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Al celui `ntru sfin]i, P\rintelui nostru 
Grigorie Palamas, Decalogul poruncilor 

dup\ Hristos

Decalogul Legii cre[tine

Domnul Dumnezeul t\u Unul Domn este, cunoscut `n Tat\l [i `n Fiul [i `n
Duhul Sf=nt: `n Tat\l-nen\scut, `n Fiul-n\scut, f\r\ de `nceput, f\r\ de timp [i f\r\
patim\, Cuv=ntul cel ~ntrupat, Care prin ~nsu[i trupul Lui a uns ceea ce a luat de
la noi, de unde [i numele de Hristos – adic\ Cel Uns; [i `n Duhul Sf=nt – Acela[i
Care de la Tat\l purcede, nu prin na[tere, ci prin purcedere. Numai [i numai Acest
Dumnezeu este adev\rat – Cel `n Treimea ipostasurilor, Unul Domn fiind [i
ne`mp\r]it: prin fiin]\, voin]\, slav\, putere [i lucrare [i prin toate cele prin care
cunoa[tem dumnezeirea. Pe Acesta singur ~l vei iubi [i Acestuia Unuia I te vei
`nchina din tot cugetul t\u, din toat\ inima ta [i cu toat\ puterea ta, [i vor fi
cuvintele Lui [i a[ez\mintele Lui `ntru inima ta, pentru ca s\ le faci pe ele. S\
cuge]i [i s\ vorbe[ti despre ele c=nd stai sau c=nd mergi, dormind sau treaz fiind.
{i `]i vei aminti pururea de Domnul Dumnezeul t\u [i de El singur te vei teme [i
nu ~l vei uita pe El, nici poruncile Lui; `n acest chip, `]i va da ]ie putere ca s\ faci
voia Lui. C\ci nimic altceva nu cere de la tine dec=t s\ te temi de El [i s\-L
iube[ti [i s\ mergi `n toate c\ile Lui. Aceasta este slava Ta [i Acesta este
Dumnezeul t\u. S\ nu cinste[ti `ntru nimic nep\timirea `ngerilor celor mai presus
de lume, nici invizibilitatea lor, necorporalitatea lor, nici neputin]a c\derii lor
dintru acestea, nici `n]elepciunea – dac\ ea este spre r\t\cire –, nici ad=ncimea
cugetului [i toat\ m\iestria, nici orice altceva dintre cele a c\ror cinstire este
cuvenit\ numai [i numai lui Dumnezeu: S\ nu-]i fie luarea-aminte la m\re]ia
cerurilor [i la felurimea mi[c\rilor acestuia, la str\lucirea soarelui sau
limpezimea lunii, la sclipirea celorlalte stele, nici la buna `ntocmire a v\zduhului,
la bog\]ia m\rii [i a p\m=ntului sau la vreun oarecare lucru dintre acestea, toate
c=te sunt f\ptura m=inilor lui Dumnezeu. C\ci acestea toate sunt numai supuse
lui Dumnezeu, toate sunt zidirea m=inilor Lui [i a Cuv=ntului Lui, de vreme ce
sunt aduse la fiin]\ din nefiin]\ prin Cuv=ntul Cel f\r\ de `nceput, c\ci El ~nsu[i a
zis [i s-au f\cut, El ~nsu[i a poruncit [i s-au zidit. Pe Acesta deci singur St\p=n [i
Ziditor a toat\ f\ptura s\-L cinste[ti ca Dumnezeu, de El s\ te lipe[ti cu dragoste
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[i c\tre El s\ te `ntorci ziua [i noaptea de la c\derile `n p\cate, cele de voie [i cele
f\r\ de voie. C\ci El ~nsu[i este `mpreun\-p\timitor, milostiv, m\rinimos [i mult
milos=rd [i pururea f\c\tor de bine, f\g\duitorul [i d\ruitorul ~mp\r\]iei cere[ti [i
f\r\ de sf=r[it, via]\ f\r\ de durere, via]\ f\r\ de moarte [i lumin\ spre bucurie
nespus\ celor evlavio[i [i celor ce se `nchin\ Lui [i ~l iubesc [i-I p\zesc toate
a[ez\mintele Lui. Dar este [i Dumnezeu os=rduitor [i drept judec\tor, pedepsitor
`nfrico[at, r\spl\tind celor ce nu se tem de El [i celor ce nu cred `n El [i care stau
`mpotriva poruncilor Sale, ve[nic\ munc\, foc nestins, durere ne`ntrerupt\,
tulburare nedep\rtat\; ve[m=ntul `ntunericului, loca[ `ntunecat f\r\ de lumin\,
s\la[ `nnegurat [i ap\sat, cea vrednic\ de mil\ scr=[nire a din]ilor, viermele cel
neadormit care-[i vars\ veninul [i toate cele care s-au preg\tit de la `nceput
r\ut\]ii celei c\zute [i `mpreun\ cu aceasta a tuturor celor care s-au l\sat am\gi]i
de ea [i celor care i-au urmat ei, lep\d=nd `n fapt\, `n cuv=nt [i `n cuget pe ~nsu[i
F\c\torul lor.

Nu vei face nici o asem\nare a toate c=te sunt `n cer sus [i toate c=te sunt jos
pe p\m=nt [i `n ap\ ca s\ te `nchini lor [i s\ le cinste[ti ca Dumnezeu. Toate sunt
zidirea lui Dumnezeu Unuia, Cel de la sf=r[itul veacurilor Care a luat trup din
p=ntece fecioresc, Care a fost v\zut pe p\m=nt, tr\ind printre oameni [i p\timind
pentru m=ntuirea lor, murind [i `nviind, care S-a `n\l]at la ceruri cu trupul [i [ade
de-a dreapta m\ririi [i cu al c\rui trup iar\[i va veni cu slav\ s\ judece viii [i
mor]ii. A[adar, Acestuia Care pentru noi, s-a `nomenit ~i vei face icoan\ pentru
iubirea c\tre Acela [i `]i vei aminti prin ea de El [i prin ea (icoan\) te vei `nchina
Lui, ridic=ndu-]i mintea ta la `nchin\ciunea acelui Trup al M=ntuitorului Care
[ade de-a dreapta Tat\lui `n ceruri. 

Asemenea [i `nf\]i[\rile sfin]ilor le vei face [i le vei cinsti nu ca dumnezei
(c\ci aceasta nu este `ng\duit), ci pentru evlavia [i dragostea ta c\tre aceia [i
pentru pream\rirea lor, ridic=ndu-]i prin mijlocirea icoanei mintea c\tre aceia.
C\ci [i Moise a f\cut icoanele heruvimilor `nl\untrul Sfintei Sfintelor, iar Sf=nta
Sfintelor `ns\[i era un chip al celor mai presus de ceruri, iar locul sf=nt `n care
[edea poporul, sf=nta `nchipuire `nf\]i[a `ntregul cosmos. Pe aceea a numit-o [i
Moise „sf=nt\”1, prosl\vind nu pe cele zidite ci, prin acelea, pe Dumnezeul
cerului [i al p\m=ntului, iar tu nu vei considera dumnezei icoanele Domnului
Hristos [i ale sfin]ilor Lui, ci, prin acestea, te vei `nchina Celui dup\ al C\rui chip
[i asem\nare ne-a f\cut pe noi mai `nt=i, iar mai pe urm\, a g\sit de cuviin]\, `n

1 Textul Sf=ntului Grigorie Palamas aduce un argument `n favoarea reprezent\rii iconice

din Vechiul Testament. Este vorba de descrierea sinagogii care prezenta o structur\ aparte,

disting=nd, prin construc]ie, Sf=nta – locul unde st\tea poporul [i unde se citea Torah [i se

oficia serviciul divin–, de Sf=nta Sfintelor, loc `n care nu avea acces dec=t arhiereul o dat\

pe an. Aceste dou\ locuri erau zugr\vite cu chipuri de heruvimi [i serafimi, `ngeri – `n

Sf=nta Sfintelor [i cu `nf\]i[\ri ale `ntregului univers creat, `n locul numit doar „Sf=nta”;

astfel, sinagoga ap\rea ca un chip al lumii v\zute `n Sf=nt\ [i ca un chip al lumii nev\zute `n

„Sf=nta Sfintelor”. Aceast\ structur\ se p\streaz\ [i `n Biserica Ortodox\, altarul cores-

punz=nd vechii Sfinte a Sfintelor desigur cu schimb\rile de semnifica]ie ce se impun.
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negr\ita Lui iubire de oameni, s\ `mprumute chipul [i asem\narea noastr\, deve-
nind, potrivit acesteia, circumscris2. Dar nu numai dumnezeie[tii Lui icoane te vei
`nchina ci [i chipului crucii Lui, c\ci este semn foarte mare [i biruin]a lui Hristos
asupra diavolului [i a cetei potrivnicilor, care fug [i se `nfrico[eaz\ privind chipul
aceleia. Acest chip, al c\rui prototip a fost prefigurat mai `nainte, este pream\rit
mai presus de cuv=nt `n profe]ii, lucr=nd cele mai mari minuni. Iar la cea de-a doua
venire a Domnului nostru Iisus Hristos, Cel care S-a r\stignit pe ea, c=nd va veni s\
judece viii [i mor]ii, se va ar\ta mai `nt=i acest mare [i `nfrico[\tor semn cu putere [i
slav\ mult\.

S\-L sl\vim a[adar pe acesta acum pentru ca s\ putem vorbi nestr=mtora]i,
atunci c=nd `l vom privi `n fa]\ [i `mpreun\ cu el s\ fim pream\ri]i. {i te vei
`nchina [i la icoanele sfin]ilor, ca unii ce `mpreun\ s-au r\stignit cu Domnul
av=nd mereu `n minte chipul Sfintei Cruci [i prin `nsemnarea cu semnul Sfintei
Cruci s\ ajungi la minunea particip\rii (p\rt\[iei), `mpreun\ cu sfin]ii, la p\ti-
mirea lui Hristos. La fel, la sfintele morminte ale acestora precum [i dac\ a r\mas
ceva din oasele lor; c\ci harul lui Dumnezeu nu le-a p\r\sit pe ele, dup\ cum nici
trupul cel vrednic de toat\ cinstirea M=ntuitorului nostru Hristos nu a fost lipsit de
dumnezeirea Lui la moartea Lui cea f\c\toare de via]\. A[adar, f\c=nd acestea [i
pream\rind pe ace[tia care au pream\rit la r=ndul lor pe Dumnezeu, `i aduci slav\
~nsu[i Domnului – ca unora care s-au ar\tat cu faptele des\v=r[i]i `n dragostea lui
Dumnezeu, pentru ca s\ fii pream\rit `mpreun\ cu ei de Dumnezeu, dup\ cum
c=nt\ David: „Prin mine, prietenii T\i au fost cinsti]i, Doamne!” (Ps. 138, 17).

Nu lua numele Domnului Dumnezeului t\u `n de[ert din cauza celor p\-
m=nte[ti, sau de frica oamenilor, sau de ru[ine, sau din pricina c=[tigului personal
sau jur=nd str=mb. C\ci jur\m=ntul str=mb este t\g\duirea lui Dumnezeu. Pentru
aceast\ pricin\, s\ nu te juri deloc, ci s\ fugi cu totul de orice jur\m=nt, fiindc\
prin jur\m=nt vine c\lcarea lui [i `ndep\rtarea de Dumnezeu [i socotirea ta cu cei
f\r\ de lege. Prin urmare, adeverindu-te `n toate cuvintele tale, vei depune cel
mai `ndrept\]it jur\m=nt. Iar de se va `nt=mpla oarec=nd s\ te lepezi pe tine `nsu]i
dup\ ce ai jurat, ceea ce este unul din cele mai detestabile lucruri [i dac\ cele ce
ai f\g\duit sunt conforme cu poruncile lui Dumnezeu, atunci vei c\uta a plini
„jur\m=ntul” dup\ lege. Altminteri, tu `nsu]i `]i vei cere os=nd\, fiindc\ ai jurat

2 Se refer\ la ~ntruparea M=ntuitorului. La `nceput omul a fost creat dup\ chipul [i
asem\narea lui Dumnezeu. Hristos `ntrup=ndu-Se a primit chipul [i asem\narea noastr\
asum=ndu-{i o dat\ cu ea, trupul, firea, cugetul, sim]irea, afectele – totul afar\ de p\cat, deci –
`ntreaga existen]\ omeneasc\ circumscris\ spa]iului [i timpului. Prin `nsu[i acest fapt,
av=nd o existen]\ istoric\ [i un trup omenesc real, fiind om des\v=r[it, M=ntuitorul devine
reprezentabil `n icoane – ceea ce `nainte vreme, pentru evrei, era cu neputin]\. Aceasta, cu
at=t mai mult cu c=t M=ntuitorul S-a `n\l]at la ceruri cu trupul, iar Sf. Grigorie nu uita
niciodat\ s\ aminteasc\ faptul c\ atunci c=nd ne `nchin\m sfintelor icoane ne `n\l]\m cu
mintea la acel trup al M=ntuitorului care [ade `n ceruri de-a dreapta Tat\lui. Dar prin faptul
c\ `n marea lui smerenie M=ntuitorul a binevoit s\ „s\r\ceasc\”, golindu-se de dumnezeirea
Sa – kenosis, asum=ndu-{i trupul omenesc l-a ridicat pe acesta la demnitatea dumnezeirii.
Se poate vorbi la Sf. Grigorie Palamas de o adev\rat\ theo-anthropologie cu fundamente `n
teologia Sf. Pavel.
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deplin; atunci prin milos=rdie, prin rug\ciuni [i pl=ns [i prin reaua p\timire a
trupului, s\-L `mbl=nze[ti pe Hristos, Care a zis „s\ nu juri”. Iar dac\, dimpotriv\,
ai jurat pentru ceva dintre cele care sunt contra poruncilor, ia seama ca nu
cumva, prin `mplinirea jur\m=ntului, s\ s\v=r[e[ti vreo f\r\delege [i s\ fii socotit
astfel dimpreun\ cu Irod, uciga[ul proorocului ~naintemerg\tor. ~n acest caz, tu
calc\ a[adar acel jur\m=nt al f\r\delegii, f\g\duind ]ie `nsu]i s\ nu mai juri
vreodat\, rug=ndu-te ca Dumnezeu s\-]i fie iar\[i milostiv [i folosind s=rguin]a
cea cu multe lacrimi, pentru `ndrept\rile pe care le-a f\g\duit mai `nainte.

O zi din s\pt\m=n\ care se [i nume[te Ziua Domnului este h\r\zit\ lui Dum-
nezeu, c\ci `n acea zi a `nviat din mor]i precum a ar\tat-o mai `nainte (adeverind
prin aceasta `nvierea cea ob[teasc\), `n care va `nceta orice lucrare a celor
p\m=nte[ti. A[adar, vei sfin]i aceast\ zi [i nici o lucrare neduhovniceasc\ nu vei
s\v=r[i, `n afara celor absolut trebuincioase. Vei `ng\dui [i celor care se afl\ sub
porunca ta sau `mpreun\ cu tine s\ afle tihn\, pentru ca `n acest chip s\ sl\ve[ti pe
Cel Care prin moartea Sa ne-a primit pe noi la Sine [i, `nviind, a `nviat o dat\ cu
El [i firea noastr\ cea c\zut\. {i `]i vei aminti de veacul ce va s\ vin\ [i vei cugeta
la toate poruncile [i `ndrept\rile Domnului. {i te vei cerceta pe tine ca s\ fii cu
b\gare de seam\ [i s\ nu calci al\turi de lege [i s\ te faci r\pitor. Te vei `ndrepta
pe tine `n toate c\ile Domnului [i prin aceasta te vei lipsi de Biserica lui Hristos [i
vei r\m=ne `n ea la toate slujirile ei, `mp\rt\[indu-te cu credin]\ [i `n cur\]ie, ca
f\r\ de os=nd\ s\ te faci p\rta[ Sf=ntului Trup [i S=nge al lui Hristos, ca s\ pui
`nceput des\v=r[it vie]ii tale; [i `nnoindu-te pe tine prin priveghere, te vei preg\ti
pentru primirea bunurilor celor ve[nice ce vor s\ fie. C\ci pentru cele p\m=nte[ti
nu ajung toate celelalte zile la un loc, dar `n Ziua Domnului, ca s\ r\m=i aproape
de Dumnezeu, le vei l\sa pe toate, `n afara celor absolut necesare traiului. ~n
acest chip, av=ndu-L pe Dumnezeu [i dep\rt=ndu-te de orice prilej de a da loc
diavolului, nu vei c\lca poruncile; atunci focul patimilor nu te va arde [i
greutatea p\catelor nu te va r\zbi.

De asemeni, vei sfin]i [i ziua s=mbetei prin nelucrarea faptelor rele. Vei
ad\uga tot la Ziua Domnului [i toate s\rb\torile mari, socotindu-le deopotriv\
acesteia, ]in=nd acelea[i lucr\ri [i dep\rt=ndu-te de acelea[i rele.

Cinste[te pe tat\l t\u [i pe mama ta pentru c\ Dumnezeu ]i-a dat via]\ prin ei
[i ace[tia `mpreun\ cu Dumnezeu sunt pricinuitori ai vie]ii tale. A[ijderea [i tu `i
vei cinsti [i vei iubi pe ace[tia dup\ Dumnezeu, dac\ ace[tia sunt `mpreun\ cu
tine lucr\tori pentru dragostea lui Dumnezeu [i pentru poruncile Lui. Dac\ `ns\
nu sunt astfel, vei fugi deci f\r\ de `nt=rziere, c\ci `n acest caz ei `]i sunt ]ie
pricin\ de poticnire [i este mai de folos pentru adev\r [i credin]a m=ntuitoare,
fiind ei de alt\ credin]\, nu numai s\ fugi, ci s\-i [i ur\[ti. Dar nu numai pe aceia,
ci [i pe to]i cei de alt\ unire [i m\rturisire, astfel ca p=n\ [i m\dularele tale s\ se
sc=rbeasc\ de sim]irea acelora [i `ntreg trupul t\u cu partea lui p\tima[\3.

C\ci dac\ cineva „nu ur\[te pe tat\l s\u [i pe mama sa, pe copiii [i fra]ii s\i,
p=n\ chiar [i sufletul lui, nu-[i ia crucea sa [i nu urmeaz\ Mie, nu este vrednic de

3  Se refer\ la m=nia cea `ndrept\]it\ pe care sufletul drept o simte fa]\ de p\cat.
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Mine”, a spus Hristos. A[adar, `n ceea ce-i prive[te pe p\rin]i [i cei dragi dup\
trup [i pentru fra]i, `ntru acest chip (s\-]i fie): cei lega]i `ntre ei prin credin]\ [i
care nu sunt piedic\ pentru m=ntuire, `i vei cinsti [i `i vei iubi. Iar dac\ se cere ca
s\ cinste[ti p\rin]ii cei dup\ trup, cu c=t mai mult `i vei cinsti [i iubi pe cei care s-au
f\cut ]ie p\rin]i dup\ duh? Ace[tia, de la ceea ce e[ti, te-au f\cut s\ fii mai bun [i
]i-au dat ]ie lumina cuno[tin]ei [i te-au n\scut pe tine prin Botezul na[terii din
nou [i te-au `nt\rit pe tine `n n\dejdea `nvierii [i a nemuririi [i celei f\r\ de sf=r[it
`mp\r\]ie [i mo[tenire [i te-au f\cut pe tine din nevrednic, vrednic de bun\t\]ile
cele ve[nice fa]\ de cele trec\toare. Te-au f\cut pe tine fiu [i ucenic nu al vreunui
om oarecare, ci al Dumnezeu-Omului, Iisus Hristos care te-a uns pe tine cu duhul
`nfierii, Acela Care a zis: „s\ nu v\ numi]i voi p\rin]i pe p\m=nt, nici `nv\]\tor,
c\ci Unul este Tat\l vostru, iar `nv\]\tor v\ este Hristos”. A[adar, `ntreaga cinste
[i dragoste se cuvine p\rin]ilor celor duhovnice[ti, fiindc\ de la ace[tia cinstirea
se `nal]\ c\tre Hristos [i c\tre Duhul Cel Preasf=nt de la Care [i primi]i `nfierea
precum c\tre Tat\l Cel ceresc de la care este numit\ toat\ p\rin]imea `n cer [i pe
p\m=nt. Te vei str\dui deci pururea `n aceast\ via]\ s\-]i afli un p\rinte duhov-
nicesc, c\ruia s\-i m\rturise[ti orice p\cat [i orice g=nd [i s\ prime[ti de la acesta
`ndreptare [i iertare. C\ci unora ca ace[tia le este dat s\ dezlege [i s\ lege su-
fletele [i toate c=te vor fi legate pe p\m=nt, vor fi legate [i `n ceruri [i toate c=te se
vor dezlega pe p\m=nt, vor fi dezlegate [i `n ceruri. Acest har [i aceast\ putere le
primesc de la Hristos pentru care pricin\ te vei supune acestora [i nu te vei
`mpotrivi lor, ca nu cumva s\ aduci v\t\mare sufletului t\u. C\ci dac\ cel care se
`mpotrive[te p\rin]ilor s\i dup\ trup, `n lucruri care nici m\car nu sunt amintite `n
Legea dumnezeiasc\, este dat mor]ii dup\ Lege, cum atunci nu `[i va pierde
sufletul s\u, cel ce se `mpotrive[te p\rin]ilor celor dup\ duh [i pov\]uitori [i nu
urmeaz\ Duhului lui Dumnezeu Care s\l\[luie[te `n ace[tia?

Pentru aceast\ pricin\, cere sfatul [i supune-te `ntru totul p\rin]ilor t\i
duhovnice[ti, ca s\ fie m=ntuit sufletul t\u [i s\ devii mo[tenitor al ve[nicelor [i
nestric\cioaselor bun\t\]i.

S\ nu desfr=nezi, ca nu c=ndva s\ faci un m\dular al lui Hristos potrivnic Lui
[i s\ fii m\dular desfr=nat [i s\ fii t\iat de la dumnezeiescul trup [i aruncat `n
gheen\. C\ci dac\ fiica preotului, desfr=n=nd `n f\r\delegi, la dreapt\ Judecat\
este aruncat\ `n foc s\ ard\, ca una care a necinstit numele tat\lui s\u, cu c=t mai
mult este mai vrednic de ve[nica os=nd\ cel ce ded\ trupul lui Hristos la o astfel
de necur\]ie?

Dac\ `ns\ te lepezi de aceasta [i petreci `n feciorie pentru a putea s\ fii `ntreg
al lui Dumnezeu [i, prin iubirea de des\v=r[ire, s\ fii des\v=r[it unit cu Acela,
r\m=n=nd `n El toat\ via]a, `ngrije[te-te s\ nu te la[i ab\tut niciodat\ de la cele
ale lui Dumnezeu, pregust=nd via]a ve[nic\ [i tr\ind `nc\ de pe p\m=nt ca `ngerii
`n ceruri. C\ci `ngerilor le este potrivit\ fecioria, [i asemenea lor se face – chiar
`n acest trup petrec=nd – tot cel ce p\ze[te feciorelnica neprih\nire. Dar `nc\ mai
presus de „`ngeri”, se face el asemenea Tat\lui ceresc, Care mai `nainte de veci a
n\scut `n feciorie; (se mai face asemenea) [i Celui feciorelnic care din feciorelnic
Tat\ a venit la `nceput prin na[tere, iar la plinirea vremii din Fecioara Maic\
n\sc=ndu-Se cu trupul: [i (mai este) asemenea Celui Care a venit `n chip negr\it
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dintr-Unul Tat\l, nu n\scut, ci purces, Duhul Sf=nt. Lui Dumnezeu se aseam\n\
acela [i `n nestric\cioas\ nunt\ este unit cu El. Cel care alege adev\rata feciorie,
tr\ie[te `n neprih\nire cu trupul [i cu cuv=ntul [i cu mintea, `mpodobindu-se cu
podoaba fecioriei. 

Iar de nu alegi fecioria, nicidecum nu te po]i asemui lui Dumnezeu: `]i este
totu[i `ng\duit s\ ai o singur\ so]ie `ntru Domnul dup\ lege [i cu aceasta singur\
s\ tr\ie[ti, ca propriul t\u vas s\-l ]ii `n sfin]enie, ab]in=ndu-te cu toat\ puterea de
la altele. Vei putea `ns\ s\ te ab]ii de la aceasta `n chip des\v=r[it, dac\ te vei p\zi
`ns\ de `nt=lnirile cele de ru[ine [i de te vei feri a spune [i a auzi cuvinte des-
fr=nate. De la toate acestea `]i vei `ntoarce `ns\[i privirea ta, a trupului [i chiar a
min]ii, at=t c=t este cu putin]\; [i te vei obi[nui ca nu cumva s\ cau]i cu indiscre]ie
la frumuse]ea chipurilor, c\ci „acela care prive[te o femeie [i o pofte[te pe ea a
desfr=nat deja cu ea `n inima sa” [i din pricina aceasta necurat\ este inima lui
`naintea lui Hristos Care caut\, mai presus de orice, la inima noastr\. C\ci de la
privirea cea iscoditoare [i de la neru[inarea trupului se na[te `n suflet tulburarea.
Dar de ce vorbesc despre desfr=nare [i adulter [i toate necur\]iile care se afl\ `n
`ns\[i firea cea c\zut\, c=nd de la o simpl\ privire ne`ng\duit\ a]intit\ asupra
frumuse]ilor trupe[ti, omul este t=r=t, f\r\ de nici o `mpotrivire, la cele mai de
jos, p=n\ la grosol\niile cele `mpotriva firii. Drept aceea, tu, t\ind de la tine r\d\-
cinile cele amare ale p\catului, s\ nu por]i roadele cele aduc\toare de moarte, ci
s\ aduci rodul cur\]iei [i al sfin]eniei care se dob=nde[te din aceasta [i f\r\ de
care nimeni nu-L poate vedea pe Domnul.

S\ nu ucizi ca s\ nu cazi din cinstea de fiu al Aceluia Care [i pe cei mor]i `i
poate `nvia [i astfel s\ te faci fiu, prin asemenea fapt\, celui care `nc\ de la
`nceput a fost ucig\tor de oameni. C\ci uciderea porne[te de la o `nfruntare, care
la r=ndu-i vine din seme]ie, iar aceasta de la m=nie, iar m=nia se na[te `n noi de la
vreo p\gubire ce ni se aduce nou\ de la ceilal]i, sau de la zavistie sau de la
`mpotrivire. Pentru aceasta „celui care `]i ia ]ie haina, s\ nu i te `mpotrive[ti ca s\-]i
ia [i c\ma[a” spune Hristos. {i pe cel care te love[te, nu-l lovi la r=ndu-]i [i nici
nu batjocori pe cel ce te batjocore[te, f\ la fel [i tu [i vei fi slobozit de cele rele
ale c\derii `n ucidere. }ie deci ]i s-au iertat p\catele cele s\v=r[ite `mpotriva lui
Dumnezeu, c\ci spune: „Ierta]i [i vi se va ierta vou\”. ~ns\ acela care vorbe[te de
r\u [i lucreaz\ cele rele, acela `[i cere lui os=nd\ ve[nic\ pe dreptate” c\ci cel ce
spune fratelui s\u „nebunule” este vrednic de gheena focului”, spune Hristos.
Deci, dac\ po]i s\ sco]i r\ul din r\d\cin\, s\l\[luind `n suflet fericirea bl=nde]ii,
d\ slav\ lui Hristos, `nv\]\torul [i `mpreun\-lucr\torul faptelor bune, f\r\ de care,
precum ni s-a predat nou\, nu putem s\v=r[i binele `n nici un chip; iar de nu ai
putut s\ r\m=i f\r\ de m=nie, atunci m=nie-te `mpotriva ta, def\imeaz\-te pe tine
[i poc\ie[te-te `naintea Lui Dumnezeu [i a celuia c\ruia i-ai zis sau f\cut ceva r\u.

C\ci cel care de la `nceput se poc\ie[te nu ajunge p=n\ la sf=r[it cu aceasta.
Cel care `ns\ r\m=ne nep\s\tor `n acestea mici, prin ele va c\dea `n cele mari.

S\ nu furi ca s\ nu se v\deasc\ cele ascunse ale tale, [i ca nu cumva, dis-
pre]uind acestea, s\ `nmul]e[ti nenum\rat muncile tale. C\ci este mai bine ca din
propriile tale bunuri s\ dai nevoia[ilor `n ascuns, dec=t s\ prime[ti de la al]ii,
pentru ca Dumnezeu Cel care vede `n ascuns s\-]i r\spl\teasc\ ]ie `nsutit [i s\-]i
dea via]\ ve[nic\ `n veacul ce va s\ vie.
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S\ nu m\rturise[ti str=mb ca s\ nu te asemeni aceluia care la `nceput l-a
clevetit pe Dumnezeu Evei [i s\ te faci `mpreun\ cu acela blestemat. „C\ci este
mai bine, pentru a nu c\dea sub blestem” s\ nu suferi nici apropierea p\catului ca
s\ nu te asemeni lui Ham, ci lui Sem [i Iafet [i s\ cape]i astfel binecuv=nt\ri.

S\ nu r=vne[ti la bunul altcuiva sau c=[tigul [i avutul lui, sau la slava lui,
nimic din cele ce sunt ale aproapelui t\u. C\ci pofta care se z\misle[te `n suflet
na[te p\catul, iar p\catul sf=r[e[te prin a aduce pe lume moartea. Deci tu nu r=vni
la nimic din cele ce sunt ale altora [i p\ze[te-te de po]i de pofta cea hr\p\rea]\.
Fiindc\ este mai bine a da dintre ale tale celor ce cer [i s\-i miluie[ti dup\ putin]\,
f\c=nd mil\ [i s\ nu te `ntorci de la cel care vrea s\ `mprumute bani de la tine; iar
de vei fi p\gubit, vei p\stra cele pierdute la Domnul, de[i aici pe p\m=nt cel ce `]i
aduce pagub\ ar p\rea unul dintre vr\jma[ii t\i. C\ci `n acest fel vei schimba r\ul
[i, prin bun\tate vei birui r\utatea, precum ]i-a poruncit ]ie Hristos. P\zind
aceasta din toat\ puterea ta [i `ntru acestea petrec=nd, vei aduna `n sufletul t\u
comoara evlaviei [i vei binepl\cea lui Dumnezeu [i vei fi preschimbat `n bun de
c\tre El ca mo[tenitor al bun\t\]ilor ve[nice ale lui Dumnezeu, c\rora [i noi s\ ne
facem p\rta[i cu harul [i iubirea de oameni a Domnului Dumnezeului [i M=n-
tuitorul nostru Iisus Hristos, C\ruia Se cuvine toat\ cinstea, slava [i `nchin\-
ciunea, `mpreun\ cu Tat\l Cel f\r\ de `nceput [i Preasf=ntului [i Bunului [i de
via]\ F\c\torului S\u Duh, acum [i pururea [i `n vecii vecilor. Amin.

Dumnezeului nostru slav\!

Traducere de Laura ENACHE


