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DESPRE GENEALOGIA FECIOAREI MARIA46

l.Exordiu
2,Fecioara Maria este din seminfia lui David
3.Citarea apocrifelor
4.Mesia este din seminfia lui David
5. Mesia a venit
6. Rispuns la obiecliunea iudeilor
T.Peroralie

1, Atunci cdnd dumnezeiescul Apostol Pavel a scris
oamenilor asemdndtori celor de astizi, care interptetau cu
difi,cultate cuvintele tainice ale Evangheliei lui Hristos, a

zis cu inEelepciune gi profunzime: Dacd existd oameni cdrora
Euangftelia noastrd Ie este ascunsd., este a;a pentru cei ce pier, pentru
necredincioSii ale cdror minlt Dumnezeu le-a orbit pentru a nu uedea
strdlucind lumina Euangheliei slauei lui Mesia, Care este chipul lui
Dumnezeu.aT - insd noi to1i, zice el, cei ce uedem ca tn oglind| slaua
Domnului, suntem schimbali tn aceeasi formd, adicd in acelagi chip,
din slaud tn slaud, cdnd credem fdrd, ezitare tn cuuintele Euangheliei
ca (uenind) de la Domnul care este Duh.a8 Aqadar, FrdEia ta va
gti, daci cineva interpteteazi cu mare drficultate [gi] gisegte
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neclare cuvrntele Evangheliei gi nu crede in ea, sau doreqte si
le opuni subtilitili inqelitoare qi viclene, cd acesta este unul
din cei cdroraEvanghelia le este tdrnuit5,, unul din cei ce pier
gi unul din cei pe carc Dumnezeu i-a plafisit Si, ca urmare, cd
minElle lor sunt ?ntunecate de dumnezeul lumii acesteia gi ci
lumina Evangheliei Sale nu str5luceqte in ochii 1or, deoarece ei
nu sunt vrednici si fie mAntuiqi din pricina necredinlei lor qi a
lipsei de dreapttr conduiti a spiritului 1or,

2.Pentru noi, care am cunoscut gi am invigat tainele lui
Mesia dupi cuvintele apostolulut, lcarc] vedem qi privim
cuvintele cirlii sfinte ca intr-o oglinddae, nu existi nimic in
Evanghehe carc str prezinte dificultate sau indoiald, ci suntem
luminaEi prin cuvintele tainice pe carc le conline; privim la
aceste cuvinte aqa cum cineva igi priveqte chipul in oglind5,
iar eLe ne aratd limpede chipul adevdrului. Din ea50 afldm cd
Mesia a venit intr-adevdr St ztcem cd dacd intr-adevdr a ventt,
El S-a niscut in trup,din seminlia lui David,dupi cum au spus
profeqii despre El; daci a venit qi daci s-a niscut din seminlia
luiDavtd,in mod necesar El trebuia si vini Ia timpul cuvenitl
dacd a venitr gi avenit la timpul cuvenit, qi daci S-a niscut in
trup din semingia lui David, atuncr femeia careL-a n;scut este
absolut in mod necesar din semintria lui David, deoarece toate
aceste lucruri depind unele de altele qi sltnt legate ca (zalele)
intr-un lanEi ele se impletesc qi sunt stabilite in vhtutea uner
secvenfe necesare de ider, iat asupta acestui subiect nu existi
indoiali.5l

Ci Mesia este seminfia lui David este invdgat de intreaga
lume; iudei, mohamedani, dar qi toqi cre;tinii care mdrturisesc
cI El S-a intrupat gi s-a ficut om cu fire omeneasci. Faptul
ci Mesia este cu trupul din seminqia lui David - dupi cum
sfingii profeli au scris mai inarnte - este mirturisit de ctrtre
to!i, gi este pentru et (invdEdturd) de temelie52, (adicd, pentru)
iudei, mohamedani gi cregtini. Am spus ci este o {invSlituri)
de temelie recunoscuti de cdtre iudei, deqi ei II neagd pe
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adevdratul Mesia, Care a venit intr-adevdr, (recunosc6nd) cel
plrtinun Mesia ingelStor pe carc ei?l agteaptdgi spun qi declartr
despre el cd este in mod cert53 din seminEia lui David qi ctr se
va na$te din ea.La fel qi mohamedanii - degi ei nu ll recunosc
caDumnezeu gi Fiu al lui Dumnezeupe adevdratulMesia care
a venit qi care este recunoscut de cdtre cregtini - mirturisesc
fdri ezitate ci El este Mesia cel adevdrat,Care atrebujt si vintr
qi Care a fost prezis de cdtre profeli; er nu au nici o disputl cu
noi asupra acestui subiect, ci mai degrabd cu iudeii; ei declard
impotriva lor cu tdria argumentului, prin gindire gi cuvAnt,
ceea ce am spus mai devreme gi a fost vestit de profeli, cum
ci Mesia se va naqte din (seminqia) lui David gi ci Mesia Care
trebuie si vini se va na$te dinMaria;acest lucru este mirturisit
cu tdrie de cdtre mohamedani qi nimeni intre ei nu-l va nega,
deoarece ei spun tuturor gi-intotdeauna cd Iisus, fiul ly'rarrei,
este intr-adevir Mesia; ei il numesc totodati Cuvdntul lui
Dumnezeu,a$a cum o fac Sfintele Scripturi,iar in neqtiinla lor
mai adaugtr ci El este Duhul lui Dumnezeu, deoarece nu au
jzbutit sd facd deosebire intre Cuvdntul gi Duhul, chiar daci
nu acceptd, sd,-L numeasci pe Mesia Dumneleu gi Fiu al lui
Dumnezeu.5a

Pdn urmate, dacd, acest lucru este recunoscut de noi gi de
cdtre mohamedani, cum cd Mesia s-a niscut din seminlia lui
David, dupd cum au zis profegii, qi cd Mesia S-a niscut din
Maria, dar qi cd Cel ce s-a ndscut din Maria este Mesia cel
adevdrat, qi nu cel pe carc iudeii il aqteaptd,urmeazi ci noi qi
mohamedanii ftebuie si mirturisim cd El a venit la vremea
cuvenitd, Pe temeiul acestor fapte rccunoscute de ambele
pdrgi,cine ar mai eTita,sau ar cduta sau at descoperi dificultaEi
atunct cdnd e necesar si rispundi Ia aceastd intrebare; ,,Este
Maria din neamullui David, s au nu?" intr-ad,evdr, estelimpede
gi in afara oricdrei discutrii, daci profelii au spus ci Mesia va
veni din neamul lui David, gi daci mirturisim ci fiul Mariei
este Mesia, Maria, al cirei fiu El este, apa\ine in mod necesar
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f.amiliei lui David, deqi acest lucru nu este scris nici in Vechiul
gi nici in Noul (Testament), qi chiar dacd nu ir putem construi
genealogia de la David qi chiar dacd nu gtim din cine descinde
gi nici nu ii cunoaqtem tatdL sau mama. Cici Sfintele Scripturi
nu dau genealogia femeilor, ci numai abdrba1llor.55 La f.eI,sfrngii
apostoli au fost pescari qi oameni simpli qi nu invd1atrt;einus-au
preocupat sau nu s-au gindrt si ne spuni din al cdrui neam
se ftage SfAnta FecioarS, ci si ne propoviduiascd Evanghelia
lui Hristos qi si ne invele ceea ce Mesia, trimiEAndu-i,le-a
poruncit si ne invele; Cel care le-a zrs lor: ,,Merge1i, inudlali
toate neqmurile, botezdndu-le tn numele Thtdlui, Si al Fiului Si al
Sfdntului Duh, Si tnudldndu-le sd pdzeascd. toatu cArc am poruncit
uoud,"56

3. Prin urmare, printr-un silogism constrAngitor gi conclu-
dent trebute sd ardtdm unui interlocutor creqtin sau arab
ci SfAnta Fecioari Jldaria gi Mama lui Dumnezeu este din
semintria lui David, deqi acest lucru nu este ardtat de Ctrrllle
(Sfinte). Acest lucru nu poate fi demonstrat prin prezentarca
unei ,,dovezi" din istorii ciudate qi superficiale invocate de unii
qi sunt scrise qi cttite, qi nu facE parte din Cdrgtle Sfinte.57 Si
gtii, prietene aI adevirului.,cd eu cunosc istorii scrise de oameni
cu zel,intemeiate pe propriile lor pireri fdrd mdrtuna CirEilor
(Sfinte), SfAnta Fecioari Maria,mama lui Mesia, este fiica Anei
qi a Dreptului Ioachim; acesta din urml, a fost, dupd autorli
acestol relatiri, fiul lui Panthir5s,iar Panthir a fost fratele lur
Melhi5eracesta din urmd a fost fiul luilant,60 care se tdgeaprtn
familia sa din fiddcrna lui Levi. Ei locuiau inGallleea,aproape
de locul unde s-a construit Ttberiada,

Dupi cum am spus mai sus, nu doresc si demonstrez tema
in discutrie cu ajutorul unei demonstratrii superficiale,preluind
din mateiale ctudate, ct cu alutorul acestui silogism concludent
dupi cum am fdcut marinainte,o prietene al lui Dumnezeu St

al adevdrului,pentru ci doresc ca adevdrul si fie sustrinutrnrl
prin folosirea de cuvinte (luate) din istorii superficialei oricarc
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ar fi omul care vorbegte cu ttne sau te intteabd cu privire la
acest subiect,fie el creqtin sau mohamedan,dacd este intehgent
Ei cu spirit ngional, va inEelege acest silogism din care va
elabon gi va mirturisi cu bucurie firi discuEi e adevdrul. Ceea
ce am spus este suficient si arate limpede unui cregtin sau
unui moham edan, carc vorbegte despre acest subiect, cd Sf.dnta
Fecioari Marta este din seminlia lui David,

4.Iar acum trebuie sd,-Ei citez cuvintele profelilor Etre itri
vor ardta cu certitudine ci Mesia este, dupd uup, din seminEia
lui David; apoi ili va ardta,'pentru a-i respinge pe t:uder,6r cd
Mesia a venit la vremea cuvenitd dupd cum s-a scris despre
acest subiect. Astfel aqteptarea (iudeilor) este degarti, cdci din
pricina rdutdEli qi a orbirii inimii lor, ei au fost induqi sd ueadtr
intr-o minciuni gi nu in adevdr. Duhul (SfanQ iEt adevereSte
(prin) psalmist cI Mesia vtne din seminlia lui David atrnci
cAnd zice:

Aflat-am pe Dquid, robul meu; cu untdelemnul cel sfdnt aI Meu
l-am uns pe ef2;

qi vorbind despre Mesia care trebuia si vini din el, el mai
adaugd:

$i uoi pune tn ueacul ueacului seminlia lui Si scaunul lui ca zilele
cerului.63

- Profetul Miheia a zis: $i tu Betleeme, sdlasul lui Efrata, deSi

eSti mic tntre miile lui luda, din tine ua ieSi Stdpdnitor peste Israel,
iar obdrSia Lui este dintru tnceput, din zilele ueSniciei,oa

- Isaia a zis Voi face cu uoi legdmdnt ueSnic, ddndu-ud indurdrile
Mele cele fdgaduite lui Dauid.65

- Ieremia a zis: Iatd, uin zile, zice Domnul, cdnd uoi ridica lui
Dauid Odrasld dreaptd Si ua ajunge Rege Si ua domni cutnlelepciune;
ua face judecatd Si dreptate pe pdmdnt. In zilele Lui, Iuda ua fi.
izbduit Si Israel ua trdi in liniste, iar numele pe care Domnul II ua da
ua fi. : dreptatea noastrd.66

- Iar mai apoi: Voi sfdrdma jugul de pe grumazul lor Si lanlurile
lor le uoi rupe. $i nu uor mai sluji strdinilor; ci uor sluji Domnului
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I )trrrtrttzeului lor Si lui Dauid, regele lor, pe care U uoi pune iardsi pe

$i iarigi mai departe: ASa zice Domnul: De po[i strica
I r' r 3 t r t rcintul Meu cel p entru z iud Si legdmdntul M eu c e I p entru no ap te

1r srit .fuci ca ziua Si noaptea sd nu mai uind la uremea lor; atunci poate
\i' pe strica Si legdmdntul Meu cel tncheiat cu robul Meu Dauid, ca sd
rrtt rttui aibd elfiu care sd domneascd pe scaunul lui.68

* Iezechiel zice in numele Domnului: Voi tncheia cu acela6e
Ir'4iirnd.ntul pdcii Si uoi depdrta din trard fi.arele sd.lbatice,7o Prin
,, I r,r ri", dupd pfu erea mea, el v rea si spun5,,diavolul",

- $i mai departet ii uoi curdla Si uor fi. poporul Meu, iar Eu uoi
li [)umnezeul lon lar robul Meu Dauid ua fi. rege peste ei Si pdstorul
l,tr, ul tuturor,Tl

- $i din nou: Iar robul Meu Dauid ua fi. peste ei rege tn ueac.?2
Iatd mdrturiile profegilor ca sI iEi arate ci Mesia coboari din

:rt'rninfia lui David, qi mai sunt altele asemenealor.
5. Agadar vei recunoaqte ffud ezitare c5 Mesia a venit qi ci

.lril(:ptarea iudeilor este deqartii cdci dacd venirea lui Mesia
irrseemni ci El va stipAni toate neamurile, cd, el va stdpdni
lr.irri la marginile pdmintului gi va duce toate neamurile la
( urroa$terea qt adorarea Dumnezeului lui Israel, scof2ndu-le
, I i r r greqeala inchinirii la demont, atunci Mesia, este Cel Care
.r s;'rvirgit, a fdcut gi a implinit toate acestea in rcalitate; prtn
rlrlr:rre este limpede cd adevdratul Mesia Carc urma sd vind a
v,'nit deja qi aqteptarea iudeilor orbi qi ingelaEi este deqarti,Vei
( ril().rq;te cu claritate gi 1i se va demonstra cd,venirea lui Mesia
.r .rvuf loc la vremea cuvenitd,dupi cum s-a hotdrAt inainte de
( r('.u'ca ltrmii, pentru a respinge greqeala iudeilor, prin aceste

' uvinte tainrce pe care ingerul Gavriil le-a spus profetului
I l, rr rir:I, atunci cind s-a rugat lur Dumnezeu penttu robia lui
l',r,rcl clrrpi incheierea celor Saptezeci de ani ai profegiei lui
li'r'('nri.r, in al doilea an al (domniei) lui Darius73, al patrulea
r,'1ir' .rl llcr;ilor; acestea sunt cuvintelel
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Daniele, am uenit ca sd te fac sd inlelegi, Cdnd tu ai tnceput
sd te rogi, poruncd mi-a fost datd, iar eu am uenit ca sd,-Ii uestesc,
pentru cd eSti omul dorinlelorTa. Ia aminte la cuuinte Si tnlelege
vedenia: Saptezeci de sdptdmdni sunt hotdrdte pentru poporul tdu 5i
pentru cetatea cea sfdntd. pdnd ce fdrddelegea va sd.fie tnldturatd, gi
uitatd, pentru ca pdcatul sd. se tncheie, ca pdcatele sd. fie pecetluite,
ca oarecum fdrddelegea sd. se sfdrSeascd (Si) ca nelegiuirea sd fi,e
curdlitd; atunci ua ueni dreptatea cea ueSnicd., uedenia Si piofelia
uor fi pecetluite, Sfdntul Sfinlilor ua fi uns, Astfel uei cunoaste gi uei
tnlelege cd de la ieSirea poruncii pentru zidirea lerusalimului pdnd la
Mesia, sunt tapte sdptdmdni Si Saizeci Si doud de sdptdmdni, iar ei se

uor intoarce,iar locul Si ziduluorfi zidite Siuremurile uorfi.tmpknite.
Iar dupd Saizeci Si doud de sd.ptdmdni ungerea va inceta Si nu ua mai
fi j udecatd (dr eptate).7 5

Aceste cuvinte aratd ctr Mesia a venit la vremea care fusese
hotdrdtl,maiinainte,iar cuvintele lui Gavriil nu sunt insehtoare.
El a spus cd, qaptezeci de siptimini de ani au fost date
Ierusalimului dupd reconstruirea ce a urmat reintoarcerii din
captivitate, dupd care ungerea MesianicS, i n cate en dteptate $i,

putere,vainceta: siptiminile sunt patru sute noutrZeci de ani.
Agadar, dacd vei socoti din al doilea an allui Darius, in timpul
ciruia a avut loc acest visr gi adaugi patru sute noudzeci de ani,
vei afla ci acest cuvint (profeqie) s-a implinit de f.apt in anul
in carc Irod AscalonituIT6 a domnrt peste iudei; de atunci nu a
mai fost uns st;panitor qi judecitor (peste iudei), Atunci S-a
niscut Mesia, in al treizeci gi treilea an al lui Irod, care este al
trei sute noudlea an aI calculului grecilor sau al edessenienilor.
Urmeaztraqadar ci Mesia celprezis de profeqi aventticiavenit
Iavremea cuveniti qi ci a implinit tot ceea ce s-a scris despre
El qi tot ceea ce tebuia sd, facd qi si sivArgeasci gi prin urmare
a;teptarea iudeilor este deqartS,

6. Dacd, potrivit degertdcrunii gi elocingei lor indriznele,
merg atdt de departe incAt si indrdzneasci si declare gi sd

spuni ci aceste Eaptezeci de sdptdmAni gl5suite de profeli sunt
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sdptimdni duble, duble cum le este obiqnuinla si spuni din
pticina a ceea ceingerul a addugat la sfArgitul vorbirii sale: dupd

Sapte sdptdmdni Si Saizeci Si doud de sdptdmdni.
Chiar qi aga, f.eEele iudeilor sub acoperite de ruqine din

pricina insistenlei lor neavenite, deoarece, daci continuim gi

acceptdm argumentul lor qi spune m, urmdnd pdrerca nebunilor
inepEi, ci aceste qaptezeci de sdptlmdni sunt duble, incd, mai
afldm cd vremea (venirii) lui Mesia a trecut qi mai afldm cd
dublul sfArqit al acestor sdptdmAni a av:ut loc in vremea lui
Zeno17 qi Anastasie7s,?mpiraEi romani, Cdct dacd addugdm la
anultrei sute noud, anulnaqterii lui Mesia,patru sute noudzeci
de ani, anri care decurg din slptiminlle duble inchipuite
nebuneqte de iudei, afldm anul $apte sute noudzeci qi noui al
calcululur grecilor, care este aproximativ al cincisprezecelea
an alimpiratului Zeno al romanilor; primul an alimpAratului
Anastasie, succesorul lui, este in mare anul opt sute unu al
calculului grecilor. Agadar, chiar qi dupd inepgi.a inchipuitd
de neruqinarea iudeilor, Mesia a venit deja qi este demonstrat
penftu toli cI a$teptarca lor este deqartd gi inutil5, deoarcce
chiar dacd se acceptd sdptdmdni duble, cuvAntul lui (Daniel)
ar fi fost implinit in timpul ?mpdratului Anastasie, iar iudeit
nesibuitri nuL-ar frvdzut venind pe acest Mesia pe care ei tl
aSteaptiin zadar,

A gadar cu t otii, c re $ tinii adev dr aEi, ercticri. ?ndrdzneli, moha -
medanri gi iudeii impotriva voinlei 1or, mirturisesc cu tolii qi in
mod necesar ci Mesia a venit cu adevdtat, cd a venit la vtemea
cuvenitdqi a cobor6t din seminqia luiDavid,iar dacdtoateaceste
lucruri sunt implinite in mod necesa\Mada, Sfnnta Fecioari
carc I-a dat naqtere, descinde la f.el din David, deqi nu sti scris
in mod explicit in SfAnta Scriptur5, iar noi nu putem ardta ceea
ce nu este scris, Deoarece ceea ce adevdtul (raEionamentul)
afir mi", ffu d a ingddui addu gar ea sau sust ra ger e a v r el:;nui lucr u,
dezvdluie mult mai bine adevdrul pentru spiritul qi credinp
noastri decAt dacd addugdm cuvinte de prisos care nu sunt
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scrise (in Scripturi) qi pe care nu le putem demonstra pc
temeiuL Cirtrilor S fi nte,

7.Iatd ceea ce am $ezut (ci este cuvenit) si rispund Frlgiei
tale despre ceeaceai solicitat slabei cunoagteri a Smereniei mele
ca si igi scriul am pregdtit gi am consemnat toate acestea cu
drrerc mare gi slSbiciune a trupului gi a sufletului, cdci nu am
pe nimeni - asemenea unei femei bdtrdne care are alEi oameni
carc sitese ceea ce alucrat Si apregdtitlabitrdneEe - si ia qi

si lese ceea ce am pregdtit gi si le transforme intr-un veqmAnt,

Ei astfel sd ajute Smereniei mele; insi odatd ce am pregdtit, am
descAlcit,am tors gi risucit vegmintulratunci sunt obligat,chiat
dacd nu pot si f.ac stngut, str utzesc, sd tai, si finisez, si cosl
si impletesc, gi si fac eu insumi vegmintul sauimbrdcdmintea
pentru spiritul prietenesc al gtiinlei care are nevoie de el.

Citegte-o7e gi roagS-te pentru Smerenia mea; pizegte-te sI
faci sau si scrii ceva ce m-ar rdni; scrie-mi din nou a;a cum
mi-ai scris intotdeauna fdfi a mtr numi doctor, inchipuindu-fi
cd aq avea mai muktr grrjd, in a te inviora (lumina). Sd frr pdzit
in[elept qi intotdeauna cu sdndtatebundrin trup, suflet gi minte,
pnn rugdcrunile sfi nEilor. Amin.


