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EPISTOLA CĂTRE DIOGNET 

(CPG 1112)

Un document deosebit de important, dar necunoscut scrii-
torilor creştini din epoca patristică şi din cea medievală, îl con-
stituie aşa-numita Epistolă către Diognet. Textul a fost descoperit 
întâmplător în Constantinopol în 1436 într-un manuscris datând 
din secolele XIII-XIV pe care un vânzător de peşte îl folosea 
pentru a-şi împacheta marfa1, dar a fost recuperat de un cunos-
cător şi astfel a fost salvat de la distrugere codicele care conţinea 
cinci scrieri ale Sfântului Iustin Martirul, epistola încheind acest 
ciclu de texte.

După căderea Constantinopolului (1453) manuscrisul a 
ajuns în Apus, la Strasbourg (Argentoratum), fiind cunoscut 
sub numele de Codex Argentoratensis Graecus 9.

Textul epistolei a fost editat la Paris de către umanistul fran-
cez Henri Estienne în anul 1592, asigurând astfel transmiterea 
lui posterităţii, dat fiind că manuscrisul a fost distrus împreună 
cu alte preţioase documente din Biblioteca municipală din Stras-
bourg în urma bombardamentului prusac din 24 august 18702. 

Deşi epistola a fost atribuită iniţial Sfântului Iustin Martirul, 
s-a stabilit cu certitudine că diferenţa de stil, citarea liberă a pa-
sajelor scripturistice şi absenţa vreunei mărturii patristice indică 
un cu totul alt autor, fiind propuse numeroase soluţii în acest 
sens: Apollo, Clement Romanul, Quadratus, Marcion, Aristide, 
Ambrozie Apologetul, Teofil al Antiohiei, Ipolit al Romei, Cle-

1  Claudio Moreschini, Enrico Norelli, Istoria literaturii creştine vechi 
greceşti şi latine, vol. I, p. 234

2  Dumitru Fecioru, „Introducere”, PSB 1, p. 333.
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ment Alexandrinul, Ierotei al Atenei, Nichifor Calist sau chiar 
Henri Estienne.

Autorul anomin al Epistolei se descrie pe sine drept „un uce-
nic al Apostolilor” (11.1), rămânând cunoscut printre patrologi 
cu acest supranume de „Mathetes” (μαθητής – discipolul). În 
acelaşi timp, duhul paulin al scrierii, prospeţimea vocabularului 
şi concepţiile timpurii pe care le regăsim şi în prima epistolă a 
lui Clement către Corinteni, i-a determinat pe unii cercetători 
să-l considere pe autor un posibil catehumen instruit de Sfântul 
Apostol Pavel sau tovarăşul vreunui alt apostol, care, argumen-
tându-şi cu claritate intenţiile, poate fi considerat primul apologet 
creştin3. Dar dacă influenţa paulină poate fi percepută ocazional, 
în general se constată o formă ioanită a lucrării4, ceea ce ar duce la 
concluzia că autorul ar fi făcut parte din aşa-numita şcoală ioanită, 
preferând mai degrabă termenii „Fiul” şi „Cuvântul”, în timp ce 
numele „Iisus” sau epitetul de „Hristos” nu apar deloc în text.

Cyril C. Richardson merge mai departe şi, urmărind simili-
tudinile dintre textul anonim şi alte scrieri contemporane, con-
sideră, preluând argumentaţia lui P. Andriessen5, că primele 10 
capitole ar fi fost redactate de către Quadratus în Asia Mică, ele 

3  A. Cleveland Coxe, „Introductory Note to the Epistle of Mathetes to 
Diognetus” în Ante-Nicene Fathers, vol. 1, editori A. Cleveland Coxe, James 
Donaldson, Alexander Roberts, 1885, p. 23.

4  În acest sens poate fi observată paralela din Diognet cap. 6.3 şi In 16, 
19; cap. 7.2 şi In 1, 1-3; 17, 14-16; cap. 8.5 şi In 1, 18; 18, 36; 1 In 4, 12; cap. 
10.4 şi 1 In 4, 19; cap. 11.4 şi In 13, 34-35, 1 In 1, 1-3; 2, 7-8; 5, 1-2; 2 In 5, 6; 
cap. 11.4 şi In 1, 1, 14; cap. 12.1 şi Apoc 22, 2; In 3, 3-5.

5  Dom P. Andriessen, „L’Apologie de Quadratus conservée sous le titre 
d’Épître à Diognète”, în Recherches de théologie ancienne et médiévale, 13 
(1946), pp. 5-39, 125-149, 237-260; 14 (1947), pp. 121-156. Paul Andriessen, 
„The Authorship of the Epistula ad Diognetum”, în Vigiliae Christianae, I 
(April, 1947), pp. 129 ş.u.



92

Vademecum patristic

reprezentând conţinutul Apologiei pe care i-a adresat-o împă-
ratului Hadrian (cca 129)6.

Structura textului indică într-adevăr faptul că în vreme ce 
primele 10 capitole fac parte dintr-o apologie construită ca atare, 
capitolele 11-12 reprezintă sfârşitul unei alte lucrări, care în urma 
copierilor succesive, printr-o eroare de transcriere, au fost aşezate în 
finalul epistolei, discontinuitatea fiind sesizată de copistul manus-
crisului Argentoratensis Graecus 97. În concluzie rămâne deschisă 
şi problema identificării autorului acestor ultime două capitole. 

Nici identitatea lui Diognet nu poate fi stabilită cu exactita-
te, presupunându-se că iniţial ar fi vorba de dascălul cu acelaşi 
nume al împăratului roman Marcus Aurelius, dar nu există niciun 
argument serios care să susţină această ipoteză, iar părintele Du-
mitru Fecioru consideră că acest Diognet este chiar un personaj 
fictiv, care reunea preocupările şi obiecţiile filozofilor păgâni din 
secolul al II-lea8. 

Deşi multă vreme s-a considerat că locul de provenienţă ar 
fi fost Alexandria, dovezile interne şi stilul de redactare ioanit 
aduc în discuţie mai degrabă Asia Mică şi chiar Roma9.

În ceea ce priveşte datarea există tendinţa de a plasa docu-
mentul între mijlocul secolului al II-lea şi începutul celui urmă-
tor, urmărindu-se o corespondenţă între tematica apologetică şi 
condiţiile din timpul Antoninilor sau a Severilor10.

6  Cyril C. Richardson, „Introduction”, în Early Christian Fathers, 1953, 
p. 210-211.

7  Dumitru Fecioru, „Introducere”, PSB 1, p. 334.
8  Ibidem.
9  Claudio Moreschini, Enrico Norelli, Istoria literaturii creştine vechi 

greceşti şi latine, vol. I, p. 235.
10  Ibidem.
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Textul este redactat într-o manieră sofisticată, iar „calita-
tea limbii greceşti este neîntrecută de scrierile altor apologeţi şi 
constituie de fapt totodată dovada unei solide culturi literare”11. 
Totuşi, trebuie subliniat faptul că lucrarea nu este propriu-zis 
o apologie, după cum nu se înscrie nici în genul epistolar, ci ar 
trebui încadrată între operele exortative, care conţin îndemnuri 
pentru îmbrăţişarea creştinismului. Pe de altă parte, există opinii 
care consideră Epistola către Diognet un text polemic menit să 
apere creştinismul în faţa acuzaţiilor absurde, denunţând toto-
dată decadenţa culturii păgâne şi ritualismul steril al iudeilor12.

Problemele cărora „discipolul” încearcă să le răspundă pot 
fi remuzamte astfel următoarele: 

• Dispreţuirea creştinismului ca fenomen religios recent.
• Acuzaţia nefondată potrivit cărei creştinii sunt inculţi, 

needucaţi şi incapabili să producă o literatură valoaroasă.
• Neînţelegerea practicilor şi învăţăturilor creştine.
În încercarea de a dezlega dilemele destinatarului, autorul 

alege să evidenţieze caracterul supranatural al învăţăturii pro-
povăduite de creştinism, de o noutate absolută, dar care poate fi 
propusă ca fundament al unei ordini sociale solide dacă este ac-
ceptat în special de persoanele aflate la cârma Imperiului Roman.

De asemenea, reţinem numeroasele referiri la creştinism 
ca „taină”.

Text şi note: 
Epistola către Diognet, traducere de Pr. Dumitru 
Fecioru, în PSB 1, p. 337-346.

11  Ibidem. 
12  Doru Costache, „Christianity and the World in the Letter to Diogne-

tus”, în Phronema, vol. 27 (1), 2012, p. 32.
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CAPITOLUL I

1. Pentru că văd, prea puternice Diognet, că te stră-
duieşti mult să cunoşti religia creştinilor şi că te 
interesezi, cu multă pricepere şi cu mare grijă de 
creştini, ca să afli: în care Dumnezeu cred, cum se 
închină Lui şi cum se face că toţi creştinii nesocotesc 
lumea şi dispreţuiesc moartea, că nici nu socotesc 
dumnezei pe cei socotiţi de elini dumnezei şi nici 
nu ţin superstiţiile iudeilor; şi, în sfârşit, pentru că 
vrei să ştii ce este dragostea pe care o au unii faţă 
de alţii şi pentru ce acest neam nou de oameni sau 
acest fel nou de viaţă s-a ivit acum în lume şi nu 
mai înainte, 2. de aceea laud râvna ta şi cer de la 
Dumnezeu – Cel care ne dă puterea de a grăi şi de 
a asculta – să-mi dea mie puterea de a grăi aşa ca 
ascultându-mă, să ajungi mai bun, iar ţie să-ţi dea 
puterea de a asculta aşa, încât să nu mâhneşti pe cel 
care-ţi grăieşte.

CAPITOLUL II

1. Ei bine, curăţeşte-te de toate gândurile, care ţi-au 
stăpânit mai înainte mintea, înlătură obişnuinţa, 
care te-a rătăcit; fii om nou1, ca dintru început, pen-
tru că ai să asculţi o învăţătură nouă, aşa precum 
chiar tu însuţi ai mărturisit.

1   Efes.  4, 22-24; Col.  3, 10.

Evidenţiaţi 
temele pe care 
autorul inten-
ţionează să le 
dezvolte. 
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Priveşte nu numai cu ochii, ci şi cu mintea, din 
ce sunt făcuţi şi ce chip au aceia, pe care voi îi numiţi 
şi-i socotiţi dumnezei! 2. Nu este unul piatră, la fel 
cu aceea pe care o călcăm în picioare?2 Nu este altul 
aramă, cu nimic mai bun decât vasele de aramă, 
de care ne folosim?3 Nu este altul lemn, aproape 
putred, altul argint, care are nevoie de un om ca 
să-l păzească spre a nu fi furat4, altul fier, mâncat 
de rugină5, altul lut, întru nimic deosebit de vasul 
făcut spre cea mai de necinste trebuinţă?6 3. Nu sunt 
toţi aceştia dintr-o materie stricăcioasă? Nu sunt 
făuriţi din fier şi foc? Nu i-a făcut pe unul pietra-
rul, pe altul fierarul, pe altul argintarul, iar pe altul 
olarul?7 Nu se putea oare, ca înainte de a se da prin 
arta meşterilor acestor materiale chipurile zeilor, să 
se dea fiecărui material altă formă? Şi nu se pot oare 
şi acum schimba chipurile zeilor în alte  chipuri?8 
Nu se pot face şi acum din vase de acelaşi material, 
dacă se găsesc aceiaşi meşteri, chipuri de zei la fel cu 
aceia? 4. Şi iarăşi, nu pot face oare oamenii din zeii 
la care voi vă închinaţi acum, vase la fel cu celelalte? 
Nu-s toate surde, nu-s oarbe, nu-s neînsufleţite, nu-s 
nesimţitoare, nu-s nemişcătoare? Nu-s toate supuse 

2  Deut.  4, 28; Is.  44, 9-20; Ier.  10, 3-5; Înţ. Sol.  13, 16; 
15, 7.

3  Ep. Ier. 58.
4  Ep. Ier.  17, 56.
5  Ep. Ier.  11, 19.
6  Înţ. Sol. 13, 11.
7  Ier. 10, 3-5; Avac. 2, 18-19; Ep. Ier. 7-29; 44-58.
8  Rom. 9, 21 ; 2 Tim. 2, 20.

Care sunt 
reproşurile 
făcute păgâni-
lor?
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putreziciunii, nu-s toate stricăcioase? 5. Pe acestea 
le numiţi dumnezei, acestora slujiţi, acestora vă în-
chinaţi! Vă asemănaţi desăvârşit cu ei. 6. De asta 
urâţi pe creştini, că nu-i socotesc dumnezei. 7. Nu-i 
dispreţuiţi, oare, cu mult mai mult decât creştinii, 
voi care-i socotiţi şi-i credeţi dumnezei? Nu-i bat-
jocoriţi, oare, şi nu-i ocărâţi mai mult, când pe zeii 
de piatră şi de lut îi cinstiţi, dar îi lăsaţi fără pază, 
iar pe zeii de argint şi de aur îi închideţi noaptea, 
iar ziua le puneţi paznici, ca să nu vi-i fure?9 8. Prin 
cinstirea, pe care credeţi că le-o aduceţi zeilor, voi 
mai mult îi pedepsiţi, dacă ei într-adevăr ar avea 
simţire. Dar n-au simţire! Şi aceasta o arătaţi prin 
aceea că vă închinaţi lor cu jertfe de sânge şi de 
grăsime. 9. Cine dintre voi ar îndura acestea, cine 
ar suferi să i se aducă o astfel de închinăciune? Nici 
un om n-ar îndura de bună voie această pedeapsă, 
că omul are simţire şi judecată; piatra, însă, îndură, 
că n-are simţire. Aşadar, voi înşivă faceţi dovada că 
zeul n-are simţire. 10. Aş mai putea spune şi altele 
multe pentru care pricini creştinii nu slujesc unor 
dumnezei ca aceştia; dar dacă nu ţi se par îndestu-
lătoare cele ce am spus, socotesc de prisos să mai 
spun altceva mai mult.

CAPITOLUL III

1. Socotesc, apoi, că doreşti să auzi mai ales pentru 
ce creştinii nu cinstesc pe Dumnezeu la fel cu iude-
ii. 2. Într-adevăr, iudeii, chiar dacă se depărtează de 

9  Ep. Ier. 17.
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slujirea lui Dumnezeu, de care am vorbit mai înainte, 
şi pretind că ei cred într-un singur Dumnezeu şi-L 
cinstesc cu înţelepciune ca pe un Stăpân al tuturora, 
totuşi greşesc când îi aduc Lui acelaşi cult ca şi păgâ-
nii, de care am vorbit. 3. Păgânii dau pildă de lipsă de 
judecată, atunci când aduc jertfe unor zei nesimţitori 
şi surzi; iudeii, însă, când aduc acele jertfe, socotind că 
Dumnezeu are nevoie de ele, jertfele lor pot fi socotite 
mai degrabă nebunie şi nu cinstire de Dumnezeu. 
4. Că «Cel care a făcut cerul şi pământul şi toate câte 
sunt în ele»10 şi ne dă nouă pe toate cele de care avem 
nevoie, nu are nevoie de nimic din acelea, pe care le 
dă celor ce socotesc că I le dau Lui11. 5. Iar cei care-I 
aduc jertfe de sânge, de grăsime şi olocauste şi socot 
că prin aceste ceremonii îl cinstesc, mi se pare că nu se 
deosebesc întru nimic de cei care arată aceeaşi cinstire 
zeilor surzi, care nu pot lua parte la această cinstire. 
Ei socot că dau ceva Celui ce n-are nevoie de nimic.

CAPITOLUL IV

1. Iar despre frica lor cu privire la mâncări, la su-
perstiţia lor cu privire la sâmbete, la mândria tăierii 
împrejur, la batjocorirea postului şi a zilei celei din-
tâi a lunii, nu socot că trebuie să le afli de la mine, 
că toate sunt de râs şi nu merită să vorbesc de ele. 
2. Cum este oare îngăduit, ca pe unele din făpturile 
lui Dumnezeu, create spre trebuinţa oamenilor, să 
le primeşti, ca fiind bine făcute, iar pe altele să le 

10  Ps. 145, 6; Fapte 4, 24; Ieş. 20, 11.
11  Fapte 17, 24-25; Ps. 49, 8-14.

Care sunt 
reproşurile 
făcute iudeilor?

Rezumaţi prac-
ticile iudaice 
menţionate.
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arunci, ca nefolositoare şi de prisos? 3. Nu este oare 
o lipsă de credinţă să învinuieşti pe Dumnezeu că 
împiedică să se facă bine în ziua sâmbetei?12 4. Nu 
merită oare să-ţi baţi joc de cel care se mândreşte 
cu ciuntirea trupului, ca de o mărturie de alegere 
şi că din pricina asta este iubit în chip deosebit de 
Dumnezeu? 5. Cine ar socoti o dovadă de cinstire a 
lui Dumnezeu şi nu mai degrabă o nebunie obser-
varea mersului stelelor şi lunii, pentru a ţine lunile 
şi zilele13, ca şi împărţirea planurilor lui Dumnezeu 
şi schimbările timpurilor după poftele lor, spre a 
socoti unele zile, zile de sărbătoare, iar pe altele zile 
de jale? 6. Socot că ţi-am arătat îndeajuns că pe bună 
dreptate se îndepărtează creştinii de nesocotinţa, 
rătăcirea, curiozităţile şi mândria iudeilor. Să nu te 
aştepţi că poţi afla de la vreun om taina religiei lor.

CAPITOLUL V

1. Creştinii nu se deosebesc de ceilalţi oameni nici 
prin pământul pe care trăiesc, nici prin limbă, nici 
prin îmbrăcăminte. 2. Nu locuiesc în oraşe ale lor, 
nici nu se folosesc de o limbă deosebită, nici nu duc 
o viaţă străină. 3. Învăţătura lor nu-i descoperită 
de gândirea şi cugetarea unor oameni, care cerce-
tează cu nesocotinţă; nici nu o arată, ca unii, ca pe 
învăţătură omenească. 4. Locuiesc în oraşe greceşti 
şi barbare, cum le-a venit soarta fiecăruia; urmea-
ză obiceiurile băştinaşilor şi în îmbrăcăminte şi în 

12  Lc. 6, 9; 13, 14-16; 14, 3-5.
13  Gal. 4, 10.

Care este situa-
ţia creştinilor?
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hrană şi în celălalt fel de viaţă, dar arată o vieţuire 
minunată şi recunoscută de toţi ca nemaivăzută. 5. 
Locuiesc în ţările în care s-au născut, dar ca străinii; 
iau parte la toate ca cetăţeni, dar pe toate le rabdă ca 
străini; orice ţară străină le e patrie, şi orice patrie 
le e ţară străină14. 6. Se căsătoresc ca toţi oamenii şi 
nasc copii, dar nu aruncă pe cei născuţi. 7. Întind 
masă comună, dar nu şi patul. 8. Sunt în trup, dar 
nu trăiesc după trup15. 9. Locuiesc pe pământ, dar 
sunt cetăţeni ai cerului16. 10. Se supun legilor rân-
duite de stat17, dar, prin felul lor de viaţă, biruiesc 
legile. 11. Iubesc pe toţi, dar de toţi sunt prigoniţi. 
12. Nu-i cunoaşte nimeni, dar sunt osândiţi; sunt 
omorâţi, dar dobândesc viaţa. 13. Sunt săraci, dar 
îmbogăţesc pe mulţi sunt lipsiţi de toate, dar în toate 
au de prisos18. 14. Sunt înjosiţi, dar sunt slăviţi cu 
aceste înjosiri sunt huliţi, dar sunt îndreptăţiţi. 15. 
Sunt ocăriţi, dar binecuvântează19; sunt insultaţi, dar 
cinstesc. 16. Fac bine, dar sunt pedepsiţi ca răi sunt 
pedepsiţi, dar se bucură20, ca şi cum li s-ar da viaţă. 
17. Iudeii le poartă război ca unora de alt neam, 
elenii îi prigonesc; dar cei care-i urăsc nu pot spune 
pricina duşmăniei lor.

14  Efes. 2, 19; Fil. 3, 20; Evr. 11, 13-16; 13, 14; 2 Pt. 2, 11.
15  Rom. 8, 12-13; 2 Cor. 10, 3.
16  Fil. 3, 20; Evr. 13, 14.
17  Rom. 13, 1; Tit 3, 1; 1 Pt. 2, 13.
18  2 Cor. 6, 9-10.
19  Mt. 5, 44; 1 Cor. 4, 12-13.
20  2 Cor. 6, 9-10.
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CAPITOLUL VI

1. Ca să spun pe scurt, ce este sufletul în trup, ace-
ea sunt creştinii în lume. 2. Sufletul este răspândit 
în toate mădularele trupului, iar creştinii în toate 
oraşele lumii. 3. Sufletul locuieşte în trup, dar nu 
este din trup, creştinii locuiesc în lume, dar nu sunt 
din lume21. 4. Sufletul nevăzut este închis în trupul 
văzut; şi creştinii sunt văzuţi, pentru că sunt în lume, 
dar credinţa lor în Dumnezeu rămâne nevăzută. 5. 
Trupul urăşte sufletul şi-i poartă război22, fără să-i 
fi făcut vreun rău, pentru că-l împiedică să se dedea 
plăcerilor, şi lumea urăşte pe creştini23, fără să-i fi 
făcut vreun rău, pentru că se împotrivesc plăceri-
lor ei. 6. Sufletul iubeşte trupul, deşi trupul urăşte 
sufletul; sufletul iubeşte şi mădularele, şi creştinii 
iubesc pe duşmanii lor24. 7. Sufletul este închis în 
trup, dar el ţine trupul; şi creştinii sunt închişi în 
lume, ca într-o închisoare, dar ei ţin lumea. 8. Sufle-
tul nemuritor locuieşte în cort muritor25; şi creştinii 
locuiesc vremelnic în cele stricăcioase, dar aşteaptă 
în ceruri nestricăciunea. 9. Sufletul chinuit cu puţi-
nă mâncare şi băutură se face mai bun; şi creştinii, 
pedepsiţi în fiecare zi, se înmulţesc mai mult. 10. 
Într-o atât de mare ceată i-a rânduit Dumnezeu, că 
nu le este îngăduit s-o părăsească.

21  In. 15, 19; 17, 11-16.
22  Gal. 5, 17.
23  In. 15, 18-19; 1 In. 3, 13.
24  Mt. 5, 44; Lc. 6, 27.
25  2 Cor. 5, 1; 2 Pt. 1, 13.

Dezvoltaţi ana-
logia expusă 
aici.
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CAPITOLUL VII

1. După cum am spun mai înainte, nu li s-a dat creş-
tinilor învăţătura lor ca o născocire pământească, 
nici creştinii nu pretind că păzesc cu atâta grijă o 
învăţătură trecătoare, nici nu li s-a încredinţat rân-
duiala unor taine omeneşti, 2. ci, cu adevărat, însuşi 
Atotputernicul, Atoateziditorul şi nevăzutul Dum-
nezeu, El însuşi, din ceruri, a aşezat în oameni şi a 
întărit în inimile lor adevărul şi cuvântul cel Sfânt şi 
mai presus de înţelegere. N-a trimis oamenilor, cum 
şi-ar închipui cineva, un slujitor sau un înger sau o 
căpetenie sau pe cineva din cei care cârmuiesc cele 
pământeşti sau pe cineva din cei cărora li s-a încredin-
ţat conducerea celor cereşti, ci pe însuşi Meşterul şi 
Creatorul universului, prin Care a creat cerurile, prin 
Care a închis marea în hotarele ei26, ale Cărui taine 
le păstrează cu credincioşie toate stihiile lumii, de la 
Care soarele a primit porunca să păzească măsurile 
drumurilor zilei, de a Cărui poruncă ascultă luna, ca 
să lumineze noaptea, Căruia i se supun stelele, care 
urmează drumul lunii, prin Care toate au fost rându-
ite şi hotărâte, Căruia i se supun cerurile şi cele din 
ceruri, pământul şi cele de pe pământ, marea şi cele 
din mare, focul, aerul, adâncul, cele din înălţimi, cele 
din adâncuri, cele de la mijloc. Pe Acesta L-a trimis 
oamenilor. 3. L-a trimis, oare, cum ar putea gândi 
unul din oameni, spre a împila, spre a înspăimânta, 
spre a îngrozi? 4. Nicidecum! L-a trimis cu bunătate 
şi blândeţe, cum trimite un rege pe fiul său, L-a trimis 

26  Ps. 103, 10; Pilde 8, 27-29; Iov 26, 10; 38, 8-11.
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ca Dumnezeu, L-a trimis ca la oameni, L-a trimis ca 
să mântuie, ca să convingă, nu să silească; că Dum-
nezeu nu sileşte. 5. L-a trimis ca să cheme, nu ca să 
alunge; L-a trimis ca să iubească, nu ca să judece27. 
6. Îl va trimite şi Judecător şi cine va suferi atunci 
venirea Lui?28 ...29. 7. Nu vezi că sunt daţi creştinii la 
fiare, ca să se lepede de Domnul şi nu sunt învinşi? 
8. Nu vezi că, cu cât sunt pedepsiţi mai mulţi cu atât 
numărul lor se înmulţeşte? 9. Acestea nu par a fi fapte 
de om, ci puterea lui Dumnezeu. Acestea sunt dovezi 
ale venirii Lui în lume.

CAPITOLUL VIII

1. Cine dintre oameni a ştiut ce este Dumnezeu, 
înainte de venirea Lui? 2. Sau poţi primi cuvintele 
deşarte şi prosteşti ale acelor filozofi, pe cuvântul 
cărora se pune atâta preţ? Unii din ei au spus că 
Dumnezeu este foc30 – au numit focul Dumnezeu, că 
în foc au să meargă! –, alţii au spus că este apa31, iar 
alţii alta din stihiile create de Dumnezeu. 3. Dacă ar 
fi primite aceste învăţături, s-ar putea spune la fel că 
fiecare din celelalte creaturi este Dumnezeu. 4. Dar 

27  In. 3, 17.
28  Mal. 3, 2.
29  Lacună, comentată de o notă marginală astfel: «Am 

găsit o tăietură în manuscrisul de pe care copii; manuscrisul 
este foarte vechi» (la: H. I. Marrou, op. cit., p. 69, n. 9).

30  Heraclid, filozof grec din şcoala ioniană (540-480 î.Hr.).
31  Tales din Milet, matematician şi filozof grec din şcoala 

ioniană (sfârşitul secolului VII - începutul secolului VI, î.Hr..
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acestea sunt basme şi înşelăciuni de şarlatani. 5. Pe 
Dumnezeu nici unul din oameni nu L-a văzut, nici 
nu L-a cunoscut, ci El s-a arătat pe Sine însuşi32. 6. 
S-a arătat prin credinţă, singura prin care se poa-
te vedea Dumnezeu. 7. Că Dumnezeu, Stăpânul şi 
Creatorul universului, Cel ce a făcut toate şi le-a pus 
în ordine, a fost nu numai iubitor de oameni, ci şi 
îndelung răbdător33. 8. El a fost totdeauna aşa şi este 
şi va fi: blând, bun, nemânios, adevărat, singurul 
care este bun34. 9. Gândind un plan mare şi mai 
presus de cuvânt, l-a împărtăşit numai Fiului. 10. 
Atâta vreme cât ţinea în taină planul Său şi păstra 
în tăcere hotărârea Lui cea înţeleaptă, se părea că 
ne trece cu vederea şi că nu se mai îngrijeşte de noi. 
11. Dar când, prin iubitul Său Fiu35, a descoperit şi 
făcut cunoscute cele gătite dintru început36, atunci 
pe toate ni le-a dat nouă37, ca să participăm la bine-
facerile Lui, ca să le vedem şi să le pricepem. Cine 
s-ar fi aşteptat vreodată la acestea?

CAPITOLUL IX

1. Aşadar, după ce Dumnezeu a rânduit pe toate 
împreună cu Fiul Său, ne-a lăsat, până în vremile 
din urmă, să fim purtaţi de porniri destrăbălate, aşa 

32  In 1, 18; Lc. 10, 22.
33  Rom. 2, 4.
34  Mt. 3, 17; 17, 5; 1 Pt. 1, 17.
35  Mt. 19, 7; Mc. 10, 18; Lc. 18, 19.
36  Efes. 3, 9.
37  Rom. 8, 32.
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precum voiam, duşi de plăceri şi de pofte38, fără 
ca Dumnezeu să se bucure negreşit de păcatele 
noastre, ci răbdându-le, şi fără să încuviinţeze acel 
timp de nedreptate, ci pregătind timpul de acum de 
dreptate, ca să fim vrednici acum de bunătatea lui 
Dumnezeu, noi, care în vremea de atunci am fost 
nevrednici de viaţă din pricina faptelor noastre, 
arătând noi înşine că nu puteam intra în împără-
ţia lui Dumnezeu39; acum, însă, prin puterea lui 
Dumnezeu, am ajuns puternici. 2. Deci când s-a 
umplut nedreptatea noastră şi s-a arătat desăvârşit 
că plata nedreptăţii este osândă şi moarte, atunci 
a venit timpul40, pe care-l hotărâse Dumnezeu de 
mai înainte spre a-şi arăta bunătatea şi puterea 
Lui41. Ce covârşitoare este iubirea de oameni şi 
dragostea lui Dumnezeu! Nu ne-a urât, nici nu 
ne-a îndepărtat şi nici n-a ţinut minte răul, ci ne-a 
răbdat îndelung, ne-a suportat. Miluindu-ne, a luat 
asupra Sa păcatele noastre42. El şi-a dat pe Fiul Său 
răscumpărare pentru noi43, pe Cel Sfânt pentru cei 
nelegiuiţi, pe Cel fără de răutate pentru cei răi, pe 
Cel drept pentru cei nedrepţi44, pe Cel nestricăcios 
pentru cei stricăcioşi, pe Cel nemuritor pentru 
cei muritori. 3. Ce altceva decât dreptatea Aceluia 

38  Tit 3, 3.
39  In. 3, 5.
40  Gal. 4, 4.
41  Tit 3, 4.
42  Is. 53, 4.11.
43  Mt. 20, 28; Mc. 10, 45; In. 3, 16; Rom. 8, 32; 1 Tim. 2, 6.
44  1 Pt. 3, 18.
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putea acoperi păcatele noastre?45. 4. În cine altul, 
decât numai în Fiul lui Dumnezeu, era cu putinţă să 
ne îndreptăm noi nelegiuiţii şi necredincioşii? 5. Ce 
schimbare dulce, ce lucrare a cărei urmă nu se poate 
găsi46, ce binefaceri neaşteptate! Nelegiuirea multora 
se acoperă cu dreptatea unuia singur, iar dreptatea 
unuia singur îndreaptă pe mulţi nelegiuiţi. 6. Aşadar, 
arătând că în vremile de mai înainte era cu neputinţă 
firii noastre să dobândească viaţa, a arătat acum că 
Mântuitorul poate mântui şi face cele cu neputinţă; 
prin acestea două a voit să credem în bunătatea Lui, 
să-L socotim hrănitor, tată, învăţător, sfătuitor, doc-
tor, minte, lumină, cinste, slavă, putere şi viaţă şi să 
nu ne îngrijim de îmbrăcăminte şi hrană47.

CAPITOLUL X

1. Şi tu, dacă vei dori şi vei primi această credinţă, 
vei cunoaşte mai întâi pe Tatăl. 2. Dumnezeu a iubit 
pe oameni48; pentru ei a creat lumea, lor le-a supus 
toate cele de pe pământ49, lor le-a dat grai, lor le-a 
dat minte, numai lor le-a îngăduit să privească sus 
spre cer ; pe ei i-a plăsmuit după chipul Său50, la 
ei a trimis pe Fiul Lui Cel Unul-Născut51, lor le-a 

45  Ps. 84, 2.
46  Rom. 11, 33; Efes. 3, 8.
47  Mt. 6, 31; Lc. 12, 29.
48  In. 3, 16.
49  Fac. 1, 26-30.
50  Fac. 1, 26.
51  In. 3, 16.
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făgăduit împărăţia cerurilor şi o va da celor ce-L 
vor iubi pe El.

3. Iar, după ce-L vei cunoaşte pe Tatăl, de ce 
bucurie crezi că vei fi cuprins ? Sau cum vei iubi pe 
Cel Care mai înainte de a-L iubi tu, te-a iubit atât?52. 
4. Dacă-L vei iubi, vei fi imitator al bunătăţii Lui. 
Să nu te minunezi, dacă un om poate fi imitator 
al lui Dumnezeu! Poate, dacă voieşte. 5. Nu poţi 
fi fericit, dacă împilezi pe aproapele tău, nici dacă 
vrei să fii mai presus decât cei mai slabi, nici dacă 
te îmbogăţeşti şi asupreşti pe cei sărmani, nici nu 
poţi imita pe Dumnezeu cu aceste fapte, pentru că 
ele sunt străine măreţiei lui Dumnezeu. 6. Dar cel 
care poartă sarcina semenului său53, cel care, având o 
stare mai bună, vrea să facă bine altuia mai nevoiaş, 
cel care dă celor lipsiţi cele pe care le-a primit de la 
Dumnezeu, acela este Dumnezeu pentru cei care 
le primesc, acela este imitator al lui Dumnezeu. 7. 
Atunci, vei vedea, deşi eşti pe pământ, că Dumne-
zeu locuieşte în ceruri, atunci vei începe să grăieşti 
tainele lui Dumnezeu, atunci vei iubi şi vei admira 
pe cei chinuiţi, pentru că n-au voit să se lepede de 
Dumnezeu, atunci vei osândi rătăcirea şi înşelă-
ciunea lumii, atunci, când vei cunoaşte cu adevărat 
vieţuirea cea din ceruri, când vei dispreţui moartea 
aparentă de aici de pe pământ, când te vei teme de 
adevărata moarte, care îi aşteaptă pe cei osândiţi 
la focul cel veşnic, care va chinui veşnic pe cei daţi 

52  1 In. 4, 19.
53  Gal. 6, 2.
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lui. 8. Atunci vei admira şi vei ferici pe cei care au 
suferit pentru dreptate focul acesta de pe pământ, 
când vei cunoaşte focul acela...54.

CAPITOLUL XI

1. Nu spun lucruri străine, nici nu caut să grăiesc 
lucruri fără temei; sunt învăţător al păgânilor, fi-
ind ucenic al Apostolilor; slujesc cu vrednicie celor 
predate ucenicilor Adevărului. 2. Care om, care a 
primit învăţătura cea dreaptă şi a fost născut prin 
Cuvântul cel iubitor, nu caută să cunoască bine ace-
lea pe care Cuvântul i-a învăţat lămurit pe ucenici? 
Lor le-a descoperit Cuvântul la arătarea Sa, lor le-a 
grăit pe faţă. Cuvântul n-a fost înţeles de necredin-
cioşi, dar grăindu-le ucenicilor, pe care i-a socotit 
credincioşi, ucenicii au cunoscut tainele Tatălui. 
3. Pentru aceasta Tatăl a trimis Cuvântul, ca să se 
arate în lume, Cuvântul a fost batjocorit de poporul 
iudeu, a fost propovăduit de apostoli şi a fost cre-
zut de păgâni55. 4. Cuvântul era dintru început; s-a 
arătat nou, deşi era vechi; dar se naşte totdeauna 
nou în inimile sfinţilor. 5. Cuvântul Cel veşnic este 
astăzi ştiut Fiu, prin El se îmbogăţeşte Biserica; ha-
rul răspândit se înmulţeşte în sfinţi, le dă pricepere, 
le descoperă tainele, vesteşte timpurile, se bucură 
de cei credincioşi, se dăruieşte celor care-L caută, 

54  La această lacună copistul a scris: „Aici este o tăietură 
în manuscrisul de pe care copii” (la: H.I. Marrou, op. cit., p. 
78, n. 5).

55  1 Tim. 3, 16.
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celor care nu sfărâmă hotărârile credinţei, nici nu 
depăşesc hotarele părinţilor56. În sfârşit, frica de lege 
este lăudată, harul profeţilor este cunoscut, credinţa 
Evangheliilor întărită, tradiţia Apostolilor păzită, iar 
harul Bisericii saltă de bucurie. 7. Dacă nu întristezi 
harul, vei cunoaşte acelea pe care le grăieşte Cu-
vântul, prin cine voieşte şi când voieşte. 8. Am fost 
îndemnat să vă spun cu osteneală toate câte mi-a 
poruncit voinţa Cuvântului, iar din dragoste de cele 
descoperite, v-am făcut şi pe voi părtaşi acestora.

CAPITOLUL XII

1. Citind şi ascultând cu râvnă acestea, veţi cunoaşte 
toate câte dă Dumnezeu celor ce-L iubesc drept pe El. 
Aceia ajung paradis al desfătării, pom atoateroditor 
şi înfloritor; cresc în ei înşişi şi sunt împodobiţi cu 
fel de fel de fructe. 2. În acest pământ a fost sădit 
pomul cunoştinţei şi pomul vieţii; că nu cunoştinţa 
omoară, ci neascultarea omoară. 3. Nici nu sunt fără 
noimă cele scrise în Scriptură. Că Dumnezeu a sădit 
la început în mijlocul paradisului pomul cunoştinţei 
şi pomul vieţii57, tocmai pentru a arăta prin cunoştin-
ţă viaţa. Cei dintâi oameni pentru că nu s-au folosit 
bine de cunoştinţă, prin înşelăciunea şarpelui, s-au 
văzut goi58. 4. Că nu este nici viaţă fără cunoştinţă, 
nici cunoştinţă dreaptă fără viaţă adevărată. De aceea 

56  Pilde 22, 28.
57  Fac. 2, 9.
58  Fac. 3, 4-11.
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au fost sădiţi cei doi pomi unul lângă altul. 5. Apos-
tolul, văzând ce putere are cunoştinţa care se aplică 
în viaţă fără porunca adevărului, o defaimă, zicând: 
«Cunoştinţa semeţeşte, dar dragostea zideşte»59. 6. Cel 
care socoteşte că ştie ceva fără o cunoştinţă adevă-
rată şi mărturisită de viaţă, acela nu ştie nimic; este 
înşelat de şarpe, pentru că nu iubeşte viaţa. Cel care 
are cunoştinţă însoţită de frică şi caută viaţa, acela 
sădeşte cu nădejde şi aşteaptă rod. 7. Să-ţi fie inima 
cunoştinţă, iar Cuvântul adevărat viaţă! 8. Dacă porţi 
în tine pomul cunoştinţei şi ţi-e drag rodul lui, vei 
culege totdeauna cele pe care doreşti să le primeşti 
de la Dumnezeu; de acestea şarpele nu se atinge, nici 
înşelăciunea nu se apropie şi nici Eva nu se strică, ci 
rămâne fecioară. 9. Mântuirea se arată, Apostolii se 
înţelepţesc, Paştile Domnului premerge, vremile se 
adună; Cuvântul, prin Care este slăvit Tatăl, se uneşte 
cu lumea şi, învăţând pe sfinţi, se bucură, Căruia slava 
în veci, Amin.

59  1 Cor. 8, 1.
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Exerciţii:

• Încercaţi să schițați structura textului evidențiind prin-
cipalele teme.

• Observaţi pe parcursul textului numărul şi persoana 
verbelor folosite.


