenia şi blândeţea. 
să-l tragă la sine. Iară toți câţi erau ascunși prin. 

“munţi, şi prin peşteri. de frica tătână-său, preoţi 
Şi călugări Şi episcopi,: ieşi Tă 'din.să'așele lor şi-i. 
ajutaucu cuvântul la s:â:pirea înşelăciunii ido- 

leşti și la răspândi. ea şi întărirea, credinței creş- 
tineşti. Și încă și averea sa toată o împării săra: 
'cilor loasaf, că cercetă temni:e!e și ocnele şi | 
pre cei închişi pentr u datorii sloboziă, plâtindu:le
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 <atoriile, ȘI copiilor rămași fără tată şi. văd elor 
„Și sătacilor. le'cră tată milostiv şi bun. ăi 

* Deci,: preste puţină vreme. pătrunzând pretu--" 
„“indeni vestea. atâtor -bunătăţi ce făceă. cl, toţi 

se lepădau de închinarea la idoli şi alergau la 
“Ioasaf împăratul de priiiau legea creștincascii 
"şi. luau -îndestulare. “sufletească și trupească. A- 
şijderea făceau mulţi din împărăţiă tătână-său, 

„cât creșteă şi se. întăriă casa lui Ioasaf, iară - a 
lui: Avenir -se micşoră şi» slăbiă. Nea | = 

Acestea vi ăzând Avenir, târziu deabiă îşi veni 
în" fire și în simţire, de” cunoscă: deşertăciunGa. 
imincinoșilor dumriezei și strângând pre sfetnicii - 
săi, 'scoase. la lumini, cugetele, „sale, ari ci toți 

Întăriră DE o a 

“Deci, scrise, carte, fiului său „Toăsăt îti! acest 
= ship e ea a . 

 Avenir inipitrat, prca iubitului meu fiu. Tea 
saf, bucurie, * - . : în 
Cugerc îmi intrară: în: suflet! Şi rău mă turbu- | 

“rară, iubite fiu, că ale noastre toate le văz- ple-. 

„rând. cum piere fumul, iară celece sunt'ale cre: . 
dinței” tale le văz strălucind mâi vârtos. decât |. 
soarele” şi venii în simţirc. și cunoscui că celece 
mi s'au zis-de ciitre tine sunt. adevărațe şi că sie 
acoperiă întunerccul adânc al păgânărăţii şial 

„păcatelor, de nu puteam căută spre adevăr şi 
spre Ziditorul tuturor, ca să-l cunoaştem: Cigi 
lumina cea strălucitoare carea, ne- al. arătat tu, 
NOI, închizând ochii, nu vream să-o vedam, iar: i” 
ţie: multe răutiiți îţi arătam ŞI "din creştini, val 
becisniceşte pre mulţi am” ucis Acum însă acea 
negură groasă scuturându-s: do pre ochii DO, 

* 

, .. _ . : - N
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tri, -văzurăm 0 rază. mititică de adevăr. Ci şi 
„pre această rază sc ispiteşte să o întunece alt 
nor, „puind. înainte mulţimea răutăţi ilor mele și 
cum că eu sunt urit lui 'Chri 1stos ŞI neprimit ca 

un pismaş ce am fost ui. ” 

: Deci, tu, fătul meu. cel dulce, celece.. zici de 
acestea curând mi le fă, arătate şi mă învaţă pre 

mine, tatăl tău, ce mi'se cade să fac, şi mă în- 

dreptează către: înţelegerea cca, de folos“ 

Primind Ioasaf cartea se umplă de bucurie, 
mulțumi lui Dumnezeu că a ascultat glasul ru- 

găciunii sale cei cu osârdie,.de a muiat inima 

tatălui său şi numai decât sc găti de purcese de 
acolo cu cinste împărătească şi sosi la impărăţi: L 
ătână-său. Şi cum fu spus tătână-său de venirea 

sa, îndată-i ieși întru întâmpinare şi luându-l în 
braţe, îl sărută şi făcu ospăţ:tuturor oamenilor 

pentru venirea lui,, iară” după accea şezurii a 

mândoi i în taină. i 

Deci, cine ar putea. spune toate câte a gerăie 

atunci feciorul! împăratului? Şi cu câtă înţelep- 
ciune dela Duhul Sfânt învăţă pre împărat de-l 
dumină, cu lumina: cunoștinței ? Deci multe spuin- | 
du-i. de Dumnezeu, îi arătă credinţa cca bună şi. 
îi potoli cugetul, vorbindu-i -i şi de neurmata mi- 

iosârdie a lui Dumnezeu, curele... este. gata a 
pruni pre ceice se întorc către dânsul cu pocăinţi 
“Și cum. că nu este păcat. carele să „poată birui! 

“pre mila lui Dumnezeu, 

Şi umilindu:se împăratul LE acea înţelepciune 
învățată de Dumneze u, cu glas mare şi cu stiilet 
Jicrbinte .mărturisiă pre Christos şi se inchină
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<institei şi. de vieaţă făcătoarei cruci în ochii 
tuturor, . e ÎN 
_Aşijderea vorbi prea înțeleptul Ioasaf de cre- - dinţa cea bună și Către voevozi și către boieri, şi către slujitori şi către gloatele care veniseră! atunci la dânsul, de strigau toţi cu un glas și ziceau:,. a | 
„„>Mare este Dumnezeul creștinesc şi nu este 

alt Dumnezeu afară de el“, 
Iară împăratul Avenir, umplându-se de râvnă dumnezeească, sări asupra idolilor de aur şi de 

„argiht ce-i aveă în palat Şi-i făcă fărămițe și 
împărţi săracilor. Aşă fură şi-ei de. un folos. 
După aceea dărâmă din temelie. şi arse capiştele şi-altarele idolești şi 'zidi în tot locul bisericii 
sfinte lui “Dumnezeu, Apoi'venind un arhiereu, 

„Săvârşi: asupra lui dumnezeescul botez, ds care 
lucru se bucură “el cu bucurie nespusă.: | 

Aşă. deslipindu-se- împăratul Avenir de vicaţa 
sa cea spurcată şi căindu-se de celece făcuse, dede fiu-său toată domnia împărăției, iară el lă- cuiă deosebi, petrecând în post şi în rugăciune 
neîntreruptă. către „Dumnezeu, ca să-i ierte no- „ianul păcatelor lui. . Iară, după patru ani, simțind că i-se apropie obştescul sfârşit, mulţumi lui Dumnezeu că l-a ..-- luminat: cu lumina sfântului botez şi l-a invred: nicit de pocăință Şi chemând pre-iubi:ul său fu, îl sărută de multe ori şi apoi își dede' duhul, grăind: „lubitorule da oameni, Dbamne, în mâi: nile tale dau suitletul meu“, o Si Aşă se mută sufletul lui Avenir. către Domnul. lară loasaf cu lacrămi cinsti sfârşitul tătână: 

4 “ 4 

a 
1
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său şi petrecând. trupul lui cu cinste, N! puse în 
mormânturile bărbaţilor. celor temători de 
Dumnezeu şi şapte zile nu se depărtă de mor- 
mânt, ci hici de bucate, nici de băutură, nici de 
odihnă aducându-şi aminte, necontenit se rugă 
lui Dumnezeu pentru odihna. sufletului tătână- 

„său. Jară a opta zi, intrând în palat, toată avuţia 
Și strânsoarea ui o „împărți săracilor.. -.: 

20. Şi când fură 40 de zile dela petrecania 
tătână-său, făcu Ioasaf paras:as pentru el şi che. - 
mând pre toţi boierii şi sfetnicii. și voevozii săi, 
zise în auzul tuturor:.. 

a lată că tată-meu, Avenir impărât, mu: ca 
orice sărac, cum aţi văzut şi nimic nu puti să-i 
ajute: nici „Slava împărătească, Nici cu dragul 
tatii fecior, nici nimeni dintre ceilalţi, ci merse 
la judecată, vrând-să dea. seamă de traiul ceştii 

vieţi, ducând cu el numai fapte'e lui ce fel vor fi. 
Aşijderea are să se întâmple aceasta tuturor câţi 
au fire omencască. Ci acum, fratilor şi prieteni 

lor, pre cari darul lui Dumnezeu v'a izbăvit din 
E inşelăciunea drăcească şi din slujba idolească, 

este vremea ca cu-să-mi împlinesc făgăduinţa ce 
am dat lui Dumnezeu, ca să petrec în afară de 
lume, nevoindu-mă întru. rugăciune necurmată. 

„Deci, voi socotiţi-vă cine să vă fie. poruncitor 
Și să vă împărăţească, : 

Iară boierii şi norodul auzind unele ca &-. 
cestca, plânșeră şi se jeluiră şi se încredinţă unul 
pre altul cu jurământ, cum nici într'un chip să 
nu-l lase -să se:ducă. Atunci împăratul se fă 
gădul că nu-i va părăsi şi că va face pre voia, lor: 

| - | 5
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Aşă-i slobozi pre acasă, iară pre Varahia îl luă 
„în taină deosebi și cu dragoste-i grăi şi cu fer. | 
binţeală. îl rugă să ia-el împărăția şi să pască ; 
pre oameni în frica lui Dumnezeu. Dată Varahia 
foarte iubind pre împăratul, cât nedespăriit pol: : 
tiă să fie de cl, .și de mântuirea sufletului iri - 
jindu-se,. răspunse: . | N e 

»O' împărate, cât de-nedrept eşti cu robul tău! - 
„Că dacă este bine a împărţi; ţine tu însuţi: acel : 
bine, Iară de este. zminteală -şi poticneală sufle. : 
„tului, pentruce vrei S'o pui asupra mea?“ 
- Dacă văzi Ioasaf că se: lcapădă Varahia 'de ; 
primirea cinstei împărăteşti, se făcă că se pă. 
răsește de acea vorbă, iară când se înnoptăj, | 
„scrise carte către 'norod plină de toată înţelep- | 
ciunea, spuindu-le toată credinţa cca. bună şi | 
cum că pre Varahia a “rânduit să fie împărat 

1 

“în locul său. o e 
„Aceasta făcând, lăsă. cartea in casa unde se: 
culcă, iară €] se furişă și ieși din palat. 
Iară a-doua zi dis de dimineaţă, auzindu-se : 

de fuga sa, se făcă plângere mare în norod ŞI 
„ Apucară toţi pre toate căile, ea să-l găsească. : 
„Şi străbătând munţii şi codrii, îl aflară la un : 
pârâu făcându-şi rugăciunea. Şi dacă-l văzură, - "vărsară lacrămi rugându-se şi împutându-i pen= trui. ducere,. ea i o 

Iară el zise: : : 
pc — Ce: vă osteniţi. în zadar, că-de acum nu ma. veți mai aveă. împărarl Ea | - Deci, fiind înduplecat de.multa lor rugăminte, e intoarse iarăși la palat şi adunând. pre toți, le Spuse și întări cuvântul cu. furământ, cum că! 

+
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nici măcar o zi nu va mai lăcul la dânșii şi le 
puse înainte pre Varahia să le fie împărat, pre 
carele, nevrând să se plece acelui lucru, fir 
de voce îi puseră coroana pre cap şi inelul cel 
împărătesc în mână. 

lară loasaf îi dede sfaturi înțelepte cum să 
conducă norodul ca împărat şi spuse şi noro- 
flului cuvinte mântuitoare şi de folos sufietesc şi 
sărutând pre Varahia şi pre boierii cei mai de 
frunte, plecă. Şi toţi il insoţir: Ti pân: i departe cu 

plânsete şi cu jale Şi nu voiau Sa se despartă de 

el, ci numai noaptea îi sili să se întoarcă pre 

la casele lor, 
Și ieşind Ioasaf din palat imptirăitesc, 

se bucură, ca cum ar merge cineva «dlintr'o pri- 

bezie depitrtatii i la moşia sa, şi eră pre dinafară 
imbrăe at cu haine împărăteşti cum eră deprins 
a purtă, iară pre dedesubt avea vestmântul de 

păr ce luase dela Varlaam. 
Deci ajungând intr'acea noapte în cisa unui 

sărac, se desbrăci de hainele impărăteș: i, de le 
dede acelui sărac, şi rămânând numai cu haina 

cea de păr aspr u şi neavând cu sine nici pâine, 
nici apă, întră în adâncul pustici. Acolo se hriiniă 
cu ierburi, iar apă nici într'un chip nu află de 
a-se adăpă, că eră pusztia aceea uscată şi fără 
de apă. Şi când îl ardeă soarete, de se aprindeă 
mai mult în cetea zăduhului, birui cu diagostea 

pre fire și pohta către Dwnnez-u râcoriă setea 

cea de apă. Iară pismașul diavol, cele: uraşte 

binele, nerăbdând a-l vedeă pre dânsul în pan 

ca acela şi în dragoste aşi de fierbinti» către 

Dumnez:u, multe îspite şi p:imejdii ridica a tpru 

lui, aducându-i aminte de stava impurăteaci cu
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- Gare eră mai. nainte împodobit şi arătându-i os-: tenelile şi nevoile şi scârba vieţii. pusiniceşti şi luând chip. de hiare cumplite-şi de șarpe şi de aspidă şi de vasilisc Și năpustindu-se asupra lui, ci el, întărit fiind cu puterea lui Christos, făceă „semnul sfintei “cruci și toate năluciri!e drăceşti isgoniă, şi. hiarele picriau: cum piere. fumul,” _* Aşă- prin multe primejdii „trecând, ajunse în „pustia Sinaritului, în care petreci doi ani, - umblând din loc în loc, ars de'zăduh şi îngheţat „de frig, căutând pre. Varlaam, ca pre o comoară „de mult preţ,  - - e 5 „- Iară: după doi ani încheiați află pre. Varlaam  într'o peşteră şi Sc vezeiiră amândoi duhovnicește şi petrecură - împreună mulţi ani, întrecându-se unul cu altul în nevoinţe de tot felul, pânăce! „ Varlaam se mută către Domnul. Şi îngropă Ioa. „saf- cinstitul trup al fericitului într'o. groapă a- „Proape de peşteră și cum şedeă el lângă mor-: mânt- cântând -şi rugându-se, adormi. Și. în vis văză pre acei bărbaţi înfricoşaţi pre cari-i mai văzuse când. eră să fie tras în ispită de fata de. craiu pre carea vrea el s*o mântuiască. Și-L luară acei bărbaţi şi-l. trecură prin” câmpul acela mi- nunat. şi-l duseră în cetatea, cea slăvită. Acolo îl întâmpinară pre el la poartă. alţi bărbaţi cu multă - lumină luminaţi şi purtând în . mâini nişte cu- nuni care străluciau de. o lumină nespusă, | 
Deci întrebă Ioasaf; . na — Ale cui sunt aceste cununi așă de. slăvite? Zis-au, aceia: Iza e —. Una. este gătită ţie pentru cele. suflete! multe ce a! mântuit şi pentrucă fuseşi împodobit . . 

x
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eee OO şi Das LI 

cu vicaţă pustiniceascii, dară nu o vei primi acum, 
ci când vei stârși cceace al inceput, Iară cea- 
lalui este a titâniictău, carele prin tinca pirăsit 
calea cea răticiui şi Sa întors către vicațiie 

Tarii lousat se miră întru sine, cum sii do: 
bândeascii titânii-său întocmai acecaş savă cu 
cl, când deodatii văzu pre Varlaam, carele îi 
impută ci poate cuget unele ca acestea, 

Şi Ioasat se vuşinii de asemenea gând și 
zise: 

_— art, parinte, şi spune-n, tu unde lo- 
cuicști? 

ară Varlaam zise: IE 

— Invrednicitu-m zu a licui intr aceast ce: 
tate mare şi frumoasă, în ulița cea din mijloc, 
carea striluceste de mal anuiti luminii, 

Și rugii loasat pre Varlium sil în cu sine în 
lăcașul său, dară Varlazaru di zise: 

-- Nu pociu face aceasta, Să te inu cui mine, 
că porţi inci. sarcina trupului, Dari de te vei 
nevoi până lustărşit şi vei petrece întru virtuţi 
ca pân acuni, te vei învreidnici de aceasta slavă 
si vei dobândi acest liraş si bucurie nesfârșit, 

Deci, dezteptiuulu-ze Loasaf din somn, se bu- 
cură de celece vizuse şi cu ani Buulta zâvni 
postiă şi sc rugă, piniice, dindu-şi suficiul, se 
mută și el în pimântul celor vii, 

Și eră Ioasaf de 25 de ani când lizi imp 
răţia, îari in pustie vicţui 35 de ani. 

Iară cinstitul lui trup fu ingropat de un pust- 
nic în groapa lui Varlaam. Dupu care primind 
acel pustnic porunci dela Dumnezeu în vis, 
«duse în țara Indici și.spuse lui Varahia împuratul



8 o Hoan Minălcecet 

“toate cele pentru Ioasaf. lară Varahia porni cu 
„Putere mare şi cu mulțime multă de: norod în. „pustie şi desgropă trupurile Sfinţilor Varlaam - 
şi Ioasaf, care nu: putreziseră, ci. erau neschim- bâte şi miros: de bună mnireasmă izvorau, şi le puse în cosciug de aur şi le aduse în biserica pre 
care o zidise Ioasaf, cu pompă şi cu cinste mare. Și multe minuni şi vindecări făcti Dumnezeu a- „tunci la mutare şi într'alte vremi după aceea: 
cu acele.:plăcute slugi ale sale. : 

i SE i 

" Până aci este cuvântul acestei poveşii, carea o am scris-o cum am auzit-o dela bărbaţi neminj 
„cinoşi. Iară vouă câţi veţi citi-o sau auzi-0, să 
“vă dea Domnul a vă învredaici de. pariea celorce 
au bineplăcut lui, pentru rugăciunile sfinţilor 
Varlaam şi Ioasaf, de 'cari fu povestea. Amin:



Y arlaam Și loasal 

Cântecul lui loasat când a intrat 
în pustie 

  

Prumește-mă, pustico, cu o maică pre fiu-său 
în sânul tău cel lin şi negâlcovitor, carele a fugit 
de rea curvă lumea aceasta. O prea frumoasă 
pustie! Indrăgi:u-te-ain mai vârtos decât cămă- 
rile cele împăriiteşti şi decât palatele cele po: 
leite, Nu opri, pustico, cu înfricoşările tale, ra- 
murile verzi care se clătesc de suflarea a mici 
vânturi. Şi mă voiu duce în codru prin vica ta 
cea frumoasii și voiu fi ca o fiară sălbatecă, clă- 
tindu-mă singur 'şi fugind de- oameni şi de a- 
ceastă vieaţă cu valuri multe. Şezind, plângând 
şi )eluindu-măi în silbatecul tău sân. o Chris- 
toase, împăratul tuturor, nu mi lipsi de cereasca 
ta împărăție. Și întorcându-mă către tine, 
Dumnezeule, Tată şi Domn a tot ţiitorul, cu t- 
nima curată trimit în sus, ic, mulţumiri mari 

şi sporitoare, rugând cu tot sufletul pre singura 
ta blândeţe, ca să învredniceşti rugăciunile mele 
să fie auzite în plăcerile talc, iară pre vriijmașui 
meu să-l goncşti cu puterea ta din faptele şi cu- 
setele mele. Credinţa mi-o înmulţeşie, mintea 
mi-o îndreptează, cugetele cele suflci-ști nu As 
ajâţă si mă învredniceste a le aduce? citite : 
ricirea ta spre lisus Christos, fiul ştii Thin. 
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