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Neofit Cavsocalivitul 
ÎNFRUNTAREA JIDOVILOR 

 
Înainte cuvântare 

 
Bine este cuvântat Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, unul adevărat Dumnezeul nostru, care 

voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască, şi la lumina adevărului să vină. Şi precum din 
începutul lumii, (Facerea, Cap. 1, Stih 2) când era tot pământul nevăzut şi acoperit cu 
întuneric, şi au poruncit Dumnezeu de s-au făcut lumină şi la urmă au poruncit şi soarelui să 
răsară spre stăpânirea zilei, aşa şi eu nevrednicul, până la vârsta de 38 ani, acoperit fiind cu 
întunericul necunoştinţii şi având boala sufletului, (Ioan 5, 5) de vreme ce eram în rătăcirea 
cea jidovească şi neavând om ca să mă ducă la scăldătoarea oilor, adică la apa botezului, am 
început a striga împreună cu David, şi am zis: (Psalm 17, 31) "Lumina-vei întunericul meu, 
Doamne" şi iarăşi, (Psalm 118 Stih 18) "Descoperă ochii mei şi voi cunoaşte minunile din 
legea Ta". Şi (Psalm 22, 2) "Domnul m-au auzit şi la apa odihnei m-au hrănit" (adică la apa 
botezului) şi (Psalm 29, 3) “Sufletul meu l-au întors din gura iadului". (Psalm 93, 17) "Că de 
nu ar fi ajutat mie Domnul, s-ar fi sălăşluit în iad sufletul meu". Şi după ce m-au luminat 
Hristos, cu lumina înţelepciunii Sfintei Sale Evanghelii, (Malahie 4, 2) au poruncit şi Soarelui 
Dreptăţii ca să răsară mie spre stăpânirea zilei celei de mântuire, adică, după ce am cunoscut 
credinţa cea în Hristos, m-au ferit Hristos de n-am primit altă credinţă deosebită, ci am primit 
credinţa cea adevărată întru Hristos, pravoslavnică, care se numeşte Soarele Dreptăţii precum 
grăieşte Duhul Sfânt prin glasul Isaiei zicând: (Cap. 1 Stih 26) "Şi va fi lumina Lunii ca 
lumina Soarelui şi lumina Soarelui cu şapte părţi mai mult va lumina în ziua aceea, când va 
vindeca Domnul zdrobirea norodului său." Adică: legea veche s-au numit lumina Lunii, că 
umbra legii era. Şi toate pashaliile lor după naşterea Lunii se numără, iar legea cea sfântă a lui 
Hristos, cea nouă, lumina Soarelui se numeşte, precum zice Proorocul Malahie. (Cap. 4, Stih 
2) "Şi celor ce se tem de numele meu, le va răsări Soarele Dreptăţii"; şi această taină au văzut-
o mai înainte Proorocul cel cu duh mare Isaia şi zice: (Sirah 48, 58) " Când va veni Domnul 
nostru Iisus Hristos să vindece sufletele oamenilor din zdrobirea iadului, atunci se va preface 
lumina Luni spre lumina Soarelui, precum s-au şi făcut". Că la venirea cea dintâi a Domnului 
nostru Iisus Hristos, când au venit pentru mântuirea oamenilor, ca să vindece sufletele lor din 
zdrobirea iadului, atunci s-au prefăcut legea cea veche - care se numeşte lumina Lunii - spre 
legea cea nouă - care se numeşte lumina Soarelui - şi această lumină a Soarelui, adică credinţa 
pravoslavnică, luminează cu şapte părţi mai mult decât credinţele celelalte. Căci prin cele 
sfinte şapte soboare s-au aşezat, precum şi David, pentru cele şapte soboare zice (Psalm 11, 3) 
"Cuvintele Domnului, Cuvinte curate, argint prin foc lămurit, ispitit pământului, curăţat de 
şapte ori." Sau după cum zice: Sfântul Apostol Pavel, (I Corinteni 15, 41) "Alta este slava 
Soarelui şi alta este slava Lunii şi alta este slava stelelor." Precum şi sfântul Tarasie tâlcuieşte 
şi zice: "Cei ce vieţuiesc întru feciorie, sunt asemenea slavei Lunii; iar cei ce sunt căsătoriţi şi 
păzesc patul nespurcat sunt asemenea slavei stelelor." Şi mai adaugă Sfântul Apostol Pavel şi 
zice: (Evrei 13, 4 ; Rom. 12, 1) "Stea de stea se osebeşte întru slava sa" adică osebite sunt 
darurile între pravoslavnici; unii adică: au darul milosteniei, alţii al primirii de streini, alţii al 
rugăciunii alţii al smereniei, alţii al umilinţei, alţii al blândeţii, alţii au darul postirii şi altele. 

Acestui Soare a poruncit Hristos ca să-mi răsară mie de două ori, stăpânirea zilei celei 
de mântuire: întâi că am primit credinţa cea pravoslavnică, care se numeşte Soarele Dreptăţii 
şi n-am primit vreo credinţă eretică; iar al doilea că am primit şi sfântul chip al călugăriei. Iar 
pentru jidovi ascultă ce zice Solomon la înţelepciunea sa, (Cap. 5, Stih 6) "Rătăcit-am dară de 
la calea adevărului şi lumina dreptăţii nu ne-au strălucit nouă, nici Soarele nu ne-au răsărit 
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nouă". Şi pentru că m-au miluit Hristos, de au biruit la mine nevrednicul rânduiala firii şi m-
au scos de la întuneric la lumina Soarelui, ca să-i aduc mulţumire Mântuitorului meu, am scris 
cărticica aceasta, mică la vedere, dară socotesc a fi folositoare pravoslavnicilor, iubitorilor de 
ştiinţă şi râvnitorilor creştinătăţii, că sunt scrise într-însa, câteva taine mari ale jidovilor, spre 
înfruntarea şi ruşinarea lor, care de la răstignirea Mântuitorului şi până acum, de nimenea 
deplin n-au fost descoperite. Şi am aşezat-o în patru capitole, în numele Sfinţilor patru 
evanghelişti: Matei, Marcu, Luca şi Ioan, pe care i-au văzut Proorocul Iezechiel în chip de 
om, în chip de leu, în chip de viţel şi în chip de vultur: eu care mai înainte am fost învăţător 
întru jidovime, iar acum, prin mila Domnului meu Iisus Hristos, mă aflu creştin pravoslavnic. 
 
 

Capitolul l 
 

Taină ascunsă, şi acum descoperită asupra jidovilor 
pentru sângele care iau ei de la creştini, şi ce fac cu dânsul, 

cu dovediri din Sfânta Scriptură. 
 

Mulţi au scris multe cuvinte împotriva jidovilor, cu multe şi adevărate mărturii din 
Sfânta şi dumnezeiasca Scriptură. Atât pentru venirea Mesiei celui adevărat Iisus Hristos, fiul 
Prea Curatei Fecioarei Maria, cât şi pentru câteva rătăciri ale jidovilor. Care acestea s-au scris 
atât de dascălii Bisericii noastre, cât şi de dascălii evrei care au primit Sfântul Botez, însă o 
taină ce ei o au între dânşii, urătorii de oameni şi de Dumnezeu, jidovi, care eu nu o am găsit 
scrisă nicăieri, şi de au şi scris cineva în oarecare chip, dar puţin şi acoperit, adică: a ucide 
jidovii pe creştini şi a le lua sângele. Aceasta au scris mulţi, dar pentru ce? Şi ce fac ei cu 
sângele acesta, măcar că nu mi s-au întâmplat a vedea înscris nicăieri, poate că aşteptând 
întoarcerea jidovilor vreodată către credinţa lui Hristos: şi ca să nu se scârbească creştinii pe 
dânşii şi să nu-i primească la credinţă, şi pentru aceia n-au scris. Dar eu de vreme ce cu darul 
lui Dumnezeu am primit Sfântul Botez şi sfântul chip al călugăriei spre înfruntarea semeţilor 
şi spurcaţilor jidovi, dar, mai întâi şi spre folosul lor mi-au fost descoperite mie şi păzite, până 
ce am primit Sfântul Botez. Iar de la Sfântul Botez încoace, toate îmi sunt defăimate şi 
scuipate. 

Şi câteva cu bune dovezi şi mărturii, scriu aici pe faţă. Mai întâi să se ştie că această 
taină nu este ştiută de toţi jidovii, ci numai de rabinii, hahamii lor, de cărturarii şi fariseii lor, 
ce se numesc de dânşii Hasiindem, de aceia este ştiută. Şi această taină păzesc ei cu mare 
sfinţenie. Dară pentru care pricină fac ei uciderea aceasta, este pentru trei lucruri. 

Întâi pentru mare urâciune ce au ei asupra creştinilor, părându-le că făcând această 
ucidere aduc jertfa lui Dumnezeu precum şi Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, au zis către 
Ucenicii săi: "Va veni o vreme, că cine vă va ucide pe voi, i se va păr ea că aduce jertfa lui 
Dumnezeu." (Ioan Cap. 16, Stih 2) 

Al doilea pentru multe dezdemonii, adică: pentru farmecele ce fac jidovii cu acest 
sânge. 

Şi al treilea că sunt rabinii la îndoială, poate că au fost Iisus, Fiul Mariei, Mesia cel 
adevărat şi stropindu-se ei cu acel sânge ce iau de la creştin muncit, "se vor mântui". 

Cât despre pricina cea dintâi scrie la o carte a lor ce se numeşte Himiş, adică cinci cărţi 
ale lui Moise: la cartea a doua ce se numeşte Ieşireaul: unde zice că au adunat Faraon şase 
sute de călăraşi ca să gonească neamul jidovesc, şi face acolo întrebare Rabi Solomon, 
(Ieşirea 14, 7) (Satana cel mare care duce pe toţi jidovii la Tartarul cel dinafară), de zice: "De 
unde au avut egiptenii cai ca să gonească pe jidovi? “ (Ieşirea 9, 25) " Căci grindina le-a ucis 



 3

toate dobitoacele lor" şi răspunde iarăşi el, că scrie mai sus, (Stih 2) "că unii şi-au ascuns 
animalele cu care apoi i-au urmărit" şi zice acolo: (Mina an omri tof şi va nuhuşim, reţoţ 
Esmoihoi tof, şi bagoim, arok) care cuvinte înseamnă: "de aici noi învăţăm că celui mai blând 
dintre şerpi scoate-i creierii din cap, şi pe cel mai bun din creştini ucide-l" adică dator este tot 
jidovul să omoare un creştin crezând că cu aceea se va mântui, măcar că de la creştini primesc 
facere de bine în toate zilele: dar au foarte mare urâciune asupra pravoslaviei noastre, şi 
precum sunt ei întorşi, apoi aşa şi Sfânta Scriptură o tălmăcesc foarte întoarsă şi cu 
nepotrivire, precum la cartea Ieşireaului scrie, porunceşte Moise şi zice: "Şi carne de fiară 
prinsă să nu o mâncaţi, ci să o aruncaţi câinilor," (Ieşirea 24, 31) Apoi tâlcuieşte acolo acel 
proclet, Rabi Solomon de zice, "că nu numai câinilor a poruncit Moise să o aruncaţi, ci şi 
creştinilor puteţi să o vindeţi" Dară pentru ce zice Moise câinelui şi nu zice creştinului? ca să 
te înveţi că mai de socotinţă sunt câinii decât creştinii. Pentru că câinii n-au lătrat în vremea 
când jidovii au ieşit noaptea din Egipt, precum scrie la (Ieşirea 20, 7). O ticăloşii jidovi! Bine 
au zis Moise către voi a doua Lege 29, 4. "Şi n-au dat vouă Dumnezeu inimă ca să ştiţi şi ochi 
să vedeţi, şi urechi să auziţi, până în ziua de astăzi," şi iarăşi: "Au acestea răsplătiţi 
Domnului? acest norod este nebun şi nu înţelept:" a doua Lege 3, 6. De asemenea grăieşte 
Duhul Sfânt, prin glasul lui Isaia (29, 14) de zice: "Iată Eu voi muta pe ei şi voi pierde 
înţelepciunea înţelepţilor, şi mintea celor pricepuţi voi întuneca." Şi cu adevărat s-au împlinit 
la dânşii aceasta, de vreme ce n-au nici o înţelegere sufletească, cum au zis mai înainte 
Proorocul Isaia (59, 10) "Pipăi-vor ca orbii peretele, şi vor pipăi ca cei fără de ochi, şi vor 
cădea ziua la amiază ca orbul întru miez de noapte" Şi iarăşi Isaia (Cap. 65, Stih 15) "Şi veţi 
părăsi numele voastre, spre saturarea aleşilor mei: iar pe voi vă va ucide Domnul" Şi pe faţă 
vedem că n-au nici o pricepere duhovnicească şi numai trupească, precum porcul care tot la 
pământ caută, aşa şi ei tot cele pământeşti le socotesc. Cum şi David pe neamul jidovesc porci 
îi numeşte, de zice: "viia din Egipt ai mutat: şi altele şi porcul sălbatic au păscut-o pe ea." Viia 
din Egipt să înţelege, că precum Egipetul era plin şi îndestulat de toate rodurile cele bune, de 
pâine şi de tot felul de cărnuri, unde în patru sute de ani fiind în robie, deprinşi erau cu acelea. 
Apoi după ieşirea lor din Egipt şi după trecerea a patruzeci de ani ce au umblat prin pustietate 
unde au mâncat pâine îngerească. Nu că au flămânzit ei mâncând aceea, ci după ce s-au văzut 
intraţi pe pământul făgăduinţei, unde izvora laptele şi mierea, care se înţelege a fi ca o viie 
roditoare cu îndestulare, şi mai mult decât în Egipt, atunci jidovii ieşiţi fiind din pustietate, ca 
nişte porci sălbatici văzându-se întru atâta îmbelşugare, nu numai că s-au dat după toate 
desfrânările de o au păscut-o pe ea: ci au uitat şi pe Dumnezeu, căutând numai de cele 
trupeşti, iar nu duhovniceşti. Cum şi Hristos pe neamul jidovesc porci îi numeşte când zice: 
"Să nu aruncaţi mărgăritarul înaintea porcilor." 

Mai zicând şi aceasta: “Să nu dăm cele sfinte câinilor," adică să nu arătăm cuvintele 
cele sfinte jidovilor, pentru care zice David ca despre faţa lui Hristos: "Că m-au înconjurat 
câini mulţi" Psalm 31, 17. Şi iarăşi: "întoarce-se-vor către seară şi vor flămânzi ca câinii, şi 
vor înconjura cetatea" Psalm 58, 7. Şi cu adevărat că în ziua răstignirii Mântuitorului, toată 
ziua n-au mâncat urătorii de Dumnezeu jidovi. La fel şi Proorocul Isaia numeşte pe neamul 
jidovesc câini, de zice: "Şi câini fără de ruşine la suflet, neştiind saţiul," Cap. 26, 11. Adică: 
jidovii nu s-au săturat cu atâta sânge care au vărsat a Proorocilor, ci încă şi sângele lui 
Hristos, Mesia cel adevărat, l-au vărsat, şi nici cu atâta sânge nu s-au săturat, ci până în ziua 
de astăzi se nevoiesc de varsă sângele creştinesc. 

Iată dar am arătat că jidovii se numesc în Sfânta Scriptură câini, şi porci, că n-au nici o 
înţelegere sufletească, cum şi aici unde am pomenit mai sus de Moise care zice: "că n-au lătrat 
câinii când au ieşit jidovii noaptea din pământul Egipetului", înţeleg jidovii trupeşte, adică 
chiar pe câini, dar măcar să fi lătrat câini cât de mulţi, iarăşi nimica nu folosea, de vreme ce 
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înşişi egiptenii i-au gonit pe dânşii, precum însăşi Scriptura zice: "Şi au silit Egiptul pe norod 
ca să iasă din ţară" Ieşirea 12, 33. Cum şi David zice: "S-au veselit egiptenii de ieşirea lor": 
Psalm 104, 37. Că Moise duhovniceşte grăieşte, cum zice şi David: " O dată au grăit 
Dumnezeu, doară acestea am auzit," adică: Sfânta Scriptură fireşte au scris,: dar duhovniceşte 
se înţelege. Aşa şi aici unde zice Moise câini n-au lătrat, adică: satana, cu diavolii n-au putut 
să stea împotrivă, cum şi la pilda care aduce Hristos la Sfânta Evanghelie, pentru Lazăr cel 
sărac, care stătea lângă uşa bogatului plin de bube, şi câinii lingeau bubele lui, tâlcuieşte acolo 
Sfântul Theofilact de zice: "Bubele sunt păcatele şi câinii sunt diavolii, care ling păcatele 
oamenilor", Cap.  1, Stih 51. "Izbăveşte din mâna câinelui pe acea una născută a mea" adică: 
cu sufletul său se roagă David lui Dumnezeu ca să-l izbăvească din mâna satanei. 

Şi de aceea câinii n-au lătrat când au ieşit jidovii din Egipt, cum zice şi Proorocul Isaia: 
Cap. 56, 10. "Toţi câinii au amuţii, nu vor putea lătra". Căci Faraon închipuieşte pe Satana, cu 
câinii, cu diavolii lui şi Egipetul închipuieşte iadul, şi Moise a închipuit pe Hristos, cum însuşi 
Moise zicea: a doua Lege Stih 15. “Prooroc din fraţii tăi ca mine va ridica Domnul 
Dumnezeul tău, pe acela să-l ascultaţi, adică pe Hristos, că precum Moise au scos pe jidovi 
din robia Egipetului, care au fost trupească, aşa şi Hristos au scos sufletele oamenilor din 
robia iadului, fiind robia sufletească. Precum Moise a scos în miezul nopţii pe jidovi, Ieşirea 
Cap. 12, Stih 21. Şi au însemnat pragurile caselor lor, cu sângele mielului. Aşa şi Hristos: în 
miezul nopţii au scos sufletele din întunecosul iad prin sângele său cel scump, care l-au vărsat 
pe cruce, Mieluşelul lui Dumnezeu cel adevărat, pe care l-au închipuit cu junghierea mai 
înainte Avraam cel drept. 

Pentru care zice Proorocul Zaharia, Cap. 9, Stih 11. "Şi tu, cu sângele făgăduinţei tale, 
ai slobozit pe legaţii tăi din groapă, neavând apă," care cuvânt înseamnă că Hristos 
Mântuitorul, prin sângele cel scump al Sfinţiei Sale, care l-au vărsat pe cruce, au slobozit pe 
Strămoşii, care au fost legaţi în groapa iadului, neavând apa Botezului. 

Şi precum când au scos Moise pe jidovi din pământul Egipetului, n-au lătrat câinii. Aşa 
şi când au scos Hristos sufletele din iad, n-au putut diavolii, care se numesc câini, să latre, 
adică să stea împotrivă. 

Însă de vreme ce am arătat aici, că Moise au închipuit pe Hristos: ca să nu se rătăcească 
cineva a gândi, cum că şi acum suntem datori să mulţumim lui Dumnezeu, pentru ieşirea 
Egipetului. Voi aduce pe Ieremia Proorocul, prin care grăieşte Duhul Sfânt. Iată, zi-le, vine 
Domnul, şi nu vor mai zice viu este Domnul cel ce au scos pe fiii lui Israel din pământul 
Egipetului, ci vor zice: viu este Domnul cel ce au clădit casa lui Israel de la miază noapte." 

Arătat este, că de la venirea lui Hristos: "nu se mai pomeneşte legea veche," cum zice şi 
Solomon: "Până va sufla ziua, şi se vor porni umbrele," Cap. 4, 6 că au venit Hristos care se 
numeşte "Soarele Dreptăţii": Cap. 26 Stih 10. Atuncea s-au risipit umbrele, legea cea veche. 

Precum şi Moise zice: "Şi pâinea cea veche veţi scoate dinaintea celei nouă," Ieşirea 29 
Stih 2. adică: Pâinea punerii înainte, ce se aducea în legea veche, au lipsit acum, de când au 
venit Hristos, şi aducem pâinea cea nouă, curată, trupul Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, 
precum şi Proorocul Malahia zice: Cap. 1 Stih 11. "Nu este voia mea întru voi, zice Domnul 
atotţiitorul. Nu voi primi din mâinile voastre jertfe, că de la răsăritul soarelui până la apus, 
mare este numele meu întru neamuri, care îmi vor aduce jertfă curată, adică, pâine şi vin, dar 
nu cărnuri de ţapi, şi sânge de tauri, ce se aducea în legea cea veche." Precum zice David: "de 
la răsăritul soarelui, până la apus, lăudat este numele Domnului", Psalmi 12 Stih 1. La fel şi 
Proorocul Isaia zice: Cap 1 Stih 11. "Nu voiesc jertfele voastre, zice Domnul, grăsimea meilor 
şi sângele ţapilor nu voiesc." Şi iarăşi: " Cele dintru început iată, au venit, şi cele nouă care 
vestesc, şi mai înainte, până a se vesti s-au arătat vouă." Isaia Cap.  42 Stih 9. 
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Tot aşa cum am zis mai sus, acele vechi au închipuit pe cele nouă, şi dacă au venit cele 
nouă, au lipsit cele vechi. Precum zice Isaia: Cap.  43 Stih 18. "Să nu vă aduceţi aminte de 
cele dintâi, şi la cele de demult să nu gândiţi. Iată eu fac legea cea nouă care acum va răsări, 
“şi altele: 

Dovadă am făcut prin multe mărturii, că Dumnezeu au lepădat jertfele jidovilor, cum 
zice şi Solomon, la Pilde, Cap. 15 Stih 9. "Jertfele necredincioşilor urâciune sunt înaintea 
Domnului." Şi Proorocul David auzind de la atâţia Prooroci cum că Dumnezeu au schimbat 
jertfa cea veche, cea groasă, spre cea nouă, cea subţire şi duhovnicească, mirându-se zice: 
Sirah Cap. 34 Stih 21. "Aceasta este schimbarea dreptei celui prea înalt," Psalm 76 Stih 10. 

Până aici am arătat pricina cea dintâi, pentru urâciunea ce au jidovii asupra Creştinilor, 
şi pentru uciderea ce fac ei Creştinilor. 

Iar cel ce va vrea să ştie mai mult, să citească în cartea lui Pavel Medecus, la Cap. 33, 
Aisgu 22, rândul 8 şi va afla toată ura ce au jidovii asupra creştinilor, arătată şi mai vârtos 
pentru uciderea pruncilor creştinilor. 
 

Acesta este al doilea motiv, de care am pomenit mai sus, pentru desdemonii, adică 
pentru farmecele ce fac jidovii cu acest sânge. 

Mai întâi să se ştie, că tot neamul jidovesc, are blestem de la Dumnezeu spre pedeapsă, 
că n-au primit pe Mântuitorul Hristos: care blestem le-au dat Dumnezeu lor, prin glasul lui 
Moise zicând: a doua Lege  Cap. 28, 27. "Să te bată Domnul cu rană egiptenească la şăzut, şi 
cu râie sălbatică, şi cu usturime, ca să nu te poţi vindeca." Şi iarăşi Stih 28, 35. "Să te bată 
Domnul cu besmeticiune şi cu orbire.“ Şi iarăşi: "Să te bată Domnul cu rană rea peste 
genunche, şi peste pulpe, ca să nu te poţi vindeca“ Şi vedem că toate blestemele acestea s-au 
împlinit la neamul jidovesc. Adică: cei de la Europa toţi au râie la şezut. Iar cei de la Asia, 
vedem că toţi au chelbe în Cap.  Iar cei de la America, au slăbiciune de ochi, adică: le curg 
ochii şi sunt foarte urâţi, Stih 34. Şi mai toţi sunt fluşturatici. Şi au aflat procleţii de rabini un 
leac: ca să se ungă cu sânge de creştin, şi se vor tămădui. 

Şi iarăşi mai au jidovii un blestem de la Dumnezeu, că au zis ei către Pilat: "Sângele lui 
asupra noastră, şi asupra fiilor noştri." Matei Cap. 27 Stih 25. De aceea, în patru vremi ale 
anului, adică: primăvara, vara, toamna şi iarna, de la o vreme până la altă vreme fiind 
nouăzeci şi una de zile şi şase ceasuri, şi acele vremi la începutul lor, iar în minutul acela când 
se sfârşeşte toamna şi intră iarna, apoi când se sfârşeşte iarna şi începe primăvara, şi mai apoi 
când se sfârşeşte primăvara şi începe vara, şi când se sfârşeşte vara şi este iarăşi toamna, acele 
patru vremi se află peste bucatele lor. Însă bucatele care nu sunt trecute prin foc, adică: lapte, 
unt, verdeţuri, varză, pepeni - nefierte, şi altele, vine nişte sânge din văzduh, care de dânşii 
sângele acesta este numit Tachifa, şi de va mânca un jidov din bucatele acelea, nu moare 
creştinul. 

O, Doamne, câtu-s de mari minunile Tale, cum toate mai înainte ai vestit prin proorocii 
Tăi, au ai zis mai înainte prin glasul proorocului Tău Iezechiel: "Şi te voi pune pe tine în 
sânge de mânie şi de râvnire." 

La fel împăratul şi Proorocul David mai înainte când au văzut prin Duhul Sfânt: că 
procleţii, şi spurcaţii de jidovi vor răstigni pe Hristos Mesia cel adevărat, se roagă şi zice: 
"Facă-se masa lor spre cursă, şi spre răsplătire, şi spre sminteală." 

Adică: spre cursă, că ei mor când mănâncă din masa aceea; şi spre răsplătire, că au 
cerut ei, de la Pilat, sângele lui Hristos; şi spre sminteală, că au aflat procleţii de rabini un 
mijloc, ca să ungă un piron de fier, cu sânge de creştin muncit, şi-l pune peste bucate, să nu 
mai cadă sânge din văzduh, că la calendarul lor scrie şi minutul întru care cade sângele acela, 
şi merge hahamul cu un ceas, sau două mai înainte, din casă în casă, şi dă de ştire. 
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La fel şi când se cunună, jidovii au obiceiul ca tinerii să postească toată ziua 
nemâncând, nebând nimic. Şi seara după ce se cunună, vine Rabinul şi le dă la amândoi un ou 
copt şi în loc de sare pune cenuşă, şi cenuşa aceea o fac din pânză arsă în foc, adică: bagă 
pânza în sânge de creştin muncit, şi arde pânza aceea, şi din acea cenuşă pun în oul copt, şi 
mănâncă tinerii, şi rabinul zice încet nişte descântece, ca tinerii aceştia să poată înşela pe 
creştini, şi să afle har de la creştini, ca să poată mânca din sudoarea creştinilor, că nu pot 
totdeauna să-l ucidă pe creştin, mai ales acum în zilele noastre, că s-au aflat toate astea. De 
aceea se silesc ca să-i înşele pe creştini, mâncând sudoarea creştinului, ca cum ar fi mâncat 
sângele lui. 

Se silesc încă şi din altă pricină să înşele pe creştini, că Duhul Sfânt grăieşte, prin 
glasul lui Moise zicând: "Seminţe multe vei semăna în ţarină, şi puţine vei strânge", Legea a 
doua, Cap. 28 Stih 38: La fel şi Prorocul Miheia zice către dânşii Cap. 6 Stih 15. "Tu vei 
semăna, şi nu vei secera." Zice şi Prorocul Aggeu Cap. 1 Stih 6. "Aţi semănat multe, şi puţine 
aţi cules", zice şi Ieremia Cap. 12 Stih 13. Şi cu adevărat toate s-au împlinit, cu ochii mei am 
văzut, un jidov bogat, care avea două pluguri ale lui, şi patru slugi creştini, şi primăvara în 
ziua întâi din luna lui aprilie, care lună la dânşii se numeşte Işir, şi atunci prăznuiesc jidovii, 
că Moise zice: "Şi la Luna nouă, să aduceţi arderile de tot Domnului." Neamuri 28 Stih 11. 

Măcar că mai înainte, până a răstigni ei pe Domnul Hristos zice Dumnezeu prin glasul 
lui Isaia: Cap. l Stih 14. " Că lunile cele nouă ale voastre, le-au urât sufletul meu." Dar ei tot 
prăznuiesc, nu cu jertfa, că de când au venit Mesia cel adevărat, Iisus Hristos, au lipsit de la 
neamul jidovesc, împărăţia, şi Preoţia, cum au zis mai înainte Patriarhul Iacob, Facerea 45 
Stih 10. "Nu va lipsi din Iuda stăpânitor, adică: Împărăţia, nici povăţuitor, adică Preoţia, până 
ce va veni acel aşteptat Mesia." 

Şi vedem chiar că a venit Iisus Hristos pe pământ, precum au zis mai înainte proorocul 
Mihea: "Iată Domnul va ieşi din locul său, şi se va pogorâ pe pământ“ Cap.  1, Stih 3. 

De atunci au lipsit de la jidovi Preoţia şi Împărăţia. Însă ei tot prăznuiesc lunile cele 
nouă, cu mâncări, cu beţii şi cu împreunări. Adevărat Moise porunceşte jidovilor: a doua Lege 
Cap. 16 Stih 14. 

Dar trei rabini tâlcuiesc porunca aceasta a lui Moise la Talmud - aşezare (Hagiga). Şi 
numele rabinilor sunt Rabbi Iuda, Rabbi Zaira şi Rabbi Aşa. 

Şi Rabbi Iuda zice: "ain simha eilu beiain" adică: "nu este mai mare veselie decât cu 
vin" şi Moise zice să te veseleşti la sărbători, zice să se bea vin, dar nu până să se îmbete. Dar 
jidovii îşi fac socoteală, că de aceea este dator tot jidovul, să bea până să se îmbete la 
sărbătorile lor. 

Iar Rabbi Zaira zice "ain simha eilu babusor" adică: "nu este mai mare veselie, decât în 
carne grasă". Şi de aceea dator este tot jidovul să mănânce carne grasă la sărbătorile lor. 

Iar Rabbi Aşa zice: "ain simha eilu baişa", adică: "nu este mai mare veselie decât 
împreunarea cu muiere". Cum se vede, fiecare Rabbi după patima sa învaţă pe jidovi. Iar 
jidovii aceştia de acuma, neştiind care rabin dintr-aceşti trei se sature mai adevărat grăieşte, 
ori cel cu patima beţiei, sau cel cu patima lacomei pântecelui, sau cel cu patima curviei. Şi ca 
să iasă din îndoială, împlinesc toate aceste trei, când vine sărbătoarea lor. 

Cu două luni mai înainte, încep a îngraşă păsările, şi dobitoacele, şi caută să aibă şi 
împreunare trupească. 

O, ticăloasă Sinagogă, în ce stare ai ajuns! că Moise duhovniceşte zice: veseleşte-te, 
dară nu trupeşte, cum zice proorocul Isaia Cap. 49 Stih 13. " Veselească-se cele cereşti," şi 
altele. 

Să ne întoarcem iarăşi la cuvântul nostru, în care ne-au fost vorba despre jidovul acela 
care avea plugurile lui şi slugi creştini, şi s-au întâmplat în ziua întâi când slugile jidovului 
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semănau afară la câmp grâu de primăvară, şi după ce jidovii au mâncat, grăi jidovul către 
mine, cum am pomenit mai sus (că ei prăznuiesc zi întâi cu mâncări şi cu beţii), şi au zis: 
"vino rabi la câmp să vedem cum seamănă slugile", şi am mers amândoi şi a luat şi el ca o 
baniţă de grâu şi a semănat, şi eu am însemnat locul unde a semănat jidovul şi am zis lui cam 
în glumă să vedem de se va împlini cuvântul lui Moise care zice la a doua Lege: "Mult vei 
semăna, şi puţin vei aduna." Şi întru adevăr zic, după ce au trecut două luni de zile, m-am dus 
iarăşi împreună cu jidovul la locul acela, şi unde au semănat creştinii am aflat că a rodit prea 
frumos, iar unde a semănat jidovul, întru adevăr zic că nici un fir n-a răsărit. Şi atunci am 
început a cunoaşte ce despărţire este între lumină şi între întuneric. Şi oricând samănă jidovul 
nu se face după mâna lui cea spurcată şi plină de sângele creştinesc nimic. Cum zice Isaia: 
Cap. l Stih 15. "Nimic n-a răsărit". 

Şi de aceea când se cunună ei, le dă rabinul tinerilor cenuşă de pânză arsă, muiată în 
sânge de creştin într-un ou copt, cum am zis mai sus şi zice rabinul încet descântece ca să afle 
har de la creştini ca să poată înşela pe creştini, şi altele. 

Şi foarte multă ură au ei asupra creştinilor, de ar vrea omul să le scrie toate, trebuie 
vreme foarte îndelungată, însă nu mă lasă inima ca să tac de tot şi a nu arăta creştinilor ura lor. 
Mai întâi ei Biserica noastră o numesc "turna" care cuvânt va să zică "spurcată", iar hahamii 
numesc Biserica noastră "moişav" care cuvânt va să zică "umblătoare", pe creştin îl numesc 
"goim", adică "păgân", pe copil de creştin îl numesc "şeighiţi" care va să zică "vierme 
târâtor", pe copilă zic "şişcala" tot aşa va să zică "vierme târâtor", parte femeiască, pe partea 
bisericească adică: preot sau călugăr, sau orice îi numesc jidovii "galăh" care va să zică 
"jertfitor la idoli". Când avem noi Naşterea lui Hristos şi Botezul lui Hristos în acele două 
nopţi nu pun ei mâinile pe cărţile lor ci le acoperă şi joacă toată noaptea cărţi şi hulesc pe 
Hristos, şi pe Maica Domnului, pe toţi Sfinţii, şi numesc nopţile acealea, noaptea oarbă. 

Şi cu adevărat oarbă noapte este pentru dânşii ticăloşii, că nu văd adevărul, dar pentru 
ce acoperă ei cărţile lor în nopţile acealea, şi ce hule bârfesc nu pot să le scriu, că mă cutremur 
a le şi gândi în mintea mea, că mi se pare că se va spurca şi văzduhul a spune cineva hula 
aceasta ce bârfesc ei atunci când acoperă cărţile lor. 

Pe copiii lor până a nu începe dascălul lor a-i învăţa, A, B, trebuie mai înainte să înveţe 
hulă asupra creştinilor, ca să ştie când va trece pe lângă vreo biserică să zică "şacât te şaţine 
vîsaef tăsavinichi hăirim îii", care cuvinte vor să însemne "spurcata spurcărilor, şi necurata 
necuraţilor, afurisită este." Şi la Talmud scrie dacă a trecut vreun jidov pe lângă biserică şi au 
uitat să hulească până la zece paşi, dacă şi-au adus aminte că n-au hulit, dator este să se 
întoarcă îndărăt şi să zică hula aceea, iar de au trecut mai mult de atât, dator este tot jidovul să 
zică: "saium had lămuhor trii" care cuvânt va să zică, "astăzi zece paşi, nu este dator să se 
întoarcă, ci numai acolo unde şi-a adus aminte trebuie să hulească". 

La fel când văd ei ducând pe vreun creştin mort la mormânt "am văzut un păgân mort, 
mâine să văd doi," hulele acestea şi copilul cel mic trebuie să le ştie; mai pe scurt, atâta vrajbă 
şi ură au asupra creştinilor încât scrie la Talmud că nu se cuvine a numi pe cineva cu nume de 
om, ci numai la jidovi se cuvine. 

La fel mai scrie la Talmud la "aşzarea" (păsuhim) şi zice: "loi bidi piisah" care va să 
zică: pasha lor nu se cade să se înceapă nici luni, nici miercuri, nici vineri, că creştinii au post 
în zilele acestea, şi mai au multe vrajbe asupra pravoslavnicilor creştini. 

Legea nouă o numesc în alte limbi, iar pe noi pravoslavnicii ne numesc "iebunim", 
adică închinători de idoli. 

Şi martor îmi este Iisus Hristos pentru care şi strein de dânşii, de bună voia mea m-am 
făcut, că nu scriu din vreo zavistie asupra lor, ci mai vârtos strig împreună cu proorocul 
Ieremia Cap. 9 Stih  l. şi zic: " Cine va da capului meu apă şi ochilor mei izvoare de lacrimi, şi 
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voi plânge pe norodul acesta, ziua şi noaptea, un norod care a fost ales lui Dumnezeu, plin de 
daruri, preoţia având şi împărăţia. Iar acum se află surghiunit în toata lumea, împrăştiaţi la 
cele patru părţi ale lumii", cum au zis Hristos mai înainte prin proorocul său Ieremia Cap.  13 
Stih 24. "Şi voi împrăştia pe ei ca pleava ce se duce de vânt spre pustie, urâţi înaintea lui 
Dumnezeu, şi înaintea oamenilor pângăriţi, spurcaţi", pentru că zice proorocul Ieremia către 
dânşii, "de vei zice în inima ta, pentru ce mi-au venit mie aceste rele?" Răspunde proorocul 
înainte: Stih 22. "Pentru mulţimea nedreptăţilor tale". Şi în alt loc iarăşi zice Dumnezeu către 
Ieremia: Cap. 5, Stih 19. "Şi va fi când vor zice ei către tine, pentru ce ne-au întâmpinat 
răutăţile acestea pe noi; şi vei răspunde lor: Căci aţi părăsit pe Domnul". 

Şi iarăşi Ieremia: Cap. 2 Stih 19. "Certa-te-va viclenia ta, şi răutatea ta te va mustra, şi 
cunoaşte şi vezi, că amar este ţie a mă părăsi pe mine, şi n-am binevoit întru tine“ zice 
Domnul. 

Şi cu adevărat foarte viclean este neamul jidovesc la inima lui, când vine creştinul în 
casa jidovului, foarte frumos îl primeşte, şi-l cinsteşte, iar dacă se duce din casa lui, trebuie 
jidovul să zică cuvintele acestea, "toate bolile, şi toate necazurile şi visele cele rele, ce am 
visat eu, sau careva din casa mea, să fie la capul acestui creştin, care au ieşit acum din casa 
mea." 

Bine au zis David pentru dânşii: "Muiatu-s-au cuvintele lor mai mult decât untul de 
lemn, şi acealea sunt săgetături" Psalm 54 Stih 24. Dară şi Dumnezeu, pentru răutăţi le-au 
răsplătit cum vedem de faţă, că toate blestemele s-au împlinit la dânşii. Cum au zis Moise la a 
doua Lege Cap. 28 Stih, 37. "şi veţi fi de râs şi de poveste la toate neamurile". La fel şi prin 
glasul lui Ieremia. Cap. 27 Stih 40 zice Domnul către ei: "Şi voi da peste voi ocară veşnică, şi 
necinste veşnică, care nu se va uita.". Şi cu ochii noştri vedem, că s-au împlinit toate. 

Şi pentru două pricini am scris cartea aceasta, una poate vor auzi unii dintr-ânşii pe 
creştinul citind-o, ca să-şi vină în fire să cunoască ticăloşii adevărul, şi alta, ca văzând 
creştinul la ce rătăcire, şi la ce urgie Dumnezeiască şi fără de sfârşit, se află sinagoga 
jidovilor, să mulţumească lui Dumnezeu că a scăpat. 

Până aici am arătat pricina a doua, pentru ce fac jidovii uciderea aceasta. De aici 
înainte, voi arăta şi pricina a treia. 
  

Iată pricina a treia pentru care am zis mai sus, că rabinii stau la îndoială pentru Mesia. 
Căci văzând la Prorocul Ieremia ce zice Duhul Sfânt prin glasul lui: "S-a spăimântat cerul, şi 
s-a înfricoşat pământul foarte de aceasta. Căci două răutăţi mi-au făcut mie norodul meu: pe 
mine, izvorul apei vieţii lor m-au părăsit, şi şi-au săpat lor gropi care nu vor putea să ţie apă." 
Cap. 2 Stih 12. 

Care cuvinte se înţeleg aşa, adică: Pe Hristos l-au părăsit care este izvorul apei 
botezului prin care câştigă omul viaţa veşnică. 

Cum şi David zice: la Psalm 22 Stih 2 "La apa odihnei m-au hrănit: sufletul meu l-au 
întors, l-au părăsit şi şi-au săpat lor gropi care nu vor putea ţine apă, că pe Iosif  l-au aruncat 
în groapă neavând apă." Facerea 37 Stih 24. 

La fel şi pe Prorocul Ieremia Cap.  38 Stih 6. "încă l-au aruncat jidovii într-o groapă 
neavând apă", după aceea Prorocul Ieremia încă mai auzind ei cum strigă Duhul Sfânt prin 
glasul lui Iezechiel, Cap. 16 Stih 6, zice: "Şi eu am trecut prin tine şi te-am văzut încruntat în 
sângele tău, şi am zis ţie în sângele tău vei trăi" de două ori zice Prorocul în limba cea 
evreiască; (vuoimar loh bădumaih haii: vuoimar loh bădumaih haii): care prorocire aşa se 
înţelege, adică: Tatăl zice către Hristos: "Şi eu am trecut prin tine" adică: dumnezeirea, au 
trecut prin omenirea lui Hristos: şi au văzut Tatăl pe Fiul înfruntat în sângele trupului său pe 
cruce. Căci dumnezeirea n-au pătimit, ci numai omenirea. Şi au zis Dumnezeu Tatăl către 
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Fiul: "şi am zis ţie în sângele tău vei trăi", adică: în viaţă veşnică. Cum însuşi Mântuitorul 
zice: "Cela ce mănâncă trupul meu şi bea sângele meu are viaţă veşnică." 

Ioan Cap.  6 Stih 54. La fel auzind cum Duhului Sfânt strigă prin glasul Zahariei Cap.  
9 Stih 11. zice: "Şi tu cu sângele făgăduinţei tale ai slobozit pe legalii tăi din groapă neavând 
apă." Care cuvânt înseamnă că Domnul Hristos: prin sângele său care l-au vărsat pe cruce 
pentru mântuirea noastră, au slobozit pe strămoşii, şi pe prorocii, care au fost legaţi în groapa 
iadului, neavând apa botezului. 

Aceste prorociri prea bine le-au cunoscut rabinii, precum au cunoscut Ana şi Caiafa, că 
Iisus este adevăratul Mesia şi pentru zavistie l-au răstignit. 

Aşa procleţii rabini, şi aceştia de acum prea bine cunosc, numai pentru mândria, şi 
pentru lăcomia pântecelui care împărăteşte întru neamul lor cel jidovesc, nu vor să primească 
credinţa lui Hristos: ci au aflat alt mijloc. 

Întâi când taie împrejur pe prunc, când este de 8 zile, iau hahamii un pahar cu vin şi o 
picătură de sânge din sângele rănii tăierii împrejur, şi o picătură de sânge de creştin muncit, şi 
amestecă bine, bagă hahamul degetul cel mic în pahar, şi pune în gura pruncului de două ori, 
şi zice: "şi am zis ţie în sângele tău vei trăi." Căci au îndoială pentru ce zice proorocul de două 
ori, şi am zis ţie în sângele tău vei trăi, şi pentru aceea pun şi sânge din rana tăierii împrejur, şi 
sânge de creştin muncit. 

Adică: de au zis proorocul, cuvintele acestea pentru Sângele lui Hristos: cum Hristos au 
scos sufletele oamenilor care n-au fost botezaţi cu apă din groapa iadului, aşa şi copilul acesta, 
nebotezat fiind cu apă să se mântuiască cu acel sânge de creştin muncit care este botezat cu 
apă: şi au vărsat sângele lui prin a-l munci cum şi pe Hristos. Iar de zice proorocul pentru 
sângele tăierii împrejur, să se mântuiască cu acest sânge al lui care au vărsat pruncul acum. 

La fel la nouă zile ale lui iulie fac plângerea Ierusalimului şi atunci rabinii stau pe 
pământ jos şi se ung la frunte cu acea cenuşă de care am pomenit mai sus, şi mănâncă un ou 
copt, cu cenuşa aceea, iar acea mâncare se numeşte de dânşii, "săida amafsăncas". 

Al treilea la pasha lor fac azimă nedospită, cu atâtea erezii drăceşti, şi cu mare 
vrăjmăşie asupra creştinilor, şi fac başca o azimă care este într-însa puţină cenuşă de acea cu 
sânge de creştin muncit, şi în seara aceea când intră pastele lor după ce se satură cu atâtea 
blesteme şi beţii, dator este tot jidovul până la cel mai mic să mănânce o bucată din azimă 
aceea, care are într-însa sânge de creştin muncit, şi bucăţica aceea trebuie să fie aşa de mare 
ca o măslină, sau ca un finic, şi se numeşte azimă aceea "Eficoimon". 

Al patrulea când moare cineva dintr-ânşii, ia hahamul un albuş de ou şi un pic de sânge 
de creştin muncit şi amestecă şi stropeşte peste inima mortului, şi zice hahamul stihul de la 
prorocirea lui Iezechiel: Cap. 36 Stih 25. "Şi vă voi stropi pe voi, şi vă veţi curăţa de toate 
spurcăciunile voastre". 

Şi peste toate acestea la sărbătoarea pe care o ţin ei la 14 zile în luna lui adar, adică 
februarie pentru pomenirea lui Marduheia, şi Estir, care i-au izbăvit pe dânşii din mâinile lui 
Aman, şi de dânşii se numeşte sărbătoarea aceasta purim, atunci fac multe ucideri, mai întâi 
au obicei ca toţi de obşte câţi se află la adunare, să ucigă un creştin în locul lui Aman, şi 
hulesc pe Hristos: tocmai în ziua aceea face rabinul nişte turte dulci în trei colţuri, şi pune 
puţin sânge în turtele acealea, şi trimite pe la toţi jidovii, şi unul altuia, şi pe la prietene, şi pe 
la prieteni creştini cine are, şi de dânşii se numeşte, trimiterea aceea "măşloiah munăs". Şi 
pentru acel sânge au prorocit mai înainte Prorocul Ieremia Cap. 1 Stih 34 de zice: "Şi în 
mâinile voastre s-au aflat sângiuiri de suflete nevinovate", la fel şi Prorocul Iezechiel Cap.  33 
Stih 25 mai lămurit zice, "aşa au zis Adonai Domnul, cei ce cu sânge mâncaţi, şi ochii voştri 
ridicaţi la spurcăciunile voastre, şi vărsaţi sânge." 
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Şi cu adevărat toate s-au împlinit la neamul jidovesc, că în seara aceea ce se numeşte de 
dânşii "purim" nu se află un jidov în toată lumea să fie cuminte, ci toţi sunt ieşiţi din minţi, 
atunci se împlineşte la dânşii blestemul lui Moise, a doua Lege Cap. 28 Stih 28. Şi atunci fură 
mulţi copii de creştin şi-i ţin ascunşi până la pasha lor, că nu este departe pasha de purim, ca 
să aibă sânge muncit la azimă, iar la purim nu trebuie sânge muncit, numai în locul lui Aman 
se silesc ca să ucigă un creştin, iar la pasha lor, în locul lui Hristos: trebuie să fie muncit cum 
şi Hristos au fost muncit. Şi pentru aceea prin prunci mici, întâi ca să-i poată munci, şi alta că 
Hristos au păzit fecioria, şi pentru aceasta au grăit mai înainte Sfântul Duh prin glasul lui 
Ieremia Cap. 5 Stih 26. zicând: " Că s-au aflat norodul meu necredincios şi au întins laţuri ca 
să prinză pe oameni şi să strice pe oameni." 

Şi adevărat, din multe locuri sunt surghiuniţi, pentru sângele acesta. Cum şi din Spania 
i-au surghiunit, şi de la alte locuri, pentru uciderea pruncilor, cum zice Prorocul Iezechiel. 
Cap. 35 Stih 6.: "căci în sânge ai greşit, şi sângele te va goni pe tine." Iată pentru ce fac ei la 
purim turtele cele dulci cu 3 colţuri, de care am pomenit mai sus. 

Şi această taină am arătat creştinilor, cum zice înţeleptul Solomon, în înţelepciunea sa, 
Cap. 6 Stih 27. Adevărat că s-au împlinit la neamul acesta blestemat al jidovilor, cuvintele 
care au zis Dumnezeu către Prorocul Isaia, Cap.  6 Stih 9 "Mergi şi zi norodului acestuia, cu 
auzul veţi auzi şi nu vei înţelege, şi cu ochii veţi vedea şi nu veţi pricepe, că s-au îngroşat 
inimile norodului acestuia, şi cu urechile sale greu au auzit, şi ochii lor i-au închis," şi altele. 

Şi adevărat s-au îngroşat inimile lor, şi ochii lor s-au închis, cum nu vedeau ei că toţi 
prorocii au propovăduit pentru Sfânta Troiţă: Facerea 18 Stih 2. Mai întâi Avraam când au 
venit la el trei în chip de oameni, şi au stat deasupra lui, şi au zis Avraam, "Domnul meu de 
am aflat har înaintea ta" şi altele: şi n-au zis Avraam, Domnii mei de am aflat har înaintea 
voastră, că trei erau, ci au zis Domnul meu, către unul, măcar că au fost trei feţe, ca să arate 
un Dumnezeu în trei feţe nedespărţit. La fel însuşi Dumnezeu zice către Moise, Ieşirea 10 Stih 
6. "Eu sunt Dumnezeul tatălui tău: Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac, şi 
Dumnezeul lui Iacob". Vedem că la fiecare pomeneşte şi numele lui Dumnezeu. Ar fi putut 
zice eu sunt Dumnezeul părinţilor tăi al lui Avraam şi al lui Isaac, şi al lui Iacob, ci au vrut 
Dumnezeu ca să descopere lui Moise pe unul Dumnezeul, în trei fete, că atunci când zicea, Eu 
sunt Dumnezeul tătâne-tău, arăta un Dumnezeu, Dumnezeul lui Avraam Tatăl, Dumnezeul lui 
Isaac Fiul, Dumnezeul lui Iacob, Duhul Sfânt. După aceea dacă au arătat Dumnezeu lui Moise 
pentru Sfânta Troiţă, arată şi Moise jidovilor ca să mărturisească Dumnezeu în trei feţe şi zice 
la a doua Lege Cap. 6 Stih 4. "Ascultă Israile, Domnul Dumnezeul nostru, Domnul unul este." 

Şi jidovii de trei ori pe zi cântă Stihul acela de la Moise, că simbolul credinţei este la 
jidovi Stihul aceasta pentru că pomeneşte unul este, şi vor să tăgăduiască Sfânta Troiţă. Dară 
nu pricep ei, că dacă ar fi fost scopul lui Moise ca să arate jidovilor un Dumnezeu, şi nu în trei 
feţe, ar fi zis în scurt, adică: "Ascultă Israile un Dumnezeu," şi destul ar fi fost, dară el zice 
aşa: "Ascultă Israile, Domnul Dumnezeul nostru." Şi mai adaugă iarăşi: "Domnul arată pe faţă 
Sfânta Troiţă" că atunci când zice Domnul, arată pe Tatăl, la noi creştinii se cântă “Sfinte 
Dumnezeule, Sfinte tare…“ şi mai adaugă Moise: iarăşi Domnul, Duhul Sfânt, la noi se cântă: 
Sfinte fără de moarte, şi ca să nu gândeşti că sunt trei despărţite mai adaugă Moise: unul este, 
cum şi noi cântăm, miluieşte-ne pe noi şi nu cântăm miluiţi-ne pe noi, ci miluieşte-ne pe noi, 
ca unul: unul Dumnezeu în trei feţe. 

La fel şi când s-a îndreptat neamul lui Ruvim , care au făcut jertfelnic lângă marginea 
Iordanului, cum scrie la cartea lui Navi. Şi au zis către fiii celor mai mari ai lui Israel, 
"Dumnezeu, Dumnezeu, Domnul este. Şi Dumnezeu, Dumnezeu, Domnul însuşi ştie." Navi, 
Cap. 24. Arătat e că au pomenit Sfânta Troiţă de două ori, şi la urmă zice: "însuşi ştie să arate 
un Dumnezeu în trei feţe." La fel şi Proorociţei Anei, mumei lui Samuil Prorocul la 
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rugăciunile Sfintei Troiţe le pomeneşte,: împăraţilor Cap. 2 Stih 2. "Că nu este sfânt ca 
Domnul Tatăl, şi nu este drept ca Dumnezeul nostru Fiul, şi nu este sfânt fără numai tu, Troiţă 
Sfântă, şi nedespărţită." La fel şi Prorocul David în multe locuri pomeneşte Sfânta Troiţă de 
zice: "Cu cuvântul Domnului Cerurile s-au întărit şi cu Duhul gurii lui toate puterile lor". 
Psalm 36 Stih 6. "Iată Sfânta Troiţă că Hristos: este Cuvântul Tatălui," precum zice Ieremia: 
"iată cuvântul Domnului s-au făcut lor spre ocară, nu vor vrea să-l asculte pe El". Vezi 
luminare a Duhului Sfânt, cum mai înainte au văzut Prorocul Ieremia, că procleţii de jidovi, 
nu vor primi pe Hristos care este cuvântul Tatălui? 

Şi iarăşi... Ieremia, Cap.17 Stih 15 "Iată ei zic către mine, unde este cuvântul 
Domnului, să vină dară," adică: îşi bat joc procleţii de jidovi, că Ieremia totdeauna zice lor 
"cuvântul Domnului către mine," şi ei râd de Ieremia şi-i spun lui, " unde este Hristos pe care 
tu cuvântul Tatălui îl numeşti: să vină." Şi iarăşi, aşa zice Domnul: "Iată Eu aduc peste 
norodul acesta rele, că la cuvântul meu, n-au luat aminte, şi au lepădat legea mea." Şi iarăşi 
Ieremia, Cap.  11 Stih 16. "Şi va fi cuvântul spre veselia inimi mele" La fel Moise au prorocit 
jidovilor mai înainte că nu vor primi pe Hristos, că zice: la a doua Lege Cap. 1 Stih 32. "Şi în 
cuvântul acesta nu v-aţi încrezut. Domnului Dumnezeului nostru." Precum şi la alt loc, 
proroceşte Moise jidovilor, că nu veţi crede în Hristos, de zice la Lege Cap. 28 Stih 66. "Şi va 
fi viata ta spânzurată înaintea ochilor tăi şi te vei teme ziua şi noaptea, şi nu vei crede vieţii 
tale" adică: jidovii au văzut pe Hristos, care este viaţa veşnică, cum puţin mai jos zice Moise, 
la Lege Cap. 38 Stih 49. "Că nu cuvânt în deşert este acesta, viata voastră vă este el vouă." 
Precum însuşi Hristos zice: "Eu sunt calea şi viaţa" şi această viaţă, o au jidovii spânzurată pe 
cruce, şi sunt în frică ziua şi noaptea. 

Şi cu adevărat sunt foarte fricoşi neamul jidovesc. La fel zice iarăşi Ieremia: Cap. 23 
Stih 17. "Zic celor ce leapădă cuvântul Domnului," zice şi Avvacum Cap.  3 Stih 4. "înaintea 
feţii lui va merge cuvântul." Zice şi Solomon: la Pilde Cap. 18 Stih 4. "Apă adâncă este 
cuvântul în inima omului, şi izvorul vieţii," adică: Hristos care este cuvântul Tatălui, de va 
intra în inima omului, va fi lui izvor de viaţă veşnică. Cum grăieşte Mântuitorul Hristos către 
Samarineanca: "Cine va bea din apa care Eu voi da lui nu va înseta în veci, şi se vor face râuri 
de apă vie în pântecele lui". Ioan Cap. 4 Stih 14, adică: apa Botezului. Cum strigă Prorocul 
Isaia Cap. 25 Stih  l de cheamă pe oameni la Sfântul Botez, şi zice: "Cei ce sunteţi însetaţi, 
păşiţi la apă," adică apa Botezului, La fel doi proroci strigă într-un cuvânt, zicând: "Şi vor 
merge limbi multe şi vor grăi". Isaia Cap. 2 Stih 3. "Veniţi să ne suim la muntele Domnului, şi 
va vesti nouă căile lui, şi vom merge întru cărările sale, că din Sion va ieşi legea, şi cuvântul 
Domnului din Ierusalim": Miheia Cap.  4 Stih 2. adică legea lui Hristos au ieşit, şi legea lui 
Moise de la muntele Sinai s-au dat. Şi mai adaug prorocii, la Ieşirea Cap. 19 Stih 18. şi zic: "şi 
cuvântul Domnului din Ierusalim", adică: Hristos care este cuvântul Tatălui, din Ierusalim au 
ieşit. Precum zice David: "Bine este cuvântat Domnul din Sion, cel ce locuiaşte în Ierusalim" 
Psalm 134 Stih 21 

Arătat dară am făcut prin multe mărturii, cum că Hristos este cuvântul Tatălui. Acum 
unde zice David: cu cuvântul Domnului cerurile s-au hotărât, adică: cu Hristos care este 
cuvântul Tatălui. 

Precum zice fiul său Solomon, la Pilde Cap. 20 Stih 27. "Când au gătit Dumnezeu cerul 
eram de faţă cu El," oare au fost Solomon de faţă cu Dumnezeu când au gătit cerul, sau numai 
despre faţa lui Hristos grăieşte Solomon, că Solomon în limba evreiască, se înţelege pace, şi 
Hristos este Domn păcii. Isaia: Cap. 9 Stih 7. Cum şi la alt loc, unde proroceşte pentru 
mormântul lui Hristos, de zice la Cântarea a 3 Stih 7 Iată patul lui Solomon, şasezeci de 
puternici împrejurul lui, din cei tari ai lui Israel" adică, Mormântul lui Hristos care Solomon 
se numeşte; care cuvânt va să zică: Domn păcii, şi au fost înconjurat cu custodia lui Israel, că, 
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Pilat n-au vrut să le dea ostaşi, şi au zis lor, aveţi custodie, şi mai adaugă Prorocul Solomon şi 
zice: Stih 8. "Toţi fiind sabia peste coapsa sa, pentru frica nopţii că au zis către Pilat, frică ne 
este nouă ca să nu-l fure ucenicii lui noaptea" Cum şi David pentru frica aceea zice la Psalm 
13 Stih 5. "Acolo s-au temut de frică, unde nu era frică" Şi cu adevărat nici o frică nu era, că 
cine a văzut să fure cineva pe vreun om mort. La fel unde pomeneşte, Solomon pentru cununa 
cea de spini, care au pus-o spurcaţii de jidovi, pe capul lui Hristos: zice la Cântarea a 3-a Stih 
11. "Ieşiţi fetele Sionului şi vedeţi pe împăratul Solomon cu cunună, cu care l-au încununat 
Maică-sa, în ziua veseliei inimii lui," adică: ieşiţi Mironosiţelor, şi vedeţi pe Hristos: 
împăratul păcii, cum jidovii l-au încununat, cu cunună de spini, că pe Solomon fiul lui David 
nu l-au încununat Maică-sa, şi tatăl său David l-au încununat, şi Prorocul Zaharia, mai lămurit 
zice: Zaharia, Cap. 6 Stih 11. "Şi vei lua cununi de aur şi argint şi vei pune pe capul lui Iisus, 
fiul lui Iosedec". Iosedec în limba evreiască, va să zică Dumnezeu drept, adică: Fiul lui 
Dumnezeu celui drept. Arătat este dară unde zice Solomon la Pilde Cap. 10 Stih, 27. "Când au 
gătit Dumnezeu cerul eram de faţă cu El" zice pentru Hristos: acum unde zice David, cu 
cuvântul Domnului "Cerurile s-au întărit" pentru Hristos zice: Psalm 32 Stih 6. "Arătat este 
Tatăl şi Fiul şi cu Duhul gurii lui, toate puterile lor. Arătat este Sfântul Duh, iată, arătată este 
Sfânta Troiţă întru o fiinţă şi nedespărţită" 

Şi de este cineva slab la ştiinţă, şi nu se încrede cu atâtea mărturii pentru Sfânta Troiţă, 
să vină şi să asculte, şi altă mărturie unde zice David la Psalm 17 Stih  20. aşa: 

"Viu este Domnul şi bine este cuvântat Dumnezeu, şi să se înalţe Dumnezeul mântuirii 
mele" Când zice viu este Domnul, arată pe Tatăl, şi bine este cuvântat Dumnezeu, Fiul, şi să 
se înalţe Dumnezeul mântuirii mele, Duhul Sfânt, şi ca să nu te rătăceşti a gândi, că trei sunt, 
mai adaugă Prorocul şi zice: Stih 21. "Dumnezeule cel ce dai izbândire mie: arată un 
Dumnezeu în trei feţe, nedespărţit" Şi iarăşi Psalm 34 Stih 26. "Scoală-te Doamne, ia aminte 
spre judecata mea, Tatăl, Dumnezeul meu Fiul, şi Domnul meu, spre îndreptarea mea, Duhul 
Sfânt". 

Şi iarăşi Dumnezeul Dumnezeilor, Domnul Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Psalm 49 Stih 1. 
"Şi ca să nu gândeşti că sunt trei, mai adaugă şi zice: El au grăit, şi au chemat pământul, un 
Dumnezeu în trei feţe" 

La fel şi Prorocul Isaia, Cap. 33 Stih 22 pomeneşte Sfânta Troiţă de zice Domnul este 
judecător nouă, Domnul este biruitor nouă, Domnul împărat nouă, sunt trei. Şi ca să nu 
gândeşti că sunt despărţite cele trei feţe, mai adaugă, Isaia Cap. 38 Stih 16 şi zice: "Domnul 
acesta va mântui pe noi" arată un Dumnezeu în trei feţe. Şi iarăşi " şi Domnul, Domnul m-au 
trimis pe mine, şi Duhul lui;" arată aici mai lămurit Prorocul şi în scurt, pe un Dumnezeu în 
trei ipostase nedespărţit. Căci mai întâi zice: "Domnul, Domnul m-au trimis, adică: Tatăl şi 
Fiul" şi ca să nu gândeşti că sunt despărţiţi Tatăl de la Fiul. Pentru aceea mai adaugă şi zice: 
"şi Duhul lui," arată un Dumnezeu în trei feţe de o fiinţă şi nedespărţit. 

Şi de la prorocirea aceasta, să se astupe gurile ereticilor care bârfesc cum că de la 
Hristos deosebit purcede Duhul Sfânt . Ascultă pe Isaia după ce pomeneşte pe Tatăl, şi pe 
Fiul, zice şi Duhul lui, şi nu zice şi Duhurile lor, ci lui. Ca să arate un Duh Sfânt, care de la 
Tatăl purcede, şi în Fiul se odihneşte. Şi încă multe mărturii sunt şi pentru Sfântul Duh, şi 
pentru Sfânta Troiţă, ci se cade a-l cruţa pe cititor. 

Iată cu ajutorul lui Iisus Hristos: am arătat prin multe mărturii: pentru rătăcirea 
jidovilor. Şi am descoperit taina lor, care nu este scrisă, cum au zis Moise, după toate 
blestemele, care sunt scrise la a doua Lege, Cap. 28 Stih 61. Zice Moise: "Şi va veni peste voi 
un blestem, care nu este scris în cartea aceasta", 

Blestemul acesta care-l au ei, cu sânge, nu este scris nicăieri, ci părinţii rabini lasă 
copiilor lui, cu blesteme mari, să nu descopere la cei proşti ai lor, nici la creştini, măcar de li 
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se va întâmpla lor să rabde fel de fel de munci. Precum şi mie, în frica lui Dumnezeu 
mărturisesc, când am fost de vârstă de treisprezece ani, atunci încep ei a pune cornul în cap, şi 
mi-a pus tatăl meu cornul acela în cap, care de dânşii se numeşte "tăfilis", şi atunci mi-a 
descoperit mie tatăl meu taina aceasta cu sânge şi m-a blestemat cu toate stihiile cerului, şi ale 
pământului, ca să nu descopăr taina aceasta, nici la fraţii mei. Şi când mă voi căsători, şi voi 
avea până la zece feciori, să nu descopăr decât la unul care va fi mai înţelept, şi mai învăţat, şi 
tare în lege, iar la partea muierească nicidecum să nu descopăr. "Pământul, zice, să nu te 
primească de vei descoperi taina aceasta, măcar de ţi se va întâmpla a te face şi creştin, să nu 
descoperi fiule", zice mie tatăl meu. Însă eu de vreme ce am primit Părinte pe Hristos 
Dumnezeu, şi Maică pe Sfânta Biserică: voi mărturisi adevărul în tot locul stăpânirii Lui, cum 
zice înţeleptul Sirah, la Cap. 4 Stih 31. "Până la moarte, luptă-te pentru adevăr" 

Şi cu adevărat, mare primejdie am avut, şi încă sunt în primejdie de moarte, pentru 
descoperirea tainei acesteia, însă eu zic împreună cu Sfântul Apostol Pavel: Romani Cap. 8 
Stih 31. "Cine mă va despărţi de dragostea lui Hristos, sabia, sau foametea, sau golătatea, sau 
sărăcia, sau fel de fel de munci? Nimica. Căci nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este 
Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Troiţă Sfântă slavă ţie, Amin." Căci a ta este 
împărăţia cerurilor, şi noi numai prin tine, Troiţă Sfântă, ne bucurăm de toate darurile 
împăratului ceresc, iar nu ca jidovii cei hulitori şi rătăcitori care hulesc pe Domnul uitând 
legea cea nouă aducătoare de pace şi bucurii pentru noi creştinii. 
 
 

Capitolul 2 
 

Fiindcă am adus mărturie la capitolul întâi pe Prorocul Iezechiel, prin care grăieşte 
Duhul Sfânt de zice: Iezechiel Cap. 20 Stih 25. "Şi eu am dat lor porunci, şi dreptăţi întru care 
nu vor trăi, şi voi pângări pe ei întru obiceiurile lor." Această prorocire est lucru minunat că 
Dumnezeu este aşa de Sfânt şi milostiv şi voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască, şi pe toţi îi 
cheamă către cunoştinţă, şi zice: "Veniţi către mine toţi cei osteniţi, şi împovăraţi şi eu vă voi 
odihni pe voi", Matei Cap. 11 Stih 28. Şi mai vârtos că prin însuşi proorocul acela, adică prin 
Iezechiel Cap. 33 Stih 12 zice: "Nu voesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă păcătosul din 
calea sa cea rea, şi să fie viu." La fel şi înţeleptul Solomon zice la înţelepciunea sa, Cap. 1 
Stih  13. "Că Dumnezeu n-au făcut moarte, nici se bucură Dumnezeu de pieirea celor vii: cum 
dară se poate să zică Dumnezeu "că nu am dat lor porunci bune “, şi altele? 

Pentru aceea dară sunt silit a mai descoperi o taină, care de puţini oameni va fi fiind 
ştiută, ca să nu se smintească cineva, că Mântuitorul zice: Matei Cap. 18 Stih 60. "Amar celui 
ce se sminteşte, dar mai amar aceluia prin care se face sminteala." Înţelepciune Cap. 60 Stih 
14. "Fără de vicleşug am învăţat, fără de zavistie dau şi altuia din ce am luat, avuţia ei nu 
ascund. Psalm 39 Stih 12. Iată buzele mele nu voi opri a bine vesti dreptatea lui Hristos întru 
adunare mare şi ascultă cu amândouă urechile o, cititorule. 

Mai întâi să ascultăm ce grăieşte Duhul Sfânt prin glasul Proorocului Ieremia: Cap. 2 
Stih 12. "S-au spăimântat cerul, şi s-au înfricoşat pământul, că două răutăţi au făcut norodul 
meu. Pe mine, izvorul apei vieţii m-au părăsit şi şi-au săpat loru-şi gropi care nu vor putea 
ţine apa," adică, pe Hristos, izvorul apei vieţii celei veşnice l-au părăsit: Facerea Cap. 37 Stih 
24. "Şi pe Iosif, fratele lor, l-au aruncat în groapă deşartă fără apă. Cum şi pe Prorocul Ieremia 
l-au aruncat într-o groapă deşartă neavând apă" Cap. 38 Stih 6. La fel să vedem la Prorocul 
Ammos: Cap. 2 Stih 6. "Acestea, zice Domnul, trei fărădelegi ale lui Israel şi pentru a patra 
nu voi întoarce. Căci au vândut cu argint pe cel drept, şi pe cel sărac l-au vândut pentru 
încălţăminte:" Matei Cap. 26 Stih 15 adică pe Hristos cel drept l-au vândut Iuda, pe treizeci de 
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arginti, şi pe Iosif cel sărac l-au vândut pe el fraţii lui pentru încălţăminte. Căci cu douăzeci de 
arginţi, care au luat ei pentru Iosif, şi-au cumpărat încălţăminte, aşa scrie în cartea evreiască. 

Arătat este că fraţii cei care au avut parte din vânzarea lui Iosif, nu s-au învrednicit mai 
pe urmă fiii lor, ca să primească pe Hristos: şi au rămas în rătăcirea cea jidovească până în 
ziua de astăzi. 

Acum să luăm aminte câţi fraţi şi care au fost la vânzarea lui Iosif. Mie mi se pare că 
zece au fost, adică: Ruvim, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zavulon, Dan, Nethalim, Gad, Asir, 
aceşti zece au vândut pe Iosif, iar Veniamin cel mai mic au fost acasă cu tată-său Iacob: şi 
Efraim, şi Manasi, n-au fost încă născuţi. Şi aceste trei neamuri adică: Veniamin, şi Efraim, şi 
Manasi au primit pe Hristos la patruzeci de ani de la răstignirea lui Hristos până la venirea lui 
Tit, pentru care an au zis Dumnezeu mai înainte către Prorocul Iezechiel: Cap. 4 Stih 6. "Şi tu 
vei dormi pe mâna ta cea dreaptă 40 de zile, ca să ridici nedreptatea lui Israel, o zi pentru un 
an am pus ţie" Şi pentru acele trei neamuri s-au rugat mai înainte Prorocul David: la Psalm 74 
Stih 2. " Cela ce şezi pe Heruvimi arată-te lui Efraim şi lui Manasi" şi nu te mira că David 
pomeneşte mai înainte de Manasi pe Efraim, Facerea Cap. 41 Stih 15. Şi Manasi întâiul 
născut era, nu te mira, că şi aceasta este o taină a Duhului Sfânt descoperită lui David: "că tot 
neamul lui Efraim vor primi pe Hristos" la Numerii Cap. 32 Stih 33. "Iar din neamul lui 
Manasi numai jumătate au primit pe Hristos: iar cealaltă jumătate pe care au aşezat-o Moise 
împreună cu neamul lui Ruvim, şi cu neamul lui Gad, dincoace de Iordan, această jumătate au 
rămas în rătăcire" Iosua Cap. 22 Stih 7. Şi pentru aceea pomeneşte David: mai înainte pe 
Efraim, cum şi la rânduiala steagurilor au pus mai înainte neamul lui Efraim, decât al lui 
Manasi, cum şi la înoirea jertfelnicului: la Numerii Cap. 10 Stih 22. 

La fel şi când au adus Iosif pe Manasi, şi Efraim, Cap. 7 Stih 48. către Iacob, tată-său 
ca săi blagoslovească înaintea morţii lui, au pus Iosif pe Manasi de-a stânga lui Israel, şi pe 
Efraim de-a dreapta lui Israel: Facerea Cap. 48 Stih 13. "Dară Israel au pus mâinile sale cruciş 
ca să vină dreapta pe capul lui Efraim, şi stânga pe capul lui Manasi şi au zis Iosif: nu aşa că 
Manasi este întâiul născut. Răspunde Patriarhul Iacob: ştiu fiule că Manasi este întâi născut 
trupeşte, dar duhovniceaşte va fi Efraim mai mare, că au văzut bătrânul cu Duhul că Efraim 
cu tot neamul său va primi pe Hristos: iar Manasi numai jumătate." Şi pentru aceea au pus 
Iacob mâinile sale cruciş, că de atunci au închipuit crucea lui Hristos: cum zice Scriptura, şi 
au pus pe Efraim înaintea lui Manasi, adică: la steaguri, şi la înoirea jertfelnicului: la fel şi 
Moise la a doua Lege Cap. 33 Stih 17. "Când au blagoslovit cele douăsprezece neamuri ale lui 
Israel înaintea morţii lui zice: acestea sunt zecile de mii ale lui Efraim, şi acestea sunt miile lui 
Manase" vezi luminare a Duhului Sfânt, cum aşa luminat au văzut Moise, şi Iacob, că tot 
neamul lui Efraim va primi pe Hristos: şi Manasi numai jumătate şi pentru aceea zice: miile 
lui Manasi, iar Efraim zice zecile de mii. La fel şi Prorocul Isaia cel cu Duh mare, mai lămurit 
zice: Cap. 9 Stih 6. "Prunc s-au născut nouă Fiul şi s-au dat nouă, adică Hristos, a cărui 
stăpânire s-au făcut peste umărul lui, adică cinstita cruce, care stăpâneşte peste vrăjmaşii cei 
văzuţi şi cei nevăzuţi, care au purtat-o Hristos pe umărul său, până la Golgota. Sfetnic 
minunat, Domn păcii, ce tot norodul lui Efraim va cunoaşte", Stih 9. Iată şi Isaia foarte 
luminat au arătat, că tot neamul lui Efraim au primit pe Hristos: şi ascultă ce grăieşte Duhul 
cel Sfânt prin glasul lui Ieremia pentru Efraim: Cap. 36 Stih 6.: "Că este zi de chemare, celor 
ce răspund, în măgurile lui Efraim", adică chemare către Hristos. Cum zice Hristos, "cine nu 
va fi chemat de la Tatăl meu nu va veni către mine" Ioan Cap. 6 Stih 44. Şi chemarea aceasta 
care zice Ieremia, peste măgurile lui Efraim, va să zică Tatăl cheamă, Hristos Fiul său pe tot 
neamul lui Efraim, şi de aceea mai adaugă Prorocul şi zice: "Să ne sculăm şi să ne suim la 
Sion către Domnul Dumnezeul nostru" La fel şi puţin mai sus zice: Ieremia Cap. 30 Stih 6. 
"întrebaţi şi vedeţi, de s-au născut Fiul" şi mie mi se pare când au fugit Hristos de la jidovi, şi 
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s-au dus la un munte aproape lângă o cetate, ce se chema Efraim, poate tot acel munte au fost 
de care pomeneşte şi Ieremia aici măgură. Şi iată ce mai zice Duhul Sfânt prin Ieremia Cap. 
31 Stih 9. "Că m-am făcut lui Israel tată, şi Efraim cel întâi născut al meu este." Şi iarăşi, "Fiu 
iubit Efraim plăcut este mie, pentru că sunt cuvintele mele întru El, îmi voi aduce aminte de 
El şi voi milui pe El" Zice şi Prorocul Osie: "Întoarce-se-va Efraim, şi se va sătura de grâu şi 
va înflori ca viia pomenirea lui, ca vinul Libanului" Cu aceste cuvinte închipuieşte prorocul, 
că Efraim se va întoarce de la păcatele sale către Hristos: şi se va sătura de trupul şi de sângele 
lui Hristos: că grâul şi vinul însemnează tainele lui Hristos şi zice prorocul, că va înflori 
Efraim, Facerea Cap. 41 Stih 15. "Căci Efraim în limba evreiască, înseamnă "roditor", iar 
Manasi, "uitare", că numai jumătate din neamul lui Manasi au primit pe Hristos, cum am 
arătat şi mai sus. 

Iată că am zis că Efraim se va întoarce de la păcate. Să ştii că mai înainte de venirea lui 
Hristos neamul lui Efraim s-au închinat la idoli, nu zic eu, ci prorocul este de faţă, adică Osie 
care zice: Cap. 9. Stih3. "Că a înmulţit jertfelnice spre păcat", şi iarăşi: "N-au locuit Efraim în 
pământul Domnului, ci au locuit în Egipt, şi necurat au mâncat" adică: jertfa idolească. Iar 
după ce au venit Hristos: s-au întors ei de la idoli, şi au primit pe Hristos: şi s-au săturat de 
tainele lui Hristos: la fel şi pentru neamul lui Veniamin din mijlocul Ierusalimului, care s-au 
ivit de la miază noapte, şi zdrobire mare se face, că Ieremia au văzut mai înainte cu Duhul" 
Cap. 6 Stih  l. "Că satana se va ridica de la întunericul iadului, care se numeşte miază noapte, 
şi va intra în Iuda Iscariotul şi în Arhiereii jidoveşti, şi în toată adunarea lor, ca să răstignească 
pe Hristos: şi cheamă Duhul Sfânt prin glasul lui Ieremia pe neamul lui Veniamin, ca să iasă 
din Ierusalim, ca să nu fie la sfatul lor, că nici la vânzarea lui Iosif, încă n-au fost Veniamin la 
sfatul lor", cum zice Hristos: Matei Cap. 7 Stih 20. "Cu ce măsura veţi măsura, cu aceea vi se 
va măsura vouă sau pentru bine, sau pentru rău." 

Iată, cu ajutorul Sfintei Troiţe, am arătat prin multe şi luminate mărturii, cum cei zece 
fraţi care au fost la vânzarea lui Iosif, nu au învrednicit neamurile lor, ca să primească pe 
Hristos, şi au rămas în rătăcire, până în ziua de astăzi, însă Iuda al patrulea fecior, al lui Iacob, 
că el au izbăvit pe Iosif de moarte, că ei au vrut să-l omoare. Şi Iuda au zis: Facerea Cap. 37 
Stih 26. "Ce folos de vom ucide pe fratele nostru" şi de aceea s-au învrednicit, nu numai ca 
neamul lui să-l primească pe Hristos, ci însuşi Hristos s-au întrupat din neamul lui Iuda, cum 
zice Duhul Sfânt prin David: Psalm 59 Stih 7. ,,Al meu este Galaad şi al meu este Manasi. Şi 
Efraim tăria capului meu, Iuda Împăratul meu" Adică: împărat al împăraţilor, Hristos s-au 
născut din neamul lui Iuda. Şi ascultă ce zice Patriarhul Iacob, tatăl său, către El, când au vrut 
să moară: Facerea Cap. 49 Stih 8. "Iuda pe tine te vor lăuda fraţii tăi, mâinile tale peste spatele 
vrăjmaşilor tăi" Adică: se va naşte Hristos din neamul Iudei, care va pune mâinile sale peste 
puterea întunericului, când va scoate sufletele oamenilor din iad. Mai adaugă, şi zice: "se vor 
închina ţie, fiii tatălui tău" Adică: se vor închina la Hristos care va ieşi din neamul Iudei. Vezi 
luminarea Duhului Sfânt: nu zice Patriarhul "închina-se-vor ţie fraţii tăi" zice "fiii tatălui tău". 
Căci au văzut bătrânul cu Duhul Sfânt, că ceilalţi fraţi nu vor primi pe Hristos: numai neamul 
lui Efraim, şi al lui Veniamin, şi jumătate din neamul lui Manasi. Iar ceilalţi, n-au primit pe 
Hristos: nu numai cei care s-au născut din slujnice, din Valla, şi din Zelfana, Facerea Cap. 30 
Stih 4. adică: Dan, Neftalim, Gad, Asir, n-au primit pe Hristos: ci şi cei care s-au născut cu 
Iuda, dintr-o maică, din Liia, Facerea Cap. 29 Stih 32. adică: Ruvim, Simeon, Levi, încă n-au 
primit pe Hristos: şi pentru aceea a zis Iacob că "se vor închina fiii tatălui tău", şi n-au zis 
"fraţii tăi". Şi ascultă ce mai adaugă Iacob: Facerea Cap. 49 Stih 9. "Puiul de leu, Iuda, din 
vlăstare, Fiul meu, te-am înălţat" căci n-au lăsat să-l ucidă fraţii pe Iosif. "Culcându-te ai 
adormit ca un Leu, şi ca un pui de Leu cine Te va scula?" Aici au prorocit Iacob pentru 
moartea lui Hristos. Căci atunci când zice, "culcându-te ai adormit ca un Leu", arată că trupul 
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lui Hristos se va odihni în Mormânt, şi la urmă zice: "şi ca un pui de Leu cine te va scula", 
arată că Hristos se va scula din somnul acesta dimpreună cu trupul, ca un pui de Leu degrab şi 
uşor, şi nu va fi trebuinţă ca altul să-l scoale pe El, ci singur se va scula ca un Dumnezeu. 

Cum şi David zice: la Psalm 26 Stih 11. "Deşteaptă-te Mărirea mea, deşteaptă-te 
Psaltire, şi alăuta mea, deştepta-mă-voi dimineaţa" Care prorocire aşa se înţelege: când zice 
"deşteaptă-te Mărirea mea", Tatăl zice către Hristos: că mărirea Tatălui este Fiul. După ce 
zice Tatăl, grăieşte şi Duhul Sfânt către Trupul lui Hristos: "deşteaptă-te, Psaltire, şi alăută, ca 
să mai răsune prin ţine cuvinte dulci, şi duhovniceşti." Şi răspunde Hristos: "Deştepta-mă-voi 
dimineaţa", şi cu adevărat au înviat Hristos dimineaţa. Cum zice David la alt loc spre faţa lui 
Hristos: la Psalm 5 Stih 3. "Dimineaţa vei auzi glasul meu, dimineaţa voi sta înaintea ta" Şi 
iarăşi: Psalm 77 Stih 71. "Şi s-au deşteptat Domnul ca cel ce doarme greu şi ameţit de vin" 
Zice Solomon, la Cântarea Cântărilor Cap. 5 Stih 3. "Eu dorm şi inima mea priveghează." 
Zice şi Prorocul Ieremia spre faţa lui Hristos: Cap. 31 Stih 26. "Pentru aceea m-am sculat, şi 
am văzut, şi somnul meu dulce mi s-au făcut." 

Acum să ne întoarcem, iarăşi la cuvântul nostru unde blagosloveşte Iacob pe Fiul său 
Iuda, zice: Facerea 49 Stih 12. "Nu va lipsi preoţia din capul meu, nici împărăţia din coapsa 
mea nu va lipsi" adică: Preoţia şi Împărăţia, din Iudeea nu va lipsi, zice, până va veni Hristos 
care este aşteptarea neamurilor, şi jidovilor, precum de faţă vedem, că de cum au venit Iisus 
Hristos îndată au lipsit de la dânşii Împărăţia şi Preoţia. 

O, Patriarhule! O, bătrânule, Iacobe! au ştiai tu că neamul jidovesc este tare la cerbice? 
Din început necredincios, cum au zis şi Moise către el: La a doua lege Cap. 9 Stih 24. 

Că însuşi Moise zice: la a doua Lege Cap.  19 Stih 12. "Prin două, sau prin trei 
mărturii, mai dă-le lor şi alt semn, ca să cunoască cine este cel aşteptat de neamuri, de aici 
înainte care va lega la viţă mânzul său, şi la rădăcina vitei va lega asinul său" 

"Au n-au aflat ucenicii lui Hristos, asinul şi mânzul legaţi la viţă?" Matei Cap. 21 Stih 
2. Şi mai adaugă şi alt semn de zice: "Spăla-va în vin haina lui, şi în sânge de struguri 
veşmântul lui. Căci l-au îmbrăcat pe Hristos cu o haină roşie", Matei Cap. 27 Stih 28. Şi 
cuvântul acela, care zice Iacob, că va spăla în sânge de struguri veşmântul său, de atunci l-au 
închipuit Patriarhul, că din vinul acela care se jertfeşte în Sfântul Altar, se preface în Sângele 
lui Hristos. 

La fel şi Moise, înaintea morţii lui, blagosloveşte cele douăsprezece neamuri ale lui 
Israel. Zice pentru Iuda: la a doua Lege Cap. 33 Stih 7. "Ascultă, Doamne, glasul lui Iuda, şi 
vino la norodul lui" adică: se roagă Moise ca Hristos, să se întrupeze din neamul lui Iuda. 
Căci n-au lăsat Iuda pe ceilalţi fraţi să-l ucidă pe Iosif măcar că şi Ruvim, cel întâi născut, au 
zis: "să nu-i luăm viaţa", Facerea 35 Stih 21, numai că din împreunarea cu Valla, ţiitoarea lui 
Iacob, nu s-au învrednicit să se nască Hristos, din neamul lui. Şi ascultă ce zice Iacob către 
fiul său Ruvim: la Facerea 49 Stih 3.4. "Ruvim, cel întâi născut al meu, tu, tăria mea, şi 
începutul fiilor mei, cumplit te-ai purtat, că te-ai suit în patul tătâne-tău, şi atunci ai spurcat 
aşternutul pe care te-ai suit" De aceea nu s-au învrednicit Ruvim să se întrupeze Hristos din 
neamul său. Măcar că şi Iuda au păcătuit cu noru-sa, Thamar, Facerea 38 Stih 18, 26. Însă şi-
au mărturisit păcatul şi au zis: "s-au  îndreptat Thamar mai mult decât mine" Facerea 29, Stih 
35. Că mare este, iubiţii mei, mărturisirea, cuvântul Iuda, însemnând în limba evreiască 
mărturisirea". Cum şi Iuda vânzătorul s-au mărturisit, de au zis către Arhierei: "Greşit-am de 
am vândut sânge nevinovat", Matei Cap. 27 Stih 4. Dar, pentru că s-au spânzurat, singur s-au 
osândit, iar de ar fi zis: "Doamne iartă-mă!" i-ar fi iertat Domnul. Ca şi Petru care de 3 ori s-
au lepădat de Hristos, şi la urmă s-au pocăit, şi au plâns cu amar, Matei Cap. 26 Stih 74 şi 
Domnul l-au iertat. 
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Şi ascultă ce zice Dumnezeu către Iezechiel, Cap. 37 Stih 16, fiul omului, ia-ţi ţie un 
toiag şi să scrii pe dânsul pe Iuda împreună cu fiii lui Israel, care au venit la El. Şi vei lua al 
doilea toiag, şi vei scrie pe El pe Iosif (şi va fi toiagul lui Efraim) şi pe toţi fiii lui Israel care 
au venit la El". La fel zice Dumnezeu prin Osie Prorocul. Cap. 6 Stih 4. "Ce-ţi voi face fie, 
Efraime: ce-fi voi face fie Iudo? Iar mila voastră ca norul de dimineaţă". Arătat este că acele 
două neamuri, au zis către fraţii săi: Facerea 37 Stih 27. "Veniţi să-l vindem pe El", iar Efraim 
încă nici nu era născut atunci; pentru ce dar s-au întrupat Hristos din neamul lui Iuda, şi nu 
din neamul lui Efraim. Ascultă ce zice Prorocul Osie Cap. 4 Stih 18, "părtaşul idolilor lui 
Efraim au pus lui piedici" Arătat este că neamul lui Efraim mai înainte de venirea lui Hristos 
s-au închinat la idoli, pentru aceea nu au învrednicit să se întrupeze Hristos din neamul lui. Iar 
neamul lui Iuda n-au primit a se închina la idoli, pentru aceea s-au învrednicit de s-au născut 
Hristos din neamul lui Iuda, precum scrie la cartea întâi Paralipomena, Cap. 5 Stih l. "Şi 
Ruvim, cel întâi născut al lui Israel, după ce s-au suit el în patul tătâne-său, nu s-au mai 
socotit cel întâi născut. Şi Iuda au fost puternic între fraţii săi, şi înţelept." După cum aflăm, 
steagul cu oastea lui Iuda mergea în faţa oastei lui Ruvim, chiar dacă el a îndemnat pe fraţii 
săi ca să-l vândă pe Iosif, că vânzarea lui Iosif au fost plănuită de mai înainte, ca să nu moară 
mai pe urmă Iacob cu toţi fiii lui de foame, cum zice şi David la Psalm 104 Stih 17. "Trimis-
au înaintea lor un om, rob s-au vândut Iosif, cum şi însuşi Iosif mai pe urmă zice către fraţii 
lui: să nu vă pară rău că m-aţi vândut, că Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră spre viaţă" 
Facerea 45 Stih 5. 

Şi ascultă cât de luminat au văzut mai înainte David, că Hristos se va naşte din neamul 
lui Iuda şi nu din neamul lui Efraim, de zice: la Psalm 77 Stih 73. "Şi au lepădat lăcaşul lui 
Iosif şi seminţia lui Efraim n-au ales, şi au ales seminţia lui Iuda": adică, nu s-au întrupat 
Hristos din neamul lui Efraim, care lăcaşul lui Iosif se numeşte, ci s-au întrupat Hristos din 
neamul Iuda. Şi vezi cum Prorocul Zaharia încă foarte luminat descoperă, şi zice: Zaharia 
Cap. 10 Stih 6. "Şi voi întări casa lui Iuda, şi casa lui Iosif voi miluit" şi cu adevărat s-au 
întărit, că din neamul Iuda s-au născut Hristos, piatra cea tare care zice Dumnezeu prin glasul 
lui Isaia: Cap. 28 Stih 16. "Şi voi pune temelie la Sion piatră de mult preţ şi casa lui Iosif o 
voi milui, că Efraim şi jumătate din neamul lui Manasi au primit pe Hristos" cum am arătat 
mai sus. Şi vezi pronia lui Dumnezeu cum încă din început au păzit Dumnezeu aceste două 
neamuri, al lui Iuda şi al lui Efraim, că şase sute de mii din norodul lui Israel au ieşit din 
pământul Egiptului, Numerii Cap. 14 Stih 32. "Numai Iisus, Navi şi Halav s-au învrednicit de 
a intra în pământul făgăduinţei" Numeri Cap. 14 Stih 30. "Navi au fost din neamul lui Efraim" 
Numeri Cap. 13 Stih 9. "Şi Halav au fost din neamul lui Iuda", şi încă din început s-au arătat 
semn bun la neamurile acestea că "din doisprezece iscoditori ce au trimis Moise ca să 
iscodească pământul făgăduinţei" Numeri, Cap,14 Stih 6. "numai Navi şi Halav au oprit pe 
Israeliteni de păcat, şi au potolit răutăţile" Sirah Cap. 46 Stih 10. Iată prin multe mărturii am 
arătat, cum că neamul lui Iuda şi neamul lui Efraim, şi neamul lui Veniamin, şi jumătate al lui 
Manasi, au primit pe Hristos. Iar cei patruzeci de ani, îngăduiţi celorlalţi de Dumnezeu, de la 
răstignire, au rămas în rătăcire, de atunci şi până azi. 

Însă, cerul şi pământul vor trece, iar cuvintele Domnului nu vor trece. Matei Cap. 24. 
Stih 35. zice: "încă am oi care nu sunt din staulul acesta, şi le voi aduna şi voi face o turmă şi 
un Păstor." La fel zice şi Prorocul Iezechiel, Cap. 34 Stih 16. "Aşa zice Domnul: oaia cea 
pierdută voi afla, pe cea rătăcita voi înturna, şi pe cea zdrobită voi lega, şi pe cea leşinată voi 
întări, şi pe cea tare voi păzi, şi le voi paşte pe ele cu judecată" Această Prorocire aşa se 
înţelege: patru legi sunt pe pământ: creştini, agarieni, jidovi, şi închinători la idoli. Şi aceste 
patru legi, se împart în multe credinţe. 
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Creştinii se împart, adică: în papistaşi, luterani, lipoveni, şi altele. Dar credinţa cea 
adevărată este pravoslavnică. 

La fel şi agarienii, sunt în patru credinţe. Ismailiteni, Ilieni, Moabitani şi Ibrailieni, 
închinătorii la idoli sunt de şapte feluri, precum au fost şi mai demult: Hananei, Hevei, 
Evusei, Gergesei, Vasei, Ferezei, Hettei, Amorei. Ieşirea 33 Stih 2. Şi aceste şapte feluri de 
închinători de idoli se află acum într-un loc, unde n-au ajuns semnul cinstitei cruci adică în 
India. Iar unde au ajuns semnul cinstitei cruci, acolo nu se află idoli. Căci mai înainte au 
prorocit Zaharia, Cap. 13 Stih 2. "Hristos îi va pierde pe toţi idolii." 

La fel şi jidovii sunt de două feluri de credinţe, iar legi sunt patru precum am zis mai 
sus: Şi grăieşte Duhul Sfânt prin glasul Prorocului Ieremia Cap A Stih 6. de zice: "oi părinte 
s-au făcut norodul meu". Cum şi Hristos zice către ucenicii săi: "Mai vârtos vă duceţi către 
oile cele pierdute ale casei lui Israel" Matei Cap. 10 Stih 6. Şi zice Prorocul: "Aşa zice 
Domnul: Pe cea pierdută o voi afla la vremea de apoi, când se va face o turmă, şi un Păstor". 
Atunci vor veni şi jidovii, prin Sfântul Botez, cum şi au început a veni în toate zilele. "Iar Cea 
rătăcită o voi înturna" zice: aceia sunt agarienii, şi dintre dânşii vor veni către credinţa 
pravoslavnică. "Şi pe cea zdrobită voi lega", aceştia sunt închinătorii de idoli, zdrobiţii cu 
Duhul, iar la vremea de apoi, vor veni şi dintr-ânşii către Hristos prin Sfântul Botez, "Pe cea 
leşinată voi întări" este pentru eretici, căci măcar mărturisesc ei pe Hristos dar cu inima 
leşinată, şi nu cum se cade. Cum grăieşte Duhul Sfânt prin glasul lui Isaia Cap. 29 Stih 12. 
pentru eretici: "Şi au zis Domnul, aproape este norodul acesta de mine cu gura lor, şi cu 
buzele lor mă cinstesc, iar inima lor departe este de la mine, şi în zadar mă cinstesc, şi în 
zadar cred întru mine, învăţând porunci omeneşti", adică: poruncile Papei. Iar la vremea de 
apoi va întări Hristos şi pe dânşii, câţi vor veni la credinţa cea adevărată, a pravoslaviei, care 
este insuflată de Duhul Sfânt, şi prin sfintele şapte soboare zice: soborul cel dintâi, "Legea 
Domnului fără prihană care întoarce sufletele" Psalm 18. Soborul al doilea, "Mărturia 
Domnului credincioasă care înţelepţeşte pruncii" Stih 9. Soborul al treilea, dreptăţile 
Domnului drepte, cele ce veselesc inima" Soborul al patrulea "Porunca Domnului strălucită, 
care luminează ochii" Soborul al cincilea, "frica Domnului curată care rămâne în veacul 
veacului" Soborul al şaselea, "Judecăţile Domnului adevărate în dreptate împreună". Iar 
pentru soborul al şaptelea: mai adaugă şi zice: "Dorite sunt mai mult decât aurul, şi decât 
piatra scumpă, şi mai dulci decât mierea şi fagurul". Căci aşa s-au aşezat credinţei 
pravoslavnice cum au hotărât soborul al şaptelea. Şi mai adaugă şi zice David: "când va păzi 
acestea omul, multă răsplătire va avea de la Dumnezeu." "Iar pe cea tare o va păzi" zice 
Prorocul. Se înţelege pe pravoslavnici va păzi Dumnezeu de înşelăciunea lui Antihrist, cum 
au văzut Sfântul Ioan la Apocalipsis, căci la vremea de apoi, când va ieşi Antihrist, el atunci 
va înşela în toate limbile, numai pe cei ce vor avea semnul cinstitei cruci, adică: 
pravoslavnicii care n-au stricat botezul şi sfântul mir prin faptele lui Antihrist, de aceia nu va 
putea să se atingă. 

Cum au zis Dumnezeu pentru stricarea Ierusalimului: "să nu vă milostiviţi, nici spre 
bătrâni, nici spre tineri", şi altele: Iezechiel Cap. 9 Stih 6. 

"Iar de cei ce au semnul, să nu vă atingeţi de ei" au zis Ioan. La fel şi Prorocul Aggeu 
arată, Cap. 2 Stih 7. "Că la vremea de apoi se va face o turmă şi un păstor", şi mai zice: "Aşa 
zice Domnul a tot ţiitorul, încă o dată voi clătina cerul şi pământul, şi marea, şi uscatul, şi voi 
clătina toate neamurile. Şi vor veni cele alese ale tuturor neamurilor, şi voi umple casa aceasta 
de mărire", zice Domnul a tot ţiitorul. 

Arătat este că la vremea de apoi vor primi şi ceilalţi jidovi sfântul botez, însă un neam 
din cele douăsprezece ale jidovilor, trebuie să rămână în rătăcire până la sfârşitul lumii. Pentru 
care neam zice Hristos: "Până nu va trece cerul şi pământul, nu va trece din rudele acestea", 
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Matei Cap. 24 Stih 34. adică: neamul acesta din care s-au tras Iuda vânzătorul. Cum şi David 
pentru acest neam zice la Psalm 108 Stih 12. “Stingă-se numele lui întru un neam, adică: 
neamul lui Iuda, cu tot neamul său să se stingă" precum şi mai jos zice: la Psalm 124 Stih 3. 
"Că nu va lăsa Domnul toiagul, adică neamul păcătoşilor peste soarta drepţilor, ca să nu-şi 
întineze drepţii mâinile lor intru fărădelegile păcătoşilor" 

Zice şi Iezechiel, Cap. 21 Stih 16. "De aceea bate din palme de bucurie, că s-au 
îndreptat neamurile, adică au primit sfântul botez. Şi de se va pierde un neam, nimica nu va fi, 
pagubă nu este" zice Domnul. "Aşa şi pentru neamul acesta" zice Dumnezeu prin glasul lui 
Ieremia, Cap. 2 Stih 20-22. "Şi mă voi judeca cu voi, şi cu fiii fiilor voştri mă voi judeca". 
Apoi: "Că din veac ai zdrobit jugul tău, şi ai zis: nu voi sluji ţie" Şi iarăşi: "de te vei spăla şi 
cu silitră, spurcatu-te-ai înaintea mea", zice Domnul. Ieremia Cap. 5 Stih 27. Şi mai apoi: "Şi 
la norodul aceasta s-au făcut inima neascultătoare, indiferentă şi s-au abătut din calea cea 
dreaptă şi s-au dus." Din nou zice Ieremia Cap. 6 Stih 1. "Argint aruncat, chemaţi pe ei că i-au 
izgonit Domnul". Şi la Ieremia Cap. 17 Stih 1. "Păcatul lui Iuda scris este cu condei de fier, şi 
cu unghie de diamant săpat pe lespezile inimilor lor, şi asta nu se va uita." 

Aceste blesteme toate s-au zis pentru neamul din care s-au născut vânzătorul Iuda. Cum 
şi Sfântul Ioan zice neamul acela: Cap. 2. "Ocară celor ce le spun jidovi, şi ei spun că nu-i aşa, 
ci adunarea satanei sunt ei, cu adevărat. Că precum din zece cete de îngeri, o ceată s-au făcut 
diavoli, aşa şi din zece neamuri, ale căror strămoşi au vândut pe Iosif, unul va rămâne 
împreună cu satana fără de sfârşit" 

Acum să vedem, care neam din cele zece, n-au nădejde de mântuire; mie mi se pare că 
neamul lui Simeon, este neamul cel lepădat, şi nu zic eu din priceperea mea, de vreme ce 
patriarhul Avraam zice: Facerea 18 Stih 27. "Şi eu sunt praf, şi cenuşă", şi împăratul şi 
Prorocul David zice la Psalm 21 Stih 6. “şi eu sunt vierme şi nu om" Şi înţeleptul Solomon, 
fiul lui David zice la Pilde Cap. 30 Stih 2. "Că mai neînţelept sunt decât toţi oamenii, şi 
înţelepciune omenească nu este în mine", dar eu ticălosul ce să mai zic, că nici ca viermele 
măcar nu sunt, de aceea nu pot să zic că scriu aceste cuvinte din înţelepciunea mea, ci din 
sfânta şi dumnezeiasca Scriptură, scriu acestea aici, că auzind pe Domnul zicând la Ioan Cap. 
5, Stih39. "Cercetaţi Scriptura?! veţi afla viaţa", adică pe Hristos vom afla, care zice: “Eu sunt 
calea şi adevărul, şi viaţa" Ioan Cap. 14 Stih 6. La fel către ucenici zice: "Nu este adevăr 
ascuns care să nu vi se descopere vouă" Luca, Cap. 12 Stih 2. 

Şi am încercat şi eu nevrednicul, şi am aflat în Sfânta Scriptură, cum că neamul lui 
Simeon din început n-au ascultat de Dumnezeu. Mai întâi la pricina lui Iosif, Simeon a zis să-l 
omorâm pe el şi aducem mărturie că Simeon şi Levi, au stat să-l omoare pe el: că zece fraţi au 
fost ei, Ruvim, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zavulon, aceşti şase fraţi au fost dintr-o mamă, din 
Lia, Facerea 39 Stih 32 Şi patru fraţi au fost născuţi din slujnice, adică: Dan, şi Nethalim, din 
Valla, Gad şi Assir, din Salfana. Facerea 30 Stih 5. Şi se vede că au fost doi fraţi, care au vrut 
să omoare pe Iosif, că Scriptura zice că "au zis unul către altul" 

Acum să luăm seama, Isahar şi Zavulon n-au putut să grăiască înaintea fraţilor celor 
mari. La fel Dan, Nethalim, Gad, Assir cu atât mai mult n-au putut să grăiască, pentru că ei 
erau fii din slujnice; nici Ruvim cu Iuda, fiindcă ei amândoi au zis, să nu vărsăm sângele 
tatălui nostru: numai Simeon, cu Levi au fost! 

La fel la Sihem, tot Simeon şi Levi au făcut atâta ucidere, Facerea 34 Stih 25. Şi la 
vânzarea lui Iosif, Simeon au fost mai vinovat decât Ruvim, căci Simeon l-au legat pe Iosif. 

La fel şi pentru uciderea ce au făcut ei la Sihem, Simeon au rămas în păcat, iar Levi s-
au pocăit când au ascultat pe Moise şi au ucis Levi trei mii de suflete, Facerea 42 Stih 24. 
Cum zice Moise: "cel ce au zis tatălui său şi mamei sale, nu v-am văzut". Ieşirea 32 Stih 28. 
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"Şi nici pe fraţii săi nu i-au cunoscut, şi pentru că a vrut să uite lumea pentru Dumnezeu, şi-au 
ucis în inima lui şi pe părinţii lui, şi pe fraţii lui", a doua Lege Cap. 33 Stih 9. 

De aceea s-au învrednicit mai pe urmă neamul lui Levi ca să slujească înaintea 
jertfelnicului lui Dumnezeu. Cum grăieşte Duhul Sfânt prin glasul Prorocului Malahie Cap. 3 
Stih 3, şi zice: "Şi voi curăţa ca aurul şi ca argintul pe fii lui Levi: şi vor aduce Domnului 
jertfa întru dreptate" A doua Lege Cap. 33 Stih 11. "Aşa şi Moise blagosloveşte pe Levi de 
zice: Blagosloveşte Doamne tăria lui Levi, şi lucrurile mâinilor lui le primeşte, şi cei ce-l 
urăsc pe el să nu se ridice împotriva lui" Au rămas dar Simeon neamul cel lepădat, cum şi 
Ieremia Cap.  8 Stih 14, plânge pentru ei zicând: "Că Dumnezeu ne-au lepădat pe noi, şi ne-au 
adăpat pe noi cu apă cu fiere" Dumnezeu însuşi zice prin Ieremia: Cap. 9 Stih 14. "Iată eu îi 
hrănesc pe ei cu durere, şi nevoie, şi vom adapă pe ei cu apă cu fiere" La fel aflăm, la Numeri 
Cap. 25 Stih 14. "Şi pe Zamvri cel ce au curvit cu Hazvi, mediiana, Finees l-au ucis împreună 
cu Hazvi, că au fost în neamul lui Simeon, mai mare." Şi pentru el zice Iezechiel: Cap. 21 Stih 
25. Şi tu pângărit eşti şi fără de lege, povăţuitor al lui Israel". Şi pentru neamul acesta al lui 
Simeon zice Ieremia: Cap. 9 Stih 3. "Că din rele la rele au ieşit, şi pe mine nu m-au cunoscut, 
zice Domnul" Şi iarăşi: Ieremia Cap. 4 Stih 22. "Fii fără de minte sunt, meşteri sunt a face 
rău, iar a face bine nu au cunoscut", şi iarăşi: Ieremia Cap. 13 Stih 23. "De va schimba arapul 
pielea sa, şi pardosul împestriturile sale, atunci şi voi veţi putea face bine". Zice şi Isaia Cap. 
48 Stih 8, pentru neamul lui Simeon: nici din început ai cunoscut, nici ai ştiut, nici eu am 
deschis urechile tale, că am cunoscut că defăimând vei defăima, şi încă din pântece fărădelege 
te vei chema", cum zice şi David: la Psalm 57 Stih 3. "înstrăinat este acest neam de la Domnul 
şi toate blestemele acestea s-au împlinit în ziua de astăzi, şi fiii fiilor lor, împlinesc răutăţile 
răutăţilor", cum zice Isaia: Cap. 14 Stih 29. "Că din sămânţa şarpelui vor ieşi pui de aspidă", 
iarăşi: Isaia Cap. 17 Stih 10. "Pentru aceea vei sădi răsad necredincios, şi sămânţă 
necredincioasă" Şi iarăşi: Isaia Cap. 29 Stih 4. "Că zămislesc durere, şi au născut fărădelege." 
Zice, şi David: Psalm 7 Stih 12. "Iată au chinuit cu nedreptate, şi au zămislit durere, şi au 
născut fărădelege" Şi ascultă cum David blesteamă neamul acesta din care s-au tras Iuda 
vânzătorul şi zice: la Psalm 8 Stih 32. "Adauge fărădelege, peste fărădelegea lor şi să nu intre 
întru dreptatea ta, şteargă-se din cartea celor vii, şi cu drepţii să nu se scrie" Cum zice şi 
Ieremia: Cap. 17 Stih 13. "Toţi cei ce te părăsesc pe tine să se ruşineze, departe pe pământ să 
se scrie, că au părăsit izvorul vieţii, pe Domnul." La fel grăieşte Duhul Sfânt, prin glasul lui 
Moise, zicând pentru neamul acesta: la a doua Lege Cap. 32. "Acestea toate s-au adunat la 
mine, şi s-au pecetluit în visteriile mele" Adică fărădelegile lor s-au pecetluit până la judecata 
cea înfricoşată. Cum şi Prorocul Isaia mai lămurit zice: Cap. 30 Stih 11. "Cei ce zic, 
Prorocilor luaţi de la noi cărarea aceasta (adică cărarea cea strâmtă care duce la împărăţia 
cerurilor), şi luaţi de la noi pe cuvântătorul lui Israel", adică pe Hristos pe care n-au vrut 
nicidecum să-l primească, fiindcă îi învăţa pe dânşii să umble pe cărarea cea strâmtă care duce 
pe oameni la împărăţia cerurilor. Mai adaugă Prorocul şi zice: Stih 13, pentru aceea păcatul 
acesta va fi al vostru," zice Domnul cel Sfânt al lui Israel: "Ca un zid care cade îndată, şi 
căderea lui ca o zdrobitură a unui vas de lut, cât să nu se afle întru el hârb cu care să aduci foc, 
sau să iei puţină apă" Zice şi Ieremia: Cap. 24 Stih 9. "Şi voi da peste voi ocară veşnică, şi 
necinste veşnică ce nu se va uita" Şi iarăşi: "Şi-i voi risipi la toate împărăţiile pământului, vor 
fi spre ocară, şi spre pildă, şi spre ură, şi spre blestem în tot locul." 

Şi cu adevărat s-au împlinit la dânşii toate. Şi patriarhul Iacob, când au blagoslovit pe 
toţi cei doisprezece fii ai săi, zice către Simeon, şi Levi, Facerea Cap. 49 Stih 5. "Fraţii care 
au împlinit nedreptatea voii sale." Adică uciderea la cetatea Sihem, "în sfatul lor să nu vină 
sufletul meu", adică la sfatul acela, când se vor sfătui Arhiereii şi cărturarii, să-l omoare pe 
Iisus: Matei Cap. 27. Precum şi Prorocul Ieremia mai înainte au prorocit pentru sfatul acela de 
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zice spre faţa lui Hristos: Cap. 18 Stih 27. "Şi tu, Doamne, ai cunoscut tot sfatul lor cel spre 
moarte asupra mea: să nu ierţi nedreptăţile lor, şi păcatele lor să nu le ştergi de la faţa ta". La 
acest sfat se roagă bătrânul Iacob, ca să nu vină sufletul său la adunarea lor, când se vor aduna 
cărturarii, şi bătrânii la Caiafa, asupra lui Hristos. Matei Cap. 26 Stih 57. Zice: "să nu se 
razime ficaţii mei" adică: "să nu fie pomenirea mea acolo" zice Patriarhul Iacob, lui Simeon, 
şi Levi. Căci Arhierei au fost din neamul lui Levi, şi bătrânii cu cărturarii, şi cu Iuda 
vânzătorul, din neamul lui Simeon au fost. Însă Levi s-au pocăit cum am arătat mai sus. Şi 
iată şi mai adaugă Iacob pentru neamul lui Simeon: Facerea 9 Stih 37. "blestemată să fie 
mânia lor că este îndărătnică". Cum zice şi Moise: la a doua Lege Cap. 32 Stih 43."Mânia lor 
este din balaur, şi de aspidă nevindecată, împărţi-voi pe ei întru Iacob, şi voi risipi pe ei întru 
Israe1. Căci ereticii se numesc cu numele Iacob, şi pravoslavnicii se numesc cu numele Israel. 

Cu ajutorul lui Iisus voi arăta la capitolul al treilea, prin multe şi luminate mărturii, că 
ereticii se numesc Iacob, iar pravoslavnicii Israel 

Aşa şi aici unde zice Patriarhul că va împărţi neamul lui Simeon în Iacob şi în Israel. 
Va să zică şi sub împărăţiile ereticilor, şi sub împărăţia pravoslavnicilor, adică: în toată lumea. 
Cum şi Moise zice: la a doua Lege 28 Stih 64 : "Şi te va împrăştia pe tine Domnul Dumnezeul 
tău în toate neamurile, de la o margine a pământului până la cealaltă margine a pământului". 

Şi cu adevărat în toată lumea sunt risipiţi neamul lui Simeon. Şi vezi luminare a 
Duhului Sfânt, Moise mai înainte au văzut prin Sfântul Duh: că neamul lui Simeon vor fi 
risipiţi sub toate împărăţiile. S-au mirat Moise cum poate un neam numai să ajungă la toate 
împărăţiile. Pentru aceea la a doua Lege 33 Stih 6, unde blagosloveşte Moise cele 12 neamuri 
ale lui Israel zice: "Ruvim să trăiască şi să nu moară, şi Simeon să fie întru număr mare". Şi la 
Iuda zice: "Să intre Hristos în neamul Iuda", cum s-au şi născut. Iar la Ruvim zice să trăiască 
(trupeşte), şi să nu moară nici în viaţa veşnică. Iar pentru Simeon zice Moise, să fie mare întru 
număr ca să poată încăpea la toate împărăţiile. 

Iar cu ajutorul lui Hristos am arătat prin multe mărturii, cum că neamul lui Simeon au 
rămas sub urgie dumnezeiască. Şi pentru dânşii au zis Dumnezeu prin glasul lui Iezechiel: 
Cap. 20 Stih 25. "Şi eu am dat lor porunci rele şi dreptăţi întru care nu vor trăi în viaţa 
veşnică, şi voi pângări pe ei, întru obiceiurile lor". De aceea să nu se mire nimeni, şi aceşti 
jidovi de acum, care sunt în toată Europa, sunt din neamul lui Simeon, din care au fost şi Iuda 
vânzătorul. Acest neam este blestemat de la Dumnezeu şi de la toţi Prorocii, şi nicicum nu 
poate să ajungă la învăţătura cea adevărată, măcar că vedem, acum în zilele noastre, că vin 
mulţi dintre jidovi, către Sfântul Botez. Dară aceştia sunt cei care se mai trag din celelalte 
neamuri, cum zice Prorocul Isaia Cap. 10 Stih 22. "Şi de va fi norodul lui Israel, ca nisipul 
mării, rămăşiţă, se va mântui", adică cele care se trag din seminţiile cele bune, şi au scăpat 
diavolului, acestea acum prin pronia lui Dumnezeu, vin către Sfântul Botez. Şi de aceea zice 
Isaia, ca nisipul (mării) de va fi norodul lui Israel, şi nu zice, ca stelele cerului, că marea nu 
ţine întru sine nimic, ci le aruncă la mal şi sunt oameni care caută lângă mal în nisip, şi află 
unii câte un galben, sau câte un mărgăritar. Aşa sunt şi aceştia care vin către Hristos acum, din 
neamul jidovesc, care au rămas din neamurile cele bune, cum am zis şi mai sus. 

Că şi la sfânta Evanghelie scrie, când au venit Domnul la Muntele Măslinilor, şi au 
flămânzit, şi au căutat la un smochin ca să afle rod şi rod n-au aflat, şi altele Matei Cap. 21 
Stih 19. Şi să nu le spunem toate aici, că nu este nici loc, nici vreme. 

Iar la Capitolul al patrulea, cu ajutorul lui Hristos, voi scrie despre smochinul acela mai 
pe larg. Însă aici, pentru că am pomenit din prorocirea lui Isaia, ce zice că rămăşiţa se va 
mântui, voi zice şi despre smochin pe care Hristos l-au blestemat, că n-au aflat rod întru el. 
Tâlcuieşte Sfântul Ioan Gură de Aur, cum că jidovii sunt smochinul acela care nu face rod, 
adică fapte bune, şi Hristos l-au blestemat ca să nu facă rod. 
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Iar un învăţător de jidovi m-au întrebat: "Cum zici că nu face neamul jidovesc rod, că 
vedem pe jidovi în toate zilele venind la credinţa creştinească", şi eu i-am răspuns de la Isaia, 
cum am pomenit mai sus şi au tăcut învăţătorul. Şi atunci s-au împlinit cuvântul Psalmistului 
care zice: "s-au astupat gura celor ce grăiesc nedreptate". Psalm 62 Stih l6. În Hristos Iisus, 
Domnul nostru, căruia se cuvine cinste, slavă, şi închinăciune acum şi pururea, şi în vecii 
vecilor. Amin. 
 
 

Capitolul 3 
 

De vreme ce m-am făgăduit la capitolul de mai sus, ca să vă arăt prin mărturii cum că 
ereticii se numesc cu numele Iacob, iar pravoslavnicii, se numesc cu numele Israel, 

Pentru aceea m-am silit şi eu şi am pus osteneală, ca să scriu aici cu bune mărturii, cum 
că aşa este, adică ereticii, se numesc Iacob, iar pravoslavnicii se numesc, cei binecuvântaţi, 
Israel. Ci numai mă rog cititorule, ca să nu-ţi fie greu să asculţi lungimea cuvântului pentru că 
acest cuvânt nu-ţi este în deşert, că nu numai cu pâine va trăi omul, ci şi cu tot cuvântul lui 
Dumnezeu. 

Să vedem la Cartea întâi a lui Moise, ce se numeşte Facerea 32 Stih  24. Că zice: "şi s-
au luptat un om cu Iacob, şi au întrebat omul acela pe Iacob, cum este numele tău, şi au 
răspuns Iacob la omul acela, şi au zis: numele îmi este Iacob, şi a zis omul acela către Iacob, 
să nu mai fie numele tău Iacob, ci Israel să fie numele tău, că ai biruit cu Dumnezeu, şi cu 
oamenii tare vei fi (Facerea 32, 28); au întrebat şi Iacob pe omul acela, cum este numele lui şi 
au răspuns omul lui Iacob, - pentru ce tu mă întrebi de numele meu şi numele meu este 
minunat. Şi au numit Iacob numele locului acestuia, vederea lui Dumnezeu, Stih, 36. "or am 
văzut zice pe Dumnezeu faţă către faţă, şi s-au mântuit sufletul meu". 

Până aici sunt cuvintele Sfintei Scripturi, şi de aceste cuvinte, sunt foarte mirat. Una că 
întâi zice: că s-au luptat un om cu Iacob, şi la urmă zice: şi au numit Iacob locul acesta 
vederea lui Dumnezeu, şi încă şi altă minune, că zice: "am văzut pe Dumnezeu faţă către faţă" 
şi să trăiască; de vreme ce însuşi Dumnezeu zice către Moise: Ieşirea Cap. 23 Stih 20 "Că nu 
poate omul să mă vadă pe mine, şi să trăiască". La fel şi Mântuitorul zice: "pe Dumnezeu 
nimenea nu l-au văzut, fără numai Fiul". De aceea trebuie să înţelegem, cum că întruparea lui 
Hristos au văzut Patriarhul Iacob, mai înainte prin Sfântul Duh, care au fost om deplin, şi 
Dumnezeu deplin. 

Precum însuşi răspunde către Iacob, şi zice: "pentru ce tu întrebi de numele meu, care 
este minunat?" arătat este că Hristos au fost cel ce s-au luptat cu Iacob, şi se cheamă numele 
lui, sfetnic minunat, şi pentru aceea zice: Isaia, Cap.  9 Stih  6. "întâi cu om s-au luptat" şi la 
urmă zice: "am văzut pe Dumnezeu". Să mergem acum, puţin mai jos tot la Facerea Cap.  35. 
unde zice: "Şi s-au arătat Dumnezeu către Iacob, încă o dată în Luza, când au venit Iacob de la 
Mesopotamia Siriei, şi au zis Dumnezeu către el, numele tău să nu mai fie Iacob ci Israel să 
fie numele tău". Aceasta iarăşi de mirat este, de vreme ce Dumnezeu numai cu cuvântul au 
zis, şi s-au făcut toată lumea, şi împlinirea ei. Psalm 148 Stih 5. Iar aici de două ori au fost 
trebuinţă, ca să blagoslovească Dumnezeu pe Patriarhul Iacob, cu numele cel blagoslovit 
Israel. Au nu s-au încredinţat Iacob întâi când s-au luptat Hristos cu el, şi-l blagosloveşte şi 
zice să nu fie numele tău Iacob, ci Israel, de ce şi pentru ce l-au blagoslovit de două ori? Ci o 
taină mare au descoperit Dumnezeu Patriarhului Iacob, cu aceste două blagoslovenii. Mai 
întâi trebuie să ştim cum că numele Israel se înţelege în limba evreiască, văzător de 
Dumnezeu. Iar cuvântul Iacob are două înţelesuri în limba evreiască, o dată se înţelege 
"călcâiul", şi altă dată se înţelege, "amăgitorul", şi aflăm că în vremea când s-au născut el, 
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ţinând cu mâna lui pe Isaac de călcâi, pentru aceea l-au şi numit pe el Iacob. Facerea 26. 
Aşişderea când au luat Iacob blagosloveniile de la tatăl său Isaac, care blagoslovenii au fost să 
le dea lui Isav, atunci au plâns Isav şi au zis: "cu adevărat de două ori m-au amăgit", Facerea 
Cap. 27 Stih 36. Arătat este că cuvântul Iacob are două înţelesuri, sau călcâiul sau amăgitorul. 
Dar cuvântul Israel va să zică, văzător de Dumnezeu. Acum ţine dar aceasta, şi vei pricepe 
Sfânta Scriptură. Legea cea veche s-au numit cu numele Iacob, care "călcâiul" înseamnă: că 
trupească Lege era: iar Legea cea nouă, "Israel" se numeşte, adică "văzător de Dumnezeu". 
Precum aflăm când au tocmit Balac, pe Varlaam, ca să blesteme neamul jidovesc, zice 
Varlaam: "răsări-va o stea din Iacob, şi se va scula un om din Israel, şi va zdrobi pe domnii lui 
Moab, la Numerii Cap. 24 Stih 17. Vezi cât de luminat zice şi Varlaam pentru steaua după 
care au venit Magii, zice: "stea din Iacob", că atunci au fost încă legea veche, care Iacob s-au 
numit. Matei Cap. 2 Stih  6. Iar după ce s-au botezat Hristos, şi au zdrobit domniile lui Moab, 
adică, au zdrobit puterile întunericului. Cum zice şi David: Psalm 73 Stih 14. "Tu ai zdrobit 
capetele balaurului în apă", adică prin puterea Botezului Domnului nostru Iisus Hristos în 
Iordan au slăbit balaurul cu şapte capete de care pomeneşte Sfântul Ioan cuvântătorul de 
Dumnezeu la Apocalipsis. 

Aşa şi aici unde zice Varlaam, se va scula un om din Israel, şi va zdrobi domniile lui 
Moab, duhovniceaşte se înţelege. Adică Hristos va zdrobi prin Botez puterea Diavolului. Căci 
Egiptul, Moab, Babilonul, şi celelalte nume de care pomeneşte Isaia, acestea sunt cetăţile 
întunericului. Şi zice şi Varlaam, om din Israel. Arătat este că legea veche s-au numit Iacob. 
Iar după ce s-au botezat Hristos au trecut umbrele, şi au venit ziua. Legea darului se numeşte 
Israel. Cântarea 4 Stih 6. Şi ascultă ce zice Duhul Sfânt prin glasul lui Isaia: Cap. 65 Stih 15. 
"Iată, cei ce-mi slujesc mie se vor bucura. Iar voi (jidovii) vă veţi strica întru zdrobirea 
duhului vostru, că veţi părăsi numele voastre, spre saturarea celor aleşi ai mei. Iar pe voi vă va 
omorî Domnul". 

Arătat este că jidovii au răstignit pe Domnul, au părăsit numele cel blagoslovit Israel (şi 
se numesc adunarea satanei) Apocalipsis: Cap. 2 Stih 18. Şi sunt ucişi la suflet de la 
Dumnezeu, cum am pomenit mai sus de multe ori. Cum şi Isaia zice: Cap. 59 Stih 10. "Pipăi-
vor peretele întru amiază zi ca orbul întru amiază noapte, ca şi când ar şi muri. Iar noi că am 
primit pe Hristos, şi suntem aleşi ai lui Dumnezeu, ne-am învrednicit de numele cel 
blagoslovit că ne numim Israilul cel duhovnicesc, "cel nou". Şi iată cum mai adaugă Prorocul 
şi dă şi alt semn pentru noi de zice: Stih 11. "Iar cei ce slujesc mie li se va pune nume nou, 
care nume va fi binecuvântat în tot pământul, pentru că vor binecuvânta pe Dumnezeul cel 
adevărat pe Hristos, care este Dumnezeul cel adevărat, că l-am primit ne-am învrednicit ca 
peste numele ce-l avem, Israel, încă un alt nume, să adăugăm adică creştin, care nume este 
binecuvântat în toată lumea. Iar ereticii care sunt înşelaţi de Arie, şi de Origen, şi de Nestorie 
şi de alţi mulţi eretici se numesc Iacob, prin care se înţelege înşelător. Cum şi David zice spre 
faţa lui Hristos: "pentru eretici înstrăinat fraţilor mei, şi nemernic fiilor maicii mele, adică 
jidovii care fraţi au fost lui Hristos, şi ei l-au înstrăinat de la dânşii, căci n-au vrut să-l 
primească". Cum zice Prorocul Ieremia: Cap. 12 Stih 6. "Ca şi fraţii tăi s-au lepădat de tine". 
La fel şi Evanghelistul Ioan zice: Cap. 1 Stih 11. "La ale sale au venit, şi ai săi pe dânsul nu l-
au primit". Şi pentru aceea zice David: Psalm 61 Stih 11. "Înstrăinat am fost fraţilor mei". Iar 
nemernic [străin, necunoscut] este Hristos: pentru ereticii care se numesc fiii maicii noastre 
Biserici, şi nu îl cinstesc aşa cum trebuie. Precum grăieşte Duhul Sfânt prin înţeleptul 
Solomon şi zice: la Cântări Cap. 1 Stih 5. "Nu vedeţi că sunt negru că fiii Maicii mele s-au 
învrăjbit pentru mine". Adică ereticii s-au învrăjbit pentru Hristos. 

Acum să ne întoarcem la întrebarea ce trebuinţă au fost ca să blagoslovească 
Dumnezeu de două ori pe Patriarhul. Ascultă acuma şi răspuns, întâi când s-au luptat Hristos 
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cu Patriarhul zice Hristos către el, "să nu mai fie numele tău Iacob care călcâi înseamnă şi nici 
al neamului tău căci tu m-ai primit pe mine" cum am pomenit mai sus, Efraim, Veniamin, 
Iuda, şi jumătate din neamul lui Manasi, să primească legea cea nouă, legea lui Hristos: legea 
darului, care Israel se numeşte, iar a doua oară când a venit Patriarhul la Luza, iarăşi s-au 
arătat Dumnezeu către dânsul şi au zis lui, "să nu mai fie numele tău Iacob adică înşelător 
chiar de vor primi fiii tăi pe Mesia cel adevărat, pe Iisus Hristos: să nu primească credinţa cea 
cu numele Iacob adică înşelaţi, ci Israel să fie numele lor. Aceştia sunt pravoslavnicii care 
sunt văzători de Hristos Dumnezeu fără de nici o înşelăciune. 

Şi aceste cuvinte grăieşte Duhul Sfânt prin glasul lui Isaia: Cap. 44 Stih  3, 4. "Eu voi 
da apă celor care merg în loc fără de apă" şi altele: "şi vor răsări ca iarba în mijlocul apei ce 
curge, şi ca salcia lângă apa curgătoare prin Sfântul Botez" zice Prorocul, şi mai adaugă 
Prorocul: Stih 5. Acesta va zice: "al lui Dumnezeu sunt" şi numele lui Iacob va striga, şi altul 
va scrie cu mâna sa "al lui Dumnezeu sunt" şi pe numele lui Israel va striga. Adică: după ce 
vor primi oamenii sfântul botez, ce va fi de aici înainte zice Prorocul. Ereticul va zice numai 
cu gura "al lui Dumnezeu sunt, creştin sunt" iar faptele creştineşti nu va avea, nici semnul 
cinstitei cruci nu-şi va face cu mâna lui. Unul ca acela, numele lui Iacob va striga, adică 
înşelătorul căci va fi înşelat de Arie spurcatul. Iar altul, zice Prorocul va scrie cu mâna lui, nu 
ca ereticul cu un deget, ci cu trei degete, în numele Sfintei Treimi, unul ca acela Israel va 
striga, adică văzătorul de Hristos Dumnezeu. Şi ascultă puţin mai jos ce mai zice Isaia: Cap.  
48 Stih 1. "Auziţi acestea casa lui Iacob, cei ce vă chemaţi pe numele lui Israel, şi din apa lui 
Iuda aţi ieşit, şi vă juraţi pe numele Dumnezeului lui Israel, iar nu cu adevăr." Vezi cât de 
luminat zice Prorocul pentru ereticii care casa lui Iacob se numesc, că sunt înşelători, şi cu 
numele lui Israel se cheamă, că zic ei că sunt creştini, dar nu sunt creştini, ci eretici, pentru că 
au ieşit din apa botezului lui Hristos care au ieşit din neamul Iuda, şi ne-au arătat sfântul 
Botez la Iordan prin afundare de trei ori în numele sfintei troiţe, iar ereticii n-au primit apa 
afundării, ci îşi toarnă numai pe cap ; ereticul se jură pe numele Dumnezeului lui Israel, şi 
zice pe Hristosul meu, numai că nu este Hristos al lui, ci al lui Israel adică al pravoslavnicilor 
este Hristos, cum grăieşte Dumnezeu prin glasul lui Isaia: Cap. 45 Stih 3. de zice: ,"Eu sunt 
Domnul Dumnezeul tău, cel ce chem numele tău Dumnezeul lui Israel: al Pravoslavnicilor". 

Aşa, iubitul meu cititor ţine bine minte: ereticul se numeşte Iacob, şi pravoslavnicul se 
numeşte Israel, şi vei înţelege Sfânta Scriptură,căci altfel nu se poate. Iată ce zice Psalmistul: 
la Psalm 77 Stih 6, acolo zice David, poţi să spui că neamul jidovesc n-are Lege, şi sunt un 
neam fără de Lege, nici pe Hristos nu mărturisesc, ci mai vârtos îl hulesc. Arătat este că 
pentru eretici zice David că ei îl mărturisesc pe Hristos, iar pravoslavnicii care se numesc 
Israel, au Legea cea adevărată, cum şi Moise zice pentru neamul lui Levi: la a doua Lege Cap.  
33 Stih 10: "Arăta-vor îndreptările tale lui Iacob, şi Legea ta lui Israel". Adică: ereticii pentru 
că mărturisesc pe Hristos, s-au învrednicit de dreptate, nu după Pravilă care este hotărâtă de 
şapte soboare, ci fireşte fac ei dreptate, şi zice sfântul Apostol Pavel: "Cei ce n-au Lege, fac 
ale Legii “ Zice şi Prorocul Isaia: Cap. 29 Stih 13: "Şi au zis Domnul: aproape este norodul 
acesta de mine, cu gura lui, cu buzele sale mă cinsteşte, iar inima lui departe stă de mine, şi în 
zadar cred întru mine, învăţând porunci omeneşti. Măcar că Hristos aduce prorocirea aceasta 
şi pentru jidovi, dar şi pentru eretici, putem să tâlcuim că în multe feluri se înţelege Scriptura, 
mai vârtos că Hristos nu este cinstit de jidovii aceştia de acum nici măcar prin buze, ba, mai 
mult îl hulesc prin buzele lor. Şi iată ce zice David la Psalm 98 Stih 4. "Judecată şi dreptate 
întru Iacob tu ai făcut": Şi iarăşi la Psalm 144 Stih 8. "Cel ce vesteşte cuvântul său lui Iacob, 
şi judecăţile şi îndreptările sale lui Israel". 
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Arătat este, că noi, pravoslavnicii, ne-am învrednicit să facem judecăţile şi dreptăţile, 
după Legea lui Hristos: iar ereticii, că le-au vestit Tatăl prin cuvântul său pe Hristos şi ei 
mărturisesc pe Hristos măcar cu erezii, însă s-au învrednicit de fac dreptăţile fireşte. 

Iar jidovii, şi alţi păgâni, care nu mărturisesc pe Hristos nicidecum nu s-au învrednicit 
ca să facă dreptate, nici firească, cum adaugă David aici şi zice: "N-au făcut aşa la toate 
neamurile, şi dreptăţile sale n-au arătat lor". Şi iarăşi: la Psalm 72 Stih 6, "îmbrăcatu-s-au cu 
nedreptate, şi cu păgânătatea lor". Iată ce mai zice David şi iată ce despărţire este între 
pravoslavnici, şi între eretici, Psalm 16 Stih 8. "Când va întoarce Domnul robia norodului său, 
bucura-se-va Iacob, şi se va veseli Israel. Care prorocire s-au şi împlinit la venirea cea dintâi, 
a Domnului nostru Iisus Hristos: când au întors sufletele oamenilor din robia iadului de atunci 
se bucură ereticii, care se numesc Iacob, că bucuria se înţelege trupeşte, iar veselia va să zică 
sufleteşte. Cum zice Isaia: Cap. 49 Stih 16 "Veseliţi-vă cerurilor, şi să se bucure pământul". Şi 
ereticii că mărturisesc pe Hristos, se bucură trupeşte, cum zice înţeleptul Sirah la 
înţelepciunea sa: Cap. 36 Stih 10. "Toate neamurile lui Iacob, se adună ca să facă inimă bună, 
şi se nevoiesc spre mâncărurile lor, iar Israel cel nou, Pravoslavnic, se nevoieşte cu Duhul, şi 
pentru mântuirea sufletească". Zice şi Amos pentru jidovi, şi pentru eretici: Cap. 7 Stih 2. "Şi 
am zis: Doamne fie-ţi milă, cine va scula pe Iacob că s-au împuţinat, şi de două ori zice: o 
dată pentru neamul jidovesc, care se numesc Iacob călcâiul, şi a doua oară pentru eretici, care 
se numesc Iacob înşelătorul". Şi se plânge Prorocul Amos pentru dânşii, că sunt ei împuţinaţi 
în credinţa lui Hristos. Cum zice David: la Psalm 11 Stih 1. "Că s-au împuţinat adevărurile de 
la fiii oamenilor". 

Căci ereticii să numesc fiii oamenilor, şi s-au împuţinat de la Hristos care zice: "Eu 
sunt calea şi adevărul. 

Şi de vrei mărturie cum că ereticii se numesc Fiii oamenilor, mai întâi caută la Facerea 
Cap. 20 Stih 6 şi vei afla scrise cuvintele acestea: "Şi au văzut Fiii lui Dumnezeu, pe fetele 
oamenilor că sunt frumoase, şi le-au luat loru-şi muieri". Aceste cuvinte aşa se înţeleg: că 
oamenii cei care s-au tras din Sith, au fost cu fapte bune, şi pentru aceea îi numeşte Scriptura 
Fiii lui Dumnezeu. Iar fetele, că s-au tras de la Cain, cu fapte rele, le numeşte pe dânsele 
fetele oamenilor, şi până la o vreme s-au păzit neamul lui Sith, a nu se împreuna cu neamul lui 
Cain, iar de la o vreme au văzut Fiii lui Dumnezeu, cei cu fapte bune, care s-au tras din Sith, 
pe fetele oamenilor, ale lui Cain, că sunt frumoase, şi au început a se împreuna cu dânsele, şi 
s-au născut lor uriaşi, oameni mari, şi urâţi, cu fapte rele, până ce au venit şi potopul. 

Arătat este cum că oamenii cei care sunt cu fapte bune, se numesc Fiii lui Dumnezeu, 
iar cei cu fapte rele sunt Fiii oamenilor. 

Acum noi pravoslavnicii că am primit pe Hristos, şi credem fără de nici un eres, ne-au 
dat Hristos putere, ca Fiii lui Dumnezeu să ne facem, Ioan Cap. 30 Stih 12. La fel mulţi sunt 
din pravoslavnici făcători de pace, aceia Fii lui Dumnezeu se vor chema, Matei Cap. 5 Stih  9. 

Iar ereticii s-au abătut de la Hristos, la îndărătnici, cum au zis Moise mai înainte către 
jidovi în a doua Lege Cap. 32, Stih 14. "Şi au mâncat Iacob grăsime din măduva grâului, şi 
sânge din struguri au băut vin, şi s-au săturat, îngroşatu-s-au, şi au părăsit pe Dumnezeul cel 
ce l-au făcut pe el, şi s-au depărtat de la Dumnezeu Mântuitorul său." Măcar că au zis Moise 
către jidovi cuvintele acestea, însă cu Duhul Sfânt au văzut mai înainte, că jidovii vor părăsi 
numele Iacob, şi Israel spre saturarea acelor aleşi ai lui Hristos: cum am pomenit şi mai sus la 
Prorocirea lui Isaia. Că zice David la Psalm 61 Stih 11. "O dată au grăit Dumnezeu, două 
acestea am auzit, Duhul Sfânt grăieşte prin Moise către jidovi, dar tocmai spre eretici ţinteşte 
şi de aceea zice de două ori Moise, îngroşatu-s-au, îngroşatu-s-au, şi pentru jidovi, şi pentru 
eretici". Către jidovi zice trupeşte, au mâncat măduva grâului, şi au băut vin. Iar către eretici 
zice duhovniceşte, adică au mâncat trupul lui Hristos, şi au văzut sângele lui Hristos: şi pentru 
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aceea zice din grăsime măduva grâului au mâncat, şi nu zice în scurt din grâu au mâncat: ca să 
cunoaştem, că pentru trupul lui Hristos se înţelege. Aşijderea şi la vin nu zice vin din struguri 
au băut, ci zice sânge din struguri au băut vin, că pentru sângele lui Hristos, se înţelege. 
Ereticii mai întâi au fost pravoslavnici şi au mâncat Tainele lui Hristos şi s-au săturat, atunci 
s-au depărtat de la Hristos Dumnezeu Mântuitorul lor, prin ereziile lui Arie. 

Dară şi Hristos i-au lepădat pe ei, precum Prorocul Isaia cel cu Duh mare, care au văzut 
mai înainte cele ascunse ce vor să fie până în veci. Au văzut şi pentru eretici că se vor depărta 
de la Hristos: şi Hristos va lepăda pe ei, şi-i cheamă Prorocul Isaia iarăşi către Hristos, şi zice: 
"Aştepta-voi pe Dumnezeu cel ce şi-au întors faţa sa de la casa lui Iacob", Isaia Cap. 6 Stih  
17. Şi pentru aceea se numesc ei fiii oamenilor. Cum zice David: la Psalm 16 Stih 4. "Ca să 
nu grăiască gura mea lucruri omeneşti". Şi iarăşi: la Psalm 57 Stih 1. "De grăiţi după adevăr 
fiii oamenilor". Şi iarăşi: la Psalm 30 Stih 20. "Ascunde-vei pe drepţi întru ascunsul feţii tale, 
de tulburarea oamenilor";, adică: de tulburarea ereticilor. Şi iarăşi: la Psalm 61 Stih 9. "Însă 
goi sunt fiii oamenilor, mincinoşi sunt fiii oamenilor." Şi iarăşi: la Psalm 115 Stih 2. "Şi eu 
am zis întru spaima mea, tot omul este mincinos". 

Acestea toate zice către fiii oamenilor care se numesc eretici. Iar jidovii se numesc 
dobitoace. Nu zic eu, ci Prorocul Ieremia este de faţă, care zice pentru dânşii: Cap. 5 Stih 8. 
"Cai nebuni spre partea femeiască", şi vezi încă dobitoace necurate îi face Prorocul pe dânşii, 
şi cu adevărat dobitoace sunt neamul jidovesc. Căci şi Hristos, zice către dânşii: "Rudă rea şi 
prea stricată," Matei Cap. 12 Stih 39. Şi David că au căzut el în păcatul preacurviei zice: la 
Psalm 72 Stih 22. “Dobitoc m-am făcut lângă tine", şi iarăşi puţin mai sus, adică la Psalm 48 
Stih 12 zice David mai lămurit pentru păcatul curviei. "Şi omul fiind în cinste n-au priceput, 
alăturatu-s-au cu dobitoacele cele fără de minte, şi s-au asemănat lor". 

Ce deosebire este între cuvântul alăturat, şi între cuvântul asemănat; ci numai o taină 
mare au descoperit David, cu cuvintele acestea: că sfinţii Proroci nici o vorbă n-au grăit în 
zadar. Şi încă mai vârtos că Duhul Sfânt au grăit prin gurile lor, şi însuşi Hristos zice: la Matei 
Cap. 12 Stih 6. "Pentru tot cuvântul în deşert ce va grăi omul are să dea răspuns în ziua 
judecăţii". 

Şi ascultă ce taină au descoperit David cu cuvintele acestea, că de mirat lucru este. 
Dumnezeu blagosloveşte pe Adam şi zice către el, Facerea 1 Stih 28. "Să stăpâneşti toate 
zidirile, şi toate ce au Duh de viaţă". La fel şi către noi zice Dumnezeu: Facerea 9 Stih 2. "Şi 
tremurul, şi frica voastră să fie peste toate fiarele pământului" 

Cum oare se întâmplă de multe ori că oamenii sunt mâncaţi de fiare: Facerea 1 Stih 27. 
"Şi încă mai vârtos că omul sub chipul lui Dumnezeu s-au zidit". 

Şi David în toată viaţa lui s-au mirat de lucrul acesta, iar după ce au căzut el însuşi în 
păcatul curviei, au simţit că chipul lui Dumnezeu au lipsit de la dânsul, apoi zice: "Şi omul 
fiind în cinste" adică: în cinstea împăraţilor. Şi a doua oară iarăşi zice: "Şi omul fiind în 
cinstea Prorocilor", şi n-au priceput la ce cinste l-au suit Dumnezeu, şi s-au asemănat 
dobitoacelor celor fără de minte, că au făcut faptă dobitocească, adică: curvia. Şi s-au 
asemănat lor, că au lipsit chipul lui Dumnezeu de la el, şi au rămas asemenea cu dobitocul. Şi 
atunci are puterea fiara sălbatică să strice pe om, că nu-l cunoaşte că este om, pentru că n-are 
chipul lui Dumnezeu pe el, ci chip dobitocesc. Şi pentru aceea se roagă David de zice: la 
Psalm 73 Stih 20. "Să nu dai fiarelor sufletul cel ce se mărturiseşte ţie". Acoperit grăieşte 
Prorocul, căci nici sufletul să nu-l lase Dumnezeu în mâinile diavolilor, fiarele cele cumplite, 
nici trupul să nu-l lase Dumnezeu la fiarele cele pământeşti. Şi vezi unde zice David: la Psalm 
8 Stih 7. "Toate le-ai supus sub picioarele omului, oile şi boii, păsările cerului, şi peştii mari", 
şi altele. Iar fiarele nu le pomeneşte David: că s-au ştiut vinovat cu păcatul curviei. 
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Iată cum am arătat prin multe mărturii că Pravoslavnicii se numesc Fiii lui Dumnezeu, 
şi Ereticii se numesc Fiii oamenilor, iar jidovii se numesc cai, dobitoace necurate, până la 
vremea de apoi când se va face o turmă şi un păstor, cum am pomenit mai sus. Iar la capitolul 
al patrulea, voi arăta cu ajutorul lui Hristos, şi anul în care va fi împlinirea cuvintelor lui 
Hristos: că cerul şi pământul vor trece, iar cuvintele Domnului nu vor trece. Şi trebuie să vină 
de la toate limbile cei aleşi către Hristos. Cum zice Isaia: Cap. 65 Stih 25. "Atunci vor paşte 
mieii cu lupii, şi leul cu boul va mânca paie", lupii sunt jidovii, câini sălbatici, şi mieii sunt 
pravoslavnicii cei fără de nici o prihană, boii sunt cel mai prost norod din pravoslavnici, iar 
leii sunt ereticii şi ceilalţi păgâni care strigă asupra pravoslaviei. Cum zice David: la Psalm 9 
Stih 29, Pândeşte ca leul întru ascuns ca să tragă pe săracul către el. Aşa sunt ereticii şi ceilalţi 
păgâni, care gândesc totdeauna ca să tragă pe pravoslavnici către rătăcirea lor: iar Dumnezeu 
nu lasă, încă mai vârtos ca la vremea de apoi vor veni şi ei către Hristos: cum zice aici 
Prorocul, lupii adică: jidovii care latră numai asupra pravoslaviei dară n-au putere să facă rău. 
Şi la vremea de apoi vor veni şi dintr-înşii la credinţa pravoslavnică, şi vor paşte mieii 
împreună cu pravoslavnicii. Iar ereticii şi alţi păgâni, care răcnesc ca leii asupra pravoslaviei, 
şi strigă, la vremea de apoi vor primi şi ei credinţa pravoslavnică, şi vor posti şi ei ca norodul 
cel prost al pravoslaviei, că norodul cel prost totdeauna mai tare păzeşte postul decât cei 
bogaţi, şi pentru aceea zice Prorocul, şi leul ca boul va mânca paie, iar şarpele pământ va 
mânca. Acesta este neamul din care s-au tras Iuda vânzătorul, pentru care zice David: la 
Psalm 108 Stih 16. ,"Stingă-se numele lui într-un neam". Şi acest neam va rămâne în rătăcire, 
cum am arătat mai sus şi pentru acest neam zice Prorocul şerpi, cum şi Hristos zice către ei, 
şerpi, pui de năpârcă, Matei Cap. 12 Stih 34. şi zice Prorocul că vor mânca pământ: cum şi 
David zice la Psalm 71 Stih 9. "Şi vrăjmaşii lui ţărână vor linge",adică vor plezni de necaz 
când vor vedea toate limbile în credinţă pravoslavnicească. Cum şi înţeleptul Solomon zice la 
înţelepciunea sa: Cap. 5 Stih 1. "Atunci va sta cu multă îndrăzneală dreptul, înaintea celor ce 
l-au necăjit pe dânsul şi cu cumplită frică se vor minuna de mântuirea lui: şi vor zice întru sine 
căindu-se, şi întru strâmtorarea duhului vor suspina" şi altele. 

La fel şi David zice: la Psalm 35 Stih  6. "Oamenii şi dobitoacele vei mântui Doamne, 
adică: la vremea de apoi, vor veni ereticii care se numesc oameni, şi jidovii care se numesc 
dobitoace, şi vor primi sfânta credinţă pravoslavnicească, şi se vor mântui. Iar Solomon 
auzind pe Tatăl său, David, zicând aşa, nu înţelege şi zice: la Ieşirea Cap. 3 Stih 19. "Tot o 
întâmplare este la om, ca şi la dobitoc", adică ereticul se numeşte om, aşa şi jidovul se 
numeşte dobitoc, şi "cine ştie duhul omului de se suie sus," Stih 21. "şi duhul dobitocului de 
se pogoară jos". Adică: cine ştie duhul ereticului care se numeşte om de se suie sus că 
mărturiseşte pe Hristos, şi duhul jidovului care se numeşte dobitoc de se pogoară jos. Ci toţi 
care nu sunt pravoslavnici se pogoară în iad, cum zice Hristos: "cine nu este cu mine 
împotriva mea este". Matei Cap. 12 Stih 30. Şi pentru aceea zice David: "iar pe cei ce se abat 
la îndărătnicii, duce-i-va Domnul cu cei ce lucrează fără de lege, pace peste Israel" adică: pe 
ereticii care s-au abătut de la pravoslavie la ereziile lui Arie, va duce Dumnezeu pe dânşii, 
împreună cu jidovii care lucrează fără de lege la Tartar, iar peste pravoslavnici, care se 
numesc Israel, pace va aduce, zice şi Isaia: "Şi cei păcătoşi se vor zdrobi deodată cu cei fără 
de lege" în fundul iadului. Şi auzind eu nevrednicul atâta osândă cum osândesc sfinţii Proroci 
pe neamul jidovesc, şi pe eretici, mi s-au făcut mie milă de dânşii, şi am pus şi eu nevoinţă şi 
am scris în cartea aceasta multă mărturie pentru sfânta Pravoslavnică Credinţă, ca doară se va 
împlini şi la mine, ticălosul, cuvântul Psalmistului care zice: la Psalm 8 Stih  14. "Învăţa-voi 
pe cei fără de lege căile tale, şi cei necredincioşi la tine se vor întoarce", adică: pe jidovii cei 
fără de lege voi învăţa căile lui Hristos care duc la împărăţia cerului, şi ereticii poate că vor 
citi şi ei din cartea aceasta, şi îşi vor cunoaşte rătăcirea lor, şi atunci se vor întoarce către 
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credinţa pravoslavnică. Cum zice Prorocul Isaia: Cap. 30 Stih 15. Aşa zice Domnul, Domnul 
Sfântul lui Israel (Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt). Când te vei întoarce, şi vei suspina, atunci te vei 
mântui. Şi atunci vei cunoaşte unde ai fost când ai nădăjduit întru cele deşarte". 

Când se va întoarce ereticul de la erezii şi va primi iarăşi Credinţa Pravoslavnică atunci 
se va mântui. 

Precum şi la vremea de apoi, când se va face o turmă, şi un păstor, se făgăduieşte 
Dumnezeu că va primi pe eretici iarăşi, cum zice Prorocul Isaia: Cap. 43 Stih 1. "Şi acum aşa 
zice Domnul Dumnezeu, cel ce te-au făcut pe tine Iacob (ereticul), şi cel ce au plăsmuit pe 
tine Israel (pravoslavnic), nu te teme că te-am mântuit, chematu-te-am pe numele tău. 

Vezi pentru eretici zice: "cel ce te-au făcut, ca şi pe dobitoace", iar pentru pravoslavnici 
zice: "cel ce te-au plăsmuit" şi zice către ereticul, că te-am mântuit din rătăcirea ereticească, şi 
te-am chemat zice, pe numele tău, adică: iar te-am chemat Israel, care nume ai avut mai 
înainte când ai fost pravoslavnic, până nu te-ai abătut la îndărătnici, la învăţături străine, ale 
Papei de la Roma. 

Şi ascultă ce proroceşte Prorocul pentru Papa, şi pentru cetatea lui, de zice: Amos Cap.  
6 Stih  8. "S-au jurat Dumnezeu pe sine, că au urât trufia lui Iacob (lui Papa care se numeşte 
Iacob înşelătorul), şi voi pierde zice Domnul: cetatea cu toţi cei ce locuiesc într-însa", adică: 
cetatea Romei. 

Arătat este, că la vremea de apoi, vor primi ereticii Pravoslavnica Credinţă. Şi este 
cineva netăiat împrejur la inimă, şi nu se încredinţează numai cu atâtea mărturii, şi pofteşte 
mai multe mărturii, cum că la vremea de apoi, vor primi ereticii Credinţa Pravoslavnică? Să 
vină să asculte, foarte multe mărturii, numai să ţină minte cum am zis mai sus, adică unde 
pomeneşte Sfânta Scriptură Iacob, va să zică eretic, iar Israel, va să zică pravoslavnic. 

Şi acum ascultă mai întâi pe Moise ce zice: la a doua Lege Cap. 32 Stih 9. "Şi s-au 
făcut partea Domnului, norodul său Iacob, funia moştenirii sale Israel". Adică: şi ereticii s-au 
făcut partea Domnului, că au părăsit ei ereziile Papei, şi s-au schimbat în Israel Pravoslavnic, 
care este moştenirea lui Dumnezeu, cum zice şi David: Psalm 144 Stih 4. " Că pe Iacob au 
ales lui Domnul şi pe Israel spre moştenirea lui", adică: măcar de au şi ales Hristos pe ereticii 
care se vor întoarce la pravoslavie, cum zice David puţin mai sus: Psalm 43 Stih 6. "Tu eşti 
împăratul meu, cel ce porunceşti mântuirea lui Iacob “, însă pravoslavnicii sunt moştenirea lui 
Hristos: cum zice puţin mai jos, la Psalm 148 Stih 14. "Cântarea tuturor cuvioşilor lui Israel 
norodul care este aproape de dânsul. Şi iarăşi: la Psalm 70 Stih 1. "Cunoscut este în Iudeea 
Dumnezeu, şi în Israel (în pravoslavnici), mare este numele lui" Şi iarăşi la Psalm 133 Stih 1. 
"Intru ieşirea lui Israel din Egipt au făcut sfinţirea lui Iuda, că din neamul lui s-au întrupat 
Hristos Mântuitorul, iar Israel pravoslavnicii s-au făcut stăpânirea lui". Zice şi Sirah Cap. 24 
Stih 9. "Şi au zis întru Iacob locuieşte şi întru Israel moşteneşte": în eretici locuieşte numele 
lui Hristos: iar în pravoslavnici se moşteneşte veşnic. Cum zice David: "Adusu-s-au aminte de 
cuvântul său care au grăit, şi altele, şi l-au pus pe el lui Iacob spre poruncă, şi lui Israel spre 
legătură veşnică". Hristos este cuvântul Tatălui, la eretici, numai spre poruncă, iar la 
pravoslavnici spre legătură veşnică. Cum zice şi Isaia: Cap. 45 Stih 17. "Israel se mântuieşte 
de Domnul mântuire veşnică". Zice şi Ieremia: Cap. 2 Stih 3. ,"Sfânt este Israel Domnului 
început al rodurilor", adică: începutul rodului faptei creştineşti, pravoslavnicii sunt. Zice şi 
Isaia: Cap. 45 Stih 5. "Aşa zice Domnul, cel ce m-au plăsmuit din pântece, ca să adun pe 
Iacob la Domnul: şi spre Israel mă voi aduna". 

Aici foarte luminat arată Prorocul că spre Pravoslavie va aduna Hristos pe eretici. Cum 
şi mai sus zice: "Şi întru Domnul Dumnezeu se va mări toată seminţia lui Israel". Grăieşte 
Duhul Sfânt şi prin Ieremia şi zice: Cap. 15 Stih 19. "Şi voi aşeza pe Israel la păşunea lui, şi în 
muntele lui Efraim, şi se va sătura sufletul lui". 
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Vezi luminare a Duhului Sfânt, că zice: că va aşeza pe pravoslavnici la păşunea cea 
duhovnicească. Şi mai zice David: la Psalm 22 Stih 1 "Domnul mă va paşte, şi nimica nu-mi 
va lipsi, în loc cu păşuni, acolo m-au sălăşluit", arătat este că păşunea-i duhovnicească: că mai 
adaugă şi zice Psalmistul: Stih 2.. "La apa odihnii m-au hrănit (la apa Botezului), şi sufletul 
meu l-au întors", tot aşa cum zice Ieremia, de păşunea cea duhovnicească se va sătura sufletul 
lui, şi la muntele Efraim zice Prorocul: "că şi Hristos s-au fost dus la muntele acela, când au 
ridicat jidovii piatra asupra lui" că neamul lui Efraim au primit pe Hristos: cum am arătat mai 
sus la Capitolul al doilea. 

Şi Prorocul Isaia, la fel zice: Cap. 40 "Ca păstorul va paşte Hristos turma sa". Zice şi 
Iezechiel: Cap. 24 Stih 20. "Şi voi ridica vouă un păstor". Zice şi Miheia: Cap. 2 Stih 12. 
"Adunându-se Iacob cu toţii" (adică toţi ereticii, se vor aduna către Credinţa Pravoslavnică, la 
vremea de apoi,) "aşteptând, voi aştepta pe cei rămaşi ai lui Israel:" pe cei păcătoşi dintre 
pravoslavnici aşteaptă Hristos, ca să se pocăiască să nu rămână nici unul din pravoslavnici 
nemântuit, ci mântuit. Cum am tâlcuit la Capitolul al doilea din prorocirea lui Iezechiel ce 
zice: "pe cea tare voi păzi", şi altele. 

Şi pentru aceea zice Miheia: Cap. 8. "Ca să vestească lui Iacob păgânătăţile lui şi lui 
Israel păcatele lui". La eretici zice: "de păgânătăţi să se pocăiască, iar pravoslavnicii de 
păcate". Zice şi Isaia: Cap. 20. "Şi în ziua aceea nu se va mai pomeni rămăşiţa lui Israel: şi cei 
mântuiţi ai lui Iacob nu vor mai nădăjdui spre cei ce i-au necăjit pe dânşii, şi vor nădăjdui spre 
Dumnezeul cel sfânt al lui Israel întru adevăr." 

Aici arată Prorocul, că la vremea de apoi se vor pocăi toţi pravoslavnicii, nici unul nu 
va rămâne nemântuit, ci mântuit, cum puţin mai jos zice: "Ascultaţi-mă casa lui Iacob, şi toată 
rămăşiţa lui Israel. Cap. 40 Stih 3. "Toţi câţi au rămas, din pravoslavnici întru păcate", pe toţi 
îi cheamă către pocăinţă. Iar pentru eretici zice: "Şi cei mântuiţi ai lui Iacob nu toţi, numai 
unii". Căci antihrist va înşela din toate neamurile, numai din pravoslavnici nu va putea înşela. 
Cum am arătat mai sus, la Capitolul al doilea. Şi pentru aceea zice Prorocul "Şi cei mântuiţi ai 
lui Iacob, nu vor mai nădăjdui spre cei ce i-au necăjit pe ei". Adică, nu vor nădăjdui spre Arie, 
şi spre cei cu el. Ci vor nădăjdui spre credinţa pravoslavnică, ce Israel se numeşte, şi 
Dumnezeul lui Israel se zice. 

Şi iată cum zice Isaia: Cap. 37. Stih, 9. "Pentru aceasta se vor lua fărădelegile lui Iacob, 
când vor zdrobi toate cele cioplite ale lor. Atunci se vor lua fărădelegile lor". 

Iar pentru pravoslavnici ascultă ce zice Ieremia: Cap. 8 Stih 20. "În zilele acelea, şi în 
vremea aceea, zice Domnul, vor căuta strâmbătatea lui Israel şi nu va fi, şi păcatele lui Iuda, şi 
nu se vor afla" (Adică: păcatele din neamul lui Iuda, din care s-au întrupat Hristos) "Căci 
milostiv voi fi celor rămaşi pe pământ, zice Domnul". Şi iarăşi: Ieremia Cap. 6 Stih 9. "Că 
acestea zice Domnul culegeţi, culegeţi, ca pe o vie rămăşiţa lui Israel. Şi iarăşi: Ieremia Cap. 
31 Stih 7. aşa zice Domnul către Iacob (către eretici) "Veseliţi-vă, veseliţi-vă, şi faceţi auzit 
cum au mântuit Domnul norodul său, rămăşiţa lui Israel". 

Arătat am făcut prin multe mărturii, că pravoslavnicii până la unul se vor mântui. Iar 
din eretici numai unii, iar unii vor fi înşelaţi de antihrist. Şi de nu te încrezi nici cu atâtea 
mărturii o, cititorule, voi aduce şi alte mărturii, numai şi tu să ai de-a pururea înaintea ochilor 
tăi, nelipsit aceste trei gânduri. 

Unul de la Psalmistul David care zice: la Psalm 61 Stih 11. "o dată au grăit Dumnezeu, 
două acestea am auzit" dar duhovniceşte se înţelege. 

Şi a doua de la Prorocul Isaia, care arată că jidovii de la răstignire încoace au părăsit 
numele Israel şi Iacob. Isaia Cap. 65 Stih 15. ,Şi noi creştinii avem acuma numele Israel". 

Şi al treilea gând, ca să ştii că pravoslavnicii se numesc Israel. Iar ereticii se numesc 
Iacob. Şi aşa vei înţelege Sfânta Scriptură, iar de nu vei crede, nu vei pricepe Sfânta Scriptură 
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nicidecum. Şi ascultă ce zice Moise: la a doua Lege Cap. 33 Stih 28. "Şi va locui Israel fără de 
frică singur pe pământul lui Iacob, cu grâu, şi cu vin, şi cerul va fi lui ca rouă". Cu cuvintele 
acestea arată, că la vremea de apoi va fi o turmă, şi un păstor, o Credinţă şi o Împărăţie. 

Şi la Capitolul al patrulea, cu ajutorul lui Hristos voi arăta prin multe mărturii, când va 
fi, şi împărăţia, şi credinţa pravoslavnică va fi în toată lumea. 
 
Cum zice aici Moise: "Că Israel, pravoslavnicii, vor locui pe pământul lui Iacob, pe ţările 
ereticilor". Şi singur arată că nu va fi altă Lege sau Credinţă pe pământ, fără numai 
Pravoslavnica Credinţă, şi fără frică, că nu vor fi atunci păgâni cum sunt acuma, care vor să 
înghită pe pravoslavnici: Şi grâul, şi cu vinul, zice Moise că închipuieşte Tainele lui Hristos: 
vor fi în toate zilele, şi în tot locul. Şi mai adaugă Moise şi zice: "Şi cerul cu rouă, 
închipuieşte apa pe care o turnăm în sfintele Taine, în loc de apa şi sângele ce au curs din 
coasta lui Hristos". Şi iată ce mai adaugă Moise şi zice: "fericit eşti tu Israile, nu este alt norod 
asemenea ţie mântuit de Domnul. Aici nu poţi să zici că pentru jidovi grăieşte Moise, la a 
doua Lege Cap. 21. 

Arătat este că pentru noi pravoslavnicii grăieşte Moise. Zice şi Sirah: Cap. 17 Stih 14.  
fiecărui neam au pus povăţuitor, şi partea Domnului Israel este". Zice şi Isaia: Cap. 29 Stih  
22. "Aşa zice Domnul, asupra casei lui Iacob, nu acum se va ruşina Iacob, nici îşi va schimba 
faţa Israel". 

Vezi cum toate cu rânduială le-au grăit Duhul Sfânt, căci Iacob nu se va ruşina, că până 
nu vor primi Credinţa Pravoslavnică sunt ruşinaţi ereticii. 

Iar atunci când vor primi Credinţa Pravoslavnică, nu se vor mai ruşina, zice Prorocul, 
iar Israel, adică pravoslavnicii nu vor schimba faţa nicidecum, ci cum au fost ei mai înainte 
pravoslavnici, aşa va fi Credinţa Pravoslavnică până în vecii vecilor fără de sfârşit. 

Şi iată ce mai adaugă Prorocul de zice: "şi cei ce rătăcesc cu Duhul, vor cunoaşte 
înţelegerea, şi cei ce cârtesc se vor învăţa a asculta". Ereticii, adică rătăcesc cu Duhul, că zic 
ei că şi de la Fiul purcede Duhul Sfânt . Iar arunci la vremea de apoi, vor cunoaşte cum că 
Duhul Sfânt purcede de la Tatăl, şi întru Fiul se odihneşte. Iar jidovii cârtesc, nicidecum nu 
vor să le pomenească cineva de Hristos: şi îşi astupă urechile lor ca să nu audă de Hristos. 
Cum zice David: la Psalm 57 Stih 4. "Ca unei aspide surde care îşi astupă urechile sale ca să 
nu audă" iar la vremea de apoi se vor învăţa a asculta. Şi ascultă acuma ce zic Prorocii pentru 
eretici. 

Mai întâi Isaia zice: Cap. 8 Stih 16. "Atunci nu vor fi cei ce pecetluiesc Legea ca să nu 
înveţe", că ereticii unde au avut putere în ţările lor au oprit pe pravoslavnici ca să înveţe pe 
copiii lor Credinţa Pravoslaviei, şi au silit pe pravoslavnici ca să se facă cu dânşii una. 

Iar atunci, zice Prorocul, când va fi o singură turmă, nu va mai fi la dânşii putere să mai 
facă rău la pravoslavie, şi precum se vede au slăbit ereticii, că aproape este vremea să se facă 
o singură turmă, cum voi arăta la Capitolul al patrulea cu ajutorul lui Hristos. 

Şi iarăşi zice Isaia, "Şi va adaugă Domnul pe Iacob, şi va alege încă pe Israel, şi iarăşi 
fi-va în ziua aceea scăderea măririi lui Iacob", şi "cete grase ale măririi lui se vor cutremura", 
zice şi Ieremia: "Mare s-au făcut ziua aceea, şi puţină vreme i-au rămas lui Iacob, şi întru 
această zi se va mântui". 

Au nu vedem cu ochii noştri că au început să se împlinească cuvintele Prorocilor, au nu 
s-au cutremurat toată cetatea Romei cu toţi cei mari ai ei, au n-au scăzut măririle şi trufiile 
celor din Polonia, şi prin aceasta se vor mântui, zice Prorocul: să nu gândească cineva că 
trupeşte grăieşte că se vor mântui, ci Prorocul duhovniceşte grăieşte că se vor mântui sufletele 
lor, adică vor ieşi din multe necazuri şi vor primi Credinţa Pravoslavnică, cum de faţă vedem 
şi auzim că au început a veni către pravoslavie, sub împărăţia Rusiei, şi sfintele praznice 
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împreună cu noi prăznuiesc. Şi iată ce mai zice Isaia: "fiii lui Iacob cei ce vin vor odrăsli, şi 
Israel va înflori, şi se va umple lumea de rodul lui" adică de pravoslavnici se va umple toată 
lumea, şi la eretici zice va odrăsli, iar pentru pravoslavnici zice va înflori, şi iarăşi: Isaia Cap. 
44 Stih 27. "Veseliţi-vă, cerurilor că au miluit Dumnezeu pe Israel, strigaţi munţi că au izbăvit 
Dumnezeu pe Iacob", pentru pravoslavnici zice că au miluit Dumnezeu: adică pe 
pravoslavnici au miluit cu mântuirea la sfârşit, cu împărăţia cerurilor, iar pe eretici au izbăvit 
Dumnezeu din munca veşnică, când vor primi Credinţa Pravoslavnică, şi pentru aceea zice 
prorocul veseliţi-vă cerurile pentru noi pravoslavnicii, iar pentru eretici zice: strigaţi munţi, 
adică cele pământeşti să se bucure pentru dânşii. Şi de aceea adaugă Prorocul şi zice:  "Şi 
Israel se va mări". 

Arătat este că mântuirea ereticilor măcar de vor primi Credinţa Pravoslavnică, nu va fi 
ca mântuirea pravoslavnicilor, că Hristos zice: "Toată hula se va ierta: iar cine va huli asupra 
Duhului Sfânt, nu se va ierta în veacul acesta, nici în veacul viitor". Matei Cap. 12 Stih  32. Şi 
iată zice şi Prorocul Miheia. Cap. 2 Stih 7. 

"Acela ce zice casa lui Iacob au mâniat pe Duhul Domnului" şi cu adevărat, că ereticii 
hulesc pe Duhul Sfânt, şi ascultă ce zice Prorocul Ieremia pentru dânşii: Cap. 46 Stih 27. "Nu 
te teme, sluga mea, Iacobe, zice Domnul: că voi aduce sfârşit în toate neamurile, iar pe tine nu 
te voi face să te sfârşeşti, ci te voi pedepsi spre judecată, şi nevinovat nu te voi face". Vezi cât 
de limpede ne arată Prorocul că Dumnezeu nu va ierta ereticilor hula care hulesc ei asupra 
Duhului Sfânt, chiar dacă vor primi sfânta Credinţă Pravoslavnică. Zice şi Prorocul Amos: 
Cap. 4 Stih 7 . "Juratu-s-au Domnul asupra seminţiei lui Iacob, că nu se vor uita spre 
pricinile". Grăieşte Duhul Sfânt şi prin Isaia de zice: Cap. 45 Stih 8. "Pentru sluga mea Iacob, 
şi pentru Israel cel ales al meu eu te voi chema pe numele tău, şi te voi primi, iar tu nu m-ai 
cunoscut pe mine". 

Şi aici foarte luminat arată Prorocul că Ereticii vor primi Credinţa Pravoslavnică, şi se 
vor chema iarăşi Israel, Isaia Cap. 45 Stih 19. Şi iarăşi: "Nu întru ascuns, nici în loc întunecos 
al pământului am grăit: au n-am zis la seminţiile lui Iacob degeaba încercaţi, eu sunt Domnul 
ce grăiesc dreptate şi adevăr". Şi iarăşi: Isaia Cap. 48 Stih 20. "Vestiţi până la marginile 
pământului, ziceţi că au izbăvit Domnul pe robul său, pe Iacob". 

Zice şi Prorocul Ieremia, Cap. 2 Stih 13. “Aşa zice Domnul: iată eu voi întoarce 
înstrăinarea lui Iacob, şi robirea lui voi milui". Şi iarăşi: “Şi tu să nu te temi de robul meu 
Iacob, iată, te mântuiesc şi se va întoarce Iacob de departe şi se va odihni". 
 

Zice şi Varuh: Cap. 3 Stih 37. "Aflat-am toată calea ştiinţei, şi am dat-o lui Iacob, slugii 
sale, şi lui Israel, cel iubit de dânsul". 

Arătat este prin mulţime de mărturii, cum că la vremea de apoi, vor veni şi ereticii către 
Credinţa Pravoslavnică. Şi mântuirea lor nu va fi tocmai ca a pravoslavnicilor, că vedem că 
toţi Prorocii îi numesc pe dânşii robi, şi pe pravoslavnici îi numesc Israel cel iubit sau Israel 
cel ales, ca pe Fiii lui Dumnezeu. Cum grăieşte Duhul Sfânt prin glasul lui Ieremia de zice: 
Cap.  2 Stih  14. "Au rob este Israel?" Şi altele. 

Arătat este că noi pravoslavnicii, suntem ca Fiii lui Dumnezeu, iar ereticii sunt ca robii 
lui Hristos, şi robul nu rămâne în casă pe veci, ci Fiul rămâne. 

Şi ascultă pe înţeleptul Sirah: ce descoperire face el între pravoslavnici, şi între eretici, 
de zice Cap. 37 Stih 26. "Viaţa omului în numărul zilelor, şi zilele lui Israel sunt nenumărate", 
adică: viaţa ereticului (care om se numeşte, cum am pomenit mai sus), în numărul zilelor este, 
cât trăieşte numai în viaţa aceasta pământească, iar la viaţa cea viitoare n-au nădejde, de nu 
vor primi Credinţa Pravoslavnică. Iar zilele lui Israel nenumărate sunt, adică: zilele 
pravoslavnicilor nenumărate sunt. 



 32

Cum zice Hristos prin gura lui Isaia: "Şi vor fi zilele norodului meu, după zilele 
lemnului vieţii", adică, zilele pravoslavnicilor care sunt norod ales al lui Hristos vor fi după 
zilele cinstitei cruci, care lemnul vieţii este, precum Crucea lui Hristos n-are sfârşit, aşa şi 
pravoslavnicii, vor trăi la împărăţia cerurilor fără de sfârşit. 

Cum zice David: Cap. 3 Stih 24. "O, Israile (adică: o pravoslavnice), cât de mare este 
casa lui Dumnezeu, şi locul câştigului ei mare este şi nu are sfârşit, înalt foarte este, şi 
nemăsurat". 

Cum şi Mântuitorul zice: "la Casa Tatălui meu multe lăcaşuri sunt". 
Căci mai înainte de venirea lui Hristos: sinagoga jidovilor, s-au numit casa cea iubita a 

lui Dumnezeu. Cum cântă Psalmistul: la Psalm 138 Stih 37. "Casa lui Aron, casa lui Levi, 
binecuvântaţi pe Domnul". 

La fel şi Prorocul Zaharia unde proroceşte pentru patimile lui Hristos zice: Cap. 13 Stih  
6. "Şi voi zice către El, ce sunt rănile acestea prin mâinile tale?" şi va răspunde Hristos către 
tatăl şi va zice: "m-am rănit la casa mea cea iubită", adică: la adunarea jidovilor, care au fost 
casa iubită lui Hristos. 

Cum zice Hristos către sfinţii Apostoli: "Mai vârtos vă duceţi către oile cele pierdute 
ale casei lui Israel". 

Arătat este, că ei au fost casa lui cea iubită. Iar acum după ce au răstignit ei pe Hristos, 
au rămas casa amarurilor. 

Cum zice Dumnezeu către Prorocul Iezechiel: Cap. 12 Stih 1. "În mijlocul nedrepţilor 
tu locuieşti, au ochi şi nu văd, şi urechi au şi nu aud, că este casa amarurilor". 

Şi pentru aceea zice: "şi iată că va rămâne casa voastră pustie". 
Cum şi prin gura lui Ieremia zice: Cap. 12 Stih 1. "părăsit-am casa, lăsat-am moştenirea 

mea". Şi am rămas noi pravoslavnicii, casa cea iubită lui Hristos: şi ne vom învrednici cu toţi, 
să intrăm în lăcaşurile casei împreună cu toţi sfinţii, la odihna veşnică cea fără de sfârşit, 
Amin. 
 
 


