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A SF#NTULUI PETRU CARTEA 2

CAP 3

ca, ^n ce fealiu trebuia}te s@ fi]i voi ^ntru
sfintele petreaceri, ceale dimpreun@ }i ^ntru
bun@t@]i,
12. Ca s@ a}tepta]i }i s@ dori]i s@ fie mai
degrab@ venirea zilei Domnului Dumnezeu,
pentru carea ceriurile, arzind, s@ vor strica }i
stihiile, aprinzindu-s@, s@ vor topi.
13.* C@ ceriuri noao }i p@m$nt nou, dup@
f@g@duin]a Lui, a}tept@m, ^ntru care l@cuia}te
dreptatea.
14. Pentru aceaea, iubi]ilor, a}tept$nd aceastea, nevoi]i-v@ s@ v@ afla]i Lui nespurca]i }i
ne^ntina]i, ^n pace.
15.* {i r@bdarea cea mult@ a Domnului
nostru m$ntuire s@ o socoti]i, precum }i

iubitul nostru frate Pavel, dup@ ^n]@lepciunea
cea dat@ lui, au scris voao.
16. Precum }i ^ntru toate c@r]ile sale gr@ind
de aceastea, ^ntru care s$nt unele cu anevoie
a s@ ^n]@leage, care cei ne^nv@]a]i }i nestatornici le r@zvl@tesc, ca }i cealealalte scripturi,
spre piiarderea sa.
17. Deci, voi, iubi]ilor, mai ^nainte }tiind,
s@ v@ p@zi]i, ca nu, fiind str@muta]i cu ^n}el@ciunea celor f@r de leage, s@ c@de]i de la
^nt@rirea voastr@,
18. Ci s@ crea}te]i ^ntru darul }i cuno}tin]a
Domnului nostru }i M$ntuitoriului Iisus Hristos. Acestuia, m@rirea, }i acum }i ^n zioa
veacului! Amin!

%N C~R[ILE CEALE S~BORNICE{TI ALE SF#NTULUI
IOAN APOSTOL
Cuv$nt ^nainte
in trei c@r]i a Sf$ntului Ioan Apostol, de cea dint$iu, niciodat@, nici o
^ndoial@ nu au fost, c@ to]i cei vechi, cu un glas, o cunosc }i o m@rturisesc
carte adev@rat de el scris@, de vreame ce }i a}ezarea graiului }i dragostea,
}i ^n Evanghelie }i ^ntru aceast@ carte, tot aceaea}i easte.
Aceast@ carte nu easte scris@ numai unei besearici, ci la mai multe, }i odinioar@
avea numele partilor, ca cum la ei ar fi fost trimis@, ori pentru c@ Sf$ntul Ioan lor
le-au propoveduit Evangheliia, ori pentru c@ au scris celor ^ntor}i la cre}tin@tate,
carii era ^mpr@}tiia]i prin ^mp@r@]iia partilor.
De cartea 2 }i 3, ^n vremile ceale, cur$nd la ^nceputul besearicii, unii au avut
^ndoial@ de cine s$nt scrise }i unii zicea c@ le-au scris un preot b@tr$n, Ioan, de
carele ca de un ucenic al apostolilor pomenea}te Papie.
Sf$ntul Irineu laud@ cartea a doao, ca pre o scrisoare a lui Ioan, ucenicul lui
Hristos. Climent Alexandreanul aduce m@rturie din cartea cea dint$iu, pre carea
mai mare o chiiam@, din care lucru s@ veade c@ el tustreale le cunoa}te a fi scrise
de Sf$ntul Ioan Apostol.
%n cartea cea dint$iu, Sf$ntul Ioan arat@ dumnezeirea lui Hristos, ^mprotiva
eresurile lui Evion }i a lui Cherint, care nu demult r@s@rise }i, ^mprotiva lui Vasilid,
arat@ omenirea lui Hristos. {i cum c@ easte de lips@ p@zirea poruncilor lui Dumnezeu
}i facerea faptelor bune }i dragostea mai ales c@tr@ deaproapele, care s$nt ^mprotiva
lui Simon Magul }i a altor eritici, carii, dup@ aceaea, au fost cei ce zicea c@ numai
singur@ credin]a easte de lips@ la m$ntuire.

CARTEA SF#NTULUI IOAN, 1
CAP 1
Ioan ce au v@zut }i au auzit de Hristos spune altora, ca, ^mpreun@ cu d$nsul, s@ se ^mp@rt@}asc@ lui Dumnezeu }i lui
Hristos, Fiiului Lui, cu a C@ruia s$nge s@ cur@]esc p@catele oamenilor. Iar@ cel ce zice c@ n-au p@c@tuit face pre
Dumnezeu mincinos.

