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PREDICI

1. Cu toţii suntem fraţi, ca unii ce aparţinem unui singur Stăpân şi Ziditor, pe Care de aceea L-am şi căpătat drept
Tată al nostru comun. Iar această frăţie ne este comună pentru că o împărtăşim şi cu firea cea necuvântătoare, şi
cu cea nesimţitoare. Noi însă suntem fraţi unii cu alţii şi pentru că ne tragem cu toţii din Adam, ca singurii
zămisliţi după chipul lui Dumnezeu, iar aceasta ne este comun nouă şi tuturor neamurilor. Noi toţi suntem unii
altora fraţi şi ca unii ce, trăgându-ne dintr-o obârşie, locuim în aceeaşi lume. Iar mai presus de toate [suntem
fraţi] ca unii ce ne îmbogăţim având drept maică obştească întru evlavie Sfânta Biserică, a cărei obârşie şi
plinire este Hristos, Fiul cel adevărat al lui Dumnezeu, Care fiindu-ne nu doar Dumnezeu, ci şi frate, a

încuviinţat să fie şi Tată al nostru. Şi nu numai acestea, ci şi cap, adunându-ne într-un trup pe noi toţi şi facândune să fim mădulare unii altora şi Lui însuşi.
2. După ridicarea Sa cea de a treia zi din morţi, văzut fiind de femeile ce au venit la mormânt, a grăit Domnul:
„Duceţi-vă şi vestiţi fraţilor Mei, ca să meargă în Galileea şi acolo Mă vor vedea" [Matei 28, 10]. Vedeţi cum
găseşte de cuviinţă ca frate al nostru să Se numească? De aceea şi Apostolul spune cu privire la El: „Căci, întradevăr nu a luat firea îngerilor, ci sămânţa lui Avraam a luat. Pentru aceea, dator era întru toate să se asemene
fraţilor..." [Evrei 2, 16-17]. Întrucât Hristos este şi Tată al nostru, născându-ne pe noi prin Sfântul Botez şi prin
harul cel dumnezeiesc, de aceea pe proprii ucenici îi nu-meşte copiii Săi şi le făgăduieşte că nu-i va lăsa pe ei
orfani atunci când se duce la pătimirea cea mântuitoare. De aceea grăieşte iarăşi Apostolul: „Deci, de vreme ce
pruncii s-au făcut părtaşi sângelui şi trupului, în acelaşi fel şi El S-a împărtăşit de acestea, ca să surpe prin
moartea Sa pe cel ce are stăpânirea morţii, adică pe diavolul" [Evrei 2, 14], Iar cum că noi toţi suntem un trup
întru Hristos, ne-a încredinţat Pavel spunând: „Iar voi sunteţi trupul lui Hristos şi mădulare (fiecare) în parte" [/
Corinteni 12, 27]. Aşa precum - într-adevăr - trupul este unul singur, dar mădulare are multe, iar toate mădularele
unui trup, deşi sunt multe, un singur trup sunt, tot aşa este şi Hristos. Căci într-un Duh noi toţi ca un singur trup
am fost botezaţi.
3. Aşadar, fraţilor, una este baia naşterii celei din nou şi dumnezeieşti, una credinţa, una nădejdea, unul
Dumnezeu peste toţi şi pentru toţi şi în toţi, Care ne adună într-Însul prin dumnezeiască iubire, făcându-ne
mădulare ale Sale şi mădulare unii altora. Dar a venit, pe neaşteptate, din lucrarea celui viclean, ura reciprocă a
unora faţă de alţii, alungând dragostea dintre noi; şi nu numai o dată, ci de multe ori, pătrunzându-ne [în suflete],
a nimicit unirea noastră prin dragoste: a unora faţă de alţii şi [a multora] faţă de Dumnezeu. Şi nu numai că a
despărţit unele de altele mădularele cele comune ale cetăţii, dar a adus-o în stare de neputinţă, făcând părţile să
se vrăjmăşească între ele, ceea ce a dus la răzvrătiri lăuntrice şi tulburări şi zvârcoliri fară leac, făcând pe cei de
acelaşi neam să fie potrivnici, dând cetăţii noastre chipul unui oraş cuprins de vrăjmaşi, îngăduind să se scoale ea
împotriva ei înseşi, să-şi întindă curse sieşi şi cu sine să se lupte; aşa încât, ca urmare a acestei nefericite
răzvrătiri, să se prefacă în ceva de neînţeles chiar pentru ea însăşi.
4. Căci unii oameni, cutreierând cetatea, iau uneori cele din case răsturnându-le sau jefuindu-le, cu multă furie şi
pas cu pas urmărind apoi pe stăpânii acelor case, îi ucideau fără milă şi în chip inuman. Nu locuiau ei aceeaşi
cetate? Cine erau cei împotriva cărora se stârnea atât de mare furie nebunească şi strigare, şi pornire, şi năvală?
Nu eram oare cei ce locuiam acelaşi oraş, ba uneori chiar aceia din partea cărora acesta s-a bucurat de multe
bunuri? O, ce patimă! Vai, ce mare nenorocire! Cetatea se războieşte cu sine, se înfruntă cu ea însăşi, cu ale ei
picioare pe ai săi îi izgoneşte, cu propriile-i mâini se distruge, cu propriile-i glasuri se trufeşte, căci cei puternici
şi mai marii ei s-au ghemuit de frică şi s-au făcut mici, iar omul de rând şi cel hain s-au făcut stăpâni. Oare cu cât

este mai rea acea boală abătută asupră-ne decât boala acelor slăbănogi arătaţi în Evanghelie şi pe cât e mai rea şi
mai dăunătoare nelegiuirea decât răgazul şi pacea?
5. Dar nu fiţi mâhniţi şi supăraţi auzind acestea, căci nu ca să vă fac mustrări le spun în faţa voastră, ci ca să
recunoaşteţi boala; acum, când sunteţi înţelepţiţi şi vă ţineţi departe de ea, veţi căuta pricina ei, de pe urma căreia
aţi căzut în ea, şi veţi dori leacul, şi degrabă îl veţi căpăta şi îl veţi păzi, căci Dumnezeu este Cel ce dă şi leacul,
întărindu-vă pe voi cu acesta, aşa cum şi cu slăbănogii aceia a făcut odinioară, căci nu numai că i-a vindecat pe
ei, dar le-a dăruit şi putere, astfel încât să meargă fară poticnire, ridicând fiecare patul în care zăcea.
6. Dar care era pricina suferinţei acelor slăbănogi vindecaţi? Căci ei au fost doi: unul la Ierusalim, aşezat lângă
fântâna din Siloam, iar altul la Capernaum, care era purtat de patru oameni. Deci care era pricina bolii acestora?
Păcatul. Şi faptul acesta Domnul însuşi L-a arătat; fiindcă unuia îi spune, văzând credinţa sa, înainte de
vindecarea trupească; „Fiule, ţi se iartă ţie păcatele tale" [Matei 9, 2], iar celuilalt, aflându-1 după vindecare, i-a
spus: „Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu-ţi fie ceva mai rău" [Ioan 5, 14].
Aşadar, precum pe aceştia doi păcatul fiecăruia, alungându-le sănătatea, i-a făcut neputincioşi, astfel şi la noi
păcatul obştesc, alungând dragostea, a statornicit să ne fim duşmani unii altora; iar din care altă pricină veţi fi
nimicit oare legătura dintre voi şi unirea cu Dumnezeu, adică dragostea, dacă nu din cugetul vostru cel iubitor
de păcat? „Iar din pricina înmulţirii fărădelegii, iubirea multora se va răci" [Matei 24, 12], spune Domnul în
Evanghelii; căci daaă dragostea s-a răcit întru totul, harul şi purtarea de grijă a lui Dumnezeu este cu neputinţă a
mai dăinui.
7. Şi pentru ca să vă înfăţişez vouă printr-o pildă pătimirea aceasta, sufletul fiecăruia se aseamănă cu o candelă,
care are drept untdelemn facerea de bine şi dragostea în loc de feştilă, deasupra căreia este aşezat, în loc de
lumină, harul dumnezeiescului Duh. Într-adevăr, dacă untdelemnul acesta, adică facerea de bine, lipseşte, atunci
dragostea, care sălăşluieşte în suflet în loc de feştilă, în chip silit, se stinge, astfel că lumina purtării de grijă şi
harul lui Dumnezeu se îndepărtează de oamenii care fug de virtute şi alungă dragostea. Iar tulburarea unora faţă
de ceilalţi li se va întâmpla şi lor, căci Dumnezeu va întoarce faţa Sa de la ei - El, către Care David grăieşte:
„Când întorci Tu faţa, ei se vor tulbura" [Psalmi 103, 29]. Astfel, din pricina păcatului, o răzvrătire lăuntrică şi o
învălmăşeală tulbure ni se întâmplă nouă, adăugându-se tot felul de răutăţi şi intrând începătorul răutăţii în
căpeteniile răscoalei şi în răsculaţi, îi preface în fiare sălbatice şi - ca să nu lungim vorba - orânduieşte să capete
firea şi caracterul demonilor toţi aceia în care el se sălăşluieşte. Şi, în felul acesta, cel ce dintru început este
ucigător şi pizmuitor de oameni îl face pe om ucigaş de oameni şi vrăjmaş al dătătorului de viaţă Hristos, şi cu
atât mai mult duşman regilor care domnesc pe pământ sau Tatălui celui după Duh şi Păstorului şi Învăţătorului,
nimănui ne mai dând ascultare.

8. Întoarceţi-vă dar acum la calea Evangheliei lui Hristos şi ţine-vă cu tărie de ea, pentru ca buna înţelegere
dintre voi să fie veşnică şi necurmată, şi pentru ca să Se întoarcă iar către voi Domnul şi în voi să Se
sălăşluiască, cu pacea şi cu harul Duhului celui dumnezeiesc. Slăbănogul acela de la Ierusalim a cătat spre
fântâna Siloamului, cea de bolnavi vindecătoare; nici voi nu sunteţi cu totul departe de Biserica lui Hristos, cea
de pace dătătoare. Dar aşa precum acel slăbănog nu avea un om care să-l ajute să purceadă spre darul ce venea
din acea fântână, tot astfel nici voi nu aţi avut aici un păstor care să
vestească pacea şi să adune mădularele risipite, să le strângă la un loc şi să izgonească boala pricinuită de ură şi
toată starea cea rea din trupul Bisericii lui Hristos.
9. Iată însă că acum noi am venit şi suntem împreună cu voi întru Hristos; pentru Hristos venim noi în solie, ca şi
cum El, prin noi, îndemn v-ar da vouă. Împăcaţi-vă cu Dumnezeu. Recunoaşteţi înrudirea dintre voi, nu numai
după suflet, ci şi după trup, pur- ceasă de la strămoşii voştri. Aduceţi-vă aminte de zilele cele bune ale păcii şi de
câte bunătăţi v-aţi bucurat prin ea, de care acum sunteţi lipsiţi cu totul. Nu cugetaţi la rău, nici nu năzuiţi să faceţi
rău în schimbul răului, ci cu binele biruiţi răul. Îmbrăţişaţi-vă cu dragoste unii pe alţii, ca să vă agonisiţi
dragostea lui Dumnezeu şi să vă arătaţi voi înşivă dragostea faţă de El. Fiindcă nu este cu putinţă să aibă
dragoste faţă de Dumnezeu cei care nu-i iubesc pe fraţii lor, nici să capete unii ca aceştia prinoasele harului şi
purtării de grijă din partea lui Dumnezeu.
10. Ascultaţi-mă pe mine, fraţilor, care vin la voi şi care vă binevestesc pacea înainte de toate şi pentru toţi, după
porunca Domnului; şi fiţi lucrători ai păcii împreună cu mine, iubindu-vă unii pe alţii, chiar dacă unul are vreo
plângere împotriva cuiva, aşa precum şi Hristos ne-a iubit pe noi, astfel încât să fiţi voi fii ai păcii, adică fii ai lui
Dumnezeu. Fiindcă El este pacea voastră, Cel ce a făcut din cele două firi una singură, şi a dărâmat zidul
despărţitor dintre ele, şi a făcut să înceteze vrăjmăşia prin Crucea Sa. Căci El a grăit către ucenicii Săi, şi prin ei
către noi, că de vom intra într-o cetate sau într-o locuinţă, să vestim acolo mai întâi pacea. Iar toată lucrarea
evangheliei Sale este pacea şi prin ea S-a pogorât, aplecând cerurile spre pământ. De aceea şi David a grăit mai
dinainte despre El: „Răsări-va în zilele Lui dreptatea şi mulţimea păcii" [Psalmi 71, 7]. Şi în alt psalm iarăşi
spune despre El: „Căci va grăi pace peste poporul Său şi peste cuvioşii Săi şi peste cei ce-şi întorc inimile spre
Dânsul" [Psalmi 84, 9].
11. Dar şi imnul cântat de îngeri pentru naşterea Sa arată că El a venit la noi aducând pacea: „Slavă întru cei de
sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire" [Luca 2, 14]. Şi El, împlinindu-Şi menirea
mântuitoare, a lăsat pacea ca moştenire apropiaţilor Săi, grăind către dânşii: „Pacea Mea v-o dau vouă, pacea
Mea v-o las vouă" [Ioan 14, 27]. Şi iarăşi zice: „Trăiţi în pace cu voi înşivă şi cu toţi" şi „Intru aceasta vor
cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii" [Ioan 13,35]. Iar în ultima

rugăciune pe care ne-a dat-o nouă, când S-a înălţat la Tatăl Său, stăruieşte asupra dragostei unora faţă de alţii,
căci spune: „Dă lor ca toţi să fie una" [Ioan 17, 21].
12.Aşadar să nu cădem din rugăciunea lăsată nouă de Părinţi şi să nu lepădăm moştenirea Tatălui nostru cel
ceresc, nici pecetea sau semnul înrudirii cu El, ca nu cumva să lepădăm şi înfierea şi binecuvântarea şi ucenicia
faţă de Dânsul, şi ca să nu că- dem, pierzând viaţa făgăduită, nici să fim lepădaţi de la faţa Mirelui duhovnicesc
şi să auzim de la Însuşi Tatăl, Domnul ospăţului: „Nu vă cunosc pe voi; îndepărtaţi-vă de Mine voi, pricinuitori
ai urii şi ai duşmăniei şi ai smintelilor!". Ci El, ca să nu pătimim noi aceasta, a trimis pacea Sa în toată lumea,
prin sfinţii Săi ucenici şi apostoli.
13.Din această pricină şi aceştia [ucenicii şi apostolii], în cuvântările şi în scrisorile lor, au aşezat pacea înainte
de toate cuvintele, spunând la început „Har vouă şi pace de la Dumnezeu". Pacea aceasta şi noi, ca urmaşi ai
slujirii lor, venim să v-o aducem şi vouă acum, grăindu-vă împreună cu Pavel: „Căutaţi pacea cu toţi şi sfinţenia,
fară de care nimeni nu va vedea pe Domnul" [Evrei 12, 14]. Iar dacă, fără de pacea cu toţi, nimeni nu va vedea
pe Dumnezeu, atunci cel care nu are pace nici măcar cu compatrioţii săi, cum va vedea oare pe Dumnezeu în
veacul ce va să vină? Cum să nu audă el atunci cuvântul acela: „Să nu mai fie pe pământ cei fară de lege şi să nu
mai vadă slava Celui Preaînalt" [Isaia 26,10]. Fie ca nimeni dintre noi să nu audă glasul acesta rău prevestitor, ci
împăcaţi şi strânşi laolaltă, prin pace şi dragoste şi bună înţelegere, într-unul singur, să avem în mijlocul nostru
pe însuşi Domnul Iisus Hristos, după făgăduinţa cea plăcută a Sa, care ne uşurează greutatea vieţii de aici. Căci
El ne hărăzeşte la vremea cuvenită viaţa veşnică şi slava şi împărăţia.
14. De care fie ca noi toţi să avem parte prin harul şi iubirea de oameni a Domnului şi Dumnezeului nostru Iisus
Hristos, de pace dăruitorul, Căruia I se cuvine slava, puterea, cinstea şi închinăciunea, dimpreună cu Tatăl Său
cel fără de început şi cu Duhul Sfânt cel de viaţă făcător, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Omilia 2 - La parabola evanghelică a vameşului şi fariseului
1. Izvoditorul a toată răutatea, cel ce lesne născoceşte răul, este în stare să zdruncine dintru început, prin
deznădejde şi necredinţă, chiar temeliile virtuţii aşezate în suflet; de asemenea, este în stare să atace zidurile
înălţate ale casei virtuţii, prin delăsare şi nepăsare. Ba mai mult, el poate dărâma, prin mândrie şi nechibzuinţă,
acoperişul deja clădit al faptelor celor bune. Dar opriţi-vă, nu vă înfricoşaţi! Căci este mai născocitor în fapte
bune cel cucernic şi virtutea are îndestul de multă tărie pentru a se împotrivi răului, ca una ce se îmbogăţeşte de
Sus cu darurile şi cu legământul Aceluia Care are putere peste toate şi Care dăruieşte tărie, prin bunătatea Sa,
tuturor celor ce îndrăgesc virtutea, astfel încât să rămână nu numai nezdruncinată virtutea de relele uneltiri de
multe feluri pregătite de către cel potrivnic, dar să şi poată scula şi întoarce pe cei ce au căzut în prăpastia relelor,
ca apoi să-i aducă în chip lesnicios la Dumnezeu, prin pocăinţă şi smerenie.
2. Pildă şi înfaţişare îndestulătoare a acestora este că vameşul [din parabola evanghelică] fiind strângător de
dăjdii şi petrecându-şi viaţa oarecum în străfundul păcatului, s-a făcut părtaş numai prin cuvânt celor ce vieţuiau
în virtute, şi aceasta în scurt timp. El este astfel uşurat şi se înalţă şi calcă peste toată răutatea, fiind trecut în
ceata celor drepţi, îndreptăţit de către Însuşi Judecătorul cel nemitarnic. Şi chiar dacă fariseul a fost osândit prin cuvânt, totuşi el fiind
fariseu şi socotindu-se pe sine că este cineva, dar nefiind drept cu adevărat, grăieşte cu îndrăzneală puzderie de
vorbe, dintre care nu puţine au stârnit mânia lui Dumnezeu.

3.De ce oare smerenia înalţă spre culmea dreptăţii, iar buna părere despre sine îl coboară pe om spre adâncul
păcatului? Pentru că cel ce socoate că el este cineva mare şi aceasta chiar înaintea lui Dumnezeu, este părăsit pe
bună dreptate de către Dumnezeu, ca unul ce crede că nu are nevoie de ajutorul Lui. Iar cel ce se socoate pe sine
că este un nimic şi de aceea caută la îndurările cele de Sus, are parte şi dobândeşte pe drept îndurarea şi ajutorul
şi harul de la Dumnezeu. Căci stă scris:"Domnul stă împotriva celor mândri, dă harul Său celor smeriţi".
4. Şi arătând aceasta printr-o pildă, Domnul spune: „Doi oameni s-au suit la templu, ca să se roage: unul fariseu
şi celălalt vameş" [Luca 18, 10]. Vrând Domnul să înfăţişeze, în chip limpede, câştigul ce se dobândeşte din
smerenie şi paguba ce se pricinuieşte prin mândrie, El împarte în două pe cei ce se duceau la Templu, sau mai
curând pe cei ce se urcau la el, căci aceştia se îndreptau către Templul lui Dumnezeu spre a se ruga. Or aceasta
este firea rugăciunii: ea înalţă pe om de pe pământ la cer şi trecând deasupra a tot ce este ceresc şi nume şi
înălţime şi vrednicie, îl înfăţişează pe acest om lui Dumnezeu, Celui ce se află mai presus de toate. Dar era
Templul acela din vechime aşezat deasupra oraşului, pe o colină, de pe care, pe vremuri, moartea nimicea
Ierusalimul, iar David, văzând pe îngerul cel aducător de moarte cu sabia scoasă din teacă împotriva cetăţii, se
urcase el pe acea înălţime, construise acolo un jertfelnic şi aducând pe el jertfa lui Dumnezeu, îndepărtase
molima. Acesta a fost şi chip al înălţării mântuitoare şi duhovniceşti din rugăciunea cea sfântă şi al ispăşirii prin
rugăciune (căci toate acestea erau pilde pentru mântuirea noastră şi, dacă vreţi, şi chip al acestei Sfinte Biserici a
noastre, care cu adevărat se află aşezată pe înălţime, fiind ea un loc îngeresc şi mai presus de lume, în care pentru
mântuirea întregii lumi şi pentru îngenuncherea morţii şi pentru îndestularea vieţii celei fară de moarte, se aduce
jertfă nesângeroasă şi mare şi cu adevărat bine primită de Dumnezeu.
5. Din această pricină, Domnul nu a spus că doi oameni s-au dus la Templu, ci că ei „s-au urcat" la Templu. Dar
sunt acum şi dintr-aceia care, venind la Sfânta Biserică, nu se înalţă, ci mai degrabă coboară şi răstoarnă
Biserica, cea care închipuieşte cerul; aceştia sunt cei care vin la Biserică pentru a se întâlni şi a sta la taclale unii
cu alţii, ori pentru a face negustorie, vânzând şi cumpărând; de fapt, ei se aseamănă: unii dând mărfuri, alţii dând
cuvinte, iau în schimbul lor cele ce le sunt pe măsură. Pe aceştia Domnul i-a dat cândva afară din Templul acela,
cu totul, grăind către ei: „Casa Mea, casă de rugăciune se va chema, iar voi o faceţi peşteră de tâlhari!" [Matei
21, 13]. Şi astfel El a zvârlit afară vorbăria aceasta a lor, ca pe una care nu se înalţă deloc spre Templu, cu toate
că ei vin acolo în fiecare zi.
6. Fariseul şi vameşul s-au urcat la Templu având amândoi un singur scop, acela de a se închina, chiar dacă
fariseul s-a coborât pe sine după drumul său, fiind târât în jos de felul rugăciunii sale. Căci scopul urcării lor spre
Templu era acelaşi (de aceea s-au urcat ei la Templu: să se roage), dar chipul [rugii lor] a fost osebit. Unul
zdrobit şi smerit s-a urcat la Templu, învăţând de la Proorocul psalmist că „inima înfrântă şi smerită Dumnezeu

nu o va urgisi" [Psalmi 50, 18], întrucât şi Proorocul spune despre el însuşi, deplin cunoscând aceasta din
propriile-i încercări: „Umilit am fost şi m-am izbăvit" [Psalmi 114, 6]. Şi ce să spun eu despre Prooroc? Căci
Dumnezeul Proorocilor, facându-Se asemenea nouă pentru noi, S-a smerit pe Sine, precum spune Apostolul; de
aceea şi Dumnezeu L-a înălţat pe El. Fariseul însă, îngâmfându-se întru multă fală, s-a înălţat pe sine, cu gândul
de a se arăta drept şi aceasta înaintea lui Dumnezeu, faţă de Care toată dreptatea noastră este ca o zdreanţă
pângărită. Pentru că [fariseul] nu a auzit pe Domnul spunând: „Toată inima semeaţă este urâciune înaintea
Domnului'' [Pilde 16, 5] şi „Dom- nul stă împotriva celor mândri" [vezi Isaia 2, 12] sau „Vai de cei care sunt
înţelepţi în ochii lor şi pricepuţi după gândurile lor!" [Isaia 5, 21].
7. Nu numai firea şi năravul îi despărţeau pe ei, fiind atât de osebite, dar şi chipul rugăciunii. Pentru că
rugăciunea nu este numai o cerere, ci şi o mulţumire. Astfel, unul dintre cei care avea să se roage s-a urcat spre
Templul cel dumnezeiesc slăvind pe Dumnezeu şi mulţumindu-1 Lui pentru cele pe care le căpătase de la
Dânsul, iar celălalt spre a cere pe cele pe care nu le dobândise încă, din care făcea parte iertarea păcatelor şi
îndeosebi iertarea pentru cei ce păcătuiesc în fiecare ceas. Căci făgăduinţa făcută de noi şi împlinită cu smerenie
faţă de Dumnezeu nu se numeşte rugăciune, ci legământ; şi acest lucru l-a desluşit cel ce a spus: „Faceţi
făgăduinţe şi le împliniţi Domnului Dumnezului vostru" [Psalmi 75, 11] ca şi cel ce zice: „Mai bine să nu
fagăduieşti decât să nu împlineşti ce ai făgăduit" [Ecclesiastul 5, 4].
8. Dar acel lucru îndoit al chipului rugăciunii are de asemenea, pentru cei ce nu sunt vrednici şi cu luare aminte,
două feluri de a fi. Deoarece credinţa şi înfrângerea inimii fac, după amuţirea faptelor rele, ca rugăciunea pentru
iertarea păcatelor să fie cu folos, pe când deznădejdea şi învârtoşarea inimii o fac să nu aibă urmări. Iar smerenia
face ca mulţumirea pentru cele pe care le-am dobândit de la Dumnezeu să fie bine primită, ca şi lipsa de
răzvrătire a acelora care nu au [bunuri de la Dumnezeu]. Însă îngâmfarea pentru aceste bunuri nu este bine
primită de Dumnezeu, fiindcă o astfel de fală înseamnă că aceste virtuţi ar fi fost căpătate prin străduinţă şi prin
pricepere proprie, aşa cum nu este bine primită nici osândirea celor ce nu posedă încă aceste virtuţi. Fariseul
suferea de amândouă aceste păcate şi este dovedit faptul acesta de el însuşi şi de propriile sale cuvinte. Căci
suindu-se la Templu ca să mulţumească, nu ca să ceară, el amestecă în chip necugetat şi nefericit îngâmfarea şi
osândirea cu mulţumirea pe care o aduce lui Dumnezeu. Căci zice [Evanghelia] că stând el, se ruga în sine cu
aceste cuvinte: „Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt precum ceilalţi oameni, răpitori, nedrepţi, adulteri..."
[Luca 18, 11].
9. Felul cum sta fariseul nu arăta o atitudine de rob, ci vădea o îngâmfare lipsită de ruşine, atât de contrară celui
ce din smerenie nu avea îndrăzneală nici ochii să-i ridice spre cer. Cu adevărat fariseul se ruga către sine, fiindcă
rugăciunea sa nu s-a înălţat către Dumnezeu, chiar dacă el cunoştea pe Acela Care stă pe Heruvimi şi cercetează
adâncurile adâncurilor. Rugăciunea sa era în felul acesta: „Mulţumesc Ţie" şi nu a adăugat: că mi-ai dăruit mie,

milostivindu-Te de mine, izbăvirea de mrejele celui viclean, fiind eu nevolnic pentru a sta împotrivă. Pentru că,
fraţilor, este o faptă vitejească pentru sufletul nostru să fie prins în laţurile vrăjmaşului, să cadă în năvoadele
păcatului şi să aibă puterea să scape, izbăvindu-se prin pocăinţă. De aceea, treburile noastre sunt orânduite de
grija cea de Sus, şi adeseori ostenindu-ne puţin sau chiar deloc, rămânem mai presus de multe şi mari pătimiri,
fiind uşuraţi cu dragoste, din pricina nevolniciei noastre. Deci se cuvine ca noi să cunoaştem darul şi să ne
smerim dinaintea Celui ce ni l-a dat, şi în nici un chip să nu ne fălim.
10. Fariseul a spus: „Îţi mulţumesc Ţie", Dumnezeule, nu fiindcă am căpătat un ajutor de la Tine, ci „pentru că
eu nu sunt precum ceilalţi oameni", ca şi cum ar fi avut de la el, din sinea şi dinlăuntrul lui, puterea de a nu fi
răpitor, desfrânat sau nedrept, dacă într-adevăr nu era el astfel. Căci fariseul nu lua seama la el însuşi, ca grăind
despre sine să se arate drept prin sine, ci mai degrabă priveşte la toţi ceilalţi decât la sine; şi pe toţi - o, ce prostie
nebunească! - îi dispreţuieşte astfel, pentru ca să socotească drept şi înţelept doar pe unul singur, adică pe sine:
„nu sunt eu - zice el - precum ceilalţi oameni, răpitori, nedrepţi, adulteri sau ca acest vameş". Ce nebunie s-ar
putea spune despre fariseu! Şi dacă toţi, în afară de tine, sunt nedrepţi şi răpitori, cine mai stă sub răpire şi rău?
Şi ce este cu acest vameş şi cu osebita lui pomenire? Oare nu este şi el unul din mulţimea tuturor celorlalţi, şi nu
este el oare cuprins, ca să spun aşa, în osândirea pe care tu le-o aduci tuturor?
Sau i se cuvenea lui o pedeapsă îndoită întrucât era judecat de ochii tăi fariseici, chiar dacă stăteai departe de el?
De altfel, tu ştiai că el era nelegiuit întrucât îl cunoşteai că era vameş, dar că era desfrânat - de unde ştiai? Sau
este acelaşi lucru a fi nelegiuit şi a acoperi cu ocări pe un nevinovat, de vreme ce vameşul este nedrept faţă de
alţii? Nu este deloc aşa, ci acelui vameş, smerit în cugetul său şi îndurând osândirea ta trufaşă, şi aducându-şi
învinovăţirea înaintea lui Dumnezeu deodată cu ruga sa, pe bună dreptate i s-a lăsat deoparte osânda pentru
relele pe care le făptuise. Iar tu [fariseule] vei fi osândit pe drept, căci tu condamni cu semeţie pe acel vameş şi
pe toţi oamenii, şi dintre toţi numai pe tine singur te socoteşti drept: „Nu sunt eu precum ceilalţi oameni, răpitori,
nedrepţi, adulteri...".
11. Aceste cuvinte înfăţişează dispreţul faţă de Dumnezeu şi faţă de toţi oamenii, iar pe deasupra arată şi
amăgirea de sine. Căci fariseul, în chip lămurit, dispreţuieşte de-a valma pe toţi oamenii, iar oprirea sa de la
faptele cele rele o mărturiseşte ca fiind datorată puterii sale şi nu celei a lui Dumnezeu. Căci chiar dacă fariseul
mulţumeşte lui Dumnezeu, el chiar prin aceasta îi socoate pe toţi oamenii, în afară de el, ca fiind necumpătaţi şi
nelegiuiţi şi răpitori, ca şi cum nimeni, în afară de el, nu ar fi vrednic să-şi înfăţişeze virtutea lui Dumnezeu. Însă,
dacă toţi ceilalţi oameni ar fi fost astfel, trebuia ca bunurile fariseului aceluia să fie răpite şi jefuite de către toţi
ceilalţi. Dar nu se vădeşte prin nimic că s-ar fi întâmplat astfel. Căci fariseul adaugă: „postesc de două ori pe
săptămână, dau zeciuială din toate câte câştig". El nu spune că dă zeciuială din câte a câştigat, ci din câte câştigă,
prin aceasta înţelegându-se sporirea întruna a propriei averi. Aşadar el, posedând pe cele pe care le-a câştigat

cândva, fără nici o piedică a dobândit şi le-a adăugat lor pe cele pe care a putut să le mai ia până-n ceasul acela;
cum atunci, în afară de el, toţi răpeau şi faceau nelegiuiri? Astfel, viclenia se acuză pe sine însăşi şi îşi întinde
sieşi curse! Aşa, de-a pururi, minciuna are amestec cu nevolnicia minţii!
12. Aşadar fariseul pune înainte zeciuiala din averea sa spre a-şi scoate în evidenţă dreptatea. Căci cum să fie
răpitor al celor ce aparţin străinilor cel ce dă zeciuială din cele proprii? El pomeneşte postul drept mărturie a
înţelepciunii lui, pentru că postul este aducător de curăţire. Fie aşa, deci: tu, fariseule, eşti înţelept şi drept şi plin
de minte, şi ai cugetul cumpătat şi curajos, şi nici o virtute nu-ţi lipseşte. Dar dacă tu le ai de la tine însuţi, şi nu
de la Dumnezeu, atunci de ce minţi şi te prefaci că înalţi o rugăciune, de ce te mai sui la Templu şi de ce spui
degeaba ba ca Îi mulţumeşti lui Dumnezeu? Dacă le ai de la Dumnezeu, luându-le de la El, atunci tu nu le-ai luat
ca să te lauzi şi să te făleşti, ci ca să fii tu spre zidirea celorlalţi întru slava Celui ce ţi le-a dat. Aşadar se cuvenea
cu adevărat să te bucuri cu smerenie şi să mulţumeşti şi Celui ce ţi le-a dat, şi celor prin care le-ai luat. Pentru că
lumina nu o ia candela pentru ea, ci pentru cei ce o privesc. Fariseul numeşte sâmbătă nu ziua a şaptea, ci
împlinirea săptămânii de zile, din care el posteşte două zile şi se făleşte, ignorând că aceste posturi sunt virtuţi
omeneşti, dar semeţia este o faptă diavolească. De aceea ea face nefolositoare aceste fapte bune şi le trage în jos
ca o povară chiar atunci când acestea sunt adevărate, darămite atunci când sunt mincinoase şi de rea-credinţă.
13. Aşadar fariseul rostea astfel de cuvinte. „Iar vameşul stătea departe şi nu voia nici ochii să-i ridice către cer,
ci-şi bătea pieptul, zicând: «Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului»" [Luca 18, 13]. Băgaţi de seamă cât de
mare este smerenia şi credinţa şi învinuirea de sine a lui! Nu vedeţi voi cum ruşinea cea adâncă a cugetului şi a
simţirii lui, împreună cu străpungerea inimii, se amestecă în rugăciunea vameşului acestuia? Fiindcă suindu-se la
"Templu ca să se roage pentru iertarea păcatelor sale, a adus cu sine bune mijlociri la Dumnezeu, adică credinţa
care nu ruşinează, osândirea de sine care nu poate fi învinovăţită, străpungerea inimii care nu poate fi dispreţuită
şi smerenia care înalţă. Şi a legat de rugăciunea lui şi luarea aminte la cele mai bune fapte. Căci spune
[Evanghelia] că acel vameş stătea departe. Nu spune „stând", ca despre fariseu, ci spune că „stătea", arătând prin
aceasta răstimpul mult mai îndelungat al şederii, laolaltă cu râvna rugăciunii şi a cuvintelor de pocăinţă; pentru
că vameşul nu adăuga nimic, nici nu cugeta la nimeni, ci lua aminte numai la sine şi la Dumnezeu, întorcându-se
în sine şi înmulţind doar cererea alcătuită din puţine cuvinte, care este chipul cel mai de folos al rugăciunii.
14. Evanghelia spune: „Iar vameşul stătea departe şi nu voia nici ochii să-i ridice către cer". Această şedere era în
acelaşi timp şi stare, şi supuşenie, fiind nu numai atitudinea unui simplu rob, ci şi aceea a unui condamnat. Iar
această atitudine vădeşte un suflet scăpat de păcat, dar încă departe de Dumnezeu, prin aceea că nu are încă
îndrăzneală faţă de El prin fapte [bune], însă nădăjduieşte să se apropie de Dumnezeu, prin încetarea faptelor rele
şi prin năzuinţa sa spre bine. Astfel vameşul stătea departe şi nu voia nici ochii să-i ridice spre cer, arătând prin
purtarea şi înfaţişarea sa pedeapsa de sine şi mustrarea pe care şi-o aducea sieşi. Fiindcă el se socotea nevrednic

şi de Cer, şi de Templul de pe pământ. Şi cum stătea la uşa Templului, nu cuteza nici să-şi ridice privirea spre
cer, cu atât mai mult către Dumnezeul cerului; dar lovindu-şi pieptul din pricina lăuntricei sfâşieri, s-a înfăţişat
pe sine ca fiind vrednic acum de lovituri; şi cuprins de o atât de grea remuşcare, el ofta mult şi des, aplecându-şi
capul în jos ca un osândit, se numea pe sine păcătos şi căuta cu credinţă ispăşirea, zicând: „Dumnezeule, fii
milostiv mie, păcătosului". Căci el a dat crezare cuvintelor Celui ce a spus: „întoarceţi-vă către Mine şi atunci
Mă voi întoarce şi Eu către voi" [Zaharia 1, 3] şi a crezut Proorocului care a mărturisit: „Zis-am: «Mărturisi-voi
farădelegea mea Domnului» şi Tu ai iertat nelegiuirea păcatului meu" [Psalmi 31,6].
15. Ce s-a petrecut cu ei după aceasta? „Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa decât acela.
Fiindcă oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa" [Luca 18, 14], Căci fapt
este că diavolul are drept bun al său fumurile trufiei şi drept răutate a sa proprie slava de sine, de aceea înfrânge
şi trage în jos orice virtute omenească, îndată ce în ea s-a amestecat mândria deşartă. Dimpotrivă, smerenia
înaintea lui Dumnezeu este o virtute a îngerilor buni şi biruie orice răutate omenească, îndată ce este urmată de
omul care greşeşte. Fiindcă smerenia este ca un car al înălţării la Dumnezeu, al înălţării spre acei nori care vor
avea să-i poarte la Dumnezeu pe cei ce vor fi împreună cu Dumnezeu în veacurile cele fără de sfârşit, cum a
proorocit Apostolul, spunând: „Vom fi răpiţi în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh şi aşa pururea vom
fi cu Domnul" [Tesaloniceni 4, 17]. Asemănătoare lucruri sunt norul şi smerenia, căci aceasta din urmă este
zămislită din pocăinţă şi ea sloboade izvoarele lacrimilor din ochi, înlătură pe cei vrednici de la fapte nevrednice,
îi înalţă şi apoi îi apropie alăturându-i de Dumnezeu, după ce au fost îndreptaţi prin har, prin bunătatea cea
cuprinzătoare a milostivei voinţe a lui Dumnezeu.
16. Ci iată că vameşul, care mai întâi răpise cu viclenie bunurile ce aparţineau altora, iar pe urmă se lepădase de
răutate, fără însă să se socoată drept, a fost făcut drept. Iar fariseul, care nu răpise cele ce aparţineau altora şi
drept se socotise pe sine, a fost osândit. Cei care se ţin departe, dar se feresc a dobândi cele ce aparţin altora,
cutezând pentru aceasta a se socoti drepţi pe ei înşişi, ce vor pătimi ei oare?
17. Dar să-i lăsăm pe aceştia, întrucât şi Domnul îi lasă, ca pe unii ce nu pot fi convinşi prin cuvinte. Însă uneori
şi noi, când ne-am smerit şi am înălţat rugăciuni, poate am socotit şi am crezut că am dobândit dreptatea
vameşului. Dar nu este aşa; fiindcă se cuvine să luăm aminte la acest fapt, anume că vameşul a fost dispreţuit
făţiş de către fariseu şi după ce a pus stavilă păcatului, apoi el însuşi dispreţuindu-se, pe sine s-a osândit, şi nu
numai că nu l-a contrazis pe fariseu, ci i-a şi dat dreptate împotriva sa însuşi.
18. Aşadar şi tu însuţi, atunci când îţi părăseşti năravul, lepădându-te de rău, să nu te încontrezi şi să grăieşti
împotriva celor ce te dispreţuiesc şi te ocărăsc [din pricina păcatului tău], ci osândeşte-te pe tine însuţi
deopotrivă cu ei, ca unul ce chiar eşti în felul acela, şi prin îndurerată rugăciune să cauţi scăpare doar către

ispăşirea cea de la Dumnezeu, cunoscând că eşti mântuit fiind vameş. Fiindcă mulţi afirmă că ei sunt păcătoşi,
şi-o spunem şi noi, ba poate aşa şi credem; dar dispreţul este cel ce pune inima la încercare. Aşa precum marele
Pavel este departe de trufia fariseilor, cu toate că scrie către acei corinteni care vorbeau în felurite limbi [1
Corinteni 14, 18]; „Mulţumesc Dumnezeului meu că vorbesc în limbi mai mult decât voi toţi" (ca să pună frâu
acelora ce se făleau faţă de cei ce nu dobândiseră acest har; şi aceste cuvinte le scrie cel ce în altă parte spune că
el este pleavă pentru toţi), tot aşa sunt spuse şi cuvintele vameşului; deci se cade a fi smeriţi în cuvinte asemenea
vameşului, iar nu să se socoată cineva îndreptăţit în felul fariseului aceluia. Fiindcă se cuvine să ne apropiem de
cuvintele va-meşului şi de schimbarea prin lepădarea de faptele rele, ba încă trebuie să ne apropiem preluând
starea sufletească şi străpungerea inimii şi stăruinţa aceluia. De altfel şi David a arătat că se cuvine ca prin
faptele sale cel vinovat să se socotească pe sine păcătos înaintea lui Dumnezeu şi căindu-se, să cugete el că
defăimarea şi dispreţul arătate lui de alţii sunt drepte şi vrednice de îndurat. Pentru că David, după păcatul lui,
auzind cuvinte rele de la Şimei [Regi 16, 10]

, a grăit către cei ce voiau să-l apere; „Lăsaţi-1 pe el să mă

blesteme, fiindcă Domnul i-a spus lui să-l blesteme pe David", arătând David că aceasta se petrecea din
îngăduinţa şi porunca lui Dumnezeu, pentru păcatul lui David săvârşit faţă de Domnul, cu toate că atunci David
se lupta cu o nenorocire mare şi grozavă, căci Abesalom se răsculase împotriva lui.
19.Într-adevăr, părăsind Ierusalimul fară voia sa, cu o durere greu de suferit, a ajuns în fuga lui la poalele
Muntelui Măslinilor, unde l-a aflat pe Şimei sporindu-i încă nenorocirea, căci acesta arunca cu pietre şi îl ocăra
fară cruţare şi fară ruşine, îl blestema şi îl numea pe el om sângeros şi nelegiuit, ca şi cum i-ar fi vădit crima şi
sacrilegiul cu privire la Batşeba şi la Urie, copleşindu-1 pe rege cu injurii . Apoi rostind Şimei grele mustrări, nu
numai o dată sau de două ori, şi aruncând el cu pietre şi cu vorbe încă mai izbitoare decât pietrele, a plecat. Şi s-a
dus -

zice Scriptura - regele împreună cu toţi oamenii lui, dar Şimei mergea pe coasta muntelui, ocărând şi

aruncând cu pietre şi cu ţărână în regele David. Ci regele nu era lipsit de oameni care să-l împiedice de Şimei.
Fiindcă Abişai, strategul, ne mai suferind aceasta, a grăit către David: „Pentru ce acest câine leşinat blesteamă pe
domnul meu, rege? Mă duc să-i iau capul" [ Regi 16, 9]. Regele însă l-a oprit pe el şi pe toţi slujitorii săi,
grăindu-le lor: „Lăsaţi-1 să blesteme, poate va căuta Domnul la umilirea lui şi-mi va răsplăti cu bine pentru acest
blestem al lui" [ Regi 16, 12].
20. Ceea ce atunci s-a săvârşit şi s-a împlinit cu fapta se vădeşte şi prin pilda cea despre vameş şi despre fariseu,
ca înfăptuire de totdeauna a dreptăţii. Căci acela ce se socoate pe sine supus cu adevărat pedepsei celei veşnice,
cum să nu îndure cu vitejie nu numai ocara, dar şi paguba şi boala şi, precum se spune, toată nenorocirea şi
vătămarea? Iar cel ce arată o atât de mare răbdare, ca unul datornic şi obligat să dea socoteală în felul acesta, este
izbăvit de o pedepsire cumplită, necurmată şi de neîndurat ca aceea, primind o osândă mai uşoară şi vremelnică,
ce are un sfârşit, iar uneori de nenorocirile care se întâmplă acum [este izbăvit] prin bunătatea pe care Dumnezeu

o adaugă răbdării Sale şi care-şi ia începutul ei din aceste suferinţe. De aceea cineva dintre cei pedepsiţi de către
Dumnezeu a grăit: „Îndura-voi mânia Domnului, căci am păcătuit împotriva Lui" [Miheia 7, 9].
21. Fie ca nici noi să nu fim nimiciţi sau de tot căzuţi sub osânda lui Dumnezeu, ci să fim pedepsiţi cu mila, nu
cu mânia Domnului, iar la sfârşit, după cuvântul Psalmistului, să fim îndreptaţi prin harul şi prin iubirea de
oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia i se cuvine slava, puterea, cinstea şi închinăciunea, dimpreună
cu Tatăl Său cel fără de început şi cu Duhul Său cel de viaţă făcător, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Omilia 3 - La parabola evanghelică a fiului risipitor
1. Proorocul, căinând cetatea Ierusalimului, a grăit: „Va fi dată foamete pe pământ, nu foamete de pâine şi nu
sete de apă, ci de auzit cuvintele Domnului" [Amos 8, 11]. Foamea este lipsa şi totodată dorinţa hranei neapărat
trebuincioase. Dar există ceva mai rău şi mai cumplit decât foamea aceea, anume atunci când cineva are lipsă de
cele neapărat trebuincioase mântuirii, rămânând totuşi nepăsător faţă de această nenorocire, fără nici o dorinţă de
a se mântui. Căci cel ce flămânzeşte şi are lipsă colindă încoace şi-ncolo căutând o bucată de pâine; iar dacă dă
peste o pită mucegăită sau dacă îşi face rost de o pâine de mei, sau de o turtă de tărâţe, sau de altceva din acest
fel de bucate dintre cele mai ieftine, el se bucură tot atât de mult pe cât se întristase mai întâi că nu le găsise. Iar
cel ce are foame duhovnicească, adică lipsa şi totodată dorinţa bucatelor duhovniceşti, acela rătăceşte şi caută pe
cel ce are de la Dumnezeu harisma învăţăturii; şi dacă îl află, bucuros se hrăneşte cu pâinea vieţii cea din suflet.
Acesta este cuvântul de mântuire, pe care este cu neputinţă a nu-1 afla cei ce-1 caută până la sfârşit: „Că oricine
cere ia şi cel ce caută găseşte, şi celui care bate i se va deschide" [Luca 11, 10], după spusa lui Hristos.
2. Dar există unii oameni care, lăsându-şi mintea să flămânzească vreme îndelungată, au pierdut însăşi dorinţa de
a se hrăni, iar de aceea nu-şi dau seama nici de păgubirea pe care o suferă. Şi cu toate că îl au pe Cel ce îi învaţă,
nu suferă nici măcar auzirea învăţăturii. Iar neavându-L, nu-L caută pe Cel în măsură să-i înveţe, petrecând o
viaţă cu mult mai păcătoasă decât fiul [risipitor]. Acela, deşi era îndepărtat şi lipsit de hrana obştească, de tatăl şi
de stăpânul său, s-a trezit cuprins de o foame puternică, astfel că, înţelegându-şi şi simţindu-şi lipsa, s-a pocăit şi
întors înapoi, a căutat şi a găsit iarăşi hrana cea dumnezeiască şi prea curată, şi într-atât s-a desfătat prin pocăinţă
de harurile cele dumnezeieşti încât cu dispreţ a urât avuţiile.
3. Este mai bine să luăm de la început şi să lămurim limpede pentru evlavia voastră această pildă evanghelică a
Domnului; căci şi astăzi este obiceiul ca ea să se citească în Biserică.
4. „Un om - zice Domnul - avea doi fii" [Luca 15,11]. Domnul, în pildă, Se numeşte pe Sine „om" şi nu este
deloc lucru de mirare. Căci dacă El S-a făcut om cu adevărat, pentru mântuirea noastră, ce este de mirare dacă Se
înfăţişează pe Sine ca om, pentru folosul nostru, Cel ce este pururea apărător al sufletului şi al trupului nostru,
El, Creatorul şi Stăpânul amândurora. El, Cel ce a arătat chiar şi înainte de a ne ivi noi fapte ale dragostei şi ale
neîntrecutei Sale purtări de grijă?
5. El ne-a pregătit nouă mai dinainte moştenirea veşnică a împărăţiei, aşa precum El însuşi spune, încă de la
începutul lumii. Înaintea noastră şi pentru noi a făcut pe îngeri, ca să fie trimişi [spre slujire], precum spune

Pavel, pentru ca să moştenească mântuirea cei ce aveau să vină. Înaintea noastră şi pentru noi a desfăşurat cerul
peste toată lumea văzută, ca un fel de cort pentru toţi deopotrivă, pe care ni l-a înălţat nouă în viaţa aceasta
trecătoare. Această lume aceeaşi este de-a pururi - mişcătoare, şi mult mişcătoare, şi nemişcată. Este, pe de o
parte, nemişcată, ca să nu se schimbe şi să aducă stricăciune celor ce locuiesc în ea. Şi, pe de altă parte, este mult
mişcătoare, întrucât, mişcată de forţe egale, ea însăşi pe sine se ţine în loc. Iar lumea este de-a pururi mişcată în
sine însăşi şi purtând laolaltă mulţimea aştrilor în deplină ordine, pentru ca şi noi să învăţăm vremelnicia vieţii
noastre şi să ne bucurăm de toate cele ce sunt în ea, între altele şi de cele ce sunt deasupra capului nostru. Pentru
noi şi înaintea noastră a făcut El pe marele luminător care stăpâneşte ziua şi pe cel mai mic, care stăpâneşte
noaptea. Şi El pe acestea şi pe celelalte astre le-a aşezat pe firmament, ca, mişcându-se împreună cu el şi în
opoziţie cu el, apoi reunindu-se în felurite chipuri, să fie pentru noi ca nişte semne [măsuri] ale ceasurilor şi ale
anilor. Pe acestea nimeni nu le cere cu tot dinadinsul, nici firea cea cugetătoare, care este mai presus de simţire,
nici firea vieţuitoarelor necuvântătoare, care trăiesc după simţuri. Aşadar, astrele ne-au înlesnit nouă ca prin
simţire să ne bucurăm de frumuseţea celor văzute, ca şi de folosinţa lor, iar prin cugetare, dar cu mijlocirea
simţurilor, mintea să ne fie înzestrată cu semne de acest fel.
6. Pentru noi şi înaintea noastră a aşezat Dumnezeu temeliile pământului, a întins marea, a răspândit din belşug
peste ea văzduhul, iar deasupra acestuia a făcut să atârne cu negrăită înţelepciune firea focului, ca să spargă
nemărginirea înconjurată de răceala celor de jos şi ca să rămână stăpân, în loc, pe nemărginirea sa proprie. Chiar
dacă vieţuitoarele cele necuvântătoare sunt rânduite spre a fi de folos dăinuirii [oamenilor], acestea au existat
totuşi înaintea noastră, în vederea slujirii oamenilor, aşa precum cântă David în Psalmi [ 103, 14].
7. Aşadar, Cel ce ne-a plăsmuit pe noi a rânduit întreaga lume pentru întreţinerea trupului nostru, înainte chiar de
făurirea noastră din nefiinţă. Dar pentru îmbunătăţirea năravurilor şi pentru călăuzirea spre virtute, ce a făcut
oare Stăpânul cel de bine iubitor? El a plăsmuit în întregimea ei însăşi lumea aceasta ce încape sub simţuri, ca pe
un fel de oglindă a celor mai presus de lume, pentru ca, prin contemplare şi vedere duhovnicească în ea, să
ajungem la cele mai presus de lume ca [şi când ne-am urca] pe o scară minunată. Ne-a hărăzit o lege înnăscută
[naturală], ca pe un hotar neclintit şi ca pe un judecător ce nu poate fi înşelat şi ca pe un învăţător ce nu se lasă
târât în greşeală, aceasta fiind conştiinţa proprie existentă în fiecare om. Dacă am fi stăpâniţi în noi înşine de
fireasca înţelegere, nu am avea nevoie de alt învăţător pentru a pricepe ce este bine. Dacă s-ar învrednici cugetul
nostru să pătrundă de-a binelea dincolo de simţire, atunci [am înţelege cum] „cele nevăzute ale Lui se văd de la
facerea lumii, înţelegându-se din făpturi" precum zice Apostolul [Romani 1, 20].
8. Dumnezeu a deschis aşadar, prin firea Sa şi prin făptura creată, şcoala virtuţilor, aşezându-i El pe îngeri ca
păzitori, ridicând Părinţi şi Prooroci spre călăuzire, arătând semne şi minuni care duc la credinţă, dându-ne nouă
Legea cea scrisă, care ne ajută, alături de firea cugetătoare, să învăţăm rostul întregii zidiri. În cele din urmă,

pentru că noi nu am luat seama, dispreţuindu-le pe toate (o, câtă nepăsare din partea noastră şi câtă mărinimie şi
purtare de grijă din partea Celui ce ne-a iubit pe noi cu asupra de măsură!), El S-a dat pe Sine pentru noi,
golindu-Se de preaplinul dumnezeirii în vremea cea din urmă şi luând El firea noastră şi făcându-Se om
asemenea nouă, ni S-a descoperit ca învăţător al nostru. Şi El însuşi ne-a învăţat pe noi despre mărimea iubirii
Sale de oameni, înfăţişând aceasta cu fapta şi cu cuvântul, călăuzindu-i spre asemănarea întru compătimire pe
cei ce-L urmează şi, totodată, îndepărtându-i de gândul cel necompătimitor.
9. După ce S-a făcut iubit foarte de către fruntaşi, precum şi de către păstorii de turme şi de către cei stăpâni pe
bunurile lor, dar nu în aceeaşi măsură şi de către cei de-un sânge şi de-o rudenie cu El, iar dintre aceştia mai mult
de către părinţi pentru copii lor [?], Şi-a vădit prin aceştia din urmă iubirea Sa de oameni, înfăţişându-Se pe Sine
ca om şi ca Tată al nostru, al tuturor. Fiindcă pentru noi El S-a făcut om, iar prin botezul cel dumnezeiesc, ca şi
prin harul dumnezeiescului Duh Care sălăşluieşte în El, ne-a născut pe noi din nou.
10. Deci spune Scriptura că „un om avea doi fii". Chipul cugetării împarte în două firea [omenească] cea una
singură, iar deosebirea între virtute şi răutate menţine şi uneşte pe cei mulţi în două feluri. Căci şi noi uneori
spunem că sunt doi cel ce este unul după ipostas, atunci când vădeşte două feluri osebite de a se purta şi tot astfel
spunem despre mai mulţi că sunt unul singur, atunci când sunt de acord unul cu altul. „Şi a zis cel mai tânăr
dintre ei tatălui său...". Pe bună dreptate cel mai tânăr, căci iată-1 aducând o cerere tinerească şi lipsită de minte.
Dar chiar păcatul cugetat de el, dând naştere apostaziei, este şi el mai tânăr, căci reprezintă o descoperire mai
târzie, făcută prin reaua noastră alegere. Pe când virtutea este mai înainte născută, fiind din veşnicie în
Dumnezeu, iar în sufletul nostru aflându-se dintru început rânduită prin harul cel dumnezeiesc.
11. Şi venind fiul cel mai tânăr, spune Scriptura, a grăit către tatăl său: „Dă-mi partea ce mi se cuvine din avere!"
[Luca 15, 12]. Vai, ce nesăbuinţă! Nu i-a căzut în genunchi, nu s-a rugat implorându-1, ci a grăit pur şi simplu
acestea. Ba mai mult, el cere [partea sa] ca pe o datorie de la Cel ce dă har tuturor oamenilor. Dă-mi partea din
avere care mi se cuvine mie după lege, partea mea cea după dreptate. Şi care este legea şi de unde reiese din lege
că este drept ca părinţii să fie datori copiilor lor? Ci mai degrabă dimpotrivă, copiii sunt datori părinţilor lor,
chiar rânduiala firii vădind aceasta, întrucât copiii de la părinţii lor îşi iau existenţa. Dar şi aceasta este dovadă a
unei judecăţi de tânăr [necoapte].
12. Aşadar, ce face Cel ce trimite ploaie şi peste cei drepţi, şi peste cei nedrepţi şi Care face să răsară soarele şi
peste cei răi, şi peste cei buni? El le împarte - spune pilda - lor averea Lui. Iţi dai seama că omul acela şi
părintele lor este lipsit de nevoi şi trebuinţe? Căci [de nu ar fi fost lipsit de nevoi] nu ar fi împărţit doar în două şi
doar acestor doi feciori [toată averea sa], ci ar fi păstrat pentru Sine a treia parte din avere. Dar omul acela fiind
însuşi Dumnezeu, aşa precum spune David Proorocul, nu are nevoie de cele bune şi de folos ale noastre, ci a
împărţit doar acestor doi feciori întreaga avere, spune pilda, adică lumea întreagă a împărţit-o. Căci, aşa precum

firea cea una este împărţită prin cugetări felurite, tot aşa lumea aceasta, care e una, se împarte prin felurita ei
folosinţă. De fapt, unul spune către Dumnezeu: „Toată ziua, întins-am către Tine mâinile mele" [Psalmi 87, 10]
şi „De şapte ori pe zi Te-am lăudat" [Psalmi 118, 164] şi „Am strigat la ceas nepotrivit către Tine" [loc biblic
neidentificat] şi „Am nădăjduit în cuvintele Tale" [Psalmi 118, 42] şi „în zori de zi am ucis pe toţi păcătoşii
pământului" [loc neidentificat], adică am curmat toate poftele trupului ce stârnesc desfătarea pătimaşă. Iar cel ceşi petrece ziua cu vin, îmbiindu-se pe unde e rost de chef, îşi petrece apoi toată noaptea în fapte nevrednice şi
nelegiuite şi se grăbeşte să săvârşească viclenii ascunse sau face uneltiri pe faţă şi jafuri şi planuri necurate.
Oare nu au împărţit aceşti oameni noaptea cea una şi soarele cel unul, iar înainte de acestea propria lor fire, căci
aveau să o folosească potrivnic şi în dezbinare unii cu alţii? Dar Dumnezeu împarte tuturor, în chip nepărtinitor,
întreaga Sa zidire, lăsând ca fiecare s-o folosească după cum îi este voia.
13. Spune Evanghelia: „Şi nu după multe zile, adunând toate, fiul cel mai tânăr s-a dus într-o ţară depărtată..."
[Luca 15, 13]. Cum de nu a plecat îndată, ci după nu multe sau după puţine zile a plecat el? Diavolul cel mârşav,
care este uneltitor, nu l-a supus în acelaşi timp şi păcatului, şi vieţii după voinţa sa, ci cu încetul şi în chip viclean
l-a abătut [de la faptele cele bune], şoptindu-ne nouă şi grăind: „Şi tu, trăind după voia ta, iar nu purtând de grijă
şi cercetând Biserica lui Dumnezeu, nici aplecându-ţi urechea la învăţătorul Bisericii, vei putea să vezi şi să
cunoşti în tine datoria ta, fără să te îndepărtezi de bine". Când este despărţit careva de ceata cea sfântă a celor ce
cântă în Biserică şi de ascultarea sfinţilor învăţători, atunci el este dus departe şi de purtarea de grijă a lui
Dumnezeu, fiind părăsit faptelor sale celor rele. Căci Dumnezeu se află pretutindeni, dar unul singur stă departe
de bine: răul în care, prin păcat, ajungem departe de Dumnezeu şi Îl părăsim, căci „Nu vor sta călcătorii de lege
în preajma ochilor Tăi" [Psalmi 5, 5].
14. Înstrăinându-se astfel feciorul cel mai tânăr şi călătorind el într-o ţară depărtată, „acolo - spune Evanghelia şi-a risipit averea, trăind în desfrânări" [Luca 15, 13]. Dar în ce chip a risipit el averea sa? Înainte de toate,
mintea este averea şi bogăţia noastră după fire. Câtă vreme păzim nesmintite în noi deprinderile şi obiceiurile
care duc la mântuire, Îl avem pe Dumnezeu însuşi, mintea cea dintâi şi cea de Sus, împreună stătător cu noi.
Dacă deschidem poarta pentru patimi, de îndată mintea se risipeşte, rătăcind în tot ceasul în jurul celor trupeşti
şi pământeşti, în jurul plăcerilor de multe feluri şi în jurul gândurilor pătimaşe cu privire la acestea. Cugetarea
dreaptă este bogăţia minţii, care, stăruind în ea, o face să deosebească ce este mai bine de ce este mai rău, până
când mintea însăşi va căpăta stăruinţă în porunci şi în tainele credinţei [simboluri], dând ascultare Tatălui celui
de Sus. Dacă mintea se strică, atunci şi dreapta cugetare se risipeşte în desfrânare şi în nesăbuinţă, relele
împărţindu-se între acestea două.
15. Lucrul acesta poţi să-l vezi la toată virtutea noastră şi la toată puterea, care ne sunt adevărata bogăţie, spre
care aplecându-se răul cel de multe feluri, degrabă o risipeşte. Căci însăşi mintea îşi îndreaptă dorinţa sa şi

năzuieşte către Dumnezeu cel Unul şi cu adevărat viu, singurul Care este bun, singurul pe Care se cade să-L
dorim, singurul Care este neatins de vreo suferinţă şi izvoditor a toată bucuria. Dar când mintea se leneveşte,
puterea sufletului pentru dragostea cea adevărată cade şi e izgonită de la Cel ce trebuie dorit cu adevărat, fiind
târâtă în desfătări de feluritele ispite ale vieţii, iar de aici risipită spre pofta de mâncări ce nu sunt trebuincioase,
iar de acolo spre poftirea unor lucruri fără nici un folos; iar pe de altă parte mintea este trasă înapoi spre dorirea
slavei deşarte şi întunecătoare. Şi astfel e făcut ţăndări nefericitul om, încât împovărat de feluritele şi
numeroasele griji cu privire la acestea, nu mai priveşte cu bucurie nici măcar soarele şi nu mai respiră cu
mulţumire nici măcar aerul, care sunt o bogăţie de obşte, dată tuturor deopotrivă.
16. Însuşi cugetul nostru, întrucât nu se leapădă şi nu stă departe de Dumnezeu, întărâtă mânia pe care o nutrim
lăuntric faţă de diavol, folosindu-se de vitejia sufletului în lupta cu patimile cele rele, împotriva stăpânitorilor
întunericului şi duhurilor răutăţii. Dacă mintea nu ar da ascultare poruncilor cu care Dumnezeu o înarmează, ea
s-ar învrăjbi cu cei ce îi sunt aproape, s-ar umple de furie nebunească împotriva celor de un neam şi de un soi cu
ea, s-ar face fiară sălbatică împotriva celor ce nu ar fi de acord cu poftele ei cele necugetate. Şi vai, omul ar
deveni ucigaş de oameni, făcându-se asemenea nu numai dobitoacelor lipsite de cugetare, ci chiar vieţuitoarelor
celor târâtoare şi veninoase, devenind scorpion, şarpe, odraslă a viperelor cel ce a fost orânduit să fie printre fiii
lui Dumnezeu! Vezi cum a risipit omul şi a pierdut averea lui? Spune Evanghelia: „Şi după ce a cheltuit totul, s-a
făcut foamete mare în ţara aceea, şi el a început să ducă lipsă" [Luca 15, 14]. Dar el, ca unul ce era risipitor, încă
nu s-a gândit la întoarcerea sa, drept care, „ducându-se, s-a alipit el de unul din locuitorii acelei ţări, şi acesta l-a
trimis la ţarinile sale, să păzească porcii" [Luca 15, 15].
17. Cine sunt oare locuitorii şi căpeteniile ţării aceleia îndepărtate de Dumnezeu? Fără îndoială şi întru totul sunt
demonii, dintre care fiul cel risipitor s-a aşezat la o căpetenie desfrânată şi un mai mare al vameşilor, un mare
tâlhar şi un începător de răscoală. Căci viaţa porcească lasă să se înţeleagă prezenţa tuturor patimilor, din pricina
necurăţeniei celei mai mari cu putinţă. Iar cei ce se bălăcesc, rostogolindu-se în mocirla patimilor lor, sunt porci.
Şi fiul cel mic, fiindu-le lor înaintestătător, ca unul ce-i întrecea pe toţi prin viaţa sa moleşită şi pătimaşă, nu a
putut să se sature cu roşcovele pe care le mâncau porcii, ceea ce va să spună că nu mai ajungea să se sature de
poftele sale.
18. Cum oare firea trupului nu mai era îndeajuns ca să slujească poftelor celui neînfrânat? Aurul şi argintul, dacă
ajung la un iubitor de aur şi de argint, sporesc pofta şi cerinţa de ele, şi cu cât s-ar scurge mai mult aur şi argint,
cu atât ar fi mai poftit şi cerut. Aproape că lumea întreagă nu ar fi de ajuns unui singur iubitor de putere şi unui
singur lacom de averi. Întrucât sunt mulţi cei de acest fel, iar lumea este una singură, cum ar fi cu putinţă oare ca
vreunul dintre aceştia să afle săturarea poftei sale? Astfel şi acela, lepădându-se de Dumnezeu, nu putea să se
sature. Căci, spune Evanghelia, nimeni nu-i dădea să se sature [vezi Luca 15, 16]. Cine i-ar fi putut da să se

sature? Dumnezeu era departe de el. Dumnezeu cu Care şi prin vederea Căruia ajunge lesne să se sature cel careL contemplă, după cuvântul acela: „Sătura-mă-voi când se va arăta slava Ta" [Psalmi 16,15]. Diavolul însă nu
voia să aducă săturarea patimilor celor mârşave, întrucât săturarea de cele schimbătoare şi deşarte preschimbă
îndeobşte legătura cu ele. Pe bună dreptate, nimeni nu i-a dat lui [fiului risipitor] să se sature.
19. Cu greu, aşadar, şi-a revenit la dreapta judecată acela care se îndepărtase de tatăl său, dar înţelegând [în cele
din urmă] până la ce măsură a mârşăviei ajunsese, a plâns în sine, spunând: „Câţi argaţi ai tatălui meu sunt
îndestulaţi de pâine, iar eu pier aici de foame!" [Luca 15, 17]. Cine sunt oare argaţii? Sunt aceia care, prin
ostenelile pocăinţei şi prin smerenie, au dobândit mântuirea drept răsplată. Iar fii sunt aceia care s-au supus
poruncilor Lui, prin iubirea lor faţă de Dânsul, precum însuşi Domnul a zis: „Cel ce are poruncile Mele şi le
păzeşte, acela este care Mă iubeşte" [Ioan 14, 21].
20. Feciorul cel mai tânăr, căzând de la vrednicia de fiu şi îndepărtându-se de patria sa cea sfântă, şi foamei fiind
lăsat, şi-a venit în fire, cunoscându-se pe sine, şi s-a smerit, spunându-şi în cele din urmă: „Sculându-mă, mă voi
duce la tatăl meu şi îi voi spune: Tată, am greşit la cer şi înaintea ta!" [Luca 15, 18]. Am spus la început, în chip
foarte nimerit, că tatăl acela este Dumnezeu. Dar cum ar fi păcătuit faţă de Cer fiul acela care s-a lepădat de tatăl
său, dacă Tatăl său n-ar fi fost ceresc? Căci fiul mai mic spune: „am greşit la cer", ceea ce va să zică: am păcătuit
faţă de sfinţii care sunt în cer şi a căror cetate se află în ceruri; „şi înaintea ta", Care dimpreună cu sfinţii Tăi
locuieşti în cer. Şi grăieşte, de asemenea: „Numai sunt vrednic să mă numesc fiul tău; fă-mă ca pe unul din
argaţii tăi!" [Luca 15, 19]. Înţelepţit cum se cuvine de micimea stării sale de acum, el
spune „fă-mă"; căci un om nu urcă de la sine treptele virtuţii, dacă nu este înălţat şi fără voinţa sa. Şi mai spune
Evanghelia: „Şi, sculându-se, a venit la tatăl său. Şi încă departe fiind el, l-a văzut tatăl său...". Cum [se înţelege
aceasta, că] venea şi era încă departe de el, din care pricină tatăl său, milostivindu-se de el, i-a ieşit în
întâmpinare? Fiindcă omul ce se căieşte din suflet, prin năzuinţa sa cea bună şi prin lepădarea de păcat ajunge la
Dumnezeu. Asuprit în cuget de obiceiul cel rău şi de prejudecăţile sale, el este încă departe de Dumnezeu şi are
nevoie de mult sprijin şi de multă îndurare de Sus spre a ajunge el să se mântuiască.
21. De aceea şi Tatăl milostivirilor coborând l-a întâmpinat şi îmbrăţişându-1 l-a sărutat, şi a poruncit slujitorilor
Săi, adică preoţilor, să-l înveşmânteze în haina Sa cea mai bună, adică în vrednicia de fiu, pe care o îmbrăcase şi
mai înainte prin Sfântul Botez, şi să pună inel în degetul lui, adică în partea activă a sufletului său, care se
vădeşte prin mână, să-i aşeze pecetea virtuţii lucrătoare, zălog al moştenirii viitoare, apoi să-i pună şi încălţări în
picioarele sade, [adică încălţându-1] cu paza dumnezeiască şi cu siguranţa care să-i dea lui putere să calce peste
şerpi şi peste scorpioni şi peste toată puterea vrăjmaşului. Apoi a dat poruncă să se aducă viţelul cel îngrăşat, să-l
înjunghie şi să-l ofere spre mâncare. Dar viţelul acela este Domnul însuşi, Care Se smulge din taina dumnezeirii

şi din însuşi tronul cel de sus, aşezat peste toate, arătându-Se pe pământ ca om; iar ca viţel este jertfit pentru noi,
păcătoşii şi este jertfit ca viţel îngrăşat, adică oferindu-ni-se nouă ca pâine, spre hrană.
22. Dumnezeu dimpreună cu sfinţii Săi Se bucură şi Se desfată întru acestea, căci, unind preocupările noastre
omeneşti cu cea mai mare iubire de oameni cu putinţă, spune: „Veniţi să mâncăm şi să ne bucurăm!". Dar fiul cel
mai mare se aprinde de mânie. Iarăşi se cade a cugeta la iudeii care se umplu de mânie pentru chemarea
neamurilor păgâne, adică la acei învăţători şi farisei scandalizaţi că Domnul îi primeşte pe păcătoşi şi mănâncă la
masă împreună cu ei. Dacă vrei să înţelegi acestea şi despre cei drepţi, ce este oare de mirare dacă cel drept nu
cunoaşte bogăţia bunătăţii lui Dumnezeu, care covârşeşte toată mintea? Tocmai de aceea este el mângâiat de
către Părintele tuturor şi învaţă cele cuvenite, spunându-i-se lui: „Tu totdeauna eşti cu mine" şi împărtăşindu-i-se
bucuria cea neschimbătoare: „Trebuie să te bucuri şi să te veseleşti, căci fratele tău acesta mort era şi a înviat,
pierdut era şi s-a aflat" [vezi Luca 15,31 -32]; mort era prin păcat şi a trăit din nou prin pocăinţă, pierdut era prin
sine însuşi şi a fost aflat în Dumnezeu. Iar o dată aflat, s-a umplut cerul de bucurie, după cum este scris: „Că aşa
şi în cer va fi mai multă bucurie pentru un păcătos care se pocăieşte..." [Luca 15, 7].
23. Care este pricina din care, mai cu seamă, s-a mâhnit fiul cel mai mare? El spune: „... mie niciodată nu mi-ai
dat un ied, ca să mă veselesc împreună cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău, care ţi-a mâncat averea
cu desfrânatele, ai înjunghiat pentru el viţelul cel îngrăşat" [Luca 15, 29-30]. Aşa de mari şi de însemnate sunt
harismele pe care ni le hărăzeşte nouă Dumnezeu, încât şi îngerii au dorit să privească cu luare aminte la cele
dăruite nouă prin înomenirea Sa, precum spune fruntaşul Apostolilor, Petru. De aceea şi cei drepţi au năzuit ca
chiar înainte de vreme să meargă la Hristos, aşa precum şi Avraam a vrut să vadă ziua Lui. Dar Hristos nu a venit
atunci, iar când a venit. El nu a venit ca să cheme la pocăinţă pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi şi mai presus de
acestea, a venit anume spre a fi răstignit El, Cel ce a ridicat păcatul lumii. „Iar unde s-a înmulţit păcatul, a
prisosit harul" [Români 5,

20].

24. Când cei drepţi aduc învinuiri, Dumnezeu nu le dă lor nici măcar unul dintre iezi, adică dintre păcătoşi, iar
faptul acesta se vădeşte din multe şi mai cu seamă din pilda sfântului şi fericitului Car-pos . Căci acesta nu
numai că nu a dat ascultare unor oameni răi, ce spuneau că nu li se cade să trăiască acelor necredincioşi care
strâmbă căile Domnului cele drepte, dar el a simţit pe sine mânia dumnezeiască şi a aflat nespus de
înfricoşătoare temeiuri care îl călăuzeau spre cunoaşterea răbdării lui Dumnezeu celei de negrăit şi mai presus de
minte, care temeiuri îl îndemnau nu numai să nu se scoale împotrivă, ci chiar să se roage pentru cei ce-şi petrec
viaţa în răutăţi, întrucât Dumnezeu le oferă şi acelora o vreme de pocăinţă. Iar Dumnezeul celor ce s-au pocăit,
Părintele milostivirilor, ca să arate marea Lui dărnicie faţă de cei ce s-au întors către EI prin căinţă, în acest chip
a întocmit această pildă [a fiului risipitor].

25. Să ne apucăm şi noi aşadar, fraţilor, de lucrarea pocăinţei, ferindu-ne de cel rău şi de turmele lui. Să stăm
departe de porci şi de roşcovele care îi hrăneau pe ei, adică de patimile cele spurcate şi de cele ce-s legate de
acestea. Să stăm departe de păşunea cea rea, adică de reaua nărăvire. Să fugim noi din ţara patimilor, care sunt
necredinţa, pofta nesăturată şi necumpătarea, unde e foamete mare de cele bune şi patimi mai rele decât foamea.
Să alergăm către Tatăl nestricăciunii şi Dătătorul de viaţă, pe calea vieţii prin virtuţi. Căci acolo Îl vom afla pe
El, în marea Lui iubire de oameni, ieşindu-ne în în-tâmpinare şi hărăzindu-ne nouă iertarea păcatelor noastre,
semnul nestricăciunii, arvuna moştenirii viitoare. Ca şi fiul risipitor, care, precum am învăţat de la Mântuitorul,
până când a fost în ţara patimilor, chiar dacă a chibzuit şi a grăit cuvinte de pocăinţă, nu a dobândit nimic bun, ci
numai părăsind acele fapte ale păcatului şi degrabă venind către tatăl său, a ajuns să capete chiar mai mult decât
nădăjduia şi a rămas mai înainte cu smerenia, înţelept şi drept, păstrând în el neatinsă sfinţenia harului
dumnezeiesc.
26. Pe care [har] fie ca şi noi toţi să-l dobândim şi să-l păstrăm neîmpuţinat, astfel încât în veacul ce va să vie să
ne bucurăm, împreună cu risipitorul cel mântuit, în Ierusalimul cel de Sus, maica celor ce trăiesc, Biserica celor
întâi născuţi întru Hristos, Domnul nostru. Căruia I se cuvine toată slava în veci. Amin.

Omilia 4 - Despre a doua venire a lui Hristos
1. În Duminica trecută Biserica a făcut pomenire despre neasemuita iubire de oameni pe care Dumnezeu ne-o
arată nouă, prin pilda risipitorului care a fost mântuit. În Duminica de astăzi Biserica ne învaţă despre
înfricoşătoarea judecată viitoare a lui Dumnezeu şi despre cum să ne-o facem la rândul ei folositoare, urmând
cuvintele proorocilor. Căci spune Scriptura: „Mila şi judecata Ta voi cânta Ţie, Doamne" [Psalmi 100, 1] şi
încă: „O dată a grăit Dumnezeu, aceste două lucruri am auzit: că puterea este a lui Dumnezeu şi a Ta, Doamne,
este mila; că Tu vei răsplăti fiecăruia după faptele lui" [Psalmi 61, 11]
2. Îndurarea şi îndelunga răbdare preced judecata dumnezeiască, întrucât Dumnezeu posedă şi cuprinde în Sine,
mai presus de toate, întreaga virtute, fiind El în acelaşi timp şi drept şi milostiv, căci mila Sa nu se împotriveşte
judecăţii Sale, după cuvântul care stă scris: „Nu e bine ca la judecată să cauţi la faţa oamenilor" [Pilde 24, 23].
Dumnezeu a împărţit cu dreptate fiecărui lucru sorocul său, rânduind vremea de faţă pentru milostivire, iar
vremea viitoare pentru răsplată. Şi din această pricină harul Duhului Sfânt a orânduit cele săvârşite în Sfânta

Biserică în aşa fel încât să cunoaştem noi că primim iertare pentru păcatele noastre şi să ne grăbim încă din
această viaţă să dobândim milostivirea cea veşnică, fâcându-ne pe noi vrednici de dumnezeiasca iubire de
oameni. Pentru că judecata este lipsită de milă pentru cel ce nu se arată el însuşi milostiv.
3. Cu privire la milostivirea cea cu neputinţă de zugrăvit a lui Dumnezeu către noi, nu demult am vorbit pe
îndelete; astăzi cuvântul nostru va fi despre a doua venire a lui Hristos şi despre judecata cea înfricoşătoare ce se
va face atunci, ca şi despre cele împlinite în chip negrăit prin ea: „Cele ce ochiul n-a văzut şi urechea n-a auzit, şi
la inima omului nu s-au suit” [1 Corinteni 2, 9], care întrec şi covârşesc nu numai simţirea, ci şi mintea şi
cugetarea omenească în afara Duhului Sfânt. Căci Dumnezeu este Cel ce le ştie pe toate şi El are să judece întreg
pământul, El, Cel ce ne învaţă pe noi despre acestea, coborând totuşi la puterea de înţelegere a celor învăţaţi de
El, prin cuvinte potrivite şi pe măsura minţii noastre. Pentru aceasta şi tunetul, şi norii şi trâmbiţa, şi tronul Său,
şi cele asemănătoare acestora, ne sunt dinainte pomenite şi înfăţişate, deşi noi aşteptăm ceruri noi şi pământ nou,
după cele binevestite de El, căci cele existente acum sunt hărăzite schimbării.
4. Dacă fie şi numai cele grăite şi înfăţişate astfel cu pogorământ umplu şi întunecă de groază sufletul celor ce le
ascultă cu luare aminte, cine va [putea] îndura atunci plinirea acelor fapte? Ce fel trebuie să fim noi şi cum se
cade să chivernisim sfinţenia şi cucernicia vieţii noastre, aşteptând venirea zilei Domnului? în care [zi], după
spusa dumnezeiescului Petru, „cerurile vor pieri cu vuiet mare, stihiile, arzând, se vor desface, şi pământul şi
lucrurile de pe el se vor mistui" [II Petru3, 10; vezi şi 3, 12:

.. cerurile, luând foc, se vor nimici, iar stihiile,

aprinse, se vor topi"]. Mai înainte de acestea, se va da însă în vileag urgia cea grea a lui Antihrist împotriva
credinţei, ca şi înfăţişarea şi ocările lui, care dacă nu ar fi scurtate, fiind îngăduite doar pentru puţină vreme, nu
s-ar mântui nici un trup omenesc, precum spune Domnul în Evanghelie [Matei 24, 22; Marcu 13, 20]. De aceea
dă El poruncă celor apropiaţi, zicând: „Privegheaţi dar în toată vremea rugându-vă, ca să vă întăriţi să scăpaţi
de toate acestea care au să vină şi să staţi înaintea Fiului Omului" [Luca 21, 36].
5. Aşadar, toate acestea umplu [sufletul] de o groază cumplită, dar pe aceia care îşi cheltuiesc viaţa lor în
necredinţă, în nedreptate, în nepăsare şi în lipsă de grijă îi ameninţă lucruri încă şi mai înfricoşătoare decât cele
spuse mai sus, aşa precum însuşi Domnul grăieşte: „Atunci... vor plânge toate neamurile pământului..."
[Matei24, 30]. Iar prin „neamuri ale pământului" se înţeleg aceia care nu vor da ascultare Celui ce vine din cer,
aceia care nu-L cunosc şi nu-L cheamă pe Tatăl cel ceresc, nici nu se înalţă la înrudirea cu El după asemănare,
prin faptele săvârşite de ei. Şi iarăşi ca o cursă şi ca o mreajă va veni ziua aceea peste toţi care stau în josnicie pe
faţa întregului pământ, adică [peste] cei ce stăruie în orgii şi în beţii şi în desfătări şi în griji legate de viaţa lor
[cea deşartă], fiind ţintuiţi ca în cuie şi dedaţi pe de-a-ntregul frumuseţilor amăgitoare ale simţurilor, bogăţiei,
slavei [de sine] şi plăcerii. De fapt, prin „faţa pământului" se înţelege în chip învăluit părelnica dulceaţă a celor
pământeşti, iar prin faptul că se spune despre acei oameni că „stau" se arată râvna lor neprecupeţită întru cele de

jos. Iar prin asemenea cuvinte sunt puşi în legătură cei ce păcătuiesc - fără să se pocăiască în cele din urmă - cu
oamenii cei nelegiuiţi, aşa precum şi Isaia a grăit mai dinainte: „Vor arde în foc nelegiuiţii şi păcătoşii laolaltă, şi
nimeni nu va putea să-i stingă" [Isaia 1,31]. Cât despre noi, cetatea noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm
Mântuitor, pe Domnul Iisus Hristos, după cum spune Apostolul [vezi Filipeni 3, 20]; şi „voi nu sunteţi din lumea
aceasta", a spus Mântuitorul către ucenicii Săi [Ioan 15, 19], către care zice încă: „Iar când vor începe să fie
acestea, prindeţi curaj şi ridicaţi capetele voastre, pentru că răscumpărarea voastră se apropie" [Luca 21, 18].
6. Luaţi aminte cum cei ce trăiesc după poruncile lui Hristos se umplu de bucurie şi negrăită slobozenie pentru
cele ce se petrec îndată după acestea, pe când cei ce trăiesc după trup se umplu de ruşine, de suferinţă şi de
amărăciune. Precum şi Pavel strigă, spunând: „Dumnezeu... va răsplăti fiecăruia după faptele lui: viaţă veşnică
celor ce, prin stăruinţă în fapta bună, caută mărire, cinste şi nestricăciune, iar iubitorilor de ceartă, care nu se
supun adevărului, ci se supun nedreptăţii: mânie şi furie. Necaz şi strâmtorare peste sufletul oricărui om care
săvârşeşte răul..." [Romani 2, 6-9]. Căci altădată, pe vremea lui Noe, când păcatul se înmulţise şi se răspândise,
cucerind aproape tot neamul omenesc, s-a iscat potop de la Dumnezeu, nimicind toată suflarea, iar păstrat a fost
numai singur omul cel drept, cu toată familia sa, pentru a doua naştere a lumii. Şi după aceasta iarăşi Dumnezeu
a tăiat în parte răutatea păcatului, care crescuse nestânjenit, înlăturând prin foc pe sodomiţi, înecând cu totul în
mare pe ostaşii lui Faraon, iar pe neamul cel prea semeţit al iudeilor l-a istovit şi l-a mistuit prin foame, prin
răzmeriţă, prin boli şi prin pătimiri amarnice.
7. Doctorul de obşte al tuturor nu s-a folosit pentru neamul nostru de leacuri tari şi grele, ci El ne-a hărăzit ca
toate cele de folos spre tămăduire să ne fie nouă ca nişte ierburi plăcute; fiindcă El a făcut să se ridice Părinţi, nea arătat Prooroci, a împlinit Minuni, ne-a dat o Lege şi a trimis Îngeri. Şi întrucât chiar toate acestea s-au arătat
slabe faţă de pornirea cea nestrunită a răutăţii noastre, Însuşi Dumnezeu Cuvântul, aplecând cerurile spre
pământ, a coborât la noi, acesta fiind marele leac spre tămăduirea marilor păcate. Şi făcându-se El întru totul
asemenea nouă, în afară de păcat, a nimicit păcatul în Sine şi, întărindu-ne, a stăvilit ţepuşa păcatului şi pe
stăpânitori şi pe împreună-lucrătorii păcatului i-a arătat ca plini de necinste prin crucea Sa, iar prin moartea Sa la surpat pe cel ce avea stăpânirea morţii [Evrei 2, 14].
8. Şi precum în vremea lui Noe i-a nimicit înecându-i în apă pe cei păcătoşi, tot astfel mai târziu a copleşit
păcatul prin dreptatea Sa şi prin harul Său, şi S-a făcut pe Sine nemuritor, ca o mlădiţă şi pârgă a lumii celei
veşnice şi ca o pildă şi mărturie a învierii nădăjduite de noi în chip nemincinos. Căci El a înviat şi a fost primit în
ceruri. El i-a trimis pe apostoli în toată lumea locuită şi El a scos la iveală o ceată nu puţin numeroasă de
mărturisitori, a statornicit puzderie de învăţători şi a vădit [lumii întregi] biserici ale celor cuvioşi, nelăsând
deoparte nimic din cele cuvenite. Ci iată că a văzut cum răul iarăşi a crescut atât de mult, prin alegerea noastră
de bunăvoie, sau mai degrabă a fost văzut răul înălţîndu-se într-atât încât oamenii în acea vreme se închinau până

la pământ lui Antichrist şi ascultau de el, părăsind pe însuşi adevăratul Dumnezeu şi pe Hristosul Său cel
adevărat, Care în curând va coborî din ceruri, cu putere şi cu slavă multă, dar ne mai având milă şi iertare, ci
pedepsind pe cei ce prin faptele lor cele viclene şi-au adunat, în loc de altă comoară, mânia lui Dumnezeu, în
chiar vremea milostivirii Sale. Şi El îi va lepăda dându-i focului pe cei neputincioşi să se tămăduiască,
înlăturându-i din rândul celor sănătoşi, ca pe nişte mădulare putrezite, urmând să-i răscumpere, din mijlocul
celor păcătoşi, pe cei ce sunt ai Lui şi să-i facă pe ei moştenitori ai Împărăţiei
Cerurilor.
9. Şi Cel ce toate le stăpâneşte, îndată după spurcata slobozire a lui Antihrist, va aduce neorânduială şi tulburare
peste toate, după cuvântul acela rostit de către Prooroc: „Eu voi cutremura cerul şi pământul" [Agheu 2, 21].
Aşadar, pe dată El aduce neorânduială şi tulburare în lume, şi surpă muntele cel mai înalt decât toate şi închide
bolta cerului, şi amestecă pământul cu foc, şi răstoarnă totul de-a valma, jos ridicând, cum se spune, temeliile
obşteşti ale pământului, iar sus - mulţimea stelelor, ca pe nişte furtuni cu neputinţă de zugrăvit, aruncându-le pe
capetele celor care în chip idolatru se închină răului, pentru ca prin ei, cei dintâi, să fie pedepsiţi cei ce se încred
lui Antihrist, cărora li s-a înţepenit mintea, pentru că ei au crezut în cel potrivnic ca în Dumnezeu. Apoi,
arătându-Se El cu slavă negrăită, la glasul unei trâmbiţe lesne de recunoscut, pe toţi îi aduce la viaţă printr-o
suflare, precum altădată pe strămoşul tuturor, orânduindu-i dinaintea Lui, înviaţi, pe toţi cei răposaţi de veacuri.
Iar pe cei nelegiuiţi nu îi va aduce la judecată şi nu îi va socoti vrednici de nici un cuvânt. Căci nu se vor scula
nelegiuiţii spre judecată, precum este scris, ci spre osândire.
10. Supuse vor fi judecăţii toate ale noastre, după glasul Evangheliei citite astăzi [Matei 25, 31-46], care spune:
„Când va veni Fiul Omului în slava Sa şi toţi îngerii Săi împreună cu El” [25, 31]. Căci în vremea celei dintâi
veniri a fost ascunsă slava dum- nezeirii Sale de către trup, pe care trup l-a luat de la noi şi pentru noi; acum este
ascuns în cer, la Tatăl, împreună cu trupul cel asemenea cu Dumnezeu; atunci însă toată slava Sa va fi
descoperită. Căci El Se va arăta plin de strălucire, de la Răsărit până la Apus, străluminând totul cu razele
dumnezeirii Lui, când trâmbiţa cea obştească şi de viaţă făcătoare va răsuna cu putere în tot locul şi pe toate le va
chema deodată către El. Iar pe îngeri i-a adus şi prima dată, dar în chip nevăzut, ţinându-le în frâu zelul
împotriva vrăjmaşilor lui Dumnezeu; atunci însă pe faţă îi va aduce, şi nimic nu va trece sub tăcere, ci va învinui
şi va da chinurilor pe cei necredincioşi.
11. Aşadar, „când va veni Fiul Omului întru slava Lui şi toţi sfinţii îngeri cu El", spune Scriptura, „atunci va
şedea pe tronul slavei Sale". Căci şi proorocul Daniel a văzut mai dinainte şi a grăit demult: „Am privit - zice el până când au fost aşezate scaune şi S-a aşezat Cel vechi de zile... mii de mii Îi slujeau şi miriade de miriade
stăteau înaintea Lui!... Şi iată, pe norii cerului venea cineva ca Fiul Omului, şi EI a înaintat până la Cel vechi de
zile, şi a fost dus în faţa Lui. Şi Lui I s-a dat stăpânirea, slava şi împărăţia; şi toate popoarele, neamurile şi

limbile Îi slujeau Lui..." [Daniel 7, 9-10; 13-14], Potrivit cu aceasta şi Sfânta Evanghelie spune: „Şi se vor
aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de capre" [Matei
25, 32]. Domnul numeşte „oi" pe cei drepţi, ca pe unii ce sunt blânzi şi cuvioşi şi-L urmează pe El pe calea cea
dreaptă, calea virtuţilor, întru asemănarea Lui; întrucât şi El a fost numit „Miel" de către Înaintemergătorul şi
Botezătorul, care a spus: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii" [Ioan 1, 29]. Şi El numeşte
„capre" pe cei păcătoşi, pentru că sunt peste măsură de cutezători şi fără rânduială şi rătăcitori pe ţărmurile
abrupte ale păcătului. Şi pe cei dintâi, spune El, îi va aşeza de-a dreapta Sa, ca pe unii ce sunt lucrători de fapte
bune, iar pe cei care nu sunt astfel îi va aşeza de-a stânga. „Atunci va spune împăratul...", zice Scriptura; şi nu
desluşeşte ce împărat şi al cui este, întrucât nu este altul decât El; căci chiar dacă acolo mulţi sunt domni şi regi,
totuşi unul singur este cu adevărat Domn, unul împărat, unul Stăpân peste toate. Aşadar, va spune atunci, către
cei de la dreapta Sa, Cel ce singur este împărat: „Veniţi, binecu-vântaţii Tatălui Meu, să moşteniţi împărăţia cea
pregătită vouă de la întemeierea lumii" [Matei 25, 34].
12. Cu adevărat, întemeierea lumii dintru început aceasta avea în vedere şi în acest scop voinţa aceea cerească şi
atotîncepătoare a Tatălui - potrivit căreia îngerul Marelui Sfat al Tatălui, nu numai după chipul, ci şi după
asemănarea Sa proprie - l-a făcut pe om făptură vie, ca să poată oarecând să cuprindă mărimea împărăţiei celei
cereşti, fericirea moştenirii celei dumnezeieşti, împlinirea binecuvântării Tatălui celui de Sus, prin Care toate sau făcut, cele văzute şi cele nevăzute; căci El nu a grăit numai despre lumea cea cunoscută prin simţuri, ci a spus,
fără altă desluşire, „lumea" - atât cea cerească, cât şi cea pământească. Şi nu doar atât, ci şi golirea de slavă
[chenoza] cea dumnezeiască şi de negrăit, orânduirea teandrică, patimile cele mântuitoare şi tainele toate au fost
mai dinainte rânduite în scopul acesta, în chip prea înţelept şi prevăzător, pentru ca tot cel ce străluceşte prin ele,
plin de credinţă, în vremurile de acum, să audă de la Mântuitorul: „Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine
ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria domnului tău" [Matei 25, 21]. Veniţi - zice El să moşteniţi şi lumea cea statornică şi neschimbată şi cerească, voi, cei ce v-aţi folosit bine, după cât socot, de
lumea cea pământească şi stricăcioasă şi trecătoare: „Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am
fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi
cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine" [Matei 25, 35].
13. Se cuvine să cercetăm acum din ce pricină s-a făcut amintire numai de milostenie, şi de ce, în virtutea acestei
milostenii, a dat El binecuvântarea şi moştenirea şi împărăţia. Dar nu numai de ea s-a amintit celor ce dau
ascultare cu pricepere; întrucât şi mai sus El i-a numit pe cei ce o înfăptuiesc pe ea „oi", iar prin această
denumire El a mărturisit asemănarea lor cu Dânsul şi întreaga lor virtute, apoi că aceştia, în toată clipa, sunt gata
să meargă la moartea cea nespus de bună, după cum El Însuşi a fost adus spre junghiere şi ca un miel fără de glas
dinaintea celui care îl tunde, aşa nu Şi-a deschis gura Sa, precum stă scris [vezi Faptele Apostolilor 8, 32; Isaia
53,7].

14. Aşadar, Domnul laudă şi cinsteşte binefacerea celor ce sunt în felul acela; căci este de trebuinţă ca aceasta să
fie pildă şi rod al dragostei, pentru ca astfel cel ce va moşteni împărăţia cea veşnică să se afle cu un cap mai
presus de toate celelalte virtuţi. Este ceea ce a arătat Domnul prin pilda celor zece fecioare [Matei 25,11 ]; căci
nu a intrat orişicare la Mirele cel dumnezeiesc, ci doar fecioarele împodobite, ceea ce nu s-ar fi putut fără trudă şi
înfrânare şi multe şi felurite lupte pentru virtute; iar pe deasupra ele ţineau în cele două mâini candele, adică
mintea lor şi cunoştinţa cea în ea veghetoare, fiind aceasta partea făptuitoare a sufletului, vădită prin mâini, care
îl trage în sus şi îl înalţă şi îl închină lui Dumnezeu, străluminându-i viaţa şi unind-o cu strălucirile cele de sus.
Este nevoie însă şi de untdelemn din belşug, ca să fie îndestulător arderii candelelor. Iar untdelemnul înseamnă
dragostea, care este întâistătătoarea virtuţilor. Aşa precum, dacă ai aşeza temeliile şi ai ridica zidurile, dar n-ai
pune deasupra acoperişul, ai face cu totul nefolositoare întreaga zidire, tot aşa, dacă ai dobândi întreaga virtute,
dar pe deasupra n-ai dobândi şi dragostea, toate celelalte virtuţi ar rămâne lipsite de preţ şi nefolositoare. Iar
acoperişul casei nu poate fi ridicat fără să fie sprijinit şi întărit de celelalte.
15. Prin urmare, Domnul dăruieşte moştenirea Sa acelora care au pus, peste celelalte virtuţi, pecetea faptelor
dragostei; şi ei au alergat către dragoste fie printr-o viaţă nepătată, fie prin pocăinţă. Dintre aceştia, eu îi numesc
pe cei dintâi „fii", întrucât sunt păzitori ai naşterii din nou celei tainice a lui Dumnezeu; pe ceilalţi eu îi numesc
„năimiţi", ca unii care, prin ostenelile de multe feluri ale pocăinţei şi ale smereniei, au chemat înapoi harul ca pe
o răsplată a lor.
16. De aceea în Sfintele Evanghelii, după ce mai întâi a tâlcuit, în fel şi chip, cele ale judecăţii, le-a lămurit apoi
şi pe cele ale dragostei, ca una care sau împlineşte sau aduce înapoi virtuţile înşirate mai înainte. Dar cei drepţi
vor răspunde spunând: „Doamne, când te-am văzut noi flămând şi Ţi-am dat să mănânci? Sau însetat şi Ţi-am
dat să bei? Sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat? Sau când "Te-am văzut
bolnav sau în temniţă şi am venit la Tine?" [Matei 25, 37-39]. Vedeţi pe cei de-a dreapta că sunt numiţi şi cei
drepţi? Aşadar mila lui Dumnezeu li se dă lor din pricina dreptăţii şi cu dreptate. Vedeţi că şi o altă virtute,
smerenia, mărturiseşte pentru cei drepţi prin împlinirea dragostei, ca o întăritură de apărare înălţată la timpul
cuvenit? Căci cei drepţi întăresc şi încredinţează că sunt nevrednici de vestirea virtuţilor lor şi de laudele aduse
lor, ca unii ce nu au făcut nimic bun, deşi se mărturiseşte despre ei că nu au lăsat nesăvârşită nici una dintre
faptele cele bune.
17. Din această pricină, socot eu, Domnul i-a dezlegat pe aceştia să arate că sunt aşa şi să se înalţe ei prin
smerenie şi să capete de la El, pe bună dreptate, harul, pe care-1 dăruieşte din belşug celor smeriţi: „Dumnezeu
celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriţi le dă har" [Iacov4, 6; vezi şi Pilde 3, 34]. Şi El le vorbeşte acum:
„Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut" [Matei 25, 40].

Îl numeşte [pe om] „prea mic" din pricina sărăciei şi a lipsurilor, iar frate îl numeşte întrucât şi El, după trup,
trăieşte astfel pe pământ.
18. Auziţi şi vă bucuraţi, toţi câţi sunteţi săraci şi nevoiaşi, căci sunteţi fraţi după trup cu Dumnezeu! Şi chiar
dacă fără voie vă aflaţi în multe lipsuri, prin răbdarea şi prin mulţumirile voastre cu voie veţi face binele.
Ascultaţi voi, bogaţilor, şi mult să vă doriţi sărăcia cea fericită, ca să vă faceţi moştenitori şi fraţi ai lui Hristos şi
fraţi adevăraţi ai celor ce sărăcesc de bună voie, căci şi Acela de bună voie a sărăcit pentru noi! Ascultaţi şi
gemeţi voi, care-i dispreţuiţi pe fraţii voştri greu încercaţi, sau mai degrabă pe fraţii lui Dumnezeu; şi voi, care
nu daţi o parte din cele pe care le aveţi din belşug celor ce sunt lipsiţi de hrană, de acoperământ, de veşmânt, de
îngrijirea cuvenită, nici nu cheltuiţi prisosul vostru pentru lipsa acelora! Sau mai curând să ascultăm şi să gemem
noi, căci şi eu însumi, cel ce vă grăieşte vouă acestea, sunt învinuit de conştiinţa mea că nu mă aflu cu desăvâşire
în afară şi lipsit de patimă. Căci în vreme ce mulţi oameni suferă de frig şi se zbat în lipsuri, eu sunt bine hrănit
şi înveşmântat. Mai abitir sunt vrednici de plâns cei ce au comori mai mari decât nevoia lor zilnică, păzindu-le
cu grijă, sau ostenindu-se să le sporească; acestora însă li se dăduse poruncă să iubească pe aproapele lor ca pe ei
înşişi şi să nu se considere pe ei înşişi nici ca ţărână şi pleavă. Căci oare, ce altceva sunt aurul şi argintul pe care
le îndrăgim mai mult decât pe fraţii noştri?
19. Dar să ne întoarcem şi să cugetăm şi să ne facem părtaşi, cu cele pe care le avem, la împlinirea trebuinţelor
fraţilor noştri aflaţi în nevoie. Şi chiar dacă nu vom alege să cheltuim toate ale noastre în chip iubitor de
Dumnezeu, măcar să nu ţinem la toate ale noastre în chip lipsit de milostivire, ci să săvârşim ceea ce ne este de
lipsă, smerindu-ne înaintea lui Dumnezeu şi învrednicindu-ne de iertarea Sa, ca iubirea Lui de oameni să
împlinească lipsa noastră, pentru ca nu cumva - să nu fie! - să auzim cuvintele acelea nedorite: „Atunci - spune
Scriptura - va zice şi celor de-a stânga: Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor. .." [Matei 25,41], Ce cumplite sunt
aceste spuse! Duceţi-vă departe de viaţa [cea veşnică], fiţi izgoniţi şi lepădaţi de la toate desfătările [Raiului],
rămâneţi lipsiţi de [dumnezeiasca] lumină!
20. Dar nu numai aceasta, ci „Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi
îngerilor lui!". Aşa precum cei de-a dreapta vor avea viaţă şi o vor avea cu prisosinţă, viaţă însemnând a fi
împreună şi aproape de Dumnezeu, iar cu prisosinţă însemnând a petrece şi ca fii, şi ca moştenitori ai împărăţiei
Sale, tot astfel cei de-a stânga, nedobândind viaţa cea adevărată, din pricina îndepărtării lor de Dumnezeu, vor
avea parte de rău din belşug, fiind rânduiţi alături de demoni şi daţi focului pedepsitor.
21. Astfel este acel foc care cuprinde trupurile şi partea cugetătoare din ele, dar nu şi duhurile din trupuri [?],
prin care ardere şi focul nostru se va fi mistui, după cum este scris: „iar stihiile, aprinse, se vor topi!" [2 Petru 3,
12]. Câtă durere nu adaugă lipsa unei nădejdi izbăvitoare? Dar şi focul acela este nestins. Şi ce este apoi această

putere care silnic ne poartă? Căci, spune Scriptura, este un râu care trage acel foc, ducându-1, pe cât se pare, tot
mai departe de Dumnezeu; de aceea nu spune: „Îndepărtaţi-văl", ci spune: „Duceţi-vă de la Mine,
blestemaţilor!", căci voi v-aţi atras cu asupra de măsură blestemele celor săraci. Şi dacă săracii au răbdat şi
suferit, voi sunteţi vrednici de blesteme. El spune: duceţi-vă la aceia, în focul ce a fost pregătit nu pentru voi, ci
pentru diavol şi pentru îngerii lui. Căci nu este aceasta voia Mea cea dintâi: nu pentru aceasta v-am creat pe voi,
nu pentru voi am făcut vâlvătaia focului; ci focul cel nestins a fost aprins mai înainte pentru demonii cei nărăviţi
spre rău, dar de care v-aţi legat şi voi, printr-o cugetare lipsită de pocăinţă. Aşadar împreună vieţuirea voastră cu
îngerii cei răi este una de bună voie: „Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi nu Miaţi dat să beau; străin am fost şi nu M-aţi primit; gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi
cercetat" [Matei 25, 42-43]. Aşa precum, fraţilor, dragostea şi faptele dragostei sunt plinirea virtuţilor, tot aşa ura
şi faptele urii, printre care lipsa de căldură sufletească şi neîmpărtăşirea cu alţii a ceea ce este al tău, reprezintă
plinirea păcatului; şi aşa precum virtuţile se însoţesc cu iubirea de oameni, tot astfel relele se însoţesc cu ura faţă
de oameni, iar aceasta va fi pentru mulţi îndestulător temei de osândă.
22. Aşadar, voiam să spun că nu este faptă mai vrednică de a fi urâtă decât să râvneşti la bogăţia [arginţii] fratelui
tău; dar văd o faptă rea în care se află o şi mai mare pildă a urii faţă de oameni, căci există unii care nu numai că
nu au milă de cei de la care primesc belşug de bunuri, dar şi acaparează cele străine. S-ar cădea să tragă aceştia
învăţătură din alungarea celor nemilostivi, [luând aminte] ce vor dobândi aceştia, şi ce vor pătimi ei, şi de ce
osândă cu neputinţă de îndurat şi de înţeles vor fi ei vrednici, şi de ce nelegiuiri să se lepede, şi prin care fapte
ale pocăinţei vor îndupleca pe Dumnezeu. Aceia însă vor fi alungaţi când vor zice unele ca acestea: „Doamne,
când Te-am văzut noi oare flămânzind, sau însetat, sau străin, sau bolnav, sau în temniţă, şi nu Ţi-am slujit?"
[Matei 25, 44].
23.Priviţi la cel mai mare rău cu putinţă, mândria, care este legată de lipsa de compătimire, aşa precum smerenia
este unită cu compătimirea. Cei drepţi, lăudaţi din pricina facerii de bine, se smeresc mai mult şi nu se socot pe
ei înşişi drepţi. Ceilalţi, cei mândri, dacă sunt mustraţi pentru lipsa lor de milostivire de către Cel ce nu minte, nu
se prosternează la picioarele Lui smerindu-se, ci grăiesc împotrivă şi se arată pe ei înşişi ca fiind drepţi. De aceea
vor şi auzi: „Adevărat zic vouă: Întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici [fraţi ai Mei], nici Mie nu Miaţi făcut" [Matei 25, 45], Şi astfel „vor merge aceştia - spune Scriptura - la osândă veşnică, iar drepţii la viaţă de
veşnică" [Matei 25, 46].
24. Să ne milostivim de noi înşine, fraţilor, prin milostivirea faţă de fraţii noştri, să dobândim compătimirea prin
compătimire, să facem binele ca să căpătăm binele. Căci ceea ce primim în schimb este asemenea cu ceea ce
dăm, facerea de bine, iubirea de oameni, dragostea, milostivirea şi compătimirea nefiind egale prin vrednicia şi
măsura întâietăţii lor; căci tu dai din cele pe care omul le are şi în măsura în care omul poate să săvârşescă fapte

bune, dar tu primeşti în schimb din comorile cele dumnezeieşti şi neîmpuţinate nespus mai mult: şi viaţa de veci,
şi acele binefaceri care numai la Dumnezeu se află şi sunt cu putinţă: „Cele ce ochiul n-a văzut şi urechea n-a
auzit, şi la inima omului nu s-au suit" [1 Corinteni 2, 9].
25. Să ne grăbim, aşadar, să dobândim bogăţia bunătăţii Sale, să ne agonisim cu puţini arginţi moştenirea cea
veşnică, să ne temem de a fi nemilostivi cu cei nevoiaşi, ca nu cumva să fim osândiţi noi înşine la nemilostivirea
de apoi; şi să nu ne temem că vom ajunge săraci dacă vom da de pomană, căci prin aceasta ne vom face vrednici
de cuvintele lui Hristos: „Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, ca să moşteniţi împărăţia...". Să ne temem şi să
săvârşim toate cele de trebuinţă, spre a nu rămâne în afară de dragostea lui Dumnezeu din pricina nemilostivirii
noastre: „Căci cel ce nu iubeşte pe fratele său, pe care îl vede, cum va iubi el - spune Evanghelistul [parafrază la
Ioan 3, 12] - pe Dumnezeu, pe Care nu Îl vede?", iar cel ce nu iubeşte pe Dumnezeu, cum se va uni cu
Dumnezeu? Cel ce nu este unit cu El, acela se va îndepărta de Dumnezeu, şi cel ce se îndepărtează de
Dumnezeu, acela va cădea cu totul în gheenă.
26. Dar noi vom arăta faptele dragostei către fraţii noştri cei întru Hristos, milostivindu-ne de cei săraci,
întorcându-i spre bine pe cei rătăciţi, oricare ar fi chipul rătăcirii sau sărăcirii lor, făcând dreptate celor
nedreptăţiţi, întărindu-i pe cei ce zac în slăbiciune, fie că pătimesc aceasta din pricina vrăjmaşilor trupeşti şi a
bolilor, fie că pătimesc din pricina duhurilor rele celor nevăzute şi a patimilor celor de ocară; să cercetăm pe cei
închişi în temniţă, să răbdăm celor ce ne greşesc nouă şi să ne iertăm unii altora, dacă vreunul are vreo plângere
împotriva cuiva, aşa cum şi Hristos ne-a iertat nouă. Şi îndeobşte, în tot chipul şi cu toate faptele şi cuvintele
noastre, câte le-am putea avea, să arătăm dragoste unii către alţii, ca să ne învrednicim noi de dragostea lui
Dumnezeu şi să fim binecuvântaţi de către El şi să moştenim împărăţia cea veşnică şi cerească, făgăduită nouă şi
pentru noi gătită de la întemeierea lumii.
27. Pe care fie ca noi toţi să o dobândim prin harul şi prin iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos,
Căruia i se cuvine, dimpreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, toată cinstea şi slava în vecii vecilor. Amin.

Omilia 5 - La întâmpinarea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos
1. Cu toţii aveam înainte de venirea lui Hristos blestemul acela strămoşesc şi osânda obştească, care de la
strămoşul nostru dintâi s-a revărsat peste toţi, blestem puit din rădăcina neamului nostru şi moştenit de firea din
noi; fiecare om, prin faptele pe care le săvârşeşte el însuşi, îşi atrage fie osândă, fie laudă din partea lui
Dumnezeu în persoana sa proprie, dar omul nu poate să facă nimic faţă de acest blestem obştesc şi faţă de
această moştenire păcătoasă dată lui, şi prin el tuturor celor din el scoborâtori.
2. Dar a venit Hristos, eliberatorul firii noastre, Cel Care a prefăcut blestemul obştesc în obştească binecuvântare
şi Care, luând firea noastră cea vinovată din Fecioară fără de prihană, a înnoit-o în ipostasul Său, nemaifiind ea
părtaşă la sămânţa cea veche, ci vădindu-se prin El ca nevinovată şi dreaptă, astfel încât şi cei născuţi din El
după Duh, apoi tot neamul [omenesc] rămân în afară de acel blestem şi de acea osândire. Ce înseamnă aceasta?
Oare nu a dat El o parte din harul Său fiecăreia din persoanele noastre şi oare nu a primit fiecare de la El iertarea
greşelilor proprii, întrucât El nu a luat de la noi cutare ipostas, ci însăşi firea noastră, pe care a înnoit-o, uninduSe cu ea în propriul Său ipostas? Şi oare în ce chip Cel Care vrea ca toţi să se mântuiască, pentru toţi aplecând
cerurile, S-a pogorât şi ne-a vădit, prin fapte şi prin cuvinte şi prin patimile Sale, întreagă calea mântuirii,
întorcându-Se apoi iarăşi în ceruri şi trăgându-i acolo pe toţi câţi au crezut în El? Aşadar, nu numai pentru firea
omenească [în general], cea împărtăşită de El cu noi într-o unire de nedespărţit, a hărăzit El izbăvirea deplină, ci
şi pentru fiecare dintre cei ce cred în El. A făcut aceasta şi n-a pregetat în lucrarea Sa şi prin El însuşi ne-a
împăcat cu Tatăl şi ne-a întors pe fiecare dintre noi spre ascultare, vindecând pe deplin toată neascultarea noastră.
3. Din aceste pricini, aşadar, El a orânduit şi dumnezeiescul Botez, a statornicit legi mântuitoare, a vestit tuturor
pocăinţa şi Şi-a dat chiar trupul şi sângele Său. Căci nu singură firea, ci şi persoana fiecăruia dintre credincioşii
care primesc botezul şi trăiesc potrivit poruncilor dumnezeieşti se cuminecă şi cu pâinea cea sfinţitoare, şi cu
potirul. Prin urmare, prin aceste fapte Hristos ne-a dat nouă îndreptăţire în persoana Sa şi ne-a adus la ascultarea
poruncilor Tatălui celui Prea înalt. Iar firea pe care El luat-o de la noi, a înnoit-o, a sfinţit-o, a îndreptăţit-o şi a
înfăţişat-o Tatălui ascultătoare întru toate. Unit cu firea noastră după ipostas, Hristos a făptuit şi a pătimit în ea.
Printre aceste fapte se numără şi urcarea - pe care o prăznuim astăzi - la sanctuarul cel vechi, spre curăţire şi

întâmpinarea de către Simion cel de Dumnezeu inspirat, şi mărturisirea Anei, care era le-gată de Templu pe viaţă
[Luca 2, 22-38].
4. După naşterea din Fecioară a Mântuitorului şi după tăierea împrejur în cea de a opta zi, „când s-au împlinit
zilele curăţirii lor după Legea lui Moise", aşa precum spune evanghelistul Luca, „L-au adus pe Prunc la
Ierusalim, ca să-L pună înaintea Domnului, aşa precum este scris în Legea Domnului..." El a fost tăiat împrejur
după Lege, a fost înfaţişat potrivit celor scrise în Legea Domnului şi tot după Legea Domnului a fost adus ca
jertfă.
5. Vedeţi cum Stăpânul şi Făcătorul Legii ascultă neabătut de Lege? Ce se împlineşte oare prin acestea? Hristos a
făcut ca firea noastră să fie în toate ascultătoare Tatălui, a tămăduit-o de neascultarea noastră şi blestemul din ea
l-a prefăcut în binecuvântare. Căci aşa precum în Adam se afla întreaga noastră fire, tot aşa şi în Hristos. Şi aşa
precum, prin Adam cel pământesc, noi toţi din pământ ne tragem şi în pământ ne întoarcem, şi în iad, vai, vom fi
aruncaţi, tot astfel şi prin Adam cel ceresc, după cuvântul Apostolului, toţi vom fi chemaţi în cer şi ne vom
învrednici de slava şi de harul cel de sus. Acum însă, spune el, este ascunsă viaţa voastră cu Hristos în
Dumnezeu, în chip tainic; iar atunci când Se va arăta Hristos, la a doua Sa venire, atunci şi voi, cu toţii.
vă veţi arăta întru slava Lui [vezi Coloseni 3, 3]. Toţi, care? Cei câţi au fost înfiaţi prin Hristos, în Duhul Sfânt şi
câţi v-aţi arătat că sunteţi copii duhovniceşti ai Lui prin faptele voastre.
6. Când s-au împlinit zilele curăţirii lor, ei L-au dus pe El să-L înfăţişeze Domnului. Ei, care? Cuvântul Legii se
referă la părinţii Lui şi la cei născuţi din stirpea lor, întrucât aveau nevoie de curăţire. Căci şi Psalmistul spune:
„Întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea" [Psalmi 50, 6]. întrucât nu era vorba aici de
părinţi zămislitori, ci doar de o născătoare şi aceasta fecioară, şi de o naştere a unui copil zămislit fără de
sămânţă, nu era deloc trebuinţă de curăţire, dar avem şi aici o faptă a as- cultării, care a adus înapoi firea cea
neascultătoare şi pedepsită din pricina neascultării. Aşadar, când s-au împlinit zilele curăţirii lor. L-au adus pe El
înaintea Domnului, să-L hărăzească Domnului şi să-L facă învederat, întrucât era cel dintâi născut, aşa precum
este scris în Legea Domnului: „Să-Mi sfinţeşti pe tot întâiul născut, pe tot cel ce se naşte întâi la fiii lui Israel...,
că este al Meu" [Ieşirea 13, 2], „pe tot cel de parte bărbătească de la oameni, care se naşte întâi... să-l închini
Domnului" [Ieşirea 13, 12].
7. Şi de fapt Acesta singur este Cel ce deschide mitra mamei Sale, la ceasul zămislirii Lui, fiind purtat în pântece
fără de împreunare, numai prin cuvântul şi vestirea cea de la Dumnezeu, pe care le-a primit în auzul său
Fecioara, printr-un înger. Cum se face atunci că se vorbeşte de tot cel de parte bărbătească mai întâi născut? Aşa
precum mulţi sunt numiţi prooroci şi unşi cu mir, căci Dumnezeu spune prin Psalmist: „Nu vă atingeţi de unşii
Mei şi nu vicleniţi împotriva profeţilor Mei" [Psalmi 104, 15], deşi numai Unul este Hristos [Unsul] şi numai

unul Proorocul acesta, tot aşa se vorbeşte şi aici de întâiul născut, căci Cel ce cu adevărat deschide mitra este
Singurul Sfânt al lui Israel. Iar Scriptura mai spune că L-au dus pe El „să dea jertfa, precum s-a zis în Legea
Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel".
8. Perechea de turturele închipuia înţelepciunea părinţilor şi stătea oarecum în legătură cu cei uniţi prin legea
căsătoriei, pe când cei doi porumbei tineri, ca unii de bună seamă lipsiţi de cunoştinţa căsătoriei, închipuiau pe
Fecioară şi pe Cel născut din Fecioară, până la capăt păstrând feciorelnicia. Să se ia aminte la scrupulozitatea
Legii: cu privire la turturele a spus „pereche", ca şi cum ar da de înţeles că sunt unite prin căsătorie, dar cu
privire la porumbei s-a ferit să spună astfel, fiindcă nu cunoşteau căsătoria nici cea care a dat naştere, nici Cel ce
a fost născut. Dar Legea de multă vreme vestise despre zămislirea feciorelnică şi proorocise toate [câte aveau să
se întâmple], astfel că naşterea aceasta se afla scrisă mai dinainte. Cel născut în chip minunat, El însuşi este adus
acum la Templu, iar Duhul Sfânt a pregătit alţi porumbei tineri şi alte turturele mai potrivite. Cine erau oare?
Erau Simion şi Ana, pe care i-am putea numi fie porumbei tineri, pentru că erau întru totul ca pruncii faţă de
păcat, fie, pe drept cuvânt, turturele, pentru adâncimea înţelepciunii lor.
9. Dar Simion, ca să parcurgem aici pe scurt cuvintele Evangheliei, fiind un om drept şi cucernic, vestit mai
dinainte de către Duhul Sfânt, iar acum tot de El îndemnat, s-a dus la Templu şi L-a întâmpinat şi L-a luat în
braţele sale pe acest Prunc deopotrivă ceresc şi pământesc, înălţându-1 Lui, ca unui Dumnezeu, un imn şi o
rugăciune şi implorându-L să sloboadă în pace trupul său; şi a vestit tuturor această lumină mântuitoare, apoi a
spus că Acela a fost pus ca un semn, spre căderea celor ce nu cred şi spre înălţarea celor ce cred Într-Însul.
10. După aceea a vorbit cu Fecioara, Maica Pruncului, arătându-i că ea se va vădi mamă după fire prin durerea
pricinuită de crucea Fiului său. Cel deopotrivă Dumnezeu şi om; şi sabie va trece prin sufletul ei, descoperind
gândurile cu îndoit înţeles din multe inimi cu privire la El. Căci Simion a recunoscut-o lesne pe adevărata Maică
a Pruncului cu îndoită fire, din adânca ei durere şi din marea ei compătimire pentru toate câte le va îndura Fiul
ei.
11. Iar proorociţa Ana, fiica lui Fanuel, fiind văduvă în vârstă de 84 de ani, stăruind în posturi şi rugăciuni,
nepărăsind niciodată Templul şi fiind mai cu seamă atunci inspirată de Duhul Sfânt, mulţumea lui Dumnezeu şi
binevestea izbăvirea ce va veni pentru cei gata s-o primească, arătând ea că izbăvirea era chiar acel Prunc.
12. Duhul Sfânt, trimiţând înainte aceste turturele simbolice pentru întâmpinarea lui Hristos Care se urca la
Templu, ne-a arătat cum se cuvine să fie cei ce-L primesc pe Hristos, cine şi cum trebuie să fie cele ce şi-au
pierdut soţii, şi cum să fie cei ce s-au lepădat de soţiile lor. Căci era văduvă această Ana a lui Fanuel, dar şi
proorociţă. Cum? Ca una ce lepădase grijile vieţii pământeşti şi nu se mai despărţise de Templu, petrecându-şi
toate zilele şi nopţile în privegheri şi rugăciuni şi cântare de psalmi, şi ducând o viaţă fără de prihană. De aceea,

pe bună dreptate, ea lesne L-a recunoscut pe Domnul când a venit, ca una ce I se închina prin fapte, după cum
spune şi Psalmistul: „Cânta-voi şi voi merge, cu pricepere, în cale fără prihană. Când vei veni la mine?" [Psalmi
100, 2].
13. Astfel se cade să fie acelea şi aceia care au ales să trăiască apropiindu-se de viaţa feciorelnică, părăsind
căsătoria prin cinstită văduvie. Aşadar, dacă dispreţuieşti a doua căsătorie ca fiind cu totul lipsită de cinste,
atunci ţine-te neabătut de hotărârea ta şi apucă pe urmele celor care de la început şi până la sfârşit nu s-au
căsătorit. Căci şi Petru a avut soacră, dar n-a fost întrecut din pricina aceasta de Ioan cel feciorelnic, ci înălţânduse prin faptele sale, a fost statornicit căpetenie a căpeteniilor de către Domnul tuturor. Către o astfel de înălţime îl
poartă râvna sa, care îl ridică de la trup la duh.
14. Tu, însă, fii cu luare aminte, ca nu cumva, ţinându-te departe de căsătorie ca de ceva la îndemâna tuturor şi
respingând celibatul ca pe ceva anevoie de împlinit, să rătăceşti şi să cazi într-ascuns, întrucât nu vei urma nici
cele după lege, nici cele mai presus de lege, ci cele alături de lege. Dacă îi socotim vinovaţi pe acei văduvi ce se
arată neînţelepţi şi chiar dacă s-au căsătorit a doua oară în chip legiuit, nu-i socotim întru totul fără de prihană
(căci Pavel a spus că unii ca aceştia s-au lepădat de credinţa cea dintâi), cu cât mai mult sunt vrednici de osândă
cei care preferă căsătoriei legiuite plăcerile nelegiuite, şi cei care, locuind cu soţiile lor, nu se leapădă de
desfrânare? De desfrânarea care a adus acel mare potop peste cei ce erau numiţi, la început, fiii lui Dumnezeu,
iar sodomiţilor le-a adus focul din cer, israeliţilor înfrângerea din partea moabiţilor şi nouă, acum, acel măcel al
unei mulţimi de oameni şi socot eu, înfrângerile din partea neamurilor [păgâne], ca şi necazurile şi nenorocirile
de multe feluri, dinlăuntru şi din afară.
15. Scriptura i-a numit fii ai lui Dumnezeu pe descendenţii din Enoh, care cel dintâi şi-a pus nădejdea în
chemarea numelui lui Dumnezeu. Acesta era fiu al lui Set, al cărui neam se deosebea de cel blestemat din pricina
lui Cain şi întru înţelepciune şi-a petrecut viaţa lui; şi prin fiii lui Set, încă de atunci, a fost statornicită lumea,
până când, după cum este scris, au văzut ei pe fiicele oamenilor, adică pe cele din neamul lui Cain şi pentru că
erau frumoase, au fost biruiţi de frumuseţea lor cea desfrânată. Le-au ales pe ele din toate, şi au învăţat faptele
lor şi s-a înmulţit răutatea peste tot pământul, şi a venit potopul şi pe toate le-a nimicit. Şi dacă atunci Noe şi fiii
săi, care erau înţelepţi, nu s-ar fi aflat pe pământ (este lămurit că fiecare bărbat avea o femeie cu care a intrat în
corabie), nu ar fi rămas nici rădăcină, nici sămânţă pentru a doua întemeiere a lumii.
16. Luaţi deci seama că, din pricina desfrânaţilor, pe vremuri, s-ar fi pierdut lumea aceasta, dacă nu ar fi fost
păstrată de cei înţelepţi. Cei ce nu sunt vrednici nici de lumea aceasta de aici, întrucât ei o prefac în urâciune,
cum să nu fie izgoniţi şi din veacul ce va să vină, fiind hărăziţi focului gheenei, ca unii ce nu s-au împotrivit la
vreme focului patimilor trupeşti, chiar dacă acum se grăbesc ostenindu-se să-l stingă prin pocăinţă şi să-şi spele

cu lacrimi vechile prihăniri? Şi să nu fie trecut cu vederea nici faptul acesta; că dacă nu se vor grăbi să se
împotrivească prin pocăinţă patimii, ci vor urma păcătuind, vor fi daţi unor fapte ruşinoase, încă mai rele şi mai
potrivnice firii; acestea sunt odrasle ale poftei desfrânate, atrăgând încă de aici focul gheenei, întrucât îi poartă
pe cei desfrânaţi spre osânda cea veşnică.
17. Cine nu-i cunoaşte pe sodomiţi şi atât de nelegiuita lor aprindere spre desfrânare, şi cine nu ştie de atât de
ciudata ploaie de foc [trimisă] asupră-le, ca şi de pierzania lor? Ci deseori chiar o cetate întreagă a suferit
urmările purtărilor unui singur om desfrânat, cum s-a întâmplat cu cetatea Sichem, care a fost nimicită în
întregime de către fiii lui Iacov, pentru că Sichemul o răpise pe fata acestuia, Dina [Facerea 34, 1], Dar, lăsând
la o parte pe cei de dinainte de darea Legii, însăşi Legea porunceşte să fie ucisă cu pietre mireasa la care nu se
află feciorie, iar pe fiica desfrânată a unui preot nu porunceşte oare a o arde cu foc? Iar plata desfrânării nu
opreşte oare Legea să fie adusă ca prinos în Templul Domnului? Atunci când israeliţii s-au dat desfrâului cu
fetele moabiţilor, au fost nimiciţi cu sabia, fiind în număr de douăzeci şi trei de mii de bărbaţi, într-o singură zi.
De aceea marele Pavel grăieşte către noi: „Nici să ne desfrânăm cum s-au desfrânat unii dintre ei, şi au căzut,
într-o zi, douăzeci şi trei de mii“[ 1 Corinteni 10, 8]. Acestea sunt pedepsele de dinainte de darea Legii, şi din
vremea Legii, şi prin Lege, ale desfrânării.
18. De ce am fost orânduiţi noi să ne răstignim trupul nostru dimpreună cu patimile şi cu poftele noastre, ca
iarăşi să cădem în acele fapte, prin care mânia lui Dumnezeu se îndreaptă asupra fiilor necredinţei? Noi, care am
fost sfătuiţi şi îndemnaţi să ucidem în noi cele pământeşti - adică desfrânarea, necurăţenia, patima cea rău
poftitoare - şi nu urmăm sfatul ce ni s-a dat, nu ne vom teme oare de nimic altceva decât de nenorocirile date de
mânia lui Dumnezeu, de cele ce vin de jos şi de cele ce vin de sus, şi de împlinirea proorocirilor celor
ameninţătoare şi veşnice? Nu ne vom ruşina oare de arăta-rea cu trupul a Soarelui Dreptăţii, Hristos şi nu ne vom
preumbla oare, în chip cuviincios, ca la lumina zilei? Nu ne vom înfiora oare de pedepsele şi opreliştile şi
sfaturile Lui, pentru că El spune: „Nu ştiţi, oare, că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu
locuieşte în voi? De va strica cineva templul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe el" [1 Corinteni 3, 16]. Şi
iarăşi spune: „Iar faptele trupului sunt cunoscute şi ele sunt: adulter, desfrânare, necurăţenie şi cele asemenea
acestora, pe care vi le spun dinainte, precum dinainte v-am şi spus, că cei ce fac unele ca acestea nu vor moşteni
împărăţia lui Dumnezeu" [Galateni 5, 19]. Şi încă zice: „Căci aceasta s-o ştiţi bine, că nici un desfrânat sau
necurat, sau lacom de avere, care este un închinător la idoli, nu are moştenire în împărăţia lui Hristos şi a lui
Dumnezeu" [Efeseni 5, 5]. Şi mai spune, de asemenea: „Căci voia lui Dumnezeu aceasta este: sfinţirea voastră;
să vă feriţi de desfrânare, căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţire. De aceea, cel ce dispreţuieşte
acestea, nu dispreţuieşte un om, ci pe Dumnezeu, Care v-a dat pe Duhul Său cel Sfânt" [ Tesaloniceni 4, 3].

19. Şi cine ar putea să adune glăsuirile apostolilor şi proorocilor cu privire la această patimă? Apostolul ce le
porunceşte oare celor înţelepţiţi şi celor număraţi printre mădularele lui Hristos? „V-am scris în epistolă să nu vă
amestecaţi cu desfrânaţii" [ Co- rinteni 5, 9]. Iar întrucât aceia nu s-au îndreptat de la sine, Apostolul le scrie: „Să
nu vă amestecaţi cu vreunul, care, numindu-se frate, va fi desfrânat. Cu unul ca acesta nici să nu şedeţi la masă" [
Corinteni 5, 11]. Deci iată că cel ce se tăvăleşte în desfrânare este pentru Biserică întinăciune obştească, pe care
cu toţii se cade să o dăm la o parte şi să o alungăm, însuşi Pavel l-a lăsat satanei pe desfrânatul din Corint şi nu ia dăruit dragostea sa, nici nu l-a primit înapoi pe el, până ce n-a arătat îndestulă pocăinţă.
20. Pocăindu-te, mântuieşte-ţi însuţi sufletul tău, omule, de relele atât de mari de care pătimeşti acum şi de care
vei pătimi şi în viitor, de îndoitul rău, cel din veacul ce va să vină şi cel din veacul de acum. Căci neamul lui Isav
a fost lepădat pentru că Isav era desfrânat şi batjocoritor de cele sfinte, iar lui Roboam i s-a luat regeasca
stăpânire mai cu seamă pentru că era nebun după femei, deşi cel ce l-a născut pe el, Solomon, a murit fără să
sufere una ca aceasta, din pricina lui David, care plângând uciderea făcută odată, o curăţise îndeajuns cu tămâie
şi cu celelalte fapte ale pocăinţei.
21. Feriţi-vă de desfrânare, fraţilor, a mai poruncit Apostolul; dacă Samson s-ar fi ţinut departe de această
patimă, nu ar fi ajuns el sub puterea mâinilor Dalilei, care i-a luat, o dată cu părul capului, şi puterea, nici nu i sar fi crăpat ochii şi nici nu şi-ar fi trăit viaţa în vrăjmăşie cu cei de alt neam. Dacă ar fi fugit de această patimă,
cei conduşi de Moise, căpetenia oştirii lor şi dătătorul lor de lege, nu ar fi jertfit lui Belphegor, nici nu ar fi
mâncat jertfe de vieţuitoare moarte, nici nu ar fi păţit câte au pătimit. Dacă Solomon se ferea de această patimă,
nu s-ar fi îndepărtat de Dumnezeu, Care l-a hărăzit să fie uns împărat şi i-a dat înţelepciune, nici nu ar fi înălţat
temple idolilor.
22. Vedeţi, dar, că patima desfrânării îl duce pe om către fărădelege? Şi nici frumuseţea Suzanei nu i-ar fi amăgit
pe judecătorii cei bătrâni din Babilon, şi n-ar fi triumfat mai târziu asupra lor, iar aceştia ar fi scăpat de loviturile
pietrelor dacă fugeau departe de fapta lor cea mârşavă şi dacă n-ar fi privit-o de departe pe femeie, cu deamănuntul, în chip desfrânat. Şi nici Olofern n-ar fi ajuns să fie scurtat de cap, dacă mai întâi - potrivit celor
scrise - n-ar fi fost răpit ochiul său de sandala Iuditei şi dacă frumuseţea ei n-ar fi făcut prizonier sufletul lui.
Căci de aceea spune şi Iov: „Făcusem legământ cu ochii mei şi asupra unei fecioare nu-i ridicăm" [Iov 31, 1], cu
atât mai mult asupra unei femei nevrednice, fie ea despărţită sau măritată.
23. Aşadar, omule, osteneşte-te fie în singurătatea cea plăcută lui Dumnezeu, fie în căsătoria cea dăruită de
Dumnezeu. Bea apă din fântânile tale; ca să vorbim mai desluşit acum, numai din fântâna ta să te adapi cu
înţelepciune, ferindu-te şi îndepărtându-te întru totul de băutura cea vrednică de ură, care este apa Styxului,
pârâul care se varsă în Acheron, care este plin de otravă aducătoare de moarte, având putere să nimicească şi să

piardă; căci face ca acei ce beau din el să fie prăbuşiţi în adâncimile iadului, ba chiar în cele mai de jos genuni
ale lui. Fugi şi te fereşte de mierea de pe buzele cele desfrânate, căci sunt aducătoare de moarte necuvioasă prin
îndepărtarea de Dumnezeu, după cum grăieşte şi David: „Că iată, cei ce se depărtează de Tine vor pieri" [Psalmi
72, 27].
24. Este de neapărată trebuinţă să curăţim şi să fim curăţiţi şi astfel să rămânem mereu fără de prihană, alungând
de la noi plăcerile care ne înlănţuie; căci suntem templu al lui Dumnezeu întru Duhul Sfânt şi Duhul lui
Dumnezeu locuieşte în acel templu şi ne ajută să dobândim neprihănirea şi înţelepciunea, să fugim de desfrânare
şi de toată necurăţia, pentru ca toţi să ne bucurăm cu Mirele cel neprihănit, vieţuind împreună cu El în
preacuratele cămări ale nunţii; căci Maica Sa cea pururea Fecioară, preacurata, prea neprihănita şi prea slăvita,
L-a născut pe El în feciorie, spre mântuirea noastră. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Omilia 6 - Îndemn la post, unde se vorbeşte pe scurt şi despre facerea lumii

1. Şarpele cel spiritual şi începător al răului este iscusit în viclenie şi peste măsură de şiret şi de multe uneltitor.
El are mijloace prin care împiedică dintru început năzuinţa spre bine şi fapta noastră cea bună; însă, dacă nu
poate să împiedice începutul bunei noastre făptuiri, cunoaşte şi alte şiretlicuri prin care o face nefolositoare în
chiar clipa săvârşirii ei; iar dacă nu e în stare prin aceste mijloace ale sale să o facă nefolositoare, atunci, o dată
ce a fost săvârşită, ştie tot alte viclenii şi chipuri prin care să o facă deşartă şi să o arate fară de nici un câştig, ba
chiar mai degrabă păgubitoare pentru aceia care nu iau aminte şi nu veghează întru trezvie. Astfel, el arată mai
întâi că este împovărătoare şi anevoioasă împlinirea virtuţilor, găsind pricină să ne insufle deznădejde şi
nepăsare, ca şi cum am avea de săvârşit lucrări anevoioase şi cu neputinţă de a fi duse la capăt, astfel că n-ar fi
chip să împlinim cu fapta năzuinţa noastră cea bună. Pe deasupra, el dă naştere şi la neîncrederea în cele
făgăduite, adică în răsplăţile hărăzite de Dumnezeu celor ce se luptă să le dobândească.
2. Dar noi, fraţilor, prin bărbăţia sufletului nostru, prin zelul şi prin credinţa noastră, ne vom ridica împotriva
acestei curse, cugetând în mintea noastră că aşa cum nici pământul nu dă roadele sale de mare folos fără de
osteneli, la fel nici sufletul nu va dobândi dragostea de Dumnezeu şi mântuirea sa fără de lupte duhovniceşti. Şi
dacă în fapt se poate găsi un pământ care să nu fie potrivit pentru a fi lucrat, [în schimb] orice suflet cugetător
este bun şi potrivit pentru virtute. Chiar dacă prin blestemul strămoşesc am fost osândiţi să vieţuim în suferinţă şi
în osteneală, nefiind cu putinţă să scăpăm prin fugă de acestea, să împlinim noi filotimia cea trebuincioasă, să
aducem lui Dumnezeu, de bunăvoie şi în chip nesilit, darul cel primit mai presus de voie. Să le dăm pe cele
vremelnice în schimbul celor statornice şi dăinuitoare şi să primim în schimbul celor cumplite şi
înspăimântătoare pe cele cu adevărat aducătoare de fericire, folosindu-ne noi de o astfel de vremelnică osteneală
ca de un mijloc de a dobândi odihna vieţii celei veşnice. Căci ostenindu-ne noi în lumea aceasta pentru virtute,
vom dobândi neapărat tihna făgăduită în veacul ce va să fie. Pentru că este vrednic de crezare Cel ce ne-a dat
făgăduinţă, fiind El tot deodată apărător şi degrabă sprijinitor al celor ce-s gata de lupta pentru căpătarea virtuţii;
dacă Cel ce are putere peste toate dă ajutor acestora, cine oare se va afla lipsit de tărie şi de folos?
3. Dar cugetând noi la acestea, să ne punem în slujba faptelor virtuţii cu bucurie, căci acel duh rău ştie că binele
nu este bine, dacă nu-i săvârşit după cuviinţă. El se străduieşte a ne convinge să nu săvârşim lucrarea faptei celei
bune potrivit scopului plăcut lui Dumnezeu, adică pentru lauda cea de la Dumnezeu, ci pentru a fi văzuţi de
oameni, astfel încât să rămână lipsită de cuvenita răsplată cea de la Dumnezeu şi de cinstirile cele duhovniceşti şi
cereşti. Noi însă să arătăm că osteneala sa este zadarnică, cugetând pe de o parte la mărimea răsplăţilor hărăzite
celor ce vieţuiesc în chip plăcut lui Dumnezeu, iar pe de altă parte cugetând la deşertăciunea celor plăcute
oamenilor, care nu se pot măsura cu măreţele daruri ale slavei lui Dumnezeu, nici nu sunt vrednice de preţuit faţă
de câtă vătămare şi nimicire aduc trupului omenesc.

4. Dar şi după această izbândă a noastră asupra acelui duh începător al răului, care sapă înlăuntrul nostru
îngâmfarea, ca pe o prăpastie de pe urmă şi peste măsură de rea, strecurându-ne gânduri de mândrie şi
îndemnându-ne să ne semeţim, ca şi cum noi am fi dobândit virtutea, prin propria noastră putere şi destoinicie,
noi să cugetăm şi să ne amintim în toată clipa că Cel ce este Adevărul Însuşi spune: „Fără de Mine nu puteţi face
nimic" [Ioan 15, 5] şi astfel să alungăm departe feluritele şiretenii ale celui rău, îndeplinind binele şi săvârşindu1 cu smerenie şi după cuviinţă, întru totul încredinţaţi că, aşa cum dobândind cineva mireasma de mir într-un
ulcior, fie că îl varsă pe acesta într-o murdărie, fie că aruncă murdăria în el, deopotrivă mireasma de mir se face
nefolositoare şi se pierde, tot aşa este şi cu virtutea, căci fie că o va respinge pe ea careva şi o va lepăda de la el
prin nepăsare, fie că o va amesteca el cu vreo răutate, în amândouă cazurile o face de prisos şi o risipeşte.
5. Şi acestea le grăiesc eu evlaviei voastre din pricina vremii postului, pentru ca noi să păstrăm postul acesta
neamestecat cu nici o faptă rea. Căci şi în Evanghelie fariseului aceluia, cu toate că postea de două ori pe
săptămână în toată vremea, postul nu i-a adus nici un folos. Căci el avea amestecată cu postul trufia şi osândirea
aproapelui. Dar nu înseamnă din această pricină că postul nu este folositor. Pentru că Moise şi Ilie şi Însuşi
Domnul au arătat cât de mare este folosul lui, pentru cei ce îl săvârşesc în chip plăcut lui Dumnezeu, şi cum se
cuvine să-l urmăm.
6. Fiindcă Moise, iată, a postit multe zile (dar treziţi - rogu-vă - cugetul vostru şi vă înălţaţi acum - fiind un bun
prilej - la suişurile lui Moise pe munte, către Dumnezeu, pentru ca prin ele urcând pe acest drum, să vă înălţaţi
împreună cu Hristos, Care Se ridică nu către un munte, ci către cer, luându-ne împreună cu El). Aşadar, Moise a
postit patruzeci de zile pe munte, şi el L-a văzut pe Dumnezeu faţă către faţă, după cum este scris, iar nu în
ghicituri; şi a vorbit cu El, grăind multe, ca unul care ar sta de vorbă cu prietenul său, a luat învăţături de la
Dumnezeu şi i-a învăţat pe toţi cu privire la El, că El este de-a pururi Cel ce este şi că nu se îndreaptă spre
nefiinţă, ci pe toate cele ce nu există le cheamă la existenţă, pe toate le înnoieşte în existenţă şi nu le lasă pradă
nefiinţei. El este Cel Care, la început, doar printr-un semn al Său şi prin voinţa Lui, a scos din nefiinţă, pe de-antregul şi laolaltă, făptură care încape sub simţuri. Căci spune Scriptura: „La început a făcut Dumnezeu cerul şi
pământul" [Facerea 1,1]. Dar El nu le-a făcut întru totul goale şi fără toate cele dintre ele. Fiindcă uscatul era
amestecat cu apa, fiecare din acestea fiind pline de văzduh, şi de vieţuitoare, şi de ierburi de tot soiul, iar cerul
era plin de feluritele lumini şi focuri din care s-a făurit toată zidirea.
7. Prin urmare, aşa a făcut Dumnezeu la început cerul şi pământul, ca pe o materie atotcuprinzătoare şi care are
putere să poarte întreaga zidire, contrazicându-i întru totul pe cei ce socot greşit că materia în sine a existat de
mai înainte. Apoi, lucrând El în chip măiestrit şi împodobind lumea, a rânduit, în şase zile, aşezarea proprie şi
ordinea potrivită fiecăreia dintre cele ce erau ale Lui şi umpleau lumea, separând pe fiecare doar prin porunca Sa
şi ca şi cum ar fi scos din comori ascunse, a adus la vedere cele tăinuite, despărţindu-le şi adunându-le întreolaltă
pe toate acestea, în chip armonios şi înalt veghetor, pe fiecare în vederea tuturor şi pe toate în vederea fiecăreia.

Şi pământului celui nemişcat i-a rânduit împrejur, ca unui centru, un cerc foarte sus aşezat şi în chip iscusit foarte
a legat cerul cel în veşnică mişcare prin cele ce se află la mijloc, pentru ca lumea să rămână şi statornică, şi
mişcătoare; căci corpurile în veşnică şi repede mişcare sunt aşezate în cerc, iar ceea ce este nemişcat a primit în
mod necesar locul din mijloc, având drept contra-greutate pentru mişcarea sa nemişcarea, ca să nu se mişte din
loc, în felul unui cilindru, sfera universului.
8. Desăvârşitul Meşter [Dumnezeu] al marginilor întregului, aşezând fiecăreia dintre acestea o atare rânduială,
le-a fixat şi le-a pus în mişcare astfel încât pe drept cuvânt să numim „cosmos" [ordine, armonie] acest întreg. La
mijloc, între aceste margini, a răspândit ceea ce aparţinea fiecăreia dintre ele, punând sus şi rânduind să se mişte
dimpreună cu limita superioară a universului, deodată şi bine potrivit în toată vremea, pe toate cele ce sunt
uşoare şi active şi schimbătoare, spre folosul celor care se află mai jos. Sunt cu atât mai sus faţă de centru, cu
cât, adunate de jur-împrejur, să poată, pe de o parte, să îmblânzească multa răceală de la marginile superioare şi
pe de altă parte, să le şi ţină pe loc pe acelea, prin rotirea lor în sens contrar. Aceasta ca să ne dea şi nouă
deosebirile cele foarte de folos ale anilor şi măsurile feluritelor răstimpuri, precum şi cu- noaşterea de către cei
înţelepţi a lui Dumnezeu, Care le-a zidit, le-a rânduit şi le-a împodobit toate.
9. Pe unele, aşadar, le-a aşezat sus, în partea cea mai înălţată, ca să se prindă astfel ca într-un lanţ spre podoaba
lumii şi să fie în fel şi chip de folos. Iar pe altele le-a pus jos şi în jurul centrului: acestea sunt cele ce posedă o
greutate şi o fire pătimitoare, cele ce au fost făcute să existe şi să piară, să fie despărţite şi adunate din nou, şi să
sufere schimbare spre a dobândi folos. Dumnezeu le-a rânduit şi pe ele, şi raţiunea uneia faţă de cealaltă, astfel
încât cu drept cuvânt întregul acesta să fie numit „cosmos".
10. În felul acesta, mai întâi una dintre făpturi a fost adusă la existenţă, şi după cea dintâi alta, şi după ea iarăşi
alta, şi aşa în continuare, iar după toate a fost zidit omul, care s-a învrednicit de cinstea cea de la Dumnezeu şi de
marea Sa purtare de grijă, atât înainte de a fi izvodit, cât şi după izvodirea sa, astfel încât întreaga lume ce încape
sub simţuri, chiar înainte ca el să fie, pentru el a fost făcută. Şi Împărăţia Cerurilor, îndată după întemeierea
lumii, pentru om a fost pregătită mai dinainte, fiind precedată de hotărârea lui Dumnezeu cu privire la el, căci a
fost plăsmuit cu mâna lui Dumnezeu şi după chipul lui Dumnezeu, ca să nu fie, precum celelalte vieţuitoare,
alcătuit în întregime numai din acea materie din care a fost alcătuită toată lumea ce încape sub simţuri, ci numai
trupul să-i fie alcătuit din materia aceea, iar sufletul să-i fie alcătuit din cele mai presus de lume, ba chiar de la
însuşi Dumnezeu, printr-o suflare negrăită, precum ceva măreţ şi minunat, care întrece tot ce există, străjuind
peste tot şi cârmuindu-le pe toate, putând să-L cunoască pe Dumnezeu, să-L primească şi să-L adeverească pe El,
aceasta fiind, mai cu seamă, o împlinire a măririi celei prea înălţate a Ziditorului. Pentru om a creat El şi Raiul
drept sălaş, fiind acesta zidit în chip desăvârşit de către Dumnezeu, ca să se bucure de prezenţa lui Dumnezeu şi
de vederea Sa faţă în faţă şi ca să primească acolo sfat şi poruncă de la Dumnezeu, Care a statornicit postul cel

cuvenit şi potrivit Raiului, cu gândul că, dacă va ţine şi va păzi postul, va dăinui veşnic, fără istov şi fără
necazuri.
11. Omul însă a ales - vai lui! - să cinstească de bună voie, în locul poruncii aceleia şi al sfatului pe care-1
primise, uneltirea şarpelui izvoditor al răului şi călcând el postul care i se poruncise, a luat în schimbul vieţii
celei veşnice - moartea, iar în schimbul sălăşluirii în desfătare necurmată - multa pătimire şi locul cel plin de
nenorociri al păcatului, fiind osândit iadului şi beznelor acestuia. Şi ar fi rămas firea noastră omenească în
străfundurile acelea sub- pământene, pradă acelui şarpe care dintru început ne-a înşelat pe noi, dacă nu venea
Hristos şi cu postul făcând începătură, n-ar fi pus în cele din urmă capăt stăpânirii silnice a acelui şarpe,
slobozindu-ne pe noi şi reînnoind viaţa noastră. Faptul acesta şi Moise l-a grăit mai dinainte; căci postind el aici
pe munte, a primit tablele Legii făcute de Dumnezeu, iar după aceea Legea scrisă de degetul lui Dumnezeu pe
cel de-al doilea rând de table. După aceste Legi a dat pe atunci învăţătură poporului celui sfânt şi toate predaniile
lui Hristos le-a schiţat şi le-a arătat mai dinainte cu fapta, înfăţişându-se el [Moise] ca eliberator şi mântuitor al
neamului lui Avraam, precum Hristos a fost mai târziu pentru tot neamul omenesc.
12. Ilie a postit şi el patruzeci de zile şi L-a văzut pe Dumnezeu pe munte, nu în foc, precum mai întâi L-a văzut
adunarea bătrânilor lui Israel, căci prin postul cel plăcut lui Dumnezeu el a depăşit vederea Acestuia în foc şi a
simţit pe Domnul în glasul unui vânt uşor care adia peste toate. Iar când a fost mai aproape de glasul Stăpânului,
el a zis: „Duh este Dumnezeu şi cei ce I se închină trebuie să i se închine în Duh şi în adevăr" [Ioan 4,24]. Glasul
acela preînchipuia Adevărul şi Vestirea acestuia până la marginile lumii, iar vântul cel uşor preînchipuia harul
Duhului Sfânt.
13. Dar şi Ilie a luat putere din vedenia avută în vremea postului, ca să ungă cu mir sfânt un prooroc în locul său
şi să-i dea lui de două ori mai mult harul pe care el îl dobândise, şi ca să se înalţe în văzduh de pe pământ, ceea
ce era o vădită preînchipuire a înălţării de mai târziu a lui Hristos de pe pământ la cer. Hristos El Însuşi a biruit
cu putere pe ispititorul obştesc, postind în pustiu şi nimicind puterea aceluia asupra omului, iar în cele din urmă,
surpând acea silnică stăpânire, a eliberat firea noastră omenească şi l-a osândit pe acel tiran să fie jucărie şi lucru
de râs tuturor celor ce au vrut să trăiască după Evanghelia Sa şi să împlinească cuvintele grăite mai înainte de
către prooroci; şi El a pecetluit prin fapte harul şi adevărul celor preînchipuite de prooroci ca pilde.
14. Priviţi la prinoasele postului, şi de câte şi prin câte şi de cât de mari bunătăţi ne-a învrednicit pe noi. Dar şi
din contrariul postului, care este lăcomia şi necumpătarea, se poate vedea folosul postului. Pentru că în ultimele
două săptămâni lăcomia (şi mai cu seamă necumpătarea) a pus stăpânire pe cetate şi îndată s-au pricinuit
tulburări, şi strigăte, şi încăierări, şi tumulturi, şi cântece desfrânate, şi dănţuiri satanice şi râsete neruşinate. Dar
în săptămâna aceasta de acum postul a început şi pe toate le-a schimbat în fapte mai vrednice de respect,

izgonind grijile cele prea costisitoare ale deşertăciunii şi făcând să înceteze osteneala pentru pântecele rămas fără
lucrare. Postul ne-a schimbat pe noi, aducându-ne către faptele pocăinţei şi convingându-ne să chivernisim până
la capăt nu acea hrană care se pierde, ci acea hrană care dăinuieşte şi-n viaţa cea veşnică.
15. Unde sunt acum jertfirea vitelor necuvântătoare şi mirosurile cărnii fripte, şi sosurile cu mirodenii de tot
felul, şi ostenelile bucătarilor? Unde sunt cei ce străbat drumurile şi spurcă văzduhul cu glasurile lor prihănite?
Unde sunt cei ce bat tobele şi cântă din fluier în caise şi la ospeţe, şi aplaudă în cor, şi ca pe nişte tobe şi fluiere
îşi umflă, în chip ne-stăpânit, burţile lor cu cele puse înainte la ospeţe? Unde sunt aceia ce îşi petrec zilele şi
nopţile în banchete, unde sunt cei ce cercetează teascurile, unde sunt cei ce se îmbie unii pe alţii la beţie şi la
stările ei cele ruşinoase? Toate cele rele pier acum şi cele bune le înlocuiesc pe acestea, când se statorniceşte
postul. În locul cântecelor spurcate, acum gurile înalţă psalmi; în locul râsetelor nedemne acum stăpânesc
ruşinea şi lacrimile cele aducătoare de mântuire; în locul drumurilor celor lipsite de rost şi a rătăcirilor, acum
pentru toţi s-a statornicit un singur drum, cel către Sfânta Biserică a lui Hristos. Căci, aşa precum lăcomia
pântecelui face să răsară şi să înflorească roiul cel de multe feluri al păcatelor, tot astfel postul este rădăcină a
tuturor virtuţilor şi început al poruncilor lui Dumnezeu.
16. Cu adevărat, lipsa de înfrânare este un păcat vechi şi totdeodată nou, chiar dacă nu este, în timp înaintea
postului celui potrivnic lui. Din pricina neînfrânării din Rai a strămoşilor noştri şi din pricina dispreţuirii de
acolo a postului mai întâi rânduit, moartea a pătruns în lume şi a răspândit păcatul, care a adus după sine
pedeapsa firii noastre omeneşti, de la Adam şi până la Hristos. Din pricina necumpătării care exista în lumea
noastră, a celor din Adam scoborâtori şi din pricina dispreţuirii celei dintâi înţelepciuni, a venit potopul peste tot
pământul. Căci ce spune oare, în acea vreme, Dumnezeu către Noe? „Nu va rămâne Duhul Meu pururea în
oamenii aceştia, pentru că ei sunt numai trup" [Facerea 6, 3]. Care este lucrarea şi fapta celor trăitori în trup?
Oare nu lăcomia pântecelui şi beţia şi moliciunea, şi toate relele câte izvorăsc din ele? Din pricina desfrânării
blestemate şi a necumpătării celor din Sodoma, s-a coborât peste ei din ceruri un foc mistuitor. Căci aşa spune
Iezechiel proorocul despre nelegiuirea acelora, că s-au desfrânat fiind ei în belşug de hrană [Iezechiel 16, 49].
Căci din desfrânarea aceasta şi nevoind să recunoască firea omenească, ei au căzut alunecând spre împreunările
cele împotriva firii. Oare ce l-a lipsit pe cel dintâi născut al lui Isaac, adică pe Isav [Esau], care a fost primul
născut dintre cei dintâi născuţi, de binecuvântarea tatălui său [vezi Facerea 27]? Oare nu desfătarea cea
neînfrânată şi hrana cea fără de socotinţă s-au făcut pricină a acestei lipsiri de binecuvântare? De ce oare i-a
osândit Dumnezeu la moarte pe fiii preotului Eli şi l-a luat pe acesta în chip silnic, prin vestea morţii fiilor lui,
făcându-1 să-şi sfârşească astfel viaţa, ca unul ce nu le dăduse învăţătură acelor fii cu osteneala şi luarea aminte
cuvenite? Oare nu este scoaterea cărnurilor din căldări nelalocul ei şi folosirea acestor cărnuri - pricină a relelor
[vezi Regi 2, 12-17]? Dar şi întreg neamul evreilor, pe când Moise postea pe munte pentru ei, continuând aceştia

a trăi în desfătare împotriva folosului lor, mâncând ei şi bând, s-au apucat să joace - după cum este scris - şi jocul
acesta al lor era închinarea la idoli, căci aşa au ajuns ei la făurirea viţelului [vezi Facerea 32].
17. Astfel, desfătarea nu este numai pricină a păcatului, dar şi a necredinţei. Prin urmare, postul şi cumpătarea
sunt de folos nu numai pentru virtute, dar şi pentru închinarea la Dumnezeu. Căci trebuie ca postul să se
însoţească de cumpătare, deoarece şi săturarea cu bucate simple împiedică durerea cea curăţitoare, întristarea
sufletului pentru Dumnezeu şi acel simţământ sfâşietor care lucrează pocăinţa cea fără de preget pentru
dobândirea mântuirii; căci fără de o inimă înfrântă şi zdrobită nu este cu putinţă să fii cuprins de adevărata
pocăinţă. Scurtarea după porunca lui Dumnezeu a desfătării, a somnului şi a celor plăcute simţurilor zdrobeşte
inima şi ne face să ne căim de păcatele noastre.
18. După cum în Evanghelie bogatul acela care îşi zicea sieşi: „Mănâncă, bea şi te veseleşte" s-a făcut pe sine,
nenorocitul, vrednic de focul cel veşnic şi nevrednic de viaţa de acum, la fel şi noi, fraţilor, să ne spunem nouă
înşine altminteri, adică să ne în-frânăm, să postim, să veghem, să ne strunim viaţa, să ne smerim şi să pătimim
din greu pentru mântuirea noastră; căci în felul acesta vom duce până la bun capăt, în chip plăcut lui Dumnezeu,
viaţa noastră de acum, făcându-ne noi astfel moştenitori ai vieţii celei desăvârşite şi veşnice.
19. De care fie ca noi toţi să avem parte, cu harul şi cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos,
Căruia i se cuvine slavă, cinste şi închinăciune, dimpreună cu Tatăl Său cel fără de început şi cu Duhul Său cel
Sfânt şi de viaţă făcător, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Omilia 7 - Despre buna rânduială a postului
1. Plăcută este ochilor noştri priveliştea mării liniştite, răsfrângând pe întinderea ei netulburată lumina
scăpărătoare a razelor soarelui în plină strălucire. Dar şi mai desfătător este să priveşti şi să grăieşti despre
Biserica cea strâns unită după voinţa lui Dumnezeu, izbăvită de tulburări şi luminată, în chip tainic, de lumina
cea dumnezeiască, desfăcându-şi aripile către strălucirea de dincolo şi întinzându-şi în sus mâinile, ochii,
simţirea, precum şi întreaga ei cugetare. După ce harul Duhului Sfânt mi-a hărăzit astăzi această vedere plăcută
şi a îngăduit ca voi toţi să petreceţi împreună noaptea şi ziua în templul lui Dumnezeu, nelipsindu-vă vouă râvna
venirii voastre la El, haideţi acum să ajutăm, dând putere pomului tainic, răsădit la cumpăna apelor Duhului
Sfânt, şi ca şi voi prin rugăciunile voastre de dimineaţă, tot aşa şi noi, în măsura în care ne îngăduie timpul, să
adăugăm învăţăturii de dimineaţă pe cea de seară, arătând mai lămurit iscusinţele prin care vrăjmaşul mântuirii
noastre face ca nu numai postul, dar şi rugăciunea noastră să rămână în tot chipul fără de nici un folos.

2. Există, fraţilor şi altă săturare şi beţie rea şi vicleană, care nu vine nici din mâncăruri, nici din băuturi, nici din
desfătarea pricinuită de acestea, ci din mânia către aproapele nostru şi din ura faţă de el, şi din ţinerea de minte a
greşelilor sale, şi din toate răutăţile ce se iscă astfel. Despre acestea şi Moise în cântarea sa spune: „Vinul lor este
venin de scorpion şi otravă pierzătoare de aspidă" [Deuteronomul 32, 33]. Pentru acestea şi proorocul Isaia zice:
„Vai de cei ce se îmbată fără de vin" [vezi Isaia 20, 1] şi iarăşi acelaşi prooroc vesteşte: „Să nu postiţi cu lupte"
[vezi Isaia 58, 3]. Dar şi către cei ce postesc în felul acesta, el spune, ca din partea Domnului: „Să-şi plece capul
ca o trestie şi să se culce pe sac şi în cenuşă, oare acesta se cheamă post, zi plăcută Domnului?" [Isaia 58, 5] şi
„Când ridicaţi mâinile voastre către Mine, Eu Îmi întorc ochii aiurea" [Isaia 1, 15].
3. Aşadar, această beţie a urii, pricină de căpătâi a îndepărtării oamenilor de Dumnezeu, diavolul caută să o
insufle tuturor celor ce se roagă şi postesc, apoi trezeşte amintirea mâhnirilor şi plângerilor noastre, ne pune în
mişcare gândurile spre aducerea aminte a răului şi ascute limba noastră pentru vorbe haine şi de ocară,
pregătindu-ne pe noi să fim astfel precum David îl descrie pe cel ce se roagă în necuviinţă: „Fărădelege toată
ziua, nedreptate a vorbit limba ta; ca un brici ascuţit a făcut vicleşug" [Psalmi 51, 1] şi el se roagă către
Dumnezeu ca să fie izbăvit de acestea, spunând: „Scoate-mă, Doamne, de la omul viclean şi de omul nedrept mă
izbăveşte; ascuţit-au limba lor ca a şarpelui; venin de aspidă sub buzele lor" [Psalmi 139, 1-3].
4. Dar noi, fraţilor, în vremea postului şi a rugăciunii, să scoatem din sufletul nostru - rogu-vă - ceea ce avem
împotriva cuiva, fie că în adevăr şi pe drept avem, fie că doar socotim că avem şi să fim cu toţii oameni
evlavioşi, să gândim mai mult unii despre alţii sub îndemnul dragostei şi al faptelor celor bune, grăindu-ne de
bine, cumpănind în noi înşine şi cugetând la cele bune înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor, pentru ca să postim
noi cu postul cel aducător de laude şi fără de prihană. Iar cererile noastre către Dumnezeu, cele din vremea
postului, să fie bine primite, şi să-L numim pe El Tată după har, în chip cuvenit, învrednicindu-ne astfel a-1 grăi
cu îndrăzneală: „Tată, iartă-ne nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri".
5. Dar iarăşi cugetarea din vremea rugăciunii săvârşite de noi şi a postului devine fără de nici un folos prin
lucrătura celui ce unelteşte împotriva sufletelor noastre; căci o astfel de cugetare semeţită având acel fariseu [din
parabola cu vameşul şi fariseul; vezi, în vol. de faţă, Omilia 2], deşi postea şi se ruga, s-a întors gol. Dar noi,
ştiind că este necurat şi neprimit la Domnul tot cel ce are inima semeaţă şi ştiind prea bine că noi suntem datori
lui Dumnezeu cu multe şi cu mari daruri şi că dăm înapoi prea puţin din ceea ce datorăm, să le facem uitate pe
cele dăruite mai înainte, ca şi cum ar fi o nimica toată, şi îndreptându-ne cu mintea spre cele viitoare, să postim,
să ne rugăm cu inimă zdrobită şi cu smerenie să ne învinuim pe noi înşine, ca să fie postul nostru curat, iar noi cu
vrednicie să stăm în biserica lui Dumnezeu.

6. Există şi un alt chip de viclenie a celui rău, care face ca osteneala noastră pentru post şi rugăciune să fie fără
de câştig pentru noi, îndemnându-ne să săvârşim şi postul, şi rugăciunea mânaţi de slava deşartă şi de făţărnicie.
De aceea şi Domnul vesteşte iarăşi în Evanghelie, spunând: „Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta şi
închizând uşa, roagă-te Tatălui tău, Care este în ascuns şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie"
[Matei 6, 6].
7. Aceste cuvinte nu le spune Domnul ca pe o poruncă de a fi îndepărtate adunările şi rugăciunile şi cântările de
psalmi, căci atunci nu ar fi spus proorocul alcătuitor al Psalmilor. „În mijlocul adunării Te voi lăuda" [Psalmi 21,
24] şi „LăudaTe-voi între popoare, Doamne, cânta-voi Ţie între neamuri" [Psalmi 56, 12] şi „Rugăciunile mele le
voi face înaintea celor ce se tem de El" [Psalmi21, 29] şi încă ne-a mai grăit nouă: „În adunări binecuvântaţi pe
Dumnezeu" [Psalmi 61, 27] şi „Veniţi să ne închinăm şi să cădem înaintea Lui şi să plângem înaintea Domnului,
Celui ce ne-a făcut pe noi" [Psalmi 94, 6]. Dar şi către alţii mai sus aşezaţi - despre care nu este timpul şi locul să
vorbim acum - îşi îndreaptă Domnul îndemnul la rugăciunea cea făcută când suntem singuri în casele noastre şi
în aşternuturile noastre, care întăreşte rugăciunea către Dumnezeu săvârşită în biserici, aşa cum rugăciunea cea
lăuntrică, făcută cu mintea, o întăreşte pe cea săvârşită cu buzele. Fiindcă acela ce ar voi să se roage numai
atunci când se află în biserica lui Dumnezeu, neîngrijindu-se deloc de rugăciune acasă, sau pe drumuri, sau în
pieţe, acela nu se roagă cu adevărat nici când stă dinaintea altarului lui Dumnezeu.
8. Acestea le arată şi acela care, după ce spune: „Gata este inima mea, Dumnezeule!", adaugă: „Cânta-voi şi voi
lăuda slava Ta" [Psalmi 56, 10], iar în altă parte: „De mi-am adus aminte de Tine în aşternutul meu, în dimineţi
am cugetat la Tine...“ [Psalmi 62, 7], Dar ne învaţă şi El: „Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţărnicii; că ei îşi smolesc
feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat grăiesc vouă, şi-au luat plata lor. Tu însă, când posteşti, unge
capul tău şi faţa ta o spală, ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău care este în ascuns şi Tatăl tău,
Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie" [Matei 6, 16-18].
9. O, cât de mare şi neasemuită este iubirea Ta de oameni! Prin aceste cuvinte însuşi Domnul ne-a arătat îndoiala
şi tăgada care vor stărui asupra Judecăţii de apoi, pentru ca noi să căpătăm de aici o mai bună judecată şi o soartă
mai fericită. Căci Domnul îi va agrăi atunci pe cei ce trăiesc după slava deşartă şi nu după porunca Lui, spunând,
potrivit celor de mai sus: „Aţi luat plata în viaţa voastră", precum a zis şi Avraam către acel bogat care ardea în
focul mistuitor: „Ai primit cele bune ale tale în viaţa ta" [Luca
16, 25]. Iar celor ce caută spre El, în vremea în care se ostenesc pentru virtute, spune că le va răsplăti sub ochii
tuturor, adică le va da în schimb, la arătarea Sa, această cuprinzătoare binecuvântare şi moştenire şi desfătare
neamestecată şi veşnică. Cel Care vrea ca toţi să se mântuiască şi să vină la cunoştinţa adevărului vădeşte acum precum spuneam - hotărârea cea neprihănită şi neschimbătoare, arătând aici că nu sunt fii ai lui Dumnezeu decât
aceia care dispreţuiesc slava omenească.

10. Căci de aceea aduce El în faţă cuvântul Său hotărât asupra acestor soiuri de oameni, spunând: „Tatăl tău,
Care vede în ascuns, îţi va da înapoi ţie pe faţă", pentru ca să-i arate El şi să-i facă pe cei ce dispreţuiesc
omeneasca slavă deşartă copii înfiaţi şi împreună moştenitori ai Săi; iar pe aceia ce nu sunt astfel să-i lepede din
vrednicia de fii al Lui, dacă nu se pocăiesc. Cuvintele acestea le-a grăit Domnul pentru ca nu cumva cei ce se
roagă şi postesc să caute la părerile oamenilor, de la care nu este nici un folos, fiindcă altminteri, chiar îndurând
noi osteneala postului şi a rugăciunii, rămânem lipsiţi şi străini de răsplată. El spune să ne ungem capul şi să ne
spălăm faţa, adică să nu ne folosim de paloarea cea nefirească, nici să nu avem capul murdar şi cu totul uscat, ca
şi cum am părea că suferim aceasta din pricina postului încrâncenat şi din dispreţ faţă de trup, vânând astfel
laude din partea oamenilor. Căci acestea le făceau fariseii, dorind ei a fi văzuţi de oameni şi de aceea, pe bună
dreptate, au fost socotiţi despărţiţi de Biserica lui Hristos, iar Domnul ne opreşte întru totul să ne asemănăm lor.
11. Dacă se va numi cugetul [raţiunea], prin asemănare [analogie], cap al sufletului, ca unul ce este conducător,
iar închipuirea [imaginaţia] chip al sufletului, în care se află jilţul cel statornic al puterilor [energiilor] izvorâte
din simţuri, este bine ca noi, atunci când postim, să ne ungem capul cu untdelemn, adică să facem să fie cugetul
nostru milostiv, iar faţa noastră, adică închipuirea, să o spălăm de gândurile cele ruşinoase şi necurate, de mânie
şi de toată răutatea. Pentru că un astfel de post, împlinit ca atare, nu numai patimile cele rele, ci dimpreună cu
acestea şi pe duhurile cele necurate, care sunt începătoare şi pricinuitoare ale unor astfel de patimi, le
surghiuneşte şi le ruşinează, aşezându-i pe cei ce postesc la rând cu îngerii cei buni, întorcându-i către acei îngeri
şi orânduind ca aceştia să fie păzitori ai acelora, degrabă ajutători şi împreună lucrători.
12. În felul acesta, pe vremuri, alături de cei trei tineri din Babilon, împodobiţi cu înfrânarea şi cu postul, a fost
văzut în mijlocul focului mistuitor şi un al patrulea, care era cu ei, păzindu-i şi purtându-le de grijă ca să rămână
teferi, de parcă în chip minunat i-ar fi scăldat în rouă [Daniel 3, 25]. Tot astfel, dinaintea lui Daniel, care postea
de multe zile, s-a înfăţişat un înger care îi dădea sfaturi înţelepte şi îi prevestea lui cele viitoare. Şi în acelaşi
chip, altădată, un înger a adus de la o mare depărtare pe un prooroc [Avacum] care a străbătut văzduhul şi care a
purtat hrana [lui Daniel], prin rugăciune şi post astupându-se gura leilor [Daniel /Bel şi balaurul, 33]. Asemenea
şi nouă, care ne ostenim şi ne străduim în post trupesc şi duhovnicesc şi în rugăciuni, cu ajutorul şi împreună
lucrarea îngerilor celor buni, văpaia de foc a poftei trupeşti ne va fi stinsă de tot, iar mânia ne va fi îmblânzită
precum cea a leilor, făcându-ne noi părtaşi la hrana cea proorocească. Prin nădejdea bunurilor viitoare, prin
credinţă şi prin clarvederea cea duhovnicească, ne vom învrednici noi să călcăm în picioare şerpii şi scorpiile, şi
toată puterea vrăjmaşului.
13. Iar postul care nu este împlinit în acest fel şi nu se săvârşeşte în acest chip se înrudeşte şi se însoţeşte mai
degrabă cu îngerii cei răi, căci a lor este pustiirea însoţită de mânie, de ură şi de trufie, ca şi de împotrivirea faţă

de Dumnezeu, pe când noi, ca unii ce suntem robi şi slujitori ai binelui, stăm împotriva acestor îngeri răi, cum şi
spune Apostolul: „Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor,
împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în
văzduhuri" [Efeseni 6, 12]. Aşadar, pe scurt, împotrivirea noastră faţă de ei se împlineşte prin post, dar noi cerem
pentru paza noastră şi platoşa înţelepciunii, şi coiful milostivirii celei mântuitoare, şi scutul credinţei, precum şi
sabia cea prea îndestulătoare a Duhului Sfânt, adică cuvântul cel mântuitor dat nouă de Dumnezeu, ca să ne fie
spre apărare. În felul acesta ne vom întrece în lupta cea bună, vom păzi credinţa cea temeinică, vom stinge toate
săgeţile de foc ale celui rău, vom dobândi cununa Lui cea veşnică şi cerească, înfaţişându-ne ca biruitori în toate,
bucurându-ne de-a pururi împreună cu îngerii din ceruri, întru Hristos, Domnul nostru.
14. Căruia I se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, dimpreună cu Tatăl Său cel fără de început şi cu
Duhul Său cel Preasfânt şi de viaţă făcător, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Omilia 8 - Despre credinţă
1. Noi credem în Dumnezeu, dar - ceea ce este altceva - credem şi lui Dumnezeu în toate cele. Căci a crede lui
Dumnezeu înseamnă a cugeta că făgăduinţele pe care ni le-a făcut sunt sigure şi adevărate, iar a crede în
Dumnezeu înseamnă a cugeta drept cu privire la El. Se cuvine deci ca noi să avem amândouă aceste cugetări şi
pe amândouă să le recu-noaştem ca adevărate, fiind şi purtându-ne în aşa fel încât să dăm crezare celor ce au
siguranţa clarvederii şi să ne încredem deplin lui Dumnezeu, întru Care este credinţa noastră, şi în felul acesta să
fim socotiţi drepţi înaintea Lui, ca unii ce-I suntem credincioşi. Fiindcă spune Scriptura: „Şi a crezut Avraam pe
Domnul, şi i s-a socotit aceasta ca dreptate" [Facerea 15, 6]. Dar cum a fost făcut drept Avraam când a crezut? El
a primit de la Dumnezeu făgăduinţă pentru sămânţa sa - care era Isaac - că vor fi binecuvântate prin ea toate
seminţiile lui Israel. Apoi a primit poruncă de la Dumnezeu să jertfească pe Isaac, ce era încă fraged de vârstă şi
prin care avea să fie adusă la împlinire făgăduinţa Lui. Iar tatăl nu a grăit nimic împotrivă, ba chiar s-a grăbit să-l
jertfească pe copil cu propria sa mână, iar prin această jertfă a lui socotea că făgăduinţa este sigură şi fără greş.
2. Vedeţi ce fel este credinţa care îndreptăţeşte? Şi nouă ne-a făgăduit Hristos moştenirea vieţii celei veşnice şi a
desfătării şi a slavei şi a împărăţiei, dar ne-a poruncit să trăim în sărăcie, să postim, să vieţuim cu puţină
cheltuială şi strâmtoraţi, să fim în toata clipa gata de moarte, să ne răstignim pe noi înşine, cu patimile şi cu
poftele noastre. Aşadar, de vom fi fără preget întru acestea şi de vom crede în acea făgăduinţă a lui Dumnezeu,
atunci cu adevărat vom fi crezut lui Dumnezeu, asemenea lui Avraam, iar aceasta ni se va socoti nouă ca
dreptate.

3. Şi luaţi aminte acum la urmarea celor arătate; căci învoiala de a-1 aduce pe Isaac drept jertfă a fost nu numai o
mărturie sigură şi o înfăţişare limpede a credinţei lui Avraam, dar s-a făcut şi pricină a naşterii lui Hristos din
seminţia lui, iar prin El s-au binecuvântat într-adevăr toate seminţiile pământului, împlinindu-se astfel
făgăduinţa. Căci celui care l-a dat pentru Dumnezeu pe fiul său cel unul născut şi adevărat, Dumnezeu i-a
devenit oarecum dator, prin jertfa aceluia şi prin propria Sa făgăduinţă, să dea jertfă la rândul Lui pe Fiul Său cel
Unul Născut şi Adevărat. Tot astfel şi pentru noi, cumpătarea şi dreptatea şi smerenia şi răbdarea faţă de cei ce ne
vatămă într-un fel sau altul şi împărţirea avuţiilor noastre după poruncile lui Dumnezeu, precum şi greaua
canonire a trupului în posturi şi privegheri, pe scurt răstignirea patimilor şi a poftelor noastre, sunt nu numai o
dovadă că noi am crezut cu adevărat în făgăduinţele lui Hristos, dar într-un fel Îl fac pe Dumnezeu să ne
dăruiască în schimb viaţa cea veşnică şi fără de sfârşit, întru desfătarea şi slava împărăţiei.
4. De aceea Hristos, cătând către ucenicii Săi, a spus: Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este Împărăţia
Cerurilor; fericiţi cei ce plâng; fericiţi cei milostivi; fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate [vezi Matei 5,

3]

şi

vai celor bogaţi, vai celor ce râd, vai celor îmbuibaţi, vai vouă când toţi oamenii vă vor vorbi de bine [vezi Luca
6, 24-26]. Prin urmare, acela care nu ia aminte la fericirile înşirate de Domnul, ci cată spre cele ţinute de El ca
nefericiri, cum oare va căpăta crezare că este credincios Domnului? Căci spune El: „Arată-mi credinţa ta din
faptele tale" [vezi lacovl, 18] şi „Cine este, între voi, înţelept şi priceput? Să arate, din buna-i purtare, faptele lui"
[Iacov 3,

13].

5. Din faptele noastre bune şi din păzirea poruncilor celor dumnezeieşti se arată că, în adevăr, credem lui
Dumnezeu, adică ştim şi cunoaştem că făgăduinţele Sale către noi, ca şi ameninţările Sale, sunt adevărate şi
întemeiate, chiar dacă nu s-au împlinit încă. De unde căpătăm noi oare dovada că avem o credinţă dreaptă în
Dumnezeu, că adică gândim şi judecăm bine, în chip sigur şi cucernic, cu privire la El? Din laolaltă mărturisirea
cu părinţii noştri purtători de Dumnezeu. Aşa cum faptul de a crede lui Dumnezeu în chip nemincinos întâmpină
împotrivire nu doar din partea patimilor trupului şi a mrejelor celui rău, dar şi din partea oamenilor cuprinşi de
patimi, care farmecă şi ispitesc către plăcerile cele deşarte, tot astfel faptul de a crede în chip drept în singurul
Dumnezeu adevărat întâmpină împotrivire nu numai din partea neştiinţei noastre şi a amăgirilor diavoleşti, dar şi
din partea oamenilor nelegiuiţi, care-i târăsc şi pe alţii în propria lor pierzanie. Şi un ajutor foarte mare al
credinţei ne este dat fiecăruia nu numai din partea lui Dumnezeu şi din partea puterii de cunoaştere de care El
ne-a învrednicit, ci şi din partea îngerilor celor buni şi cucernici şi a oamenilor ce trăiesc după poruncile lui
Dumnezeu.
6. Din această pricină şi maica şi hrănitoarea noastră duhovnicească, Biserica lui Hristos, răspândeşte astăzi în
chip mai vădit şi mai cuprinzător vestea despre cei ce au strălucit în credinţă şi virtute, şi au statornicit în
preasfintele sinoade dogmele cele dumnezeieşti. Biserica îi mai dă de asemenea în vileag pe apărătorii
nelegiuirii, cu străduinţele şi cugetările lor cele rele, pentru ca noi să ne întoarcem, îndepărtându-ne de la aceştia,

spre cugetările cele după voinţa lui Dumnezeu, să credem într-un singur Dumnezeu, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh,
din Care şi prin Care şi întru Care toate s-au făcut, Cel ce este înainte de toţi şi peste toţi şi în toţi şi
pretutindenea, Cel Unul în Treime şi Treime în Unul, cugetată fară amestec şi deosebită fără împărţire, Monadă
mereu aceeaşi şi Triadă atotputernică.
7. Tatăl cel fără de început şi fără de sfârşit. El singur este cauză şi rădăcină a Dumnezeirii cunoscute în Fiul şi în
Duhul Sfânt; nu numai Ziditor, ci şi unic Tată al singurului Fiu şi unic Purcezător al singurului Duh Sfânt; din
veci şi pe veci, în chip necurmat, unic Tată şi unic Purcezător.
8. Al Cărui unic Fiu este veşnic dimpreună cu El şi cu El fâră de început în timp. Dar nu este fâră de [nici un]
început, întrucât El are pe Tatăl ca născător şi rădăcină şi izvor, din Care Fiul mai înainte de toţi vecii S-a ivit,
netrupesc, fâră de patimi, neîmpuţinat, născut, dar neîmpărţit; fiind Dumnezeu din Dumnezeu, El nu este altul în
măsura în care este Dumnezeu, ci este altul în calitate de Fiu; din veci şi pe veci fiind Fiu şi pururea fiind
neamestecat. El este Cuvânt viu, lumină adevărată, înţelepciune întrupată, cauză şi început al tuturor celor ce vin
la viaţă, întrucât toate prin El se fac. Fiul este Cel Care, la plinirea veacurilor, aşa precum proorocii au grăit mai
dinainte, S-a golit pe Sine de slavă şi S-a smerit, luând pentru noi chip asemenea nouă, şi a fost zămislit şi s-a
născut din Maria cea pururea Fecioară, cu binevoirea Tatălui şi cu împreună lucrarea Duhului Sfânt; şi, întrucât
S-a făcut om cu adevărat, a devenit asemenea nouă în toate, în afară de păcat, rămânând însă ceea ce era:
Dumnezeu adevărat într-un singur ipostas, chiar şi după ce S-a făcut om; El a lucrat împlinind cele dumnezeieşti
toate în calitate de Dumnezeu şi a lucrat cele omeneşti toate în calitate de om, supunându-Se fără de prihană
pătimirilor omeneşti; nepătimitor şi nemuritor fiind şi Dumnezeu rămânând, de bună voie pentru noi a pătimit în
trup ca om şi a fost răstignit pe cruce, şi a murit şi a fost îngropat, şi în a treia zi S-a sculat din morţi, prin
moartea şi învierea Sa zăgăzuindu-1 pe cel ce avea stăpânire asupra morţii. Iar după învierea Sa S-a arătat şi S-a
înălţat la ceruri, şi S-a aşezat la dreapta Tatălui Său, făcând ca materia trupului nostru să aibă aceeaşi cinstire şi
să stea într-acelaşi jilţ, în virtutea asemănării cu Dumnezeu şi în acelaşi trup va veni El cu slavă, să judece viii şi
morţii, întorşi la viaţă prin puterea arătării Lui, şi să răsplătească fiecăruia după faptele sale. Cunoscând noi
această dăruire şi materia trupească ce încape sub simţuri şi pe care El ne-a hărăzit-o nouă, Îl închipuim şi ne
închinăm Lui cu evlavie, şi celei ce L-a născut pe El întru feciorie, şi celor ce-I sunt Lui întru totul bineplăcuţi.
Semnele [simbolurile] patimilor Lui, şi mai cu seamă crucea, le cinstim şi ne închinăm lor ca unora ce sunt arme
dumnezeieşti împotriva obştescului vrăjmaş. Săvârşind noi pomenirea Lui în fiecare zi, potrivit poruncii Sale şi
slujind dumnezeieştile Taine, părtaşi ne facem lor. După învăţătura Acestuia, înainte de toate suntem botezaţi şi
botezăm într-un nume prea curat şi vrednic de închinare: al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
9. Căci şi Duhul cel Sfânt purcede de la Tatăl cel veşnic şi fără de început, fiind El fără de început dimpreună cu
Tatăl şi din veci dimpreună cu Fiul, nu însă fără de [nici un] început, întrucât şi El are drept rădăcină şi început şi

cauză pe Tatăl, din care mai înainte de toţi vecii, neîmpuţinat, fără pătimire, prin purcedere S-a ivit, nedespărţit
fiind de Tatăl şi de Fiul, ca Unul Care iese din Tatăl şi Se odihneşte în Fiul. Duhul Sfânt nu se confundă şi
posedă unire [cu celelalte persoane ale Sfintei Treimi], iar despărţirea Sa nu este împărţire; căci El este
Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, nu altul în măsura în care este Dumnezeu, dar altul în calitate de
Paraclet, ca Duh Sfânt subzistând prin Sine însuşi, dar având existenţa Sa din Tatăl şi fiind trimis prin Fiul, spre
a fi prinos de început al vieţii celei veşnice şi zălog al bunurilor viitoare, care dăinuiesc în veci. Duhul Sfânt este
cauză El însuşi a tuturor celor ce se fac, întrucât toate întru El se fac; El este întru totul asemenea cu Tatăl şi cu
Fiul, în afară de nenaşterea Tatălui şi de naşterea Fiului. El a fost trimis de Fiul către ucenicii Săi, adică S-a făcut
vădit înaintea noastră. Căci cum altfel va fi fost trimis Cel ce pretutindeni se află şi Care este nedespărţit de Cel
ce L-a trimis pe El? De aceea nu numai de către Fiul şi de către Tatăl este Duhul Sfânt trimis, ci vine şi de la
Sine. Căci trimiterea, şi desigur şi arătarea Sa, este o lucrare comună a Tatălui, a Fiului şi a Sfântului Duh.
10. Dumnezeu nu Se arată de-a dreptul în fiinţa Sa, căci nimeni nici n-a văzut vreodată, nici n-a cunoscut firea
lui Dumnezeu, ci L-a cunoscut pe El după har, după puterea şi lucrarea Sa, care aparţin deopotrivă Tatălui, Fiului
şi Sfântului Duh. Dar Acestora le aparţin în ipostasul propriu fiecăruia. Şi au laolaltă nu numai fiinţa nerevelată
şi preaînaltă şi neîmpărtăşibilă, ci şi harul, şi puterea, şi lucrarea, şi strălucirea, şi nestricăciunea, şi împărăţia, şi
toate cele prin care Dumnezeu uneşte după har şi-i face pe oameni părtaşi cu Sfinţii îngeri. Însă Dumnezeu, nici
prin multele Lui puteri şi lucrări, nici pentru deosebirea ipostasurilor Sale, nu e mai puţin neîmpărţit şi nu cade
din simplitatea unităţii Sale. Astfel că noi credem într-un singur Dumnezeu, într-o unică Dumnezeire întreită şi
atotputernică, şi îi vestim cu glas tare pe cei ce au bineplăcut lui Dumnezeu într-o astfel de credinţă, dar îi
lepădăm şi ne ferim de cei ce nu cred astfel, ci fie încep o erezie a lor proprie, fie urmează până la capăt pe cei ce
au început-o. Lucrul acesta să-l cunoaşteţi, fraţilor, că patimile cele mârşave şi învăţăturile cele smintite sunt
aduse unele de către altele, odrăslite fiind ele din uitarea de Dumnezeu a oamenilor.
11. Cum că prin necredinţă roiul cel de multe feluri al păcatelor capătă loc să se ivească, ne-a învăţat pe noi
marele Pavel, scriind cu privire la elini [păgâni] că „...n-au încercat să aibă pe Dumnezeu în cunoştinţă" [Romani
1, 28] şi „cunoscând pe Dumnezeu, nu L-au slăvit ca pe Dumnezeu, nici nu l-au mulţumit" [Romani 1,21], drept
care „şi Dumnezeu i-a lăsat la mintea lor fără judecată, să facă cele ce nu se cuvine. Plini fiind de toată
nedreptatea, de desfrânare, de poftă şi de toate de felul acesta" [Romani 1, 28-29]. Cum că prin păcat necredinţa
prinde cheag iarăşi şi iarăşi, este lucru vădit prin mulţimea celor ce din nenorocire au pătimit aceasta. Acel
Solomon, bunăoară, dându-se pe sine plăcerilor trupeşti, a alunecat în închinarea la idoli. Ieroboam regele, fiind
biruit peste măsură de patima puterii, a jertfit junincilor de aur. Trădătorul Iuda, bolind de iubirea de arginţi, a
căzut în uciderea lui Dumnezeu.

12. Prin urmare, şi credinţa fără de fapte fiind moartă şi netemeinică, dar şi faptele fără de credinţă fiind deşarte
şi nefolositoare, de aceea harul Duhului Sfânt, astăzi, în vremea postului celui cucernic şi a nevoinţei celei
virtuoase, se leagă de vestirea pilduitoare a celor ce primesc fără sminteală cuvântul evlaviei şi de lepădarea
celor ce nu au binevoit să-l primească, pentru ca noi degrabă să le împreunăm pe acestea două, adică să ne vădim
credinţa prin faptele noastre, iar folosul ostenelilor să-l dobândim prin credinţă.
13.Dar patimile cele rele şi necredinţa nu numai că sunt aduse unele prin altele, dar se şi aseamănă între ele. Şi
ca să grăiesc pe scurt ceva evlaviei voastre despre răucredincioşii [heterodocşii] ce s-au ivit printre noi, aşa
precum Adam a primit de la Dumnezeu îngăduinţa de a mânca din orice pom aflat în Rai, dar nu i-au fost lui
îndeajuns toate acele roade, ci fiind ispitit şi înduplecat de sfatul prea vicleanului şarpe, a mâncat din singurul
pom de care primise poruncă să nu se atingă, tot astfel s-a întâmplat şi cu noi, căci toate bunurile de la
Dumnezeu, şi toate darurile ce cu adevărat se cuvenea să fie numite bune, au fost oferite spre împărtăşire de
către Dumnezeu celor ce le voiau, după cuvântul celui ce a spus: „Toate câte Dumnezeu le are, le va avea şi cel
îndumnezeit prin har, în afară de identitatea sa după fiinţă" [Sfântul Maxim mărturisitorul, Răspuns către
Talassie, 22, P. C., 90, 320]. Există unii care învaţă că noi ne împărtăşim de însăşi fiinţa cea mai presus de fiinţă
a lui Dumnezeu, pretinzând că sunt în stare să o numească pe ea în chip potrivit şi în înţeles propriu; aceştia însă
fac întocmai şarpelui celui nespus de rău, întrucât, aşa precum acela tâlcuieşte greşit şi răstoarnă spusele lui
Dumnezeu, la fel şi ei măsluiesc şi răstălmăcesc cuvintele sfinţilor. Dar noi, luând putere de la Domnul ca să
călcăm peste şerpi şi peste scorpii şi peste toată puterea vrăjmaşului, strivim cu uşurinţă toată uneltirea sa şi orice
cursă întinsă împotriva evlaviei şi a cucernicei vieţuiri. Noi apărem înaintea Lui ca biruitori în toate, cătând a
dobândi astfel cununile cele cereşti şi neprihănite ale dreptăţii întru Hristos, Judecătorul cel nepărtinitor şi
dăruitor al răsplăţilor.
14. Cel Căruia I se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, dimpreună cu Tatăl Său cel fără de început şi cu
Preasfântul şi bunul şi de viaţă făcătorul Său Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Omilia 9 - Despre puterea postului şi a rugăciunii
1. Scopul dogmelor dumnezeieşti, al dragostei de nevoinţă [asceză] legate de acestea şi al vederii duhovniceşti
este învăţătura cea adevărată şi dreaptă, care este în acord şi în armonie cu Părinţii noştri. Nu acesta este scopul
virtuţii făptuitoare, ci este mai degrabă început al ei, care dacă nu s-ar îndrepta spre un scop corespunzător, ar fi
aducător de o mai mare osândă pentru cel ce o dobândeşte. Căci Scriptura spune: „Iar sluga aceea care a ştiut
voia stăpânului şi nu s-a pregătit, nici n-a făcut după voia lui, va fi bătută mult" [Luca. 12, 47]. Astfel, nu sunt de
ajuns pentru o cauză faptele virtuţii, cunoaşterea cu privire la ea şi adevărul, ci scopul ei [suprem] este Binele.
2. Prin urmare, dacă noi privim la oamenii care stăruiesc în faptele bune cunoscute de ei, aducându-le la
înfăptuire, şi la cei buni, care împlinesc virtutea prin lucrările lor, fără a greşi în ceea ce le este bine întemeiat în
suflete, nu am face caz şi vorbire despre săvârşirea celor drepte, despre înţelepciune, despre cumpătare şi despre
celelalte de acest fel. Cine nu ştie că fiecare dintre acestea este o faptă bună şi mai cu seamă viaţa cumpătată, pe
care şi încercările ne-au vădit-o mereu ca fiind foarte de folos şi sufletelor, şi trupurilor noastre? Fiindcă cei mai
mulţi dintre oameni ştiu aceasta, şi o ştiu bine, dar pofta şi mânia pun stăpânire pe cunoaşterea lor cea bună.
Apostolul spune: „Dar văd în mădularele mele o altă lege, luptându-se împotriva legii minţii mele şi făcândumă rob legii păcatului, care este în mădularele mele" [Romani 7, 23]. Din această pricină, fraţilor, vă înfăţişăm
vouă, în chip necurmat, mângâierea dată de Cuvântul, ca şi cum v-am dezvălui printr-o dreaptă cugetare lucrarea
Binelui, întru-cât această lucrare duce la bun sfârşit şi cunoaşterea acestor fapte. Fiindcă spune David:
„înţelegerea bună este tuturor celor ce o fac pe ea" [Psalmi 110, 10]. Şi încă mai spune: „Şi dreptatea Lui spre fiii
fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le facă pe ele" [Psalmi 102, 1819]. Şi tot aşa spune Pavel: „Fiindcă nu cei ce aud legea sunt drepţi la Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea vor fi
îndreptaţi" [Romani 2, 13]. Iar Domnul grăieşte şi către unii, şi către alţii: „Când ştiţi acestea, fericiţi sunteţi dacă
le veţi face" [Ioan 13, 17].
3. Să ne ţinem, fraţilor, de binele pe care-1 aduc postul şi împlinirea înfrânării, să dăm crezământ temeinic bunei
aşezări sufleteşti legate de acestea, să arătăm limpede cât de mari sunt roadele lor „căci după roade se cunoaşte
pomul" [Luca. 6, 44] şi „Cuvine-se ca plugarul ce se osteneşte să mănânce el mai întâi din roade - înţelege cele

ce-ţi grăiesc", zice Apostolul [2 Timotei 2, 6]. Fiindcă, dintre celelalte virtuţi, fiecare curăţă fie sufletul, fie
trupul, înfrumuseţându-le pe ele, dar mai mult curăţă şi înfrumuseţează cutare parte a sufletului decât a trupului:
astfel, rugăciunea şi cunoaşterea curăţă şi înfrumuseţează mintea, blândeţea - partea volitivă a sufletului, iar
înţelepciunea - dorinţa şi pofta. Postul şi cumpătarea aduc întărire trupului, veştejesc furia mâniei şi a poftei,
aduc văzduh slobod şi curat pentru minte şi o fac ca şi cum ar fi senină, o curăţesc pe ea de aburii neplăcuţi
pricinuiţi de mulţimea mâncărurilor şi de pâcla izvorâtă din acestea. Prin post şi cumpătare, omul din afară se
nimiceşte; şi pe cât acesta se strică, pe atâta omul dinlăuntru se înnoieşte, după cuvântul Apostolului. Căci se
spune: „Pântecele gras nu zămisleşte o minte ascuţită". Aşadar, pântecele care a fost subţiat prin post şi înfrânare, acela şi mintea neapărat o ascute.
4. Astfel, tot ce este frumos şi bun se face aievea şi se împlineşte prin acelea. Pentru că postul şi cumpătarea
sunt un îndoit zid de apărare, iar cel ce trăieşte între acestea se bucură de multă pace, întrucât se află înlăuntrul
Ierusalimului. Căci Ierusalim se tălmăceşte „pace". Iar bucătarul mare al căpeteniei Babilonului porneşte la asalt
împotriva zidului de apărare şi dacă nu-i găseşte pe cei dinlăuntrul zidurilor împotrivindu-se cu tărie măre, le
răstoarnă şi le dărâmă, aducând, ca toţi cuceritorii de cetăţi, ispitele mâncărilor meşteşugite.
5. Dacă cei ce sunt pe acele ziduri nu numai că dispreţuiesc mulţimea şi felurimea mâncărurilor, dar şi pâinea
încă o frământă în mâini pentru nelăcomia lor, aceştia prin înfrânare răstoarnă şi cortul lui Madian. Tocmai
despre aşa ceva e pilduitoare povestirea cu privire la Ghedeon. Căci spune Scriptura: „... o pâine rotundă de orz
ce se rostogolea prin tabăra madianită" [Judecători 7, 13]. Pâinea de orz a celor ce erau la oaste cu Ghedeon
închipuia ieftinătatea şi cumpătarea hranei neapărat trebuincioase: „Şi, ajungând la un cort - spune Scriptura - a
izbit în el aşa de tare, încât acesta a căzut, s-a răsturnat şi s-a desfăcut" [ibidem]. Cortul acela surpat de o bucată
de pâine de orz va să însemne tocmai dorinţa iscată din beregată şi din pântece, a cărei nebunie este nimicită de
post şi de o masă cumpătată. Daniel, cel plin de râvnă, nu numai că a nimicit pe balaur prin pâinea de orz, adică
pe zeul celor ce se închină pântecelui ca unui dumnezeu, a căruia stăpînire se întinde de la coapse la buric, dar
vreme de mai multe săptămâni, nepoftind să mănânce pâine şi nici să bea vin, a văzut atât de ciudate arătări şi a
primit purtarea de grijă a arhanghelului.
6. Aşa s-au petrecut lucrurile cu Daniel. Iar poporul cel pofticios şi nerecunoscător, cel care spunea: „Cine ne va
hrăni cu carne?... Acum însă sufletul nostru tânjeşte" [Numerii 11, 6], după ce au mâncat carne până le-a ieşit pe
nas, au fost loviţi de o molimă cumplită. Căci spune Scriptura: „Se aprinse mânia Domnului asupra poporului şi
a lovit Domnul poporul cu bătaie foarte mare" [Numerii 11, 33]. Iar cele amintite şi grăite în acel loc al Scripturii
sunt o încununare a mâniei lui Dumnezeu împotriva acelora; deci şi noi, privind la ea, să fugim de lăcomia
pântecelui, să îmbrăţişăm înfrânarea, să strângem în braţe acele zile de post, ca pe unele ce fac să fie ascultător
trupul de suflet şi dau uşurinţă minţii întru cugetare, îndreptându-ne spre Dumnezeu. Lui Ioan, Înaintemergătorul

harului, i-a fost îndestul de-a lungul vieţii sale să se hrănească cu lăcuste şi cu miere sălbatică. Iar Petru mânca
doar măsline în saramură, zarzavaturi şi legume uşoare. Ca să nu mai vorbim despre ostenelile lui Pavel, care
mărturiseşte despre el însuşi că era „în foame şi în sete, în posturi de multe ori" [II Corinteni 11, 27].
7. Tu, cititorule, în toată viaţă ta, ai cele patruzeci de zile ca lungime a postului, iar aplecarea spre apus a soarelui
îţi hotărniceşte de fiecare dată postul din acea zi. Oare înfrânarea de la hrană în acea vreme nu este uşoară
aproape pentru toţi şi rânduită pe potrivă? Numai să fie şi hrana potrivită; căci astfel, postind cu cumpătare şi
hrănindu-te cu măsură, nu vei părăsi multă vreme pe cei ce nu se hrănesc. Abţine-te de la carne şi fugi de postul
care ar aduce stricăciune, căci lucrurile stau dimpotrivă, saturarea dând naştere mai curând la podagră, durere de
cap şi alte boli, pe cînd postirea este maică a sănătăţii. Şi pe cât se arată, [nu doar] cel desfrânat păcătuieşte cu
propriul său trup, dar şi cel lacom cu pântecele se face vinovat trupului său, slăbindu-i puterile şi aplecându-1
spre boală.
8. Întrucât lipsa de înfrânare se săvârşeşte prin toate simţurile noastre, se cade să cunoaştem bine înfrânarea.
Dacă posteşti în privinţa mâncării, dar ai privirea îndreptată spre desfrâul cuibărit în cămara sufletului tău, spre
iscodire şi spre invidie, dacă pofteşti să auzi defăimări şi cântece deocheate, şi şuşoteli mârşave şi orice altă
ispitire vătămătoare a simţurilor noastre, ce folos mai ai de pe urma postului? Desigur, nici unul. Căci dacă fugi
de un rău sau de păcat pe calea altei simţiri, nu faci decît să-l strecori în sufletul tău prin altă chemare a
simţurilor. Pentru că fiind cu toţii alcătuiţi din suflet şi trup, nu numai trupul, dar şi sufletul are mai multe părţi
(sufletul însuşi înfăţişându-se felurit, precum sunt mădularele trupului, adică forţa de creştere, pofta,
irascibilitatea şi raţiunea), iar postul adevărat acesta este: cel ce, întinzându-se asupra tuturor, curăţă toate şi-i
vindecă pe toţi. Pentru că este blândă şi plină de iubire, fraţilor, tămăduirea sufletului prin post, iar de aceea şi
Părinţii noştri ne-au rânduit acest post în zilele cu pricina.
9. Dacă noi, în chip nesăbuit, fugim de post, suferinţele întru pedeapsă, răni şi pârjoluri ne vor cuprinde pe noi,
întrucât Hristos pe cei ce nu pot fi vindecaţi îi va despărţi şi îi va da focului celui nestins, spre veşnică osândă.
Căci, dacă aceia care n-au postit în Rai au fost aruncaţi în viaţa aceasta plină de multă suferinţă, tot aşa şi-n
lumea de-aici, dacă nu postim şi dacă nu trăim în înfrânare, după puterea ce-o avem, vom cădea în iadul acela de
neîndurat şi nestins.
10. Dar proorocirea spune: „ Întoarceţi-vă, voi, copii căzuţi de la credinţă..." [Ieremia3, 14]. Astfel, nu se află
nici o lucrare ajutătoare mai bună [decât postul] pentru curăţirea celor ce se întorc la Dumnezeu, aşa cum putem
învăţa din întoarcerea la Dumnezeu a ninivitenilor. Aşa cum nu este nimic mai aducător de moarte decât lăcomia
pântecelui. Şi arată aceasta cel ce a grăit către fiul cel risipitor, când aceasta s-a înapoiat la el: „Căci acest fiu al
meu mort era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat" [Luca 15, 24]. Pentru că dedându-se acela la o viaţă porcească şi

bucurându-se de tina porcilor, el cu porcii a fost asemănat, lepădându-se de asemănarea cu Dumnezeu. După
marele Iov, [un astfel de om] nu se aseamănă numai cu vitele, ci şi cu locurile răzbite de umezeală şi lipsite de
simţire [Iov 40, 21 -23], cu iarba de baltă şi cu ocolul trestiilor în care stă culcat Leviatanul cel mult mâncăcios;
pentru că se odihneşte în locuri pline cu apă monstrul acesta. David, fiind lipsit de cele umede din pricina
înfrânării vieţii sale, spune: „Uscatu-mi-s-a vlaga ca un hârb de lut şi oasele mele ca vreascuri au ars, genunchii
mei s-au slăbit de post şi trupul meu s-a schimbat prin lipsa untdelemnului" [Psalmi 21, 16, după Septuaginta].
De aceea şi dreapta Celui Prea înalt s-a întins asupra lui, şi mult i-a purtat de grijă, ca unuia ce toată trezvia
inimii şi-o îndrepta spre El.
11. Pe acesta şi noi, iubiţilor, să-l urmăm şi să nu ne lepădăm numai de viaţa cea petrecută întru moliciune şi
risipă, dar şi postul nostru, şi cântarea noastră de psalmi, şi rugăciunea noastră, să le facem ca şi cum Dumnezeu
ar fi de faţă şi ne-ar căuta cu ochiul Lui; ştiind noi că nici postul, nici cântarea de psalmi, nici rugăciunea nu ne
pot mântui prin ele însele, ci numai puterea lui Dumnezeu, înaintea Căruia se săvârşesc acestea. În chipul acesta,
ochii Domnului privindu-ne, ne vor sfinţi, aşa precum soarele încălzeşte pe toate câte le luminează.
12. Acestea toate se fac dinaintea lui Dumnezeu, când mintea este întoarsă cu hotărâre şi caută spre El, fie că
postim, fie că psalmodiem, fie că ne rugăm. Căci atunci când suntem în rugăciune şi în cântare de psalmi, uneori
mintea se îndreaptă cu tărie către Dumnezeu, alteori însă se risipeşte şi se arată şovăielnică; trebuie să cugetăm
atunci că nu ne-am închinat după cuviinţă pe noi înşine lui Dumnezeu şi că nu toate cele săvârşite de noi au avut
drept scop împlinirea legii Domnului. De aceea, în măsura în care cădem de la lucrările şi faptele dreptăţii, în
aceeaşi măsură nu putem să rămânem dinaintea ochilor lui Dumnezeu. Căci scris este: „Nu vor sta călcătorii de
lege în preajma ochilor Tăi" [Psalmi 5, 5].Totuşi, chiar zăcând noi răniţi la pământ, să chemăm pe Domnul
nostru. Cel ce poate să oblojească rănile noastre.
13. Prin urmare, să nu slăbim, rogu-vă, posturile şi rugăciunile şi lacrimile, nici unul dintre chipurile în care Îl
chemăm pe El cu rugăciune fierbinte, până când se va apropia de noi şi ne va vindeca. Să arătăm şi noi, prin
fapte, că ne-am îmbogăţit cu Mirele Hristos, iar dacă Acesta e plecat acum de la noi şi tăinuit în ceruri, noi Îl
aşteptăm plini de nădejde. Pentru că spune Domnul: „Dar vor veni zile când mirele va fi luat de la ei şi atunci
vor posti" [Matei 9, 15]. Este astfel lucru vădit că cei chemaţi de către Hristos se cade să petreacă toată viaţa lor
în înfrânare şi post, cu bună nădejde aşteptând venirea Lui cea înfricoşătoare. Să postim neapărat în aceste zile şi
să ne pregătim pe deplin, aşteptând şi ziua cea de fiecare an a învierii Iui Hristos, pentru ca fiind noi curăţiţi, să
slăvim în chip curat şi patimile Lui, învrednicindu-ne de viaţa cea fericită şi fără de moarte pe care Domnul a
dobândit-o pentru noi prin patimile Sale.

14. Pe care viaţă fie ca noi toţi să o căpătăm prin harul şi iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos,
Căruia i se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, dimpreună cu Tatăl Său cel fără de început şi cu Prea
Sfântul şi bunul şi de viaţă făcătorul Său Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Omilia 10 - La a doua duminică a Păresimilor, despre vindecarea slăbănogului
1. Voi începe prin a grăi astăzi evlaviei voastre cu înseşi cuvintele Domnului, arătând mai cu seamă miezul celor
vestite prin Evanghelia de acum: „Pocăiţi-vă, că s-a apropiat
Împărăţia Cerurilor" [Matei 3, 2], Şi nu numai că s-a apropiat, ci chiar este în noi, după cum Domnul însuşi a
spus: „Căci iată, împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru" [Luca 17, 22]. Şi nu numai că este în noi, dar nu
peste multă vreme încă şi mai limpede ni se va înfăţişă nouă, biruind orice altă începătorie şi putere şi stăpânire
şi dăruind tăria cea nebiruită şi bogăţia cea neîmpuţinată şi desfătarea cea neschimbătoare şi nepătimi- toare şi
fără de sfârşit, şi slava şi tăria, dar numai acelora ce-au urmat porunca lui Dumnezeu, vieţuind aici în chip plăcut
Lui.
2. Aşadar, întrucât împărăţia lui Dumnezeu s-a apropiat şi este în noi, şi nu după multă vreme se va înfăţişa
[deplin], să ne facem, prin fapte de pocăinţă, pe noi înşine vrednici de ea. Să ne înfrânăm în toate, curmând şi
lepădând năravurile şi cugetările cele rele. Pentru că Împărăţia Cerurilor se ia cu silinţă şi numai cei silitori o vor
dobândi. Să râvnim la răbdarea Părinţilor noştri purtători de Dumnezeu, la smerenia şi la credinţa lor. Căci spune
[Apostolul]: „... priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa" [Evrei 13, 7], Să ne strunim
mădularele cele trupeşti şi să stârpim desfrâul, necurăţenia, toată patima cea rea şi toată lăcomia, mai cu seamă
în vremea acestor zile sfinte ale postului. De aceea, încă mai dinainte, harul Duhului Sfânt ne-a învăţat pe noi cu
privire la înfricoşătoarea judecată viitoare a lui Dumnezeu, apoi ne-a amintit de sur-ghiunul lui Adam şi ne-a
arătat credinţa cea neclintită, ca ţinându-ne cu tărie de ea, să ne păzim printr-însa de frica acelei judecăţi şi de
jalea acelei izgoniri, şi să nu ne dedăm lipsei de înfrânare, ca nu cumva, din pricina pântecelui nostru celui
necredincios şi iute poftitor, să deschidem poarta tuturor patimilor şi să le lăsăm lor cale întreagă şi largă către
cele dinlăuntru ale noastre, pierzându-ne - precum se spune - întru desfătare. Ci noi să îndrăgim drumul cel
strâmt care duce către viaţa de veci, al cărui început şi dintâi aşezare este postul, şi mai vârtos să ţinem acest post
al Păresimilor.
3. Căci dacă se poate spune că este un timp pentru fiecare faptă, după cuvântul lui Solomon, toate având o vreme
a lor, tot astfel se poate căuta vremea cea mai potrivită pentru săvârşirea faptelor bune, iar aceasta este tocmai
vremea celor patruzeci de zile ale Postului mare. Dacă toată viaţa oamenilor este potrivită pentru dobândirea
mântuirii, cu

atât mai vârtos este vremea aceasta a postului. Întrucât şi Stăpânul şi Dătătorul mântuirii noastre, Hristos, a făcut
începutul plecând de la post şi în arena postului a biruit în luptă şi a ruşinat pe diavol, născocitorul patimilor şi
cel ce în tot chipul ne asaltează. Aşa precum neînfrânarea pântecelui nimiceşte virtuţile şi zămisleşte patima, tot
astfel cumpătarea, nimicind întinăciunile necumpătării, este ziditoare a despătimirii. Dacă patimile ce se află în
noi nu sunt şi n-au fost strunite încă, oare nu vor creşte şi nu se vor întări prin neînfrânare, după cum postul
micşorează patimile din noi şi le face să se risipească? Pentru că sunt strâns legate între ele postirea şi
cumpătarea, chiar dacă uneori una din acestea două se întâmplă să precumpănească pentru cei ce îndeobşte le
urmează.
4. Aşadar, pe acestea două noi să nu le despărţim una de alta, ci mai abitir să stăruim în post în vremea zilelor
acestor cinci săptămâni sfinte, iar în zilele de sâmbătă şi de duminică să prisosească înfrânarea asupra postului,
ca să ascultăm cu înţelegere deplină cuvintele Evangheliei, care astăzi ne vestesc tămăduirea minunată a
slăbănogului; nu aceea din Ierusalim, ci aceea din Capernaum, împlinită de Domnul. Pentru că în vremea aceea,
spune de Dumnezeu grăitorul Marcu, a venit iarăşi Iisus la Capernaum timp de câteva zile [Marcu 2, 1-12; vezi
şi Matei 9, 1-8; Luca 5, 17-26]. Matei spune că acesta era oraşul Domnului, Capernaum. Fiindcă, povestind el cele cu privire la slăbănog, spune: „Şi a venit Iisus în
cetatea Sa" [Matei 9, 1]. După ce a fost botezat în Iordan de către Ioan şi Duhul Sfânt din cer [în chip de
porumbel] S-a pogorât peste El, tot de către Acela a fost adus în pustiu pentru ispitire. Iar, după ce a biruit pe
ispititor, S-a întors şi dând roată aşezărilor de lângă Iordan, învăţa. El a fost mărturisit de multe ori de către Ioan,
până când acesta a fost închis de către Irod. Atunci - aşa cum spune Matei - Iisus „a plecat în Galileea. Şi
părăsind Nazaretul, a venit de a locuit în Carpernaum, lângă mare" [Matei 4, 12]. De aici a luat drumul pustiei
pentru a se ruga şi propovăduind în satele învecinate, a venit iarăşi înapoi la Carpenaum. De aceea Matei
evanghelistul o numeşte pe aceasta cetate a Lui, iar Marcu scrie că a intrat iarăşi în Capernaum pentru câteva
zile. Şi „s-a auzit că este în casă şi îndată s-au adunat mulţi, încât nu mai era loc, nici înaintea uşii" [Marcu 2, 12].
5. Şi petrecând El acolo mai multă vreme, a fost cunoscut mai bine, prin multe fapte şi minuni mari şi cuvinte,
din care pricină Îl doreau mult. Prin urmare, dacă au auzit că a venit iarăşi, cu toţii s-au adunat. Căci, precum
spune Luca, din toate cetăţile erau cei veniţi, printre care se găseau şi cărturari, şi farisei, şi învăţători ai Legii şi
El le-a grăit lor cuvânt de mântuire. Căci aceasta era lucrarea Sa de căpetenie, pe care le-a lămurit-o, tâlcuind-o
în pilde. Căci spune: „Ieşit-a semănătorul să semene sămânţa sa" [Luca 8, 5], adică să semene cuvântul
învăţăturii sale, iar despre Sine zice: „Am venit să chem pe păcătoşi la pocăinţă" [Matei 9, 13], fiind chemarea
Lui prin însuşi cuvântul învăţăturii Sale. Aceasta şi Pavel, tâlcuind, a spus-o: „Prin urmare, credinţa este din
auzire, iar auzirea prin cuvântul lui Hristos" [Romani 10, 17].

6. A grăit aşadar Domnul către toţi, fară osebire şi desăvârşit, cuvântul cel de pocăinţă. Evanghelia mântuirii,
vorbele vieţii celei veşnice. Şi toţi auzeau, dar nu toţi au dat ascultare; pentru că noi toţi ne înduplecăm să auzim
şi ne îmbiem să privim, dar nu toţi suntem iubitori de virtute. Căci noi toţi avem obiceiul să dorim a cunoaşte, în
afară de altele, şi pe cele cu privire la mântuire, din care pricină cei mai mulţi oameni nu numai că ascultă cu
plăcere sfânta învăţătură, dar şi doresc să judece pe deplin cuvintele rostite, astfel încât fiecare, cercetându-le
cu grijă, să aibă, potrivit cu măsura înţelegerii sale, temeiuri pentru propria-i părere. Dar este nevoie de
înţelepciune şi de voinţa cea bună spre a preface în faptă cuvintele acestea de mântuire sau spre a culege din ele
roada credinţei celei folositoare. Ci aceste virtuţi nu se găsesc prea lesne, mai cu seamă la cei care se socotesc
drepţi pe ei înşişi şi de la sine pricepuţi, aşa cum se socoteau fariseii şi cărturarii iudeilor.
7. Din această pricină, rămânând în casa aceea, ascultau cuvântul Domnului şi priveau la minunile săvârşite de
El, dar huleau mai degrabă decât lăudau binefacerea împlinită prin fapte şi cuvinte. Şi pe când Domnul rostea
învăţătura Sa şi toţi (sau cei mai mulţi) îşi plecau urechile spre a primi cuvintele harului ieşite din gura Lui,
Evanghelia spune: „Şi iată nişte bărbaţi aduceau pe pat un om care era slăbănog şi căutau să-l ducă înăuntru şi
să-l pună dinaintea Lui; dar negăsind pe unde să-l ducă, din pricina mulţimii, s-au suit pe acoperiş şi printre
cărămizi, l-au lăsat cu patul în mijloc, înaintea lui Iisus" [Luca 5, 18-19]. Este cu putinţă să credem că toate
acelea s-au petrecut în virtutea credinţei celor adunaţi acolo şi că Domnul a dat vindecarea fiindcă a preţuit
credinţa lor; dar eu cred că această tâlcuire nu este îndreptăţită. Căci Domnul, când a vindecat pe sluga
sutaşului, nu a cerut credinţă de la ea, cum nici de la fata canaaneancă sau de la fiica lui Iair, fiind îndestulătoare credinţa celor ce veniseră [să ceară îndurare] pentru ele, căci dintre acestea una era moartă, una
era ieşită din minţi, iar una nici măcar nu era de faţă. Însă slăbănogul acela era de faţă şi era stăpân pe
judecata lui, chiar dacă trupul îi era para-lizat. Şi de către acest slăbănog au fost convinşi [cei ce l-au adus] săl ia şi să-l ridice pe acoperiş şi să-l scoboare de acolo înaintea Domnului. Pentru că însoţitorii nu au făcut
aceasta fără de voia slăbănogului, iar greaua lui suferinţă a împuţinat şi micşorat nu mintea şi judecata
acestuia, ci mai degrabă stavilele şi piedicile din faţa credinţei lui.
8. Iubirea de slavă omenească i-a îndepărtat pe farisei de credinţa în Domnul, de aceea El le-a grăit lor: „Cum
puteţi voi să credeţi, când primiţi slavă unii de la alţii, şi slava care vine de la unicul Dumnezeu nu o căutaţi?"
[Ioan 5, 44], înseşi avuţiile şi nunţile şi grijile de lucrurile acestei vieţi i-au îndepărtat pe alţii de la înaintarea
spre mântuire, dar pe unele ca acestea slăbănogirea trupului le-a înlăturat oarecum şi le-a nimicit din cugetările
celui bolnav de paralizie. De unde se vede că boala este uneori mai bună pentru cei păcătoşi decât sănătatea,
pentru că îi ajută pe aceştia să se mântuiască, slăbind lăuntricele lor aplecări spre cele rele. Datoria pricinuită de
greşeli boala o plăteşte într-un fel prin suferinţă, făcându-i pe unii să primească mai întâi tămăduirea sufletească,
apoi şi tămăduirea trupului, şi mai cu seamă atunci când bolnavul, înţelegând că lovitura primită este o vindecare
de la Dumnezeu, o înfruntă cu bărbăţie şi cade la pământ, cu credinţă, închinându-se înaintea lui Dumnezeu, şi

prin fapte, pe cât îi stă în putere, cheamă vindecarea. Aceasta a făcut şi slăbănogul prin fapte, precum şi Domnul
a vădit-o prin cuvintele şi faptele Sale, chiar dacă fariseii, neînţelegând acestea, au hulit şi au cârtit. Căci spune
Evanghelia: „fiindcă văzând Iisus credinţa lor" şi pe bolnavul purtat, şi pe cei ce-1 scoborau prin acoperiş, „a
grăit către slăbănog: Fiule, iertate îţi sunt păcatele" [Marcu 2, 5].
9. O, ce numire fericită! Slăbănogul a auzit cuvântul „fiule" şi a fost înfiat de către Tatăl cel ceresc şi lipindu-se
de Dumnezeu cel fără de păcate, a devenit îndată şi el lipsit de păcate prin iertarea păcatelor; şi ca să urmeze şi
primenirea trupului, el primeşte mai întâi sufletul mai înălţat decât păcatul de la Cel ce cunoştea că, la început,
sufletul său căzuse în capcanele păcatului şi bolile trupului şi moartea au urmat după dreapta judecată a Lui.
10. Dar învăţătorii Legii auzind, zice Scriptura, au cugetat în sinea lor: „De ce grăieşte hulă Acesta? Cine poate
să ierte păcatele decât Unul Dumnezeu?" [vezi Matei 9, 3 sau Marcul, 7]. Iar Domnul, ca Ziditor al inimilor,
cunoştea şi cugetările nevăzute din inimile cărturarilor, căci El le grăi lor: „Pentru ce cugetaţi rele în inimile
voastre? Căci ce este mai lesne a zice: Iertate sunt păcatele tale sau a zice: Scoală-te şi umblă?" {Matei 9, 4-5].
Cărturarilor li se părea că neputând Domnul să vindece pe slăbănog, umbla să scape prin ceva nevăzut, adică
prin iertarea păcatelor, care nu era decât vorbă goală; astfel de cuvinte le grăia El ca un Stăpân, cu putere de
poruncă, dar ei huleau că era lucru uşor pentru oricine care ar voi să-l facă. De aceea Domnul le grăieşte lor:
„Dacă aş fi vrut să spun cuvinte noi, care nu au un temei în fapte, cu atât mai uşor mi-ar fi fost să le spun pe
acestea amândouă fără vreo împlinire a faptei, adică scularea slăbănogului şi iertarea păcatelor sale. Dar ca să
ştiţi voi că nu este nelucrător şi fără urmare cuvântul Meu şi că nu umblu să scap [prin vorbe] cu iertarea
păcatelor acestuia pentru că aş fi, chipurile, neputincios să săvârşesc vindecarea bolii, iată că Eu am slobozenie
dumnezeiască pe pământ, ca Fiu de o fiinţă cu Tatăl cel ceresc, chiar dacă am luat trupeşte firea voastră cea
căzută din har". Atunci El a grăit către slăbănog: „Ţie-ţi zic: Scoală-te, ia patul tău şi mergi la casa ta! Şi îndată,
ridicându-se înaintea lor, luând patul pe care zăcuse, s-a dus la casa sa, slăvind pe Dumnezeu" [Luca 5, 18-26].
11. Şi cuvântul şi minunea aceasta se împotrivesc judecăţii cărturarilor, chiar dacă există şi o anume potrivire.
Căci într-adevăr, aşa cum arată ei, nici un om cu de la sine putere nu poate să ierte păcatele. Dar este o minciună
a fariseilor şi o afirmaţie smintită că Hristos nu-i decât un om, iar nu Dumnezeul cel Atotputernic, Cel pe Care
nimeni nu L-a văzut, nici nu L-a auzit, iar acum S-a arătat, Dumnezeu şi Om, având îndoite şi firea Sa şi
lucrarea, grăind asemenea nouă ca om, săvârşind cele pe care le voieşte cu cuvântul şi cu porunca Sa ca
Dumnezeu şi încredinţare ne-a dat prin faptele Sale în-trucât, la început, toate - zice Psalmistul - „El a zis şi s-au
făcut. El a poruncit şi s-au zidit" [Psalmi 32, 9]. De aceea şi acum fapta a urmat îndată cuvântului Său; căci
îndată slăbănogul „ridicând patul lui, a ieşit înaintea tuturor, încât s-au mirat mult cu toţii". Pentru că iertarea
greşelilor, chiar de către oameni supuşi adeseori păcatului, se săvârşeşte prin cuvânt, dar a izgoni o boală, şi încă
una atât de gravă, se face numai prin porunca şi cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce şi Evanghelistul dă să se

înţeleagă spunând că s-au uimit mult toţi câţi au văzut această minune, slăvindu-L ei pe Dumnezeu, săvârşitorul
acestei fapte minunate şi al altor lucrări slăvite şi ne mai auzite, al căror număr nu se poate socoti. Şi ziceau [toţi
cei ce fuseseră martori ai minunii]: „Asemenea lucruri n-am văzut niciodată" [Marcu 2, 12].
12. Dacă acei oameni, care au dat slavă cu cuvântul şi arătând că minunea era mai mare decât cele săvârşite în
trecut, au spus că nicicând nu mai văzuseră aşa ceva, atunci noi, care nu mai putem să spunem aceasta acum
(căci am văzut multe alte minuni, chiar cu mult mai mari decât aceea, nu numai de la Hristos, ci şi de la ucenicii
şi urmaşii Săi, săvârşite doar prin chemarea numelui lui Hristos), aşadar noi, fraţilor, vom aduce slavă Lui prin
fapte, luând ca pildă pentru virtute şi minunea aceasta în chip duhovnicesc. Deoarece fiecare om dintre cei legaţi
de plăceri este slăbănog, zăcând cu sufletul pe patul vieţii de desfătare şi cu trupul în părelnică odihnă. Dar
atunci când este încredinţat de îndemnurile evanghelice, pocăindu-se, îşi biruieşte păcatele sale şi slăbănogirea
pricinuită de acestea sufletului său, fiind ridicat şi adus la Domnul de către aceste patru puteri: cercetarea de
sine, mărturisirea păcatelor săvârşite mai înainte, făgăduinţă pentru viitor de încetare a faptelor rele şi
rugăciunea către Dumnezeu. Dar nu se poate apropia acesta de Dumnezeu, dacă nu se descoperă şi nu se
dezveleşte acoperişul, aruncându-se la o parte olanele, chirpiciul şi toate celelalte. Iar acoperişul este în noi
partea cugetătoare a sufletului, ca una ce stă deasupra tuturor puterilor lucrătoare dinlăuntrul nostru. Însăşi
cugetarea are multă ţărână aşezată peste ea, prin legătura sa cu patimile şi cu cele pământeşti. Dar când
legătura aceasta este nimicită şi aruncată la pământ de către cele patru puteri arătate, atunci putem ajunge la
adevărata despovărare, adică să fim smeriţi cu adevărat şi credincioşi înaintea Domnului, cerând şi căpătând
de la El tămăduirea.
13. Când s-au petrecut aceste fapte de pocăinţă? Atunci când s-a dus Iisus în cetatea Sa, adică după ce a venit cu
trupul în lume, care este a Lui, ca una ce de El a fost zidită, aşa precum spune şi Evanghelistul despre El, că
„ Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit. Şi celor câţi L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat
putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu" [Ioan 1, 11-12], De aceea şi cugetul slăbănogit, plecându-se înaintea Lui
cu credinţă, îndată a auzit de la El cuvântul „fiule" şi a căpătat iertarea păcatelor şi tămăduirea. Şi nu numai
aceasta, dar a primit pe deasupra putere ca să ridice patul în care zăcea şi să-l poarte cu sine. Prin pat trebuie să
se înţeleagă trupul în care este culcată şi prin care se împotriveşte lucrărilor păcatului mintea cea păscută de
poftele trupeşti.
14. După vindecare, mintea noastră cârmuieşte trupul şi-l poartă ca pe un supus al ei, vădind prin el roadele şi
lucrările pocăinţei, astfel încât cei ce-1 privesc să aducă slavă lui Dumnezeu, să vadă că acela ce ieri era vameş
astăzi este Evanghelist, să vadă că acela ce ieri era prigonitor astăzi este Apostol, că tâlharul este cuvântător de
Dumnezeu sau că acela ce se afla mai înainte alături de porci este acum din nou fiu al Tatălui ceresc; şi cugetând
în inima lor urcuşul, şi mergând din slavă în slavă, să înainteze ast-fel în fiecare zi spre mai bine. De aceea şi

Domnul grăieşte către cei ce sunt ai Săi: „Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă
faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri [Matei 5, 16]. El spune aceasta poruncind
nu doar să se arate ca atare, ci chiar să petreacă viaţa lor în chip plăcut lui Dumnezeu; căci aşa precum lumina de
la sine atrage ochii celor ce o privesc, tot aşa vieţuirea iubitoare de Dumnezeu atrage, dimpreună cu ochii, şi
cugetul. Şi iarăşi, precum pentru lumina soarelui nu vom lăuda văzduhul care se împărtăşeşte de strălucire, ci
lăudăm soarele, care este adevăratul izvor al luminii strălucitoare, iar chiar dacă vom lăuda văzduhul ca pe unul
ce este luminat, cu atât mai mult vom lăuda soarele, tot aşa şi cu privire la omul care înfăţişează prin faptele
virtuţii strălucirea Soarelui Dreptăţii: căci un astfel de om, îndată ce se arată, poartă spre slava cerească a Tatălui,
spre Soarele Dreptăţii, Hristos.
15. Şi ca să las eu acum virtuţile cele mari, atunci când împreună cu voi mă înfăţişez în Sfanta Biserică la
Dumnezeu, întorcându-mă şi văzând pe cei ce înalţă, cu înţelegere şi străpungere de inimă, cântări de slavă şi
rugăciuni către Dumnezeu sau văzând pe cineva care tace şi ascultă adâncit în sine, îndată mă las pradă numai
acelei vederi dumnezeieşti şi mă umplu de bucurie şi slăvesc pe cerescul Părinte Hristos, fără de Care nimic nu
se poate face dintre cele bune şi prin Care toată lucrarea ajunge la plinătate.
16. Iar acum îi vom întreba noi ceva pe cei care nu stau în tăcere, nici nu cântă psalmi, ci, întâlnindu-se unii cu
alţii, tulbură cugetul nostru înălţat întru slujirea lui Dumnezeu cu vorbăria lor lumească, astfel încât nu numai că
ei nu ascultă cuvintele cele sfinte şi insuflate de Dumnezeu, dar îi împiedică şi pe cei ce vor să le asculte! Până
când, voi aceştia, veţi şchiopăta cu amândouă picioarele voastre, ar spune Ilie Tesviteanul [ 1 Regi 18, 21], vrând
voi în acelaşi timp să faceţi şi rugăciune, şi bârfa lumească, dar, pe cât se pare, neîmplinindu-le nici pe una, nici
pe cealaltă, şi smintindu-vă întru amândouă, mai degrabă vă aduceţi prin ele vătămare? Până când nu vă veţi
îndepărta de cuvintele deşertăciunii şi veţi face din casa de rugăciune casă de negustorie sau prilej de împătimire,
tocmai acolo unde cuvintele vieţii celei veşnice sunt grăite şi ascultate? Fiindcă este cerută de către noi cu
nădejde fără înconjur viaţa cea veşnică, iar ea este dată de către Dumnezeu celor care o cer din tot sufletul şi din
tot cugetul, dar nu este dată celor care, cum se spune, nici măcar limba nu şi-o urnesc întreagă [spre a cere].
17. Fraţilor, acum jertfa noastră către Dumnezeu nu se mai face prin foc, ca pe vremea lui Moise, ci se săvârşeşte
prin cuvânt. Ci iată că, atunci când Dumnezeu primea jertfa adusă prin foc, cei dimpreună cu Core s-au răsculat
împotriva lui Moise, aducând alt foc din afară şi au fost arşi de tot de către focul cel sfânt, care s-a repezit cu
putere, de la sine, asupra lor [vezi Numerii 16, 32-35]. Deci să ne temem şi noi să nu aducem cumva cuvinte
străine la altarul acesta duhovnicesc al lui Dumnezeu, vreau să spun în biserică, fiindcă vom fi osândiţi la sfârşit
de către cuvintele cele dumnezeieşti ce sunt în ea, şi ne vom face vrednici pe noi înşine, din această pricină, de
glasul acela de temut şi de osândă. Da, să ne temem, rogu-vă, şi câtă vreme suntem noi aici pe această lume,
înfăţişându-ne cu teamă înaintea lui Dumnezeu, să-i aducem rugăciunea noastră; iar când ieşim de aici, din

lumea aceasta, vom fi noi primeniţi întru desăvârşire, nelăsându-ne biruiţi de pofta de câştiguri şi mai cu seamă
de câştiguri nelegiuite; fugind şi păzindu-ne de jurăminte, şi mai cu seamă de cele înşelătoare; îndepărtându-ne
de cuvintele cele fără de cuviinţă, şi cu atât mai mult de faptele cele ruşinoase, de ocări, de îngâmfări, de
toată cântarea [lumească], învăţând şi punând în mişcare toată simţirea noastră printr-o minte plină de
înţelepciune dumnezeiască, purtând trupul nostru şi înălţându-1 cu bună socotinţă şi cu frică de Dumnezeu, fără
ca să fim cuprinşi şi mânaţi de către acesta spre cele lumeşti şi necuvenite, ci învăţând şi cunoscând noi, de la
Pavel, că de vom trăi după trup, avem să murim, iar dacă vom ucide cu duhul lucrările trupului, vom trăi în vecii
vecilor [vezi Romani 8, 13].
18. Şi acum să-i îndemnăm la slăvirea lui Dumnezeu pe toţi care ne văd pe noi, să recunoaştem limpede că
această casă Îl poartă pe Hristos în sine, pe Cel ce-i ia în braţe şi le porunceşte celor slăbănogi cu sufletul să-şi
înalţe simţurile trupeşti şi priceperea lor către El, printr-o minte înduhovnicită şi iubitoare de Dumnezeu, ci să nu
fie aduşi şi scoborâţi în chip lipsit de dreapta cugetare; şi astfel să ajungă în acea casă a noastră care ne aparţine
cu adevărat - cea cerească, vreau să spun - şi în cetatea cea de sus, unde se află acum Hristos, Cel ce ne lasă pe
noi moştenitori şi este dătător al moştenirii noastre.
19. Căruia i se cuvine toată slava, puterea, cinstea şi închinăciunea, dimpreună cu Tatăl Său cel fără de început şi
cu Sfântul şi bunul şi de viaţă făcătorul Său Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Omilia 11 - La cinstita şi de viaţă făcătoare Cruce
1. Crucea lui Hristos a fost propovăduită şi închipuită mai dinainte de neamurile cele din vechime şi nimeni nu sa apropiat vreodată de Dumnezeu fără puterea Crucii. Căci după acea greşeală dintâi săvârşită în raiul lui

Dumnezeu prin călcarea poruncii cu privire la pom, păcatul s-a înmulţit, iar noi am fost supuşi, înainte de
moartea trupească, morţii celei sufleteşti, care este despărţirea sufletului de Dumnezeu, iar după călcarea
poruncii, am trăit în păcat şi în viaţa cea după trup; or păcatul „nu se supune legii lui Dumnezeu, că nici nu
poate. Iar cei ce sunt în carne nu pot să placă lui Dumnezeu" [Romani 8, 7-8].
2. Dacă - aşa cum spune Apostolul - „trupul pofteşte împotriva duhului, iar duhul împotriva trupului" [Galateni
5, 17] Dumnezeu fiind Duh, bunătatea însăşi şi virtutea, iar duhul nostru fiind după chipul şi asemănarea
Acestuia, şi dacă duhul nostru prin păcat se face fără de folos, cum ar fi atunci cu putinţă să se înnoiască cineva
şi să ajungă prieten cu Dumnezeu în Duh, câtă vreme nu se leapădă de păcat şi de viaţa cea după trup? Dar
tocmai aceasta este crucea lui Hristos: lepădarea păcatului. De aceea şi unul dintre Părinţii noştri purtători de
Dumnezeu, întrebat fiind de către cineva dintre cei necredincioşi dacă crede în Cel răstignit, a răspuns: „Da! În
Cel ce a răstignit păcatul".
Prieteni ai lui Dumnezeu se află mulţi şi înainte de Lege, şi după darea Legii, când Crucea nu se arătase încă, iar
despre aceştia Dumnezeu Însuşi a dat mărturie. Iar regele şi proorocul David, mare prieten între prietenii lui
Dumnezeu din acea vreme, spune: „Iar eu am cinstit foarte pe prietenii Tăi, Dumnezeule" [Psalmi 138, 16].
Eu vă voi arăta cum au fost şi cum au petrecut prietenii lui Dumnezeu înainte de venirea Crucii, dacă voi vă veţi
apleca urechea cea iubitoare de Dumnezeu şi veţi lua seama la cele ale Lui.
3. Când încă nu apăruse omul păcatului, fiul nelegiuirii, vreau să spun antihristul, a zis Teologul cel iubit de
Hristos: „Şi acum, iubiţilor, este antihrist" [1 Ioan 2, 18]. Tot astfel şi Crucea se află la cei de mai dinainte de noi,
chiar dacă fără să se vădească aievea şi deplin. Căci marele Pavel ne-a învăţat pe noi, în chip destul de limpede,
cum se află în noi antihristul chiar înainte de a se ivi, căci el spune: „... taina fărădelegii se şi lucrează în noi" [II
Tesaloniceni 2, 7]. Tot astfel şi Crucea lui Hristos, chiar pe când nu se arătase ca atare, se găsea totuşi în
strămoşii noştri; căci încă de pe atunci taina ei se lucra într-înşii.
4. Şi ca să-i las acum pe Abel şi pe Set şi pe Enos şi pe Enoh, dar şi pe Noe, adică pe toţi cei ce până la Noe sau
puţin după el, au bineplăcut lui Dumnezeu, voi începe cu Avraam, care s-a făcut părinte al multor neamuri - al
iudeilor după trup, al nostru după credinţă. Dar ca să încep cu acest tată al nostru după duh şi cu bunul lui
început şi cu prima lui dumnezeiască chemare, ce cuvinte i-a grăit acestuia Dumnezeu mai întâi? „Ieşi din
pământul tău, din neamul tău şi din casa tatălui tău, şi vino în pământul pe care ţi-1 voi arăta Eu" [Facerea 12,
1]. Aceste cuvinte poartă în ele taina Crucii şi această taină fără înconjur a arătat-o Pavel, care lăudându-se întru
Crucea lui Hristos, zice: „... lumea este răstignită pentru mine..." [Galateni 6, 14]. Pentru cel ce fuge din patria sa
şi din lume fără să se mai întoarcă, patria şi lumea cărnii sunt ucise şi desfiinţate: iată, aceasta este Crucea!

5. Dar către Avraam, care încă nu fugise de cârdăşia celor fără de Dumnezeu, Domnul a grăit: „Ieşi din pământul
tău şi vino în pământul" nu pe care ţi-I voi da ţie, ci „pe care ţi-1 voi arăta ţie", ca şi cum prin aceasta ar fi înţeles
un alt pământ, duhovnicesc. Ce spune cel dintâi cuvânt al lui Dumnezeu către Moise, după acesta fugise din
Egipt şi se suise pe munte? „Scoate-ţi încălţămintea din picioarele tale..." [Ieşirea 3, 5]. Aceasta este încă o taină
a Crucii, care urmează de aproape celei dintâi; căci, spune Dumnezeu, dacă ai ieşit din pământul Egiptului şi ai
părăsit slujirea lui Faraon şi ai dispreţuit numirea de fiu al fetei lui Faraon, şi pe cât stătea în puterea ta a fost
surpată şi a încetat să mai existe lumea aceasta a slujirii celei rele şi viclene, e totuşi de trebuinţă ca la acestea tu
să mai adaugi ceva. Ce anume? Să desfaci încălţările picioarelor tale, adică să lepede el veşmintele de piele pe
care le îmbrăcase, în care lucra păcatul şi care îl despărţeau de pământul cel sfânt. Aşadar, „a scoate
încălţămintea din picioare" este totuna cu a spune: nu mai trăi după trup şi în păcat, ci să fie lepădată şi ucisă
viaţa cea potrivnică lui Dumnezeu şi cugetarea cea după trup. Astfel încât acea „altă lege, luptându-se împotriva
legii minţii mele şi făcându-mă rob legii păcatului, care este în mădularele mele" [Romeuii 7, 23] să nu mai
stăpânească şi să nu mai lucreze, ci să fie dată morţii [mortificată] prin puterea vederii lui Dumnezeu. Oare nu
aceasta este Crucea? Căci Crucea este iarăşi - ca să grăim noi precum dumnezeiescul Pavel - să-ţi răstigneşti
trupul „împreună cu patimile şi cu poftele" [Galateni 5, 24].
6. Dumnezeu spune: „Scoate-ţi încălţămintea din picioarele tale, că locul pe care calci este pământ sfânt!"; iar
cuvântul acesta îi dezvăluie lui Moise sfinţenia care va veni pe pământ prin Cruce, cea după arătarea Domnului
şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Fiindcă atunci Moise a văzut mai dinainte viitoarea venire
a lui Hristos prin contemplarea acelei privelişti pline de măreţie a rugului nears din mijlocul flăcărilor. Astfel
încât şi vederea duhovnicească în Dumnezeu este taină a Crucii, încă mai însemnată decât taina cea dintâi. Căci
sunt două taine şi pe acestea ni le arată învăluit marele Pavel şi Părinţii noştri. Căci cel dintâi nu spune doar că
„lumea pentru mine s-a răstignit", dar adaugă: „şi eu m-am răstignit pentru lume". Iar Sfinţii Părinţi ne
poruncesc să nu ne grăbim să ne înălţăm pe cruce înaintea Crucii, întrucât sunt într-adevăr două înţelesuri şi
taine deosebite ale Crucii.
7.



Taina cea dintâi a Crucii stă în fuga de lume, în despărţirea de rudele după trup - dacă ele împiedică
evlavia şi viaţa cea pe potriva ei - şi în deprinderea cea trupească, despre care Pavel spune că este şi ea
de oarecare folos [vezi I Timotei 4, 8]; aceasta ne arată că lumea şi păcatul sunt răstignite pentru noi



când fugim de ele.
Iar cea de-a doua taină a Crucii ne arată că suntem răstigniţi pentru lume şi pentru patimile ei, când
acestea fug de noi. Şi este cu neputinţă ca ele să fugă întru totul, sau să nu mai lucreze în noi, dacă noi
nu ne naştem întru vederea duhovnicească a lui Dumnezeu. Pentru că, atunci când noi înaintăm şi
ajungem prin lucrare la vederea duhovnicească şi înfrumuseţăm şi înnoim pe omul nostru cel

dinlăuntru, căutând cu osârdie comoara cea dumnezeiască ascunsă în noi şi privind cu multă luare
aminte la împărăţia lui Dumnezeu cea dinlăuntrul nostru, atunci noi suntem răstigniţi pentru lume şi
pentru patimi. Prin această nevoinţă a gândului se iscă o fierbinţeală în inima noastră, care alungă
relele cugetări ca pe nişte muşte, insuflând pace duhovnicească şi mângâiere în suflet şi aducând
sfinţire în trup, după cuvântul aceluia care spune: „Înfierbântatu-s-a inima mea înăuntrul meu şi în
cugetul meu se va aprinde foc" [Psalmi 38, 4]. Şi aceasta este ceea ce unul dintre Părinţii noştri
purtători de Dumnezeu ne-a învăţat grăind: „Osteneşte-te cu toată osârdia, ca să se facă în tine
lucrarea lui Dumnezeu şi să biruieşti patimile cele din afară" [vezi Apoftegmele lui Nichifor, 3].
Pe deasupra şi marele Pavel ne-a îndemnat pe noi: „În Duhul să umblaţi şi să nu împliniţi pofta trupului"
[Galateni 5, 16]. De aceea şi în altă parte ne dă el poruncă, spunând: „Staţi deci tari, având mijlocul vostru încins
cu adevărul" [Efeseni 6, 14], căci vederea duhovnicească întăreşte şi chiverniseşte în noi puterea dorinţei,
alungând poftele trupeşti. Marele Petru ne arată nouă în chip destul de limpede care este „mijlocul" şi care este
„adevărul", spunând: „Pentru aceea, încingând mijloacele cugetului vostru, trezindu-vă, nădăjduiţi desăvârşit în
harul care vi se va da vouă, la arătarea lui Iisus Hristos" [1 Petru 1,13].
8. Întrucât este cu neputinţă ca patimile cele rele şi lumea păcatului să fugă de la noi întru totul şi să nu mai
lucreze măcar în mintea noastră, dacă n-am ajuns la vederea duhovnicească a lui Dumnezeu, de aceea şi această
vedere duhovnicească este taină a
Crucii, care-i răstigneşte pentru lume pe cei ce s-au făcut vrednici de ea. Deci aşa şi vederea de către Moise a
rugului care ardea şi nu se mistuia era o taină a Crucii, taină mai mare şi mai desăvârşită decât cea a lui Avraam.
Dar oare Moise a fost învăţat [iniţiat] în taina mai deplină a Crucii, iar Avraam nu? Cum ar putea avea aceasta
vreun tâlc? Lui Avraam nu i s-a arătat totul de la prima chemare; dar mai târziu, după această chemare a sa, el a
primit o a doua, o a treia şi încă multe altele - chiar dacă acum nu este vremea să vorbim despre toate acestea.
9. Eu vă voi aminti vouă de vederea cea minunată a lui Dumnezeu de care s-a învrednicit Avraam, când el a
văzut în chip limpede pe Dumnezeu cel Unul în trei ipostasuri, deşi încă nu fusese arătat şi vestit astfel: „Apoi
Domnul S-a arătat iarăşi lui Avraam la stejarul Mamvri... Atunci, ridicându-şi ochii săi, a privit şi iată, trei
Oameni stăteau înaintea lui; şi cum i-a văzut, a alergat din pragul cortului său în întâmpinarea lor..." [Facerea 18,
1-2 şi urm.]. Iată că pe Dumnezeu cel Unul el L-a văzut întreit. Căci, se spune, Domnul S-a arătat lui: şi iată că
trei Oameni erau acolo; deci alergând el în întâmpinarea acestora trei, îndată grăieşte ca Unuia singur, spunând:
„Doamne, de am aflat har înaintea Ta, nu trece cu vederea pe slujitorul Tău". Iar cei trei ca Unul singur i-au grăit,
căci e scris într-adevăr că i-au zis lui Avraam: „ Unde este Sara, soţia ta? Mă voi întoarce la tine în vremea
aceasta de acum şi va avea un fiu Sara, femeia ta". Auzind aceasta, Sara a râs. „Şi a spus Domnul: De ce a râs

Sara, nevasta ta?". Iată un singur Dumnezeu în trei ipostasuri şi trei ipostasuri fiind un singur Domn, căci zice
Scriptura: „Şi a spus Domnul..."
10. Aşadar astfel lucra taina Crucii în Avraam. Iar Isaac era chip al Celui ce a fost bătut în cuie pe ea, fiindcă a
fost ascultător de tatăl său, ca şi Hristos, până la moarte; iar berbecul dat în schimbul lui L-a preînchipuit pe
Mielul lui Dumnezeu dat ca să fie jertfit pentru noi; iar tufişul de care berbecul era legat cuprindea taina chipului
Crucii; de aceea se şi numea acel tufiş Sabek, ceea ce înseamnă „tufişul iertării", aşa cum şi Crucea este lemnul
mântuirii. Şi în Iacov, fiul Iui Isaac, se află preînchipuită taina Crucii, pentru că s-au înmulţit turmele sale prin
lemn şi prin apă [vezi Facerea 30], lemnul acela preînchipuind lemnul Crucii, iar apa aceea preînchipuind
botezul cel dumnezeiesc, care cuprinde în el taina Crucii: „Căci întru moartea lui Hristos ne-am botezat", spune
Apostolul [Romani 6, 3]. Căci şi Hristos a înmulţit turmele cele cugetătoare prin lemn şi prin apă, adică prin
Cruce şi Botez.
11. Însă Iacov şi prin închinarea la vârful toiagului său [Facerea 47, 31] şi prin binecuvântarea dată fiilor săi
[Facerea 41, 9-20] şi prin punerea cruciş a mâinilor sale, a arătat încă şi mai limpede chipul Crucii. Şi de la
început şi până la sfârşit fiind el ascultător faţă de părinţii săi, din această pricină a fost iubit şi binecuvântat; dar
tot din această pricină era el urât de către Isav. Şi astfel, îndurând cu bărbăţie toată ispita, a avut, de-a lungul
întregii lui vieţi, lucrătoare taina Crucii. De aceea şi Dumnezeu a spus: „Pe Iacov l-am îndrăgit, dar pe Isav l-am
urât" [vezi Maleahi 1, 1-2]. Ceva de acest fel s-a petrecut şi cu noi, fraţilor. Căci cel ce se supune ascultând de
părinţii săi după trup şi după duh, potrivit poruncii apostolice: „Copii, ascultaţi pe părinţii voştri!" [Efeseni 6,1],
acela este iubit şi de Domnul, ca unul ce s-a asemănat în felul acesta cu Fiul cel prea iubit al lui Dumnezeu. Iar
cel ce refuză să înţeleagă, călcând porunca, este urât şi de Dumnezeu, ca unul ce rămâne străin de asemănarea cu
Fiul Său cel prea iubit. Şi faptul acesta a arătat înţeleptul Solomon că nu se referă doar la Iacov şi la Isav, ci-i
priveşte pe toţi oamenii: „Fiul înţelept ascultă de învăţătura tatălui său, iar cel batjocoritor nici de mustrare"
[Pilde 13, 1].
12. Dar Iacov, fiul ascultării, nu a dobândit oare taina cea mai înaltă a Crucii, vreau să spun: vederea
dumnezeiască potrivit căreia omul este răstignit cu desăvârşire, murind păcatului şi trăind virtuţii? Şi de altfel el
însuşi aduce mărturie pentru sine şi despre vederea duhovnicească, şi despre mântuire: „Am văzut pe Dumnezeu
în faţă şi mântuit a fost sufletul meu!" [Facerea 32, 30].
Unde sunt cei care urmează încă flecărelile fără noimă ale oamenilor cu faimă rea ce s-au arătat în vremurile
noastre? Să audă ei că Iacov a văzut faţa lui Dumnezeu şi nu numai că nu i s-a luat viaţa, ci, precum el însuşi
spune, a fost şi mântuit, în răspărul cuvântului lui Dumnezeu: că nu poate vedea omul faţa Mea şi să trăiască"
[Ieşirea 33, 20]. Oare sunt doi Dumnezei: unul a Cărui faţă se arată vederii sfinţilor şi altul a Cărui faţă este mai

presus de orice vedere? Departe de noi asemenea blasfemie! Dar faţa lui Dumnezeu cea văzută este lucrarea
harului dumnezeiesc ce se descoperă celor vrednici. Iar faţa lui Dumnezeu cea niciodată văzută este ceea ce se
numeşte firea dumnezeiască, aflată mai presus de toată înfăţişarea şi vederea. Căci nimeni n-a răzbit până la cele
mai din adânc ale lui Dumnezeu, după cum este scris [Ieremia 23, 18] şi nimeni n-a văzut, nici nu poate să vadă
firea lui Dumnezeu [1Timotei 6, 16]. Astfel, vederea duhovnicească a lui Dumnezeu şi taina cea dumnezeiască a
Crucii nu numai că izgonesc din suflet patimile cele rele şi demonii care le insuflă, dar şi învăţăturilor greşite,
ca şi celor ce le susţin, le arată vinovăţia, îndepărtându-le din ocolul Sfintei Biserici a lui Hristos, în care ni s-a
hărăzit nouă acum să prăznuim şi să înfăţişăm în chip limpede harul şi lucrarea dumnezeiească a Crucii de
dinaintea Crucii în părinţii noştri.
13. Aşa precum la Avraam a lucrat taina Crucii, iar fiul său Isaac era el însuşi chip al Celui mai târziu răstignit,
tot astfel în viaţa întreagă a lui Iacov taina Crucii a lucrat, iar Iosif, fiul lui Iacov, a fost el însuşi mistică
preînchipuire a Cuvântului divino-uman Ce avea să fie răstignit. Căci şi el a fost adus prin zavistie să fie ucis de
cei ce se înrudeau cu el după trup, pentru care şi la care a fost trimis de către tatăl său, precum şi Hristos mai
târziu; şi chiar dacă Iosif nu a fost ucis, ci doar vândut, nu-i nimic de mirare, căci nici Isaac nu a fost jertfit. Dar
ei nu erau adevărul, ci numai preînchipuire a adevărului ce avea să vină. Dacă trebuie să vedem în aceştia taina
îndoită - prin cele două firi - a lui Iisus, aducerea lor spre jertfă a descoperit mai dinainte patima cea după trup a
Dumnezeului-Om, iar lipsa lor de pătimire deplină - netulburarea [impasibilitatea] Dumnezeirii. Lucrul acesta
poate fi întâlnit şi la Iacov şi Avraam. Chiar dacă au fost ispitiţi, ei au ieşit totuşi biruitori, ceea ce stă limpede
scris şi despre Hristos. Dintre cei patru care au vestit cucernicia înainte de darea Legii, doi, Avraam şi Iacov,
aveau lucrătoare în viaţa lor taina Crucii, iar ceilalţi doi, Iacov şi Iosif, au vestit mai dinainte, în chip minunat,
această taină.
14. Dar oare cel dintâi care a primit Legea de la Dumnezeu şi a dat-o altora, Moise, nu a fost izbăvit el însuşi
prin lemn şi prin apă, înainte de a fi dată Legea, când a fost părăsit apelor Nilului, lepădat într-un coş? Dar n-a
izbăvit el oare poporul lui Israel prin lemn şi prin apă [vezi Ieşire a 14, 16], arătând mai dinainte prin lemn Crucea, iar prin apă - dumnezeiescul Botez? Astfel şi Pavel, de taine văzătorul, spune desluşit: „Şi toţi, întru
Moise, au fost botezaţi în nor şi în mare" [1 Corinteni 10, 2]. Şi el mărturiseşte că Moise, chiar înainte de mare şi
de toiag, a îndurat, de bună voie, crucea lui Hristos, „socotind că batjocorirea pentru Hristos este mai mare
bogăţie decât comorile Egiptului" [Evrei 11, 26]. Iar ceea ce numesc cei nebuni batjocorirea lui Hristos, aceasta
este Crucea. Drept care Pavel spune iarăşi, cu privire la Hristos, că „a suferit Crucea, n-a ţinut seama de ocara ei"
[Evrei 12, 2], Ci Moise, chip şi înaintaş al Său, a vestit mai dinainte, cu toată limpezimea şi chipul Crucii, şi
mântuirea ce avea să vină prin ea. Căci Moise, ţinând toiagul drept, şi-a întins mâinile pe el, înfăţişându-se astfel
pe sine ca o cruce pe toiag şi arătându-se el în felul acesta, deplin l-a pus pe fugă pe Amalec [vezi Ieşire a 17, 912]. Dar şi punând şarpele de aramă de-a curmezişul, ca semn, a ridicat mai presus de toate chipul Crucii şi a

poruncit iudeilor celor muşcaţi de şerpi să privească la el ca la un izbăvitor al lor, tămăduindu-i astfel de
muşcăturile şerpilor [vezi Numerii 21, 8-9].
15. Nu voi avea vreme să istorisesc aici despre Iosua şi despre cei ce după el, de la Judecători la David şi ceilalţi,
s-au învrednicit de taina Crucii, cum au stăvilit apele, au oprit soarele, au dărâmat cetăţile celor necredincioşi, sau arătat puternici la război, au răsturnat taberele vrăjmaşilor, au scăpat de tăişurile săbiei, au stins puterea
focului, au rupt boturile leilor, au certat pe regi, căpetenii de oaste le-au prefăcut în cenuşă, au sculat morţi, au
legat crugul prin cuvânt şi iarăşi l-au slobozit, au făcut rodnici norii care erau sterpi; drept care Pavel a spus că
pe acestea credinţa le-a împlinit, fiind credinţa o putere mântuitoare şi de aceea toate sunt cu putinţă celui care
crede [vezi Evrei 11, 32-40]. Ceva de acest fel este şi Crucea lui Hristos pentru cei ce cred, după spusa lui Pavel:
„Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui
Dumnezeu" [1 Corinteni 1, 18].
16. Dar să-i lăsăm la o parte pe cei de dinaintea Legii şi pe cei de sub Lege; căci n-a grăit oare însuşi Domnul,
prin care toate s-au făcut şi sunt, încă înainte de Cruce: „Cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie nu este
vrednic de Mine" [Matei 10, 38]? Vezi dar cum, chiar înainte ca El să fi fost pironit pe Cruce, aceasta însemna
deja mântuirea? Totuşi, când desluşit a grăit Domnul mai înainte ucenicilor Săi despre pătimirea şi moartea Lui
pe Cruce, auzindu-L Petru, nu a răbdat aceasta, ci, ştiind că El avea deplină slobozenie, L-a rugat spunând: „FieŢi milă de Tine, să nu Ţi se întâmple Ţie aceasta" [Matei 16, 22]; atunci Domnul l-a certat ca pe unul care cugetă
omeneşte şi nu dumnezeieşte. Chemând mulţimea, dimpreună cu ucenicii Lui, Le-a spus lor: „Dacă vrea cineva
să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia Crucea şi să-Mi urmeze Mie. Că cine va voi să-şi scape sufletul
îl va pierde; iar cine îşi va pierde sufletul pentru Mine îl va afla" [Matei 16, 24-25].
17. Aşadar, El a chemat mulţimea, dimpreună cu ucenicii Săi şi a mărturisit atunci pe deplin, vestindu-le lor
aceste măreţe şi mai presus de fire, şi cu adevărat dumnezeieşti, iar nu omeneşti planuri, pentru a arăta că cere
acestea nu numai de la ucenicii Săi aleşi, ci de la tot omul care crede în El. Iar a urma lui Hristos înseamnă a trăi
potrivit Evangheliei Sale, dând pildă de toată virtutea şi cucernicia. Cât despre îndemnul de a-L urma şi de a se
lepăda de sine, ridicând crucea, acesta înseamnă a nu se cruţa de moartea întru batjocură, pentru virtute şi pentru
adevărul învăţăturilor celor dumnezeieşti. Chiar dacă este măreţ şi mai presus de fire a se lepăda cineva de sine şi
a se da dispreţului şi morţii, nu este totuşi de necrezut: căci [nici] împăraţii pământului n-ar îngădui vreodată să
fie urmaţi la război de oameni ce n-ar fi gata să moară pentru ei. Ce este atunci de mirare în faptul că Împăratul
cerurilor, venind să locuiască pe pământ după cum făgăduise, pentru a da piept cu obştescul vrăjmaş al neamului
omenesc, îşi caută însoţitori potriviţi pentru aceasta? Dar împăraţii pământului nu-i pot învia pe cei ce şi-au
primejduit viaţa pentru ei. Căci ce ar putea oare să mai primească un mort de la aceştia? Ba mai mult, chiar şi

împăraţii, dacă au murit pentru un ţel cucernic, îşi pun nădejdea în Domnul. Astfel, Domnul îi răsplăteşte cu
viaţă veşnică pe cei ce se primejduiesc ca să-L urmeze.
18. Şi dacă împăraţii pământului îşi caută însoţitori gata să meargă la moarte pentru ei, iată că Domnul S-a dat pe
Sine Însuşi morţii pentru noi, sfătuindu-ne să fim gata de moarte nu pentru El, ci pentru noi înşine; şi ne arată
într-adevăr că este vorba despre noi înşine, când adaugă: „Căci cine va voi să-şi scape sufletul îl va pierde, iar
cine va pierde sufletul său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va scăpa" [Marcu 8, 35]. Ce înseamnă
acest cuvânt: cel ce ar vrea să-şi izbăvească sufletul, acela şi-l va pierde, iar cel ce şi-l va pierde, acela şi-l va
izbăvi ? Firea omului este îndoită: omul cel din afară, vreau să spun trupul şi omul cel dinlăuntru, adică
sufletul. Deci, când omul cel din afară se dă pe sine morţii, el îşi pierde sufletul pe care-1 avea [în trup]. Căci
cel ce şi-a pierdut astfel sufletul pentru Hristos şi pentru Evanghelie, acela întru totul şi cu adevărat şi-l va
mântui, căpătând prin el viaţa cerească şi veşnică, purtătoare spre înviere, făcându-se ceresc şi veşnic şi după
trup. Iar cel ce-şi iubeşte viaţa sa, şi nu este gata să şi-o piardă, din pricina îndrăgirii acestui veac vremelnic şi
a tot ce ţine de el, îşi va pierde sufletul său, lipsindu-1 de viaţa cea adevărată şi se va pierde - vai! - şi pe sine,
încredinţându-şi sufletul osândei celei veşnice. Şi prea milostivul Stăpân, ca şi cum ar plânge pentru sufletul
acela, arătând mărimea nenorocirii sale, spune: „Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi
pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul, în schimb, pentru sufletul său?" [Marcu 8,36-37]. Nimic altceva
decât pe cele care-n veacul de acum sunt socotite de cinste şi plăcute foarte şi pe care el le-ar prefera unei morţi
mântuitoare. Dar oare ce-ar putea afla el de dat, în veacul acesta, în schimbul acelei vieţi în Duh cu care lumea
întreagă nu se poate asemui?
19. Prin urmare, fraţilor, dacă un singur om ar putea să dobândească lumea întreagă, aceasta nu i-ar fi de nici un
folos, dacă ar fi lipsit de sufletul său. Cu cât mai cumplit este când cineva, putând să dobândească din lumea
aceasta o parte cât de mică, ajunge să-şi piardă sufletul prin patimă şi aplecarea către ea, în loc să aleagă el a se
umple de chipul şi de înţelesul Crucii, urmându-L pe Cel ce este dătător de viaţă. Căci Crucea este chipul ce se
cade cinstit şi înţelesul [cuvântul] acestui chip.
20. V-am înfăţişat în cele de mai dinainte înţelesul şi taina acestui chip, desluşit tâlcuindu-le evlaviei voastre.
Dar mai degrabă Pavel le-a tâlcuit pe toate acestea pentru noi. Căci Pavel socotea, întru lauda Crucii, că el nimic
nu ştia decât pe Iisus Hristos şi încă pe Iisus cel răstignit. Ce spune deci Pavel? Crucea înseamnă răstignirea
trupului, cu patimile şi cu poftele sale. Credeţi oare că el spune aceasta numai cu privire la viaţa cea după simţuri
şi la patimile cele de sub pântece? Cum de scrie el atunci Corintenilor: „Câtă vreme este între voi pizmă şi ceartă
şi dezbinări, nu sunteţi, oare, trupeşti şi nu după firea omenească umblaţi?" [1 Corinteni3, 3]. Astfel încât cel ce
îndrăgeşte slava sau banii, sau cel nu ce vrea să-şi împlinească decât voia sa, năzuind să iasă biruitor din orice
înfruntare, este om trupesc şi trăieşte după trup. Din care pricină se ivesc şi gâlcevile, precum spune şi Iacov,

fratele Domnului: „De unde vin războaiele şi certurile dintre voi? Oare, nu de aici: din poftele voastre ce se luptă
în mădularele voastre?" [Iacov 4,1]. Astfel, a-ţi răstigni trupul, cu patimile şi poftele sale, aceasta înseamnă şi
că omul să nu săvârşească nimic din ceea ce este neplăcut lui Dumnezeu. Şi chiar dacă trupul ne trage în jos şi
ne siluieşte, cuvine-se ca fiecare dintre noi să se străduiască să-l ridice la înălţimea Crucii. Ce vreau eu să
spun? Venind pe pământ, Domnul Şi-a petrecut viaţa în sărăcie şi nu numai că Şi-a dus viaţa astfel, ci a şi
propovăduit, spunând: „Aşadar, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are nu poate să fie ucenicul Meu"
[Luca 14, 33].
21. Dar rogu-vă, fraţilor, ca nimeni să nu se tulbure auzindu-mă propovăduind cu tărie voinţa cea bună şi
bineplăcută şi desăvârşită a lui Dumnezeu, nici nimeni să nu se mâhnească socotind că poruncile Sale sunt
anevoie de împlinit, ci mai întâi să cugete la aceea că Împărăţia Cerurilor se ia cu silinţă şi că numai cei silnici
se învrednicesc de ea, şi să dea ascultare lui Petru, fruntaşul apostolilor lui Hristos, când zice: „Că şi Hristos a
pătimit pentru voi, lăsându-vă pildă, ca să păşiţi pe urmele Lui „ [1 Petru 2, 21]. Apoi să se cugete şi la faptul
acesta, că aflând fiecare, cu adevărat, cât datorează lui Dumnezeu, şi neputând să-I întoarcă totul, se cade să-i
aducă Lui, cu smerenie, măcar atât cât poate şi socoteşte a fi bun de adus. Iar pentru restul, care îi lipseşte, să se
smerească iarăşi înaintea Sa, ca prin această smerire să dobândească milostivirea şi să acopere lipsa lui. Prin
urmare, dacă cineva vede că mintea şi cugetul său se apleacă spre bogăţie şi îmbuibare, să cunoască el că o astfel
de judecată este trupească şi înrobită celor josnice, căci oricine a fost pironit pe cruce nu poate să se îndrepte
spre astfel de ţeluri. Drept care unul ca acela trebuie să-şi suie pe cruce gândul său, pentru ca, ne mai căzând de
acolo, să nu se mai despartă de Hristos cel răstignit pentru el.
22. Aşadar, cum va începe acel om să-şi ridice cugetul său la înălţimea Crucii? Nădăjduind în Hristos,
Atoatestăpânitorul, să se lepede el de toată agoniseala nelegiuită; iar de va dobândi el câştig după dreptate, fără
să fie prea mult aplecat spre el, să-l chivernisească în chip înţelept, făcându-le parte din el - pe cât cu putinţă semenilor săi aflaţi în nevoie. Căci a renunţa la propriul trup şi a-1 purta spre cruce, după cum cere porunca,
aceasta n-o pot face decât cei ce sunt oameni ai lui Dumnezeu, trăind după Dumnezeu: nefiind ei prea mult
aplecaţi spre propriul trup, se slujesc de acesta doar ca de un împreună lucrător cu ei pentru cele ce le sunt de
trebuinţă, iar dacă li se iveşte prilejul, ei sunt gata în orice clipă să renunţe la el. Orice om care ar face astfel cu
bunurile şi bogăţiile trupeşti, chiar dacă n-ar putea face mai mult, s-ar purta bine şi într-un fel plăcut lui
Dumnezeu.
Şi încă, vede cineva în sine o cugetare, desfrânată, care se ridică în el, cu oarecare putere? Să ştie atunci că încă
nu s-a răstignit pe sine. Atunci cum se va răstigni el oare? Să fugă de privirea iscoditoare a femeilor şi de
legăturile necuvenite cu acestea şi de vorbirea cea uşuratică, să pună frâu tuturor acelor lucruri care hrănesc
patima, să se lepede de ospeţe, de beţii, de lăcomia pântecelui, de somnoroasa lenevire. Să amestece el înfrânarea

năravurilor cu smerenia cugetării, chemându-L pe Dumnezeu, cu inima zdrobită, împotriva patimilor lui, iar
atunci zicând: „Văzut-am pe cel necredincios fălindu-se şi înălţându-se precum cedrii Libanului. Şi am trecut, şi
iată nu era; şi l-am căutat pe el, şi nu s-a aflat locul lui" [Psalmi36, 35-36],
23. Te tulbură iarăşi cugetarea slavei deşarte? Tu să-ţi aminteşti sfatul Domnului din Evanghelii cu privire la
aceasta: în discuţii să nu cauţi să pari mai presus de ceilalţi, ci foloseşte-ţi virtuţile, în măsura în care le ai, întrascuns, privind doar spre Dumnezeu şi fiind văzut doar de către El, iar Tatăl tău, Cel ce vede într-ascuns, îţi va
răsplăti ţie pe faţă. Iar dacă, chiar şi după ce ai tăiat tu împunsătura vreunei patimi, te tulbură iarăşi înlăuntrul tău
gândul la ea, nu te înfricoşa. Aceasta îţi va mijloci ţie primirea cununii, căci tulburându-te, ea nu te convinge,
nici nu-şi face lucrarea sa, ci este doar o mişcare amorţită, înfrântă de lupta ta cea după Dumnezeu.
24. Acesta este cuvântul Crucii; şi este aşa nu doar la prooroci, înainte să fie împlinit, ci şi acum, după ce s-a
împlinit, Crucea rămânând o mare taină, cu adevărat dumnezeiască. De ce? Fiindcă, [judecând] după aparenţe,
cel ce face prea puţin caz de sine însuşi şi se smereşte în toate, pare să-şi atragă asupra-şi umilinţă; cel care fuge
de plăcerile trupeşti pare să-şi atragă chin şi suferinţă; cât despre cel care-şi dăruieşte bunurile, acela pare a fi el
însuşi pricină a sărăciei sale; când de fapt, prin puterea lui Dumnezeu, sărăcia aceasta şi chinul şi umilinţa dau
naştere, atât în lumea de acum, cât şi în cea viitoare, unei slave veşnice şi unei bucurii de negrăit şi unei bogăţii
ce nu poate fi cheltuită. De aceea, numărându-i între cei pierduţi şi chiar între păgâni, pe cei ce nu cred acestea,
nici nu-şi arată credinţa lor prin fapte, Pavel spune: „Însă noi propovăduim pe Hristos cel răstignit: pentru iudei
sminteală", prin necredinţa lor în patima cea mântuitoare, iar „pentru neamuri, nebunie", întrucât ei nu cinstesc
decât ceea ce este trecător şi nu cred în făgăduinţele lui Dumnezeu, „dar pentru cei chemaţi, şi iudei şi elini: pe
Hristos, puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu" [I Corinteni 1, 23-24].
25. Aşadar, aceasta este înţelepciunea lui Dumnezeu şi puterea Lui, a birui prin slăbiciune, a se înălţa prin
smerenie, a fi bogat şi a se îmbogăţi prin sărăcie. Nu numai înţelesul Crucii şi taina sa, dar şi chipul ei cel
dumnezeiesc şi vrednic de închinăciune, pecete sfântă şi prea cinstită, dătătoare de sfinţenie şi împlinitoare a
bunurilor celor negrăite şi nemăsurat de mari puse la îndemâna neamului omenesc de către Dumnezeu, care
ridică blestemul şi osânda, nimicind stricăciunea şi moartea, dând viaţă veşnică şi binecuvântare, lemn de
mântuire aducător, sceptru împărătesc, trofeu dumnezeiesc împotriva vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi. Fii ereziei îi
întorc spatele în derâdere; căci ei n-au priceput cuvântul apostolic: „Ca să puteţi înţelege, împreună cu toţi
sfinţii, care este lăţimea şi lungimea şi înălţimea şi adâncimea" [Efeseni 3, 18] într-adevăr, Crucea
Mântuitorului arată toată iconomia venirii Sale cu trupul la noi şi cuprinde toată taina din ea; da, căci Crucea
se întinde către toate marginile pământului, îmbrăţişând cele de sus, cele de jos, cele dimprejur şi cele de la
mijloc.

Aducând noi un temei care ar trebui să-i convingă pe eretici, dacă aceştia ar fi avut destulă înţelepciune pentru a
cinsti şi ei Crucea, ei se îndepărtează de chipul împăratului slavei, pe Care însuşi Domnul l-a numit înălţare şi
slavă a Sa, mai înainte de a fi fost înălţat pe el: căci vorbind despre venirea şi arătarea Sa viitoare. El vesteşte
semnul acesta al Fiului Omului, Care vine cu putere şi cu slavă multă [vezi Matei 24, 30].
26. Dar ei spun: „Pironit pe cruce, Hristos a murit şi de aceea nu răbdăm să mai vedem chipul şi lemnul pe care a
murit El". Iar zapisul scris împotriva noastră din pricina neascultării cu privire la pom, neascultare săvârşită când
mâna strămoşului nostru dintâi s-a întins spre el, oare pe ce a fost prins în cuie? Şi cum oare a fost el nimicit şi
şters, astfel încât noi să putem dobândi din nou binecuvântarea lui Dumnezeu? Cu ce oare Hristos a despuiat şi a
izgonit pe deplin stăpânirile şi puterile duhurilor răutăţii, care uzurpaseră locul firii noastre din pricina lemnului
neascultării? Şi cu ce oare Hristos, biruindu-le pe acestea, le-a dat de ruşine, ca astfel să primim noi slobozenie?
Cu ce oare a fost surpat zidul cel despărţitor, iar vrăjmăşia faţă de Dumnezeu a încetat şi a pierit? Şi prin ce oare
am fost împăcaţi cu Dumnezeu şi am primit vestea cea bună a unei păci reînnoite cu El? Nu oare pe Cruce şi prin
Cruce? Să ascultăm ce spune Apostolul către Efeseni: „Căci El este pacea noastră, El, Care a făcut din cele
două - una, surpând peretele din mijloc al despărţiturii ca, întru Sine, pe cei doi să-i zidească într-un singur om
nou şi să întemeieze pacea, şi să-i împace cu Dumnezeu pe amândoi, uniţi într-un trup, prin Cruce, omorând
prin ea vrăjmăşia" [Efeseni 2, 14-16]. Şi către Coloseni: „Iar pe voi, care eraţi morţi, în fărădelegile şi în
netăierea împrejur a trupului vostru, v-a făcut vii, împreună cu Sine, iertându-ne toate greşalele; ştergând
zapisul ce era asupra noastră, care ne era potrivnic cu rânduielile lui, şi l-a luat din mijloc, pironindu-1 pe
cruce. Dezbrăcând (de putere) începătoriile şi stăpâniile, le-a dat de ocară în văzul tuturor, biruind asupra lor
prin cruce" [Coloseni 2, 13-15].
27. Oare nu vom cinsti şi nici nu ne vom folosi noi oare de acest dumnezeiesc trofeu al obşteştii slobozenii a
neamului omenesc, trofeu a cărui simplă arătare îl face să fugă pe şarpe, pe prinţul răului, biruindu-1 şi
ruşinându-1, vestindu-i înfrângerea şi zdrobirea, slăvindu-L şi prea mărindu-L tot deodată pe Hristos şi
dezvăluind lumii biruinţa Sa? Iar dacă Crucea ar fi să fie dispreţuită, sub cuvânt că Hristos a suferit pe ea moarte,
atunci nici moartea Sa n-ar fi vrednică de cinstire şi mântuitoare. Cum se poate atunci - după cuvântul
Apostolului - să fim noi botezaţi în moartea Sa? Cum ne vom face oare părtaşi învierii Lui, dacă nu suntem
înrădăcinaţi în asemănarea cu moartea Sa? Şi de altfel, dacă s-ar afla cineva care să se închine chipului Crucii ce
nu ar avea înscris pe ea numele Stăpânului, ar putea fi învinuit, pe bună dreptate, că nu ar face ceea ce se cuvine;
căci „întru numele lui Iisus Hristos tot genunchiul se va pleca, al celor cereşti şi al celor pă-mânteşti şi al celor
de dedesubt" [Filipeni 2, 10]. Şi întrucât Crucea poartă acest nume vrednic de închinare, ce mare nesăbuinţă ar fi
să nu ne plecăm genunchiul în faţa Crucii lui Hristos!

28. Dar noi, plecându-ne şi inimile împreună cu genunchii noştri, ne vom închina alături de psalmistul şi de
proorocul David la locul unde au stat picioarele Sale şi unde braţele i s-au întins, îmbrăţişând totul, şi unde trupul
începător al vieţii a fost dat batjocurii pentru noi şi, închinându-ne ei [Crucii] cu credinţă, să ne umplem noi de
belşugul sfinţeniei revărsate din ea, să-l gustăm şi să-l păstrăm în inimile noastre. În felul acesta, la prea slăvita
venire ce va să fie a Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, văzându-L pe El întru slavă,
să ne bucurăm şi să dănţuim, având noi parte de şederea cea de-a dreapta Sa, de auzirea prea fericitului glas ce
ne-a fost făgăduit şi de primirea binecuvântării Sale, întru slava Celui ce a fost răstignit cu trupul pentru noi, a
Fiului lui Dumnezeu.
29. Căruia i se cuvine mărirea, dimpreună cu Tatăl Său cel fără de început şi cu Preasfântul şi bunul şi de viaţă
făcătorul Său Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Omilia 12 - La Duminica a patra a Păresimilor, despre scoaterea demonilor
1. Adeseori şi mai cu seamă în zilele acestea sfinte, am vorbit evlaviei voastre despre post şi despre rugăciune,
dar încă nu am spus urechilor şi sufletelor voastre iubitoare de Dumnezeu de ce daruri se vor învrednici cei ce-L
iubesc pe Dumnezeu şi ce bunuri de mult preţ se vor da celor ce le cer, după cum se mărturiseşte şi prin cuvântul
citit azi în Evanghelia Domnului. Ce spune aceasta? Un lucru mare şi mai însemnat decât toate, precum se
spune. Căci, în afară de altele, poate să dea putere deplină împotriva duhurilor rele, ca să fie ele izgonite şi
îndepărtate, şi să fie izbăviţi cei bântuiţi de uneltirile diavolilor. Căci ucenicii au grăit către Domnul cu privire la
cel cuprins de duhuri rele, care era surd şi mut, cum că ei n-au fost în stare să scoată răul afară; iar Domnul le-a
spus lor: „Acest neam de demoni cu nimic nu poate ieşi, decât cu rugăciune şi cu post" [Marca 9, 29];
2. Şi poate că din această pricină, după rugăciunea cea de pe munte şi arătarea din ea a dumnezeieştii lumini
[lumina taborică a Schimbării la Faţă], coborî de îndată în locul unde se afla cel stăpânit de demoni. Căci, spune
Evanghelia [vezi Matei 17, 1 - 9; Marcu 9, 2-9; Luca 9, 28-36], luând pe ucenicii cei aleşi de El, S-a urcat pe
munte ca să se roage şi a strălucit faţa Lui ca soarele. Şi iată s-au arătat, grăind cu El, Moise şi Ilie, cei care mai
mult decât toţi ceilalţi oameni s-au nevoit în rugăciune şi în post; şi ei au arătat, prin ivirea lor în timpul acelei
rugăciuni, iubirea reciprocă şi deplina potrivire dintre rugăciune şi post, astfel încât, aşa zicând, prin rugăciune
postul a vorbit cu Domnul.
Dacă glasul sângelui nefericitului Abel a strigăt din pământ către Domnul, aşa cum am aflat de la Moise că i s-a
spus lui Cain, şi dacă părţile trupului şi mădularele lui toate, îndurând postul, vor striga şi ele către Domnul, Care
va grăi cu cel ce posteşte prin rugăciune, acestea două [postul şi rugăciunea] săvârşindu-se oarecum împreună,

atunci, pe bună dreptate, Dumnezeu face mai primit postul, orânduind în ceata drepţilor pe cel ce a luat asupra sa
această nevoinţă. Căci, după ce în rugăciune a strălucit dumnezeieşte faţa Lui, scoborând Domnul din munte. S-a
îndreptat către mulţime şi către ucenici, unde a fost adus dinaintea Lui acel om stăpânit de demon, pentru că, aşa
cum a arătat El pe munte. S-a făcut răsplată pentru post şi rugăciune; şi nu numai o răsplată mare, ci una mai
presus de toate răsplăţile (căci El a arătat că dumnezeiasca strălucire a fost o răsplată a acestor osteneli). Dar
scoborând [de pe munte], El a arătat că o răsplată a acestora a fost şi puterea asupra demonilor.
3. Dar întrucât în ziua de astăzi a Păresimilor este rânduit să se citească în biserici cele cu privire la această
minune, să tâlcuim şi noi întregul cuvânt vestit mai sus de către Evanghelie. Căci spune Scriptura că venind Iisus
la ucenicii Săi şi la cei aflaţi împreună cu ei, şi întrebându-i despre ce vorbeau [se sfădeau], unul din mulţime,
răspunzând, a zis: „Învăţătorule, am adus la Tine pe fiul meu, care are duh mut. Şi oriunde-1 apucă, îl aruncă la
pământ şi face spume la gură şi scrâşneşte din dinţi şi înţepeneşte" [Marcu 9, 17-18; pentru întregul episod, vezi
Matei 17, 14-21; Marcu 9, 17-29; Luca 9, 38-42],
4. Dar cum de face spume la gură şi scrâşneşte din dinţi şi înţepeneşte? Creierul celui demonizat, mai întâi şi mai
mult decât celelalte părţi ale trupului său, trece prin încercări. Căci demonul se slujeşte ca de un vehicul de
suflarea ce se află în creier, iar apoi dintr-acesta, ca dintr-o cetăţuie aflată pe un vârf de munte, stăpâneşte întreg
trupul. Iar când creierul pătimeşte, o oarecare scurgere se sloboade de aici, care este în acelaşi timp flatulentă şi
catarală la nervi şi la muşchii trupului, astupând ieşirile suflului lăuntric; şi pricinuieşte prin aceasta un tumult şi
o izbucnire şi o mişcare bruscă în toate părţile slobode, mai cu seamă în fălci, ca unele ce sunt mai aproape de
partea cea mai întâi pătimitoare. Mult lichid se adună mai cu seamă la gură, din pricina multelor deschideri şi a
apropierii de creier, căci plămânul nu poate respira după fireasca rânduială, din pricina mişcării dezordonate a
mădularelor. Pe de altă parte, din pricina prisosului de lichid care se ridică deodată, fac spume la gură cei ce
pătimesc de această stare. În felul acesta l-a făcut demonul [pe cel posedat] să spumege şi să scrâşnească din
dinţi, lovindu-i cumplit unii de alţii şi stârnindu-i în chip nebunesc. După aceasta, el a rămas ţeapăn prin
puternica lucrătură a demonului. Căci aşa cum din pricina căldurii aburii sunt mişcaţi, iar dacă dogoarea soarelui
este mai puternică, aburii se împrăştie şi pier din pricina ei, tot aşa şi din pricina uneltirii demonului umezeala
mădularelor care dă pe din afară, chiar îndestul de multă fiind, nu după mult timp se pierde, iar demonizatul
acela se usucă.
5. "Tatăl demonizatului Îi mai spune Domnului că le-a vorbit ucenicilor Săi, cerându-le să-l izgonească pe
demon, dar aceia nu au putut. Iar Domnul a zis nu numai către el, ci către toţi cei de acolo: „O, neam
necredincios, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi?" [Marcu 9, 15]. Mie mi se pare că cei ce
erau de faţă acolo dintre iudei, agăţându-se de faptul că ucenicii nu putuseră să izgonească demonul, au cam
prins să hulească. Căci ce n-ar fi în stare să spună, profitând de asemenea prilej, acei oameni care nici măcar

atunci când se săvârşesc minuni nu se leapădă de hulă? Aşadar, cunoscând Domnul murmurele şi ocările acelor
oameni, îi ceartă şi îi ruşinează, nu numai prin cuvinte îndestul de tăioase, dar şi prin fapte şi vorbe pline de
iubire de oameni. Căci El porunceşte spunând: „Aduceţi-1 la Mine!" [Marcu 9, 19] şi ei l-au adus. Şi văzând pe
Domnul, demonul, dându-şi pe faţă întreaga răutate, l-a scuturat cu spasme pe băiat, iar acela s-a prăbuşit,
tăvălindu-se şi spumegând.
6. Domnul l-a întrebat pe tatăl băiatului: „Câtă vreme este de când i-a venit aceasta?" [Marcu 9, 21]. Domnul a
pus această întrebare din iubire de oameni, pentru credinţă şi ca să-l facă pe acela să ceară cu deplină
încredinţare. Căci bietul om se afla aşa de departe de credinţă, încât nu era în stare să se roage nici pentru
izbăvirea copilului său. El nici pe ucenici nu i-a rugat propriu-zis, cu toată stăruinţa. Pentru că spune: „Am zis
ucenicilor Tăi să-l alunge [pe demon]"; dar el nu a căzut înaintea lor, nu i-a implorat, nu s-a rugat de ei. Şi nici
pe Domnul nu se arată a-L ruga [cu adevărat]. De aceea Domnul l-a lăsat pe băiat să zacă o vreme înaintea
ochilor tatălui său, iscodindu-1 pe acesta despre vremea pătimirii şi dându-i prilej să-şi întărească cererea sa.
Tatăl răspunse că încă din copilărie păţise fiul său acestea şi că adeseori demonul îl aruncă în foc şi în apă, cu
gând ca să-l piardă şi adăugă: „De poţi ceva, ajută-ne, fiindu-Ţi milă de noi" [Marcu 9, 22],
7. Iată cât de mare era necredinţa acelui bărbat! Căci cel care spune: „De poţi...", arată tocmai prin aceasta că
nu crede puterii Lui. Şi-i zice atunci Domnul: „De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede" [Marcu 9,
23]. Dar spune aceasta nu pentru că nu avea ştiinţă de necredinţa aceluia, ci ca să-l îndemne măcar la un dram
de credinţă, ară- tând, în acelaşi timp, că şi faptul de a nu fi putut ucenicii să scoată demonul avea drept pricină
tot necredinţa lui. Se cade a lua aminte la Evanghelist; căci acesta nu spune că Domnul a zis către tatăl
băiatului: „De poţi să crezi..." [sic], întrucât aproape întotdeauna Domnul le cere credinţă celor ce caută
tămăduiri. Fiind El stăpân şi oblăduitor al sufletelor, S-a străduit să le şi vindece pe acestea prin credinţă. Dar
tatăl băiatului aceluia, când a auzit că vindecarea va însoţi credinţa sa, a zis cu lacrimi: „Cred, Doamne! Ajută
necredinţei mele" [Marcu 9, 24]. Să luăm aminte la înaintarea cea bună a credinţei lui. Fiindcă nu numai că a
crezut cu privire la tămăduirea băiatului, dar a crezut şi că Domnul poate să înlăture însăşi necredinţa sa, de o
va voi El. Când mulţimea a dat năvală la cuvintele acestea ale Sale, Domnul - zice Scriptura - a certat duhul cel
necurat, spunându-i: „Duh mut şi surd, Eu îţi poruncesc: Ieşi din el şi să nu mai intri în el!" [Marcu 9, 25].
8. Demonul acela se arată a fi foarte răuvoitor şi peste măsură de neruşinat. Fiindcă tăria certării şi porunca de a
nu mai intra [în băiat] vădesc neruşinarea demonului; căci fără de aceasta, pe cât se pare, s-ar fi întors în el şi
după ce a fost izgonit. Demonul avea întinsă stăpânire asupra băiatului aceluia, fiind greu de smuls, iar pe
deasupra mut şi surd; şi întrucât nu era îndestulătoare firea băiatului pentru marea nebunie a demonului, băiatul a
fost lăsat aproape fără simţire. Spune mai departe Scriptura: „Şi răcnind şi zguduindu-1 cu putere, duhul a ieşit.
Iar copilul a rămas ca mort, încât mulţi ziceau că a murit" [Marcu 9,26], Cât priveşte răcnetul acela, el nu se

contrazice cu faptul că demonul era mut. Căci vorbirea îndeobşte este semnul unei cugetări, pe când răcnetul este
un sunet oarecare. Demonul îl sloboade pe băiat, dar îl zguduie cu atâta putere încât acesta rămâne ca mort,
vădindu-se astfel pe deplin răutatea acelui demon. Domnul însă, luând mâna băiatului, l-a ridicat pe el şi l-a pus
pe picioare, arătând prin aceasta puterea nemăsurată a lucrării Sale. Căci a lua de mână era o lucrare în marginile
firii celei zidite, dar a-1 scula pe băiat, vindecat de tot răul, este o faptă a lucrării celei nezidite şi dum-nezeieşti
şi de viaţă începătoare.
9. Când ucenicii L-au întrebat după aceea, de o parte: „Pentru ce noi n-am putut să-l izgonim?", Domnul a grăit
către ei, desluşindu-le că acel neam de demoni „cu nimic nu poate ieşi, decât numai cu rugăciune şi cu post"
[Marcu 9, 28-29]. Unii spun că rugăciunea aceasta şi postul trebuie să se săvârşească de către cel ce pătimeşte.
Însă nu este aşa. Căci cel ce se află sub puterea unui duh rău şi mai ales a unui duh atât de cumplit, este asuprit
de acesta ca şi când ar fi un mădular al lui. Cum ar putea deci aşa cineva să se roage şi să postească pentru sine
în chip folositor?
10. Se pare că demonul acesta năpraznic era neînfrânat, căci el îl aruncă uneori în foc pe cel pe care l-a cuprins
(aşa sunt de cumpliţi demonii în râvna lor pătimaşă), iar alteori îl scufundă pe el în apă din pricina lăcomiei
diavoleşti, închipuind beţiile cele fără de măsură şi nesaţul multelor petreceri lumeşti. Căci şi în cele de acest fel
se află acest demon surd şi mut, pentru că cel ce a căzut pradă neadevărurilor unui astfel de demon, acela nu
suferă prea lesne să audă şi să grăiască cele dumnezeieşti. Însă cel ce nu are înrădăcinat în sine acest duh rău,
fiind atins doar [din afară] de urzelile celui rău, când se ridică spre a se întoarce către Domnul (întrucât posedă
încă stăpânirea de sine), are nevoie de post şi rugăciune, pentru ca prin post să ţină în frâu trupul şi să înfrâneze
răscoalele lui, iar prin rugăciune să potolească şi să reteze îndoielile din sufletul său şi cugetările cele aţâţătoare
de patimi, şi astfel să se facă stăpân pe sine şi să pună capăt împătimirii, înlăturând prin rugăciune şi post
satanica războire şi toată uneltirea. Când însă nu lucrează doar la îndemnul şi ispitirea diavolului, ci îl are pe
acesta chiar în sine, atunci el nu mai suferă în chip omenesc, nici nu mai poate prin sine şi de la sine să facă ceva
pentru propria-i tămăduire. Iar ceea ce ar face el, dacă ar avea mintea slobodă, se face pentru el de către cei
slobozi; ba mai mult, chiar Duhul cel Sfânt mijloceşte pentru izgonirea demonului, prin împlinirea unor lucrări
foarte mari.
11. Dar să nu cerem noi să izgonim demonii, chiar de-am avea putere să-i alungăm, căci aceasta la nimic nu ne
va folosi, câtă vreme ducem o viaţă lipsită de luare aminte. Fiindcă spune Scriptura: „Mulţi îmi vor zice în ziua
aceea: Doamne, Doamne, au nu în numele Tău am proorocit şi nu în numele Tău am scos demoni şi nu în
numele Tău mi-nuni multe am făcut? Şi atunci voi mărturisi lor: Niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtaţivă de la Mine cei ce lucraţi fărădelegea" [Matei 7, 22-23], Aşadar este mult mai folositor să ne grăbim să
izgonim patima desfrânării şi a mâniei şi a urii şi a în-gâmfării, decât să dăm afară pe demoni. Pentru că nu este
îndestulător să ne izbăvim noi doar de păcatul cel trupesc, ci este de trebuinţă să curăţim lucrarea cea lăuntrică,

din sufletul nostru. Căci din inima noastră ies cugetările cele rele, curviile, desfrânările, uciderile, furturile,
necumpătările şi cele asemenea (acestea sunt cele ce-i dau omului gheş) şi „oricine se uită la o femeie, poftind-o,
a şi săvârşit adulter cu ea în inima lui" [Matei 5, 28]. Atunci când trupul se leneveşte, mai lesne e cu putinţă ca în
minte să se împlinească păcatul şi când înlăuntrul sufletului, prin rugăciune şi băgare de seamă şi aducere aminte
a morţii şi a întristare pentru Dumnezeu, este nimicit asaltul răului, atunci ia parte şi trupul la sfinţenie,
dobândind puterea de a pune capăt pornirilor păcătoase. Şi aceasta este ceea ce spune Domnul, că unii curăţă
partea din afară a potirului, dar nu curăţă şi partea cea dinlăuntru a lui; ci voi faceţi curată această parte
dinlăuntru, şi astfel tot potirul va fi curat. Căci având tu toată grija ca partea ta cea dinlăuntru să fie lucrătoare
pentru Dumnezeu, vei învinge astfel şi patimile cele din afară. Căci dacă rădăcina este sfântă şi crengile sunt
sfinte; şi dacă este sfântă plămada, şi aluatul este sfânt. Fiindcă spune Pavel: „În Duhul să umblaţi şi să nu
împliniţi pofta trupului" [Galateni 5, 16].
12. De aceea Hristos nu a înlăturat tăierea împrejur iudaică, ci a împlinit-o. Fiindcă El este Cel ce spune: „N-am
venit să stric Legea, ci să o împlinesc" [Matei 5,17]. Aşadar, cum a împlinit-o El? Tăierea împrejur era o pecete
şi un semn şi o învăţătură pre- închipuitoare a tăierii împrejur a inimii rău nărăvite, iar iudeii, care nu se
străduiau spre a o dobândi şi care erau ocărâţi de către prooroci, ca unii ce nu aveau inima tăiată împrejur, s-au
făcut urâţi Celui ce cercetează adâncurile inimii, iar în cele din urmă au fost lepădaţi. Fiindcă omul priveşte la
faţă, dar Dumnezeu se uită în inimă şi dacă aceasta este plină de cugetări întinate şi rele, acel om îşi
pricinuieşte singur îndepărtarea lui Dumnezeu de la el. De aceea iarăşi Apostolul ne îndeamnă să săvârşim
rugăciunile noastre fără de mânie şi fără de şovăire [îndoială] [I Timotei 2, 8; vezi şi Iacov 1,6].
13. Domnul, învăţându-ne pe noi să ne străduim spre tăierea împrejur a inimii, fericeşte pe cei curaţi cu inima, şi
pe cei săraci cu duhul, şi arată fără înconjur că vederea lui Dumnezeu este răsplata acestei curăţenii, iar celor
săraci [cu duhul] le făgăduieşte Împărăţia Cerurilor [Matei 5, 3] şi numeşte săraci pe cei care trăiesc în lipsuri şi
nevoinţe. Însă nu-i fericeşte pur şi simplu pe cei ce doar [material] vieţuiesc în felul acesta, ci pe cei ce sunt aşa
cu duhul, adică pe cei ce prin cele dinlăuntrul lor, prin smerenia inimii şi prin alegerea cea bună, le rânduiesc
astfel şi pe cele din afară ale lor. Domnul nu opreşte numai uciderea, dar şi mânia, şi porunceşte să iertăm din
inimă celor ce ne greşesc nouă, căci Domnul nu va primi darul adus de noi, dacă mai înainte nu ne vom împăca
degrabă [cu pârâşul nostru] şi nu ne vom lepăda de mânia noastră [vezi Matei 5, 24-25].
14. Tot aşa şi cu privire la patima desfrânării. Căci se vădeşte patima născută dintr-o vedere iscoditoare şi pofta
izvorâtă din aceasta într-o inimă îndulcită spre desfrâu. Şi în chip mai cuprinzător, cu privire la suferirea acestor
patimi, dacă lumina din tine - adică mintea şi cugetarea - se întunecă sub grelele năvăliri ale căpeteniilor beznei,
cu atât mai mult întunericul [din tine] - adică trupul şi simţirea, care nu au prin firea lor strălucirea cugetului cum ar putea da naştere adevărului şi nepătimirii? Dacă este în tine o lumină curată, iar cugetările cele trupeşti

nu te umbresc, vei fi luminos cu tot sufletul tău, ca şi atunci când lampa te luminează cu strălucirea ei. Aceasta
este tăierea împrejur a inimii în duh, prin care a împlinit Domnul tăierea împrejur cea trupească a Legii din
vechime, date iudeilor ca să închipuie şi să vestească această plinătate a tăierii împrejur şi să poarte către ea. Dar
întrucât iudeii nu s-au nevoit să dobândească acest fel de tăiere împrejur, precum spune Pavel, tăierea împrejur li
s-a făcut lor netăiere împrejur, fiind ei îndepărtaţi de la Dumnezeu, Care nu priveşte la faţa omului, adică la
îndreptăţirile cele învederate ale trupului, ci se uită în inimă, adică la pornirile cele nevăzute şi lăuntrice ale
gândurilor noastre.
15. Deci rogu-vă, fraţilor, să luăm şi noi aminte şi să ne curăţim inimile noastre de toată întinăciunea, pentru ca
nu cumva să ne pierdem dimpreună cu cei ce au fost osândiţi. Dacă Legea grăieşte prin Moise: „Căci, dacă s-a
adeverit cuvântul grăit prin îngeri şi orice călcare de poruncă şi orice neascultare şi-a primit dreapta răsplătire,
cum vom scăpa noi, dacă vom fi nepăsători la astfel de mântuire care, luând obârşie din propovăduirea
Domnului, ne-a fost adeverită de cei ce au ascultat-o, împreună mărturisind şi Dumnezeu cu semne şi cu minuni
şi cu multe feluri de puteri şi cu darurile Duhului Sfânt, împărţite după a Sa voinţă?" [Evrei 2, 2-4], atunci să ne
înfricoşăm de Acela Care cercetează inimile şi rărunchii şi să-L înduplecăm spre noi pe Domnul dreptăţii
pedepsitoare. Să statornicim în noi înşine: pacea, sfinţenia, rugăciunea cea cu zdrobire de inimă, fără de care
nimeni nu va vedea pe Domnul. Să râvnim, neşovăitori în credinţa noastră, vederea aceea făgăduită celor curaţi
cu inima, ostenindu-ne în tot chipul să o dobândim pe ea, întru care este viaţa cea veşnică, frumuseţea cea prea
curată, bogăţia cea neîmpuţinată, desfătarea cea necurmată şi slava, şi împărăţia.
16. De care fie ca noi toţi să avem parte întru Hristos Însuşi, Împăratul cel veşnic, Căruia i se cuvine toată slava,
cinstea şi închinăciunea, dimpreună cu Tatăl Său cel fără de început şi cu Preasfântul şi bunul şi de viaţă
făcătorul Său Duh, în veacurile cele fără de sfârşit. Amin.

Omilia 13 - La a cincea Duminică a Păresimilor, despre milostivire
1. Sunt unele părţi din mare care hrănesc monştri uriaşi, ce au înfăţişarea unor balene, iar corăbierii ce plutesc pe
acolo atârnă clopote de corăbii, pentru că, speriaţi de zgomotul lor, să fugă aceşti monştri.
Însă şi marea vieţii noastre hrăneşte monştri mulţi şi îndestul de fioroşi, vreau să spun patimile cele rele şi
demonii încă şi mai răi care le poartă de grijă. Navighează pe marea aceasta ca o corabie Biserica lui Dumnezeu
şi, în loc de clopote, are pe învăţătorii cei duhovniceşti, ca să îndepărteze, prin sunetele cele sfinte ale învăţăturii
lor, fiarele cele din cugetare. Aceasta închipuia şi veşmântul lui Aaron, căci avea clopoţei frumos sunători
atârnaţi de el. Şi aceasta era o vestire dumnezeiască, al cărei glas trebuia auzit în vremea când slujea Aaron lui
Dumnezeu.
2. Noi însă, prefăcând litera în duh, vom face să vă răsune vouă acum în chip duhovnicesc şi mai cu seamă în
timpul postului, atunci când fiare văzute şi nevăzute ne asaltează cu îndârjire. Fiarele văzute sunt lăcomia
pântecelui şi beţiile şi celelalte de acest fel; iar alte fiare într-ascuns stau la pândă: slava deşartă şi îngâmfarea şi
buna părere despre sine şi făţărnicia. Dar [cuvintele] acestea sunt sunetul şi scăparea înaintea unor asemenea
fiare şi paza temeinică a celor ce se nevoiesc postind.
3. Aşadar postul şi neînfrânarea sunt potrivnice între ele, precum potrivnice sunt viaţa şi moartea. Iar postul este
o poruncă a vieţii, de o vârstă cu firea omenească, întrucât obârşia şi-o trage din Rai, dat fiind de către
Dumnezeu lui Adam, drept pază a vieţii şi a harului celui dumnezeiesc. Iar neînfrânarea este chip al morţii
trupului şi a sufletului, fiind dată de către diavol lui Adam în Eden, cu viclenie, prin Eva, spre căderea de la viaţa
de veci şi spre înstrăinarea de la harul cel dumnezeiesc. Fiindcă Dumnezeu nu a făcut moartea, nici nu se bucură
de pieirea celor vii. Vrea cineva să găsească viaţă şi har în Dumnezeu şi de la Dumnezeu? Să fugă atunci de
neînfrânarea aducătoare de moarte şi să vină degrabă la postul cel dumnezeiesc şi la cumpătare, ca să se
întoarcă el întru bucuria Raiului.
4. Moise, postind patruzeci de zile pe munte, s-a înălţat spre culmea vederii lui Dumnezeu şi a primit tablele
cuvioşiei. Poporul iudeilor, jos, îmbătându-se, a alunecat către nelegiuire, căci au făcut, topind aur, un idol în
chip de viţel, asemenea zeului Apis al egiptenilor, iar dacă Moise nu ar fi stat [rugător] înaintea lui Dumnezeu,
milostivindu-se mai înainte din pricina uciderii celei fără de milă a celor de acelaşi neam, nu i-ar fi cruţat câtuşi
de puţin pe ei [vezi Ieşirea 32].

Aşadar, dacă şi noi avem trebuinţă de milostivirea lui Dumnezeu, să nu ne îmbătăm cu vin, nici să nu ne
îmbuibăm peste măsură, căci de aici se trag desfrâul şi nelegiuirea. Văzător al lui Dumnezeu a fost şi Ilie, dar
mai înainte s-a curăţit şi el prin post. A dobândit şi Daniel vederea lui Dumnezeu şi arătarea unuia dintre
arhangheli, înfăţişând ce i-a desluşit lui cele ce aveau să fie, dar mai întâi a rămas în post şi nemâncare douăzeci
de zile întregi [Daniel 10:2]. Iar alt prooroc a fost ucis de un leu, dar el a mâncat împotriva poruncii lui
Dumnezeu.
Cunoaşteţi cu toţii pe Isav, fiul lui Isaac, care din pricina lăcomiei pântecelui a pierdut şi celelalte drepturi ale
celor dintâi născuţi şi binecuvântarea părintească. Să ne temem şi noi ca nu cumva, dedându-ne la această
lăcomie a pântecelui, să cădem de la binecuvântarea aceea făgăduită nouă şi de la moştenirea Tatălui celui Prea
înalt. Şi să vă amintiţi spre pildă de cei trei tineri care, învrednicindu-se cu postul, au călcat în picioare, cu tălpile
goale şi nevătămate, focul de şapte ori aprins în Babilon împotriva lor.
5. Dacă şi noi ne vom osteni cu postul cel adevărat şi vom călca în picioare jăratecul patimilor şi-l vom stinge şi
vom străbate nevătămaţi cuptorul încins ce va să fie, când focul va pune la încercare lucrarea fiecăruia dintre noi,
ce va spune oare Domnul Dumnezeul proorocilor, Cel Care, luând trup pentru noi, S-a făcut om, arătându-ne
nouă chipul biruinţei împotriva diavolului, căci postind pe deplin l-a biruit pe acela, deşi diavolul îl îmboldise cu
tot felul de ispite.
Grăit-a Domnul către ucenicii Săi, cu privire la demonul acela surd şi mut: „Acest neam de demoni cu nimic nu
poate ieşi, decât numai cu rugăciune şi cu post” [Marcu 9:29; vezi şi Omilia 12].
6. Dar vă voi arăta acum vouă, fraţilor, care este postul cel plăcut lui Dumnezeu şi adevărat. Pe acesta se cuvine
să-l cunoaşteţi, ca să nu aducem noi lauda postului celui trupesc în sine şi pentru sine, ci să-l lăudăm ca lucrător
pentru alte virtuţi, de folos sufletului. Pentru că şi dumnezeiescul Pavel spune că osteneala trupească este de
puţin folos [I Timotei 4:8].
De aceea şi Părinţii cei purtători de Dumnezeu, care grăiesc din cele trăite de ei, nu îngăduie posturile prea
îndelungate, ci ei socotesc că este mai de cinste şi mai bine primit a mânca o singură dată pe zi şi a nu se sătura.
Şi pe acesta îl numesc post măsurat şi cumpănit, ceea ce spune şi Sfânta Scriptură: „să nu fim înşelaţi de
săturarea pântecului şi de plăcerea gâtlejului”, ci să ne lepădăm de dorinţa de a mai mânca şi alte bucate, ca să
fie cantitatea şi calitatea hranei potrivite puterii şi constituţiei celui hrănit, spre a se păstra, pe cât este cu putinţă,
sănătatea sa. Căci, dacă se hrăneşte cu măsură cel slăbit din bucatele ce i se aşează înainte şi care să fie pe
potriva slăbiciunii sale, atunci fapta aceasta nu înlătură sfinţenia lui. Cel slăbit nu va adăuga la bucatele neapărat

trebuincioase altele ce sunt foarte de prisos, ci el trebuie să caute hrana şi nu trufia, potolirea setei şi nu beţia,
folosul cumpănit al hranei şi nu lipsa de măsură, şi neînfrânarea, şi abuzul de hrană.
7. Aşadar acesta este începutul postului celui adevărat şi plăcut lui Dumnezeu, iar rostul pentru care a fost
rânduit creştinilor şi cinstit de către ei este curăţirea sufletului.

 Care este folosul lepădării de hrana trupească, dacă eşti biruit de cugetări şi de patimi trupeşti?
 Care este folosul să te abţii de la vin şi să fii chinuit de sete, dacă chiar neîmbătându-te cu vin – după
cuvântul celui ce spune: „Vai de cei ce nu se îmbată cu vin!” – ai sufletul tulburat de invidie şi de
mânie?
 Care este folosul să te înfrânezi de la o masă plăcută şi bogată, dar să ai sufletul lipsit de smerenie?
 Sau care este folosul să-ţi ungi trupul cu untdelemn, dar să nu-ţi smereşti sufletul cu post, după cuvântul
lui David?
 Care este folosul să fugim de mireasma împrăştiată din multe mâncăruri, dar să avem mintea păgubită
prin gânduri şi cugetări deşarte şi să fim lipsiţi de folosul rugăciunilor noastre către Dumnezeu?
8. Din această pricină este un post bun acela săvârşit spre slăbirea poftei, pentru smerirea sufletului, pentru
abaterea urii, pentru stingerea mâniei, pentru ştergerea ţinerii de minte a răului, pentru lucrarea curată a minţii
şi a rugăciunii. Dacă ai de toate şi eşti avut, să dai tu din prisosul hranei tale pentru mângâierea celor lipsiţi şi
nevoiaşi. De vei posti în felul acesta, nu numai că vei muri lumii cu Hristos, dar împreună cu El vei învia şi vei
împărăţi în veacul veacurilor. Căci vei avea aceeaşi fire cu El printr-un astfel de post, asemănându-te morţii Lui,
dar făcându-te părtaş şi învierii Lui, spre moştenirea vieţii întru El. Cel ce posteşte, dacă este ispitit, biruieşte pe
ispititor. Dacă nu este ispitit însă, păstrează pacea sufletului şi a trupului său, dar, după Pavel, el îşi răneşte
trupul, chinuindu-l şi supunându-1 robiei [I Corinteni 9:27], din teama ca nu cumva să fie nepus la încercare.
Iar dacă Pavel se teme, nu se cuvine oare cu atât mai mult să ne înfricoşăm noi? Deci acela care posteşte supune
robiei trupul său şi face să fie încercat sufletul său; iar cel ce îngraşă trupul său, care după puţin timp va fi
nimicit, nemâncând ca să trăiască, ci mai degrabă trăind ca să mănânce, precum vieţuitoarele cele necuvântătoare
pregătite pentru junghiere şi acela care adaugă celor neapărat trebuincioase ceea ce prisoseşte, sau acela care
mânat de pofte îşi aţâţă trupul, sau pur şi simplu îl dă iubirii de plăcere cuibărite în trupurile omeneşti, acela nu
face nimic altceva decât să pregătească viermilor din pământ o hrană mai îmbelşugată. Aşadar bine cântă şi
David în Psalmi: „Ce folos ai de sângele meu, de mă cobor în stricăciune?” [Psalmi 29:9]. 9.
9. Prin urmare, postind şi hrănindu-te cu înfrânare, fără să pui deoparte pentru mâine ceea ce prisoseşte azi şi
precum Domnul sărăcind ne-a făcut pe noi bogaţi, tot astfel şi tu, cititorule, flămânzind în chip nesilit, să saturi
pe cel ce este flămând fără de voia sa. Atunci postul îţi va fi ca un porumbel ce poartă o ramură de măslin şi care

binevesteşte sufletului tău izbăvirea din potop. Căci aşa grăieşte marele prooroc Isaia: „Dacă tu îndepărtezi din
mijlocul tău asuprirea, ameninţarea cu mâna şi cuvântul de cârtire; dacă dai pâinea ta celui flămând şi saturi
sufletul amărât, lumina ta va răsări în întuneric şi bezna ta va fi ca miezul zilei” [Isaia 58:9-10].
Dacă nu vrei să dai cele ce sunt ale tale, măcar, abţine-te să iei cele străine şi să nu dobândeşti lucruri care nu îţi
aparţin, răpind şi strângând, în chip potrivnic Legii, de la cei săraci, ca nu cumva să auzi că ţi se spune, pe bună
dreptate, de către Prooroc: „Este oare acesta un post care îmi place?”, zice Domnul. „Să-şi plece capul ca o
trestie, oare acesta se cheamă post? Rupeţi lanţurile nedreptăţii, dezlegaţi legăturile jugului, daţi drumul celor
asupriţi şi sfărâmaţi jugul lor. Atunci lumina ta va răsări ca zorile şi tămăduirea ta se va grăbi. Dreptatea ta va
merge înaintea ta, iar în urma ta slava lui Dumnezeu” [prescurtare după Isaia 58:5-8].
10. Prin urmare, dacă nu vei da din ale tale celui sărac, deşi ale tale îţi prisosesc, cel puţin să nu le răpeşti pe
acestea de la cel sărac. Pentru că Stăpânul tuturor, Hristos, trimiţând foc peste cei puşi de-a stânga Sa şi
părăsindu-i blestemului, nu îi osândeşte totuşi pe aceştia ca răpitori, ci ca pe unii care,deşi sunt datornici, nu dau
ce datorează. Aşadar răpitorii şi cei nedrepţi nu se vor înfăţişa la judecată şi nu-i vor sta înainte [Judecătorului],
ci vor merge pe dată la osândă foarte mare, ca unii ce nici aici, pe cât se pare, n-au prea stat înaintea lui
Dumnezeu. Fiindcă spune Scriptura: „Cei ce mănâncă pe poporul Meu ca pâinea, pe Domnul nu L-au chemat”
[Psalmi 13:4].
Cel bogat, căruia i-a rodit ţarina şi cel ce este înveşmântat în porfiră şi în vizon, vor fi osândiţi, pe bună dreptate,
nu ca unii ce au nedreptăţit pe cineva şi ca unii care nu au împărţit celor săraci cele dobândite. Pentru că cele
adunate în vistierii sunt obşteşti, din hambarele rapturilor lui Dumnezeu. Cum să nu fie hrăpăreţ şi nesăţios cel
ce acaparează cele obşteşti, chiar dacă nu este precum acela ce fură cele ce sunt ale altora în chip vădit? Dacă cel
dintâi va răbda ca un slujitor rău împărţirea înfricoşătoare, cel de al doilea – vai! – va fi supus unor pedepse mai
cumplite şi mai grele încă şi nici unul dintre ei nu va fi în stare să scape de acestea, de nu vor primi, în chip
prietenesc, pe cei săraci; de cel dintâi nu va administra bine cele încredinţate lui de către Dumnezeu şi de celălalt
nu va cheltui bine cele adunate în chip mârşav.
11. Marele Pavel, scriind tesalonicenilor (ce sunt negreşit strămoşi ai noştri) cu privire la iubirea de fraţi, spune:
„Despre iubirea frăţească nu aveţi trebuinţă să vă scriu, pentru că voi înşivă sunteţi învăţaţi de Dumnezeu ca să
vă iubiţi unul pe altul” [I Tesaloniceni 4:9].
12. Domnul a grăit aşadar către unii: „Dacă aţi fi fii ai lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam” [Ioan 8:39]. Să
ne temem şi noi înşine de cuvântul acesta, care aici nu este grăit către noi, ci cu privire la ziua aceea
înfricoşătoare, care să nu se ivească, zi în care înrudirea se judecă din asemănarea celor săvârşite. Când toţi cei

care au îndrăgit sărăcia întru Hristos sau pe cei săraci, cei care au dispreţuit slava, cei care au îndrăgit înfrânarea,
cei care au fost nu doar ascultători ai poruncilor din Evanghelii, ci şi împlinitori ai lor, aceia vor fi una, în chip
minunat, căci spune Scriptura: „Şi slava pe care Tu Mi-ai dat-o, le-am dat-o lor, ca să fie una, precum Noi una
suntem” [Ioan 17:22]. Atunci, în chip lămurit, sabia cea drept judecătoare a Duhului va despărţi pe fiu de tatăl
său şi pe fiică de mama sa şi va face să fie separaţi de cei ce nu sunt asemănători prin purtările şi năravurile lor.
Dar, dacă acolo va fi aşa, cu atât mai mult va fi aici, unde cel ce pe toate le ştie spune: „Nu vă cunosc pe voi”,
grăind către cei ce nu se aseamănă cu El prin virtute. Pentru că ei nu se învrednicesc, pe cât se pare, de chipul
Celui ceresc. Ei nu se fac milostivi, precum este Tatăl tuturor; ei nu pun laolaltă cele ce le aparţin cu cei lipsiţi şi
săraci, precum Acela Care dă tuturor în dar bunătăţile Sale. Ei nu s-au făcut binefăcători celor apropiaţi lor, nici
nu i-au făcut pe cei îndepărtaţi de ei, prin facerea de bine, să le devină apropiaţi şi, din pricina acestei deosebiri,
Cel bun nici nu îi cunoaşte, nici nu locuieşte în cei asemenea lor. Dacă Acela este aşa, la fel sunt şi cei ce
vieţuiesc aici potrivit cu El, iar cei care împărătesc cu El acolo vor grăi desigur aceleaşi cuvinte, chiar şi celor
înrudiţi după sânge, dacă aceia nu li se vor vădi apropiaţi prin virtute.
13.Deci dacă cineva ar spune: „Eu sunt copilul tău”, sau „Acelaşi tată avem”, sau „Eu sunt frate cu tine”, atunci
acel cineva ar auzi, vai, că fratele nu este răscumpărat şi izbăvit [doar pentru că este rudă de sânge] şi că tată nu e
nimeni altul decât Unul Dumnezeu! Dacă ai fi copil al meu, mi-ai urma mie; acum însă eşti al acelui tată ale
cărui pofte le lucrezi; pleacă şi rămâi cu el în veacul veacurilor, căci eu nu te cunosc pe tine, pentru că toate ale
lui Dumnezeu sunt ale mele, însă tu nu eşti al lui Dumnezeu!
Aceste vorbe, „ale mele” şi „ale tale”, sunt izgonite dintru cele de aici, iar noi le-am urât pentru tot restul vieţii,
drept care am şi devenit moştenitori ai împărăţiei acesteia. Deoarece acest fel de a vorbi, după părerea
dumnezeieştilor Părinţi, este rece, lipsit de legătura dragostei, ca unul din care Hristos a fost izgonit. Şi celor
stăpâniţi de patima aceasta [a posesiei], ea le pricinuia atunci iubirea de sine, iubirea de arginţi, ura faţă de fraţi
şi tot soiul de alte răutăţi, iar acum îi dă de ruşine.
14. Să ne temem, fraţilor, rogu-vă, de asemenea fapte; căci sunt cu adevărat înfricoşătoare! Să ne îngrijim de cele
ale noastre după cum este plăcut lui Dumnezeu; să le părăsim, ca să fim iertaţi, să fim milostivi, ca însutit să fim
miluiţi. Căci Acela Care pentru noi a sărăcit până la capăt, primind milostivirea pentru Sine, fiind El plin de cele
mai mari daruri, a înmulţit mult darul hărăzit nouă ca răsplată. Aşadar să fie cineva sărac precum a fost El şi să
trăiască împreună cu El, sau să se facă părtaş cu săracii cei pentru El şi să se mântuiască prin aceştia. Să
dobândim milostivirea, dând de bună voie şi de la noi semn şi mărturie de dragoste frăţească şi de mulţumire faţă
de Tatăl nostru şi Stăpânul nostru obştesc. Căci nu va găsi nimeni un răstimp mai potrivit decât zilele acestea de
post pentru asemenea mulţumiri. Căci legând milostivirea sa de post, tot păcatul va fi şters, creştinul se va

închina de bună voie patimilor celor mântuitoare ale Domnului şi se va bucura împreună cu toţi de învierea lui
Hristos şi va avea parte de izbăvirea cea veşnică.
15. Pe care fie ca noi toţi să o dobândim întru Hristos însuşi, Dumnezeul nostru, Căruia I se cuvine toată slava,
cinstea şi închinăciunea, dimpreună cu Tatăl Său cel fără de început şi cu Prea Sfântul şi bunul şi de viaţă
făcătorul Său Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Omilia 14 - La Buna Vestire a Maicii Domnului

1. Proorocul alcătuitor al Psalmilor, numărând cu grijă chipurile făpturii zidite şi contemplând înţelepciunea lui
Dumnezeu din ea, s-a minunat nespus de mult şi în vreme ce scria, a strigat: „Cât s-au mărit lucrurile Tale,
Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut!" [Psalmi 103, 25].
Mie, acum, ce cuvântare mi-ar fi pe potrivă spre a încerca să vestesc, după puterea mea, ca într-un imn, venirea
şi arătarea cu trupul a Cuvântului Care pe toate le-a zidit? Dacă făpturile se arată pline de minunăţie, iar trecerea
de la nefiinţă la fiinţă este un fapt dumnezeiesc şi demn de nenumărate laude, fapt cu atât mai minunat şi mai
dumnezeiesc şi mai vrednic de laudele noastre este ca Dumnezeu să devină una dintre făpturi - Dumnezeu, sau
mai bine zis, Dumnezeul cel adevărat. Ba mai mult, El devine firea noastră, în vreme ce aceasta n-a putut sau n-a
vrut să se păzească pe sine în acea stare în care dintâi fusese adusă la existenţă, ajungând ea până acolo încât să
fie alungată în cele mai de jos ale pământului. Căci este un lucru mare şi dumnezeiesc, cu neputinţă de rostit şi
de cugetat, ca firea noastră să fie îndumnezeită şi ca prin ea să ne fie dată, prin har, înălţarea la cele mai de sus;
astfel încât, pentru Sfinţii îngeri, pentru oameni îndeobşte şi chiar pentru prooroci, care totuşi vedeau în Duhul,
acest lucru a rămas cu adevărat de nepriceput, fiind vorba despre o taină ascunsă încă de la începutul veacurilor.
Şi ce spun eu a rămas pecetluit până când s-a împlinit cu fapta. Iar când s-a săvârşit, iarăşi a rămas o taină, nu în
ce priveşte împlinirea ei, ci în ce priveşte chipul în care s-a împlinit. "Taina este crezută, dar nu este cunoscută;
ea primeşte închinare şi încredinţare doar prin Duhul Sfânt: „... nimeni nu poate să zică: Domn este Iisus, decât în Duhul Sfânt" (I Corinteni 12,3). Căci Duhul Sfânt este Acela prin Care noi ne închinăm şi ne rugăm,
după spusa Apostolului [Romani 8, 26].
2. Cum că taina aceasta este de neînţeles nu numai pentru oameni, ci şi pentru îngeri şi arhangheli, aceasta se
vede limpede şi din sărbătoarea pe care noi o prăznuim astăzi. Căci arhanghelul a vestit Fecioarei îngreunarea ei;
ci căutând ea să afle felul acestei sarcini şi grăind către arhanghel: „Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de
bărbat?" [Luca 1,34] acela, neputând să-i răspundă şi să-i tâlcuiască aceasta, a găsit scăpare la Dumnezeu,
zicând: „Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi Puterea Celui Prea înalt te va umbri" [Luca 1, 35].
Este ca şi cum cineva ar fi grăit către Moise: „Cum se poate naşte din pământ un om? Cum se nasc din lut oase şi
vine şi trup, cum au luat naştere simţurile din cele lipsite de simţire, cum s-a născut om dintr-o coastă, cum s-a
împărţit şi s-a mlădiat şi s-a legat osul, cum s-au ivit din os mădularele şi feluritele umori şi toate celelalte?".
Aşadar, precum Moise, dacă cineva l-ar fi întrebat despre acestea, n-ar fi spus nimic altceva decât că Dumnezeu
este Cel ce a luat lut din pământ şi l-a făcut pe Adam, apoi a luat una din coastele lui Adam şi a făurit-o pe Eva,
Scriptura spunând cine a făcut acestea, dar nu şi chipul în care au fost făcute, tot astfel şi Gavriil a spus că Duhul
Sfânt şi puterea Celui Prea Înalt vor zămisli pruncul cel fără de sămânţă, dar cum şi în ce fel - nu a spus.

Ci dacă amintind mai întâi de Elisabeta că rămăsese grea, deşi era înaintată în vârstă şi stearpă, nu a mai avut
nimic de spus decât că nu-i ceva cu neputinţă lui Dumnezeu, atunci cum ar fi putut arhanghelul să grăiască
despre chipul şi felul sarcinii şi naşterii feciorelnice?
3. Era totuşi mai mult de spus de către arhanghel Fecioarei, dar era un cuvânt cuprinzând o taină încă şi mai
mare. El spune: „Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Prea înalt te va umbri". Pentru care pricină
oare? Pentru că Cel ce se naşte [din ea] nu este prooroc, nici om simplu, ca Adam, ci se va numi Fiul Celui Prea
înalt şi Mântuitor şi Izbăvitor al neamului omenesc şi veşnic împărat.
Precum pietrele ce cad de pe creste şi se rostogolesc până la cele mai îndepărtate poale ale munţilor, iar multe
prăpăstii le primesc, tot astfel şi noi oamenii, care am căzut de la porunca dumnezeiască data nouă în Rai şi de la
chipul fericit al vieţii de acolo, am fost coborâţi până în iad şi multe nenorociri cumplite am primit. Căci
pământul, după blestemul aruncat asupra strămoşului nostru dintâi, nu a odrăslit numai spinii şi mărăcinii ce
încap sub simţuri, ci am fost noi încă şi mai mult însămânţaţi cu feluritele soiuri de mărăcini a patimilor celor
rele şi cu spinii cei peste măsură de răi ai păcatului. Dar nu numai întristarea aceasta a avut-o neamul nostru
omenesc, pe care străbuna noastră [Eva] a moştenit-o prin blestemul acela dat ei, fiind osândită să nască în
chinuri şi dureri, ci aproape toată viaţa noastră s-a prefăcut în chin şi durere.
4. Din iubirea Sa de oameni, Dumnezeu, Cel ce ne-a plăsmuit pe noi, prin milostivirea Sa, aplecând cerurile, a
coborât la noi şi luând de la Sfânta Fecioară firea noastră omenească, a reînnoit-o şi a adus-o înapoi [la starea
cea bună], ba chiar a înălţat-o la culmea Sa cea dumnezeiască şi cerească. Şi voind El să săvârşească aceasta
şi voind să aducă la îndeplinire astăzi sfatul Său cel de mai înainte de toţi vecii, a trimis pe arhanghelul Gavriil,
precum spune evanghelistul Luca: „în Nazaret, către o fecioară logodită cu un bărbat ce se chema Iosif, din
casa lui David; iar numele fecioarei era Maria" [Luca 1,27].
5. Deci Dumnezeu trimite pe arhanghel la Fecioară, făcând-o mamă doar printr-un cuvânt, deşi ea rămânea
fecioară. Căci, dacă ar fi rămas însărcinată prin sămânţă omenească, nu ar fi fost [Cel născut din ea] om nou, nici
fără de păcat, nici Mântuitor al păcatelor. Fiindcă mişcarea spre naştere a trupului, fiind nesupusă minţii aşezate
de Dumnezeu în noi spre a ne călăuzi, nu este întru totul fără de păcat. Din pricina aceasta şi David a spus: „Că
iată, întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea" [Psalmi 50, 7]. Dacă ar fi fost din
sămânţă [omenească] îngreunarea dată de Dumnezeu, nu ar fi fost [zămislit] om nou, nici începător al vieţii celei
noi şi câtuşi de puţin supuse vremuirii. Căci fiind mădular şi parte veche şi moştenitor al acelui păcat [al lui
Adam], nu ar fi putut să poarte în Sine plinătatea Dumnezeirii celei fără de prihană şi nu ar fi putut să facă din
trupul Său izvor de sfinţenie neîmpuţinată, astfel încât să spele prin covârşirea puterii Sale întinarea acelor
strămoşi şi să fie îndeajuns celor după aceea născuţi, spre sfinţirea tuturor. De aceea nu a venit înger, nici om, ci

Însuşi Domnul S-a pogorât şi ne-a mântuit pe noi, întrupându-Se şi fiind cuprins în mitra Fecioarei şi ră-mânând
neschimbat Dumnezeu.
6. Era de trebuinţă ca Fecioara să aibă martor al sarcinii sale celei fără de sămânţă şi ajutor întru cele săvârşite
după dumnezeiasca iconomie. Care şi cine a fost acesta? Drumul către Bethleem, unde pruncul fusese vestit şi
slăvit de către îngerii din ceruri; venirea la Templu, unde pruncul a fost mărturisit de către Simeon şi de către
Ana ca Domn al vieţii şi al morţii. Apoi fuga în Egipt de frica lui Irod şi întoarcerea din Egipt, potrivit
poruncilor şi toate celelalte, pe care nu este lesne a le înşira şi a le arăta acum. De aceea Iosif a fost primit ca
logodnic şi îngerul a fost trimis către o Fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif. Pe amândoi îi vei
socoti că erau din casa şi din patria lui David, fiindcă neamul amândurora, al Fecioarei şi al lui Iosif, se urca
până la David.
7. Şi ne spune Scriptura că „numele Fecioarei era Maria"; aceasta se tâlcuieşte Stăpână [Doamnă], ceea ce se
vădeşte prin vrednicia Fecioarei şi adeverirea fecioriei, prin viaţa ei aleasă, prin desăvârşirea ei în toate şi ca
să spun astfel, prin deplina ei neprihănire. Căci fiind ea Fecioară şi având acest nume, întru totul potrivit ei, avea
întreaga şi deplina curăţie, fiind Fecioară şi cu trupul şi cu sufletul, cu toate puterile sufletului şi cu toate
simţurile trupului său, care aveau temei nesmintit, mai presus de orice întinăciune. Şi era ea aşa de bine aşezată
şi neclintită şi întru totul neatinsă de nimic şi niciodată, precum o poartă ferecată păstrează cele tăinuite în
visterie şi o carte pecetluită - scrieri pe care ochiul nu le-a văzut. Căci cu privire la Fecioară s-a scris: „Aceasta
este cartea pecetluită şi poarta aceasta va fi închisă şi nici un om nu va intra pe ea" [lezechiel 44, 2].
8. Dar şi în alt chip Fecioara este Stăpână - după vrednicia ei - ca una ce este mai presus de toate, căci a purces
grea şi a născut în chip dumnezeiesc, în deplină feciorie, pe Stăpânul întregii Firi. Şi încă este Stăpână ca una ce
nu stă sub nici o robie şi a primit stăpânire dumnezeiască, dar este Stăpână şi ca izvor şi rădăcină a slobozeniei
neamului omenesc, iar aceasta mai cu seamă după naşterea cea de negrăit şi aducătoare de multă bucurie. Pentru
că chiar cea unită cu un bărbat este mai degrabă stăpânită decât stăpână şi mai cu seamă după naşterea cea
întristătoare şi dureroasă, potrivit blestemului aceluia rostit asupra Evei: „ În dureri vei naşte copii; atrasă vei fi
către bărbatul tău şi el te va stăpâni" [Facerea 3, 16].
De acest blestem Maica Fecioară eliberând neamul omenesc, a primit în schimb, prin înger, bucuria şi
binecuvântarea. Căci spune Scriptura că îngerul, intrând, a grăit către Fecioară: „Bucură-te ceea ce eşti plină de
har, Domnul este cu Tine. Binecuvântată eşti tu între femei..." [Luca 1, 28], Arhanghelul nu îi vesteşte ei viitorul
spunându-i: „Domnul este cu tine", ci vesteşte ce a văzut în chip nevăzut că s-a împlinit atunci. Şi cunoscând
arhanghelul că ea este un lăcaş al harismelor dumnezeieşti şi al virtuţilor omeneşti şi că este împodobită cu
toate darurile Duhului Sfânt, o numeşte cea cu adevărat plină de har, ca pe una ce a primit să se sălăşluiască în

ea toate aceste comori. Şi el vede mai dinainte sarcina ei cea fără de mâhnire şi naşterea ei cea fără de dureri.
El îi binevesteşte mai dinainte să se bucure şi el susţine cu tărie că Fecioara singură este binecuvântată şi
slăvită, pe bună dreptate, printre femei. Căci covârşirea slavei dată Fecioarei, Maică a lui Dumnezeu, nu se află
la alta, chiar dacă este şi aceea slăvită.
9. Dar Fecioara, văzându-1 pe înger şi temându-se să nu fie acela vreun înger înşelător, care să preia cuvintele de
ispitire grăite către Eva, nu a primit salutarea aceea fără să o cerceteze cu toată luarea aminte. Căci Fecioara
necunoscând încă bine legătura cu Dumnezeu, pe care arhanghelul tocmai i-o vestea ei, s-a tulburat, spune
Scriptura, pentru cuvântul acela al lui, dar a stat neclintită în fecioria ei „şi cugeta în sine: Ce fel de închinăciune
poate să fie aceasta?!" [Luca 1, 29]. Din această pricină şi arhanghelul a dezlegat îndată teama plăcută lui
Dumnezeu a Fecioarei celei pline de har, grăind către ea: „Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu!"
[Luca 1, 30] Ce har anume? Harul acela care este cu putinţă de aflat doar la Cel ce poate să le săvârşească pe
cele cu neputinţă desăvârşit şi care-i păstrat doar pentru tine de mai înainte de toţi vecii: „Şi iată, vei lua în
pântece..." [Luca 1,31]. Dar - spune arhanghelul - auzind tu de sarcină, să nu cugeţi cumva la vreo încălcare a
fecioriei tale. Pentru aceasta nu fi mâhnită şi nu te tulbura; căci aceasta înseamnă: „Iată, vei purcede grea",
cuvânt grăit atunci către cea care era fecioară şi prin care se arată aici, în chip încă mai desluşit, că sarcina ei se
însoţeşte de feciorie.
10. „Iată, vei lua în pântece" - zice arhanghelul - „şi vei naşte fiu", pentru că, fiind tu aşa precum eşti acum şi
rămânând fecioria ta nevătămată, vei zămisli prunc şi vei naşte pe Fiul Celui Prea înalt. Căci şi Isaia, văzând mai
dinainte aceasta, spusese încă de demult: „Iată, Fecioara va lua în pântece şi va naşte un fiu" [Isaia 7, 14] şi
„[atunci] eram apropiat de proorociţă" [Isaia 8, 3]. Cum s-a apropiat proorocul de proorociţă? Întocmai cum
arhanghelul s-a apropiat acum de ea. Fiindcă ceea ce acesta a văzut acum, acela văzuse şi grăise mai dinainte. Iar
cum că Fecioara era proorociţă, având ea har de prooroc, aceasta desluşit o arată, aceluia ce ar voi [s-o ştie],
rugăciunea sa din Evanghelie, cea către Dumnezeu [Luca 1, 46-55].
11. S-a apropiat - zice Scriptura - Isaia de proorociţă, iar ea a primit duh de mai înainte vedere şi a luat în
pântece, mai înainte să vină suferirea durerilor şi a plecat şi a născut prunc de parte bărbătească. Iar arhanghelul
a grăit atunci către ea: „Vei naşte un fiu şi vei chema numele lui Iisus (ceea ce se tâlcuieşte „Mântuitor"). Acesta
va fi mare..." [Luca 1, 31-32]. Spune însă Isaia, iarăşi: „... Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al
păcii, Părinte al veacului ce va să fie" [Isaia 9, 5]. Dar acum şi arhanghelul vesteşte deopotrivă că „Acesta va fi
mare şi Fiu al Celui Prea Înalt se va chema".
Cum de nu spune: „este mare şi Fiu al Celui Prea Înalt", ci zice: „va fi mare" şi „se va numi"? Aceasta întrucât
cu precădere vrea să vorbească despre omenitatea lui Hristos, pentru a vădi, totdeodată, că El va fi cunoscut

tuturor oamenilor şi că va fi recunoscut de către ei ca Hristos, după cuvântul de mai târziu al lui Pavel:
„Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume..." [I Timotei 3, 16]. Dar el
[arhanghelul] mai adaugă: „şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său. Şi va împărăţi
peste casa lui Iacov în veci şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit" [Luca 1, 32-33]. Însă Acela a Cărui împărăţie
este în veci fără de sfârşit, Acela este însuşi Dumnezeu. Dar avându-1 totuşi drept părinte pe David, El este şi
om, ca să fie Dumnezeu înnăscut şi om în acelaşi timp, fiu al omului şi Fiu al lui Dumnezeu, primind ca om de la
Dumnezeu Tatăl împărăţia cea veşnică, aşa cum a văzut şi a vestit mai dinainte Daniel: „Am privit până când au
fost aşezate scaune şi S-a aşezat Cel vechi de zile. Şi iată, pe norii cerului venea Cineva ca Fiul Omului şi El a
înaintat până la Cel vechi de zile şi a fost dus în faţa Lui... Şi Lui I s-a dat stăpânirea, slava şi împărăţia.
Stăpânirea Lui este veşnică, iar împărăţia Lui nu va fi nimicită niciodată" [Daniel 7, 9; 13-14].
12. El va sta aşezat pe tronul lui David şi va împărăţi peste casa lui Iacov. Căci Iacov este patriarhul tuturor celor
prea cucernici, iar David este cel dintâi dintre toţi cei evlavioşi şi totodată plăcuţi lui Dumnezeu şi el a împărăţit
ca preînchipuire a lui Hristos, Cel Care a adunat într-o singură stăpânire vrednicia de Patriarh şi de Împărat,
stăpânire cerească şi veşnică.
Iar Fecioara cea plină de haruri, de îndată ce a auzit grăite către ea cuvintele acelea atât de ne mai întâlnite şi
dumnezeieşti ale arhanghelului, anume: „Domnul este cu tine" şi „Iată, vei lua în pântece şi vei naşte fiu...
Acesta va fi mare şi Fiu al Celui Prea înalt se va chema", a spus: „Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de
bărbat?". Căci chiar dacă tu îmi aduci o bună vestire, duhovnicească şi aşezată mai presus de patimile cele
trupeşti, totuşi tu îmi vorbeşti de o sarcină şi de o luare în pântece şi de un prunc şi adaugi cuvântului „iată" pe
cele cu privire la sarcină. „Dar cum va aceasta", zice ea, „de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?".
13. Aceasta o spune Fecioara nu fiindcă nu credea, ci căutând să cunoască, pe cât cu putinţă, cum va să fie faptul
acesta. De aceea şi arhanghelul spune către ea: „Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Prea înalt
te va umbri; pentru aceea şi Sfântul Care se va naşte din tine Fiul lui Dumnezeu se va chema". Pentru că tu eşti
sfântă şi o Fecioară plină de har. Duhul Sfânt iarăşi va veni asupra ta şi El va pregăti şi va orândui, prin
adăugirea unei sfinţenii şi mai înalte, lucrarea dumnezeiască din tine. Şi puterea lui Dumnezeu te va umbri pe
tine, întărind şi totodată alcătuind chipul omenităţii prin umbrirea ta şi prin unirea cu tine, astfel încât Cel născut
să fie Sfânt, Fiu al lui Dumnezeu şi putere a Celui Prea înalt, luând aievea chip omenesc. Iată şi Elisabeta, ruda
ta, care s-a aflat toată viaţa ei stearpă, acum la bătrâneţe, întrucât Dumnezeu a binevoit, a rămas grea în chip
uimitor, fiindcă la Dumnezeu toate sunt cu putinţă.
14. Ce face aşadar după aceasta Fecioara cea plină de har, care era dumnezeiască prin priceperea ei şi care nu are
pe nimeni deopotrivă cu ea? Aceasta aleargă iarăşi la Dumnezeu şi prin rugăciune grăieşte cu El, prin mijlocirea

arhanghelului: „Dacă Duhul Sfânt - precum spui tu - va veni peste mine, ca să mă curăţească mai mult şi ca sămi dea putere spre a primi pruncul cel aducător de mântuire; dacă puterea Celui Prea înalt mă va umbri,
alcătuindu-L în mine şi dându-I chip de om Aceluia Care este de o fiinţă cu Dumnezeu, izvodind astfel o naştere
fără de sămânţă; dacă Cel ce se va naşte va fi Sfânt şi Fiu al lui Dumnezeu şi veşnic împărat, pentru că la
Dumnezeu toate sunt cu putinţă, atunci [zice ea]: «Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău!» [Luca 1,
38]".
Şi a plecat de la ea îngerul, lăsând în pântecele ei, unit cu trupul, pe Ziditorul întregii Firi, iar din pricina legăturii
acesteia - căreia cu smerenie i s-a supus - a dăruit lumii întregi mântuirea. Tot aşa şi Isaia a scris mai dinainte,
limpede şi desluşit, cele de care s-a învrednicit, în chip fericit, să pătimească. Căci el nu l-a văzut imediat pe
serafim luând cărbunele [aprins] de pe duhovnicescul jertfelnic cel din cer. Pentru că serafimul l-a luat pe acesta
cu un cleşte, cu care s-a atins şi de buzele sale, dăruindu-i curăţire. Acesta era acelaşi cu acea mare arătare ce i sa făcut lui Moise, când el a văzut un rug cuprins de foc şi care ardea fără să se mistuiască.
15. Cine nu ştie că Maica Fecioară este chiar acest rug şi acest cleşte, ca una ce a primit în ea focul cel
dumnezeiesc fără să o ardă şi să o mistuiască, iar aici arhanghelul a mijlocit şi a slujit acelei luări în pântece, care
a legat laolaltă pe Cel ce a ridicat păcatul lumii prin Fecioară cu tot neamul omenesc şi Care prin această unire
de negrăit ne-a mântuit pe noi? Aşadar Maica Fecioară este, ea singură, hotar între firea creată şi cea necreată
şi toţi câţi îl cunosc vor şti că în ea S-a sălăşluit Cel fără de sălaş, şi toţi cei ce-L laudă pe Domnul, după
Domnul o vor lăuda pe ea. Şi ea este dăruitoare a bunătăţilor celor viitoare şi este pricină a darurilor date
înainte de ea şi a marilor bunătăţi date după ea. Ea este temelia Proorocilor, ea este căpetenie a Apostolilor, ea
este sprijinul Mărturisitorilor, ea este temeiul Învăţătorilor. Ea este slava celor de pe pământ, ea este bucuria şi
desfătarea cerurilor, ea este podoaba întregii zidiri. Ea este începutul şi izvorul şi rădăcina nădejdii păstrate
nouă în ceruri.
16. Şi fie ca de ea noi toţi să avem parte ca de o mijlocitoare a noastră întru slava lui Iisus Hristos, Domnul
nostru, Cel ce s-a născut din Tatăl mai înainte de toţi vecii şi Care S-a întrupat din ea în vremurile cele din urmă,
Căruia I se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Omilia 15 - La Duminica Floriilor
1. Prin proorocul Isaia, Domnul a grăit: "În vremea milostivirii Te voi asculta şi în vremea mântuirii "Te voi
ajuta" (Isaia 49, 8). Aşadar este binevenit cuvântul acela apostolic care a grăit evlaviei voastre: "La vreme
potrivită te-am ascultat şi în ziua mântuirii te-am ajutat... Să lepădăm dar lucrurile întunericului şi să ne
îmbrăcăm cu armele luminii. Să umblăm cuviincios, că ziua..." (II Corinteni 6, 2; Romani 13, 12), căci se
apropie pomenirea Patimilor celor mântuitoare ale lui Hristos şi marele Paşte cel duhovnicesc şi nou, răsplată a
nepătimirii, poarta a veacului ce va să vină. Şi se vesteşte aceasta prin Lazăr, care se întoarce din străfundurile
Iadului, sculându-se el din morţi după patru zile, doar prin cuvântul şi porunca lui Dumnezeu, Cel ce are
stăpânire şi putere asupra vieţii şi morţii. Şi copii cântă imnuri înaintea Lui, iar poporul cel lipsit de răutate II

cântă, prin insuflarea Duhului Sfânt, pe Cel ce izbăveşte din moarte, pe cel ce înalţă sufletele din iad, pe cel ce
hărăzeşte viaţa veşnică sufletului şi trupului deopotrivă.
2. Aşadar, dacă cineva vrea să îndrăgească viaţa, spre a vedea zile bune, să facă să înceteze limba sa de la rău
şi pe buzele sale să nu mai fie viclenie. Să se depărteze de la rău şi să facă binele.

 Deci fapta rea este lăcomia pântecelui, şi beţia, şi desfrâul.
 Fapta rea este iubirea de arginţi, lăcomia şi pofta de avere şi nedreptatea.
 Fapta rea este slava deşartă, cutezanţa şi semeţia.
Să se depărteze deci tot omul de la asemenea rele şi să le împlinească pe cele bune. Care sunt acestea?
Înfrânarea,
postul,
înţelepciunea,
dreptatea,
milostenia,
îndelunga răbdare,
dragostea,
smerenia
prin care Îl dobândim în schimb, cu vrednicie, pe Mielul lui Dumnezeu cel jertfit pentru noi, şi luăm de aici
zălogul nestricăciunii, şi păstrăm în noi, cu deplină încredinţare, moştenirea cea făgăduită nouă în ceruri.
Dar este oare binele greu de îndeplinit şi virtuţile sunt oare mai anevoioase decât răutăţile? Eu nu văd că
lucrurile ar sta astfel. Căci cel beţiv suferă mai multe necazuri din beţie şi cel neînfrânat mai mult indură decât
cel înfrânat, şi cel lipsit de stăpânire decât cel înţelept, şi cel ce caută cu ardoare să se îmbogăţească decât cel ce
trăieşte cu cele ce îi sunt îndeajuns, şi cel ce caută să se înconjoare pe sine de slavă (suferă mai multe) decât cel
ce îşi duce viaţa în umbră. însă, din pricina vieţii noastre pline de desfătări, virtuţile ne apar nouă ca îndestul de
anevoioase. Dar să ne silim pe noi înşine, pentru că spune Domnul: "Împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă şi
cei ce se silesc pun mâna pe ea" (Matei 11, 12).
3. De aceea este nevoie pentru noi toţi de râvnă şi de luare aminte, noi cei slăviţi sau cei lipsiţi de slavă,
cârmuitori sau stăpâniţi, bogaţi şi săraci, ca să înlăturăm aceste patimi rele din sufletul nostru şi să încetăţenim în
el alaiul virtuţilor.
Întrucât şi plugarul, şi tăbăcarul, şi zidarul ce face case, şi croitorul, şi ţesătorul, şi îndeobşte tot omul care îşi
procură cele de trebuinţă vieţii prin ostenelile sale şi prin lucrarea mâinilor lui, dacă înlătură şi izgonesc din
sufletul lor pofta şi dorinţa bogăţiei, a slavei şi a moliciunii, sunt cu adevărat fericiţi. Căci aceştia sunt săracii,

cărora le aparţine Împărăţia Cerurilor, şi de aceea pentru acest fel de oameni spune Domnul: "Fericiţi cei
săraci cu duhul..." (Matei 5, 3).
Sunt săraci cu duhul aceia care, pentru smerenia şi neiubirea de slavă şi neaplecarea spre plăceri a duhului lor
sau a sufletului lor, au sărăcia din afară de bunăvoie, sau suferă cu bărbăţie sărăcia, chiar dacă este fără voia
lor. Însă cei bogaţi şi cei ce vieţuiesc în desfătări şi plăceri, şi cei care se bucură de slavă vremelnică, şi în chip
simplu aceia care doresc şi capătă asemenea lucruri, nimeresc şi ajung în patimi îndestul de grozave şi vor cădea
în cursele cele multe şi mari şi greu de suferit ale diavolului. Pentru că cel ce s-a îmbogăţit nu înlătură din sine
dorinţa de a fi bogat, ci aceasta mai degrabă sporeşte şi se întinde la mai multe decât la început. Tot astfel şi
iubitorul de plăcere, şi cel ce îndrăgeşte puterea, şi risipitorul, şi cel neînfrânat măresc mai curând şi sporesc
aceste patimi, ci nu le leapădă. Tot aşa stăpânitorii şi cei slăviţi (de oameni) capătă şi iau putere ca să săvârşească
mai multe nedreptăţi şi păcate.
4. Din această pricină este foarte greu ca un cârmuitor să fie mântuit şi ca un bogat să intre în împărăţia lui
Dumnezeu. Căci spune Domnul: "Cum puteţi voi să credeţi când primiţi slavă unii de la alţii, şi slava care vine
de la unicul Dumnezeu nu o căutaţi?" (Ioan 5, 44). Dar să nu se înfricoşeze cineva dacă este avut, sau slăvit, sau
cârmuitor. Pentru că şi acesta poate, dacă vrea, să caute slava cea de la Dumnezeu şi să se înfrâneze pe sine,
astfel încât să oprească aplecarea sa spre rele şi să săvârşească fapte însemnate, lepădând relele cele mari, nu
numai din sine, ci şi din mulţi alţii care nu vor. Căci poate nu numai să împlinească dreptatea şi să fie înţelept,
dar poate împiedica în multe chipuri pe cei ce vor să săvârşească nedreptăţi şi să fie neînfrânaţi. Şi el poate nu
numai să se înfăţişeze pe sine că ascultă de Evanghelia lui Hristos şi de cei ce o vestesc pe ea; dar el poate, de
asemenea, să supună Bisericii lui Hristos şi căpeteniilor ei pe cei ce nu vor să asculte de ea. Şi aceasta nu numai
prin puterea şi slobozenia pe care a căpătat-o de la Dumnezeu, dar poate să devină pildă pentru cei supuşi lui şi
mai prejos de el în toate faptele bune. Căci devin asemănători căpeteniei lor cei supuşi şi conduşi de aceasta.
5. Aşadar este nevoie de osteneală şi de silinţă şi de luare aminte din partea tuturor, dar nu de la toţi deopotrivă.
Căci pentru aceia ce se află în slăvire şi în bogăţie şi în cârmuire, şi pentru aceia ce se străduiesc cu cuvintele şi
cu dobândirea înţelepciunii celei după măsura lor - dacă vor să se mântuiască - este nevoie de mai multă
osteneală şi silinţă, întrucât ei, prin starea lor, sunt de obicei oarecum mai greu de convins şi mai puţin
ascultători.
Acest fapt este limpede şi vădit din Evangheliie citite ieri şi astăzi. Căci poporul a crezut şi s-a încredinţat de
minunea săvârşită asupra lui Lazăr, care arăta, în chip lămurit, că Dumnezeu fusese Acela Care o săvârşise,
însă aceia care erau pe atunci cărmuitori, desigur fariseii şi cărturarii, erau atât de departe de a crede în El,
încât spumegau de furie împotriva Lui şi voiau să-L dea morţii din pricina smintelii lor, pe El, Care Se vădea şi

Se dovedea că este Domn şi Stăpân al vieţii şi al morţii, atât prin cele pe care le săvârşea, cât şi prin cele pe
care le grăia. Căci nu putea să spună careva că Hristos, prin aceea că Şi-a ridicat ochii în sus şi a zis atunci:
"Părinte, Îţi mulţumesc Ţie că M-ai ascultat pe Mine", ar fi lăsat loc de tăgadă că este la fel şi deopotrivă cu
Tatăl Său. Căci El a adăugat, grăind către Tatăl Său: "Eu ştiam că întotdeauna Mă asculţi, dar pentru mulţimea
care stă împrejur am zis, ca să creadă că Tu M-ai trimis" (Ioan 11, 42). Deci ca să-L ştie pe El că este
Dumnezeu, şi că El este din Tatăl şi intru nimic nu este deosebit de Acela, ci minunile le săvârşeşte după voinţa
Tatălui Său, de aceea El Şi-a ridicat dinaintea tuturor ochii Săi către Tatăl, şi a grăit acele cuvinte către Tatăl cel
Prea înalt şi ceresc.
Precum, la început, urmând să fie plăsmuit omul, mai înainte o hotărâre (dumnezeiască) l-a precedat, tot astfel şi
acum cu Lazăr, omul urmând să fie făurit din nou, un sfat l-a precedat. Dar atunci şi acolo, la început, Tatăl a
grăit către Fiul, când urma să fie plăsmuit omul: "Să facem un om..." (Facerea 1, 26), iar însuşi Fiul L-a ascultat
pe Tatăl, şi astfel omul a fost adus la existenţă; iar aici şi acum, Tatăl Îl ascultă pe Fiul Care grăieşte, şi astfel
Lazăr a fost înviat.
6. Priviţi impreună-cinstirea şi impreună-voirea, ce mari sunt ele! Pentru că înfăţişarea era ca de rugăciune, din
pricina mulţimii ce stătea împrejur, dar cuvintele nu erau ale unei rugăciuni, ci ale unei stăpâniri împărăteşti:
"Lazăre, ieşi afară!", şi îndată cel mort de patru zile s-a înfăţişat viu dinaintea Lui.
Dar oare s-a făcut aceasta prin porunca Celui Viu sau prin rugăciunea Celui ce dă viaţă? Căci El a strigat cu
glas mare şi aceasta a făcut-o pentru cei ce se aflau şi stăteau în jurul Lui. Pentru că ar fi putut să săvârşească
această înviere numai cu un glas scăzut, ba putea doar prin voinţa Sa să-l învie, aşa precum putea să facă aceasta
şi dacă s-ar fi aflat departe de mormânt sau dacă piatra ar fi fost pecetluită deasupra. Însă El S-a dus la mormânt
şi a grăit celor ce se aflau în jurul lui. Şi ei au ridicat piatra şi au simţit mirosul neplăcut (al putrezirii), iar El a
strigat cu glas mare şi l-a chemat pe Lazăr, şi în felul acesta l-a sculat (din morţi). Aceasta s-a făcut oarecum
chiar în văzul lor (căci ei l-au văzut pe Lazăr întins în mormânt) şi sub nasul lor (căci ei au simţit mirosul cel rău
al hoitului, fiindcă era de patru zile mort) şi la îndemâna lor (căci ei s-au folosit de mâinile lor, mai întâi ridicând
piatra de pe mormânt, apoi dezlegând legăturile de pe trupul celui mort şi desfăcând ştergarul de pe faţa lui).
Când glasul Domnului a umplut urechile şi a ajuns la auzul tuturor, au înţeles toţi şi au crezut că El este Cel ce
le cheamă pe cele ce nu sunt să fie, Cel ce le ţine toate la porunca puterii Sale, Cel ce a făcut toate, la început,
doar prin cuvântul Său, aducându-le de la neexistenţă la existenţă.
7. Poporul lipsit de răutate a crezut în El prin toate acestea, aşa încât nu numai în tăcere să aibă credinţă, ci
devenind chiar crainici prin fapte şi prin cuvinte ai dumnezeirii Sale. După scularea din morţi a lui Lazăr, cea

după patru zile, Domnul, găsind un asin care fusese pregătit mai dinainte, precum spune Evanghelistul Matei
(21, 1-11), s-a aşezat pe el, şi a intrat în Ierusalim potrivit proorocirii lui Zaharia, care a spus mai demult:
"Bucură-te foarte, fiica Sionului, veseleşte-te, fiica Ierusalimului, căci iată, împăratul tău vine la tine drept şi
biruitor, smerit şi călare pe asin, pe mânzul asinei" (Zaharia 9, 9). Proorocul a arătat prin aceste cuvinte că
împăratul acela proorocit este El singur împărat al Sionului. Căci spune Scriptura: împăratul Tău nu este
înspăimântător pentru cei ce-L văd pe El, şi nu este de temut sau făptuitor de rele, El nu aduce cu sine purtători
de lance şi scutieri, trăgând după sine mulţime de pedestraşi şi de călăreţi, trăind în prosperitate şi cerând
dăjdii şi biruri, ca şi slujiri şi înrobiri de la cei de jos şi mai de rând. Dar ce este mai de seamă la El este
smerenia Sa şi sărăcia şi simplicitatea. Fiindcă El intră călărind pe un asin, neaducând cu sine nici o pompă şi
slăvire omenească. De aceea El singur este împăratul drept şi trăind intru dreptate, şi El este blând, având
blândeţea în chip deosebit, căci Domnul însuşi grăieşte despre Sine şi spune: "învăţaţi-vă de la Mine, că sunt
blând şi smerit cu inima..." (Matei 11, 29).
8. Împăratul care a sculat din morţi pe Lazăr a intrat atunci în Ierusalim călare pe asin, iar tot poporul, aproape
îndată, copii, bărbaţi, bătrâni, întinzând pe jos veşmintele lor, au luat ramuri de finic, care închipuie izbândă.
Întrucât ei Îl întâmpinau pe Cel ce era de viaţă făcător şi biruitor al morţii, cădeau înaintea Lui închinându-se şi îl
însoţeau în alai, cântând împreună cu toţii, nu numai în afară, ci şi înlăuntrul îngrăditurilor "Templului: " Osana,
Fiul lui David, Osana intru cei de sus".
Osana este un imn care se înălţă către Dumnezeu, iar tălmăcit înseamnă "Mântuieşte-ne pe noi". Iar adăugirea
"intru cei de sus" Îl arată pe El slăvit nu numai pe pământ şi numai de către oameni, ci şi intru cele prea înalte,
fiind lăudat de către îngerii cereşti.
9. Nu numai că Îl slăveau prin asemenea laude şi grăiau drept despre Dumnezeu, dar ei se împotriveau voinţei
răuvoitoare şi ucigaşe de Dumnezeu a cărturarilor şi a fariseilor şi se opuneau astfel socotelilor mârşave ale
acestora. Căci aceia grăiau în chip nebunesc despre El: "Omul acesta face multe minuni. Dacă-L lăsăm aşa, toţi
vor crede în El şi vor veni romanii şi ne vor lua şi ţara şi neamul" (Ioan 11, 47). Dar poporul ce spunea? "Bine
este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului! Binecuvântată este împărăţia ce vine a părintelui nostru
David!" (Marcu 11, 10).
Prin aceea că ei spuneau: "Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului" arătau că El este de la
Dumnezeu şi Tatăl, şi că vine în numele Tatălui,,aşa precum şi Domnul spune despre Sine însuşi: "Pentru că Eu
am venit în numele Tatălui Meu, căci de la Dumnezeu am ieşit şi am venit" (Ioan 8, 42). Prin aceea că ei
spuneau: "Binecuvântată este împărăţia părintelui nostru David, care va veni" ei arată că aceasta este împărăţia
în care vor crede, după spusa proorocirii, şi neamurile cele păgâne, mai cu seamă romanii. Căci

acest împărat nu este numai nădejdea lui Israel, ci este şi aşteptarea neamurilor, după proorocirea lui Iacov:
"Acela îşi va lega de viţă asinul Său" (Facerea 49, 11), adică legând poporul cel supus Lui dintre iudei. Şi
"legând de coardă de viţă de vie mânzul asinei Sale" (ibidem). Dar coarda viţei de vie sunt ucenicii Domnului,
către care a grăit Acesta: "Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele" (Ioan 15, 5). De fapt, de această coardă a legat
Domnul pe mânzul asinei Lui, adică pe noul Israel cel născut din neamurile păgâne, care, după har, s-au făcut
fii ai lui Avraam. Dacă acea împărăţie este nădejdea neamurilor păgâne, cum de spun ei că noi, crezând în ea, ne
vom teme de romani?
10. Astfel, cei ce erau prunci cu judecată, dar şi cu răutatea, fiind insuflaţi de către Duhul cel Sfânt, au înălţat
către Domnul un imn desăvârşit, aducând mărturie că El, ca un Dumnezeu, a dat viaţa lui Lazăr cel mort de patru
zile. Iar cărturarii şi fariseii, văzând aceste minuni aşa de mari, şi pe atâţia copii strigând în Templu şi spunând
"Osana fiul lui David", s-au mâniat şi au grăit către Domnul: "Nu auzi Tu oare ce spun aceştia?". Ci mai
degrabă se cuvenea ca Domnul să le spună acelora atunci: "Nu vedeţi şi nu auziţi, nu înţelegeţi?".
De aceea şi El, întorcându-Se către cei care Îl dojeneau că îngăduie cântărea de laude în chip cuvenit numai lui
Dumnezeu, a spus: "Da, îi aud pe cei care au fost făcuţi înţelepţi de către Mine, în chip nevăzut, şi cele pe care
le rostesc ei despre Mine", dar "dacă vor tăcea aceştia, pietrele vor striga" (Luca 19,40).
Voi nu aţi citit niciodată cuvântul acela proorocesc: "că din gura copiilor şi a celor ce sug Ţi-ai pregătit lauda"
(Matei 21, 16)? Căci şi aceasta ţinea de o mare minune, şi anume copii neştiutori şi neînvăţaţi să teologhisească
în chip desăvârşit cu privire la Dumnezeu, Cel ce S-a făcut om pentru noi, înălţând imn îngeresc din gurile lor.
Întrucât, aşa precum îngerii la naşterea Domnului au psalmodiat: "Slavă intru cei de sus lui Dumnezeu şi pe
pământ pace" (Luca 2, 14), tot aşa şi aceştia de acum la intrarea Lui (în Ierusalim), au cântat înălţând acelaşi
imn: "Osana Fiul lui David; Osana intru cei de sus! (Matei 21,9).
11. Dar să fim şi noi, fraţilor, ca pruncii faţă de rău, tineri şi bătrâni, cârmuitori şi cârmuiţi, ca să căpătăm putere
de la Dumnezeu, să înălţăm trofeu şi să purtăm însemnele victoriei, nu numai împotriva patimilor celor rele, ci şi
împotriva vrăjmaşilor celor văzuţi şi nevăzuţi, astfel încât să dobândim ajutorul la vremea potrivită. Căci mânzul
cel nou, pe care l-a învrednicit Domnul să-l călărească pentru noi, chiar dacă este unul singur a închipuit
supunerea neamurilor păgâne faţă de El, din care neamuri noi toţi ne tragem, cârmuitori şi cârmuiţi deopotrivă.
12. Aşadar, după cum în Iisus nu este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, nici elin, nici iudeu, ci una
suntem cu toţii după cuvântul dumnezeiescului Apostol (Galateni 3, 28), tot aşa în El nu este cârmuitor, nici
cârmuit, ci toţi intru harul Lui suntem una prin credinţă în El, şi într-un singur Trup al Bisericii Sale ne
desăvârşim, avându-L pe El drept cap; şi noi am luat un singur duh prin harul Duhului Prea Sfânt, şi am primit
un singur Botez, şi una singură este nădejdea noastră, şi Unul este Dumnezeu pentru noi, Cel ce este peste toţi şi

pentru toţi şi în toţi. Să ne iubim, deci, unii pe alţii, şi să ne răbdăm unii pe alţii, şi să ne îngrijim unii pe alţii,
întrucât suntem mădulare unii altora.
Căci semnul uceniciei noastre la El, aşa precum însuşi Domnul a spus, este dragostea. Şi moştenirea
părintească pe care ne-a lăsat-o El nouă, când a plecat din lumea aceasta, este dragostea, iar ultima rugăciune
pe care ne-a dat-o nouă, când S-a înălţat la Tatăl Său, întăreşte dragostea noastră întreolaltă.
13. Să ne grăbim să dobândim împlinirea rugăciunii Sale către Tatăl şi să nu ne lepădam de moştenirea Sa, nici
de semnul pe care ni l-a dat El nouă, ca să nu fim lepădaţi şi înlăturaţi de la vrednicia de fii, de la binecuvântarea
Sa şi de la rangul de ucenici ai Săi, şi să nu cădem cumva, pierzând nădejdea pe care o avem şi fericita apropiere
de Mirele cel duhovnicesc.
Aşa precum, înainte de patima Sa cea mântuitoare, nu numai poporul îşi aşternea veşmintele înaintea Domnului
Care intră în Ierusalimul cel de jos, dar şi cei ce erau cu adevărat căpetenii ale neamurilor, adică Apostolii
Domnului, tot astfel şi noi, cârmuitori şi cârmuiţi, să aşternem veşmintele noastre înnăscute, adică trupul nostru
şi dorinţele acestuia, înaintea Duhului. Iar aceasta nu numai ca să ne învrednicim să vedem şi să ne închinăm
patimii Sale celei aducătoare de mântuire şi sfintei Sale învieri, ci să ne bucurăm şi de împărtăşire deplină cu El.
Căci Apostolul spune: "Dacă am fost altoiţi pe El prin asemănarea morţii Lui, atunci vom fi părtaşi şi ai învierii
Lui" (Romani 6, 5).
14. Pe care fie ca noi toţi să o dobândim, cu harul şi cu iubirea de oameni a Domnului şi Dumnezeului şi
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Căruia I Se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, dimpreună cu Tatăl
Său cel fără de început şi cu Duhul Său cel de viaţă făcător, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.

Omilia 16 - Despre iconomia cea după trup a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos
1. Cuvântul şi Fiul lui Dumnezeu Cel de mai înainte de veacuri, Cel necuprins şi Cel atotputernic, Atotţiitorul,
putea desigur şi fără întruparea Sa să-l izbăvească pe om de moarte şi de robia diavolului. Pentru că pe toate le
poartă şi le susţine cu Cuvântul puterii Sale şi toate sunt supuse stăpânirii Sale celei dumnezeieşti şi pe toate
poate să le săvârşească, după cuvântul lui Iov [37, 38], nimic nefiindu-I Lui cu neputinţă. Căci tăria şi puterea
făpturii zidite nu poate să se împotrivescă puterii Ziditorului ei şi nimic nu este mai puternic decât
Atotputernicul. Dar lucrul cel mai potrivit cu firea şi slăbiciunea noastră, şi care se potrivea cel mai bine şi Celui
ce-1 lucra, era întruparea Cuvântului lui Dumnezeu. Aceasta era şi după dreptate, căci nimic nedrept nu
săvârşeşte Dumnezeu. „Că drept este Domnul şi dreptatea a iubit şi faţa Lui spre cel drept priveşte", după cum
Proorocul a cântat în Psalmi [10, 7]. Deci pe bună dreptate a fost părăsit la început omul de către Dumnezeu,
întrucât omul L-a părăsit mai întâi pe Dumnezeu şi de bună voia sa a fugit la cel viclean; şi încrezându-se în cel
care-l sfătuia cu vicleşug cele potrivnice, pe drept a fost lăsat şi părăsit aceluia. Astfel, prin pizma celui rău şi cu
dreapta îngăduinţă a Celui Bun, moartea a intrat în lume. Iar moartea, prin răutatea cea nespus de mare a
diavolului, s-a făcut îndoită. Căci nu numai moartea firească [naturală], ci şi cea veşnică s-a săvârşit prin
lucrarea celui rău.
2. Întrucât cu dreptate am fost daţi noi robiei diavolului şi morţii, este neapărat de trebuinţă să se împlinească de
către Dumnezeu, cu dreptate, şi reîntoarcerea neamului omenesc spre slobozenie şi viaţă. Dar nu numai omul a
fost dat de către dreptatea dumnezeiască zavistnicului, ci diavolul însuşi a lepădat de la sine dreptatea, în chip
nedrept ispitindu-se el spre stăpânirea şi puterea cea mai înaltă, ca un asupritor luptându-se cu dreptatea şi
puterea sa folosind-o împotriva omului. Tocmai de aceea a voit Dumnezeu ca diavolul să fie răpus, mai întâi prin
dreptatea împotriva căreia el se lupta într-una, iar mai apoi prin puterea învierii şi judecăţii viitoare. Căci aceasta

era ordinea cea mai bună, ca dreptatea să preceadă şi să arate calea puterii şi era aceasta lucrarea stăpânirii
dumnezeieşti celei cu adevărat bune, iar nicidecum o făcătură asupritoare, ca puterea să urmeze dreptăţii.
3. Căci, aşa precum cel ce a fost dintru început ucigător de oameni s-a ridicat cu pizmă şi ură împotriva noastră,
tot aşa Cârmuitorul şi Stăpânul vieţii a intervenit pentru noi din preaplinul iubirii Sale de oameni şi al bunătăţii
Sale. Şi aşa precum diavolul a uneltit prin nedreptate şi vicleşug izbânda sa şi căderea omului, tot astfel
Izbăvitorul prin dreptate şi înţelepciune a împlinit, în cele din urmă, biruinţa asupra începătorului a toată răutatea
şi înnoirea zidirii Sale. Căci Dumnezeu a părăsit la început ceea ce putea să facă, pentru ca să lucreze mai întâi
ceea ce trebuia să facă. Iar aici dreptatea s-a vădit foarte limpede, ca una ce-a fost mai întâi aleasă de Cel a Cărui
putere este de nebiruit. Se cuvenea ca oamenii să înveţe de aici dreptatea, vădind-o prin fapte în această vreme a
morţii, pentru ca în vremea nemuririi, luând putere, să o păstreze în chip necurmat.
4. Apoi, pe deasupra, se cuvenea ca biruitorul să fie biruit de către firea cea biruită şi ca înşelătorul să fie înşelat.
Pentru aceasta se cuvenea şi era de trebuinţă să existe un om care să nu fi gustat din păcat. Dar aceasta era dintre
cele cu neputinţă, căci Scriptura spune: „Nimeni nu este fără de păcat, chiar dacă o singură zi ar fi viaţa lui pe
pământ" [Iov 14, 4, după Septuagintă] şi „Cine poate spune: curăţit-am inima mea; sunt curat de păcat?" [Pilde
20, 9] şi „Ni-meni nu este bun [fără de păcat] decât unul Dumnezeu" [Marcu 10, 18]. Din această pricină
Cuvântul cel născut din Dumnezeu, fiind din El din veci, dar fiind şi în El, pentru că nu este cu putinţă să
cugetăm că Dumnezeu a fost vreodată fără de Cuvânt, iar Cuvântul este cu "Tatăl un singur Dumnezeu (căci
strălucirea soarelui nu este altă lumină decât soarele însuşi, nici raza soarelui nu este alt soare decât soarele cel
unul), pentru aceasta, deci, singurul Fiu şi Cuvânt al lui Dumnezeu, lipsit cu totul de păcat, Se face şi Fiu al
Omului, fiind neschimbător după dumnezeirea Sa, iar după omenitatea Sa fiind fără de prihană, după cum de mai
înainte mărturisise Isaia, zicând:

nu săvârşise nici o nedreptate şi nici înşelăciune nu fusese în gura lui"

[Isaia 53, 9; vezi şi 1 Petru 2, 22]. Şi nu numai aceasta, dar singur El n-a fost zămislit întru fărădelegi şi n-a fost
născut în păcate, după cum mărturiseşte David despre sine însuşi şi chiar despre tot omul, în Psalmi [50, 6]. Căci
răscoala trupului nostru fiind fără de voia noastră şi împotrivindu-se pe faţă şi cu putere legii minţii [vezi
Romani 7, 23], chiar dacă răscoala aceasta a fost supusă prin înfrânare de către cei înţelepţi şi nu a fost slobozită
decât spre zămislirea de prunci, totuşi ea primeşte osânda cea de la început, fiindcă este numită stricăciune a firii
şi naştere întru stricăciune şi este supusă patimilor, mai ales pentru cel ce, nedându-şi seama de cinstea pe care a
dobândit-o firea noastră de la Dumnezeu, se aseamănă prin aceasta dobitoacelor [vezi Psalmi 48, 12].
5. Din această pricină, Dumnezeu nu numai că ia trup omenesc, ci El se naşte din Sfânta Fecioară, care este mai
presus de toată prihana cea trupească, după cuvântul proorocilor. Umbrirea Sfântului Duh a vestit purcederea
grea a Fecioarei, dar nu s-a adăugat poftă trupului, ci buna vestire şi încredinţarea venirii lui Dumnezeu, iar nu
îngăduirea şi gustarea vreunei poftiri pătimaşe au stăpânit-o pe ea. Căci orice pornire pătimaşă a fost întru totul

înlăturată, printr-o rugăciune şi o bucurie duhovnicească: „Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău!"
[Luca. 1, 38] - a grăit Fecioara cea fără de prihană către îngerul cel binevestitor. Luând în pântece, ea a zămislit
în chip tainic pe Cel ce-a fost biruitor al diavolului, Care era Dumnezeu şi om totodată, altoit pe rădăcina
neamului omenesc, nu însă şi pe cea a păcatului. Singur dintre toţi n-a fost zămislit în fărădelegi, nici n-a fost
născut în păcate, adică din poftă trupească şi din patimă şi din cugetări întinate ale firii omeneşti celei căzute prin
neascultare. Căci El era, prin deplinătatea harurilor Lui, întru totul curat şi neprihănit, neavând nici o trebuinţă de
a Se curăţi, ci pe toate le-a primit pentru noi cu înţelepciune, făcându-Se şi rămânând astfel un nou Adam
adevărat şi prea puternic şi lipsit de orice îmbătrânire. Iar pe vechiul Adam l-a întemeiat din nou, în Sine şi prin
Sine, păzindu-1 pururea tânăr şi învrednicindu-1 să ia întru totul locul vechiului Adam. Căci şi Adam cel dintâi
fusese zidit de către Dumnezeu fără de prihană şi fusese nou, până când, de bună voie, amăgit de către diavol şi
întorcându-se spre plăcerile trupului, a căzut, întinându-se cu robia păcatului, şi s-a învechit, lunecând spre cele
potrivnice firii omeneşti.
6. Din această pricină, Domnul l-a înnoit în chip minunat pe el, nu numai cu mâna Sa, ci l-a ţinut lângă Sine, nu
doar luând firea omenească, pe care a ridicat-o din căderea ei, dar şi îmbrăţişând-o în chip negrăit şi unindu-Se
cu ea strâns şi de nedespărţit, fiind totodată Dumnezeu şi om, născut din femeie, ca să fie după firea zidirii Sale,
şi din Fecioara aceea, ca să-L facă om nou. Căci dacă ar fi fost din sămânţă [bărbătească], nu ar fi fost un om
nou, nu ar fi fost Stăpânitorul şi începătorul vieţii celei noi şi ne mai învechite vreodată, nici nu ar fi putut, fiind
El dintr-un petec vechi, să vădească în Sine plinătatea Dumnezeirii de mai presus de vreme şi să facă din trupul
Său un nesecat izvor de sfinţenie, astfel încât să spele întinăciunea strămoşilor acelora prin prisosul puterii Sale
şi să fie îndestulător tuturor celor ce vor veni după El, spre sfinţirea lor. De aceea nu înger, nu un om, ci însuşi
Domnul a binevoit astfel, din mare mila Sa, să ne mântuiască pe noi şi să ne zidească din nou, rămânând
Dumnezeu neschimbat, dar venind şi ca om întru totul asemenea nouă, afară de păcat.
7. S-a născut, aşadar, din Fecioara cea sfântă, singurul om Care din veac era fără de păcat, singurul care era
vrednic să nu fie părăsit de către Dumnezeu. Şi mai înainte să cunoască El răul, a ales binele, după cuvântul
proorocirii [Isaia 7, 16]; şi a trăit o viaţă cu totul lipsită de păcat, şi nu s-a putut găsi în El temei sau pricină să fie
părăsit de către Dumnezeu. Întrucât El nu L-a părăsit pe Dumnezeu, călcând porunca, precum cel dintâi Adam, ci
a împlinit toată hotărârea lui Dumnezeu şi toată legea cea dumnezeiască, de aceea, pe drept, nu a fost robit de
vicleşugul diavolului. Şi astfel a fost biruit de către om diavolul care, la început, îl biruise pe om. Iar cel ce
biruise firea cea făcută după chipul lui Dumnezeu şi care se fălise cu aceasta, a fost scoborât din mândria sa, iar
omul a fost întors de la moartea sufletului, de la acea moarte de care a murit îndată ce a gustat din pomul oprit;
moarte asupra căreia Adam şi Eva fuseseră preveniţi, până să calce porunca lui Dumnezeu, de Tatăl Care le
grăise lor: „... în ziua în care vei mânca din pom, vei muri negreşit!" [Facerea 2, 17], Căci noi am fost osândiţi
după călcarea poruncii la moartea trupului, întrucât Dumnezeu a grăit atunci către Adam: „căci pământ eşti şi în

pământ te vei întoarce" [Facerea 3, 19]. Tot aşa precum părăsirea trupului de către suflet şi despărţirea sa de el
este moarte a trupului, tot aşa părăsirea sufletului de către Dumnezeu şi despărţirea sa de El este moarte a
sufletului, chiar dacă într-un alt chip rămâne nemuritor. Sufletul devine hidos şi respingător dacă se desparte de
Dumnezeu, mai mult chiar decât trupul cel mort. Pentru că [sufletul] nu se topeşte şi nu se desface [în cele din
care este alcătuit] precum trupul după moarte, deoarece el nu-şi trage existenţa din împreunarea a mai multe
[elemente alcătuitoare].
8. Se poate vedea aceasta şi la corpurile întru totul neînsufleţite, pentru că cele mai simple dintre ele sunt şi cele
mai stabile. De aceea sufletul cugetător nu suferă numai de nemişcare, atunci când este despărţit de lucrarea cea
de bine săvârşitoare a lui Dumnezeu, ci devine prin sine însuşi lucrător al relelor lui aplecări, vieţuind,
nenorocitul de el, lipsit de căinţă, acum despărţit de trup, iar în vremea judecăţii pus dimpreună cu trupul în
lanţurile de nedesfăcut şi de neîndurat ale osândei celei veşnice, pe care Dumnezeu a pregătit-o diavolului şi
îngerilor săi. Deoarece aceştia, cu toţii, sunt morţi, chiar dacă sunt lucrători ai faptelor rele, pentru care fapte, pe
bună dreptate, Dumnezeu i-a lipsit de viaţa cea adevărată. Acest fel de moarte şi de pieire 1-a suferit cel dintâi
satana, fiind el cu drept cuvânt părăsit de Dumnezeu, din pricina necredinţei lui. După aceea satana ne-a luat pe
noi să-i fim părtaşi, târându-ne spre necredinţă prin sfatul său cel rău voitor. Dar Hristos a izbăvit firea noastră de
moartea aceea, arătându-Se pe Sine, în viaţa omenească, prin fapte, a fi întru totul ascultător.
9. Pentru că era de neapărată trebuinţă nu numai ca El să ia asupră-Şi firea omenească, ci să şi facă nemuritor
neamul omenesc, călăuzindu-1 spre împărtăşirea din acea vieţuire în măsură să hărăzească şi trupului, cândva,
viaţa cea veşnică, după cum acea moarte a sufletului adusese apoi şi moartea cea după trup. De aceea era foarte
de trebuinţă şi de folos să se vădească iconomia aceasta şi să ni se ofere nouă, spre a-L urma întru asemănare,
chipul petrecerii Sale în viaţă [pământească]. Căci a fost o vreme când, atât de către om cât şi de către îngerii cei
buni, Dumnezeu putea fi văzut, spre a fi urmat întru asemănare. Dar întrucât noi am căzut şi am pierdut această
vedere, lepădându-ne de ea, Dumnezeu, din prea plinul iubirii Sale de oameni, a coborât din slava Sa, fâră să-Şi
părăsească nici o clipă dumnezeirea şi a trăit petrecând printre noi, ca pildă vie a întoarcerii noastre la viaţă.
10. Şi nu numai aceasta, dar ni S-a făcut nouă şi învăţător, arătându-ne prin cuvânt calea spre viaţă [adevărată],
iar cuvântului învăţăturii Sale i s-a dat crezare şi prin covârşitoarele minuni pe care le-a săvârşit. Şi firea cea
omenească a devenit astfel îndreptăţită [justificată], ca una ce nu prin sine şi de la sine a avut răutatea; dar a fost
îndreptăţit [justificat] şi Dumnezeu, ca Unul ce nu a fost pricină şi făcător al răului. Fiindcă, dacă nu S-ar fi
întrupat în om Cuvântul Care este de-a pururi cu Tatăl, S-ar fi crezut că păcatul există prin firea sa în om, de
vreme ce dintre oameni nu S'-ar fi arătat nimeni fără de păcat; şi S-ar fi putut întâmpla să se strămute asupra
Ziditorului osândirea, ca şi cum nu ar fi fost El un Ziditor al celor bune, nici El însuşi bun, ci chiar un Judecător
nedrept, întrucât l-ar fi osândit fără dreptate pe cel prin fire vrednic de osândă.

11. Din această pricină a luat Dumnezeu firea omenească, ca să o arate pe ea îndeajuns de nepăcătoasă şi de
curată, încât să se poată uni cu El prin ipostas şi să dăinuiască dimpreună cu El în veci. Şi în felul acesta s-a
vestit tuturor oamenilor că Dumnezeu este bun şi drept, şi plinitor al celor bune, şi mai marele judecăţii celei
drepte. Căci, după ce a căzut din cer satana şi îngerii cei apostaţi dimpreună cu el, era cu putinţă să se înţeleagă,
de la îngerii ce-şi ţineau nesmintit rânduiala, că răul nu se afla în îngeri prin firea lor, ci mai curând binele se
găsea în ei, iar Cel ce i-a zidit pe ei este prin firea Sa bun, drept care şi satana a fost osândit cu dreaptă osândă la
întunericul cel veşnic, ca unul ce s-a făcut pe sine întemeietor al răului, prin lepădarea sa de bine. Iar când şi
Adam a căzut de la aplecarea sa spre bine, îndreptându-se spre rău, nu a rămas nimeni care să nu fie aplecat spre
rău, şi nici după Adam nu s-a arătat nimeni [neaplecat spre rău].
12. Pentru aceasta S-a ivit Hristos, ca un nou Adam, Care, după Isaia, n-a săvârşit, nici n-a cugetat, nici n-a grăit
păcat, şi nu s-a aflat înşelăciune în gura Sa. Nu a spus Isaia [Isaia. 53, 9]: „din gura Sa", ci a spus: „în gura Sa",
ca să dea de înţeles lipsa din El a oricărui gând vinovat, aşa cum tot Isaia a mai spus şi în altă parte [7, 16, după
Septuaginta] că înainte să cunoască răul, El a ales binele şi astfel a fost îndreptăţit Dumnezeu, precum s-a spus,
arătându-Se cu adevărat bun şi împlinitor al lucrărilor celor bune, după ce S-a făcut El om fără de păcat şi s-a
vădit în Hristos neprihănirea Lui şi s-a vindecat firea omenească.
13. Întrucât se cuvenea să se înfăţişeze de-a dreptul şi să se arate desluşit iconomia aceasta negrăită, a fost trimis
Ioan din pustie, cel ce a primit de la Dumnezeu numele de Înaintemergătorul, botezând pe cei ce veneau la el şi
vestindu-i să fie pregătiţi să creadă în Cel ce va veni, Care, spunea Botezătorul, avea să-i boteze pe ei cu Duh
Sfânt şi cu foc, fiind Acela cu atât mai mare decât el, cu cât Duhul întrece şi covârşeşte apa; căci Botezătorul
aduce mărturie că Domnul este Stăpân şi împlinitor a toate şi căpetenie a îngerilor şi a oamenilor; apoi că
oamenii sunt cu toţii ţarină înţelegătoare a Celui ce are în mâna şi în stăpânirea Sa lopata, adică puterile cele
slujitoare. Înaintemergătorul Domnului aduce mărturie prin sine că Cel ce va veni va fi astfel, dar el arată că şi
Isaia L-a vestit mai dinainte ca Domn [vezi Isaia 40, 3-4] şi că el însuşi este slujitor trimis să vestească mai din
vreme venirea Domnului şi să-i îndemne pe cei credincioşi să fie pregătiţi pentru primirea Aceluia, spunând:
„Este glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea Domnului..." [Luca3, 4],
14. Aduce mărturie despre Domnul, cum că înainte să fie el zămislit şi să se nască, era Acesta despre Care spune
el: „Cel care vine după mine a fost înaintea mea, pentru că mai înainte de mine era" [Ioan 1, 15], cu toate că
zămislirea şi naşterea Domnului a fost mai târziu, după aceea a lui Ioan Botezătorul. Căci dacă Domnul a fost
mai întâi, a fost nu după trup, fiindcă Domnul a fost înainte de trup. Botezătorul aduce mărturie că Domnul este
de mai înainte şi că este Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii [Ioan 1, 29], vestind dinainte jertfa şi
moartea Sa pentru iertarea păcatelor noastre. Pe de altă parte, Botezătorul aduce mărturie că El este Cel Prea

Înalt şi că El a coborât din cer şi este nespus de puternic, căci El nu primeşte de la Tatăl Duhul cu măsură. Iar
celor ce cred în El le făgăduieşte viaţă veşnică şi pe cei necredincioşi îi ameninţă cu mânia cea fără de scăpare a
lui Dumnezeu. Pentru că Botezătorul, întrebat de către proprii săi ucenici despre sine însuşi, răspunde: „Acela
trebuie să crească, iar eu să mă micşorez" [Ioan 3, 30]. Şi el a arătat din care pricină nu numai el [Botezătorul],
dar şi toate sunt mai mici decât Acela, în măsura în care şi pământul e mai mic decât Cel mai presus de ceruri:
„Cel ce vine de sus este deasupra tuturor" [Ioan 3, 31]. Căci El este mai înălţat decât toţi, având în Sine
plinătatea Părintelui Său, ca Fiu al Lui prea iubit. Şi spune iarăşi: „Tatăl iubeşte pe Fiul şi toate le-a dat în mâna
Lui. Cel ce crede în Fiul are viaţă veşnică, iar cel ce nu ascultă de Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu
rămâne peste el" [Ioan 3, 35].
15. Aşadar Hrisos merge la Botez şi aceasta mai întâi pentru ascultarea Celui ce L-a trimis pe Ioan, aşa precum
El Însuşi a spus:aşa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea" [Matei 3, 15], iar pe de altă parte, ca să Se facă
pe Sine învederat, şi să-Şi înceapă călătoria cea aducătoare de mântuire şi să fie crezut de cei ce-L urmau şi se
botezaseră, aşa precum El însuşi a arătat şi a orânduit, cum că a fost dat Duhul cel Sfânt pentru ca prin El să se
pregătească botezul ca leac curăţitor al întinăciunilor noastre pricinuite de o naştere şi o viaţă pătimaşă. Chiar
dacă El în omenitatea Lui nu avea nevoie de curăţire, întrucât era născut dintr-o Fecioară neprihănită şi a trăit o
viaţă fără de păcat, dar întrucât S-a născut pentru noi, El pentru noi S-a curăţit.
16. Deci El a fost botezat de către Ioan şi când a ieşit din apă, I s-au deschis Lui cerurile şi s-a auzit glasul
Tatălui Său: „Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru Care am binevoit" [Matei 3, 17]. Iar Duhul lui Dumnezeu S-a
pogoiât peste El în chip de porumbel, arătând celor ce erau de faţă pe Cel mărturisit de Sus. Şi s-a vădit astfel cu
toată limpezimea că este Fiu adevărat şi că Tatăl cel din ceruri îi este Tată cu adevărat. Şi S-a făcut cunoscut şi
Duhul cel Sfânt, Care purcede din Tatăl venind să Se odihnească peste Fiul cel adevărat al Tatălui. Se sălăşluieşte
în apa botezului harul Său şi al Tatălui, şi al Duhului Sfânt. Căci harul, crescând apoi în cei botezaţi după pilda
Lui, îi înnoieşte pe aceştia, născându-i din nou întru Dumnezeu, şi îi plămădeşte din nou în chip tainic, astfel
încât nemaifiind ei din Adam cel vechi, să fie scoşi de sub blestem. Şi având aceştia naşterea din Adam cel nou,
să capete binecuvântarea ce se trage de aici, ne mai fiind ei copii ai trupului, ci copii ai lui Dumnezeu, „care nu
din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut"' [Ioan 1, 13], prin
Iisus Hristos.
17. Căci chiar dacă spre deprindere, spre încercare, spre îndreptare şi spre înţelegerea zbuciumului veacului de
acum, ei [fiii lui Dumnezeu] sunt îngreunaţi de povara care îi trage în jos, a trupului de stricăciune, totuşi în chip
nevăzut ei se înveşmântează în Hristos, astfel încât, ostenindu-se şi străduindu-se, să se poată împărtăşi încă de
aici de felul Său de viaţă şi să aibă parte, după sfârşitul vieţii lor pământeşti, de fericirea, de strălucirea şi de
nestricăciunea Sa. Aşa cum prin unul singur, prin Adam, osânda morţii a trecut la cei născuţi după el, ca o

moştenire, tot astfel, de la un om dumnezeiesc, de la Cuvântul, a trecut harul vieţii celei veşnice şi cereşti la toţi
cei născuţi întru El. Din această pricină cerul se deschide înaintea lor, primindu-i pe ei la vremea potrivită, dacă
se întorc la credinţa într-Însul şi la dreptatea cea după credinţă, învrednicindu-se a fi moştenitori ai lui
Dumnezeu, aşa precum au primit putere deplină şi s-au făcut împreună moştenitori cu Hristos, devenind părtaşi
ai vieţii celei veşnice şi ai nemuririi, unindu-se cu El în chip nedespărţit şi desfătându-se întru slava Lui. Căci
cerul a fost închis mai întâi pentru noi şi ajunsesem fii ai mâniei, care este dreaptă părăsire din partea lui
Dumnezeu, pentru păcatul şi necredinţa noastră. Dar prin nepăcătuirea întru Hristos a firii noastre omeneşti şi
prin ascultarea de poruncile lui Dumnezeu, am devenit fii ai bunăvoinţei, noi, cei ce ne-am lipit de Hristos şi fii
iubiţi ai Lui. Şi cerul ni s-a deschis nouă, astfel că Duhul lui Dumnezeu a pogorât peste noi şi a rămas în noi, iar
prin El, oarecând, vom fi înălţaţi în ceruri, atunci când Cel ce L-a sculat din morţi pe Hristos va da viaţă şi
trupurilor noastre moarte, pentru că Duhul Sfânt, Cel ce locuieşte în noi, va preface trupul smereniei noastre,
învrednicindu-1 să fie asemenea cu trupul slavei lui Hristos, prin care ne-am îmbogăţit noi cu nemurirea şi am
fost chemaţi să mergem în ceruri; mai presus de toată stăpânirea şi de toată puterea, firea noastră omenească este
aşezată pe un tron, în ceruri, la dreapta Celui Prea înalt.
18. O, ce adânc de bogăţie şi de înţelepciune şi iubire de oameni se află la Dumnezeu! Astfel, Dumnezeu, prin
înţelepciunea, prin puterea şi prin iubirea Sa de oameni, a ştiut să schimbe şi să îndrepte spre bine alunecările
cele din voita noastră neascultare. Dacă n-ar fi coborât din ceruri Fiul lui Dumnezeu, am fi rămas fără de
nădejdea urcării noastre la cer. Dacă El nu S-ar fi întrupat şi dacă n-ar fi pătimit cu trupul, şi n-ar fi înviat, şi nu
S-ar fi întors pentru noi în ceruri, nu am fi cunoscut prea plinul dragostei lui Dumnezeu pentru noi. Dacă fiind
noi încă necredincioşi, nu S-ar fi întrupat El pentru noi şi nu ar fi îndurat patimile Sale, nu ne-am fi îndepărtat de
căderea în semeţie, deşi ne-am înălţat atât de sus prin El. Căci acum, întrucât ne-am înălţat fără să fi dat nimic de
la noi, rămânem în smerenia noastră şi, privind cu înţelepciune la mărimea făgăduinţei şi a bunei slujiri, ne
facem mereu mai smeriţi; căci din aceasta vine mântuirea.
19. Aşadar, Fiul lui Dumnezeu S-a făcut om, ca să arate la ce înălţime ne-a ridicat pe noi, astfel încât să nu ne
trufim că am fi biruit căderea luptându-ne noi singuri, ci că El este adevăratul Mijlocitor, având două firi şi
desăvârşit potrivindu-le întreolaltă. De asemenea, S-a făcut om ca să dezlege legătura păcatului; să curăţească
întinăciunea cea după trup; să vădească dragostea lui Dumnezeu pentru noi; să arate până la ce adâncime ne-am
înfundat în prăpastia relelor, încât a fost nevoie de întruparea lui Dumnezeu; să Se facă nouă pildă a smereniei
care cuprinde trupul şi pătimirea lui şi care este leac semeţiei; să arate că este bună firea noastră zidită de
Dumnezeu; să Se facă începător şi chezaş al învierii şi al vieţii celei veşnice, risipind deznădejdea noastră,
făcându-Se Fiu al omului şi luând apoi în schimb moartea, spre a-i face pe oameni fii ai lui Dumnezeu şi părtaşi
la nemurirea cea dumnezeiască; să arate cum firea omenească, osebit de toate făpturile zidite, a fost creată după
chipul lui Dumnezeu. Prin aceasta înrudirea ei cu Dumnezeu a ajuns atât de mare, încât ea a putut să se unească

cu El într-un ipostas unic, pentru ca El să dea cinstire trupului şi înseşi firii muritoare, astfel încât duhurile cele
cereşti să nu se creadă mai de cinste decât omul şi să nu se socotească dumnezeieşti din pricina lipsei lor de trup
şi a părelnicei lor nemuriri; să lege şi să unească cele prin firea lor despărţite, pe oameni şi pe Dumnezeu,
făcându-Se Mijlocitor El, Cel cu îndoită fire. Şi ce s-ar cuveni să spun eu mai mult? Dacă nu S-ar fi întrupat
Cuvântul lui Dumnezeu, nu S-ar fi arătat Tatăl ca Tată adevărat, nici Fiul cu adevărat Fiu, nici Duhul Sfânt că
este din Tatăl; nu ar fi fost un Dumnezeu în fiinţă şi ipostasuri, ci ar fi fost doar o lucrare oarecare cunoscută în
făpturile ei, precum spuneau înţelepţii cei fără de minte, pe vremuri, şi aceia care, acum, în timpurile noastre,
cugetă precum Varlaam şi Achindin.
20. Pentru toate acestea S-a arătat Domnul după iconomia Sa, aşa cum am şi desluşit-o, pe cât cu putinţă; L-a
arătat, de asemenea, drept Tată adevărat pe Tatăl cel de sus; a arătat celor din vremea Sa, ca şi celor de după
aceea, calea către El, îndemnându-i şi chemându-i şi călăuzindu-i prin viaţa şi învăţătura Sa, prin facerea de
minuni şi prin proorocirile Sale, mai abitir prin înţelepciunea şi cunoaşterea Sa cea cu adevărat dumnezeiască şi
mai presus de fire, căreia nimic nu-i este îndoielnic, nici din cele ce vor fi, nici din cele ce acum sunt ascunse în
străfundul inimilor zbuciumate. Trebuia într-adevăr ca aceia ce vor asculta de El să fie scoşi de sub robia
diavolului, căci omul, prin pedeapsa mâniei lui Dumnezeu, ajunsese în această robie şi, deşi cu drept cuvânt
pedep- sit de mânia divină, din pricina abaterii lui de la bine, se cuvenea ca omul să fie slobozit din acea robie.
21. Aşadar, era nevoie de o jertfă care să ne împace pe noi cu Tatăl cel de sus, să ne dea slobozenie şi să ne
sfinţească, fiind noi întinaţi de părtăşia noastră cu cel rău. Era nevoie de o jertfă curată şi curăţi- toare, dar şi de
un preot care să fie curat şi fără de păcate. Pe de altă parte, aveam noi nevoie de o înviere nu numai a sufletului,
ci şi a trupului, şi aceasta nu doar pentru noi, ci şi pentru cei ce vor veni după noi. Prin urmare, trebuia să ni se
hărăzească nu numai această slobozenie şi această înviere, ci şi încredinţarea deplină a dobândirii lor, iar peste
toate înălţarea noastră şi petrecerea cea fără de sfârşit în ceruri. De toate acestea era nevoie, şi nu numai pentru
cei de faţă, ci şi pentru cei ce vor veni, ba mai mult încă şi pentru cei care trăiseră oarecând şi se mutaseră la iad,
fiind aceştia mai numeroşi decât cei ce vor fi în viitor şi vor crede şi se vor mântui. De aceea socotesc eu că
Hristos vine la împlinirea veacurilor şi că se cuvenea să fie vestită Evanghelia şi celor din iad, să li se arate
lămurit şi acelora marea iconomie a lui Dumnezeu şi să fie şi ei în sfârşit sloboziţi din ghearele demonilor care-i
înrobiseră, pă zinduli-se şi lor sfinţenia şi făgăduinţa bunurilor viitoare. De aceea se cuvenea cu tot dinadinsul ca
Hristos să Se pogoare la iad, fiind toate acestea după dreptatea fără de care nimic nu se săvârşeşte de către
Dumnezeu.
22. Pe deasupra tuturor acestora, se cuvenea să fie înşelat, pe bună dreptate, înşelătorul şi să piardă acesta
bogăţia cea dobândită prin răpire şi înşelăciune, iar prin înţelepciune să fie surpată viclenia cu care se fălea
începătorul a toată răutatea. Dar n-ar fi lepădat această îngâmfare a lui, dacă n-ar fi fost copleşit de puterea lui

Dumnezeu, dacă n-ar fi fost surpată şi înlăturată stăpânirea sa, prin înţelepciune şi prin dreptate. Şi întrucât toţi
oamenii s-au îndreptat spre rău cu fapta, cu gândul sau cu cuvântul (fie numai cu una sau două dintre acestea, fie
cu toate la un loc), au prihănit curăţenia dată de Dumnezeu firii omeneşti şi deci aveau nevoie de sfinţire, care nu
se împlineşte însă decât prin prinosul şi închinarea către Dumnezeu, ce trebuie să fie neprihănite, aşa cum noi nu
eram în stare să le aducem lui Dumnezeu. Din această pricină, Hristos, Cel singur fără de prihană, S-a arătat şi Sa adus pe Sine prinos şi jertfă Tatălui pentru noi, astfel încât cei ce căutăm spre El şi credem într-Însul să ne
lipim de El prin ascultarea poruncilor şi să ne înfăţişăm prin El înaintea feţei lui Dumnezeu, dobândind iertare şi
milostivire, spre sfinţirea tuturora. Şi aceasta este ceea ce spune Domnul în Evanghelie: „Pentru ei Eu Mă
sfinţesc pe Mine însumi, ca şi ei să fie sfinţiţi întru adevăr" [ioan 17, 19]. Nu era de trebuinţă ca numai prinosul
să fie curat, ci şi Arhiereul care-1 aducea se cuvenea să fie neprihănit şi fără de păcat, după cum spune şi
Apostolul: „Un astfel de Arhiereu se cuve- nea să avem: sfânt, fără de răutate, fără de pată, osebit de cei păcătoşi
şi fiind mai presus decât cerurile" [Evrei 7, 26].
23. Pentru unele ca acestea, Cuvântul lui Dumnezeu nu numai că „S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi" [loan
1, 14], arătându-Se pe pământ şi petrecând împreună cu oamenii, ci a luat trup la fel cu al nostru, chiar dacă
preacurat, totuşi supus morţii şi pătimirii. Cu acest trup [jertfit pe Cruce] l-a ademenit pe şarpe, începătorul
răului, printr-o momeală vrednică de înţelepciunea cea dumnezeiască, şi a adus slobozenie întregului neam
omenesc, care se afla sub robia acestuia. Căci dacă a căzut tiranul, tot neamul supus tiraniei sale a fost slobozit.
Şi acesta este cuvântul pe Care însuşi Domnul l-a spus în Evanghelie: „... a fost legat cel tare şi toate ale lui au
fost prădate" [vezi Matei 12, 29]. A fost prădat de către Hristos, Care ne-a slobozit pe noi şi ne-a îndreptăţit şi
ne-a umplut de lumină şi ne-a îmbogăţit cu dumnezeieştile Sale haruri. De aceea cântă şi David: „Suitu-Te-ai la
înălţime, robit-ai mulţime, luat-ai daruri de la oameni..." [Psalmi 67, 19], desigur la înălţimea Crucii, sau la cer.
24. El astfel L-a înfrânt pe diavol prin trupul şi prin jertfa Sa, aducându-Se pe Sine prinos sfânt şi jertfă
neprihănită Tatălui şi Dumnezeului Său - o, ce dar măreţ şi de negrăit! - şi această jertfă ne-a împăcat cu Tatăl pe
noi, cei de un neam cu El. Întrucât, plinind hotărârea Tatălui, a îndurat patimă până la moarte, S-a făcut pildă
pentru noi, cei ce eram pierduţi prin neascultare, dar care prin ascultare am fost mântuiţi. O, până unde se poate
întinde ascultarea! Pe de altă parte, El a arătat şi că moartea aceasta este mai de preţ şi mai de cinste decât
nemurirea cea legată de diavol, întrucât o astfel de moarte aduce cu adevărat viaţa cea fără de moarte, căci nu
mai avem de-a face cu a doua şi veşnică moarte, cea mai rea decât o mie de morţi, în iadul ce va să vie, ci cu
petrecerea cea întru Hristos, din cereştile lăcaşuri. Fiindcă Hristos, după ce a înviat a treia zi din morţi şi după ce
S-a înfăţişat viu dinaintea ucenicilor Săi, S-a înălţat la ceruri şi rămâne nemuritor, hărăzindu-ne şi chezăşuindune nouă învierea şi nemurirea şi viaţa cea nestricăcioasă din ceruri, cu adevărat fericită şi fără de sfârşit. El a
tămăduit îndoita noastră moarte printr-o singură moarte, cea a trupului Său, şi printr-o singură înviere, cea a
trupului Său, şi ne-a slobozit din îndoita noastră robie, cea după suflet şi cea după trup.

25. Cu adevărat duh mort s-a făcut cel rău, o dată ce a fost părăsit, pe drept cuvânt, de către Dumnezeul vieţii
celei adevărate. Fiind acela plinătate a răului, pizmuitor şi amăgitor, începător a toată răutatea, el nu a suferit să-l
vadă pe om petrecându-şi viaţa în locul cel de desfătare, adică în Rai, ci amăgindu-l cu acel sfat pierzător, l-a
făcut părtaş păcatului şi morţii celei sufleteşti. Dar acestei morţi sufleteşti, adică după duh, i-a urmat cu
neapărată trebuinţă moartea trupului, iar în felul acesta cel rău, printr-o singură moarte a sa, ne-a adus nouă
îndoită moarte; şi după ce ne-a târât în prăspastie cu el, ba chiar mai jos încă, s-a socotit pe sine mare şi înălţat,
fălindu-se a ne fi amăgit cu iscusinţă şi a ne fi înrobit fără întoarcere. Şi s-a crezut a fi chiar dumnezeu, vai,
închipuindu-se nemuritor şi după moarte; şi s-a făcut el şi moştenitor al sufletelor noastre părăsite de Dumnezeu,
trăgându-le în iad şi zăvorându-le acolo, în temniţe ce i se păreau a fi fără de scăpare.
26. Însă Dumnezeu, Ziditorul nostru, milostivindu-Se de o nenorocire atât de mare, a binevoit să pogoare acolo
unde fusesem azvârliţi, pentru ca să ne cheme afară, El, Cel ce singur S-a arătat slobod între cei morţi, întrucât a
pogorât acolo cu duh viu; şi nu numai atât, ci a străfulgerat de jur împrejur, cu puterea Sa cea de viaţă făcătoare,
ca să-i lumineze pe cei ce şedeau în întuneric şi să-i facă vii după duh pe cei ce credeau acolo în El, să scoale şi
să aducă la viaţă trupurile tuturor în ziua pe care a statornicit-o spre învierea şi judecata întregului neam
omenesc, după cum ne învaţă fruntaşul Apostolilor, spunând: „Că spre aceasta s-a binevestit morţilor, ca să fie
judecaţi ca oameni, după trup, dar să vieze după Dumnezeu cu duhul" [1 Petru 4, 6]. Şi puţin mai sus, în aceeaşi
epistolă, arată Cine este Cel ce a dus vestea cea bună şi morţilor din iad, căci spune: „Hristos a suferit o dată
moartea pentru păcatele noastre. El cel drept pentru cei nedrepţi, ca să ne aducă pe noi la Dumnezeu, omorât
fiind cu trupul, dar viu făcut cu duhul. Cu care S-a coborât şi a propovăduit şi duhurilor ţinute în închisoare",
adică sufletelor celor morţi de veacuri [1 Petru 3, 18-19].
27. După cum cel rău, prin singura lui moarte, cea după duh, ne-a adus nouă moartea cea îndoită, tot aşa Cel
Bun, printr-o singură moarte a Sa, cea cu trupul, ne-a tămăduit de moartea cea îndoită şi, printr-o singură înviere
a trupului Său, ne-a dăruit îndoită înviere, nimicind astfel, prin moartea Sa trupească, pe cel ce avea stăpânire
peste moartea sufletului şi a trupului, pe amândouă izbăvindu-le din robia aceluia. S-a îmbrăcat în şarpe cel
viclean, ca astfel să înşele pe om, dar Cuvântul lui Dumnezeu a
luat fire omenească, ca prin ea să-l înşele pe înşelător. Însă El a luat o fire omenească de neînşelat şi neprihănită
şi cu grijă a păzit-o astfel până la sfârşit, aducând-o Tatălui Său ca prinos spre sfinţirea noastră. Cuvântul lui
Dumnezeu, dacă ar fi luat un trup nemuritor şi fără putinţă să pătimească, cum ar fi putut oare să fie înşelat
diavolul? Cum ar fi putut oare cel viclean să-şi îndrepte împotriva Domnului pizma şi necredinţa lui?
28.Din această pricină, diavolul nici nu L-a atacat până ce n-a băgat de seamă că Domnul poartă un trup supus
suferinţei, de vreme ce, postind El în pustie, potrivit Evangheliei, patruzeci de zile fără să flămânzească (căci,

chiar dacă era îmbrăcat în trup pătimitor, lucra şi pătimea cu trupul numai întrucât încuviinţa aceasta
atotputernica dumnezeire din El), totuşi mai târziu a flămânzit. Abia atunci, pentru întâia oară, începătorul răului
a îndrăznit şi l-a atacat. El a primit ispitirea, dar degrabă a găsit o cale de izbăvire prin duh. Diavolul a fost
respins cu tărie, pentru ca apoi, atacând iarăşi, prin cele ale plăcerii, să fie biruit cu putere, şi alungat, şi dat de
ruşine. Deci, din ce pricină a fost biruit cu putere diavolul, deşi pornise la asalt încrezător în patimile trupului?
Pentru că diavolul a încercat să facă loc păcatului în Cel lipsit de păcat. Şi diavolul a fugit ruşinat, văzându-se
biruit, dar Hristos nu încetează să-l urmărească, căci îl scoate din cei ce erau demonizaţi, tămăduindu-i pe cei
prigoniţi de el cu neputinţe, şi înviind morţii, nu numai pe cei de puţină vreme, ci şi pe cei ce prinseseră a putrezi
deja [vezi Ioan 11, 39]; şi nu numai cu cuvântul făcea aceasta, ci mai mult, l-a izgonit de-a dreptul din suflete,
predicând pocăinţa şi arătând că împărăţia cea cerească se apropie, călăuzind sufletele către credinţă şi către o
viaţă de luptă cu cel potrivnic, primind şi preschimbând pe cei păcătoşi, ba chiar dând şi ucenicilor Săi putere
asupra demonilor. Dar oare era cu putinţă să sufere acestea satana şi îngerii cei căzuţi dimpreună cu el?
29. Oare e de crezut că era cu putinţă ca diavolul să nu caute să respingă şi să înlăture o putere atât de mare
îndreptată împotriva lui? Oare nu era un lucru nesuferit pentru diavol să-L vadă trăind printre oameni pe Acela
Care-1 alunga pe el din mijlocul oamenilor şi abolea acea stăpânire tiranică ce atât de îndelungată vreme îi
urgisise pe oameni? Din această pricină era furios foarte împotriva lui Hristos, întrucât el şi-a dat seama, din
cele văzute, că sufletul acela teandric este mai presus de toate patimile, al căror începător fusese el [diavolul], şi
că acel suflet nu putea cu nici un chip să primească moartea, pe care el însuşi [diavolul] a strecut-o printre
oameni. Şi chiar dacă trupul era supus morţii şi patimilor, diavolul singur nu avea putere să aducă o astfel de
moarte. De aceea a purtat el spre uciderea lui Hristos gândul necredincioşilor iudei, cei dovediţi făţarnici de
Domnul şi îndepărtaţi de El. Drept care diavolul îi aţâţă şi îi urneşte pe aceştia spre uciderea Lui, şi încă ucidere
de necinste, potrivită numai necredincioşilor şi răufăcătorilor, amăgindu-se că în felul acesta va izbuti să-L
alunge de aici şi să-i întineze numele pe pământ. Diavolul era încredinţat şi socotea că dacă Hristos va muri, va
zăvorî în iad şi sufletul Acestuia, asemenea tuturor celorlalte suflete ferecate acolo de veacuri.
30. În felul acesta înşelătorul a fost înşelat atunci când a atacat trupul cel pătimitor şi muritor al lui Hristos şi fără
de voia lui, a adus Lumina în ascunzişurile cele întunecate şi înfricoşătoare ale iadului, aşezând pe Dătătorul
vieţii printre sufletele ţinute de el în robie prin moartea cea cu duhul. Şi nu numai aceasta, ci a amestecat cu cei
morţi trupul care hărăzeşte înviere şi nemurire, grăbindu-se să-L aşeze pe El şi să-L încredinţeze mormântului şi
morţii. Iar Domnul putea să respingă şi aceste uneltiri ale diavolului, dar nu a vrut, ci voia Lui a fost să îndure
patimile Sale pentru noi, pentru care S-a şi făcut Dumnezeu şi Om. Dacă n-ar fi fost El şi om, nu ar fi putut să
pătimească; iar dacă nu era şi Dumnezeu, rămânând nepătimitor după dumnezeire, nu ar fi suferit în trup moartea
pentru noi, aducându-ne nouă prin aceasta învierea şi nemurirea. De asemenea, nici nu s-ar fi crezut că El putea
să nu pătimească şi că El a ales să pătimească de bună voie, şi că smerenia Lui avea să ne izbăvească pe noi şi să

ne înalţe, învăţându-ne că se cade cu fapta să ne ostenim spre dreptate şi de va fi nevoie, nici moartea să n-o
precupeţim. Şi a făgăduit celor credincioşi, prin învierea Sa, puterea nemuririi şi nu numai că ei vor rămâne
nemuritori, ci şi departe de chinul cel veşnic al iadului, petrecând cu îngerii şi desfătându-se întru împărăţia cea
veşnică şi nestricăcioasă.
31.De aceea a îndurat El pentru noi moartea, căreia nu-i era dator, ca să ne scape pe noi, cei ce ne-am făcut
datornici Lui şi să ne izbăvească din robia diavolului şi de la moarte: vreau să spun de la moartea trupului şi de
la cea a sufletului, de la cea vremelnică şi de la cea veşnică. Căci El a dat ca preţ de răscumpărare pentru noi, cei
datornici, propriul Său sânge nevinovat şi fără de păcate, izbăvindu-ne de vinovăţie, iertându-ne păcatele şi
rupând pe crucea Sa zapisul acestora, şi scoţându-ne astfel de sub robia diavolului. Căci acesta a fost momit să
înghită şi să verse răscumpărarea noastră, adică sângele acela al Stăpânului, care nu numai că era nevinovat, dar
şi plin de putere dumnezeiască. Diavolul nu s-a îmbogăţit cu acest sânge, ci el a fost legat cu putere şi pecetluit
prin crucea lui Hristos. Şi în felul acesta noi am fost izbăviţi de împilarea diavolului şi ne-am mutat în împărăţia
Fiului lui Dumnezeu, mai întâi fiind noi vase ale mâniei [lui Dumnezeu], dar prin El făcându-ne vase ale
milostivirii Sale. El l-a legat pe cel ce avea putere asupra noastră şi a prădat de la el toate ale lui. Căci El cu
dreptate împărăţeşte peste noi, dar cu nedreptate a fost dat morţii, prin uneltirea celui rău. Şi după ce l-a biruit în
chip tainic pe începătorul a toată răutatea, El a arătat în chip lămurit puterea Sa cea nemărginită, înfrângând
moartea cea în trup şi sculându-Se din morţi după trei zile, înălţându-Se la cer şi aşezându-Se El la dreapta
Tatălui, dimpreună cu trupul pe care L-a purtat pentru noi şi cu care a murit. Iar noi am fost încredinţaţi de
învierea Sa din morţi şi de primirea în ceruri şi de moştenirea împărăţiei Sale, în măsura în care, urmându-L pe
El, fiecare după putinţă, vom birui cu dreptate pe începătorul păcatului, ţinând piept cu tărie asalturilor lui, şi
ademenirilor către patimile cele rele, şi răbdând cu bărbăţie multele lui ispitiri.
32. De aceea, deşi Domnul ne-a născut din nou prin dumnezeiescul Botez şi ne-a pus pecetea prin harul Duhului
Sfânt în ziua răscumpărării noastre, totuşi El a lăsat ca trupul nostru să fie muritor şi pătimitor, izgonindu-1 însă
din adâncurile sufletului nostru pe învăţătorul cel rău. El i-a îngăduit în schimb să ne ispitească din afară, pentru
ca omul cel înnoit după Noul Legământ, adică după Evanghelia lui Hristos, trăind în pocăinţă şi în săvârşirea de
fapte bune, dispreţuind desfătările din viaţa aceasta, îndurând el durerile şi ostenindu-se cu atacurile celui
potrivnic, să fie pregătit pentru primirea nestricăciu- nii şi a bunătăţilor veacului celui nou.
33. Se cuvine, aşadar, ca omul credincios să se bucure întru nădejde, şi întrucât viaţa aceasta a noastră va avea un
sfârşit, să se veselească în chip înţelept, aşteptând cu credinţă necurmata fericire a vieţii celei veşnice. Trebuie,
de asemenea, să îndurăm cu răbdare, prin înţelegerea dată de credinţă, nenorocirea la care viaţa aceasta a fost
osândită pe bună dreptate. Şi prin răbdarea faţă de păcat şi de începătorul păcatului şi de toţi lucrătorii acestuia,
să ne împotrivim, dacă este nevoie, până la jertfă. Pentru că, în afară de păcat, nimic din cele ce există în lumea

aceasta nu este cu adevărat rău, chiar dacă este aducător de răutate, nici măcar moartea. De aceea şi ceata celor
cucernici de bunăvoie s-a făcut pătimitoare după trup, iar mucenicii au făcut ca silnica moarte căreia i-au fost
supuşi să fie prea mărită şi aducătoare de viaţă veşnică şi de slavă şi de împărăţie cerească, folosindu-se ei de
moarte într-un chip bineplăcut lui Dumnezeu. Din această pricină, chiar şi după ce moartea a fost nimicită prin
învierea lui Hristos, El a lăsat-o să rămână şi pe mai departe în mijlocul a lor Lui, dimpreună cu celelalte rele şi
vătămări ale lumii, astfel încât cel ce trăieşte după Hristos şi se luptă cu acestea, în numele adevărului şi al
credinţei, să fie pregătit pentru veacul acela pururea nou al Noului Legământ.
34. Deci relele acestea vătămătoare sunt de folos pentru cei credincioşi, care le rabdă spre îndreptarea păcatelor,
spre lucrarea înfrânării, spre încercare, spre înţelegerea zbuciumului acestei vieţi de acum, spre îndemn la
stăruitoarea râvnă a mântuirii şi a înfierii, care dăinuiesc de-a pururi, a vieţii cu adevărat noi şi a fericirii
adevărate. Înfierea şi înnoirea noastră întru Hristos ia felurite forme: au adică un început, şi un mijloc, şi o
săvârşire; începutul îl face în noi harul botezului, aducând iertarea păcatelor şi a vinovăţiei din vechiul blestem,
drept care botezul este numit „baie a naşterii din nou". Iar învierea cea nădăjduită de cei credincioşi şi făgăduinta
veacului ce va să vină le este săvârşirea. Iar ceea ce se află între început şi sfârşit este viaţa cea după Evanghelia
lui Hristos, prin care se hrăneşte şi creşte şi se reînnoieşte, zi de zi, omul ce înaintează spre cunoaşterea lui
Dumnezeu, spre dreptate şi spre sfinţire, micşorând încetul cu încetul şi tăind de la sine toată aplecarea spre cele
de jos, strămutându-şi întreaga năzuinţă de la cele trupeşti, văzute şi vremelnice, la cele duhovniceşti, nevăzute şi
veşnice.
35. Învăţându-ne această întreită scară întru Hristos, văzătorul negrăitelor taine ale Duhului, marele Pavel, vasul
cel ales, scrie în Epistola către Romani: „... toţi câţi în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am
botezat. Deci ne-am îngropat cu El, în moarte, prin botez..." [Romani 6, 3-4], Acesta este începutul înnoirii
noastre, căci Hristos, prin Crucea Lui, a nimicit zapisul păcatelor noastre şi a ridicat vinovăţia celor ce, prin
botez, s-au îngropat împreună cu El. Ascultă acum şi partea cea de la mijloc, după acest început, căci spune:
„care precum S-a sculat Hristos din morţi, aşa şi noi să petrecem întru înnoirea vieţii" [Romani 6, 4] şi el adaugă
şi desăvârşirea acestei înnoiri, arătând că „dacă am fost altoiţi pe El, prin asemănarea morţii Lui, atunci vom fi
părtaşi şi ai învierii Lui" [Romani 6, 5], în continuare, [Apostolul] arată şi mai limpede începutul şi sfârşitul
înnoirii şi înfierii noastre, zicând: „... ci şi noi, care avem pârga Duhului, şi noi înşine suspinăm în noi, aşteptând
înfierea..." [Romani 8, 23]. Numeşte „pârga Duhului" sfinţirea şi harul Duhului, pe care le primim la
dumnezeiescul Botez, izbăvindu-ne noi de păcate şi înnoindu-ne şi îndreptându-ne în darul harului lui Hristos,
ceea ce este început al bunurilor viitoare. Spunând însă „aşteptăm înfierea", nu pomeneşte de înfierea pe care o
căpătăm la botez, ci vorbeşte de înfierea aceea viitoare şi desăvârşită şi neclintită, adăugând: „răscumpărarea
trupului nostru" [Romani 8, 23], adică izbăvirea lui de toată patima şi stricăciunea, căci din înfierea cea de acum
poate să se clatine şi să cadă, dar cea care vine prin învierea morţilor este cu adevărat temeinică şi desăvârşită.

36. Acelaşi, scriind filipenilor, înfaţişează mai limpede săvârşirea acestei înnoiri, zicând: „... aşteptăm Mântuitor,
pe Domnul Iisus Hristos, Care va schimba la înfăţişare trupul smereniei noastre, ca să fie asemenea trupului
slavei Sale..." [Filipeni3, 20]. Aşa precum Hristos a murit în slăbiciunea şi necinstea trupului, dar a înviat întru
putere şi slavă dum-nezeiască, tot aşa şi cei ce-şi trăiesc viaţa lor după Hristos sunt semănaţi spre moarte, cum
iarăşi spune Pavel, întru slăbiciune şi necinste, dar se vor scula întru putere şi slavă [vezi 1 Corinteni 15, 43],
primind un trup slăvit şi înveşnicit, aşa cum a avut Hristos, după înviere, când a devenit „întâiul născut din morţi
[Coloseni 1, 18] şi „începătură (a învierii) celor adormiţi" [1 Corinteni 15, 20], Dar această înnoire în trup este
acum văzută prin credinţă, nu şi cu ochii trupeşti, prin nădejde, dar încă neîmplinită, pe când cea a sufletului îşi
trage începutul, cum s-a spus, din dumnezeiescul Botez, prin iertarea păcatelor, hrănindu-se şi crescând prin
credinţă şi dreptate şi înnoindu-se de-a pururi prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi prin virtuţile acesteia. Şi va
căpăta şi desăvârşire

prin acea viitoare vedere a lui Dumnezeu faţă către faţă, pentru că acum nu vedem

decât „ca printr-o oglindă, în ghicitură" [1 Corinteni 13, 12].
37. Din această pricină şi Ioan, [ucenicul] cel prea iubit [al Domnului], cugetând la aceste două înnoiri, cea a
sufletului şi cea a trupului, spune: „Acum sunt fii ai lui Dumnezeu" [I Ioan 3, 2], arătând prin acesta începutul
înfierii; dar adaugă îndată: „... şi ce vom fi nu s-a arătat până acum. Ştim că dacă El Se va arăta, noi vom fi
asemenea Lui, fiindcă Îl vom vedea aşa cum este" [ibidem]. Este vorba aici de desăvârşirea înfierii şi a înnoirii
celei după Dumnezeu dăruite nouă prin Hristos. Cu privire la aceasta, se spune şi în Evanghelie că: „... cei care
cred în numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu" [Ioan 1, 12].
38. Unii ca aceştia nu s-au născut din sânge, nici din dorinţă trupească sau bărbătească, cum stă scris [loan 1,
13], ci de la Dumnezeu. Dar zicând că noi nu ne-am născut din trup, ci de la Dumnezeu, el lămureşte şi arată
naşterea din nou şi înfierea prin dumnezeiescul Botez, cel prin care ne facem fii ai lui Dumnezeu. Şi spunând că
ne-a dat putere deplină să ne numim fii ai lui Dumnezeu, dar că încă nu suntem, arată prin aceasta că nu avem
desăvârşirea înfierii. Căci aşa precum pruncul de abia născut are din fire puterea să devină înţelept, şi poate fi
astfel, înaintând în vârstă şi sporind în cele folositoare ştiinţei, tot astfel va fi în lucrarea sa şi cel născut din nou
prin dumnezeiescul Botez, fiindcă acela a luat putere să devină asemenea trupului de slavă al Fiului lui
Dumnezeu. Într-adevăr, dacă el va umbla întru înnoirea vieţii, trăind după învăţătura lui Hristos şi după
Evanghelia Lui, atunci când puterea aceasta prin înviere va deveni aievea, nu în credinţă sau în nădejde va avea
el trup slăvit şi înveşnicit, ci în adevăr şi aievea, ca şi cel al Domnului după înviere. Şi dacă astfel îi va fi trupul,
cu atât mai mult duhul.
Însă vor învia şi trupurile cele moarte ale necredincioşilor, dar nu întru slava cerească, pentru că nu vor fi
asemenea cu trupul slavei lui Hristos şi nu vor avea parte de vederea lui Dumnezeu făgăduită celor credincioşi,
care se şi numeşte „împărăţia lui Dumnezeu". Căci Scriptura spune: „Să nu mai fie pe pământ cei fără de lege şi

să nu mai vadă slava Celui Preaînalt" [Isaia 26,10]. Iar cei născuţi şi crescuţi după Hristos, şi care au ajuns la
măsura plinătăţii vârstei lui Hristos, după putinţă, aceia vor dobândi în chip fericit şi strălucirea dumnezeiască şi
aşa precum este scris, „vor străluci ca soarele în împărăţia "Tatălui lor" [Matei 13, 43].
39. Însă şi Adam a avut parte de această strălucire şi lumină dumnezeiască înainte de călcarea poruncii, căci gol
fiind, era îmbrăcat în veşmânt de slavă, şi nu se ruşina de goliciunea lui, ci era el cu mult mai frumos împodobit
decât aceia care poartă acum diademe de aur şi pietre preţioase. Iar Cuvântul lui Dumnezeu, milostivindu-Se de
firea noastră dezgolită şi lipsită de acea dumnezeiască strălucire dintâi, din pricina călcării poruncii, a luat-o
asupra Sa şi a arătat-o El încă mai minunat înveşmântată pe Muntele Taborului, ucenicilor pe care îi alesese,
vădindu-le tuturora ce eram odinioară şi ce vom fi prin El în veacul viitor, noi, cei ce credem şi cei ce vom
dobândi desăvârşirea deplină întru El.
40. Afla-se-va zălogul desăvârşirii acesteia, a celor ce trăiesc după Hristos, dată în chip lămurit încă de aici
sfinţilor lui Dumnezeu, celor ce rodesc de pe încă de aici, după cum s-a spus, bunătatea veacului viitor. Şi Moise
a arătat aceasta mai dinainte, prin strălucirea feţei sale, la care fii lui Israel nu se puteau uita [vezi Ieşirea 34, 30];
iar în chip şi mai minunat a arătat-o însuşi Domnul pe munte [Taborul, unde Iisus S-a schimbat la faţă]
străfulgerând în jur cu o lumină dumnezeiască atât de strălucitoare, încât ucenicii cei aleşi de El, cu toate că
primiseră o atât de mare putere duhovnicească, nu au putut îndura să o privească [vezi Matei 17, 2], După cum
este scris şi faţa lui Ştefan s-a arătat ca o faţă de înger [vezi Faptele Apostolilor 6, 15], iar el însuşi avea ochii
aţintiţi de pe pământ spre cer, unde Hristos stătea de-a dreapta, întru slava cea mai presus de ceruri a lui
Dumnezeu. Dar ar fi prea lung să-i înşirăm şi să-i cuprindem acum pe toţi câţi au primit aici arvuna bunătăţilor
celor viitoare şi au dobândit în chip fericit lumina aceea dumnezeiască şi toată splendoarea ei.
41. Pe care fie ca şi noi să o dobândim, prin harul şi iubirea de oameni a Celui ce S-a întrupat pentru noi şi a
pătimit, şi S-a îngropat, şi a înviat, înălţând la ceruri firea noastră cea căzută, pe care prin împreuna şedere cu
Tatăl Său a cinstit-o Domnul nostru Iisus Hristos, Căruia I se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea,
dimpreună cu Tatăl Său cel fără de început şi cu Prea Sfântul şi de viaţă făcătorul Său Duh, acum şi pururea şi în
vecii vecilor. Amin.

Omilia 17 - La Evanghelia Duminicii celei noi, despre taina Sâmbetei şi a Duminicii
1. Astăzi prăznuim Duminica cea nouă sau mai degrabă, sărbătorim sfinţirea Duminicii celei noi. Aşadar,
cuvântul nostru vrea, ca puţin mai sus, să descopere evlaviei voastre taina Duminicii celei noi, în măsura în care
timpul ne-o îngăduie. Chiar dacă acesta este un lucru mare şi înalt, şi din această pricină nu este la îndemâna
tuturor să fie înţeles, trebuie să aducem mulţumiri Domnului şi Stăpânului tuturor, a Cărui zi poartă acelaşi nume
şi Care, prin arătarea Sa cu trupul, a hărăzit tuturor celor ce vin la El, prin credinţă, cele ce sunt greu de atins şi
cu mintea, şi cu cuvântul, fie şi puţin din ele.
2. Luaţi însă aminte cu toţii la tâlcul celor grăite. Căci, chiar dacă cineva nu va putea să le cuprindă pe toate, va
înţelege totuşi întreg tâlcul din puţine cuvinte, fiindcă învăţătura Duhului are un înţeles luminos. Căci Dumnezeu
a zidit şi a înfrumuseţat, în şase zile, nu numai toată lumea cunoscută cu simţurile, ci şi făptura cea alcătuită din
simţire şi minte înţelegătoare, adică pe om, dându-i viaţă şi facându-1 stăpân peste vieţuitoare şi plante. Iar în a
şaptea zi S-a odihnit Dumnezeu după lucrul Său, aşa precum ne-a învăţat pe noi Moise, cel care, deşi născut mai
târziu, a văzut întemeierea lumii cea petrecută cu mult înainte de el sau mai curând, Duhul cel Sfânt, cu iubirea
Sa de oameni, a grăit toate acestea prin gura lui Moise, în auzul şi pentru sufletul nostru. Căci, spune Scriptura,
Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o pe ea. De ce tocmai această zi, în care nu a săvârşit nimic,
a binecuvântat-o şi a sfinţit-o El ca fiind cea mai aleasă (drept care şi Moise o numeşte „una"), şi n-a
binecuvântat El ziua dintâi, cea în care a scos din nefiinţă lumea în întregimea ei şi a luminat-o cu o lumină
nouă şi chiar neorânduind-o încă în toate ale ei, a hărăzit fiecărui lucru locul şi chipul său anume? De ce oare
tocmai această zi [a fost sfinţită] şi nu cea următoare, în care a întărit şi a întins în jur acoperământul cel mare,
vreau să spun cel dintâi cer din jurul nostru, şi pe cel de-al doilea, ce se află peste cel dintâi? De ce nu ziua care
i-a urmat sau vreuna dintre zilele următoare, cea în care a fost aşezat pământul şi, retrăgându-se apele, acesta

şi-a primit orânduirea sa firească, cea în care cerul a căpătat pe cei doi mari luminători, ce erau ca nişte ochi,
ori cea în care Dumnezeu a scos din ape, prin porunca Sa, păsările zburătoare şi înotătoarele, după spiţa lor?
3. Dar, lăsându-le la o parte pe acestea, de ce Dumnezeu nu a binecuvântat mai degrabă ziua a şasea, cea în
care a scos din pământ nu numai sufletul viu al târâtoarelor şi al celor cu patru picioare, ci a arătat o lucrare
vrednică de voinţa Sa, lucrare care închipuia pe scurt lumea întreagă, care unea simţirea şi mintea înţelegătoare
într-o singură fiinţă şi care era cea mai mare, întrucât prin dumnezeiescul Său har S-a adus pe Sine Însuşi în ea,
aşezându-1 pe om în lume ca făptură în stare să-L cunoască pe El, făcută după chipul şi asemănarea Sa? De ce,
oare, nu a binecuvântat şi nu a sfinţit această zi, ci pe cea de-a şaptea, care era o zi a nesăvârşirii? Vrând eu să
vă arăt temeiul unui atare lucru şi să dezleg aporia aceasta, este mai întâi de trebuinţă să aflăm cuvântul cel mai
vrednic pentru a-i respinge pe cei ce aduc lămuriri neîntemeiate. Căci sunt unii care laudă în chip osebit numărul
[şapte] - Iosif [Flavius] şi Filon [din Alexandria] şi toţi cei asemenea lor - ca pe [un număr] nenăscut şi, în plus,
feciorelnic, întrucât nu dă naştere, tot astfel fiind, după socotinţa lor, şi divinitatea. Căci ei nu au putut înţelege
că Dumnezeu, chiar şi dând naştere, nu pierde fecioria, întrucât El dă naştere fără unire, fără emanaţie şi fără
pătimire. Aceia care susţin că doar din această pricină a căpătat ziua a şaptea binecuvântarea lui Dumnezeu, nu
numai că grăiesc minciuni împotriva lui Dumnezeu, dar defăimează puterea Lui ziditoare, şi însăşi cifra şapte.
Căci tot numărul se naşte din monadă, drept care nici numărul şapte nu este nenăscut: Dar, spun ei, el nu provine
din multiplicarea altui număr dintre cele de după monadă; însă nu este necreat numărul născut din multe altele, ci
necreat este acela care nu se naşte din nici un alt număr, însuşire pe care numărul şapte nu o posedă.
4. Apoi, dacă din pricina unui astfel de număr a fost binecuvântată ziua [a şaptea], cu atât mai mult trebuie să
primească binecuvântarea ziua cea dintâi, mai cu seamă că Moise a numit-o pe ea „una". Căci monada este întru
totul nenăscută. Dar acest număr unu - spun aceia - este născut şi multiplu al fiecărui număr dintre cele ce se află
înlăuntrul unei decade, în vreme ce numărul şapte nu este născut din nici un număr dinlăuntrul decadei şi de
aceea este feciorelnic. Fie dar feciorelnic acest număr şapte, întrucât nu naşte deloc; cu toate că nu trebuie
neapărat să fie aşa, dar fie, totuşi; însă numărul care nu naşte puţine, ci multe [alte numere], cu cât naşte mai
multe, cu atât este mai departe de feciorie. Iar numărul şapte, înmulţit şi compus, nu dă naştere nici unui număr
dintre cele ce se află înlăuntrul decadei, dar dă naştere, în schimb, multora dintre cele ce sunt mai mari decât
decada. Aşa că în ce fel este numărul şapte feciorelnic? Încercând însă potrivnicii mei să scape de judecăţile cu
care i-am prins, se înalţă la lună şi la ciclul ei, arătând că acesta se întemeiază pe numărul şapte, fiecare pătrar
având câte şapte zile, că tot atâtea zile este lună plină şi iarăşi şapte zile lună nouă. Însă acei oameni nu ştiu că,
dacă din această pricină este vrednic de cinstire numărul şapte, apoi şi celelalte numere sunt nu mai puţin
vrednice de cinstire, şi mai cu seamă, dintre toate, începătura tuturor acestor numere. Căci una singură este
lumea cunoscută cu simţurile şi unul singur este cerul întreg, nu două sau mai multe; şi este un singur soare în
lume şi o singură lună este, ca să nu spun că toate de un singur Ziditor au fost făurite, Cel ce este Dumnezeu

înainte de toate şi prin toate şi peste toate. Şi El este propovăduit celor bine şi pe deplin înţelegători ca fiind cu
adevărat Unul singur.
5. Dacă rotund este fiecare dintre astre şi rotunde sunt şi orbitele lor, această lume fiind circulară, la rându-i
cercul [este alcătuit] din două elemente: punctul şi linia; iar în afară de acestea două nu poate exista, între cele
cunoscute cu simţurile, nimic mai însemnat; aşadar numărul doi este cel mai folositor şi cel mai trebuincios
pentru firea întreagă. Dar întrucat nu numai linia, ci şi suprafaţa face parte din lumea creată, de aceea şi numărul
trei se bucură de întâietate printre numere, şi asta fără să mai înfăţişez toate celelalte virtuţi ale acestui număr. Şi
dacă fiecare dintre numerele care au fost arătate mai înainte nu este numai rotund, dar şi cubic şi sferic, aceasta
este cu neputinţă fără numărul patru. Căci aceste numere au trebuinţă, cu tot dinadinsul şi de o altă dimensiune.
De ce nu s-ar găsi şi numărul patru, deopotrivă, printre numerele ce se bucură de întâietate? Însă şi numărul cinci
este însemnat prin însuşiri asemănătoare şi încă mai mult decât celelalte numere, numărul şase. Pentru că
numărul şase, înaintea celorlalte numere, cel dintâi se află printre numerele perfecte prin părţile sale proprii, de
aceea şi lumea a fost desăvârşită potrivit cu acest număr.
6. Aşadar, cei care prea măresc numărul şapte au dat uitării nu numai acest număr, ci pur şi simplu orice alt
număr. Căci fiecare număr, cu drept cuvânt, se bucură de îndestule temeiuri de laudă şi de întâietate. Întrucât
numărul a fost creat de Dumnezeu împreună cu toate celelalte, iar cele create de Dumnezeu sunt toate frumoase
şi bune foarte, aşa
precum însuşi Ziditorul a mărturisit prin Moise. Şi dacă cineva, luând o parte a unui număr, o va cerceta cu
luare-aminte, va găsi că este bună, ba chiar foarte bună şi că se potriveşte de minune cu analogiile ce se pot face
cu el şi cu celelalte principii. Fiindcă o zi nu se deosebeşte de celelalte zile printr-un număr, întrucât Moise nu
spune că Dumnezeu S-a făcut proslăvitor al numărului vreunei zile, ci Moise arată că Dumnezeu a lăudat cele
săvârşite de El în fiecare zi. Deci nici cea de-a şaptea zi nu este lăudată, între celelalte zile, din pricina numărului
ei. Aşadar, vom spune din ce pricină Dumnezeu a lăudat şi a sfinţit ziua a şaptea, osebit de celelalte, luând chiar
din cuvintele lui Moise temeiurile acestei lămuriri. Căci zice Scriptura: „Iar în ziua a şaptea S-a odihnit
Dumnezeu de toate lucrările Sale, pe care le-a făcut" [Facerea 2, 2]. Apoi zice că „a binecuvântat Dumnezeu ziua
a şaptea şi a sfinţit-o" şi îndată adaugă şi temeiul binecuvântării, spunând iarăşi că „într-nsa S-a odihnit de toate
lucrările Sale pe care începuse să le săvârşească" [Facerea 2, 2-3, după Septuaginta]. Prin urmare, există lucrări
ale lui Dumnezeu pe care El nu a început să le facă, nici nu a încetat să le săvârşească, aşa precum însuşi
Domnul ne-a dezvăluit nouă, spunând: „Tatăl Meu până acum lucrează; şi Eu lucrez" [Ioan 5, 17].
7. Aşadar, vrând Dumnezeu să ne înfăţişeze cunoaşterea deplină a unor asemenea fapte şi să arate că unele ca
acestea trebuie căutate mai mult decât toate cele ce sunt cunoscute cu simţurile, a binecuvântat şi a sfinţit ziua a
şaptea, în care s-a oprit din lucrarea celor ce încap sub simţuri, întrucât acea zi era, prin zăbavă şi răgaz, ca o

înălţare de la cele de jos şi de puţin preţ, către cele ce erau mai bune şi mai presus de lume. Căci, ca să grăim ca
marele Dionisie [Areopagitul], Dumnezeu a ieşit din Sine datorită prea plinului bunătăţii Sale [Despre numele
divine, 4,13]. Fiindcă El coboară din starea care le întrece pe toate spre starea obştească a celor ce există, prin
puterea Sa cea mai presus de fire şi nedespărţită de El. Ca un iubitor de oameni coborând Dumnezeu, pe cât voia
şi trebuia, a zidit în şase zile această lume a noastră ce încape sub simţuri, iar în a şaptea zi s-a reîntors în chip
dumnezeiesc la înălţimea Sa, pe care de altfel nu o părăsise şi a arătat că este binecuvântată odihna din ziua a
şaptea. El ne învaţă a căuta să intrăm, în măsura în care este cu putinţă, în acea odihnă, care este vedere
duhovnicească a minţii noastre şi înălţare spre Dumnezeu. Dar şi Apostolul ne îndeamnă, în cuvinte desluşite la
această odihnă. Căci, înfăţişând cuvântul grăit de Dumnezeu prin Psalmist cu privire la neamul iudeilor: „M-am
jurat întru mânia Mea: «Nu vor intra întru odihna Mea»" [Psalmi 94, 12], Apostolul adaugă: „căci undeva,
despre ziua a şaptea, a zis astfel: «şi S-a odihnit Dumnezeu în ziua a şaptea de toate lucrările Sale»" [Evrei 4, 4],
iar după puţine alte cuvinte, scrie: „Să ne silim, deci, ca să intrăm în acea odihnă..." [Evrei 4, 11], fiindcă cel ce
intră într-însa se odihneşte şi el de toate lucrările lui, precum şi Dumnezeu de ale Sale.
8. Dar doriţi voi să aflaţi în chip mai desluşit ce este această odihnă şi cum putem să intrăm şi noi în ea? Dacă
am cunoaşte noi lucrările pe care Dumnezeu nu le-a început, întrucât ele sunt fără de înce-put, încă şi mai mult
am înţelege această odihnă şi intrarea în ea. Deci care sunt lucrările acestea? Să ne dea şi nouă răspuns, pentru
început, Psalmistul şi Proorocul, cel ce scrie cu privire la Dumnezeu: „Lucrările mâinilor Lui, adevăr şi judecată"
[Psalmi 110, 7]. Aşadar lucrarea cea fără de început a lui Dumnezeu este cunoaşterea celor ce există şi preştiinţa
celor ce vor fi în viitor, despre care de va vorbi cineva, nu se va îndepărta de la adevăr. Şi această lucrare
dumnezeiască fără de început şi fără de sfârşit stă în judecată şi preştiinţă întrucât cele ce există aveau trebuinţă,
încă dinainte de existenţa lor, de judecată şi de preştiinţă. Şi era de trebuinţă să existe aceasta şi după ivirea lor,
ca nu cumva ele să dispară oarecând; unele pentru folosul lor, altele pentru folosul cel de obşte, trebuiau să se
ivească din nou, renăscând după o vreme, iar altele să rămână neschimbate. Lucrarea cea fără de început a lui
Dumnezeu înseamnă întoarcerea în Sine, căci El Se mişcă, fără de început, întru contemplarea de Sine.
9. Cercetând cu luare aminte, multe s-ar putea vedea din cele asemenea lucrărilor acestora. Dacă fiecare dintre
noi, fraţilor, ar părăsi grijile care îl ţin legat de cele de jos şi-i pricinuiesc multe suferinţe, ca şi osteneala întru
acestea, plecându-şi urechile şi supunându-se învăţăturii Duhului Sfânt, cu întâietate ar fi lăudat de către
Domnul, Care nu încuviinţează grija de multe a Martei, cu toate că osteneala acesteia era pentru El. Maria însă,
spune Evanghelia, stând aşezată lângă El şi ascultând cuvântul învăţăturii Lui, s-a învrednicit de partea cea bună,
care nu se va lua de la ea [vezi Luca 38-42].
10. Vezi lucrarea cea fără de sfârşit şi fără de odihnă? După aceea, luând în minte cuvintele învăţăturii Duhului
Sfânt şi ostenindu-te cu ele, apoi dând întâietate acestor cuvinte în cugetul sufletului mai degrabă decât oricărui

alt gând pătimaş şi pământesc, dobândind prin aceste cuvinte o preştiinţă a vieţii tale proprii spre mântuirea ta,
vei avea drept lucrare adevărul şi judecata în inima ta, după Psalmistul şi Proorocul care grăieşte adevărul. Dacă
vei îndepărta mintea ta de la orice cugetare - chiar dacă este ea bună - şi dacă te vei întoarce în întregime spre
tine însuţi, printr-o rugăciune stăruitoare şi necurmată, cu adevărat vei intra atunci şi tu în odihna dumnezeiască
şi vei dobândi binecuvântarea celei de-a şaptea zile, contemplându-te tu pe tine însuţi şi prin tine înălţându-te
spre vederea lui Dumnezeu; căci scopul rugăciunii - zice Scriptura - este răpirea către Domnul. Căci una singură
este pricina binecuvântării zilei a şaptea, pe care şi Moise, prin Lege, a arătat-o şi a statornicit-o spre odihnă, însă
odihnă numai pentru lucrările cele de folos trupului, căci pentru cele cuvenite sufletului Moise a poruncit să se
lucreze.
11. Însă Cel ce a făurit în şase zile Firea întreagă, a văzut mai dinainte şi aplecarea omului spre rău, şi
întoarcerea lui, din această pricină, spre pământ şi pierzania lui până în iad, şi robia lui şi învechirea şi
deşertăciunea întregii lumi din pricina omului, dar şi înnoirea acestei lumi, care avea să vină prin întruparea Sa
ca om. Această reînnoire se va împlini prin pogorârea în iad a lui Dumnezeu Care S-a făcut om, prin moarte şi
prin rechemarea de către El a sufletelor, făgăduită Sâmbăta. Iar lucrarea aceasta a zilei de Sâmbătă a văzut-o El
mai dinainte, pentru că, pe bună dreptate, El a învrednicit de binecuvântarea aceasta doar ziua de Sâmbătă. Dar
s-a pregătit aceasta în taină, în ziua a şaptea, adică în ziua de Sâmbătă, şi s-a petrecut totul şi s-a săvârşit întru
curăţenie. Iar timpul a fost chemat la starea de nestri-căciune în ziua a opta, prin învierea Domnului; de aceea a
şi fost numită acea zi de către noi cu un nume pe potrivă: Ziua Domnului. Astfel, ceea ce este ziua de Vineri
pentru cea de Sâmbătă, aceasta este ziua de Sâmbătă pentru cea de Duminică, fiind, în chip vădit, mai presus
Duminica decât Sâmbăta. Pe cât împlinirea şi adevărul sunt deasupra ei şi mai presus de început, de simbol şi de
umbră, pe atât demnitatea şi întâietatea Duminicii este mai presus prin scopul binecuvântat pe care îl are şi prin
obşteasca înviere din morţi nădăjduită în ea, şi prin intrarea deplină a celor vrednici în odihna veşnică a lui
Dumnezeu, şi prin readucerea lumii întregi la starea ei dintâi.
12. Aşadar, toate câte le-ar grăi cineva spre lauda zilei a şaptea privesc şi ziua a opta, cu o adăugire: anume că
această zi a opta este împlinirea celei de a şaptea. Căci Moise a adus cinstirea celei de-a opta zile, adică
Duminicii, în chip tainic. Fiindcă anul jubileu [al cincizecelea] este socotit de Moise ca an al iertării şi el îl
numeşte astfel [vezi Leviticul 25], şi nu este numărat cu săptămânile anilor socotiţi după Lege, ci este, după toţi
anii aceştia, al optulea an după ce a trecut ultima săptămână alcătuită din acei ani; atunci se iveşte el. Lucrul
acesta îl face Moise şi în sâmbetele sâmbetelor, după zile. Nu numai că Legiuitorul introduce, astfel, în chip
tainic, cinstirea celei de-a opta zile, pe care noi o numim Duminică, fiind o zi închinată Învierii Domnului nostru,
dar şi în sărbătoarea pe care a numit-o „a trâmbiţelor" numeşte această zi de sărbătoare „ieşire", adică sfârşit şi
împlinire a tuturor sărbătorilor. Deci despre această zi el spune, în chip limpede, că şi ziua a opta va fi numită

sfântă de către noi, oarecum vestind mai dinainte dumnezeirea Duminicii şi că este preasfântă şi vrednică de
cinstire, după ce toate sărbătorile statornicite de Legea cea Veche vor fi trecut.
13. Întrucât şi Moise, prin aceasta, a dat cinstire zilei a şaptea, ca uneia ce cu adevărat poartă cinstirea către ziua
a opta. Şi precum Legea dată prin Moise este vrednică de cinstire, însă în chip de călăuză către Hristos, tot astfel
şi ziua a şaptea este vrednică de cinstire, întrucât ea duce către ziua a opta, în care s-a petrecut Învierea
Domnului, căci şi aceasta este în a opta zi. Fiindcă aşa cum se socoteşte că ziua a opta vine după cea de-a şaptea
dintre zile, tot astfel şi tu, cercetând, vei găsi că învierea Domnului s-a petrecut în a ziua a opta, după cea de-a
şaptea a învierilor din morţi povestite în tot veacul [?]. Nu
numai fiindcă învierea s-a împlinit în ziua a opta, dar şi fiindcă era a opta zi faţă de cele numărate înainte de ea,
ziua a opta era şi cea dintâi pentru învierea nădăjduită de toţi cei care credeau în Hristos. Şi mai degrabă ea era o
înălţare din morţi, prin care Hristos este proclamat pârgă a celor adormiţi şi cel dintâi născut dintre morţi. În
acelaşi chip şi Duminica nu este numai a opta dintre zile, între cele numărate înainte de ea, dar ea este şi cea
dintâi dintre zilele ce vin după ea, întrucât ea însăşi este ziua nouă a reîntoarcerii neîncetate a zilelor şi ea este
cea dintâi dintre zile, pe care noi o numim Duminică, iar Moise nu o numeşte cea dintâi, ci „una", ca mai înălţată
decât celelalte, fiind ea o preînchipuire a veacului viitor, zi unică şi neînserată.
14. Vei înţelege, deci şi din cele ce urmează, întâietatea zilei de Duminică asupra altor sărbători. Căci, anul
învârtindu-se în cerc, aduce o singură dată orice altă zi de sărbătoare, dar ziua de Duminică ne-o aduce fiecare
lună de patru ori. Din această reîntoarcere la atât de dese răstimpuri, orice an ni se înfăţişează nouă, cu adevărat,
ca un an al iertării şi este un an primit de Domnul. De aceea şi Domnul ne-a învăţat să prăznuim această zi cu
fapta în fiecare săptămână, întrucât S-a arătat mai întâi ucenicilor Săi într-o casă, pe când Toma nu era de faţă, şi
S-a înfăţişat pe Sine viu, urându-le Pace, iar prin suflarea Sa proprie le-a reînnoit suflarea ce le fusese dată lor la
începuturi, hărăzindu-le acestora harul Duhului Sfânt şi dăruindu-le puterea dumnezeiască de a lega şi dezlega
păcatele. Astfel i-a făcut pe ei să fie împreună lucrători ai stăpânirii celei cereşti, grăind către dânşii: „Luaţi Duh
Sfânt; cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute" [Ioan 20, 23],
15. Această putere şi acest har le-a dăruit Domnul, arătându-Se în ziua aceea a învierii Sale, care era Ziua
Domnului, Duminica cea deplină. Apoi, lipsind El în zilele săptămânii, în a opta zi - pe care noi o ţinem drept
Duminică - a venit iarăşi în aceeaşi casă, ca să înnoiască sărbătoarea Sa şi să-l aducă la credinţă pe Toma, care se
îndoia. Căci, după spusele evanghelistului şi ucenicului celui iubit de Mântuitorul: „Şi după opt zile, ucenicii lui
erau iarăşi înăuntru şi Toma, împreună cu ei. Şi a venit Iisus, uşile fiind încuiate, şi a stat în mijloc şi a zis: Pace
vouă!" [Ioan 20, 26].
16. Vedeţi, dar, cum în ziua de Duminică au loc şi adunarea ucenicilor lui Hristos, şi venirea Domnului la ei?
Căci era o Duminică când El a stat mai întâi cu ei, adunaţi la un loc, iar după opt zile, întorcându-Se El, a stat

iarăşi cu cei adunaţi împreună. Şi Biserica lui Hristos închipuie în chip necurmat aceste adunări, săvârşindu-le
mai cu seamă în ziua de Duminică, iar noi, aflându-ne stătători în mijlocul vostru şi grăind cele de folos pentru
obşteasca mântuire, vă îndemnăm spre evlavie şi spre o viaţă cucernică.
17. Aşadar, nimeni, din nebăgare de seamă sau din grija de fiecare ceas pentru cele pământeşti, să nu părăsească
adunările acestea sfinte din ziua de Duminică, ce ne-au fost lăsate nouă de către Dumnezeu, pentru ca nu cumva,
părăsit fiind acela, cu drept cuvânt, de către Dumnezeu, să pătimească ceva asemenea celor pe care le-a avut de
întâmpinat Toma, care nu a venit la timpul potrivit. Iar dacă cineva, copleşit de griji, lipseşte o dată [de la
Biserică], să vină în ziua următoare, aducându-se pe sine în biserica lui Hristos, pentru ca nu cumva să rămână
nevindecat, bolind cu sufletul său de necredinţă, prin cuvintele şi faptele sale, fără să fie dus în locaşul de
tămăduire al lui Hristos şi fără să primească, asemenea dumnezeiescului Toma, leacul cel tămăduitor. Fiindcă
există nu numai cuvinte şi judecăţi, dar şi fapte şi lucrări ale credinţei (căci Scriptura spune: „Arată-mi credinţa
ta din faptele tale" [Iacov 2, 18]], de la care, dacă va cădea careva pe deplin, îndepărtându-se de biserica lui
Hristos şi dedându-se pe sine, în întregime, unor îndeletniciri deşarte, va avea o credinţă moartă, făcându-se pe
sine mort prin păcat.
18. Dar unii oameni vor fi nelămuriţi aflând că, fiind închise uşile, a intrat prin ele Hristos, Care era înveşmântat
în trup. Pe cât se pare, aceştia nu ştiu să judece cele duhovniceşti prin cugetări duhovniceşti şi să le recunoască
pe unele prin celelalte, după cum spune dumnezeiescul Apostol. Fiindcă, dacă nu s-a vătămat mitra Fecioarei
care L-a născut pe El după trup, întru nimic stricându-se, ci păstrând neatinse în timpul naşterii semnele fecioriei
sale, cu toate că în acea vreme [Maica Domnului] era înveşmântată într-un trup muritor şi pătimitor, ce este de
mirare dacă, devenind Hristos nemuritor cu trupul, deci dobândind acum un înveliş omenesc nemuritor, a intrat
prin uşile cele închise? Dar, de vreme ce El a avut pe deplin trupul său nemuritor şi nepătimitor, cum de avea
rănile şi împunsăturile în mâini şi în coaste? Căci Evanghelistul spune că Domnul i-a grăit lui Toma: „Adu
degetul tău încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea, şi nu fi necredincios, ci
credincios" [Ioan 20, 27]. Cum de avea atunci rănile acelea? Într-adevăr, un trup muritor şi în stare de pătimire
nu ar fi putut să arate răni şi împunsături şi să rămână în viaţă şi sănătos. Dar un trup nepătimitor şi nemuritor
putea să arate şi rănile, şi împunsăturile pe care le-a căpătat şi pe care le-a îndurat, putând, nu mai puţin, să
rămână nepătimitor şi nemuritor.
19. Mie tocmai aceasta îmi dă putinţa de a înţelege că cei ce suferă pentru Hristos poartă, ca pe o podoabă
veşnică, rănile. Precum cei ce fac caselor ferestre, ca să intre lumina, nu se împotrivesc cu nimic bunei paze a
zidirii, nedându-i locuinţei o înfăţişare urâtă, ci o împodobire foarte folositoare, aducând lumina înlăuntru şi
înlesnind celor ce se află în case vederea către cele din afară, în acelaşi chip sunt şi pătimirile în trup şi rănile
cele pentru Hristos. Căci acestea sunt, în chip osebit, însemnate purtătoare şi aducătoare ale luminii celei

neînserate. Însă ele sunt recunoscute mai ales din frumuseţea dumnezeiască şi din strălucirea lor, în vremea ivirii
acelei lumini, iar nu din urâciunea lor. Şi nefiind vătămătoare, prin nepătimirea lor, ele sunt aducătoare şi
dăruitoare de nemurire.
20. Trupul lui Hristos, care are înlăuntrul său iz-vorul luminii, strălucind el de acolo, îl luminează în chip
duhovnicesc pe cel ce se îndoieşte, ca să strige acela asemenea "Toma, cu o deplină înţelegere a celor
dumnezeieşti: „Domnul Meu şi Dumnezeul Meu!" [Ioan 20, 28]. Iar Domnul îi spune lui: „Pentru că M-ai văzut,
ai crezut. Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut!" [Ioan 20, 29], arătând că cei ce văd cu ochii lor nu au mai mult
drept la a fi lăudaţi decât cei pe care ei îi călăuzesc spre credinţa în Domnul. Dacă Domnul nu spune „cei ce vor
crede", ci „cei ce au crezut", El le grăieşte astfel prin puterea Sa cea dumnezeiască şi mai dinainte ştiutoare, Care
pe toate le cunoaşte înainte ca ele să fi fost, căci cele viitoare sunt pentru El asemenea celor ce s-au petrecut deja.
21. Ceea ce mie mi-a venit în cuget, aceasta o voi grăi către evlavia voastră. Căci văzând eu pe Toma, care nu era
de faţă, că a fost necredincios, însă atunci când s-a întâlnit cu acei ce au crezut nu s-a rătăcit deloc de la credinţa
sa, m-am socotit în mintea mea ca şi omul păcătos, dacă s-ar îndepărta doar de petrecerea împreună cu cei răi şi
dacă ar avea legături strânse cu oamenii drepţi, niciodată nu s-ar înşela asupra dreptăţii şi a mântuirii sufletului
prin acea dreptate. Faptul acesta cred eu că şi Psalmistul şi Proorocul îl arată în chip învăluit, fericind pe cei ce
se îndepărtează de adunarea celor răi şi vicleni, precum şi de călătoria împreună cu aceştia [Psalmi 1,1]. Iar alt
prooroc spune să nu te iei după cei mulţi, ca să faci rău [Ieşirea 23, 2]. Iar Înţeleptul spune: „Întru adunarea
păcătoşilor se va aţâţa foc [înţelepciunea lui Isus Sirah 16, 7], pe când cel ce merge alături cu cei înţelepţi va fi
înţelept.
22. Prin urmare, fraţilor, să ne unim şi să ne apropiem strâns de Biserica lui Dumnezeu, căci de ea tot omul cu
adevărat evlavios se ţine aproape şi în ea rămâne fără să se îndepărteze. Şi, când fiecare dintre noi intră în ea, să
privească luând seama la cei mai cucernici, căci este cu putinţă să îi cunoşti pe aceştia doar prin vederea şederii
lor în tăcere şi rugăciune. Deci priveşte cu atenţie pe cei mai evlavioşi, şi mai cu seamă pe cei care se tem de
Dumnezeu, şi ducându-te la ei, alătură-te lor şi dimpreună cu ei înfaţişează-te înaintea lui Dumnezeu. Iar, dacă
vei ieşi de aici după terminarea [Liturghiei], când este Duminică, încetează şi abate-te de la lucrările cele
pământeşti pentru Domnul, al Cărui nume îl poartă şi Duminica. Să cercetezi cu osârdie dacă mergi pe urmele
acelor Apostoli, înfrânându-te şi oprindu-te de la multele îndeletniciri, prin rugăciunea în linişte şi prin cântări de
psalmi şi prin petrecerea cea potrivită, dorind pe Domnul. Să te apropii de El şi să intri cu credinţă în odăiţa Sa
ca într-un loc ceresc, care are înlăuntru puterea cea sfinţitoare a Duhului Sfânt. Apoi şezi alături de Cel ce
locuieşte în ea, rămâi cu El pe cât poţi şi grăieşte cu El despre Dumnezeu şi despre lucrurile cele dumnezeieşti,
punând întrebări şi învăţând cu smerenie, cerând prin rugăciune ajutorul Său. Căci, de vei face aşa, va veni şi la

tine Hristos, o ştiu bine şi El va aduce pacea înlăuntrul cugetării sufletului tău şi va spori credinţa ta, şi îţi va da
ţie tărie, şi te va aşeza pe tine, la vremea potrivită, dimpreună cu cei aleşi, în Împărăţia Cerurilor.
23. De care fie ca noi toţi să avem parte, prin Cel ce acum a murit şi a înviat pentru noi, iar mai apoi va veni cu
slavă, Cel ce este Împăratul veacurilor, Hristos. Căci Lui I se cuvine slava în vecii vecilor. Amin.

Omilia 18 la Duminica Mironosiţelor

Învierea Domnului este înnoirea firii omeneşti şi plămădirea din nou a lui Adam cel dintâi, care fusese înghiţit de
moarte prin păcat şi reîntors prin moarte în pământul din care a fost plămădit; este întoarcerea omului la viaţa
cea fără de moarte. Nimeni dintre oameni nu l-a văzut pe Adam, la început, cum a fost plămădit şi dăruit cu
viaţă, căci în acel ceas nu exista încă nici un om; însă, după ce a luat duh de viaţă prin insuflarea dumnezeiască,
cea dintâi dintre toate făpturile omeneşti l-a văzut o femeie, căci Eva a fost cea dintâi fiinţă omenească creată
după Adam; tot astfel, pe cel de al doilea Adam, Care este Domnul, n-a fost om să-L vadă înviind din morţi, căci
nimeni dintre cei apropiaţi Lui nu se afla de faţă, iar ostaşii care păzeau mormântul, tulburaţi de frică, erau ca şi
morţi. Or, după ce a înviat El, cea dintâi care L-a văzut a fost o femeie , precum am auzit astăzi din Evanghelia,
cea după Marcu: "Şi înviind dimineaţa, în ziua cea dintâi a săptămânii, El S-a arătat întâi Mariei Magdalena..."
[Marcu 16, 9].
S-ar părea că Evanghelistul spune desluşit că ceasul în care a înviat Domnul era dimineaţa în zori, şi că mai întâi
s-a înfăţişat Mariei Magdalena, şi că această arătare s-a săvârşit în chiar ceasul învierii Sale. Însă Evanghelistul
nu spune aşa, după cum veţi afla dacă arătaţi un dram de răbdare: căci cu puţin mai înainte şi Marcu, la fel cu toţi
ceilalţi evanghelişti, spune că acea Marie a venit dimpreună cu celelalte purtătoare de mir la mormânt şi că,
văzându-l pe acesta gol, au plecat. De unde se vede că, chiar cu mult înainte de ceasul zorilor, când ea L-a
văzut, Domnul înviase deja. Iar pentru a arăta acel ceas, Marcu nu a spus simplu dimineaţa, ca mai jos, ci dis de
dimineaţă; aşadar, el vorbeşte aici despre ceasul în care, la orizont, ziua se îngână cu noaptea, după cum arată şi
Ioan când scrie că Maria Magdalena a venit la mormânt dis de dimineaţă, pe când era încă întuneric, şi a văzut
piatra ridicată de pe mormânt [Ioan 20, 1].
Aşadar, după Ioan, nu numai că ea a venit la mormânt în acel ceas, dar a şi plecat de acolo fără să-L fi văzut pe
Domnul. Căci a fugit să-i caute pe Petru şi pe Ioan, dându-le de veste nu că Domnul înviase, ci că fusese luat
din mormânt, ceea ce dovedeşte că ea nu ştia încă de învierea Sa. Prin urmare, Domnul nu S-a arătat Mariei în
primul ceas al zilei, ci ea L-a văzut după ivirea zilei depline.
Totuşi evangheliştii au vestit în chip ascuns un fapt pe care îl voi descoperi evlaviei voastre; căci cea dintâi
dintre toţi oamenii care a primit vestea cea bună a învierii Domnului - aşa cum se cuvenea şi era drept - a fost
Născătoarea de Dumnezeu; iar ea a primit vestea chiar de la Domnul. Ea a fost cea care, înaintea tuturor, a ştiut
că El înviase, cea care s-a bucurat de cuvântul Său dumnezeiesc şi nu doar că L-a văzut cu ochii şi L-a auzit cu
urechile, dar tot ea a fost cea dintâi şi singura care I-a atins cu mâinile ei picioarele neprihănite, deşi
evangheliştii nu spun în chip limpede toate acestea, nevrând ca tocmai Mama să fie adusă drept martoră, spre a
nu da prilej de bănuială celor necredincioşi. Însă întrucât noi, acum, prin harul Celui înviat, grăim cuvântul
nostru către cei credincioşi, iar prilejul sărbătorii de astăzi ne îndeamnă să cercetăm cu luare aminte toate cele
privitoare la Mironosiţe, luând încredinţare de la Cel ce a spus că "nu este nimic ascuns, care să nu se dea pe
faţă" [Luca 8, 17], vor fi dezvăluite de noi şi acestea.

Aşadar, Mironosiţele sunt femeile care au însoţit-o pe Maica Domnului şi au rămas alături de ea în vremeapătimirii celei mântuitore [a Domnului], apoi s-au silit să ungă cu mir trupul Mântuitorului. Căci, atunci când
Iosif şi Nicodim au cerut şi au primit de la Pilat trupul învăţătorului, l-au pogorât de pe Cruce, l-au învelit în
pânza de in îmbibată cu miresme, l-au aşezat într-un mormânt săpat în stâncă şi au pus o piatră mare la gura
acestuia, Maria Magdalena şi cealaltă Marie - spune Marcu - erau de faţă, dinaintea mormântului. Iar spunând
"şi cealaltă Marie", Marcu o arată în chip desluşit pe Maica Domnului. Şi dacă ea este numită mama a lui
Iacov şi a lui Iosif, e pentru că aceştia erau fiii lui Iosif, logodnicul Maicii Domnului. Acestea n-au fost singurele
care erau de faţă la punerea Domnului în mormânt: mai erau şi alte femei, după cum arată Luca: "Şi urmându-L
femeile, care veniseră cu El din Galileea, au privit mormântul şi cum a fost pus trupul Lui... Iar ele erau: Maria
Magdalena şi Ioana şi Maria lui Iacov şi celelalte împreună cu ele..." [Luca. 23, 55; 24, 10].
Acestea, stă scris, s-au întors ca să cumpere miresme şi mir [vezi Luca, 23, 56]: căci încă nu cunoşteau, în chip
limpede, că El este cu adevărat mireasma vieţii pentru cei ce vin la El cu credinţă, precum mirosul morţii le este
hărăzit celor ce rămân până la capăt necredincioşi; iar mireasma veşmintelor Sale, adică a trupului Său, este mai
presus decât toate miresmele; şi numele Său este mir revărsat, prin care lumea întreagă s-a umplut de bună
mireasmă a Dumnezeirii. Totuşi, dacă Ele au pregătit miruri şi miresme, au făcut-o, pe de o parte, în cinstea
Celui ce zăcea în mormânt şi, pe de altă parte, spre acoperirea mirosului greu al trupului ce urma să putrezească;
fiindcă socoteau că astfel, mulţumită ungerii lor, cei care vor dori se vor putea apropia de trup.
Aşadar, după ce au pregătit mirul şi miresmele, s-au odihnit Sâmbătă, după poruncă. Căci, într-adevăr, încă nu
înţeleseseră care era adevăratul Sabat, nici nu cunoscuseră acea Sâmbătă binecuvântată mai presus de toate,
care a strămutat firea noastră din străfundurile adânci ale iadului către înălţimile cele prealuminoase, cereşti şi
dumnezeieşti.
Precum spune Luca: "Iar în prima zi de după sâmbătă (Duminică), foarte de dimineaţă, au venit ele la mormânt,
aducând miresmele pe care le pregătiseră" [24, 1].
Iar Matei scrie: "După ce a trecut sâmbătă, când se lumina de ziua întâi a săptămânii (Duminică)..." [28, 1], şi
zice că erau două femeile care veniseră.
Iar Ioan scrie: "... dis de dimineaţă, fiind încă întuneric..." [Ioan 20, 1] şi spune că Maria Magdalena era singura
care a venit.

În sfârşit, Marcu grăieşte: "Şi dis de dimineaţă, în prima zi a săptămânii (Duminică)..." [Marcu 16, 2] şi arată că
trei erau femeile ce veniseră. Aşadar, toţi evangheliştii vorbesc despre ziua întâi a săptămânii, despre Duminică.
"După sâmbătă", "când se lumină", "foarte de dimineaţă", "dis de dimineaţă, fiind încă întuneric", toate acestea
înseamnă: în ceasul din preajma zorilor, când se îngemănează lumina cu întunericul; e ceasul în care răsăritul
începe să strălucească la orizont, vestind ziua. Privind de departe, se poate vedea că o geană de lumină colorează
cerul în preajma ceasului al nouălea al nopţii, astfel încât mai rămân trei ore până să se facă lumină deplină.
Doar că evangheliştii par să nu fie întru totul de acord asupra acestui ceas şi asupra numărului femeilor. Precum
am spus, Mironosiţele erau multe, iar ele nu au venit la mormânt o singură dată, ci în două sau trei rânduri, mai
multe împreună, nu aceleaşi de fiecare dată, însă toate de dimineaţă. Aşadar, n-au venit toate la acelaşi ceas: doar
Maria Magdalena, singura dintre celelalte, a revenit şi a rămas mai mult. Deci fiecare dintre evanghelişti,
spunând că n-au venit împreună decât o singură dată, trece sub tăcere celelalte veniri. Dar pentru mine, care am
pus laolaltă spusele tuturor evangheliştilor, după cum v-am arătat la început, Maica Domnului este aceea care a
venit mai întâi dintre toate la mormântul Fiului şi Dumnezeului ei, luând-o înaintea Mariei Magdalena. Aceasta
mi-o arată mai cu seamă Evanghelistul Matei, care spune: "... au venit Maria Magdalena şi cealaltă Marie" adică, fără îndoială, Maica Domnului - "ca să vadă mormântul. Şi iată, s-a făcut cutremur mare, că îngerul
Domnului, coborând din cer şi venind, a prăvălit piatra şi şedea deasupra ei. Şi înfăţişarea lui era ca fulgerul şi
îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Şi de frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau şi s-au făcut ca morţi" [Matei
28, 1-4].
Aşadar, toate celelalte femei au venit după cutremurul de pământ şi după fuga păzitorilor; ele au găsit
mormântul deschis şi piatra rostogolită. Maica Fecioară era de faţă când a fost cutremurul, când a fost
rostogolită piatra, când a fost deschis mormântul, fiind de faţă şi paznicii lui, chiar dacă erau căzuţi la pământ de
frică. De aceea, după cutremur, de îndată ce s-au ridicat, nu s-au gândit decât la fugă. Însă Maica Domnului se
desfăta cu această privelişte, fără a le împărtăşi teama. Iar mie mi se pare că pentru ea, în primul rând, s-a
deschis acel mormânt dătător de viaţă. Fiindcă pentru ea, înainte de toate, şi apoi prin ea, toate câte sunt sus în
cer şi jos pe pământ s-au deschis nouă ; pentru ea a străfulgerat astfel îngerul încât, deşi ceasul acela era încă
învăluit în beznă, a putut vedea nu numai mormântul gol, dar şi cele din mormânt [giulgiurile şi mahrama]
aşezate de o parte, ca tot atâtea mărturii ale trezirii din morţi a Celui ce fusese înmormântat.
Desigur, îngerul vestitor era însuşi Gavriil. Căci, de îndată ce a văzut-o pe Maica lui Dumnezeu grăbind către
mormânt - el, care odinioară îi grăise: "Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu" [Luca 1, 30] -, se
grăbeşte [la rându-i] să coboare şi în acea zi, ca să-i grăiască din nou aceleaşi cuvinte celei de-a pururea
Fecioare, vestindu-i învierea din morţi a Celui Născut din ea fără de sămânţă, să ridice piatra şi să arate
mormântul gol şi giulgiul, întărind astfel, pentru ea, vestea cea bună. Căci stă scris: "Iar îngerul, răspunzând a

zis femeilor: Nu vă temeţi, căci ştiu că pe Iisus cel răstignit II căutaţi. Nu este aici, căci S-a sculat, precum a zis;
veniţi de vedeţi locul unde a zăcut" [Matei 28, 5-6]. El spune: "Chiar dacă îi vedeţi pe paznici cutremuraţi de
frică, nu vă temeţi; căci eu ştiu că voi II căutaţi pe Iisus cel răstignit, dar El S-a trezit, nu mai este aici. Nu
numai că închizătorile, zăvoarele, peceţile iadului, ale morţii şi ale mormântului nu-L pot ţine, ci, mai mult, El
este Domnul nostru, al îngerilor celor nemuritori şi cereşti, singur Domn al lumii întregi; "Veniţi de vedeţi locul
unde a zăcut. Şi degrabă mergând, spuneţi ucenicilor Lui că S-a sculat din morţi..." [Matei 28, 6-7]".
Şi s-au dus ele degrabă "cu frică şi cu bucurie mare" [Matei 28, 8]. Iar mie îmi pare că Mariei Magdalena, ca şi
celorlalte femei care au mers atunci împreună la mormânt, le era întrucâtva teamă. Căci ele nu înţeleseseră încă
puterea celor grăite de către înger şi nici nu izbutiseră să primească în întregime lumina, ca să o vadă şi să o
înţeleagă pe deplin: însă Maica Domnului a simţit marea bucurie despre care vorbeşte Matei; înţelegând
cuvintele îngerului şi fiind cuprinsă toată de lumină - ea, care era pe deplin curată şi plină de dumnezeiescul har;
ea, care dăduse crezare arhanghelului, întrucât acesta se arătase deja de multă vreme vrednic de încredere, prin
faptele sale - cum oare, fiind de faţă la toate aceste întâmplări, ar fi putut Fecioara cea plină de dumnezeiasca
înţelepciune să nu fi înţeles ceea ce s-a înfăptuit?
Căci a văzut:








cutremurul de pământ, acel mare cutremur de pământ,
pe îngerul cel din ceruri pogorâtor, acel înger strălucitor ca fulgerul,
spaima de moarte a paznicilor,
rostogolirea pietrei,
mormântul cel gol,
minunea cea mare a giulgiului care nu fusese dezlegat, ci era încă îmbibat de mir şi de aloe, arătânduse însă golit de trupul pe care-L infăşurase;

dar, mai cu seamă, a auzit Maica Domnului vestea dumnezeieştii bucurii pe care îngerul i-a adus-o.
Iar după auzirea vestirii celei bune, ele au plecat, iar Maria Magdalena, ca şi cum nu ar fi ascultat cele grăite
de înger (care, de altfel, nici nu glăsuise pentru ea ), nu ia seama decât la mormântul cel gol, nu şi la giulgiu : şi
aleargă să-i caute pe Simon Petru şi pe celălalt ucenic, precum spune Ioan [20,2].
Dar Fecioara Maică a lui Dumnezeu, însoţită de celelalte femei, s-a întors acolo de unde venise şi, precum spune
Matei, "iată Iisus le-a întâmpinat, zicând: Bucuraţi-vă!" [28, 9]. Vedeţi, aşadar, că mult înaintea Mariei
Magdalena, Maica lui Dumnezeu L-a văzut pe Acela Care pentru a noastră mântuire noastră a pătimit şi S-a
îngropat şi a înviat cu trupul? Căci spune Evanghelistul: "Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele Lui şi I sau închinat" [Matei 28, 9].

Aşa precum, aflându-se în tovărăşia Mariei Magdalena, Maica Domnului a fost singura care a auzit vestea cea
bună a învierii şi a înţeles puterea acelor cuvinte, tot astfel, aflându-se în tovărăşia celorlalte femei, ea a ieşit în
întâmpinarea Fiului şi Dumnezeului ei; ea cea dintâi dintre toate L-a văzut şi L-a recunoscut pe Cel înviat şi,
căzând la picioarele Lui, le-a îmbrăţişat, devenind Apostol pe lângă Apostolii Săi. Iar faptul că Maria Magdalena
nu era împreună cu Maica Domnului când aceasta s-a întors de la mormânt şi când Domnul i S-a arătat şi a grăit
cu ea, îl aflăm de la Ioan, care spune: "Deci ea a alergat şi a venit la Simon Petru şi la celălalt ucenic, pe care-l
iubea Iisus, şi le-a zis: "Au luat pe Domnul din mormânt şi noi nu ştim unde L-au pus" [Ioan 20, 2]. Dar dacă La văzut, dacă L-a atins cu mâinile ei, dacă L-a întâlnit şi L-a ascultat, cum a putut spune cuvinte că acestea: "Lau luat" şi "nu ştim unde"? Însă, după ce Petru şi Ioan au alergat la mormânt, după ce şi ei au văzut giulgiul şi
după ce s-au întors de-a-colo, "Maria stătea afară lângă mormânt plângând" [Ioan 20, 11].
Vedeţi, dară, că nu numai că ea [Maria Magdalena] nu-L văzuse încă, dar nici măcar n-avusese parte de
copleşitoarea bucurie de a-L auzi? Iar când îngerii care erau de faţă au întrebat-o: "Femeie, de ce plângi?" [Ioan
20, 15], ea nu le vorbeşte, în răspunsul ei, decât despre Cel mort. Şi când, întorcându-se ea, L-a văzut pe Iisus,
tot n-a înţeles, ci fiind întrebată de El: "De ce plângi?", a răspuns în cuvinte asemănătoare, până când Domnul,
chemând-o cu numele ei, a arătat că este viu. Atunci, căzând şi ea înaintea Lui şi căutând să-I îmbrăţişeze
picioarele, L-a auzit spunându-i: "Nu te atinge de Mine!" [Ioan 20, 17]; iar prin acest cuvânt aflăm că, atunci
când, pentru întâia oară, s-a arătat Maicii Sale şi femeilor care o însoţeau, El i-a îngăduit doar ei să se atingă de
picioarele Lui, chiar dacă Matei face ca această atingere să fie împărtăşită şi de celelalte femei, nevoind
Evanghelistul, din pricină pe care am pomenit-o la început, să vorbească desluşit despre rolul pe care Maica
Domnului l-a avut în acele împrejurări.
Căci, după ce Maria cea pururea Fecioară a venit cea dintâi la mormânt şi ea cea dintâi a primit vestea învierii
Lui, multe au fost cele care au venit şi au văzut piatra rostogolită, i-au auzit pe îngeri şi, întorcându-se după ce
priviseră şi ascultaseră, s-au despărţit. Iar unele, precum spune Marcu, "au fugit de la mormânt, că erau cuprinse
de frică şi de uimire, şi nimănui nimic n-au spus, căci se temeau" [Marcu 16, 8].
Celelalte, care o urmau pe Maica Domnului, au avut parte să-L vadă şi să-L asculte pe Domnul. Maria
Magdalena, însă, s-a dus la Petru şi la Ioan, cu care iarăşi s-a întors singură la mormânt; o dată plecaţi
aceştia, ea a rămas şi s-a învrednicit la rându-i de vederea învăţătorului, fiind apoi trimisă către Apostoli şi,
ducându-se la ei, le-a vestit tuturor, precum arată Ioan, că "a văzut pe Domnul şi acestea i-a spus ei" [20, 18].
Aşadar, după spusa lui Marcu, această întâlnire s-a petrecut dimineaţa devreme, deci când se luminase de ziua pe
deplin, zorile fiind trecute; dar tot Marcu susţine cu tărie că învierea Domnului şi întâia Sa arătare nu s-au
petrecut atunci.

De asemenea, am cercetat cele privitoare la Mironosiţe şi la felul în care cele patru Evanghelii se potrivesc
întreolaltă. Dar ucenicii, auzind în ziua aceea a învierii, de la mironosiţe, de la Petru, de la Luca şi de la Cleopa,
că Domnul trăieşte şi că a fost văzut de către ei, nu le-au dat crezare; din această pricină au fost certaţi de către
El mai târziu, când S-a arătat lor şi erau adunaţi toţi la un loc. După ce El S-a înfăţişat viu faţă de mulţi şi de
multe ori, nu numai că au crezut cu toţii în învierea Sa, dar au şi vestit-o pretutindeni, căci " în tot pământul a
ieşit vestirea lor, şi la marginile lumii cuvintele lor" [Psalmi 18, 4] şi "Domnul lucra cu ei şi întărea cuvântul,
prin semnele care urmau" [Marcu 16, 20].
Se vede că minunile erau neapărat de trebuinţă, până ce Cuvântul a fost vestit în întreaga lume. Căci, totuşi, este
nevoie şi de semne, şi de minuni pentru a întări adevărul vestirii, dar este nevoie [numai] de semne, nu şi de
minuni, pentru a-i ajuta pe cei ce au primit Cuvântul, dacă l-au crezut ei cu tărie. Şi cine oare sunt aceştia? Cei
care-şi arată credinţă prin fapte. Căci stă scris: "... arată-mi credinţa ta după fapte şi eu îţi voi arăta, din faptele
mele, credinţa mea " [Iacov 2, 18] şi "Cine este, între voi, înţelept şi priceput? Să arate, din buna-i purtare,
faptele lui..." [Iacov3, 13]. Căci cine va putea crede că nutreşte gânduri mari, înalte, dumnezeieşti şi, precum se
spune, cereşti (precum sunt gândurile evlaviei), dacă săvârşeşte fapte rele şi este ţintuit de pământ şi de cele
pământeşti?
Nu este, deci, de nici un folos, fraţilor, dacă spune careva că are credinţă în Dumnezeu, dar nu are şi faptele
potrivite credinţei sale.

 Căci spre ce folos le-au fost fecioarelor nebune candelele lor fără de untdelemn, adică [fără de] faptele
dragostei şi ale milosteniei [vezi Matei 25, 1-13]?
 Ce folos a avut acel om bogat care se cocea în focul nestins din pricină că fusese nemilos cu Lazăr,
atunci când 1-a chemat pe părintele său Avraam [vezi Luca 16, 19-31]?
 Iar celui ce nu a dobândit, prin faptele sale bune, un veşmânt potrivit cu nunta cea dumnezeiască şi cu
acea cămară a neputrezirii, la ce i-a folosit că va fi răspuns chemării la nuntire [vezi Matei 22, 12]?
Căci el a fost chemat şi s-a dus având credinţa întreagă, şi a fost chemat dimpreună cu acei oaspeţi
sfinţi, dar a fost alungat şi făcut de ruşine, ca unul ce era înveşmântat în josnicia obiceiurilor şi faptelor
sale, şi fiind fără de milă legat de mâini şi de picioare, a fost aruncat în gheena focului, unde este
plângerea şi scrâşnirea dinţilor.
De care fie să nu se facă părtaş nimeni dintre cei chemaţi de către Hristos, ci cu toţii să arate prin credinţa lor o
viaţă potrivită acestei credinţe, şi să intre în cămara de nuntă a bucuriei celei fără de sfârşit, petrecând în vecii
vecilor dimpreună cu sfinţii, în lăcaşurile preafericiţilor.
Amin.

Omilia 19 la istoria evanghelică despre femeia samarineancă

În răstimpul tuturor acestor zile care au trecut, ce sunt în număr de cincizeci, prăznuim noi învierea din morţi a
Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ţinând-o noi pe aceasta mai presus de celelalte
sărbători, pe temeiul însemnătăţii ei.

Numărul acesta de zile cuprinde pomenirea din fiecare an a întoarcerii Sale în cer, iar această pomenire arată
deosebirea între Domnul Care a înviat din morţi şi robii care cândva vor trăi din nou.

Fiindcă toţi aceia care s-au sculat din morţi, au fost sculaţi de către alţii, iar, murind ei din nou, s-au întors în
pământ; însă Hristos, când S-a sculat din morţi, moartea nu L-a stăpânit deloc şi El singur S-a sculat pe Sine
după trei zile. Iar El nu S-a întors în pământ, ci S-a dus înălţându-Se în cer, făcând El ca frământătura din care
suntem plămădiţi să fie aşezată pe acelaşi tron cu Tatăl şi să fie asemenea lui Dumnezeu.

Din această pricină, El Singur S-a făcut început al viitoarei noastre învieri şi jertfă de pârgă a celor adormiţi, Cel
dintâi născut dintre morţi şi Părinte al veacului ce va să vie.
Căci, precum în Adam toţi au murit, fie păcătoşi, fie drepţi, tot astfel prin Hristos toţi vor primi viaţă, şi drepţii,
şi păcătoşii.

„Dar fiecare în rândul cetei sale: Hristos începătură, apoi cei ai lui Hristos, la venirea Lui, după aceea,
sfârşitul, când Domnul va preda împărăţia lui Dumnezeu şi Tatălui, când va desfiinţa orice domnie şi orice
stăpânire şi orice putere. Căci El trebuie să împărăţească până ce va pune pe toţi vrăjmaşii Săi sub picioarele
Sale. Vrăjmaşul cel din urmă care va fi nimicit este moartea” [ I Corinteni 15, 23-26], la învierea cea obştească,
la ultimul sunet de trâmbiţă. „Că trebuie ca acest trup stricăcios să se îmbrace cu nestricăciune şi acest trup
muritor să se îmbrace în nemurire” [I Corinteni 15, 53].

Invierea Domnului ne este nouă aducătoare de un atât de mare dar încât de aceea noi o prăznuim numai pe ea
într-un răstimp de zile atât de îndelungat, ca pe una ce este nemuritoare şi nepieritoare şi veşnică. Noi
preînchipuim prin aceste zile şi fericirea sfinţilor, care este dincolo de orice suferinţă şi întristare şi suspin;
veselie şi sărbătoare se află în ea, dumnezeiască bucurie necurmată şi neschimbătoare. Căci acolo se află
sălaşul celor ce se bucură cu adevărat.

De aceea şi mai înainte de aceste zile harul Duhului Sfânt a rânduit să petrecem noi Păresimile în post, în veghe,
în rugăciune şi în nevoinţă deplină cu toate virtuţile. Pentru că prin aceste patruzeci de zile se arată viaţa celor
mântuiţi în veacul acesta, care nu este altceva decât pocăinţă şi viaţă de Dumnezeu iubitoare. Iar prin ceea ce
urmează la capătul acestor patruzeci de zile, pe care l-am ajuns de-acum, se arată odihna şi desfătarea pe care le
vor primi cei ce trăiesc aici pentru Dumnezeu, ostenindu-se din răsputeri.

Din această pricină sunt Păresimile, având legată de ele pomenirea patimilor celor aducătoare de mântuire ale
Domnului, iar postului i se pune capăt după a şaptea săptămână. Fiindcă această a cincizecea zi cuprinde şi
îmbrăţişează, în chip simbolic, şi mutarea de pe pământ în cer, şi pogorârea şi dăruirea dumnezeiescului Duh.
Intrucât veacul acesta este înşeptit şi este alcătuit din patru epoci şi părţi şi stihii, şi aduce sărbătoarea
Cincizecimii pentru aceia care, în el, se fac pe sine părtaşi prin fapte ai patimilor lui Hristos.

Această sărbătoare a Cincizecimii începe în săptămâna a opta şi se sfârşeşte într-a opta săptămână şi în
săptămâna cea vrednică de multă cinstire, cea care întrece numărul perfect (In original: quaternarul - termen
tehnic al doctrinei pitagoreice, referitor la ansamblul numerelor 1,2,3, 4, care, însumate, au drept rezultat
numărul 10, considerat de această doctrină drept numărul desăvârşit, întruchipând perfecţiunea), prin Invierea
Domnului şi prin înălţarea ce urmează după ea, care înfăţişează învierea neamului omenesc şi ridicarea o dată cu
ea a celor vrednici în văzduhuri, spre întâmpinarea cea dumnezeiască şi petrecerea, şi odihna alături de
Dumnezeu, în veacurile cele de apoi.
Insă aceasta va fi la vremea ei. Iar Domnul, înainte de pătimirea şi de învierea Sa, a vestit Evanghelia împărăţiei,
arătând ucenicilor că nu numai dintre iudei se va face alegerea celor vrednici de credinţă şi de moştenirea cea
veşnică făgăduită de El, ci alegerea se va face şi dintre neamurile păgâne, după glăsuirea Evangheliei citite azi
în auzul tuturor: „Deci a venit la o cetate a Samariei, numită Sihar, aproape de locul pe care Iacov l-a dat lui
Iosif, fiul său; şi era acolo fântâna lui Iacov” [Ioan 4, 5-6].

Fântână numeşte Evanghelistul un izvor, căci apa era de izvor, precum se vădeşte din cele ce urmează. Şi ea
[fântâna] era a lui Iacov, pentru că el o săpase, iar locul pe care Iacov i-l dăduse lui Iosif este Sichemul. Pentru că
Iacov, dându-şi ultima suflare în Egipt, a spus lui Iosif şi a rânduit: „Iată eu mor; dar Dumnezeu va fi cu voi şi
vă va întoarce în ţara părinţilor voştri. Deci eu îţi dau ţie, peste ceea ce au fraţii tăi, Sichemul, pe care l-am luat
eu cu sabia mea şi cu arcul meu din mâinile Amoreilor” [Facerea 48, 21-22]. De aceea Sichemul a fost locuit

mai târziu de către seminţia lui Efraim, care a fost fiul întâi născut al lui Iosif, şi în jurul locului acestuia s-au
sălăşluit cele zece seminţii ale lui Israel, pe care le-a cârmuit Ieroboam apostatul.

Aceştia, întărâtându-L şi mâniidu-L deseori pe Dumnezeu şi nu o dată fiind părăsiţi de El, mai târziu au fost
prinşi robi în război, astfel încât în locul lor căpetenia asirienilor a adus felurite neamuri păgâne spre a se aşeza
în locul acela, numindu-i pe ei samariteni, după numele [stăpânului] muntelui Şemer [vezi III Regi 16, 24]. Aşa
precum Iacov trecând pe acolo - cum povesteşte istoria - a supus Sichemul, tot astfel Hristos, în trecere pe acolo,
a supus Samaria. Dar Iacov - după cum el însuşi spune - l-a supus cu sabia şi cu arcul lui, adică spre nimicirea
şi pieirea celor dintâi locuitori ai săi, pe când Hristos a supus Samaria cu învăţătura şi cuvântul Său, spre
mântuirea ei.

Căci spune Evanghelistul că „Iisus, fiind ostenit de călătorie, S-a aşezat lângă fântână, şi era ca la al şaselea
ceas” [Ioan 4, 6].

Şi ceasul, şi locul, şi truda L-au făcut să Se aşeze pe cel înveşmântat în trup omenesc, aidoma trupului nostru.
Deci voind să se creadă aceasta şi cugetând la câştigul viitor, iată că S-a aşezat - zice Evanghelistul — astfel
lângă fântână, adică pur şi simplu S-a aşezat jos, El singur, precum unul dintre călătorii cei mulţi.

Căci ucenicii Lui se duseseră în cetate, să cumpere merinde. Şi şezând Hristos singur lângă fântână, a venit o
femeie din Samaria să scoată apă. Domnul, ca om, fiind însetat şi văzând că e rost să-şi potolească omeneasca
sete cu ajutorul ei, iar pe de altă parte, ca Dumnezeu, străvăzând că inima acelei femei era însetată de apa
mântuirii, deşi ea nu-L cunoştea pe Cel ce i-o putea da, S-a grăbit să Se descopere pe Sine acelui suflet ce dorea
[mântuirea].

Căci, aşa precum este scris, El Insuşi doreşte pe cei ce doresc [mântuirea], şi de aceea începe de acolo de unde va
fi bine primit, zicând către femeia aceea: „Dă-mi să beau apă!” [Ioan 4, 7]. Ea însă, înţeleaptă fiind şi băgând de
seamă că El este iudeu şi păzitor al poruncilor Legii, după veşmânt, după înfăţişare şi după buna-cuviinţă pe care
El o arăta, a grăit: „Mă minunez cum de ceri de băut de la o samarineancă!” [vezi Ioan 4, 9].

Pentru că iudeii nu aveau nici un amestec cu samarinenii, ca şi cum [aceştia din urmă] ar fi fost păgâni. Domnul
însă, binevoind să Se descopere pe Sine, prinse a grăi către ea: „Dacă ai fi ştiut darul lui Dumnezeu şi Cine este
Cel ce-ţi zice: «Dă-mi să beau apă!», tu ai fi cerut de la El, şi ţi-ar fi dat apă vie” [ Ioan 4, 10].

Vedeţi că Hristos mărturiseşte despre acea femeie, cum pe dată a cerut şi s-a făcut părtaşă la apa cu adevărat vie,
aşa precum a făcut după ce a aflat-o şi s-a desfătat cu ea mai târziu. Sinedriul iudeilor, şi în schimb, după ce a
întrebat şi a auzit în mod limpede cuvinte asemănătoare, L-a răstignit pe Domnul Slavei.

Dar care este darul lui Dumnezeu, căci El spune: „Dacă ai fi ştiut darul lui Dumnezeu…”. Lăsând noi deoparte
pe celelalte, [să băgăm de seamă că] Dumnezeul cel întrupat în om nu are scârbă de cei pe care iudeii îi socotesc
spurcaţi, iar aceasta până la chiar dăruirea apei de băut. Căci de ce dar însemnat şi de ce har mare nu-i
învredniceşte pe ei?

Pentru că El atât îi ţine de vrednici de iubit încât să primească nu numai cele ale iudeilor, ci să le dea lor o parte
din harismele Sale dumnezeieşti. (Dar ce zic eu „harismele Sale”? El Se dăruieşte chiar pe Sine Insuşi şi îi face
pe cei credincioşi să fie vase vrednice a primi dumnezeirea Sa. Căci, aşa precum mai înainte vesteşte, n-ar fi
altfel cu putinţă să aibă în ei un izvor de apă curgătoare spre viaţa veşnică).

Ce minte va înţelege, ce cuvânt va putea să cuprindă un dar atât de covârşitor?
Samarineanca, neînţelegând încă măreţia şi însemnătatea apei celei vii, mai întâi s-a arătat nedumerită: de unde
şi cum cel ce grăieşte acestea va găsi apa pe care o făgăduieşte, neavând El găleată, iar fântâna fiind adâncă?!

Apoi ea se apucă să-L pună pe Domnul în balanţă cu Iacov, pe care-l numeşte şi părinte [Ioan 4, 12], aducând
laudă neamului ei prin locul acela şi dând ea să scoată apă din fântână ca şi cum El nu ar fi putut afla niciunde o
apă mai bună.

Când L-a auzit însă pe Domnul spunând: „Apa pe care o voi da Eu se va face, pentru cel ce o primeşte, izvor
curgător spre viaţa cea veşnică”, ea a lăsat să-i scape un cuvânt ce arăta sufletul ei doritor şi aplecat spre
credinţă. Dar ea nu putea să privească încă de-a dreptul spre lumină şi de aceea a zis: „Doamne, dă-mi această
apă, ca să nu mai însetez, nici să mai vin aici să scot” [Ioan 4, 15]. Domnul însă, voind să Se dezvăluie pe Sine
doar încetul cu încetul, îi porunceşte să-l cheme pe bărbatul ei [vezi Ioan 4, 16 şi urm.], întrucât aceea,
ascunzând tainele vieţii ei şi grăbindu-se să primească darul, a grăit: „N-am bărbat”, îi fu dat să audă câţi bărbaţi
avusese din tinereţile ei şi mustrare că acum ţinea pe unul care nu-i era bărbat. Ea nu se arătă supărată pentru
mustrarea aceasta, ci, cunoscând pe dată că era prooroc Cel ce-i grăia astfel, prinse a-L iscodi despre lucruri mai
însemnate.

Vedeţi răbdarea şi dragostea de învăţătură a acestei femei, cât de mari sunt ele? Căci ea spune: „Părinţii noştri
s-au închinat pe acest munte, iar voi ziceţi că în Ierusalim este locul unde trebuie să ne închinăm” [Ioan 4, 20].

Vedeţi ce mare purtare de grijă nutrea în cugetul ei şi cât de mare cunoaştere a Scripturii avea? Câţi dintre cei
care acum sunt credincioşi din naştere, şi care au fost hrăniţi la sânul Bisericii, habar n-au ceea ce samarineanca
aceea cunoştea atât de bine, anume că părinţii noştri — Iacov şi, desigur, şi patriarhii născuţi din el - în muntele
acela se închinaseră lui Dumnezeu?

Hristos, primind întru miros de bună mireasmă această cunoaştere şi purtare de grijă faţă de Scriptura cea de
Dumnezeu insuflată, a rămas bucuros a mai zăbovi cu samarineanca.

Aşa precum, dacă ai aşeza pe cărbuni o substanţă dintre cele bine mirositoare, ai întoarce şi ai reţine pe cei ce se
apropie, însă dacă ai pune pe cărbuni o substanţă din cele cu miros greu şi neplăcut, aceasta ar respinge pe cei ce
se apropie şi i-ar îndepărta, tot astfel şi cu privire la cugetul nostru: dacă ai purtare de grijă şi râvnă pentru cele
sfinte, te faci pe tine vrednic de cercetarea lui Dumnezeu.

Căci acestea sunt mirosul de bună mireasmă pe care îl simte Domnul. Dacă tu însă hrăneşti înlăuntrul tău
cugetări rele şi întinate şi pământeşti, vei fi departe de cercetarea şi grija cea dumnezeiască, facându-te pe tine vai - vrednic de îndepărtarea şi întoarcerea lui Dumnezeu de la tine.

Fiindcă Proorocul psalmist grăieşte către Dumnezeu: „Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor Tăi”
[Psalmi 5, 5].

Pe de altă parte, Legea porunceşte: „Să-ţi aduci aminte înainte de toate de Domnul Dumnezeu Tău, când şezi în
casa ta, când mergi pe cale, când te culci şi când te scoli” [Deuteronomul 6, 7].

Dar şi Evanghelia spune: „Cercetaţi Scripturile, că socotiţi că în ele aveţi viaţă veşnică” [Ioan 5, 39].

Iar Apostolul: „Rugaţi-vă neîncetat” [ I Tesaloniceni 5, 17].
Acela care se opreşte şi întârzie în cugetări pământeşti este nelegiuit întru totul; iar cel care se opreşte şi întârzie
în cugetări rele şi necurate, cu cât este el mai nelegiuit încă?
Dar când oare s-au închinat părinţii noştri lui Dumnezeu în muntele acela? Pe când patriarhul Iacov - după ce a
fugit Isav, fratele său, care îl pizmuia, şi ascultând de sfaturile tatălui său Isaac, a plecat în Mesopotamia - s-a
întors de acolo împreună cu soţiile şi cu copiii lui. Iar la întoarcerea sa, Iacov şi-a aşezat corturile aproape de
locul acela în care Domnul vorbeşte cu samarineanca; după întâmplările cu Dina şi după cucerirea casei lui
Sichem, a grăit Dumnezeu lui Iacov, aşa precum este scris în Cartea Facerii: „Scoală şi du-te la Betel şi locuieşte
acolo; fă acolo jertfelnic Dumnezeului Celui ce ţi S-a arătat, când fugeai tu de la faţa lui Isav, fratele tău! ” [35,
1].

Şi după cuvântul acesta, plecând Iacov, s-a urcat pe muntele apropiat şi a clădit acolo - zice Scriptura - un
jertfelnic, şi a chemat numele locului aceluia Betel, căci acolo i s-a arătat Dumnezeu.

Din această pricină, spune samarineanca, „părinţii noştri în muntele acesta s-au închinat”, urmând ea pe aceştia
din vechime: pentru că cele ale Templului din Ierusalim au fost legiuite mai târziu, şi întrucât locul acela a fost
numit de către Iacov casa lui Dumnezeu (Beythel sau Bethel are în ebraică sensul de „casa lui Dumnezeu”, din
Be(y)th, „casă” şi EI, „Dumnezeu”), căci aceasta înseamnă Beyhtelm tălmăcire; însă ea era nedumerită, dorind
să afle „cum de nu aici, mai degrabă decât în Ierusalim, spuneţi voi că este casa lui Dumnezeu, în care socotiţi
să aduceţi jertfa şi să vă închinaţi lui Dumnezeu”.

Dar Domnul, atingând şi ţelul propriilor Sale cuvinte, şi grăind totodată proorociri cu privire la acea femeie, cum
că ea este din rândul acelora pe care Dumnezeu îi caută şi îi primeşte, răspunzând cuvintelor ei, zice: „ Femeie,
crede-Mă că vine ceasul când nici pe muntele acesta, nici la Ierusalim nu vă veţi închina Tatălui”; şi după alte
puţine cuvinte zice: „căci Tatăl astfel de închinători îşi doreşte” [Ioan 4, 21; 23].

Priviţi cum El întăreşte cu privire la acea femeie cum că astfel sunt cele pe care Dumnezeu le caută, arătând că
ea se va închina Tatălui celui Prea înalt, nu într-un anumit loc, ci în felul poruncit de Evanghelii (căci ei i se
adresează cuvântul: „nici la Ierusalim nu vă veţi închina Tatălui”). In acelaşi timp, El şi vesteşte mai dinainte, în
chip limpede şi desluşit, schimbarea Legii. Pentru că, de vreme ce se schimbă închinarea, neapărat se va schimba
şi Legea.

Dar şi ceea ce este scris între acele cuvinte -„Voi vă închinaţi căruia nu ştiţi; noi ne închinăm Căruia ştim,
pentru că mântuirea din iudei este” [Ioan 4, 22] - este ca un răspuns la spusele acelei femei şi, în acelaşi timp, o
întregire a propriilor Sale cuvinte.
Căci spune acestea întrucât noi, iudeii, ne închinăm astfel (El se socoate pe Sine Insuşi laolaltă cu iudeii, fiind
născut din ei după trup); deci noi - spune El - nu rostim o minciună asupra numelui [lui Dumnezeu], ci
recunoaştem cele ce sunt ale noastre. Iar noi ne deosebim în această privinţă a închinării, de samarineni, pentru
că noi cunoştem că închinarea se săvârşeşte în Iudeea, deoarece de la iudei este mântuirea lumii întregi, adică
dintre iudei va ieşi Hristos. Intrucât El nu spune că mântuirea va fi de la Iudei (căci ea nu va fi în viitor, deoarece
mântuirea este El Insuşi), ci zice că este acum de la iudei.

„Dar vine ceasul şi el este acum…” - spune El. Iar aceste cuvinte sunt prooroceşti; căci termenul „vine”
înseamnă că încă nu s-a împlinit, ci se va împlini. Şi expresia „el este acum” o foloseşte întrucât vede acel ceas
în care iudeii încă nu cred, şi nu se schimbă duhovniceşte şi cu adevărat.

El spune: „Dar vine ceasul şi acum este, când adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr ”
[Ioan 4, 23]. Fiindcă Tatăl cel preamărit şi închinat este Tată al Adevărului Insuşi, adică este Tată al Fiului Său
cel Unul Născut, şi are Duhul Adevărului, Duhul cel Sfânt; iar aceia care I se închină Lui săvârşesc aceasta
întrucât cred astfel şi sunt îndemnaţi de Aceştia. Căci şi Apostolul spune că Duhul este Acela prin Care ne
închinăm şi ne rugăm; şi „Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine” [Ioan 14, 6], spune Fiul cel Unul Născut
al lui Dumnezeu.

Astfel, cei care în Duh şi în adevăr I se închină Tatălui celui Prea Inalt, aceştia sunt adevăraţii închinători.

El respinge şi cele ce ţin de Ierusalim şi Samaria, pentru ca nu cumva să se creadă că se va statornici un alt loc
de rugăciune, iar prin cuvintele pe care le rosteşte mai departe îi respinge pe cei care vor da ascultare oricărei
cugetări asupra vreunui loc al închinării trupeşti: „ Duh este Dumnezeu şi cei ce I se închină trebuie să I se
închine în Duh şi în adevăr” [Ioan 4, 24], adică să-L cugete întru totul pe Cel fără de trup ca fiind în afara
trupurilor.

Pentru că astfel, cu adevărat, Il vor vedea pe El deplin în Duhul şi în adevărul Său. Căci fiind Dumnezeu, Duh
este fără de trup, iar Cel netrupesc nu se află într-un loc şi nici nu este circumscris de limite spaţiale.

Astfel, cel care afirmă că nu numai în hotarele Ierusalimului sau ale Samariei, dar în oricare altul dintre locurile
de pe pământ sau din cer, trebuie să se aducă închinări lui Dumnezeu, nu grăieşte adevărat, nici nu se închină
adevărat. Căci întrucât nu are trup, Dumnezeu nu se află undeva, iar întrucât este Dumnezeu, El se află
pretutindeni. Căci dacă este vreun loc sau vreo făptură zidită în care nu este Dumnezeu, atunci iarăşi Il vom afla
că este determinat de ceva.

Deci Dumnezeu este pretutindeni şi în toate. Sa fie pretutindeni şi în toate circumscris nu de părţile Sale, ci de
lumea aceasta? Nu, câtuşi de puţin nu este aşa. Căci în acest caz El va fi iarăşi trup.

Prin urmare, El este Cel ce reuneşte şi Cel ce cuprinde lumea, El este în Sine Insuşi pretutindeni şi este mai
presus de lume, aducându-I-se închinare, de către închinătorii cei adevăraţi, în Duhul şi în adevărul Său.

Aşadar Dumnezeu este pretutindeni, nu numai pe pământ, dar şi în cele mai presus de pământ, şi El va primi
închinările de la cei ce astfel cred în Dumnezeu, cu adevărat şi în chip cuvenit.

El este Tată netrupesc, nedeterminat de timp şi de loc, în Duhul cel Sfânt şi veşnic, având cu Sine pe Fiul şi
Cuvântul Său cel fără de început, Care este Insuşi Adevărul enipostatic al Tatălui.

Dar nici un suflet sau un înger, deşi fără de trup, nu se află într-un loc anume; însă nici nu sunt pretutindeni. Căci
ei nu reunesc şi nu cuprind lumea, ci sunt lipsiţi de cuprindere. Deci şi ei se află în ceea ce reuneşte şi cuprinde
lumea, fiind circumscrişi pe măsură acesteia.

Pe de altă parte, sufletul cel una cu trupul împreună cu care a fost zidit, aparţine pretutindeni acelui trup, nu ca şi
cum ar fi într-un loc, nici ca şi cum ar fi cuprins, ci întrucât el reuneşte şi cuprinde trupul, fiind sufletul după
chipul lui Dumnezeu.

Dar samarineanca, după ce a auzit de la Hristos cuvintele acestea neasemuit de însemnate şi vrednice de
dumnezeire, anume că Dumnezeu nu poate primi în alt chip închinări adevărate, decât în Duhul şi în Adevărul
Său, aşa precum face în Cântarea Cântărilor sufletul cel nuntit cu Dumnezeu, îndemnat şi îmboldit de glasul
Mirelui neputrezirii, Cel aşteptat şi Cel dorit.

Iar samarineanca, în chip tainic, aminteşte de Mire pe când încă era El de faţă, spunând: „ Ştim că va veni Mesia
Care se cheamă Hristos; când va veni, Acela ne va vesti nouă toate” [Ioan 4, 25].

Vedeţi, dar, cât de pregătită era ea pentru credinţă, întrucât era deja aproape de Cel aşteptat şi plină de multă
nădejde. Oare nu s-ar cuveni să spunem, împreună cu David: „Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este
inima mea! Cânta-voi şi voi lăuda slava Ta” [Psalmi 56, 10]?
Oare de unde ştia aceasta cu atâta încredinţare, şi de unde avea aplecarea sufletului său spre aceasta, dacă n-ar
fi cercetat cu cea mai mare luare aminte şi înţelegere cărţile proorocilor?
De aici avea ea şi cugetul atât de înălţat, fiind atât de plin de inspiraţie dumnezeiască încât mie, care văd
năzuinţa duhovnicească aşa de puternică a acestei samarinence către Hristos, îmi vine în minte să spun iarăşi cu
privire la ea cele din Cântarea Cântărilor. „Cine-i aceasta care ca zarea străluceşte şi ca luna-i de frumoasă, ca
soarele-i de luminoasă?” [Cântarea Cântărilor 6,10].

Căci ea vesteşte că nu după multă vreme Se va arăta Hristos, Soarele cel duhovnicesc al Dreptăţii, arătând că se
va ivi Biserica neamurilor, ce începe chiar cu ea însăşi, Biserică întemeiată de Mântuitorul şi izvorâtă din fântâna
lângă care stă această femeie.

Eu o văd pe această femeie arătându-se ca o auroră mult îndrăgită. Fiindcă ea este frumoasă, precum este luna,
întrucât îşi vădeşte strălucirea, atunci când încă stăpâneşte noaptea nelegiuirii; ea este luminoasă ca soarele, şi de
aceea este arătată de către Mire ca fiind plină de lumină.

Ea a ajuns la propria desăvârşire în înşirarea celor ce vor fi în viitor, ca să strălucescă precum soarele după
Evanghelie, întrucât viaţa ei cea luminoasă din viitor va fi pecetluită cu un sfârşit nespus de fericit şi de
mucenicesc. Iar acum ea ştie că Hristos este Dumnezeu cel adevărat, Care pe deplin îşi arată dumnezeirea, iar
ceea ce El grăia mai târziu ucenicilor Săi cu privire la Duhul cel de o fiinţă şi deopotrivă cinstit, anume că, atunci
când Acela va veni, îi va învăţa tot adevărul, faptul acesta şi ea, luând-o înainte, îl grăieşte: „ Când va veni Acela
ne va vesti nouă toate”.

Dar îndată ce a văzut Hristos, Mirele cel duhovnicesc, că ea este astfel, a spus către dânsa în chip neacoperit:
„Eu sunt, Cel ce vorbesc cu tine” [Ioan 4, 26].

Iar ea, ca o binevestitoare cu adevărat aleasă, şi-a lăsat ulciorul şi a alergat către oraş, îndemnând pe toţi cu
cuvintele sale şi aducându-i către credinţa în Cel văzut de ea: „Veniţi de vedeţi un om care mi-a spus mie toate
câte le-am făcut; nu cumva acesta este Hristosul?” [Ioan 4, 29].

Ea întreabă aşa nu ca să işte vreo îndoială, ci ca să se încredinţeze şi mai mult, din vederea Domnului şi din
vorbirea cu El, şi ca mai lesne să-i convingă şi pe ceilalţi, după cum s-a şi întâmplat.

Eu mă voi sluji de cele spuse mai înainte în chip mai larg, şi voi lăsa deoparte acum cuvintele Evangheliei ce vin
la rând, văzând că vă sileşte ceasul la nevoile trupului vostru şi la lucrurile vieţii.
Insă voi să luaţi seama la samarineanca aceasta: de cum a auzit ea cuvintele evanghelice, pe care şi noi le vestim
evlaviei voastre, pe dată a dispreţuit lucrurile cele mai trebuincioase trupului ei.

Căci a lăsat îndată şi ulciorul, şi casa ei, şi, dând fuga în oraş, i-a chemat pe samarineni, întorcându-se cu ei la
Hristos. Căci prin acele cuvinte, „Veniţi de vedeţi”, ea le spune de-a dreptul: „ Insoţiţi-mă pe mine şi eu vă voi
călăuzi şi vă voi arăta acum vouă pe Mântuitorul Cel din cer, Care a venit în lume!”.

Astfel ea îndată i-a mânat pe ei şi i-a înfăţişat lui Hristos. Iar ea ne învaţă pe noi, prin aceea că a părăsit şi casa ei
şi ulciorul, socotind mai de cinste decât cele de nemijlocită trebuinţă câştigul dobândit din învăţătură, pe care şi
Domnul, în Evanghelie, l-a numit către Marta, cu privire la Maria care asculta cuvântul Său, „partea cea bună”
[Luca 10, 42].

Dacă trebuie să dispreţuim cele nemijlocit trebuincioase nouă, cu cât mai mult trebuie să dispreţuim noi celelalte
lucruri?
Căci ce te sileşte pe tine şi ce te îndepărtează de la învăţăturile cele de folos pentru suflet? Grija de casa ta, de
copii şi de soţie? Tristeţea ori bucuria pentru vatră sau rudele tale? Cumpărarea bunurilor sau vânzarea lor?
Folosirea tuturor celor pe care le ai la îndemână, sau mai degrabă reaua lor folosire?

Ascultă însă cu înţelegere învăţăturile apostolice: „Şi aceasta v-o spun, fraţilor: că vremea s-a scurtat de acum,
aşa încât şi cei ce au femei să fie ca şi cum nu ar avea. Şi cei ce plâng să fie ca şi cum n-ar plânge; şi cei ce se
bucură, ca şi cum nu s-ar bucura; şi cei ce cumpără, ca şi cum n-ar stăpâni; şi cei ce se folosesc de lumea
aceasta, ca şi cum nu s-ar folosi deplin de ea. Căci chipul acestei lumi trece” [I Corinteni 7, 29-31].

Ce înseamnă „vremea s-a scurtat?” Viaţa este scurtă, moartea este aproape, lumea aceasta este stricăcioasă. Cel
ce rămâne de-a pururi este altfel, iar dispreţuirea lumii de acum ne trimite pe noi către El, în deplină siguranţă.

Pregătirea pentru acea lume ce va să vie înseamnă să trăieşti îndepărtându-te, după putinţă, de cele lumeşti, de
petrecerea de aici, şi, pe cât eşti în stare, să te păzeşti de stricăciunea vieţii de acum.

Aşa precum, când se întâmplă un atac puternic asupra părţilor din afară ale unei cetăţi, noi avem ogoarele noastre
ca şi cum nu le-am avea şi vreme îndelungată, păzindu-ne de acei vrăjmaşi, stăm înăuntrul cetăţii, în siguranţă,
iar dacă pentru o vreme duşmanii se retrag, îndepărtându-se, ne folosim în acel răstimp de locurile de plimbare
de dinaintea cetăţii, dar nu ne întindem prea mult şi nu le folosim fără măsură, având în vedere că răstimpul acela
este drămuit, tot astfel Apostolul ne îndeamnă să folosim bine lumea aceasta, dar să nu ne slujim de ea fără
măsură.

Să luăm aminte la duşmanii cei nevăzuţi care ne atacă în chip cumplit şi la putreziciunea care ne aşteaptă.

Fiindcă Apostolul spune: „… chipul acestei lumi trece” [ I Corinteni 7, 31; vezi şi II Corinteni 4, 18 etc.].

Pentru că cele de faţă şi de acum n-au plinătatea fiinţei adevărate, ci, după cum arată Apostolul, nu sunt decât
amăgiri [aparenţe], fiind ele trecătoare [în devenire], iar nu statornice [esenţiale], arătându-se pentru puţină
vreme, pentru ca apoi să se petreacă; iar dacă cineva ar voi să le ţină în loc, nu va putea niciodată, aşa cum nu
poate fi ţinută în loc umbra unui nor de vară secetos, purtat de vânt, în goană trecător.

Căci de ar voi cineva să le oprească, cele de faţă şi de acum nu pot fi reţinute cu nici un chip, iar aceasta din
două pricini.

Nu numai că lumea aceasta trece, dar şi fiecare dintre noi, cei care ne folosim de ea, ne petrecem din lume,
uneori chiar înaintea celor ce ne sunt nouă familiare şi apropiate. E tot aşa cum fiecare om străbate un drum
oarecare, felurit păşind şi mişcându-se de-a lungul lui, dar se întâmplă una din două: fie omul, mergând pe drum,
ajunge mai înainte şi cele ale drumului nu le poate păstra la sine, fie omul acela ajunge la urmă, străbătând
drumul vieţii acesteia, şi nu poate stăpâni şi ţine cu tărie cele ce sunt în viaţa aceasta.
Căci omul fiind muritor este legat de cele din viaţa aceasta, care sunt şi acestea schimbătoare. Aşadar omul se
schimbă în multe feluri, fiind legat de cele schimbătoare, şi pierde cele pe care le posedă, bogăţia poate,
strălucirea, voioşia, sau murind el ajunge să-şi aducă sieşi schimbarea cea mai însemnată, şi pleacă gol, părăsind
cele ce sunt acum şi nădejdile pentru acestea. Poate pentru copii? Dar ce plăcere va avea el din aceasta? Căci el
nu mai are simţire pentru cele de aici, iar copiii săi vor sfârşi în acelaşi fel, sau în altul…

Sfârşitul celor ce sunt strâns legate de lumea aceasta este totdeauna, aşadar, nenorocire, întrucât în cele din urmă
[oamenii muritori] vor fugi goi şi vor părăsi aici toate cele ce le-au fost dragi. Dar pentru cei care dispreţuiesc
cele ale lumii acesteia şi iscodesc tainele lumii ce va să fie, pentru cei ce se ostenesc să săvârşească cele de folos
pentru moştenirea lumii aceleia, moartea, când vine, nu aduce stricăciune şi pagubă, ci îi mută mai degrabă pe
acei oameni de la cele deşarte şi trecătoare către ziua cea fără de apus, către viaţa cea fără de moarte, către
bogăţia cea de necheltuit, către desfătarea cea necurmată, către slava cea veşnică, către cele ce există cu adevărat
şi dăinuiesc neschimbate.

De care fie ca noi toţi să avem parte, cu harul şi cu iubirea de oameni a Celui ce a aplecat cerul şi a coborât
pentru noi, şi nu numai până la noi, ci şi până la sufletele cele zăvorâte în beznă, şi Care de acolo, întorcându-Se
prin slăvita Sa înviere şi ridicare din morţi, ne-a adus nouă lumina şi cunoaşterea şi nădejdea celor veşnice şi
cereşti, întru care El este preaslăvit în vecii vecilor.
Amin.

Omilia 20 la Evanghelia după Ioan 20, 11-18, care se citeşte în Duminica Orbului
1. Ioan cel feciorelnic este cel ce s-a îmbogăţit după har cu o Maică ea singură Fecioară între maici, şi cel iubit
mai cu seamă de către Hristos, şi cel ce mai mult decât ceilalţi Evanghelişti s-a făcut fiu al tunetului, pe care
Domnul l-a suit la ceruri ca să tune cu putere. De aceea el mai tare a strigat vestirea sa, înfăţişându-ne nouă
limpede învierea Celui ce ca un împărat a călcat peste moarte şi chipul arătării Sale de după înviere. Ascultaţi
cuvântul Evanghelistului citit în biserici duminica trecută. Zice el: „Iar în ziua întâia a săptămânii (Duminica),
Maria Magdalena a venit la mormânt dis de dimineaţă, fiind încă întuneric, şi a văzut piatra ridicată de pe
mormânt. Deci a alergat şi a venit la Simon-Petru şi la celălalt ucenic pe care-1 iubea Iisus..." [Ioan 20, 1-2],
arătându-se aici pe sine.
2. Iar acum 1-am auzit pe el spunând: „Iar Maria stătea afară lângă mormânt plângând" [Ioan 20, 11]. Dar însuşi
Ioan, împreună cu Petru, auzind [veste] de la ea şi dând fuga la mormântul cel de viaţă născător, au văzut cele ce
au văzut şi încredinţându-se prin mărturii, şi minunându-se foarte, s-au întors la ale lor. Maria însă a rămas şi a
şezut lângă mormânt, afară, plângând. Este evident că încă nu primise nici o încredinţare despre învierea

Domnului, cu toate că mersese de două ori la mormânt, dimpreună cu celelalte femei, iar întâia oară chiar cu
Maica Domnului, precum arată Matei scriind: „Şi după ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua întâi a
săptămânii (Duminică), au venit Maria Magdalena şi cealaltă Marie, ca să vadă mormântul. Şi iată, s-a făcut
cutremur mare..." [Matei 28, 1-2] şi celelalte. Apoi ea vine acum împreună cu Petru şi cu Ioan, care au crezut
prin cele ce au văzut şi, minunându-se, au plecat. Deci venind ea de două ori împreună cu altele la mormânt, toţi
câţi au venit cu ea au crezut, deplin încredinţaţi asupra Învierii, dar ea plânge totuşi, ca şi cum nu ar fi căpătat
nici o veste, arătându-se cu neputinţă de convins prin cuvinte.
3. Se poate vedea aceasta şi-n luptele cele pentru virtute. Căci harul întâmpină îndată pe cei ce se nevoiesc şi le
aduce lor încredinţare, dându-le să guste în arvună din răsplăţile făgăduite, întinzând parcă o mână iubitoare de
oameni şi primindu-i pe aceştia şi miruindu-i pentru cele ce au să fie. Harul aşteaptă sfârşitul nevoinţei lor şi
neapărat le pregăteşte cununile răbdării, aşa precum spune unul dintre Sfinţii Părinţi purtători de Dumnezeu.
Unii le primesc înainte de ostenelile şi nevoinţele lor, alţii le primesc în timpul nevoinţelor, iar alţii primesc
aceste sfinte răsplăţi la ieşirea lor [din viaţă].
4. Acestea se petrec pentru că pronia cea prea înţeleaptă a lui Dumnezeu orânduieşte toate ale noastre în felurite
chipuri şi hărăzeşte fiecăruia ce se cuvine şi ce este de folos, atât în ceea ce priveşte lucrările virtuţii, cât şi în
ceea ce priveşte tainele credinţei. Aşadar Domnul, orânduind astfel, cu înţelepciune şi cu iubire de oameni,
faptele şi gândurile Mariei Magdalena, a judecat că este drept să nu i se vădească ei chiar atunci învierea Sa, în
acelaşi timp aducând şi îndemnând la răbdare, prin ea, şi pe cei de după ea. Să luăm aminte de ce viziuni a
învrednicit-o El după acestea, din pricina răbdării şi a râvnei ei, căci spune Evanghelistul: „Şi pe când plângea, sa aplecat spre mormânt. Şi a văzut doi îngeri în veşminte albe şezând, unul către cap şi altul către picioare, unde
zăcuse trupul lui Iisus" [Ioan 20, 11-12].
5. Dar a se apleca şi a-şi întoarce ochii cu prisos de dragoste spre mormânt este faptă a unui suflet plin de virtute.
Trebuie să cercetăm însă mai întâi următorul lucru: cum se putea, dacă era încă întuneric (precum spunea mai
sus Evanghelistul), ca ea să vadă cu de-amănuntul toate şi pe fiecare în parte, ba chiar zărind din afară toate
câte erau înlăuntrul peşterii. Este lămurit că în afară era întuneric, căci încă nu se arătase pe deplin ziua cea
cunoscută prin simţuri, dar peştera aceea plină de lumina învierii, care a fost văzută în chip dumnezeiesc de
către Maria, a înteţit dorul ei după Hristos şi a hărăzit ochilor ei să se învrednicească de o vedenie îngerească,
şi nu numai să vadă, ci chiar să poată grăi cu îngerii. Căci astfel era lumina aceea.
6. Ea i-a văzut pe îngerii aceia îmbrăcaţi în veşminte albe, nu numai din pricina curăţeniei şi strălucirii firii
îngereşti, ci şi pentru că ei făceau să se arate în toată strălucirea Taina învierii. Apoi, pentru că prin lucrare
prăznuiau, împreună cu noi, ziua aceea, cu adevărat dătătoare de lumină, a învierii Domnului. Ea i-a văzut

aşezaţi, ca să ştie că îngerii, nu veniseră atunci, ci ei erau de faţă şi înainte, chiar dacă nu se arătaseră mai
devreme. Şi astfel să priceapă demnitatea lor, socotind în minte cine erau aceştia care, deşi fiind de faţă, nu erau
văzuţi. Eu cred că i-a făcut pe îngeri să stea aşezaţi şi dorinţa de a fi mai aproape de locul în care mai înainte se
aflase zăcând trupul Domnului. Căci într-un fel ei erau ataşaţi prin dragostea lor de mormânt şi stăteau unul la
cap şi celălalt la picioare, arătând mai cu seamă că dumnezeirea lui Hristos este iubită şi cinstită de către îngeri,
simbol al ei fiind locul capului Său, iar al înomenirii Lui - locul picioarelor Sale. Şi iată că îngerii i-au grăit ei:
„Femeie, de ce plângi?" [Ioan 20, 13].
7. Iată că peştera se arată cerească, ba mai degrabă ea este un templu ceresc decât un mormânt pământesc şi o
temniţă, plină de îngeri cereşti în loc de paznici pământeşti, iar îngerii o cinstesc mai cu seamă ca pe un loc al
Dumnezeului celui de viaţă dătător. Şi chiar goală fiind această peşteră, îngerii o cinstesc cu bucurie. Ci tu,
femeie, oare de ce plângi? Ei o întreabă nu fiindcă nu ştiu starea ei lăuntrică, ci spre a pune capăt doliului ei, spre
a o face stăpână peste propriile gânduri şi spre a-şi îndeplini lucrarea lor. Iar lucrarea îngerilor aşezaţi lângă
mormântul Dătătorului de viaţă era să vestească slava învierii Sale. Şi atunci când îngerii au întrebat-o din ce
pricină plângea, ea spuse: „Că au luat pe Domnul meu şi nu ştiu unde L-au pus. Zicând acestea, ea s-a întors cu
faţa..." [Ioan 20, 13-14]. Care era pricina ce a făcut-o pe Maria să se întoarcă înapoi dintr-o dată? Desigur,
aplecarea smerită şi luarea aminte a îngerilor spre Domnul lor care se arăta. Căci Maria Îl numeşte pe El Domn
numai al ei, şi ea bănuieşte un furt sau o strămutare a trupului Său, vădind sufletească aplecare spre El, însă nu
cugeta nimic vrednic de dumnezeire cu privire la El. Dar îngerii, prin cele săvârşite, vădeau că El este Domn al
îngerilor lui Dumnezeu, fiindcă ei se aşezaseră lângă mormânt încă dinainte de ivirea Lui. Atunci când Domnul
S-a arătat în faţa lor, ei s-au ridicat îndată şi cu evlavie şi admiraţie se apropiau de El, plecaţi aidoma unor
slujitori.
8. Maria, întorcându-se să vadă ce putea fi aceea care doar prin arătarea sa îi mişcase pe îngeri, a văzut pe
Iisus că stătea în picioare, dar ea nu ştia că este Iisus, fiindcă învierea Sa era greu de primit şi [femeia] nu era
încă pregătită să audă despre ea. Întrucât lumina zilei era afară încă tulbure şi firavă, iar Domnul nu arătase
atunci dumnezeiasca Sa strălucire, ca să fie recunoscut că El este însuşi Cel ce a pătimit, Maria nu L-a
cunoscut, ci din pricina luminii [puţine] i s-a părut că este grădinarul - El, semănătorul şi de grijă purtătorul
sufletelor, Ziditorul întregii Firi. Când El a strigat-o şi a chemat-o pe numele ei [Ioan 20, 16], abia atunci L-a
recunoscut pe El. Spunând El: „Maria", ea a răspuns, tulburată lăuntric, şi a zis: „Rabbuni", adică
„Învăţătorule", fără ca să-i vină în minte - chiar văzându-L aşa, teafăr şi viu - vreun gând dumnezeiesc, ci
socotindu-L doar ca pe un om al lui Dumnezeu, pur şi simplu, şi ca pe un învăţător al celor dumnezeieşti. De
aceea ea a fost îndemnată de dragostea ei nu numai să I se închine, ci să se şi atingă de picioarele Lui, dar
îndată L-a auzit spunându-i: „Nu te atinge de Mine!". Întrucât, spune El, cugetul tău nu se va atinge de

înălţimea tainei Mele, căci fiind Eu Dumnezeu, Mă arăt acum în trup pentru tine, dar o fac în chip dumnezeiesc;
de aceea, nu Mă atinge!
9. Trebuia să se păstreze şi acest privilegiu Maicii lui Dumnezeu, adică de a se atinge, ea singură dintre femei, de
trupul cel de după înviere al Dumnezeului Ce S-a întrupat ca om din ea pentru noi, aşa cum povesteşte
Evanghelistul Matei. Căci pentru ea spune că, apropiindu-se, s-a atins de picioarele Sale; dar Mariei
[Magdalena] îi grăieşte: „Nu te atinge de Mine, căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu" [Ioan 20, 17]. Aceasta se
cuvine să se pună în legătură cu cuvintele Sale de mai târziu către ucenicii Săi, că Mă voi înălţa către "Tatăl
Meu, fiindcă încă nu Se înălţase. El spunea aceasta ca să-i facă pe ucenici să fie grijulii şi plini de râvnă şi să-i
îndemne spre năzuinţa şi căutarea vederii Sale. Aceste cuvinte vor să spună ceva anume Mariei Magdalena. El
spune „Nu te atinge de Mine!", pentru că trupul în care sunt îmbrăcat acum este de aşa fel încât e mai apt să se
înalţe în sus decât focul şi plin nu numai de sârguinţa de a se înălţa spre cer, ci şi spre însuşi Tatăl cel mai presus
de ceruri. „încă nu M-am suit la "Tatăl Meu", pentru că după învierea Sa din morţi nu Se arătase încă ucenicilor
Săi.
10. Mergi, aşadar, către fraţii Mei aceia; fiindcă suntem ai Unui Singur "Tată cu toţii, chiar dacă nu suntem în
acelaşi fel. Căci Eu sunt Fiu adevărat al Aceluia şi de aceeaşi fire cu El; aceia însă s-au făcut prin Mine ca nişte
fii adoptivi ai Lui. „Mergi la fraţii Mei şi le spune: "Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru şi la Dumnezeul Meu şi
Dumnezeul vostru" [Ioan 20,

17]. Căci aşa precum este El Tată al nostru după har, prin înfierea Duhului

Sfânt, El este Tată al Lui, însă după dumnezeire; şi aşa cum este El Dumnezeul nostru, ca Ziditor al Firii, este
Dumnezeu al Lui, prin iconomia mântuirii oamenilor. De aceea El grăieşte în două chipuri, pentru ca noi să
înţelegem cuvenita osebire. Apoi El i-a încredinţat şi pe aceia arătându-le că se va sui la Tatăl, spre a-i face să
înţeleagă că trupul Său este astfel încât, întorcându-se iarăşi şi iarăşi ca şi mai înainte, rămâne cu ei de-a pururea.
11. Dar Maria Magdalena, căreia îi înălţăm laude ca uneia dintre purtătoarele de mir ale lui Hristos, este cea din
care au fost scoase de către Hristos cele şapte duhuri ale răutăţii; şi în ea s-a sălăşluit, în locul acelora, harul
dumnezeiesc al Duhului Sfânt, ce lucra în chip înşeptit în ea. Aşadar Maria Magdalena, prin râvna ei, prin
vederea îngerilor şi prin vorbirea cu aceştia, s-a învrednicit, de asemenea, să-L vadă pe însuşi Domnul, devenind
ea trimis al Său către apostoli şi de însăşi gura cea dumnezeiască fiind învăţată şi pe deplin încredinţată, s-a dus
către apostoli, vestindu-le acestora că-L văzuse pe Domnul şi că-i spusese ei acele cuvinte.
12. Noi însă, fraţilor, să luăm seama cât de departe şi de osebită era Maria Magdalena faţă de vrednicia lui Petru,
fruntaşul apostolilor şi de cea a lui Ioan, cuvântătorul de Dumnezeu, cel iubit de Hristos, şi câte vrednicii mai
mari a dobândit ea atunci prin asemănare cu aceştia. Căci aceştia, dând fuga la mormânt, au văzut doar
giulgiurile şi mahrama; ea însă, prin răbdarea statornică a sufletului ei, care a făcut-o să rămână până la sfârşit şi

să se lipească de intrarea peşterii, a văzut mai înainte de apostoli nu numai pe îngeri, dar şi pe Domnul îngerilor
ridicat din morţi, în trup; şi ea cu urechile ei L-a auzit grăind, făcându-se apoi slujitoare a poruncilor date de
către gura Lui cea dumnezeiască.
13. Dar Biserica aceasta, unde ne aflăm acum, este chip al peşterii; ba chiar este ceva mai mult decât chip al ei,
pentru că este aproape o altă peşteră. Căci ea are locul în care se află trupul Domnului, adică partea de dincolo de
catapeteasmă, cu masa cea prea sfântă din ea. Deci acela care fuge cu bună socotinţă către peştera aceasta,
peşteră ce este cu adevărat dumnezeiască şi care a primit în ea dumnezeirea, deci cel ce stă în ea şi rămâne în ea
până la capăt, adunându-şi şi îndreptându-şi către dumnezeire mintea sa, nu numai că va cunoaşte cuvintele
Scripturii celei insuflate de către Dumnezeu din ea, ca pe nişte îngeri care vestesc despre dumnezeirea şi
omenitatea Celui ce S-a făcut om pentru noi, Dumnezeu-Cuvântul, dar Îl va vedea desigur şi pe însuşi Domnul,
cu ochii minţii sale, ba chiar, ca să nu grăim mai mult, şi cu ochii trupului. Fiindcă acela care priveşte cu credinţă
masa cea tainică şi pâinea vieţii care este înfăţişată pe ea, vede pe însuşi Cu-vântul cel enipostatic al lui
Dumnezeu, Care S-a făcut trup pentru noi şi S-a sălăşluit în noi. Iar cel ce s-a făcut vrednic pe sine pentru
primirea Lui, nu numai că Îl vede pe El, ci. se face şi părtaş cu El şi Îl capătă pe El ca locuitor al său [vezi
Galateni 2, 20] şi se umple de harul cel dumnezeiesc hărăzit de El. Precum Maria a văzut cele pe care apostolii
atunci au dorit să le vadă, tot astfel cel ce s-a făcut vrednic pe sine de primirea Lui se învredniceşte să aibă acele
vederi şi să se bucure desfătându-se de cele pe care au dorit - după cuvântul Apostolului - îngerii să le privească
bine şi prin vederea acestora şi împărtăşirea de ele, acel om în întregime se face asemenea lui Dumnezeu.
14.Aşadar, fraţilor, întăriţi mâinile voastre cele slăbănoage pentru săvârşirea dreptăţii şi îndreptaţi genunchii
voştri, faceţi cărări drepte pentru picioarele voastre, mergând pe căile Domnului cele neocolite, adică dreptatea,
înţelepciunea, dragostea, smerenia şi adevărul. Căci sunt drumuri de tot strâmbe şi întortocheate: ura, minciuna,
viclenia, pizma, lăcomia, trufia şi cele înrudite şi asemănătoare acestora, care nu doar dacă sunt străbătute, dar şi
dacă sunt fie şi numai îndrăgite şi răsfrânte în minte, îl fac pe om să-şi atragă mânia lui Dumnezeu asupra lui,
întrucât omul priveşte la faţa şi obrazul cuiva, pe când Dumnezeu ia seamă la inima aceluia, fiind El Cel ce
cercetează inimile şi rărunchii [Apocalipsa. 2, 23].
15. Însă voi, fraţilor, adunaţi în Biserica lui Dumnezeu, „încingând mijloacele cugetului vostru - după cuvântul
fruntaşului Apostolilor, Petru - trezindu-vă, nădăjduiţi desăvârşit în harul care vi se va da vouă, la arătarea lui
Iisus Hristos" [1 Petru 1, 13]. Căci nu este cu putinţă ca unul ce stă temeinic în Sfânta Biserică a lui Dumnezeu şi
care îşi adună cugetul său, şi care năzuieşte spre Dumnezeu, şi care cugetă şi se apropie de Sfintele cântări de la
început până la sfârşit, să nu fie schimbat prin prefacerea cea dumnezeiască, pe măsura înălţării cugetului său
către Dumnezeu şi către cuvintele cele dumnezeieşti. Căci omul capătă o inimă fierbinte prin această osteneală,
ea izgonind gândurile rele ca pe nişte muşte şi insuflând pace duhovnicească şi mângâiere în suflet, apoi aducând

sfinţire în trup, după cuvântul celui ce a spus: „Înfierbântatu-s-a inima mea înlăuntrul meu şi în cugetul meu se
va aprinde foc" [Psalmi 38, 4]. Este şi ceea ce unul dintre Părinţii purtători de Dumnezeu ne-a învăţat pe noi,
grăind: „Toată osteneala ta fă-o astfel încât ce este înlăuntrul tău să fie după porunca lui Dumnezeu, iar atunci o
să birui şi patimile cele din afară". Către aceasta şi marele Pavel ne-a îndemnat: „În Duhul să umblaţi şi să nu
împliniţi pofta trupului" [Galateni 5, 16].
16. Din această pricină şi în alt loc scrie: „Staţi deci tari, având mijlocul vostru încins cu adevărul..." [Efeseni 6,
14]. Căci atunci când cugetarea noastră se întoarce la cele dumnezeieşti şi rămâne la adevărul cel arătat de
Dumnezeu, strunind şi călăuzind partea poftitoare a sufletului şi ajungând totodată poftele trupeşti, atunci
cugetările cele după trup vor înceta în noi, iar harul Duhului Sfânt va lua în stăpânire sufletul pustiit şi îl va
umple cu bunătăţile acelea viitoare şi de negrăit, pe care ochiul unui om pătimaş şi nepăsător nu le-a văzut, şi
urechea lui nu le-a auzit, şi la inima unui asemenea om nu s-au suit. Iar pregustarea lor este zălog al acestora şi
inima care a primit arvuna acestora devine duhovnicească şi capătă încredinţarea mântuirii sale. Aşadar, dacă
vreun om vrea să dobândească această încredinţare şi să se lămurească pe îndelete despre aceste arvune
duhovniceşti, atunci să se poarte unul ca acela după cum Cuvântul ne-a învăţat şi ne-a călăuzit. Căci astfel va fi
laolaltă trăitor cu sfinţii lui Dumnezeu şi părtaş al bunătăţilor celor veşnice şi de negrăit, făgăduite acelora.
17. Pe care fie ca noi toţi să le dobândim, prin harul şi prin iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos,
Căruia I se cuvine toată slava, puterea, cinstea şi închinăciunea, dimpreună cu Tatăl Său cel fără de început şi cu
Duhul Său cel de viaţă făcător, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

