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Scriere apocrifa (neinclusa in canonul biblic) - Pastorul lui Herma a fost considerata una dintre cele mai populare carti in Biserica crestina din
secolele al II-lea - al III-lea si al IV-lea. Recomandata bisericilor rasaritene cu titlu de indrumar folositor pentru popor si ca masura de
siguranta...

Rating: Nu a fost evaluat inca
Pret:
Pret catalog: 24,00 lei
Pret cu reducere: 22,86 lei
Pretul de vanzare: 24,00 lei

Pune o intrebare despre aceasta carte

Descriere
Scriere apocrifa (neinclusa in canonul biblic), Pastorul lui Herma a fost considerata una dintre cele mai populare carti in Biserica
crestina din secolele al II-lea, al III-lea si al IV-lea. Recomandata bisericilor rasaritene cu titlu de indrumar folositor pentru popor si ca masura de
siguranta impotriva unor devieri eretice, Pastorul s-a raspandit curand oriunde predomina limba greaca. Unii exegeti au pus-o pe seama acelui
Herma pomenit de Sfantul Pavel si au socotit-o intruchiparea unor proorociri autentice din perioada apostolica. Din acest motiv ii va fi atribuita o
inspiratie adevarata, cum de altfel sugereaza si Origen.
CUPRINS
Introducere

5

Vedeniile
Vedenia I Impotriva gandurilor necurate si mandre si a nepasarii cu care Herma si a pedepsit fiii

31

Vedenia II Din nou despre nesocotirea pedepsirii nevestei sale guralive si a fiilor lui nelegiuiti si despre firea lui
Vedenia III Despre intemeierea Bisericii glorioase si diferitele soiuri de oameni netrebnici
Vedenia IV Despre Judecata si necazurile ce se vor abatea peste oameni

37

42

58

Vedenia V Despre porunci 63
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Poruncile
Porunca I Despre credinta in Dumnezeu

67

Porunca II Despre nevorbirea de rau si despre facerea de pomeni in nevinovatie

68

Porunca III Despre a nu minti si despre pocainta lui Herma pentru prefacatoria lui

69

Porunca IV Despre alungarea nevestei care savarseste adulter 71
Porunca V Despre intristarea inimii si despre rabdare

76

Porunca VI Cum se recunosc cele doua duhuri care insotesc fiecare om si cum se deosebesc indemnurile unuia de ale celuilalt 79
Porunca VII Despre teama de Dumnezeu si despre lipsa de teama in fata diavolului

82

Porunca VIII Trebuie sa ne infranam de la ceea ce este rau si sa facem ceea ce este bine
Porunca IX Trebuie sa te rogi la Dumnezeu fara incetare si cu credinta neclintita

83

85

Porunca X Despre intristare si despre a nu mahni Duhul lui Dumnezeu care este in noi

87

Porunca XI Duhul si profetii care sunt incercati in lucrarile lor; tot despre doua feluri de Duh.

90

Porunca XII Despre doua feluri de pofte. Poruncile lui Dumnezeu pot fi pazite, iar credinciosii nu trebuie sa se teama de diavol. 94

Pildele
Pilda I Intrucat in lumea aceasta nu avem o cetate trainica, trebuie sa o cautam pe cea care va veni.
Pilda II Asa cum via este tinuta de ulm, la fel si bogatul este ajutat de rugaciunea saracului

103

105

Pilda III Asa cum iarna copacii verzi nu pot fi deosebiti de cei uscati, tot astfel in lumea aceasta cel drept nu poate fi deosebit de cel
nedrept.
108
Pilda IV Asa cum vara copacii vii se deosebesc de cei uscati prin fructe si frunze vii, tot astfel in lumea care va veni cel drept se deosebeste de
cel nedrept prin fericire. 108
Pilda V Despre postul adevarat si rasplata lui: si despre neprihanirea trupului.

110

Pilda VI Despre doua soiuri de oameni ai poftei: despre moartea, plecarea si durata pedepsei lor

119

Pilda VII Cei care se caiesc trebuie sa aduca roade vrednice de cainta 125
Pilda VIII Pacatele alesilor si ale celor ce se caiesc sunt de multe feluri, insa toti vor fi rasplatiti dupa masura caintei lor si a lucrarilor
bune.
128
Pilda IX Marile mistere din zidirea Bisericii biruitoare
Pilda X Despre cainta si facerea de bine

Bibliografie selectiva

140

176

181

Index general 183

Reviews
Nu exista comentarii pentru acest produs.

2 / 3

Pastorul lui Herma

3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

