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TÎLCUIREA EPISTOLEI 
SLĂVITULUI ŞI ÎNTRUTOT-LĂUDA TULUI 

APOSTOL PA VEL CĂTRE EVREI1

Pricina epistolei acesteia, 
după Hrisostom, Teofîlact2 şi Icumenie3

Fericitul Pavel a fost Apostol al „neamurilor”4, nu al Evreilor -  pre
cum el însuşi propovăduieşte, zicînd: „Întrucît sînt eu apostol al «neamu
rilor», slăvesc slujba mea” (Romani 11:13)- fiindcă Evreii nu ar fi voit a 
suferi ca Pavel să propovăduiască evanghelia5 lui Hristos la dînşii, 
urîndu-1 pe el foarte, mai mult decît pe ceilalţi Apostoli. Căci Pavel, cu 
prefacerea neaşteptată şi fără de nădejde, arăta nebiruita putere a lui 
Hristos, care îl atrăsese la credinţă pe [el], gonaciul cel atît de cumplit al 
Creştinilor6. Şi, negreşit, mare semn şi dovadă a adevărului propovăduirii 
noastre, a Creştinilor, este această neaşteptată apropiere la credinţa lui 
Hristos a lui Pavel, cel atît de fierbinte rîvnitor al credinţei celei vechi.

Deci pentru aceasta Evreii cei necredincioşi îl vrăjmăşuiau pe Pavel cu 
toată puterea lor şi nici numele lui nu voiau a-1 auzi, cu atît mai vîrtos

1 însemnează că -  după Teodorit -  aceasta e a 13-a după rînduiala şi anii în care şi-a 
scris Pavel epistolele. Şi -  după Meletie -  s-a scris în anul 28 după înălţarea Domnului 
(Istoria bisericească, tomul 1). (n. aut.)

2 Sfinţitul Theofilact, Arhiepiscopul Bulgariei, cu scaunul la Ohrida, care a trăit în 
veacul al XI-lea. (n. m.)

3 Episcop de Trica, pe la anul 990. (n. m.)
4 Sfinta Scriptură numeşte „neamuri” toate noroadele lumii care nu primiseră cuvîntul 

adevărului, adică pe păgîni, spre deosebire de Israil, norodul ales al lui Dumnezeu, (n. m.)
5 Cînd cuvîntul e scris cu literă mică, nu e vorba de vreo carte a Evangheliei (ceea ce 

Apostolul arată în amănunt în epistola către Romani), ci de buna vestire a mîntuirii oa
menilor prin Iisus Hristos. (n. m.)

6 Scriu cu majusculă cuvîntul „Creştin” ca să arăt că el numeşte un neam osebit, al
cătuit din cei botezaţi din toate celelalte neamuri. Acesta e norodul cel nou al lui Dum
nezeu, noul Israil, de vreme ce Iudeii au pierdut această vrednicie, atunci cînd s-au lepă
dat de Hristos-Dumnezeu. (n. m.)
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TÎLCUIREA EPISTOLEI CĂTRE EVREI

glasul învăţăturii lui. Dar nici aceia dintre Evrei care crezuseră nu prea 
luau aminte la dînsul, fiindcă el îi despărţea de obiceiurile Legii Vechi şi 
surpa tăierea împrejur, măcar că Pavel fusese trimis propovăduilor la 
„neamuri” precum îi zisese lui Domnul: „La «neamuri», departe, te voi 
trimite” {Fapte 22:21). Totuşi, le-a scris şi Evreilor această trimitere. 
Căci -  aşa cum nu i se poruncise anume de Domnul ca să boteze, ci să 
propovăduiască, dar el i-a botezat totuşi pe unii, fiindcă nu fusese oprit 
nici a boteza1 -  tot astfel le scrie şi Evreilor, nefiind oprit de cineva a 
face aceasta. De vreme ce arăta atît de multă purtare de grijă pentru 
Evrei, ca pentru cei din neamul său, încît se ruga să se facă el însuşi ana
tema, adică să se despartă de Hristos, pentru mîntuirea lor {Romani 11:3). 
Şi nu le scrie altora, ci Creştinilor Evrei care se aflau în Palestina şi în Ie
rusalim, pentru că acestora li se răpiseră averile de către Evreii cei necre
dincioşi şi aceştia pătimiseră nenumărate necazuri şi rele. Iată pricina 
pentru care Pavel purta multă grijă de a le trimite milostenie, îndemnîn- 
du-i spre aceasta şi pe Corinteni şi pe Machidoneni, adică pe Creştinii ce 
se aflau în Filipi. Şi -  împărţind propovăduirea evangheliei împreună cu 
Petru, cu Iacov şi cu loan, ca aceştia să le propovăduiască Evreilor, iar el 
„neamurilor” -  Pavel îi face însă obşteşti pe Creştinii Evrei săraci din Ie
rusalim, pentru a purta grijă de dînşii şi el, şi ceilalţi. Căci zice: „Şi, cu- 
noscînd darul lui Dumnezeu dat mie, Iacov, Chifa şi loan, cei ce erau so
cotiţi a fi stîlpi, ne-au dat mie şi lui Vamava dreapta împărtăşirii, ca noi 
[să propovăduim] la «neamuri», iar ei la tăierea împrejur, numai să ne 
aducem aminte de cei scăpătaţi (săraci), ceea ce m-am şi sîrguit a face eu 
însumi” {Galateni 2:9, 10).

Deci de nevoie le scrie Pavel Evreilor din Ierusalim, ca să-i mîngîie, 
fiind ei foarte întristaţi, bîntuiţi şi obosiţi de necazurile şi răutăţile prici
nuite de Evreii necredincioşi, cei de un neam cu dînşii, care aveau pe 
atunci stăpînire în Ierusalim să judece şi să închidă şi făceau rău cui vo
iau. Şi, vrînd să arate aceasta, Pavel zice: „îndreptaţi mîinile cele slăbite 
şi genunchii cei slăbănogiţi” {Evrei 12:12). Căci, deşi erau credincioşi, 
Evreii Creştini, ştiind că strămoşii lor primiseră curînd bunătăţile [făgă
duite], se întristau foarte că nu dobîndeau şi ei odihnă şi mîngîiere întru 
necazuri asemeni acelora. De aceea, în epistola de faţă, fericitul Apostol 
le zice multe despre credinţă şi despre sfinţii şi drepţii cei vechi, dove-

1 Vezi la zicerea „căci Hristos nu m-a trimis să botez” {1 Corinteni 1:17). (n. aut.)
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PRICINA EPISTOLEI

dind că nici aceia nu dobîndiseră încă bunătăţile nădăjduite, cu aceasta 
dînd de înţeles două lucruri: întîi, că se cuvine a suferi bărbăteşte Creşti
nii toate relele ce li se întîmplă; şi, al doilea, că se cuvine a nădăjdui răs
plătirea pentru relele pătimite, căci Domnul nu vrea să-i treacă cu vede
rea pe sfinţii Săi cei din veac, încît şi ei vor dobîndi atunci bunătăţile îm
preună cu aceia.

întru această trimitere, marele Pavel zice încă multe despre Testamen
tul cel vechi şi despre cel nou şi arată că Legea nu mai avea cinstire. 
Căci, deşi biserica [lui Solomon] din Ierusalim încă stătea, el arată în 
chip tainic că aceea avea să mai stea doar puţină vreme încă, nu tot
deauna. Şi dovedeşte că cele ale evangheliei sînt adevărate.

Apostolul scrie epistola de faţă din Italia, aceasta fiind înaintea celei 
de a doua către Timotei. Căci întru aceea arată că viaţa sa era aproape de 
sfîrşit -  zicînd: „Iată, eu mă jertfesc şi vremea topirii mele a sosit” (2 Ti
motei 4:6) -  iar întru aceasta le făgăduieşte Evreilor că-i va vedea, zicînd: 
„Cunoaşteţi că fratele Timotei e slobod, împreună cu care (de va veni 
curînd) vă voi vedea pe voi” (Evrei 13:23). Şi urmează să se fi întîmplat 
aceasta, căci la Roma a petrecut doi ani legat de Nero, iar apoi a fost lăsat 
din legături, precum singur arată, zicînd: „întru cea dintîi răspundere a 
mea, nimeni nu a fost cu mine” (2 Timotei 4:6); şi iarăşi: „Şi m-am slobo
zit din gura leului”, a lui Nero adică (la fel, 16). Apoi, din Roma, a mers 
în Spania şi se poate ca de acolo să se fi dus la Ierusalim şi să-i fi văzut 
pe Evrei, de unde iarăşi a mers la Roma, cînd s-a şi tăiat de Nero.

Dar pentru ce Pavel nu se numeşte pe sine „apostol” la începutul epis
tolei acesteia, cum obişnuieşte să facă întru toate celelalte trimiteri ale 
sale? [Întîia pricină o arată] Teodorii, aducîndu-1 ca martor pe Climent 
Stromatul. Şi zice că acesta din urmă scrie în tîlcuirile sale că -  de vreme 
ce Domnul nostru Iisus Hristos a fost trimis (după firea Sa omenească) de 
către Atotputernicul Dumnezeu ca apostol al Evreilor (aşa cum, în episto
la aceasta, însuşi Pavel îl numeşte pe Hristos „apostol”, zicînd: „Cunoaş- 
te-ţi pe Apostolul şi Arhiereul mărturisirii noastre, Iisus Hristos”, Evrei 
3:1) -  aşadar, de vreme ce şi Domnul a fost trimis de către Părintele ca 
Apostol către Evrei, aici Pavel nu se mai numeşte pe sine «apostol», din 
pricina smeritei-cugetări şi a cinstei către Domnul. Iar încă o pricină este 
aceea că Pavel nu a fost apostol al Evreilor, ci al „neamurilor”, şi deci nu 
se cuvenea a se numi pe sine „apostol” întru această epistolă. Iar că Pavel 
nu a fost apostol al Evreilor, ci al „neamurilor”, a adeverit însuşi Dom-
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TÎLCUIREA EPISTOLEI CĂTRE EVREI

nul. Căci, rugîndu-se Pavel în biserica din Ierusalim, Domnul a zis către 
dînsul: „Grăbeşte şi ieşi din Ierusalim, căci nu vor primi mărturisirea ta 
despre Mine! (Evreii adică)” (Fapte 22:18). Iată, prin cuvintele acestea se 
dovedeşte că Pavel nu a fost primit ca apostol de către Evrei. Apoi: „Şi a 
zis către mine: Mergi, că Eu te voi trimite departe, la «neamuri»” (la fel, 
21). Iată cum, prin cuvintele acestea, se arată că Pavel a fost apostol al 
«neamurilor». Drept aceea, fiindcă Pavel a fost apostol numai al „neamu
rilor”, el pune numele de „apostol” în toate epistolele către „neamuri”, 
scriind ca un învăţător ucenicilor săi; şi -  fiindcă ceilalţi Apostoli, şi mai 
ales Petru, au fost Apostoli ai Evreilor, avînd purtare de grijă pentru dîn- 
şii -  Pavel scrie .trimiterea aceasta către Evrei goală de vrednicia dregăto- 
riei apostoleşti. Iar Teodorii arată că, la începutul trimiterii acesteia, Pa
vel nu-şi scrie nici măcar numele, cum face în toate celelalte. Căci -  după 
cum zice Teofilact, în tîlcuirea stihului 1 al capitolului întîi al celei către 
Romani şi în tîlcuirea stihului 18 al capitolului 13 al acesteia către Evrei 
-  Pavel şi-a trecut aici sub tăcere numele pentru ca Evreii care îl vrăjmă- 
şuiau, auzind numele lui de la început, să nu se tulbure îndată şi să nu 
mai primească scrisoarea.

Epistola aceasta s-a scris în limba evreiască1 2 şi apoi s-a tălmăcit în cea 
elină ori de Luca (precum zic unii), ori -  mai degrabă -  de Climent, uce
nicul lui Petru (precum judecă cei mulţi) fiindcă ea păzeşte însuşirile al
cătuirii lui Climent, nu ale lui Luca -  aşa cum zic Teofilact (în tîlcuirea

Λ

stihului 3 al capitolului întîi al acesteia) şi Teodorii. Drept aceea, fiindcă 
s-a tălmăcit din cea evreiască în cea elină, tălmăcirea a schimbat trăsătu
rile epistolei, care nu mai sînt ca ale celorlalte trimiteri ale lui Pavel, aşa 
cum se întîmplă cu toate cărţile tălmăcite dintru o limbă în alta, din prici
na însuşirilor fiecărei limbi. însă trimiterea aceasta a lui Pavel este adevă
rată -  printre prea-multe alte pricini -  şi pentru că zice: „Căci şi împreună 
cu legăturile mele aţi pătimit” (.Evrei 10:34); şi iarăşi: „Şi mai mult mă 
rog, faceţi-o aceasta, ca mai în grabă să mă aflu la voi” (Evrei 13:19); şi: 
„Cunoaşteţi că fratele Timotei e slobod, împreună cu care (de va veni cu- 
rînd) vă voi vedea pe voi” {Evrei 13:23). Căci toate acestea sînt cuvinte

1 După alte izvoade [„manuscrise”, n. m.] se zice că aceasta s-a scris în limba siro- 
evreiască, obişnuită pe atunci la Evrei. Vezi şi în cartea numită Despre suferirea reli
giei, foaia 6. (n. aut.)

2 Sau -  după Evsevie şi Ieronim -  de Vamava, aşa cum judecă cei vechi. (n. m.)
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pe care Apostolul Pavel obişnuieşte să le scrie şi întru celelalte epistole 
ale sale, dar şi înţelesurile epistolei acesteia, înalte şi prea-adînci fiind, nu 
pot fi decît naşteri ale singurei minţi celei mari înfiinţate a lui Pavel, că
lătorul prin cer, precum zice Sfinţitul Teofilact în tîlcuirea zicerii „şi, 
purtînd toate cu graiul puterii Sale” (capitolul 1:3 al acesteia).

Deci întru această epistolă Pavel dovedeşte mai întîi că Proorocii s-au 
trimis ca să vestească despre Iisus Hristos că Acesta avea să vină, şi că ei 
sînt robi, slugi şi vestitori ai venirii Lui. [Apoi], că Hristos este Fiul lui 
Dumnezeu împreună-vecuitor cu Părintele şi ziditor a toate, prin Care 
toate s-au făcut; şi că Fiul lui Dumnezeu e mai presus de îngeri şi că se 
cuvenea a Se face om, pentru ca, prin jertfa trupului Său, să strice moar
tea, de vreme ce prin sîngele lui Hristos Iisus urma a li se face oamenilor 
mîntuire, nu prin acela al viţeilor şi al ţapilor. Al doilea, dovedeşte că Le
gea nu a săvîrşit nici un lucru, ci avea numai umbra bunătăţilor ce urmau 
să fie; şi că norodul lui Dumnezeu nu s-a odihnit încă, ci rămîne o zi a 
odihnei întru care toţi avem să ne odihnim. Al treilea, dovedeşte că arhie- 
ria cea legiuită s-a mutat de la Aaron la Hristos, al Cărui chip a fost Mel- 
hisedec, care nu era din seminţia lui Levi. Al patrulea, că toţi strămoşii 
cei drepţi s-au îndreptat prin credinţă, iar nu prin faptele Legii. Al cinci
lea, sfîrşeşte epistola întorcînd cuvîntul către învăţătura morală, lăudîn- 
du-i pe ei pentru răbdarea arătată pentru Hristos şi îndemnîndu-i să stea 
vitejeşte pînă la sfîrşit şi să-i cinstească pe cei bătrîni.1

1 Această trimitere, împreună cu celelalte ale lui Pavel, o numără şi o întăresc ca 
adevărată Canonul 85 al Sfinţilor Apostoli, cel de-al 60-lea al soborului din Laodichia, 
cel de-al 32-lea din Cartaghena, marele Atanasie (în epistola a 39-a prăznuitoare), Teo
logul Grigorie (în stihurile sale) şi Amfilohie al Iconiei (în stihurile iambice). Iar 
Teodoră adaugă zicînd că bisericile lui Hristos au cunoscut şi au dobîndit epistola 
aceasta către Evrei odată cu celelalte epistole ale lui Pavel. Drept aceea, într-adevăr, 
foarte fără ruşine şi omenie sînt ereticii Arieni, care -  neputînd suferi mărturiile arătate 
în înainte-cuvîntarea epistolei, unde Pavel scrie despre dumnezeirea unuia născut Fiului 
lui Dumnezeu -  cutează a lepăda trimiterea aceasta ca pe una neadevărată. Iar dacă ne
trebnicii nu se ruşinează de altceva, s-ar fi cuvenit a o face măcar de vechimea vremii întru 
care o citeşte şi o primeşte ca adevărată Biserica lui Hristos. Şi, dacă nu era destul nici 
aceasta, ar fi trebuit să se înduplece măcar de Evsevie al lui Pamfil, avocat şi ajutător al 
eresului lor, care mărturiseşte că trimiterea aceasta este a prea-dumnezeiescului Pavel şi că 
toţi cei vechi aveau această socotinţă despre ea. Şi însemnează că alcătuirea evreiască a 
epistolei nu se află nici la cei prea-vechi, ci doar tălmăcirea elinească. (n. aut.)
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CAPITOLUL I

1. După ce, de demult, Dumnezeu a grăit părinţilor întru Prooroci în 
multe feluri şi în multe chipuri,

Credincioşii Evrei din Ierusalim se ticăloşeau de relele şi necazurile pe 
care le ispiteau de la Evreii necredincioşi, şi pentru aceasta se socoteau 
părăsiţi de Dumnezeu, de vreme ce nu cîştigau odihnă de rele şi nu se în
vredniceau de purtarea de grijă a lui Dumnezeu de care se învredniciseră 
strămoşii lor. Pentru aceasta aşadar, Pavel arată aici cu totul dimpotrivă, 
zicîndu-le: Voi, fraţilor, aţi dobîndit mai mare dar şi mai multă purtare de 
grijă a lui Dumnezeu decît strămoşii voştri. Căci Dumnezeu le-a trimis 
acelora Prooroci, adică robi şi slugi ale Sale, iar la voi L-a trimis pe în
suşi Fiul Său. Dar ce va să zică „în multe feluri şi în multe chipuri”? 
Aceasta e în loc de: „cu deosebire şi în felurite chipuri” -  aşa cum îi zice 
Dumnezeu lui Osie: „Eu am vorbit către Prooroci şi le-am înmulţit vede
niile şi tot prin Prooroci am grăit în pilde” (capitolul 12, stih Î l) .1 Drept

1 Adică: lui Moisi, Dumnezeu i S-a arătat în focul ce ieşea din rug, în nor, în întune
care şi în fumegarea muntelui; lui Isaia, pe scaun înalt şi prea-înălţat, stînd împrejur Se
rafimii; lui Ieremia, i S-a arătat în chip de toiag şi întru alte chipuri; lui Iezechil, în chip 
de car heruvimic de chihlimbar şi de alte materii; lui Daniil, ca un om vechi de zile; lui 
Amos, în chip de bărbat stînd pe un zid de diamant; lui Ilie, în chip de zefir subţire. Şi, 
de aici înainte, unora dintre Prooroci li S-a arătat într-un fel, şi altora într-altul. Şi nu nu
mai Proorocilor, ci şi Patriarhilor -  lui Adam, lui Enoh, lui Noe, lui Avraam, lui Isaac, 
lui Iacov şi lui Iov -  Dumnezeu li S-a arătat în multe feluri. Şi totdeauna li Se arăta cu o 
slavă dumnezeiască întovărăşită cu un nor însemnînd minunata Sa înfăţişare. [...] Vezi 
ce zice şi marele Vasilie despre începutul Evangheliei lui loan: „Tot glasul Evanghe
liilor este mai înfiinţat decît celelalte dogme ale Duhului. Căci întru acelea El ne-a grăit 
prin slugile Sale, prin Prooroci; iar întru Evanghelii ne-a vorbit Stăpînul însuşi.” Iar 
Teodorit tîlcuieşte zicerea aceasta aşa: „începutul se potriveşte cu pilda Domnului. Căci 
şi Domnul, zicînd Iudeilor pilda despre vie, a spus că mai întîi s-au trimis către răii lu
crători slugile şi că după uciderea acelora a venit fiul. Deci, cu zicerea «în multe feluri», 
Apostolul însemnează feluritele iconomii; iar cu zicerea «în multe chipuri» arată ose
birea vedeniilor dumnezeieşti: căci într-un fel i S-a arătat lui Avraam, altfel lui Moisi, 
altfel lui Ilie, altfel lui Miheia, iar Isaia, Ieremia şi Daniil au văzut osebite chipuri. învă- 
ţînd aceasta, Dumnezeul a toate a zis: «Eu am vorbit către Prooroci şi le-am înmulţit ve
deniile şi tot prin Prooroci am grăit în pilde», căci firea dumnezeiască nu are multe chi-
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aceea, de vreme ce voi, fraţii mei, v-aţi învrednicit a primi un asemenea 
dar, de ce vă întristaţi şi vă arătaţi mici de suflet?

în zilele acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă întru Fiul,

Apostolul îi mîngîie şi cu cuvîntul acesta pe Creştinii Evrei, zicîndu-le 
aşa: Sfîrşitul a toată lumea e aproape şi aveţi să vă sloboziţi de rele şi de 
necazuri. Căci cel ce se află în nevoinţă şi în lipsă, dacă oboseşte, cînd 
aude că a ajuns sfîrşitul luptei, se odihneşte puţin şi se mîngîie îndată. Cu 
cuvîntul acesta, Pavel arată în chip tainic şi alt lucru, anume că în zilele 
acestea mai de pe urmă -  cînd nu mai rămăsese vreme să ne îndreptăm, 
fiind toţi supuşi muncii [celei de veci], cînd ne deznădăjduisem şi daru
rile lui Dumnezeu lipseau de la noi -  acum ne-am mîntuit cu prea-slăvire 
şi am primit mai multe daruri decît cei dinainte.

Iar zicerea „întru Fiul” este în loc de: „prin Fiul”, aşa cum şi zicerea 
„întru Prooroci”, de mai sus, este în loc de: „prin Prooroci”. Şi însemnea
ză aceasta pentru luptătorii de Duh Evnomieni, care zic că prepoziţia 
„întru” este sortită doar pentru Sfîntul Duh, hulind astfel că Duhul nu este 
de o fiinţă şi de o slavă cu Fiul. Dar pentru ce a zis Apostolul că ne-a gră
it Dumnezeu-Tatăl, şi nu Hristos? Răspundem că a făcut aceasta [din 
două pricini]: întîi, pentru că cei ce crezuseră din Evrei erau încă slabi şi 
neîmpliniţi în credinţă şi prin urmare nu puteau să audă cele despre dum
nezeirea lui Hristos; şi alta încă, pentru a arăta că Scriptura cea veche şi 
cea nouă sînt ale singurului Dumnezeu bun, iar nu precum hulesc 
Maniheii, zicînd că Scriptura cea veche este a „dumnezeului cel rău”, iar 
cea nouă este a „celui bun”. Vezi însă, iubitule, cum Pavel a zis că Dum-

puri, ci e nevăzută şi neînchipuită. Deci ei nu vedeau însăşi firea cea neatinsă, ci nişte 
închipuiri pe care le arăta nevăzutul Dumnezeu spre trebuinţă. Zicerea «în multe feluri» 
însemnează şi alta, că fiecăruia din Prooroci i se încredinţa cîte o iconomie, dar Dumne
zeul tuturor, Stăpînul Hristos, nu a iconomisit o trebuinţă oarecare, ci, înomenindu-Se, a 
isprăvit totul şi a săvîrşit mîntuirea oamenilor.” Zice şi marele Macarie Egipteanul: 
„Dumnezeu S-a arătat fiecăruia dintre Prooroci şi din sfinţi precum a fost voia Sa spre 
folosul celui ce vedea. Adică: într-un fel lui Avraam, într-alt fel lui Isaac, lui Iacov, lui 
Noe, lui Daniil, lui Moisi, lui David şi celorlalţi Prooroci, micşorîndu-Se pe Sine, şi trup' 
făcîndu-Se, şi schimbîndu-Se la faţă, şi arătîndu-Se celor ce-L iubesc nu după cît este, căci 
e neînchipuit, ci după încăperea şi puterea acelora, pentru multa şi necuprinsa de minte 
dragoste pe care o avea către dînşii” (Despre înălţarea minţii, capitolul 8). (n. aut.)
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nezeu ne-a grăit „nouă”, adică amestecînd şi asemănînd cu ucenicii şi 
Apostolii Domnului atît pe credincioşii din Evrei, cît şi pe sine. Fiindcă 
Dumnezeu nu le grăise [de-a dreptul] Evreilor către care scrie Pavel (şi 
tuturor Creştinilor), ci prin Apostoli. Pavel însă măreşte lucrul şi arată că 
Dumnezeu le-a grăit şi lor, ca prin aceasta să-i mîngîie.1

2. pe Care L-a pus moştenitor a toate,

Adică Dumnezeu-Părintele L-a făcut pe Fiul Său Domn al tuturor oa
menilor şi al întregii lumi simţite şi gîndite. Fiindcă norodul lui Israil nu 
mai este el singur „partea şi moştenirea Domnului” -  după cea scrisă: „Şi 
s-a făcut parte a Domnului norodul Său Iacov, măsura moştenirii Sale 
Israil” (Deuteronomul 32:9) -  ci sînt toţi oamenii şi toate neamurile. Şi 
L-a numit „moştenitor” ca să arate adeverirea firii şi nedespărţirea dom
niei şi a stăpînirii Lui. Dar cum şi în ce chip L-a făcut Dumnezeu Domn 
pe Fiul Său? După firea Sa omenească, după cum se scrie şi în Psalmul al 
2-lea: „Cere de la Mine, şi-Ţi voi da Ţie neamurile moştenire a Ta şi stă- 
pînirea Ta marginile pământului” (Psalm 2:8). Şi Domnul zicea, după în
viere: „Mi s-a dat toată stăpînirea în cer şi pe pămînt” (Matei 28:18).2 
Dar despre care domnie şi moştenire vorbeşte Pavel aici? Despre aceea 
din alegerea şi din voia oamenilor care se supun Fiului şi sînt stăpîniţi de

1 Se poate ca Pavel să fi zis aşa, anume că „Dumnezeu ne-a grăit nouă întru Fiul Său”, 
pentru că la vremea întru care îşi scria el epistola aceasta nu erau morţi toţi Evreii care 
auziseră cu urechile lor învăţătura lui Iisus Hristos, ci mulţi dintre ei trăiau încă. (n. aut.)

2 Iar Fotie a înţeles zicerea aceasta după dumnezeire, căci aşa tîlcuieşte graiul „a 
toate”: „Adică a toate drepturile prea-curatei şi dumnezeieştii firi, căci Fiul este moştenitor 
şi părtaş ai fiinţei, al stăpînirii şi al puterii părinteşti. [...] Apoi, pentru ca, auzind de 
«moştenitor», să nu socoteşti că nu S-a făcut moştenitor după fire, ci după oarecare dar şi 
înfiere, adaugă zicînd: «Care, fiind strălucire a slavei». [Prin aceasta] numai că nu zice: 
Deşi L-a numit pe El «moştenitor» pus de Tatăl, din aceasta nu se socoteşte nimic smerit 
sau nevrednic de Dumnezeu. Căci zicerea «L-a pus» nu este de înfiere şi de punere de 
moştenitor, ci s-a zis -  rogu-te! -  cu arătarea atîmării Fiului de Tatăl ca de pricinuitorul 
Lui după fire, ca să nu bănuim că Fiul ar fi potrivnic şi străin de părinteasca înrudire şi să 
socotim două începătorii dezbinate între ele. Socotesc [aşadar] că graiul «moştenitor» s-a 
zis ca să-L înţelegi de aici pe Pricinuitorul de unde se trage moştenirea şi să nu-L socoteşti 
[pe Dumnezeu-Cuvîntul] nenăscut asemenea Părintelui. Şi îndată a adăugat: «Care, fiind 
strălucire»; iar dacă nu a fost pus a fi strălucire, ci era strălucire, atunci e arătat că nici 
moştenitor nu S-a pus decît numai în chipul care s-a zis de mine.” (n. aut.)
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El de bună voie. Căci supunerea aceasta de bună voie a oamenilor s-a dat 
Fiului în urmă, după ceea ce era El ca om, cînd oamenii L-au cunoscut ca 
mîntuitor şi I s-au supus de voia lor. Iar ca Dumnezeu, Fiul avea dintot- 
deauna supunerea cea firească a oamenilor, cu care El îi supune şi îi stă- 
pîneşte chiar dacă ei nu vor şi nu îl cunosc, ca pe nişte făpturi ale Lui, 
precum este scris: „Toate sînt roabe ale Tale” {Psalm 118:91).

prin Care şi veacurile le-a făcut.

După ce a vorbit despre omenirea Fiului, ce s-a făcut în vremile mai 
de pe urmă, Pavel îl înalţă acum pe ascultător la înălţimea dumnezeirii 
celei mai înainte de veacuri şi zice că Dumnezeu-Părintele a făcut prin 
Fiul înseşi veacurile. Unde sînt acum Arienii, care zic că a fost o vreme 
cînd Fiul nu era? Căci iată! -  Pavel mărturiseşte că Fiul a făcut veacurile. 
Atunci, cum a fost veac cînd Fiul nu Se afla? Aceasta e cu neputinţă! -  
căci Făcătorul veacurilor nu Se cuprinde în veacuri. Şi, fiindcă Părintele 
este pricinuitor al Fiului, El este prin urmare şi pricinuitor al veacurilor 
ce s-au făcut de către Fiul. însă al Fiului este pricinuitor firesc, iar al ce
lor ce s-au făcut şi se fac de Fiul este pricinuitor cu facere. Pentru aceasta 
a zis că Părintele a făcut veacurile „prin Fiul”.1 Din zicerea aceasta, i se

1 Iar înţeleptul Fotie tîlcuieşte zicerea aceasta aşa: „Apoi, zicînd că Fiul e moştenitor 
al avuţiilor părinteşti, tălmăceşte şi că prin Acesta «s-au făcut veacurile». Adică vea
curile sînt lucruri obşteşti ale Fiului şi ale Părintelui, şi atunci negreşit că şi cele din 
veacuri le sînt obşteşti amândurora; căci, dacă veacurile sînt aşa, cu mult mai vîrtos cele 
ce s-au făcut după veacuri, precum lumea şi cele ce sînt într-însa.”

Iar ce sînt veacurile, răspunde marele Grigorie al Tesalonicului, zicînd că şi veacu
rile sînt „zidiri gîndite” (capitolul 68 din cuvintele despre fire şi teologice). Pentru 
aceasta zice şi marele Vasilie că Dumnezeu, şi lucrările, şi puterile şi desăvîrşirile Lui 
sînt dincolo de veacuri, anume aşa: „Iar lucrările Duhului cum sînt? Sînt negrăite din 
pricina mărimii şi nenumărate din pricina mulţimii! Căci cum să înţelegem cele de din
colo de veacuri? Care erau lucrările Lui mai înainte de făptura gîndită?” {Despre Sfintul 
Duh, capitolul 19). Iar mai înainte-pomenitul dumnezeiesc Grigorie al Tesalonicului, 
luînd zicerea aceasta a marelui Vasilie, zice: „Aşadar, mai înainte de făptura gîndită şi 
dincolo de veacuri, nimeni nu a vorbit, nici nu a înţeles cîndva ceva zidit. Drept aceea, 
puterile şi lucrările dumnezeiescului Duh sînt nezidite” (capitolul 68).

Unit cu acestea zice şi dumnezeiescul Grigorie al Nissei: „Se socoteşte că «veacul» 
şi cele ce sînt într-însul este o măsură şi un hotar al mişcării şi socotinţei omeneşti. Iar 
cele mai presus de acestea rămîn nepricepute şi neajunse de socotinţă, curate fiind de tot 
ceea ce poate veni întru priceperea omenească. Fiindcă întru cele ce nu este nici chip,
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nici loc, nici mărime, nici măsură de vreme, nici alt ceva ce se poate gîndi din cele ce se 
pricep, puterea minţii înţelegătoare, căutînd a înţelege ceva din ele, va căuta negreşit 
veacurile şi zidirea dintr-însele în ceea ce este de o înrudire şi o seminţie cu sine, căci fi
rea cea necuprinsă (adică dumnezeiască) e slobodă despre toate părţile” (cuvîntul întîi 
asupra lui Evnomie). Şi se vede că dumnezeiescul Grigorie numeşte aici „zidire întru 
veacuri” pe aceea a Puterilor îngereşti, căci şi fratele său Vasilie, prin „cea veşnică”, a 
numit zidirea îngerilor, zicînd: „[...] zidire care este mai veche decît facerea lumii, aşe
zare cuvenită Puterilor celor mai presus de lume, cea covîrşitoare, cea veşnică, cea puru
rea vecuitoare” (cuvîntul întîi la Exaimeron). Acelaşi Grigorie [al Nissei] zice şi în altă 
parte că „nici naşterea Celui unul născut n-a fost în veacuri, nici zidirea mai înainte de 
veacuri” (cuvîntul întîi asupra lui Evnomie). însă, cu toate că Dumnezeu e mai înainte 
de veacuri şi mai presus de veacuri -  căci zice: „împărăţi-va Domnul peste veacuri şi 
asupra veacului” (Ieşirea 15:18), pe care purtătorul de Dumnezeu Maxim a tîlcuit-o aşa: 
„Căci nu e slobod a zice că împărăţia lui Dumnezeu s-a început sau s-a ajuns de veacuri 
sau de ani” (capitolul 86 al sutei a doua din cele teologice); şi David zice: „Cel ce este 
mai înainte de veacuri” (Psalm 54:19); aşadar, cu toate că Dumnezeu e mai înainte de 
veacuri şi mai presus de veacuri, Sfînta Scriptură îl numeşte în multe părţi pe Dumne
zeu „veşnic”, zicînd: „Şi a chemat (Avraam adică) numele Domnului «Dumnezeu veş
nic»” {Facerea 21:33). Şi Suzana a strigat, zicînd: „Dumnezeul cel veşnic, cunoscătorul 
celor ascunse, Cel ce ştie toate mai înainte de facerea lor” (Suzana 42). Despre aceasta a 
zis şi Teologul Grigorie: „Cînd mintea priveşte la adîncul cel de sus, la nemărginirea 
cea neajunsă de aici, neavînd unde sta şi a-şi mărgini închipuirile despre Dumnezeu, ea 
îl numeşte «fără de început». Iar cînd priveşte la adîncul cel de jos şi la cele de aici, îl 
numeşte «fără de moarte şi fără de stricăciune». Iar cînd [vorbeşte] de Cel ce săvîrşeşte 
totul, îl numeşte «veşnic», căci veacul nu este vreme, nici parte din vreme, căci nu e 
măsurat. Ci ceea ce este «anul», măsurîndu-se de noi cu întoarcerea soarelui, pentru cele 
pururea-vecuitoare este «veacul», care se întinde împreună cu cele ce sînt ca o oarecare 
mişcare şi întindere de vreme” (în cuvîntul la Naştere).

Iar marele Vasilie nu voieşte ca veacurile să se numească „pururea vecuitoare”, 
fiindcă sînt făpturi, scriind aşa în cuvîntul al doilea asupra lui Evnomie: „[Se numeşte] 
«pururea-vecuitor» fiindcă e mai vechi decît toată vremea şi veacul; de aceea, Fiul este 
şi născut, şi pururea-vecuitor. Iată însă că unii învrednicesc cu numirea «pururea-vecui- 
tor» şi veacurile, dobîndind numirea aceasta dintru a fi pururea. Noi însă socotim că e 
aceeaşi greşeală şi a mărturisi pururea vecuire pentru zidire (adică pentru veacuri), şi 
a-L lipsi de această mărturisire pe Stăpînul zidirii.” De aceea, şi Teodorit tîlcuieşte zice
rea aceasta aşa: „L-a numit pe Fiul «făcător al veacului» pentru a ne învăţa să cunoaş
tem că El e pururea vecuitor şi să arate că era de-a pururea, fiind mai presus de toată 
întinderea vremilor. Aşa zice Sfinta Scriptură cea veche şi despre Dumnezeu-Tatăl: 
«Cel ce este mai înainte de veacuri», în loc de: «pururea fiind».” însă tîlcuitorii mai noi 
iau veacul şi pururea vecuirea altfel. Căci numesc „veac” ceea ce nu are nici început, 
nici sfîrşit; de aceea şi vor a Se numi „veşnic” doar Dumnezeu, Cel fără de început şi 
fără de sfîrşit. Iar „pururea vecuitor” zic că este ceea ce are început, nu însă şi sfîrşit,
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astupă şi i se răneşte gura nu numai lui Arie -  precum am zis -  ci şi lui 
Savelie, căci aici se vorbeşte de două ipostasuri (feţe). Ci din zicerea 
aceasta primeşte rană de moarte şi Pavel Samosatul, care zicea că Fiul 
S-a făcut de curînd şi în vreme şi că a început a fi din Fecioara Maria. Cu 
zicerea aceasta, se răneşte şi Arie -  precum s-a zis -  însă nu chiar de 
moarte, fiindcă el, în chip greşit, ia zicerea „prin Care” ca ajutor al ere
sului său şi arată cu aceasta că Fiul este slujitor al Tatălui, iar nu împre- 
ună-lucrător. Iar cum se tîlcuieşte aceasta (adică „prin Care”) şi că se zice 
şi despre Tatăl, vezi la tîlcuirea şi la subînsemnarea zicerii „şi Prin care 
toate” (Evrei 2:10).

3. Care -  fiind strălucire a slavei,

Pavel s-a suit la înălţimea aceasta a teologiei despre Fiul. Căci îl nu
meşte „strălucire a slavei” Părintelui pentru patru lucruri: 1) ca să înţelegi 
tu, cititorul, că Fiul Se naşte din Părintele; 2) că El Se naşte fără de pa
timă; 3) că Părintele nu S-a împuţinat, nici nu S-a micşorat pentru că L-a 
născut pe Fiul; şi, 4), ca să înţelegi că Tatăl şi Fiul sînt de o fiinţă şi de o 
fire, anume că Fiul Se naşte din Tatăl precum lumina se naşte din lumină: 
căci lumină e Tatăl, lumină e şi Fiul, pentru că a luminat sufletele noastre 
şi le-a slobozit din întunericul necunoştinţei, arătîndu-L oamenilor pe Ta
tăl, pentru care şi zicea: „Eu sînt lumina lumii” (loan 8:12) şi iarăşi: 
„Arătat-am numele Tău oamenilor” (loan 17:6). Şi pentru că Se arată 
fără de început şi pururea vecuitor împreună cu Tatăl, aşa cum şi străluci
rea soarelui se arată împreună cu soarele ce străluceşte şi este nedespăr
ţită de dînsul. Fiindcă nici soarele nu s-a arătat cîndva fără de strălucire, 
nici nu se poate înţelege părinte fără de fiu. Deci, cînd îi vei auzi pe Ari
eni zicînd că -  de vreme ce Fiul Se naşte din Tată -  atunci înseamnă că 
iese în urma Tatălui, tu împotriveşte-te lor şi zi-le că şi raza şi strălucirea 
purcede din soare, dar nu este în urma soarelui, căci, dacă este soare, este 
şi strălucire împreună cu el.* 1

precum sînt îngerii şi sufletele cele cuvîntătoare, ce au nemurire. Aşadar aceştia zic pe 
dos decît vechii şi sfinţii teologi, măcar că şi marele Vasilie a numit „pururea vecui- 
toare” aşezarea îngerilor -  cum am zis mai sus. [.. .] Vezi şi la tîlcuirea zicerii „prin cre
dinţă înţelegem că s-au întemeiat veacurile” (Evrei 11:3). (n. aut.)

1 Iar înţeleptul Fotie tîlcuieşte zicerea aceasta aşa: „Şi vezi cît de arătat şi amărunţit a 
zis: «fiind strălucire a slavei». Căci, prin «strălucire» însemnează naşterea Fiului cea du-
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şi chip al ipostasiiliii Lui

Mai sus, Pavel L-a numit pe Fiul „strălucire”, şi prin aceasta a arătat 
fiinţa Lui cea una cu Tatăl, şi nedespărţită de Tatăl şi pururea vecuitoare. 
însă, fiindcă strălucirea este neipostatică [nu este persoană, n. m.], Apos
tolul vindecă ceea ce nu se cuvine fiinţei celei deopotrivă, pentru a nu 
avea loc Marcel şi Savelie, care ziceau că Fiul nu are un ipostas al Său, 
osebit de cel al Tatălui. De aceea, zicînd că Fiul este „chip al ipostasului” 
Tatălui, Pavel arată că El este persoană. Adică -  aşa cum Tatăl este eni-

pă fire din Tatăl, fiindcă strălucirea nu purcede nicidecum după dar şi după înfiere nici 
din soare, nici din foc, nici din altceva din care s-a înfiinţat a purcede. Iar prin zicerea 
«fiind» arată că strălucirea nu are fiinţă de curînd, ci din cea pururea vecuitoare şi de-a 
pururea. Iar apoi zicerea «fiind» arată şi dumnezeiasca vrednicie, căci, vorbindu-i lui 
Moisi, şi Tatăl zice aşa: «O on» (adică: Eu sînt Cel ce sînt, şi am fost şi voi fi). Deci de 
ajuns sînt şi strălucirea şi acest «fiind» pentru a arăta naşterea cea după fire a Fiului din 
Tată, şi fiinţa cea una şi pururea vecuire împreună cu Tatăl. Iar acesta (adică Pavel) 
adaugă zicînd: «a slavei», ca să zici: Fiul este strălucire întru Tatăl, împreună cu Care 
este după fiinţă Cel prea-cinstit [...]. Vezi cum şi al căror lucruri este moştenitor Fiul?”

Iar Chirii al Alexandriei tîlcuieşte „strălucirea” aşa: „L-a numit «strălucire» arătînd 
oarecum ieşirea din Tatăl, niciodată schimbată de Ipostasul dintru Care este, nici cu to
tul strîmtorată şi privindu-se ca şi cum spre a se arăta de sine şi spre a fi în înfiinţare 
osebită” (cartea despre Treime). Ascultă-1 însă şi pe Solomon cum numeşte „strălucire” 
înţelepciunea: „Ea este strălucirea luminii celei veşnice şi oglinda fără pată a lucrării lui 
Dumnezeu şi chipul bunătăţii Sale” {înţelepciunea 7:26).

Iar marele Vasilie tîlcuieşte „strălucirea” aşa: „Fiul a fost numit şi este «chip» născut 
[al Tatălui], şi «strălucire a slavei lui Dumnezeu», şi «înţelepciune», şi «putere» şi «drep
tate» a lui Dumnezeu, însă nu ca o deprindere, ca o iscusinţă, ci ca fiinţă vie şi lucrătoare. 
Şi este «strălucire a slavei» lui Dumnezeu [fiindcă] întru Sine îl arată întru totul pe Tatăl, 
dintru toată slava Lui strălucindu-Se. Deci de cîtă necuviinţă este a zice că slava lui 
Dumnezeu nu are strălucire, sau că înţelepciunea lui Dumnezeu nu ar fi vreodată cu 
Dumnezeu?!” (cuvîntul al 2-lea asupra lui Evnomie). Şi Teodorii tîlcuieşte „strălucirea 
slavei”, adică a dumnezeieştii firi (şi vezi zicerea „Părintele slavei”, Efeseni 1:17). Şi -  
după acesta -  „strălucirea” însemnează pururea vecuire, şi nedespărţirea Dumnezeu-Cu- 
vîntului de Tatăl, şi fiinţa şi firea cea una. „Căci -  zice -  dintru Cel ce este slava, dintru 
Acela este şi strălucirea. Şi, fiindcă slava este de-a pururea, de-a pururea este aşadar şi 
strălucirea. [Căci, aşa cum] strălucirea este de o fiinţă cu focul, aşa este şi Fiul cu Tatăl.” 
Iar Isidor Pelusiotul zice aşa: „Nimic nu e aşa de însuşit şi de înseninător al firii dumneze
ieşti ca purururea vecuirea. Căci «strălucirea» arată pururea vecuire; «chipul» ipostasuiui 
[arată] enipostasierea; «cuvîntul», nepărtinirea şi neîntruparea; iar «Fiul», însuşirea şi fi
inţa cea întocmai [...]” (epistola 818 către preotul Agaton). (n. aut.)
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postatic1 şi are ipostas de sine desăvîrşit, fără trebuinţă de altul pentru a 
se desăvîrşi -  tot astfel şi Fiul este enipostatic şi are ipostas osebit şi de
săvîrşit. Căci, cu cuvîntul acesta, Apostolul arată nu numai că Fiul are ne- 
schimbare de Tatăl, dar că are şi chip al Său, osebit de Cel dintîi, adică de 
Tatăl. Fiindcă chipul Său este altul faţă de Chipul cel dintîi, de vreme ce 
e înfiinţat de sine, dar totodată şi neschimbat cu Chipul cel dintîi.2 Iar 
Sfîntul Grigorie de Nissa (întru cele împotriva lui Evnomie) zice că -  aşa

1 „întru-ipostas” -  cuvîntul arată că Dumnezeu-Cuvîntul întrupat nu e alcătuit din 
două persoane, precum ziceau oarecari eretici, ci că firea omenească este întru ipostasul 
dumnezeiesc.

2 iar înţeleptul Fotie tîlcuieşte zicerea aşa: „«Chip al ipostasului», adică trăgînd întru 
Sine toată fiinţa. Dumnezeu -  zice -  este stăpînitor, este atotputernic, făcător al totului 
şi orice altceva se închipuie din părinteasca fiinţă -  afară de a fi Tată, fiind totdeauna 
Fiu -  şi de aceea le şi poartă pe toate, şi le ţine şi le ocîrmuieşte cu graiul puterii Sale.” 
Iar Nichifor Vlenida tîlcuieşte „chipul” aşa: „Fiul Se numeşte «chip» al Ipostasului pă
rintesc nu pentru că este însuşire a Tatălui. Căci cine ar bănui aceasta, împărtăşit fiind 
de cuvîntare [«raţiune», n. m.]?! Ci [aceasta înseamnă] că El Se închipuie şi Se cunoaşte 
după ceea ce este Tatăl dintru a avea Fiu; şi că, avîndu-le pe toate ale Tatălui, Fiul -  ră- 
mînînd Fiu întru Sine -  îl arată pe Acela dintru care este, fiind chip firesc şi neschimbat 
al Aceluia. Pentru aceasta şi zice: «Cel ce M-a văzut pe Mine L-a văzut pe Tatăl»” (în 
cuvîntul despre credinţă). Iar Teologul Grigorie zice: „Cu adevărat, Fiul Se zice ca unul, 
nu ca mulţi cu firea; căci Cel adevărat este unul, iar minciuna de multe chipuri. Şi ca 
pecetea cea curată şi chip prea-nemincinos al Tatălui” (cuvîntul al doilea despre Fiul)

Şi Teodorii tîlcuieşte zicerea „chip al ipostasului” aşa: „De Sin -  zice -  înfiinţat, tot în
tru Sine arătîndu-L pe Tatăl, căci e îmbrăcat cu părinteştile însuşiri. Aşa, prin multe nu
miri, dumnezeiescul Apostol ne-a învăţat să cunoaştem şi adevărul naşterii, şi fiinţa cea în
tocmai, şi pururea vecuire. Căci, de vreme ce toată mintea e covîrşită de cele dumnezeieşti 
şi nu este cu putinţă a învăţa taina teologiei numai printr-un chip, propovăduitorii adevăru
lui sînt siliţi a face aceasta prin mai multe chipuri. Aşa, de nevoie L-a numit «Cuvînt» pe 
Fiul dumnezeiescul loan, de vreme ce împreună cu naşterea cea omenească e însoţită şi 
patima şi vremea, ca să arate nepătimirea şi nevremuirea naşterii. Şi, iarăşi -  ca să nu bă
nuiască nimeni că ar fi neipostatic, fiind cuvînt (cum au pătimit Marcu, Fotino şi Pavel 
[poate Samosatul]) -  de nevoie a adăugat a zice: «şi Dumnezeu era Cuvîntul» (loan 1:1), 
însemnîndu-i ipostasul, şi arătîndu-i firea cea una şi învăţînd nepătimirea şi nevremuirea 
naşterii. Tot astfel, fericitul Pavel L-a numit pe El «Fiu» după pricina însuşirii, arătîndu-L 
osebit de Tatăl. L-a numit «făcător al veacurilor», prin aceasta învăţînd pururea Lui ve
cuire. L-a numit încă şi «strălucire a slavei», prin aceasta însemnînd şi împreună-pururea 
vecuire şi pe aceeaşi fiinţă, căci din firea focului iese strălucirea. Şi a adăugat a zice că 
este şi «chip al ipostasului», învăţîndu-le pe amîndouă la un loc: cum că este şi înfiinţat de 
Sine, şi că arată întru Sine însuşirile părinteşti.” (n. aut.)
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cum Pavel a arătat prin „strălucire” fiinţa cea deopotrivă şi neschimbată a 
Fiului cu Tatăl -  tot astfel, prin „chip”, a arătat starea cea întocmai a Fiu
lui către Tatăl. Căci cel ce va înţelege mărirea ipostasului, acela, cu chi
pul ce se arată al ipostasului, măsoară negreşit şi ipostasul al căruia este 
chipul. Fiindcă nici chipul nu întrece ipostasul, de vreme ce ar fi neipos- 
tatic după măsura cu care ar întrece ipostasul; dar nici ipostasul nu este 
mai mult decît chipul, căci ar avea negreşit neînchipuită partea ce ar în
trece. La fel, Pavel zice şi în altă parte că Fiul este „în chipul lui Dumne
zeu” (Filipeni 2:6), şi prin aceasta ne face să înţelegem că este chip văzut 
al ipostasului Tatălui.1 Iar cu cuvintele acestea arată măsura cea întocmai 
la fel pe care o are Fiul cu Tatăl, de vreme ce în „chip”, adică întru Fiul, 
se vede mărirea Tatălui, care nu o întrece pe aceasta, căci negreşit ar fi 
iară măsură şi nefrumoasă partea aceea după care ar covîrşi „chipul”, lu
cru necuviincios de gîndit despre Tatăl. [...]

şi purtîndu-le pe toate cu graiul puterii Sale -

Auzi acum tu -  o, Ariene! -  care iei ca ajutor al eresului tău zicerea 
„prin Care” şi pentru aceasta spui că Fiul este slujitor al Tatălui, iar nu 
împreună-lucrător. Auzi -  zic -  (de poţi să înţelegi) cum Apostolul dă 
aici Fiului strălucirea şi domnia întocmai cu cea a Tatălui, fără schim
bare. Căci Pavel nu a zis: „purtînd cu puterea”, ci: „cu graiul puterii”, 
adică: Fiul este acela care le poartă şi le ocîrmuieşte pe toate cu cuvîntul 
Său cel plin de putere -  dovedind puterea Fiului. Căci -  aşa cum tu crezi 
că Tatăl a zis: „Să se facă lumină! -  şi s-a făcut lumina” (Facerea 1:3) -  
tot aşa să crezi şi că Fiul pe toate le poartă, adică le ocîrmuieşte, şi le ţine 
împreună cu cuvîntul său cel atotputernic. Şi, decît a le face pe toate, este 
chiar lucru mai mare a le ţine împreună pe toate, care se luptă cu cele 
potrivnice lor din fire şi pentru aceasta se primejduiesc a cădea întru a nu 
fi şi a se pierde. Şi nu a zis că Fiul le „ocîrmuieşte” pe toate, ci că le 
„poartă”, de la metafora oamenilor care numai cu un deget fac a se mişca 

. şi a se strămuta un lucru mic, iar Fiul lui Dumnezeu ţine totdeauna globul 
acesta atît de foarte mare al întregii făpturi simţite şi-l mişcă doar cu

1 Vezi la subînsemnarea zicerii „Care, în chipul lui Dumnezeu fiind” {Filipeni 2:6), 
ca să cunoşti că -  după cei mai mulţi teologi -  „chipul” se înţelege chiar al fiinţei şi al 
firii lui Dumnezeu, (n. aut.)
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atotputernicul Său cuvînt.1 Căci la Dumnezeu cuvîntul nu e gol şi nepu
tincios -  cum e cuvîntul nostru, al oamenilor -  ci e lucrător şi atotputer
nic. Vezi, iubite cititorule, cîte eresuri se doboară şi cîte noime înalte se 
pun încă de la începutul epistolei acesteia? Deci cum cutează unii -  care 
sînt Arienii, după cum am spus la pricina trimiterii -  a lepăda epistola 
aceasta şi a zice că nu este cu adevărat a lui Pavel? -  trăgînd încheierea 
aceasta din osebitul chip al ei faţă de celelalte trimiteri. Căci ar fi trebuit 
să judece mărimea noimelor şi puterea cuvintelor ce se cuprind aici, că
rora nu li se poate grăi împotrivă, şi să se întrebe ale cui naşteri pot fi 
acestea, decît numai ale marelui Pavel?! Ale lui Pavel -  zic -  acela ca- 
re-L avea pe Hristos grăind întru sine. Drept aceea, cîţi îl lipsesc pe Pavel 
de epistola aceasta, fac un rău întocmai ca şi cum l-ar lipsi de Hristos.

1 Vrednice de laudă sînt şi cuvintele marelui părinte Vasilie care se întind la această 
zicere: „Bunătăţile de la Dumnezeu vin către noi cu mai multă grăbire decît cele lucrate 
de oricine sau decît s-ar zice un cuvînt. Căci nimic nu e aşa de grabnic: nici fulgerele, 
nici alergarea luminii în aer, nici privirile cele iuţi ale ochilor, nici mişcările minţii noas
tre. [...] Căci de ce întindere de vreme ar avea trebuinţă Cel ce pe toate le poartă cu gra
iul puterii Sale şi nu lucrează trupeşte, neavînd nevoie de lucrarea mîinilor la facerea to
tului, ci unei voiri nesilite avînd următoare firea celor ce se fac? -  precum zice Iudita: 
«Şi ai împlinit toate cîte le-ai gîndib> (Iudita 9:5)” {Despre Sfintul Duh, capitolul 8). S-a 
lăudat oarecînd acel prea-vestit matematic şi prea-mecanic Arhimed că singur va mişca 
tot pămîntul, sprijinindu-se pe socotelile pîrghiei mecanice, dar numai dacă i s-ar fi dat 
un loc în afara pămîntului ca să o aşeze şi dacă pîrghia lui şi locul de sub ea ar fi fost 
potrivite ca mărime, zicînd: „Dă-mi unde să stau, şi voi mişca tot pămîntul!” Ci pricina 
lui fiind cu neputinţă, după urmare şi lauda lui a fost zadarnică, şi neînfiinţată şi arătată 
numai după fantezie, neputînd veni niciodată în lucrare. Iar Fiul lui Dumnezeu cu un 
singur cuvînt al Său mişcă şi poartă întru atîtea veacuri nu numai mărimea pămîntului, 
ci şi pe a întregului [lumii]. Ce zic? Mişcă şi poartă totul doar cu voia şi cu o subţire po- 
văţuire. Căci, fiind nemărginit întru toată desăvîrşirea, are nemărginită şi atotputernicia, 
şi simpla mişcare a voii Sale poate chiar şi numai cu o subţire atingere nu doar a mişca, 
ci şi a doborî întru nefiinţă şi a duce în haos mărimea întreagă a totului. Pentru aceasta, 
şi acel prea-viteaz Iuda Macaveul zicea către cei şase mii de ostaşi ai săi: „Potrivnicii 
nădăjduiesc în armele lor şi în îndrăzniri, iar noi nădăjduim întru atotţiitorul Dumnezeu, 
Cel ce poate a-i doborî pe cei ce vin asupra noastră şi pe toată lumea doar cu o atingere” 
{2 Macavei 8:18). Pentru aceasta a zis şi Isidor Pelusiotul: „Dumnezeiescul şi 
prea-negrăitul Fiu al Tatălui, Cel ce Se închină de către noi, Se numeşte «Cuvînt» în 
chip potrivit nu numai pentru că este cuvîntul lui Dumnezeu şi tîlcuitor al Tatălui -  cum 
socotesc unii -  ci şi pentru că lucrează mai în grabă decît cuvîntul” (epistola a 44-a către 
comisul Aetie). (n. aut.)
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după ce a săvîrşit, prin El însuşi, curăţirea păcatelor noastre,

După ce, mai sus, a vorbit despre mărirea dumnezeirii Dumnezeu-Cu- 
vîntului, Pavel se pogoară aici, vorbind şi despre omenirea Lui şi despre 
purtarea Sa de grijă către oameni, lucru care e mult mai mare decît a le 
purta şi a le ocîrmui pe toate. Iar Apostolul pune aici două lucruri: unul, a 
ne curăţi Fiul lui Dumnezeu de păcatele noastre; şi, al doilea, a face 
aceasta nu prin altcineva, ci prin Sine. Şi nu numai aici, ci şi în multe 
părţi ale acestei epistole, Apostolul se laudă că această curăţire a păcate
lor oamenilor s-a făcut prin însuşi Fiul lui Dumnezeu, de vreme ce El 
ne-a curăţit prin crucea şi prin moartea pe care le-a suferit. Şi nu numai 
fiindcă Acela iară de păcat a murit pentru păcatele noastre, luînd osînda 
de care nu era dator şi dezlegînd de obşte firea omenească de osînda că
reia îi era datoare pentru păcatul lui Adam, ci şi fiindcă ne-a dat botezul, 
ce este închipuire a morţii Lui, prin care noi, cei ce ne botezăm, primim 
iertarea păcatelor săvîrşite mai înainte şi putere spre a nu ne mai face 
lesne prinşi de păcat.1

a şezut de-a dreapta măririi întru cele înalte,

După ce, mai sus, a pomenit de cruce, Apostolul vorbeşte aici şi des
pre învierea şi înălţarea Domnului. Şi nu a zis că „I s-a poruncit să şadă”, 
ci că „a şezut de-a dreapta întru cele înalte”, nu pentru că Dumnezeu S-ar 
cuprinde într-un loc, ci ca să se arate cu numirea „dreptei” asemănarea 
Fiului cu Tatăl, fiindcă a ajuns chiar la scaunul cel părintesc şi, precum

1 Pentru aceasta, şi Teologul Grigorie îl numeşte pe Hristos „curăţitor al întregii 
lumi”, zicînd: „Ci o! -  Paşte mare şi sfinţit şi curăţitor al întregii lumi” (Cuvînt la Paşti). 
[...] Zice şi marele Vasilie: „Sufletul ce s-a ticăloşit în multe păcate este dator mai întîi 
a urî viaţa sa cea osîndită de mai înainte, îngreţoşîndu-se de pomenirea ei şi urînd-o, 
[...] iar apoi a-şi lua ca învăţător al fricii pe îngrozirea Judecăţii şi a muncii celei veş
nice [...], încredinţîndu-şi curăţirea păcatelor prin sîngele lui Hristos, întru mila Lui cea 
mare şi întru mulţimea îndurărilor lui Dumnezeu” (hotărirea 1 în scurt). Zice şi Meletie 
Pigas: „Toată curăţirea întregii noastre firi şi a alegerii [păcatele cu voia, n. m.] noastre 
de toate păcatele ni se face totdeauna prin Hristos, pentru Hristos, întru Hristos, de către 
Hristos, întru cinstit sîngele Lui. Căci pe Acesta ni L-a dat Tatăl [să ne fie] sfinţenie, 
dreptate, izbăvire şi curăţitor. Făcînd curăţirea păcatelor noastre prin Sine, ca jertfitor şi 
jertfă, Acesta «a şezut de-a dreapta măririi întru cele înalte», facîndu-ni-Se mîngîietor 
către Tatăl” (Despre Creştinism, cartea a 4-a). (n. aut.)
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Tatăl este întru cele înalte, aşa e şi Fiul.1 Iar dacă cineva ar zice: Iată, 
scris este: „Zis-a Domnul Domnului Meu: Şezi de-a dreapta Mea!”

1 Vezi şi subînsemnarea zicerii „Care e de-a dreapta lui Dumnezeu” (Romani 8:34). 
Zice şi Teodorit: „Iar că «a şezut la dreapta măririi întru cele înalte» s-a zis omeneşte. 
Căci, înalt fiind, S-a smerit pe Sine; şi, Dumnezeu fiind, S-a înomenit; nefiind smerit, 
S-a înălţat; nici nu S-a făcut Dumnezeu om fiind. Ci, ca Dumnezeu, era stăpîn peste toa
te de-a pururea, şi ca om Şi-a adăugat slava pe care o avea ca Dumnezeu. Aceasta a 
zis-o şi El însuşi în Evanghelie'. «Părinte, slăveşte-Mă cu slava pe care am avut-o la 
Tine mai înainte de a fi lumea», cerînd a lua nu ceea ce nu avea, ci a se arăta ceea ce 
avea.” Dar s-ar nedumeri cineva pentru ce David şi Apostolul zic că Hristos „şade de-a 
dreapta” Tatălui, iar Ştefan nu L-a văzut pe Hristos şezînd, ci stînd [în picioare adică, n. 
m.]? Căci zice: „Iată, văd cerurile deschise şi pe Fiul omului stînd de-a dreapta lui Dum
nezeu” {Fapte 7:36). Această nedumerire o dezleagă dumnezeiescul Grigorie al Nissei 
(în Evgnomion la Sfintul Ştefan, întîiul mucenic), zicînd că pentru netrupeasca fire a 
dumnezeirii una şi aceeaşi însemnează atît „şederea”, cît şi „starea”, adică dumnezeias
ca fire „stă” întru tot binele, şi întru tot binele „şade” şi rămîne nestrămutată. Şi Sfintul 
zice cu aceste cuvinte: „Covîrşitoarea fire este curată de nişte înţelegeri ca acestea -  atît 
de «şedere», cît şi de «stare» -  căci amîndouă sînt osebite de arătarea ce se înţelege în 
scurt. [...] Fiindcă şi printr-o zicere, şi prin alta vom înţelege starea întru tot binele şi 
nestrămutarea întru toată buna-cinstire de Dumnezeu. Căci cel ce zice că dumnezeirea 
«stă» şi cel ce zice că dumnezeirea «şade» nimic nu osebeşte între ziceri în minte alt
ceva decît că unul zice că «stă cu întărire», iar altul că «şade cu nestrămutare», dogmati- 
zînd dumnezeirea întru bine.” Mai aceleaşi le zice şi Dionisie Areopagitul, care tîlcuieş- 
te ce însemnează «starea» şi «şederea» lui Dumnezeu zicînd aşa: „Şi ce vom zice despre 
dumnezeiasca «stare» şi «şedere»? Ce altceva, decît numai că Dumnezeu rămîne însuşi 
întru Sine, stînd şi şezînd nemişcat şi nevăzut. Şi că la fel lucrează după acestea, după 
nestrămutare fiind însuşi din Sine cu totul. Şi, după nemişcarea aceasta, e cu totul ne
mişcat şi mai ales mai presus de fiinţă, căci e pricinuitorul stării şi al şederii tuturor, El, 
Cel mai presus de toată şederea şi starea” (Despre dumnezeieştile numiri, capitolul 9). 
Drept aceea, dacă Arienii trag încheierea că Fiul este mai înjosit ca Tatăl -  de vreme ce 
stă [în picioare deci] de-a dreapta Tatălui, precum L-a văzut Ştefan -  să se înveţe (după 
acelaşi Grigorie al Nissei), că atunci cînd David şi Pavel zic că Fiul „şade” de-a dreapta 
Tatălui, ei arată totodată că la fel „şade” şi Tatăl. Tot astfel şi Ştefan, zicînd că Fiul 
„stă”, arată totodată că şi Tatăl „stă”. Căci ceea ce se înţelege şi se vede întru „Chip” -  
adică în Fiul, Care e chip firesc al Tatălui -  aceeaşi se înţelege şi se vede şi întru „Întîiul 
Chip”, adică întru Tatăl. Aşadar, încheierea Arienilor se dovedeşte zadarnică.

Aceasta este dezlegarea nedumeririi de mai sus, dacă se va socoti despre „şederea” 
şi „starea” dumnezeirii Fiului. Iar dacă se va socoti despre omenirea Lui, unii dascăli, 
frumos tîlcuind, zic că Hristos nu i S-a arătat şezînd lui Ştefan, întîiul mucenic, ci S-a 
sculat -  zic aceştia -  ca să ajute nevoitorului Său, care pătimea pentru dragostea Lui, şi 
mărturisea şi propovăduia pentru numele Lui; sau -  zic ei -  S-a sculat pentru a-1 întîm-
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{Psalm 109:1) -  la aceasta dăm două răspunsuri. Mai întîi, că nu zice că 
„a poruncit”, ci că „a zis”. Iar al doilea, că Proorocul a închipuit cuvîntul 
în acest fel pentru a nu socoti cineva că Fiul e fără de început şi fără de 
pricinuitor, ci că îl are ca început şi pricină firească pe Tatăl.

4. făcîndu-Se cu atît mai bun decît îngerii, cu cît a moştenit nume 
mai osebit decît dînşii.

La începutul epistolei, Pavel îl asemăna pe Fiul cu Proorocii, pentru 
slăbiciunea şi nedesăvîrşita credinţă a ascultătorilor; iar acum, sporind 
înainte, îl arată pe Hristos mai presus decît îngerii. Şi aşa, încet-încet, îl 
aduce pe ascultător lîngă adevărul dumnezeirii Fiului. Iar zicerea „făcîn
du-Se” se înţelege în loc de „arătîndu-Se”, precum zice şi loan Mergăto- 
rul-înainte: „Cel ce vine după mine S-a făcut mai întîi decît mine” {loan 
1:15), adică „S-a arătat mai cinstit decît mine”. Căci zicerea „s-a făcut” 
nu arată aici înfiinţarea. Iar zicerea „a moştenit” s-a zis despre omenirea 
lui Hristos. Fiindcă Hristos, după ceea ce este Dumnezeu-Cuvînt, avea tot
deauna şi cu pururea vecuire numele acesta, adică de a fi „Fiu al lui Dum
nezeu”. La fel obişnuim şi noi a vorbi despre acelaşi om şi lucruri smerite, 
şi lucruri înalte. De pildă, cînd zicem: „M are este omul!” {Pilde 20:6) -  îl 
numim pe omul acela după partea cea bună, adică după suflet. Iar cînd zi
cem: „Omul este pămînt şi cenuşă”, îl numim de la partea cea rea, adică de 
la trup. Aşa şi în ce-L priveşte pe Hristos: uneori îl numim pe El de la în
suşirile dumnezeirii, iar alteori de la însuşirile smerite ale omenirii.* 1

5. Căci căruia dintre îngeri i-a zis Dumnezeu cîndva: „Fiul Meu eşti 
Tu, Eu astăzi Te-am născut!” (Psalm 2:7)?

pina pe cel ce a mărturisit mai întîi pentru numele Lui şi s-a făcut pildă de bărbăţie ce
lorlalţi mucenici. Şi că, aşa cum S-a sculat şi l-a întîmpinat pe Ştefan, tot astfel Se scoa
lă şi-i întîmpină şi pe ceilalţi mucenici ai Săi, care au urmat pildei lui Ştefan, (n. aut.)

1 Iar Teodorit zice că şi aceasta s-a zis după omenire, căci, ca Dumnezeu, e făcător şi 
stăpîn al îngerilor; iar ca om, S-a făcut mai bun decît îngerii după înviere şi după suirea 
în ceruri, căci pînă atunci era puţin mai micşorat decît aceia, din pricina patimii morţii. 
Deci -  aşa cum era mai mic decît îngerii ca om, de vreme ce aceia au fire nemuritoare, iar 
El a suferit patimă -  tot astfel, după suirea în ceruri, S-a făcut mai bun decît îngerii, căci 
„a şezut asupra a toată începătoria, şi stăpînirea, şi puterea, şi domnia şi asupra a tot nu
mele ce se numeşte, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor” (Efeseni 1:21). (n. aut.)
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Zice: De unde e arătat că Fiul e mai presus de îngeri? De la numele 
Lui, căci numele de „Fiu” însemnează [legătura] firească cu Tatăl, fiind
că Se naşte dintr-însul. Căci, dacă ar fi Fiu al lui Dumnezeu după dar, iar 
nu după fire, ar fi negreşit mai înjosit decît îngerii. Deci zicerea „astăzi 
Te-am născut” nu arată altceva decît numai că din început, din veacul 
acela de cînd este Tatăl, este şi Fiul. Fiindcă -  aşa cum despre Fiul, după 
ceea ce este al lui Dumnezeu, se zice: „Cel ce este” („Eu sînt Cel ce este” 
= „O on”, Ieşirea 3:14), de la timpul de faţă, care se potriveşte chiar lui 
Dumnezeu1 -  tot astfel se înţelege la Dînsul şi zicerea „astăzi”. Unii însă 
nu au înţeles zicerea „astăzi Te-am născut pe Tine” ca nefiind despre naş
terea Fiului cea mai înainte de veacuri şi iară de început, ci despre naşte
rea Lui cea în vreme şi după trup, căci şi aceasta a fost de sus, facîndu-se 
din Duhul Sfînt şi cu buna-voinţă a Tatălui.2 3

Şi iarăşi: „Eu îi voi f i  Lui Tată, şi El îmi va fi Mie Fiu” (1 împ. 4:14).

Aceasta s-a zis în chip arătat de către Apostol despre omenirea Fiului, 
fiindcă Pavel, cînd se apucă a zice despre cele însuşite omenirii Fiului, le 
zice pe toate fără frică şi sfială. Deci firea omenirii luată de Dumne- 
zeu-Cuvîntul a moştenit adevăratul nume al Celui care a luat-o, adică nu
mele de „Fiu”, pe care-1 avea Cuvîntul ce S-a unit cu dînsa. Şi l-a moşte
nit pe acesta fiindcă S-a înfiinţat în ipostasul Fiului, cum a zis şi Arhan
ghelul Gavriil către Fecioara, cînd i-a binevestit: „Pentru aceasta, şi Sfîn- 
tul ce Se va naşte Se va chema «Fiul lui Dumnezeu»” ('Luca 1:35). Şi ia
răşi: „Şi va fi mare şi «Fiu al Celui Prea-înalt» Se va chema” (la fel, 32). 
Iar numele acesta nu l-a primit nici unul dintre îngeri. Şi, cu toate că unii

1 Despre aceasta, Teologul Grigorie a zis aşa: „Cu adevărat, Dumnezeu era pururea, 
şi este şi va fi. Iar mai ales El este de-a pururea, căci graiul «era» şi «va fi» este naştere 
a timpului nostru şi a firii celei curgătoare. Iar «Cel ce este» -  aşa cum Se numeşte pe 
Sine vorbindu-i lui Moisi în munte -  e de-a pururea; căci, cuprinzînd întru Sine toată 
fiinţa, nici nu Se începe, nici nu Se sfîrşeşte, întrecînd toată înţelegerea timpului şi a firii 
ca un noian nemărginit şi nehotămicit” (Cuvint Ia Naşterea Domnului), (n. aut.)

2 Unul din cei ce au zis aceasta e şi marele Atanasie, tîlcuind zicerea „Eu astăzi Te-am 
născut pe Tine” aşa: „Tatăl îşi însuşeşte naşterea după trup a Fiului, şi de aceea a zis: «as
tăzi».” Ci şi Teodorit a înţeles zicerea aceasta ca despre naşterea cea în vreme. (n. aut.):

3 Iar îngerii nu s-au numit „fii ai lui Dumnezeu” pentru ca nu cumva mărirea lor să 
nu primească lucrul după dar, ci să socotească după fire. Adică pentru ca nu cumva, din 
pricina măririi lor, să se socotească fii ai lui Dumnezeu după fire, iar nu după dar. Iar
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dintre drepţi s-au numit „fii ai lui Dumnezeu” (adică cei ce se trăgeau din 
Sit) (Facerea 6:2), aceia s-au numit aşa după dar, iar Hristos nu S-a nu
mit „Fiu al lui Dumnezeu” după dar, ci înfierea s-a dat luării omenirii 
după însuşire ipostatică, de vreme ce acelaşi ipostas al Fiului s-a făcut şi 
ipostas al omenirii.

6. Şi iarăşi, cînd îl  aduce în lăuntrul lumii pe Cel întîi născut, zice:

Hristos numeşte venirea Sa în trup „ieşire”, ca atunci cînd zice: „Ie
şit-a Semănătorul să semene sămînţa Sa” (Matei 13:3); şi iarăşi: „Eu de 
la Dumnezeu am ieşit şi vin” {loan 8:42)'; şi iarăşi: „Eu de la Dumnezeu 
am ieşit. Am ieşit de la Tatăl şi am venit în lume” {loan 16:27). Şi 
Miheia zice: „[...] şi ieşirile Lui din început, din zilele veacurilor” (capi
tolul 5:2). Şi potrivit numeşte Hristos „ieşire” venirea Lui cea în trup. 
Pentru că noi sîntem afară faţă de Dumnezeu, nu după loc, ci după ale
gere, şi de aceea a venit la noi ca sol Hristos, şi -  vorbind, şi petrecînd 
împreună cu noi şi curăţindu-ne -  ne-a împrietenit cu Dumnezeu-Părin- 
tele. Iar aici, dimpotrivă, Pavel numeşte „intrare” venirea lui Hristos în 
trup, de la metafora acelora ce moştenesc şi iau vreo parte sau oarecari 
avuţii. Căci aceasta însemnează zicerea „îl aduce în lăuntrul lumii”, anu
me cînd Tatăl încredinţează lumea Fiului, fiindcă Fiul a cîştigat lumea, 
supunîndu-Se Lui de voie, atunci cînd a fost cunoscut într-însa prin ico- 
nomia întrupării. Şi Fiul Se aduce în lume nu într-alt chip, fără numai cu 
trup şi ca un om; căci ca Dumnezeu era în lume, fiindcă lumea prin- 
tr-însul s-a făcut, dar lumea nu-L cunoştea, precum zice Evanghelistul: 
„în lume era, şi lumea printr-însul s-a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut”

dumnezeiescul Dionisie Areopagitul zice că şi îngerii se numesc „dumnezei”, şi oame
nii: „Şi vei afla că teologia dumnezeiască numeşte «dumnezei» şi fiinţele cereşti, cele 
mai presus de noi, şi pe bărbaţii cei sfinţiţi de la noi ce se află prea-iubitori de Dumne
zeu, deşi dumnezeiasca începătorie cea mai presus de toate este mai aleasă şi mai prea- 
înaltă, şi nici una dintre făpturi nu se poate numi cu adevărat şi desăvîrşit ca dînsa. însă 
cîte din cele cuvîntătoare şi gînditoare se ating, fără de atingere, către unirea dumnezeirii, 
pe cît se poate, şi au strălucit cu totul, după putere, către dumnezeieştile ei străluciri [...], 
[acelea] s-au învrednicit de potrivita numire de «dumnezei»” {Despre cereasca ierarhie, 
capitolul 12). Căci -  după tîlcuitorul Maxim -  Dionisie numeşte „teologie” zicerea aceas
ta: „Eu am zis: «Dumnezei sînteţi şi fii ai Celui prea-înalt toţi»” {Psalm 81). (n. aut.)

1 Zicerea „am ieşit” se înţelege la naşterea Fiului cea fără de început; iar zicerea 
„vin”, la naşterea cea după vreme -  după Grigorie al Tesalonicului. (n. aut.)
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(loan 1:10). Iar Pavel arată aici cum Tatăl îl aduce în lume pe Fiul cel 
întîi născut ca să-şi facă lesne primit cuvîntul. Iar Grigorie al Nissei (întru 
cele asupra lui Evnomie) şi Sfîntul Chirii al Alexandriei (în alcătuirea sa 
cea scrisă deasupra că „Hristos e Dumnezeu”) au înţeles zicerea „a-L 
aduce” aşa: anume că, mai înainte de iconomia întrupării, Fiul era afară 
de zidire -  nu după loc, căci El este Cel care le umple pe toate -  ci pentru 
că Dumnezeu, fiind nezidit şi fără de trup, nu avea nici un lucru obştesc 
(adică împărtăşitor) cu zidirea şi cu oamenii; iar cînd S-a întrupat, atunci 
S-a împărtăşit cu zidirea, fiindcă a unit cu Sine-Şi firea omenirii cea zidită, 
şi pentru aceasta se zice că a fost „adus” şi a intrat în zidire.1

„Şi să I se închine Lui toţi îngerii lui Dumnezeu!” (Deuteronomul 
32:43; Psalm 96:8).

Zice: Cînd Tatăl îl aduce pe Fiul Său în lume, zice: închină-se Lui toţi 
îngerii lui Dumnezeu, adică Fiului Meu întrupat. Iar Pavel arată cu cu
vintele acestea că, cu cît e stăpînul mai presus de robi, cu atît este şi Fiul 
mai presus de îngeri. însă Pavel zice acestea după asemănarea omeneas
că, fiindcă aşa cum stăpînul şi domnul unei case porunceşte ca toţi robii 
să i se închine celui care îi intră în casă, tot astfel şi Tatăl, aducîndu-L pe 
Fiul Său în lume purtînd firea cea omenească, le porunceşte robilor îngeri 
să I se închine Lui ca Domnului şi Stăpînului lumii.2

1 Iar Fotie tîlcuieşte zicerea de mai sus a lui Pavel: „cînd îl aduce pe Cel întîi născut 
în lume”, aşa: „Cînd Tatăl a binevoit a Se arăta cu trup Fiul Său cel întîi născut celor ce 
locuiau în lume, atunci a zis: «Şi iată, îngerii au venit şi-I slujeau Lui» (Matei 4:11). Şi 
iarăşi: «De acum, ve{i vedea cerul deschizîndu-se şi îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi 
pogorîndu-se la Fiul Omului” (loan 1:52). însă -  după Icumenie -  Tatăl îl numeşte pe 
Fiul „întîi născut” nu pentru că ar avea şi al doilea fiu, ci avîndu-L pe El unul şi singur 
născut dintr-lnsul, căci „întîi născut” se numeşte cel ce se naşte întîi, chiar dacă nu ar 
naşte cineva şi al doilea fiu. (n. aut.)

2 Iar Teodorit arată că „amîndouă -  şi zicerea «aduce pe Cel întîi născut», şi zicerea 
«să se închine Lui» -  însemnează iconomia. [...] Aşa, şi dumnezeiescul loan a zis: «în 
lume era, şi lumea prin El s-a făcut, ci lumea nu L-a cunoscut. La ale Sale a venit, ci ai Săi 
nu L-au primit» {loan 1:10). Şi acestea par a fi oarecum potrivnice. Căci, dacă era în lume, 
cum a venit? Iar dacă a venit, cum era în lume? Ci în lume era ca Dumnezeu, şi a venit ca 
om. Tot astfel, este şi «unul născut» ca Dumnezeu, şi «întîi născut întru mulţi fraţi» ca om. 
Şi pururea primea cinstire de la îngeri, căci pururea era Dumnezeu; [îngerii] I s-au închi
nat însă şi ca unui om.” Iar dumnezeiescul Grigorie al Nissei zice în altă parte (în cuvîntul
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7. Şi către îngeri zice: „ Cel ce-i face pe îngerii
Săi duhuri şi pe slugile Sale pară de fo c” (Psalm 103:4);

Iată, aceasta e prea-marea osebire a Fiului faţă de îngeri, anume că 
Fiul e nezidit, iar îngerii sînt zidiri şi făpturi. Căci zicerea „Cel ce face” 
însemnează aducerea dintru nefiinţă întru a fi a îngerilor, care sînt cea 
mai de jos ceată dintre minţile cele nematerialnice. Şi Fiul are această 
prea-aleasă şi prea-mare osebire şi cu celelalte Puteri cereşti: cu Scaunele 
-  zic -  cu Heruvimii, cu Serafimii şi cu toate celelalte cete slujitoare şi 
puteri ale fiinţelor cereşti. Şi nu a zis: „Cel ce a făcut”, în vremea trecută, 
ci: „Cel ce-i face pe îngerii Săi”, în vremea de faţă, adică Cel ce-i ţine pe 
îngeri după cuvîntul [„raţiunea de a fi”, n. m.] după care au fost zidiţi.1 
Aşa se înţelege şi zicerea aceea a Domnului: „Tatăl Meu pînă acum lu
crează” (loan 5:17), adică: Prin purtarea Sa de grijă şi împreună-ţiitoarea 
Sa putere, Tatăl Meu ţine şi păzeşte făpturile şi zidirile care s-au făcut.

8. iar către Fiul (zice): „Scaunul Tău, Dumnezeule, în veacul 
veacului” (Psalm 44:7),

Zice: îngerii sînt zidiri şi făpturi, căci pentru aceaştia a zis David 
cuvîntul acela: „Cel ce-i face”; iar Fiul nu e zidire, de vreme ce pentru

al 2-lea asupra lui Evnomie): „Prin zicerea aceasta se însemnează cea de-a doua venire a 
lui Hristos, căci adăugarea zicerii numeşte şi arătarea Stăpînului a toate care se va face la 
sfârşitul lumii. Căci -  aşa cum «tot genunchiul se pleacă întru numele lui Iisus cel mai 
presus de tot numele: al celor cereşti, şi al celor pămînteşti şi al celor dintru adînc», deşi 
Fiul nu are numele cel omenesc mai presus de tot numele -  tot astfel zice întregii zidiri 
mai presus de lume să se închine Celui întîi născut, Care este numit aşa pentru noi, cînd va 
intra iarăşi în lume ca să o judece întru dreptate şi pe norod întru adevăr.” Şi iarăşi zice: 
„Pentru aceasta, Cel ce a intrat o dată în lume -  făcîndu-Se întîi născut dintre cei morţi, şi 
dintre fraţi şi din toată făptura -  cînd va intra iarăşi în lume ca Acela ce judecă lumea întru 
dreptate -  precum zice proorocia -  nu va lepăda numele întâiului născut, pe care l-a primit 
o dată pentru noi. Ci, aşa cum tot genunchiul se pleacă numelui «Celui ce e mai presus de 
tot numele», tot astfel toţi îngerii se închină numelui Întîiului născut, veselindu-se pentru 
chemarea oamenilor” (cuvîntul al treilea împotriva lui Evnomie). (n. aut.)

1 Teofilact a luat aceasta de la Teologul Grigorie, care zice aşa: „Zicerea însemnează 
iconomia şi ţinerea celor pe care le-a făcut, căci i-a făcut pe îngerii Săi duhuri şi a înte
meiat pămîntul peste întărirea lui. O dată a lucrat şi a făcut de a întărit tunet şi a zidit 
duh, pe care o dată le-a înfiinţat Cuvîntul, însă lucrarea este necurmată şi acum” (Cu
vîntul al doilea despre Fiul), (n. aut.)
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Dînsul nu s-a zis aceasta, ci este împărat, Stăpîn şi Dumnezeu, căci „sca
unul” cel veşnic mărturiseşte pentru Dînsul, fiind semn al împărăţiei, al 
stăpînirii şi al dumnezeirii. însemnează că zicerea aceasta e potrivnică 
ereticului Pavel Samosatul, care hulea că Hristos, adevăratul Dumnezeu 
şi veşnicul împărat, este om gol. De asemenea, zicerea este potrivnică şi 
lui Arie, cinstitorul de zidire, care hulea că Fiul ar fi zidire.1

„toiag de dreptate, toiagul împărăţiei Tale” (la fel).

Iată şi alt semn al împărăţirii Fiului: toiagul, adică schiptrul împărătesc.

9. „Ai iubit dreptatea şi ai urît nelegiuirea” (la fel);

Cuvintele se potrivesc Dumnezeu-Cuvîntului după omenire, fiindcă 
omenirea Lui primeşte aceste lucruri smerite.

„pentru aceasta Te-a uns pe Tine, Dumnezeule, Dumnezeul Tău cu 
untul-de-lemn al bucuriei mai mult decît pe părtaşii Tăi” (la fel).

Această zicere e împotriva Evreilor, împotriva lui Savelie şi a lui Mar
cel, fiindcă înfăţişează două feţe: „Dumnezeu” şi „Dumnezeu”. Zicerea îi 
războieşte încă şi pe Marchioniţi, care socotesc că Fiul nu a luat trup, 
fiindcă dumnezeirea nu se unge, ci doar omenirea. Deci David se întinde 
către Fiul şi zice: O, Dumnezeule! -  Dumnezeul Tău, adică Tatăl Tău du
pă dumnezeire şi Dumnezeul Tău după omenire, Te-a uns cu „untul-de- 
lemn al bucuriei” -  numindu-L astfel pe Duhul Sfînt -  mai mult decît pe 
ceilalţi, care sînt doar oameni. Fiindcă Flristos nu L-a luat pe Duhul Sfînt 
din parte, precum a zis: „Căci nu din parte îl dă Dumnezeu pe Duhul” 
(loan 3:34), şi nici nu a fost uns de către Duhul precum au fost toţi cei
lalţi oameni -  adică Proorocii, Patriarhii şi Sfinţii -  ci S-a uns „cu venirea 
a toată ungerea, adică a Duhului, şi a tot Ungătorului, adică a Tatălui” -

1 Iar Teodorit zice: „Prin acestea, a arătat învederat că îngerii îşi au firea zidită, iar 
pe Fiul cel unul născut L-a arătat nezidit şi pururea vecuitor, căci zice: «Scaunul Tău e 
în veacul veacului.» Şi ne-a învăţat prin acestea că zicerea «a şezut de-a dreapta măririi, 
întru cele înalte» e pentru firea Sa omenească, de vreme ce ca Dumnezeu veşnic are sca
unul şi împărăţia fără de început şi fără de sfirşit.” (n. a.)
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precum a zis Teologul Grigorie.1 Iar „părtaşi” ai lui Hristos sînt toţi oa
menii cei duhovniceşti, care s-au sfinţit cu aceeaşi împărtăşire a Sfîntului 
Duh. Căci şi cei desăvîrşiţi şi duhovniceşti ce au fost în Legea Veche s-au 
învrednicit de Sfîntul Duh2 prin credinţa întru Hristos Care era să vină, şi 
pentru aceasta s-au numit „unşi”, precum este scris: „Nu vă atingeţi de 
unşii Mei!” {Psalm 104:15). Iar mai curat s-au făcut părtaşi ai lui Hristos 
cei ce sînt în darul evangheliei, fiindcă s-au împărtăşit de moartea Lui 
prin Sfîntul Botez şi s-au uns cu Sfîntul Duh, Care se numeşte „unt-de- 
lemn al bucuriei” pentru că ne slobozcşte de întristarea şi posomorîrea 
păcatului şi ne face să ne bucurăm pentru nădejdea bunătăţilor viitoare. 
Iar că zicerea „Dumnezeule” este în loc de: „o, Dumnezeule!”, martor 
vrednic de credinţă este vrăjmaşul Creştinilor Simmah3, care aşa o tîlcu- 
ieşte. Şi însemnează acest „Dumnezeule”, cu articol, pentru Arienii care 
spun că zicerea aceea a Evanghelistului: „[...] şi Dumnezeu era Cuvîn- 
tul”, fiind fără articol, arată că Fiul nu e chiar Dumnezeu.4

10. Şi: „întru început Tu, Doamne, ai întemeiatpămîntul şi cerurile 
sînt lucrurile mîinilor Tale” (Psalm 102:26);

1 Vezi zicerea Teologului la capitolul 1, stihul 1, al celei către Romani, în subînsem- 
nare. (n. aut.)

2 întru un glas zice şi Teologul Grigorie: „Cuvîntul acesta e ceva tainic şi negrăit, foar
te de crezut însă mie şi tuturor celor iubitori de Dumnezeu, anume că, mai înainte de ve
nirea lui Hristos, nici unul din cei ce s-au săvîrşit nu s-a învrednicit de aceasta iară cre
dinţa întru El. Căci Cuvîntul, Care S-a înfăţişat cu adevărat în urmă, «în osebite vremi», a 
fost cunoscut totuşi mai înainte de către cei curaţi cu mintea, precum este arătat din multe 
de către mulţi care s-au cinstit mai înainte de Acela” {Cuvint la Macavei). (n. aut.)

3 Tălmăcitor în elină al Vechiului Testament. Evsevie din Kesareea şi Fericitul Iero- 
nim îl numesc pe Simmah şi „Iudeu”, şi „Evionit”. Sfîntul Athanasie cel Mare, Sfîntul 
Epifanie şi Mihail Psellos zic că era Samaritean şi că a trăit în vremea împăratului Ro
man Severus (193-211). Sfîntul Athanasie spune că şi-a făcut tălmăcirea „fiind bolnav 
de iubirea de stăpînie”, iar Sfîntul Epifanie însemnează că, după ce şi-a încheiat lucra
rea, Simmah s-a întors la iudaism, (n. m.)

4 Tîlcuind zicerile acelea: „Iubit-ai dreptatea şi ai urît nelegiuirile”, zice şi Teodorit: 
„«Pentru aceasta Te-a uns pe Tine, Dumnezeule, Dumnezeul tău» s-a zis despre omeni
rea [lui Hristos]. Căci, proorocind cele despre Emmanuil, şi Proorocul Isaia a adăugat 
acestea: «Mai înainte de a cunoaşte Pruncul binele sau răul, va lepăda răutatea şi va ale
ge binele» {Isaia 7:16). Ungerea nu a fost a firii Sale dumnezeieşti, ci a omenirii, şi pen
tru că osebirea învaţă aceasta: «cu untul-de-lemn al bucuriei -  zice -  mai mult decît pe 
părtaşii Tăi».” (n. aut.)
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Fiindcă a zis mai sus că Dumnezeu-Tatăl îl „aduce pe Cel întîi născut 
în lume”, ca să nu auzi tu aceasta şi să socoteşti că lumea I s-a dat în 
urmă Fiului, ca un dar, de către Tatăl, Pavel îl arată pe El aici făcător al 
zidirii nu în anii mai de pe urmă, ci din veac şi din început. Cuvîntul 
acesta doboară eresul lui Pavel Samosatul, arătînd că Hristos e mai îna
inte de Fecioara Maria după dumnezeire, de vreme ce este făcător al făp
turii. Acest cuvînt îl doboară şi pe Arie, care hulea zicînd că Fiul este slu
jitor sau chiar unealtă a Tatălui, fiindcă Pavel zice mai sus că Hristos e 
Cel „prin Care a făcut veacurile” şi loan a zis că „toate printr-însul s-au 
făcut” (loan 1:3). Căci iată cum Fiul Se arată aici ziditor, iar nu slujitor şi 
unealtă a Tatălui. Şi vezi, iubitule, cum Pavel uneşte cuvîntul neziditei 
dumnezeiri a lui Hristos-Dumnezeu cu cuvîntul iconomiei întrupării şi 
uneori spune cele înalte şi dumnezeieşti, cuvenite dumnezeirii, iar alteori 
pe cele smerite despre omenirea Lui, cuvenite omului.

11. „Acestea vor pieri, iar Tu rămîi, şi toate ca o haină se vor 
învechi.

12. Şi ca pe o îmbrăcăminte le vei înfăşură, şi ele se vor schimba, iar 
Tu acelaşi eşti şi anii Tăi nu vor lipsi” (la fel).

Cu aceste cuvinte, Pavel arată în chip umbrit un lucru mai mare decît 
facerea zidirii, anume schimbarea şi prefacerea lumii. Fiindcă toate făptu
rile cele simţite au să se schimbe de către Fiul dintru stricăciune întru ne- 
stricăciune, şi atît de lesne, ca şi cum cineva ar voi a înfăşură o haină. Şi, 
de vreme ce atît de lesne are să facă Fiul prefacerea zidirii întru una mai 
bună, cum dar nu ar fi putut să săvîrşească şi facerea făpturii acesteia, 
care este mai jos decît cea care se va preface?1 Şi din aceste cuvinte nu

1 Iar tîlcuirea lui Teodorii e aceasta: „L-a arătat pe EI Stăpîn al tuturor, căci prin 
«cer» şi prin «pămînt» a cuprins toate cele ce sînt într-însele. L-a arătat că e neschimbat 
şi nepreiacut, căci acestea însemnează zicerea «acestea vor pieri, iar Tu rămîi». A arătat 
că de Dînsul se va face şi schimbarea făpturii spre mai bine, A arătat şi a Lui neîncepere 
şi nesfîrşire, zicînd: «Tu acelaşi eşti, şi anii Tăi nu vor lipsi», căci Tu nu Te-ai făcut 
ceea ce eşti, nici nu primeşti vreo schimbare, fiind acelaşi de-a pururea. Iar acestea arată 
şi nepătimirea dumnezeirii. Căci, de ar fi pătimit Aceea, cum ar fi aceeaşi? -  căci S-ar fi 
schimbat. Iar dacă ar fi fost trei zile întru moarte, I-ar fi lipsit anii.”

Şi însemnează că Sfinţitul Teofîlact şi dumnezeiescul Hrisostom zic că schimbarea 
şi prefacerea întru nestricăciune a zidirii este mai presus de facerea ei. Căci a fi bine şi a
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puţină mîngîiere se pricinuieşte Creştinilor, cunoscînd ei că lucrurile nu 
au să rămînă aşa, ci au să se prefacă, şi că Hristos, Căruia ei I se închină, 
totdeauna rămîne viu în veacuri, căci aceasta însemnează zicerea „şi anii 
Tăi nu vor lipsi”.1

13. Şi căruia dintre îngeri i-a zis [Dumnezeu] cîndva: „Şezi de-a 
dreapta Mea, pînă ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut al 
picioarelor Tale?” (Psalm 110:1).

Iată, şi cu aceste cuvinte Pavel îi mîngîie şi-i îmbărbătează pe Creştinii 
Evrei, arătîndu-le că au să-i biruiască pe vrăjmaşii lor şi că aceia sînt şi 
vrăjmaşii lui Hristos însuşi, pe care El are să-i supună şi are să-i calce 
desăvîrşit. Şi Tatăl nu zice că are să-i supună El însuşi pe vrăjmaşii Fiu
lui Său, fiindcă Fiul Său ar fi neputincios să-i supună, nu! Căci, dacă Fiul 
are să-i judece pe vrăjmaşii Săi atunci şi acolo, cu cît mai vîrtos e puter
nic a-i supune aici?2 Dar pentru ce zice aceasta Tatăl? Pentru ca să arate

fi bine de-a pururea, lucrul pe care îl va dobîndi zidirea prin prefacerea întru nestricăciu- 
ne, e mai presus decît doar a fi ea şi mai ales decît a fi rău, vai pe care l-a cîştigat prin 
stricăciunea ce o pătimeşte acum. Pentru aceasta şi zic mulţi că acelora osîndiţi la muncă, 
care sînt vai de-a pururea, le-ar fi fost mai de folos să nu fi avut fiinţa şi facerea de loc, 
adică să nu se fi născut nicidecum, aşa cum a zis Domnul despre Iuda. (n. aut.)

1 [...] Despre neprefacerea lui Dumnezeu zice şi Iacov, „fratele Domnului”: „[...] la 
Care nu este schimbare, nici umbră de prefacere” {Iacov 1:17). Zice şi Maleahi: „Eu sînt 
Domnul Dumnezeul vostru, nu Mă schimb” (capitolul 3:6). Şi Grigorie al Nissei zice: 
„Iar «acelaşi eşti, şi anii Tăi nu vor lipsi» însemnează neschimbarea şi pururea vecuire a 
firii Lui” {Cuvîntul al treilea împotriva lui Evnomie). (n. aut.)

2 De aceea, Pavel zice şi întru cea dintîi către Corinteni, capitolul 15:25, că Fiul îi 
pune pe vrăjmaşi sub picioarele Sale (căci „trebuie a împărăţi El pînă ce-i va pune pe 
toţi vrăjmaşii Săi sub picioarele Sale), măcar că şi acolo adaugă mai jos că Tatăl le su
pune pe toate Fiului. Iar că David a zis aceasta despre Hristos o mărturiseşte însuşi Hris
tos, zicînd către Farisei: „Ce vi se pare vouă despre Hristos, al cui Fiu este? Zis-au Lui: 
Al lui David! Le-a zis lor Hristos: Dar cum îl numeşte David pe El «Domn», zicînd în
tru Duhul: «Zis-a Domnul Domnului meu: Şezi de-a dreapta Mea pînă ce-i voi pune pe 
vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale?» Deci, dacă David îl numeşte pe El «Domn», cum e 
Fiu al lui?” {Matei 22:42).

Iar înţeleptul Fotie tîlcuieşte zicerea aceasta aşa, zicînd: „Deci [Hristos] a înălţat 
pîrga firii noastre, aducînd-o Tatălui. Şi Tatăl a lăudat acest dar pentru vrednicia Celui 
ce I l-a adus şi pentru neprihănirea darului pus înainte, încît cu înseşi mîinile Sale l-a 
primit şi l-a pus aproape de Sine, zicînd: «Şezi de-a dreapta Mea!» Şi nu a zis «şezi!» ca
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cinste către Fiul Său. Căci cum nu e mare cinste a Fiului a Se mînia Tatăl 
asupra vrăjmaşilor Lui, sau cum nu e semn al marii iubiri ce o are către 
Fiul Său? Vezi şi la capitolul 15 al celei dintîi către Corinteni, de la stihul 
25 pînă la 28, unde am vorbit mai pe larg despre supunerea aceasta.

14. Au nu toţi sînt duhuri slujitoare, care se trimit spre slujbă pentru 
cei ce urmează să moştenească mîntuirea?

Cu aceste cuvinte, Apostolul înalţă cugetările ascultătorilor şi îi mîn- 
gîie foarte mult pe Creştini, arătînd că Dumnezeu are multă purtare de 
grijă pentru dînşii, de vreme ce i-a rînduit pe îngeri, care-i covîrşesc pe 
oameni, să slujească pentru mîntuirea acestora. Şi se arată că Pavel zice 
cuvîntul acesta pentru unii care luau aminte de îngeri şi îi cinsteau mai 
mult decît se cuvenea. Sau -  mai bine zis! -  Apostolul zice acest cuvînt 
pentru toţi Evreii -  care erau lipsiţi de Lege, ce se dăduse prin îngeri -  şi 
prin urmare aveau împătimire către slujbele îngerilor şi îi cinsteau mai 
mult decît pe Hristos.1 Deci zice: Nu luaţi aminte la îngeri -  o, Creştini-

să arate că Fiul nu ar fi cutezat să şadă dacă nu I s-ar fi poruncit — să nu fie! -  ci a zis aşa 
ca să nu socoteşti tu că Fiul e fără început şi nepricinuit. Iar că El este de aceeaşi cinste cu 
Tatăl, arată locul şederii, adică «de-a dreapta». Aceasta a arătat-o Pavel şi mai sus, zicînd 
că El a şezut de Sine, fără a auzi mai înainte să şadă. Sau, Proorocul a întrebuinţat zicerea 
«şezi» vrînd să arate voia şi primirea Tatălui spre a şedea Fiul de-a dreapta Sa, şi nu a 
putut să arate aceasta altminteri. Deci mare lucm este a şedea Hristos de-a dreapta Tatălui 
şi aceasta covîrşeşte toată firea omenească şi toată făptura. însă şi aceasta tot omeneşte s-a 
zis despre El. Căci, ca Dumnezeu veşnic, îşi are scaunul în veacul veacului -  precum a zis 
mai sus Pavel -  de vreme ce slava pe care a primit-o după pătimire şi după cruce nu a 
luat-o ca Dumnezeu, ci a luat ca om ceea ce avea ca Dumnezeu. Fiindcă nu a fost mai întîi 
smerit, şi apoi S-a înălţat, ci, înalt fiind mai înainte şi cu chipul lui Dumnezeu, S-a smerit 
pe Sine, luînd chip de rob. [...] De aceea şi zicea: «Slăveşte-Mă pe Mine, Părinte, la Tine 
cu slava pe care o aveam la Tine mai înainte de a fi lumea!» {loan 17). Deci ca om aude: 
«Şezi de-a dreapta Mea!», căci ca Dumnezeu are stăpînire veşnică.” Iar zicerea „pînă” nu 
surpă aici ceea ce zice după aceea, neînţelegîndu-se că după ce se vor pune vrăjmaşii sub 
picioarele Lui nu are să mai şadă de-a dreapta. Să nu fie! Ci vrea să arate cu aceasta că 
Hristos nu va slăbi de a-i pune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale. Căci -  după Teologul 
Grigorie -  „zicerea „pînă” nu se potriveşte cu adevărat viitorimii, fiindcă nu o 
tăgăduieşte” {Cuvîntul al doilea despre Fiul). Vezi şi la tîlcuirea lui Teofilact la stihul 25 
al capului 15 al celei dintîi către Corinteni. (n. aut.)

1 Adică aşa cum socoteau şi Colosenii; şi vezi la capitolul 2 al epistolei către dînşii 
stihul 18. (n. aut.)
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lor! -  mai mult decît se cuvine, nici nu-i cinstiţi pe ei mai mult decît pe 
Hristos, fiindcă îngerii sînt împreună-robi ca şi voi. Vezi însă -  o, citito
rule! -  că Pavel face puţină osebire între îngeri şi oameni. Căci, deşi mul
tă este osebirea îngerilor de oameni după fire, totuşi Pavel i-a pus pe în
geri aproape de noi, oamenii, de vreme ce făpturile, fiind făpturi, puţin se 
osebesc între ele după covîrşire sau după micşorare. îngerii au slujit de 
multe ori şi în Legea cea Veche şi în aceasta Nouă încă de multe ori, ară- 
tîndu-se lui Iosif, şi bine-vestindu-le păstorilor, şi la mormînt şezînd pe 
piatră, şi vestind mironosiţelor învierea şi, la înălţarea Domnului, spunînd 
Apostolilor că Domnul va veni iarăşi. Şi îngerii i s-au arătat încă şi lui 
Comeliu, şi lui Filip, şi lui Petru în temniţă şi în alte foarte multe părţi. Şi 
însemnează din zicerea aceasta a Apostolului că lucru al îngerilor este a 
sluji cineva spre mîntuirea oamenilor, sau -  mai bine a zice -  acest lucru 
este al lui Hristos însuşi, Care pentru aceasta a venit în lume, ca să-i mîn- 
tuiască pe oameni. Drept aceea, nu se cuvine a se lenevi cineva de la o 
asemenea slujbă a mîntuirii oamenilor, de vreme ce e încuviinţată înge
rilor şi lucru al celor ce-I urmează lui Hristos.1

1 Iar Teodorit tîlcuieşte aceasta aşa, zicînd: „Destul a arătat şi osebirea cea după 
omenire, căci zice că Fiul şade de-a dreapta [Tatălui] şi că îngerii, se trimit ca nişte slu
jitori pentru mîntuirea oamenilor.” (n. aut.)
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1. Pentru aceasta ni se cade să luăm mai mult aminte la cele auzite,

Zice: Fiindcă Hristos, Cel ce ne-a grăit, are o atît de mare covîrşire 
faţă de Prooroci şi de îngeri, care au slujit Legii celei Vechi, atunci şi noi, 
cei care am crezut în Hristos, se cuvine să luăm aminte la cuvintele pe 
care le-am auzit grăite de El mai mult decît la cuvintele Legii celei Vechi. 
însă Apostolul nu a zis aceasta arătat, pentru a nu-i lovi din început pe cei 
ce crezuseră din Evrei, însă le-a dat pricină a înţelege singuri. Şi Pavel nu 
a zis acestea asemănînd Legea cea Veche cu aceasta nouă -  să nu fie! -  ci 
a vorbit după socoteala Evreilor, care erau înrîuriţi mult de Legea cea 
Veche şi o cinsteau, iar pe aceasta nouă o defăimau.

ca nu cîndva să alunecăm.

Adică: Noi, Creştinii care am crezut, se cuvine să luăm aminte la cu
vintele Domnului, ca nu cumva să alunecăm în vreo prăpastie şi să pie
rim. Iar Pavel s-a împrumutat cu această zicere din parimiile lui Solomon 
-  unde este scris: „Fiule, ca să nu aluneci, ţine dar sfatul meu şi înţelege
rea!” (Pilde 3:21) -  ca astfel să arate cît de lesne e să alunece şi să cadă 
cineva şi cît de cu anevoie este să se scoale după ce a alunecat o dată; 
căci lucrul ce a căzut o dată, cu greu se poate întoarce înapoi pentru a 
veni iarăşi în starea dintîi.

2. Căci, dacă cuvîntul grăit prin îngeri s-a făcut adevărat

Iată, Apostolul arată aici curat scopul său celor ce crezuseră din Evrei, 
scop pe care mai sus l-a arătat în chip umbrit, precum am zis. Iar prin 
„cuvînt grăit prin îngeri” se cuvine să înţelegem fie cele zece porunci ale 
Legii Vechi, căci trebuie să fi fost îngeri de faţă pe muntele Sinai cînd s-a 
dat Legea, care aveau purtare de grijă pentru neamul Evreilor (cum mai 
ales a fost Arhanghelul Mihail) şi care făceau glasurile trîmbiţelor, şi fo
cul şi fumegarea, cum e scris în cea către Galateni, unde zice: „s-a rînduit 
(Legea adică) prin îngeri” (Galateni 3:19); şi în Fapte: „Voi, care aţi
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primit Legea întru rînduială a îngerilor” (Fapte 7:53).' Apostolul nu
meşte „cuvînt” poruncile lui Dumnezeu care s-au iconomisit prin îngeri 
în Scriptura cea Veche, cum au fost cele asupra Sodomenilor (Facerea 
19), cele asupra locului de plîngere în vremea Judecătorilor (Judecători 
2:1) sau cele din vremea lui Samson (la fel, 13). De aceea, ca să arate 
aceste porunci ale lui Dumnezeu, Pavel nu a zis: ,.Jegea cea grăită prin 
îngeri”, ci: „cuvîntul”. Deci zice: Toate acestea s-au făcut adevărate şi 
toate îngrozirile lui Dumnezeu s-au împlinit în lucrare, niciuna rămînînd 
mincinoasă. Iar prin aceasta Apostolul zice aşa: Dacă s-au împlinit şi s-au 
făcut toate cele grăite prin îngeri, cu cît mai vîrtos se vor face acelea gră- 
ite de Fiul lui Dumnezeu?

şi toată călcarea şi neascultarea au luat dreaptă răsplătire,

Zice: Nu au primit dreaptă răsplătire, adică răzbunare şi pedeapsă, 
doar unele din călcări, iar altele nu, ci de obşte au luat izbîndire toate, şi 
nici una nu a rămas neizbîndită. Iar Pavel numeşte „răsplătire” munca şi 
pedeapsa, cu toate că numele răsplătirii este bun şi se pune unor lucruri 
tihnite. Dar Apostolul nu poartă grijă de numiri şi de ziceri, ci numirile 
cele cinstite le pune unor lucruri necinstite şi, dimpotrivă, pe cele necin
stite le pune lucrurilor lăudate.

3. cum vom scăpă noi, negrijindu-ne de o atît de mare mîntuire? -

Mai sus, vorbind despre Scriptura cea Veche, Apostolul a zis: „cuvîn
tul grăit prin îngeri”, iar aici, vorbind de această nouă scriptură a evan
gheliei, a zis: „mîntuire”. Căci, deşi acolo, în cea veche, s-a făcut mîntui
re, nu s-a făcut o mare mîntuire, fiindcă păzitorii Legii celei Vechi se 
mîntuiau numai de vrăjmaşii cei trupeşti şi luau ca plată vremelnicele bu
nătăţi ale pămîntului. Adică mântuirea acelora era doar trupească şi vre
melnică, iar mîntuirea pe care o dăruieşte dumnezeiasca evanghelie [,,bu- 1 2

1 Vezi subînsemnarea de la capitolul 3 al celei către Galateni, stihul 19. (n. aut.)
2 Aceasta o zice şi Teodorii: „A însoţit cercetarea cu sfatuirea şi arată cît le co- 

vîrşeşte învăţătura rînduirilor evanghelice pe cele ale Legii. Căci punerea Legii e arătată 
de îngeri, iar aici însuşi Stăpînul îngerilor a adus mai întîi învăţătura cea mîntuitoare pe 
care au primit-o cei ce au dobîndit darul apostolesc. Şi Legea a fost un cuvînt arătînd ce 
se cuvine a face, iar învăţătura Domnului e pricinuitoare de mîntuire veşnică.” (n. aut.)
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nă-vestire”, n. m.] şi Scriptura cea Nouă e mult mai mare. De aceea a şi 
numit-o Apostolul „atît de mare”, fiindcă aici, în darul acesta nou şi în 
Scriptura aceasta, s-a făcut stricare morţii, pieire demonilor1 şi împărăţia 
cerurilor, şi -  în scurt -  pentru că mîntuirea aceasta este sufletească şi 
veşnică, după cum a proorocit Isaia: „Israil se mîntuieşte de Domnul cu 
mîntuire veşnică” (capitolul 45:17). Iar toate aceste bunătăţi şi mîntuirea 
ni s-au pricinuit prin cuvintele grăite de Fiul, nu de îngeri.

care, luînd început a se grăi prin Domnul, s-a adeverit la noi de cei 
ce au auzit-o,

Pentru a-şi face cuvîntul vrednic de crezare, Apostolul zice mai de
parte că mîntuirea aceasta sufletească şi veşnică nu s-a grăit prin Prooroci 
şi prin îngeri, ci şi-a luat începutul chiar din izvorul său, iar apoi ni s-a 
împărtăşit de acolo şi nouă, cu adeverire şi cu încredinţare, prin Apostolii 
văzători şi slujitori ai Dunmezeu-Cuvîntului. Aceasta o zice şi Evanghe
listul Luca, scriind la începutul Evangheliei sale: „Precum ne-au predat 
înşişi văzătorii cei din început, care s-au făcut slujitori ai Cuvîntului” 
{Luca 1:2). Dar cum de zice Pavel, în alt loc, că nu a auzit evanghelia de 
la om, scriind aşa către Galateni: „Pavel Apostolul, nu de la oameni, nici 
prin om” {Galateni 1:1). Răspundem că acolo, la Galateni, a fost mare şi 
neapărată nevoie ca Pavel să arate că nu e ucenic al oamenilor, de vreme 
ce era defăimat de către Galateni că nu-L auzise de-a dreptul pe Domnul 
-  precum ceilalţi Apostoli -  şi pentru aceasta era primejdie a se depărta 1

1 E potrivit să însemnăm aici ceea ce e scris în Pateric, pentru a cunoaşte fiecare cît 
o covîrşeşte Scriptura nouă pe cea veche. Odată -  zice -  diavolul s-a prefăcut în chip de 
om şi a venit la coliba unui bătrîn străvăzător, a deschis Scriptura cea veche şi citea oa- 
recari cuvinte într-însa, cam şoptind. Iar bătrînul, cu străvăzătorul duh cunoscînd că e 
diavolul, l-a întrebat ce citea. Iar el, răspunzînd, a zis: Pe cea veche. Şi i-a răspuns bătrî
nul împotrivă, zicîndu-i: Dar pe cea nouă nu o ştiţi? Şi, cu cuvîntul acesta, diavolul s-a 
făcut nevăzut îndată, nesuferind să audă nici măcar golul nume al celei noi, ci, pîrjolin- 
du-se ca de un fulger doar de acel auz, a pierit. De aceea, şi dumnezeiescul Hrisostom 
zice că în casa în care e Sfinta Evanghelie (adică Scriptura cea Nouă), diavolul nu rămî- 
ne, ci fuge. [Şi -  zice - ]  „dacă în casa unde se află Evanghelia nu cutează a se apropia 
diavolul, cu mult mai vîrtos nu se va atinge cîndva de sufletul ce cugetă noime evanghe
lice, nici nu se va scula asupra unuia ca acela demonul” (cuvîntul al 32-lea la loan). Iar 
diavolul se teme de Scriptura cea Nouă pentru că aceasta i-a slăbit puterea şi i s-a făcut 
pierdere şi pieire. (n. aut.)
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propovăduirea sa de la Creştinii din Galatia. Aici însă nu era o atît de 
mare trebuinţă a zice că şi el L-a auzit pe Domnul (precum cu adevărat 
L-a auzit). Întîi, pentru că Pavel nu a propovăduit evanghelia la Evrei, şi 
prin unnare nu era defăimat de dînşii, cum era de către Galateni, că ar fi 
fost ucenic al oamenilor, nu al lui Hristos. Şi alta, ca să nu-i smintească 
cu cuvîntul acesta pe credincioşii din Evrei, cu toate că, zicînd mai jos: 
„mărturisind Dumnezeu cu semne şi cu minuni”, arată că nu de la oameni 
a luat cuvintele pe care le propovăduieşte, ci de la Dumnezeu.1

4. împreună mărturisind şi Dumnezeu, cu semne, şi cu minuni,

După ce a zis mai sus că mîntuirea grăită de Domnul s-a adeverit prin 
Apostolii Lui, Apostolul arată acum în ce chip s-a adeverit. Căci, pentru a 
nu spune cineva că Apostolii care au auzit mîntuirea aceasta de la Dom
nul au plăsmuit-o cu minciună de la sine, Pavel zice aici că şi Dumnezeu 
o mărturisea şi o adeverea împreună cu Apostolii, şi Dumnezeu nu ar fi 
mărturisit-o dacă ar fi fost plăsmuire şi minciună. Deci zice: Apostolii 
Domnului mărturisesc mîntuirea aceasta şi împreună cu ei o mărturiseşte 
şi Dumnezeu, dar nu cu glasuri goale, ci cu semne şi cu minuni2, adică 
Apostolii adeveresc ceea ce zic prin felurite minuni. Drept aceea, crezînd 
cuvintele Apostolilor, pe Dumnezeu îl credem, iar nu pe oameni.

şi cu multe feluri de puteri

1 Şi poate că prin zicerea aceasta nu se arată că Pavel a învăţat evanghelia şi credinţa 
întru Hristos de la Apostoli, de la înşişi văzătorii şi auzitorii Domnului, ci numai că 
evanghelia aceasta s-a adeverit. Căci el s-a învăţat de-a dreptul de însuşi Domnul, cînd i 
S-a arătat pe cale şi a fost trimis de Dînsul apostol la „neamuri”. Iar apostolia şi evan
ghelia pe care o propovăduia i s-a adeverit şi i s-a încredinţat în urmă, de către văzătorii 
Domnului: zic de Petru, de Iacov şi de loan. Şi, arătînd aceasta, însuşi Pavel le scrie 
Galatenilor: „M-am suit însă după descoperire şi am pus înaintea lor evanghelia pe care 
o propovăduiesc la „neamuri”, îndeosebi însă celor ce se socoteau, nu cumva alerg sau 
am alergat în deşert” (Galateni 2:2). Şi poate că Apostolul, vorbind pentru mai mulţi: 
„s-au adeverit întru noi”, nu înţelege că el însuşi s-a învăţat de către Apostoli, ci credin
cioşii Evrei către care scria; dar se numără împreună cu aceia şi pe sine, ca să facă cu
vîntul mai lesne primit, (n. aut.)

2 Ce însemnează semnul şi minunea, vezi la capitolul 15 al celei către Romani, stihul 
i<|. (n. aut.)
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Ca să arate bogăţia darurilor şi a minunilor, Apostolul a zis: „cu multe 
feluri”, de vreme ce nici în Legea cea Veche, nici altă dată oarecînd nu 
s-au făcut atît de multe şi atît de osebite minuni cum s-au făcut cînd 
Apostolii propovăduiau evanghelia. însă, fiindcă şi vrăjitorii fac multe 
semne, Pavel a adăugat zicerea „de puteri”, căci ale vrăjitorilor nu sînt 
puteri, ci numai slăbiciune, nălucire, minciună şi plăsmuiri.

şi cu împărţirile Sfîntului Duh, după voia Sa.

Pavel zice şi acest cuvînt tot pentru pricina de mai sus a vrăjitorilor, 
fiindcă semnele pe care le fac vrăjitorii nu sînt cu puterea Sfîntului Duh, 
ci sînt amăgiri ale necuraţilor demoni. Iar cu cuvîntul acesta Apostolul 
arată în chip umbrit şi alt lucru. Căci trebuie să fi fost mulţi între cei ce 
crezuseră din Evrei care să aibă darurile Sfîntului Duh, dar acestea să fi 
lipsit de la dînşii pentru lenevirea lor. Deci, ca să-i mîngîie pentru aceas
ta, Apostolul zice că împărţirile Sfîntului Duh, adică puterile darurilor Du
hului, se fac după voia Sfîntului Duh însuşi, de vreme ce Duhul ştie ceea 
ce e de folos fiecăruia şi aşa îşi împarte darurile. Căci, de multe ori, cineva 
nu ia daruri din pricina vieţii sale necurate; şi, de multe ori, chiar avînd 
cineva viaţă curată, nu primeşte darul, ca să nu se mîndrească. Drept aceea, 
darurile se dau mai de multe ori celor smeriţi şi nevicleni.1

5.  Căci nu îngerilor a supus Dumnezeu lumea ce va să fie,

Pavel arată şi cu aceste cuvinte covîrşirea Fiului asupra îngerilor şi 
zice că Dumnezeu-Părintele nu a supus lumea, adică făptura aceasta, în-

1 De aceea a zis şi Cuviosul loan al Scării că „Dumnezeu nu Se arată pentru osteneli, 
ci pentru simplitate şi smerenie” (cuvîntul 20 despre desluşire). Şi, întru acelaşi cuvînt, 
zice că neamul de acum nu primeşte dumnezeieştile daruri din pricina răutăţii lui. Iar 
Teodorit tîlcuieşte zicerea aceasta aşa: „De vreme ce şi Moisi s-a folosit de facerile de 
minuni, de nevoie arată întru aceasta că darul [lui Hristos] covîrşeşte. Căci aici [întru 
darul lui Hristos] nu numai Stăpînul a făcut minuni, ci şi dumnezeieştii Lui ucenici şi 
moştenitorii acelora. Şi a arătat că Noul Testament a strălucit şi în darurile cele duhov
niceşti. Căci în cel vechi doar Proorocii se împărtăşeau de darul duhovnicesc, iar acum 
dobîndesc darul acesta toţi cei ce cred. Căci aceasta a adăugat, zicînd: «şi împărţirile 
Duhului Sfînt, după voia Sa» şi foarte înţelepţeşte a zis că Dumnezeu mărturiseşte pro- 
povăduirea prin minuni, căci dovada e tot atît de învederată pe cît şi adevărul cel ce se 
mărturiseşte e zis împotrivă.” (n. aut.)
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gerilor, ci Fiului. Şi o numeşte „viitoare” pentru că Fiul lui Dumnezeu 
era de totdeauna, fără de început şi mai înainte de veacuri, iar făptura nu 
a fost mai înainte, ci urma a se face. Deci, faţă de pururea vecuitoarea fi
inţă a Fiului, lumea şi făptura, care s-au făcut în vreme, erau viitoare.

despre care grăim.

Adică despre aceea de care am zis mai sus, în care [Tatăl] îl aduce pe 
Cel întîi născut. Să nu se amăgească mintea ta, ascultătorule, căutînd altă 
lume, osebită de făptura aceasta. Unii însă (precum este şi Teodorii) au 
înţeles că „lumea viitoare” despre care zice Pavel că e cuvîntul lui e ace
ea ce va fi după învierea de obşte. Căci atunci îngerii vor sta de faţă ca 
nişte slugi, iar Fiul are să şadă ca judecător şi toţi oamenii, sculîndu-se 
din morţi, au să se judece de Dînsul şi vor primi răsplătirea faptelor lor.

6. Căci cineva a mărturisit undeva, zicînd: „ Ce este omul, că îţi 
aduci aminte de el? Sau fiu l omului, că-l cercetezi pe el?

7. L-ai micşorat pe el cu puţin faţă de îngeri, cu slavă şi cu cinste 
l-ai încununat.

8. Toate le-ai supus sub picioarele lui" (Psalm 8:4-6/ 1

1 Iar înţeleptul Fotie tîlcuieşte aceasta aşa, zicînd: „Pentru ce Apostolul aduce aici cu
vîntul acesta al lui David? -  anume: «Ce e omul, că îţi aduci aminte de el?» Căci se pare 
că Pavel se împotriveşte scopului său, de vreme ce mai sus dovedeşte că Hristos e mai 
mare ca îngerii, iar zicerea aceasta a lui David arată că Hristos este cu puţin mai jos decît 
dînşii. Pentru aceasta, dezleagă aici părută împotrivire, zicînd că Hristos e mai micşorat 
decît îngerii nu pentru altceva decît pentru pătimirea morţii, căci zice Proorocul: «L-am 
văzut pe El, şi nu avea chip» (Isaia 53:2). Iar Pavel îngăduie zicerea aceasta despre 
Hristos: «Toate le-ai supus sub picioarele Lui», pentru că îi era de folos ca să-i mîngîie pe 
credincioşii Evrei.” Iar Teodorit tîlcuieşte zicerea aşa: „«Ce este omul, că îţi aduci aminte 
de el?» Căci nu numai că l-ai adus pe el întru fiinţă, ci i-ai dăruit şi a fi bine, şi totdeauna 
îţi aduci aminte de el şi îl cercetezi, rău aflîndu-se. Şi David zice: «L-ai micşorat pe el» 
aducîndu-şi aminte de hotărîrea morţii date de Dumnezeu asupra omului, cînd a zis: 
«Pămînt eşti, şi în pămînt te vei întoarce!» (Facerea 3). Căci omul e mai prejos de îngeri 
după murire.” Vrednică de luare-aminte e şi tîlcuirea făcută la aceasta de Eftimie Zigabe- 
nul, în Tîlcuirea Psalmilor, care potriveşte zicerea cu scopul lui Pavel. Căci acesta [Cuvio
sul Eftimie], punînd stigma [virgula] puţin mai departe, uneşte zicerea „decît îngerii” cu 
zicerea „cu slavă şi cu cinste L-ai încununat pe El”, ceea ce zice că L-a slăvit şi L-a încu
nunat pe Hristos mai mult decît pe îngeri. Iar zicerea „L-ai micşorat pe El” o tîlcuieşte aşa,

39



TÎLCUIREA EPISTOLEI CĂTRE EVREI

Apostolul nu arată numele Proorocului David, cel ce zice acestea, fi
indcă vorbeşte către oameni iscusiţi, care ştiu Scripturile. Iar aceste cu
vinte s-au zis de către David pentru neamul tuturor oamenilor, dar mai 
mult se potrivesc la Hristos, după omenire, de vreme ce Fiul lui Dumne
zeu a cercetat firea omenească, ce era proastă, şi smerită şi aproape un 
nimic, din pricina facerii ei din pămînt şi mai ales din pricina strămoşes
cului păcat al lui Adam. Căci aceasta însemnează întrebarea Proorocului: 
„Ce este omul, că îl pomeneşti pe el? Sau fiul omului, că îl cercetezi pe 
el?”, în loc de: Nimic este omul şi prea-prost [„prea-umil”, n. m.]. Deci, 
luînd această fire prea-proastă şi unind-o cu Sine, Fiul lui Dumnezeu a 
arătat-o mai presus de toate zidirile, om fiind.1 1

Căci, cînd le-a supus Lui pe toate, nu a lăsat nimic nesupus Lui; iar 
acum nu le vedem încă supuse Lui pe toate.

Evreii Creştini se goneau de către Evreii necredincioşi şi pătimeau rele 
de la aceia, şi prin unnare ei ar fi putut zice aici aşa: Şi cum zici tu -  o, 
fericite Pavele! -  că Tatăl le-a supus pe toate lui Hristos, de vreme ce noi 
ne gonim şi rău pătimim de la vrăjmaşii lui Hristos? E arătat aşadar că 
încă nu s-au supus Lui toţi şi că tu ne amăgeşti în zadar! Deci, pentru 
aceasta, dumnezeiescul Apostol zice: Nu te tulbura -  o, Creştine! -  nici 
nu te împuţina cu sufletul pentru aceasta! Căci, deşi acum nu s-au supus 
lui Hristos toate, totuşi au să se supună. Căci de aceea a şi pus Scriptura 
viitorul în timp trecut -  anume că Părintele „le-a supus” lui Hristos pe 
toate, ca să arate că atît de adevărat I se vor supune Lui toate, ca şi cum 
aceasta s-a şi întîmplat cu mult înainte. Deci zice: Nu te întrista, fratele 
meu Creştin, dacă pătimeşti rău, căci, deşi propovăduirea evangheliei nu 
a supus toate neamurile credinţei lui Hristos şi nu e încă vremea a se su
pune toate desăvîrşit lui Hristos, aceasta se va întîmpla însă negreşit.

adică: „L-ai micşorat pe El pentru firea trupului.” Şi aşa se uneşte zicerea aceasta cu noi
ma de mai sus a lui Pavel, şi nici o împotrivire nu are, precum a zis mai sus Folie. însă mai 
jos Pavel zice arătat că Hristos a fost puţin micşorat faţă de îngeri, (n. aut.)

1 însemnează ce zice Teodorii, anume că Pavel a adus ca mărturie Psalmul acesta fi
indcă şi Domnul l-a adus, vorbind despre Sine în Evanghelie şi zicînd către Iudei: „Au 
n-aţi citit niciodată că «din gura pruncilor şi a sugarilor ai săvîrşit laudă»?” (Matei 
21:16). Drept aceea, aşa a săvîrşit lauda Cel ce a cercetat firea oamenilor, anume din gu
ra pruncilor şi a sugarilor, iar dumnezeiescul Apostol, cu proorocească mărturie, a adus 
tîlcuirea. (n. aut.)
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9. Pe Iisus, pe Cel cu puţin mai micşorat decît îngerii din pricina 
pătimirii morţii, îl  vedem încununat cu slavă şi cu cinste,

Aici, dumnezeiescul Apostol se sileşte să arate că aceste cuvinte I se 
potrivesc lui Hristos, şi zice: Deşi se vede că zicerea „toate le-a supus” 
nu se potriveşte încă lui Hristos (măcar că Apostolul a dovedit mai sus că 
şi aceasta are să se facă negreşit), totuşi zicerea „a fi cu puţin mai micşo
rat decît îngerii” se potriveşte mai mult lui Hristos decît nouă, oamenii 
cei goi. Pentru că Hristos, fiind trei zile şi trei nopţi cu trupul în mormînt 
şi cu sufletul în iad, S-a micşorat cu puţin faţă de îngeri, de vreme ce în
gerii nu sînt supuşi morţii nicicum. Dar noi, oamenii aceştia goi, stri- 
cîndu-ne şi topindu-ne în pămînt timp de mulţi ani, nu sîntem puţin mic
şoraţi faţă de îngeri, ci foarte mult!1 De asemenea, şi zicerea că „S-a în
cununat cu slavă şi cu cinste” se potriveşte mai mult la Hristos decît la 
noi, oamenii cei goi.2 Şi, zicînd: „patima morţii”, Pavel a arătat că moar
tea lui Hristos a fost adevărată, nu o nălucire de moarte, fiindcă pătimirea 
de mai înainte a pricinuit moarte lucrătoare. Şi Pavel a pomenit aici mai 
întîi de cruce şi de moarte ca să-i înduplece pe Creştini să sufere vitejeşte 
necazurile, privind la învăţătorul lor Hristos, Căruia crucea I s-a făcut slavă 
şi cinste. Deci -  zice -  şi necazurile şi patimile pe care le suferiţi voi, Creş
tinii, au să vi se facă slavă, şi atunci de ce vă întristaţi pentru patimile care 
vă slăvesc? Şi, dacă Stăpînul Hristos a pătimit pentru voi, robii Lui, pentru 
ce voi, robii Lui, nu suferiţi a vă necăji pentru Stăpînul vostru?

căci, cu darul lui Dumnezeu, a gustat moarte pentru toţi.

Cu aceste cuvinte, Pavel arată că Dumnezeu nu ne era dator cu nimic, 
ci L-a dat pe Fiul spre moarte în dar, nu numai pentru credincioşii Creş
tini, ci şi pentru toţi cei necredincioşi. Iar dacă nu s-au mîntuit toţi, 
aceasta a urmat de la necredinţa lor, nu din partea lui Hristos, fiindcă El a 
săvîrşit tot lucrul Său. Şi bine a zis: „să guste”, căci Hristos a fost numai 
ca şi cum gustînd moartea, pentru că -  puţină vreme aflîndu-Se în moar-

1 Iar Eftimie Zigabenul zice că omul se micşorează puţin faţă de îngeri din pricina 
încurcării lui cu cele ale trupului, (n. aut.)

2 Omul era încununat cu slavă pentru că se făcuse după chipul lui Dumnezeu -  după 
Zigaben. Şi a fost încununat cu cinste pentru supunerea tuturor dobitoacelor faţă de dîn- 
sul. (n. aut.)
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te, doar trei zile -  îndată S-a sculat. Prin urmare, Hristos S-a arătat mai 
presus de îngeri şi în acest chip, de vreme ce S-a arătat mai presus decît 
moartea. Căci -  aşa cum, văzîndu-1 pe bolnav că se teme a mînca buca
tele gătite pentru dînsul, însuşi doctorul gustă mai întîi puţin din acelea, 
ca să-l înduplece pe bolnav să îndrăznească a mînca -  tot astfel şi Dom
nul, ştiind că ne temem de moarte, a gustat mai întîi El însuşi moartea, şi 
aşa ne-a înduplecat a nu ne mai teme de ea, ci a cuteza şi a o suferi ca pe 
un nimic, cu bărbăţia şi bucuria sufletului nostru. Pentru aceasta a zis 
Apostolul că Hristos a gustat moartea „cu darul lui Dumnezeu”, căci El 
nu a fost supus morţii, ca unul ce era fără de păcat, ci a gustat moartea 
după darul lui Dumnezeu, pentru mîntuirea noastră. Iar ereticii Nestorieni 
strică zicerea aceasta şi, în loc de „cu darul lui Dumnezeu”, ei scriu: „fără 
de Dumnezeu”1, ca astfel să-şi întărească hulitorul lor eres. Adică ei vor 
să arate şi prin aceasta că dumnezeirea nu se afla împreună cu Hristos în 
vremea cînd El era spînzurat pe cruce, fiindcă (bîrfesc ei) nu era unită cu 
El după ipostas, ci doar după atîmare, şi dar şi după locuire. Un drept-slă- 
vitor însă, luînd în rîs neînţelepţia lor, a zis către dînşii: Fie scrisă zicerea 
şi cum ziceţi voi! -  ea va fi şi aşa tot spre ajutorul nostru, al celor drept-slă- 
vitori, iar nu spre al vostru! Fiindcă Domnul a murit „fără de Dumnezeu”, 
adică „afară de Dumnezeu”, pentru toţi, chiar şi pentru îngeri, anume pen
tru a strica vrajba îngerilor faţă de noi, pricinuindu-le astfel bucurie.

10. Căci I  se cuvenea Lui, pentru Care sînt toate

1 Ci nu ştiu cum şi Teodorit scrie zicerea aceasta aşa, şi o tîlcuieşte zicînd că „numai 
dumnezeiasca fire nu are nevoie de nimic, dar toată făptura avea trebuinţă de doctoria 
iconomiei [întrupării]. Căci a făcut să se supună stricăciunii stihiile, zidite pentru tre
buinţa oamenilor, fiindcă şi pe om urma a-1 face muritor călcarea poruncii. Iar Puterile 
cele nevăzute se supărau şi se necăjeau după dreptate, văzînd răutatea ce se înmulţea în
tre oameni. [...] Iar înomenirea Celui unuia născut, stricînd moartea şi arătînd învierea 
[...], a topit norul cel posomorit” (tîlcuire la zicerea „a se încheia toate întru Hristos”, 
Efeseni 1:10). Ci şi în tîlcuirea acesteia către Evrei mai aceleaşi le scrie, zicînd: „Pentru 
toţi a suferit patima, toate cîte au fire zidită avînd trebuinţă de vindecare. Căci zicerea 
«afară de Dumnezeu, gustă moartea pentru toţi» arată că numai firea cea dumnezeiască 
nu are nevoie de nimic, iar celelalte toate aveau trebuinţă de leacul înomenirii Fiului lui 
Dumnezeu. [...] Deci pentru toate a suferit mîntuitoarea patimă, căci singură dumneze
iasca fire nu a avut trebuinţă de vindecarea ce s-a făcut din aceasta.” (n. aut.)
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I se cuvenea Tatălui, „pentru Care sînt toate”, anume pentru că e prici
nuitorul a toate.

şi prin Care sînt toate,

Vezi -  o, cititorule! -  că aici zicerea „prin Care” e spusă despre Tatăl. 
Prin urmare, dacă aceasta ar fi arătat micşorarea şi de s-ar fi potrivit nu
mai pentru Fiul -  precum zic Arienii -  nu s-ar fi cuvenit ca Pavel să o po
trivească la Tatăl. O, cititorule! — ascultă însă ce însemnează zicerea 
„prin Care”. Mai sus, Apostolul a zis despre Tatăl că „pentru Dînsul sînt 
toate”; apoi, ca să nu născocească cineva înţelegerea necuviincioasă că 
Tatăl ar avea trebuinţă de toate -  fiindcă prepoziţia „pentru” aceast în
semnează, ca atunci cînd zicem: Zidirea s-a făcut pentru om (adică pentru 
trebuinţa omului) -  pentru aceasta aşadar, Pavel adaugă aici zicerea „prin 
Care”, tălmăcind şi zicînd către cel ce citeşte că „pentru Care” zisă mai 
sus se înţelege în loc de: „prin Care şi de către Care”. Adică cum că toate 
s-au făcut de Dînsul. Prin urmare, şi cînd se zice „prin Care” despre Fiul 
tot aşa trebuie să înţelegem: „de către Care”, anume ca de pricina cea fă
cătoare, iar nu ca de una uneltitoare.1

pe mulţi fii la slavă aducîndu-i, a-L desăvîrşi prin patimi pe 
începătorul mîntuirii lor.

Cu aceste cuvinte, Apostolul urmează zicerea „cu slavă şi cu cinste 
L-ai încununat pe El”, iar înţelegerea este aşa: Tatăl a făcut lucru vrednic 
de iubirea Sa de oameni, prin pătimiri arătîndu-L mai strălucit pe Fiul 
Său cel întîi născut decît pe toţi fiii care urmează a dobîndi slava Lui, cu 
strălucirea aceasta a Fiului celui după fire arătîndu-le şi celorlalţi fii după 
dar că se cuvine a pătimi şi a se nevoi. Şi L-a numit pe Hristos „începător 
al mîntuirii”, adică pricinuitor. Vezi însă, iubitule, cît de neasemănată e

1 Iar marele Vasile zice că „a zidi Tatăl prin Fiul nu-L arată nici pe Tatăl neînstare de a 
zidi, şi nici pe Fiul neputincios de a lucra, ci arată unirea voinţei. Drept aceea, zicerea este 
mărturisire a pricinii celei mai întîi începătoare (adică a Tatălui) şi nu se ia ca defăimare a 
pricinii celei făcătoare [Fiul]” (Despre Sfîntul Duh, capitolul 8). Iar Teodorii potriveşte 
prepoziţiile acestea la Dumnezeu-Cuvîntul, zicînd aşa: „Dumnezeu-Cuvîntul a arătat desă- 
vîrşită firea pe care a luat-o -  căci «începător al mîntuirii noastre» este firea cea luată de El 
-  fiindcă aceea s-a sculat din morţi şi a neguţat învierea noastră, a tuturor.” (n. aut.)
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osebirea dintre Hristos şi noi! Căci, deşi El este Fiu şi noi tot fii, El ne 
mîntuieşte pe noi, iar noi ne mîntuim de către El. Şi, fiindcă El îi aduce la 
slavă pe fiii cei după dar, noi ne asemănăm cu El, primind aceeaşi slavă; 
iar fiindcă El e începătorul slavei noastre, cu aceasta ne osebim de El, ca 
unii ce sîntem mîntuiţi de El. Şi însemnează că pătimirile sînt desăvîrşi- 
rea şi pricina mântuirii1 şi că acela ce pătimeşte pentru vreun frate nu îl 
foloseşte numai pe acela, ci şi el însuşi se face mai strălucit şi mai desă- 
vîrşit. Iar aici se înţelege că, prin „desăvîrşire” a lui Hristos, Pavel nu
meşte slava cu care S-a slăvit El după omenire, deşi ca Dumnezeu avea 
slava din fire. însă -  de vreme ce nouă ne era neslăvit, fiindcă nu se cunoş
tea ca proslăvit, cunoscîndu-Se şi slăvindu-Se abia după răstignire şi după 
înviere -  pentru aceasta se zice că „a luat slava”, aceea pe care o avea din 
fire, dar nu o avea de la noi. Iar Sfîntul Chirii al Alexandriei numeşte „de
săvîrşire” a lui Hristos nemurirea, care lipsise de la Hristos după ceea ce 
era El ca om pătimitor şi muritor. Şi această nemurire I-a desăvîrşit-o Tatăl 
prin înviere, fiindcă, după ce a înviat, pe Hristos nu L-a mai stăpînit moar
tea. Iar Hristos nu numai că a luat această desăvîrşire, adică nemurirea, ci, 
prin Sine, a învrednicit toată firea oamenilor să ia aceeaşi desăvîrşire, de 
vreme ce toţi oamenii au să învie şi au să rămînă nemuritori. Despre 
aceasta, Pavel zice şi în altă parte: „Şi, desăvîrşindu-Se, S-a făcut 
pricinuitor de veşnică mântuire celor ce se supun Lui” {Evrei 5:9).

11. Căci Cel ce sfinţeşte şi cei ce se sfinţesc sînt toţi dintru Unul;

Iată că şi cu cuvintele acestea Pavel arată că noi, Creştinii, sîntem fraţi 
ai lui Hristos şi cît ne-am cinstit de Dînsul. Căci -  zice -  Cel ce sfinţeşte, 
adică Hristos (fiindcă El însuşi zice: „Eu sînt Domnul, Cel ce vă sfinţesc 
pe voi”, Levitic 20:8), şi cei ce se sfinţesc, adică noi (căci zice: „Vă veţi 
sfinţi şi vrednici veţi fi”, Levit 11:44), sîntem dintru Unul, adică toţi sîn
tem dintru unul şi acelaşi Părinte, atît Hristos, cît şi noi. Dar Hristos este 
din Părintele ca Fiu adevărat şi firesc, născîndu-Se din însăşi fiinţa şi 
ipostasul [„persoana”, n. m.] Părintelui; iar noi sîntem de la Părintele ca

1 Chiar aceasta o zice şi Sever cel iubitor de adevăr, în capitolul 158 (la Icumenie). 
Iar dumnezeiescul Epifanie zice: „Moartea desăvîrşită e mucenicia.” Iar Climent Stro- 
matul zice aşa: „Numim mucenicia «desăvîrşire» pentru că [mucenicul] a arătat lucru de 
iubire şi s-a împlinit desăvîrşit.” [...] (n. aut.)
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nişte făpturi, împărtăşindu-ne doar din lucrarea Lui şi fiind fii ai Lui după 
dar. întru zicerile acestea, vezi iarăşi -  o, cititorule! -  covîrşirea lui Hristos 
asupra noastră: căci El ne sfinţeşte pe noi, iar noi ne sfinţim de către El. 
Drept aceea, între Hristos şi noi este totodată şi asemănare, şi covîrşire.1

pricină pentru care nu Se ruşinează a-i numi pe ei fraţi,

Vezi, iubitule, şi aici covîrşirea lui Hristos faţă de noi! Căci, zicînd că 
Hristos nu Se ruşinează a ne numi „fraţi ai Săi”, Pavel arată că lucrul 
acesta, adică înfrăţirea noastră, nu e al firii Sale dumnezeieşti, ci e lucru 
şi ispravă a iubirii pentru noi a Celui ce nu Se ruşinează de prostimea 
[„micimea”, n. m.] noastră. Căci, deşi sîntem de la unul şi acelaşi Părinte, 
totuşi multă şi neasemănată este osebirea dintre Hristos şi noi, anume 
atîta cîtă e între Ziditor şi zidirile Lui.2

1 Punînd înainte zicerea aceasta: „Cel ce sfinţeşte şi cei ce se sfinţesc sînt toţi dintru 
Unul”, Sfîntul Chirii al Alexandriei zice aşa: „Să se ştie însă că Cel ce are cuvîntul fără 
de prihană -  El însuşi fiind dătătorul sfinţeniei către toţi ceilalţi şi împreună-dătător, ca 
Dumnezeu, cu Dumnezeu-Părintele -  Se sfinţeşte împreună cu noi după omenire. Şi 
aceasta e «deşertarea» [„kenosis”, n. m.], anume că Cel sfint după fire ca Dumnezeu Se 
zice că a avut trebuinţă de Dumnezeu Cel ce sfinţeşte. Şi aceasta o zice fericitul Petru: 
«(Adică despre) Iisus din Nazaret, cum L-a uns Dumnezeu întru Duhul Sfint» {Fapte 
10:38)” (la Pentateuh). Iar marele Macarie, aducînd spre mărturie zicerea aceasta, zice: 
„Precum trupul Domnului s-a slăvit cînd El S-a suit în munte şi S-a schimbat la faţă în
tru dumnezeiască slavă şi întru lumina cea nemărginită, tot aşa se slăvesc şi strălucesc şi 
trupurile sfinţilor. Căci, aşa cum slava lui Hristos s-a întins peste trupul Său şi a strălucit 
din lăuntru, în acelaşi chip în ziua aceea se va revărsa şi la sfinţi pe dinafară, pe trupu
rile lor, puterea lui Hristos ce e în lăuntrul lor. [...] Căci scris e: «Şi Cel ce sfinţeşte, şi 
cei ce se sfinţesc dintru Unul sînt» şi: «Slava pe care Mi-ai dat-o Mie, am dat-o lor» 
{loan 17:22). Căci, aşa cum dintr-un foc se aprind multe făclii, tot astfel şi trupurile 
sfinţilor, mădulare fiind ale lui Hristos, negreşit se vor face ceea ce este Hristos după 
chipul slavei” (capitolul 38, cuvîntul al 15-lea). Şi vezi subînsemnarea zicerii „spre a se 
face trupul nostru de un chip cu trupul slavei Lui” {Filipeni 3:21). (n. aut.)

2 De aceea, şi Teodorit a tîlcuit zicerea aşa: „Zicerea «nu Se ruşinează» este ea însăşi 
de ajuns să arate osebirea fiinţei. Căci, vorbind despre stăpîni şi robi şi arătînd smerita 
cugetare a stăpînilor, şi noi obişnuim să zicem: Stăpînul nu se ruşinează a mînca şi a bea 
cu slugile, împreună şezînd, şi a-i vindeca el însuşi pe cei bolnavi dintr-înşii. Deci 
aceasta însemnează şi aici, anume că Cel ce a primit patima pentru noi nu Se ruşinează 
a-i numi «fraţi» pe aceia pentru care a suferit patima. Şi nu-i numeşte pe aceştia doar 
«fraţi», ci şi «fii», căci aşa zice Domnul dumnezeieştilor Apostoli în evanghelii: «Fiilor, 
nu cumva aveţi ceva de mîncare?»” {loan, capitolul 5). (n. aut.)
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12. zicînd: „ Voi spune numele Tău fraţilor Mei; în mijlocul adunării 
Te voi lăuda pe Tine” (Psalm 21:23);

De vreme ce S-a îmbrăcat cu firea oamenilor, Hristos S-a îmbrăcat tot
odată şi cu frăţia oamenilor, adică S-a făcut frate cu toţi oamenii. însă, cu 
toate că S-a făcut frate al oamenilor, totuşi Hristos are covîrşire mai pre
sus de oameni. Pentru aceasta zice către Părintele: Voi spune numele Tău 
fraţilor Mei celor întunecaţi şi care nu ştiu. Şi această zicere proorocească 
e asemenea cu aceea ce zicea Domnul către acelaşi Părinte: „Arătat-am 
numele Tău oamenilor” (loan 17:6).

13. şi iarăşi: „Eu voi f i  nădăjduindu-Mă întru Dînsul” (Psalm 
17:20; 2 împăraţi, capitolul 22:3);

Pavel arată şi prin cuvîntul acesta că Fiul lui Dumnezeu S-a făcut om 
şi frate al nostru, de vreme ce Hristos a nădăjduit în Dumnezeu aşa cum 
nădăjduieşte fiecare din oameni. Tot aşa zicea şi prin David, că: „Eu voi 
nădăjdui întru Dînsul”, adică întru Dumnezeu-Părintele. Cu acest cuvînt, 
Pavel arată că şi noi, toţi Creştinii, se cuvine să nădăjduim doar întru 
Dumnezeu, de vreme ce însuşi Fiul Său -  deşi nu avea trebuinţă, fiind 
Dumnezeu -  se zice că nădăjduia întru Părintele după ceea ce era ca om. 
Iar unii au înţeles zicerea aşa: „Fiindcă mai sus L-a numit pe Hristos 
«frate al oamenilor», iar mai jos îl va numi «Părinte», Pavel arată aici, în 
mijloc, că a Se numi Hristos «frate» şi «Părinte» al nostru sînt numiri ale 
iconomiei întrupării Sale. Iar numele Lui cel mai dinainte de veacuri este 
a fi «Dumnezeu», căci cine nădăjduieşte întru altul afară de Dumnezeu? 
E ca şi cum ar zice: Fiindcă tu -  o, cititorule! -  ai auzit că L-am numit pe 
Hristos «frate» şi «Părinte» al nostru, să nu socoteşti că El e unul din oa
menii cei goi. Nu, să nu socoteşti aşa! -  de vreme ce El este Dumnezeu şi 
e scris ca omul să nădăjduiască întru Dumnezeu, zicînd: «Nădăjduiţi întru 
Dînsul, toată adunarea noroadelor!» (Psalm 61:8).” Prin urmare -  după 
socoteala acelora -  cuvîntul acesta nu se zice despre faţa lui Hristos, ci 
despre faţa Proorocului David, care ar zice: Eu voi nădăjdui întru Dînsul, 
adică întru Hristos ca Dumnezeu. Dar noima aceasta nu e bine potrivită la 
alcătuirea şi la urmarea cuvintelor Apostolului.

şi iarăşi: „Iată, Eu şi copiii pe care Mi i-a dat Dumnezeu” (Isaia 7:18).
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Cu aceste cuvinte, dumnezeiescul Pavel arată aici că Hristos e părinte 
al nostru, căci El zice: „Iată, Eu şi copiii pe care Mi i-a dat Dumnezeu.” 
Şi a zis că ,,Mi i-a dat” ca să arate bunăvoinţa Părintelui spre a Se întrupa 
Fiul; căci, dacă Părintele nu ar fi bine-voit a Se întrupa Fiul Său, negreşit 
Acesta nu ar fi avut nici copii.

14. Deci, de vreme ce fiii s-au împărtăşit de trup şi de sînge, şi El S-a 
împărtăşit de acestea asemenea,

Să se ruşineze de cuvintele acestea ale Apostolului ereticii aceia care zic 
că Hristos nu S-a arătat om întru adevăr, ci după închipuire! Căci Aposto
lul a zis că Hristos este părinte al nostru după omenire şi că S-a împărtăşit 
de trup şi de sînge ca un om, aşa cum se împărtăşesc de aceasta şi fiii, adi
că ceilalţi oameni. Şi, deşi ar fi fost de ajuns să zică numai aceasta ca să 
arate că S-a întrupat şi S-a făcut om cu adevărat, totuşi a adăugat şi zicerea 
„asemenea”, adică „întocmai şi fără schimbare”, ca să arate adevărul şi ne- 
schimbarea de ceilalţi oameni a întrupării Fiului lui Dumnezeu.1

ca, prin moarte, să-l strice pe cel ce are stăpînirea morţii, adică pe 
diavolul,

Aici, arată pricina pentru care Hristos a primit moartea, anume ca, prin 
moartea Sa (pe care a primit-o fiindcă a luat trup şi sînge), să-l strice pe 
diavolul, care avea moartea ca stăpînire şi putere a lui. Cum şi cu ce 
chip? Prin păcat! Căci -  fiindcă îi făcuse pe oameni să păcătuiască încă 
din întîia vreme, acea a neascultării lui Adam -  diavolul pricinuise şi 
moartea, folosind-o ca pe o armă şi ca pe un ostaş împotriva firii ome-

1 Iar Sfîntul Chirii al Alexandriei tîlcuieşte zicerea aceasta aşa: „Noi, cei număraţi 
între fiii lui Dumnezeu, «ne-am împărtăşit de sînge şi de trup», adică sîntem în sînge şi 
în trup, în trupuri stricăcioase şi pămînteşti. Din această pricină aşadar, Cuvîntul lui 
Dumnezeu cel unul născut, fiind din fire viaţă, S-a împărtăşit de acesta, şi nu într-alt 
chip, ci asemenea cu noi. Iar apoi spune şi pricina înomenirii: «ca să se strice -  zice -  
diavolul, cel ce avea stăpînirea morţii». Să se strice însă prin moarte, ca şi cum ar fi zis: 
O, înţelepciune a lui Dumnezeu! -  prin moarte avea stăpînire diavolul, şi prin moarte 
urma să se strice el. Dar cum stăpînea diavolul prin moarte? Fiind începător al păcatului, 
prin care a venit moartea, el stăpînea moartea fiindcă păcatul era stăpînire a morţii. Deci 
diavolul, avînd păcatul şi fiind aflătorul păcatului, avea stăpînirea morţii.” (n. aut.)
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neşti. Deci Hristos a folosit împotriva diavolului însăşi arma întrebuinţată 
de diavol împotriva oamenilor, adică moartea, ceea ce a fost cu adevărat 
un lucru de o mare înţelepciune şi putere, adică a-1 junghia Hristos pe 
vrăjmaşul diavol cu însăşi arma cu care îi junghia el pe ceilalţi. Unii însă 
-  precum Chirii al Alexandriei -  au înţeles că diavolul are păcatul, şi că 
păcatul e stăpînirea şi puterea morţii.

15. şi să-i izbăvească pe aceia care cu frica morţii erau osîndiţi 
robiei toată viaţa.

Adică: Hristos l-a stricat pe diavolul, pe cel ce avea stăpînirea morţii, 
ca să-i slobozească pe oameni, care, din frica de moarte, erau supuşi mor
ţii, adică se ţineau sub robia morţii. Sau, zice aceasta: Oamenii cei vechi 
îşi petreceau toată viaţa într-o necurmată temere, pentru că totdeauna 
aşteptau să moară şi, de frica aceasta, nu puteau primi nici o simţire de 
îndulcire -  căci aceasta a arătat Apostolul în chip ascuns, zicînd: „în toată 
viaţa lor”. Deci oamenii „erau osîndiţi robiei” totdeauna, adică se cutre
murau cum tremură şi se tem robii de stăpînul lor cel tiran şi amar, şi ast
fel, de frica aceasta, nu se îndulcesc de nici un lucru veselitor şi îmbucu
rător.1 Deci -  o, cititorule! -  trage încheierea că cel ce se teme de moarte

1 Iar Fotie zice că „oamenii se temeau de moarte ca nişte vinovaţi ai robiei ei; iar ro
bia morţii este a se supune şi a sluji cineva păcatului, care este putere şi bold al morţii. 
Deci, fiindcă Hristos l-a stricat, prin moarte, pe diavol -  care avea stăpînirea morţii, pe 
începătorul şi aflătorul păcatului -  păcatul a slăbit, în chip drept, şi noi ne-am slobozit 
din robia lui şi totodată de frica morţii. Şi aceasta o poate vedea cineva arătată cu lucrul, 
căci acum, după iconomia întrupării, oamenii, care mai înainte se temeau şi fugeau de 
moarte ca de un rău prea-mare şi covîrşitor, primesc moartea ca pe o schimbare şi înce
put de viaţă mai bună şi aleargă bucurîndu-se la moarte şi la mucenicie pentru numele 
lui Hristos şi pentru legile Lui. Vezi, frate, cum ne-a slobozit Hristos în chip vădit de 
frica morţii şi de robia ei?” Iar purtătorul de Dumnezeu Maxim, tîlcuind zicerea aceasta 
înţelepţeşte, zice că, de frica morţii şi a chinuirii, toţi oamenii erau robiţi îndulcirii şi pa
timilor. Căci toţi iubitorii de argint, şi iubitorii de slavă şi iubitorii de îndulciri iubesc ar- 
ginţii, şi slava şi îndulcirile fiindcă se tem să nu moară în grabă şi caută să scape de 
moarte, nădăjduind că prin arginţi, şi prin slavă şi prin îndulciri au să-şi păzească viaţa 
pentru multă vreme. Şi -  în scurt a zice -  omul nu facea nimic pentru altceva decît nu
mai pentru a-şi păzi viaţa şi a scăpa de moarte. Deci Stăpînul nostru Hristos, vrînd să-i 
slobozească pe oameni de robia îndulcirii şi a patimilor, i-a slobozit mai întîi de frica 
morţii. Adică, tăind rădăcina, a tăiat împreună şi odraslele rădăcinii, şi aşa i-a slobozit
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nu este slobod, ci rob al tuturor. Iar cuvîntul acesta le este mare mîngîiere 
Creştinilor ce se necăjesc şi pătimesc. Căci Creştinii, care se gonesc şi se 
închid prin temniţe pentru credinţă şi pentru poruncile Domnului, au vi
aţă mai slobodă şi mai dulce decît oamenii cei vechi, care păreau că se 
desfatează şi că au odihnă, dar erau stăpîniţi de moarte. Căci aceia erau 
robi, pentru că se stăpîneau de frica morţii, iar Creştinii s-au slobozit din 
robia şi frica aceasta.

16. Căci, cu adevărat, nu dintru îngeri Şi-a luat firea,

Zice: Hristos nu a luat firea îngerilor, nici nu s-a îmbrăcat cu aceea. Şi 
aceasta arată multa iubire arătată de Dumnezeu către oameni, pentru că, ceea 
ce nu a dăruit îngerilor, a dăruit oamenilor, adică a lua trup dintru aceştia.1

ci din sămînţa lui Avraam a apucat.

pe oameni de patimi şi de îndulciri.” Deci dumnezeiescul părinte zice acestea întru cele 
nedumerite, iar în capetele sale cele cunoscătoare zice aşa: „Omul [...] îşi avea toată 
pornirea către îndulcire, iar către durere toată fuga. Se nevoia cu toată puterea pentru 
cea dintîi, şi împotriva celei de-a doua cu toată silinţa. [...] îşi dorea îndulcirea din pri
cina iubirii de sine şi fugea de durere (şi de moarte, ca pricinuitoare a durerii) pentru 
aceeaşi pricină. [...]” (capitolul 13 al sutei a treia din cele teologice). Iar Gheorghe Co- 
resi zice în tîlcuirile epistolei acesteia că Pavel numeşte „robie” frica morţii, de care 
omul cel trupesc se teme şi fuge de dînsa. [...] Iar Hristos ne-a slobozit de această frică 
a morţii. De aceea zicea Pavel: „Doresc a mă topi şi a fi împreună cu Hristos” (Filipeni 
1). Pentru aceasta, nici Creştinii nu se cuvine a se teme de moarte. Dar cel ce voieşte cu 
adevărat a nu se teme de moarte, acela se cuvine mai întîi a se teme de păcat şi a nu-1 
face, căci netemerea de moarte se naşte din frica şi din ferirea de păcat. De aceea a zis 
dumnezeiescul Hrisostom: „Copilărească frică avem dacă ne temem de moarte dar nu ne 
temem de păcat” (cuvîntul al 6-lea la AndrianzÎ). Şi — cuprinzător a zice -  cel ce voieşte 
a nu se teme de moarte şi a o primi cu bucurie se cuvine a vieţui precum se cade Creşti
nilor, cu toată reaua pătimire şi asprime. De aceea a zis Sirah: „O, moarte, cît de bună 
este judecata ta omului celui lipsit şi scăzut de putere, celui care de toate se învăluie” 
(capitolul 41:3, 4). Şi dimpotrivă, moartea e înfricoşată şi urîtă celor ce viază cu desfă
tări şi cu odihne şi care au bogăţie şi multe avuţii -  după acelaşi Sirah, care zice: O, 
moarte! — cît de amară este pomenirea ta omului ce se află în pace întru avuţiile sale, 
bărbatului lipsit de griji şi care sporeşte întm toate” (la fel, stih 1). [...] (n. aut.)

Iar Teodorit zice că, de ar fi luat firea îngerilor, ar fi fost mai presus de moarte, 
însă, de vreme ce firea luată a fost omenească, prin moarte a plătit datoria oamenilor, iar 
prin învierea trupului ce a pătimit Şi-a arătat puterea, (n. aut.)
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Pavel nu a zis că Fiul lui Dumnezeu „a luat” sămînţa lui Avraam, ci că 
„a apucat-o”, adică a prins-o, ca astfel să arate că firea oamenilor fugea şi 
se depărta de Dumnezeu, dar Dumnezeu a vînat-o şi, ajungînd-o, a prins-o; 
şi, prinzînd-o, a împletit-o şi a unit-o cu Sine, şi aşa a oprit-o din fugă. Şi 
nu zice că a prins „firea oamenilor”, ci „sămînţa lui Avraam”, din două 
pricini. Întîi, pentru că voia să-i înalţe pe Evrei, arătînd că ei sînt mai 
cinstiţi decît „neamurile” fiindcă dintru dînşii S-a născut Hristos după trup 
(căci Pavel obişnuieşte a le face har Evreilor cu laudele acelea de care nu 
se vatămă nimeni). Şi, al doilea, pentru a le aduce aminte cu aceste cuvinte 
de făgăduinţa făcută de Dumnezeu lui Avraam, anume: „Tot pămîntul pe 
care îl vezi îl voi da ţie şi seminţiei tale pînă în veac” (Facerea 23:15).

17.  Pentru aceea, era dator a Se asemăna fraţilor întru toate,

Zice: De vreme ce Fiul lui Dumnezeu a primit să apuce firea ome
nească şi să o unească cu Sine, urma negreşit a Se asemăna cu noi după 
toate patimile cele fireşti şi neprihănite, adică: a Se naşte, şi a Se hrăni, şi 
a Se creşte, şi a Se osteni, şi a pătimi şi -  după toate -  a muri. Căci aceas
ta însemnează zicerea „a Se asemăna întru toate”.

ca să fie milostiv şi credincios arhiereu întru cele către Dumnezeu,

Zice: Prin mijlocirea firii omeneşti pe care a luat-o, Fiul lui Dumnezeu 
ne-a ridicat pe noi, cei ce eram căzuţi în păcate. Cum şi cu ce chip? Fiindcă 
S-a făcut arhiereu al nostru şi Şi-a adus trupul cel luat dintre noi în locul 
oricărei alte jertfe, c*a să ne curăţească de păcate şi să ne împrietenească cu 
Dumnezeu mijlocind către Dînsul, fiindcă eram vrăjmaşi şi potrivnici ai lui 
Dumnezeu. Şi a zis „credincios” în loc de: „adevărat şi puternic” a împlini 
lucrul arhiereului. Fiindcă acesta este lucrul adevăratului arhiereu, a-i slo
bozi de păcate pe oamenii cărora le este arhiereu. Sau, „credincios” însem
nează că El este lesne primit la Dumnezeu cînd mijloceşte pentru noi.1

ca să curăţească păcatele norodului

1 Iar Icumenie tîlcuieşte „cele către Dumnezeu” aşa: „«Pentru lucrurile cuvenite că
tre Dumnezeu şi lui Dumnezeu». Căci nu S-a făcut arhiereu al nostru pentru a cere ze- 
ciuielile cele trupeşti şi pentru pîrgă, ci Dumnezeu ne-a miluit şi ni L-a dat ca arhiereu 
ştiind că sîntem lucrători împotriva Lui.” (n. aut.)
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Pavel zice acest cuvînt ca şi cum ar tălmăci ce însemnează zicerea „a 
fi Hristos credincios întru cele către Dumnezeu”, adică pentru a curăţi şi 
a ierta păcatele norodului. Fiindcă aceasta e o mare dovadă a iubirii lui 
Hristos către oameni, căci El a făcut în tot chipul şi toate le-a suferit numai 
ca să dezlege păcatele noastre. Dar de ce nu a zis Apostolul: „păcatele lu
mii”, ci: „ale norodului”? Pentru că cuvîntul şi scopul Domnului a fost mai 
întîi pentru norodul Evreilor şi chiar pentru dînşii a venit; ca, după ce vor 
crede şi se vor mîntui ei, după aceea să se mîntuiască şi celelalte noroade 
ale „neamurilor”, măcar că s-a întîmplat dimpotrivă. Pentru aceasta a zis şi 
îngerul către Iosif: „Acesta va mîntui norodul Său de păcatele lor” (Matei 
1:21). Deci, cu acest cuvînt, Pavel arată bunul neam al Evreilor şi de cîtă 
deosebită purtare de grijă s-au învrednicit ei de la Domnul.

18. Căci, întru ceea ce a pătimit fiind El însuşi ispitit, poate să le 
ajute şi celor ce sînt ispitiţi.

Cu adevărat, cuvîntul acesta se vede că e smerit şi nevrednic de Dum
nezeu, căci Pavel, cînd se apucă a vorbi despre trupul şi omenirea lui 
Hristos, obişnuieşte a zice toate cele smerite, nu însă şi nevrednice de tru
pul omenesc. Şi aceasta nu e de mirare, de vreme ce Sfînta Scriptură zice 
multe lucruri smerite şi cuvenite omului şi despre Tatăl, Care nu S-a în
trupat, precum sînt acestea: „Dumnezeu din cer S-a uitat peste fiii oame
nilor, ca să vadă de este cel ce înţelege şi-L caută pe Dumnezeu” {Psalm 
52:2); şi iarăşi: „Pogorîndu-Mă dar, voi vedea de se face după strigarea 
lor ce vine către Mine sau nu, ca să cunosc” {Facerea 18:21); şi altele ca 
acestea, nenumărate. Deci, dacă Scriptura vorbeşte aşa de smerit despre 
Tatăl, Care nu S-a întrupat, cum nu ar face-o cu mult mai vîrtos despre 
Fiul, Care S-a întrupat şi a pătimit cu trupul? Pavel a zis aceasta încă şi 
după alt chip, anume pentru neputinţa ascultătorilor şi pentru deplina lor 
încredinţare, fiindcă oamenii socotesc cercarea şi ispitirea lucrurilor mai 
adeverită decît toate. Iar înţelegerea a ce zice Apostolul aici este aceasta: 
Hristos cunoaşte nu numai ca Dumnezeu, ci şi ca om S-a ispitit, cunos- 
cînd lucrurile şi prin cercare.1 Căci omenirea lui Hristos a pătimit multe

1 însemnează că -  după Coresi -  multe sînt ispitele, facîndu-se ori din afară, de la 
oameni şi de la diavolul, ori săvîrşindu-se din lăuntru, de la diavolul, din cugetări, din 
închipuire şi din poftă -  dar Hristos a fost ispitit cu adevărat numai din afară, nu şi din
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patimi neprihănite şi ştie din cercare ce va să zică necazul şi ispita, încît 
din aceasta îi poate ajuta şi pe ceilalţi ce se necăjesc şi se ispitesc, adică 
este mai osîrdnic spre a da mînă de ajutor şi de milostivire acelora care 
au necazuri şi ispite.1

lăuntru. Căci ispita din lăuntru este o dulceaţă nestăpînită a părţii de jos a trupului şi o 
poftă care stăpîneşte cuvîntul [„raţiunea”, n. m.] şi îl trage către păcat. Căci pofta trupu
lui, născîndu-se din strămoşescul păcat, este început al păcatului şi se află în firea cea 
rănită de păcat. Drept aceea, ea nu se putea afla întru Hristos, El fiind fără de păcat şi 
mai presus de toată lovirea cea din afară. (n. aut.)

1 Iar Fotie tîlcuieşte aceasta aşa, zicînd: „Hristos poate să le ajute celor ce se ispitesc, 
de vreme ce diavolul a sărit asupra trupului fără de păcat al Stăpînului şi s-a ispitit a-1 
băga pe El în ispite. Căci, în munte, el L-a ispitit singur, fără mijlocire; iar cînd îi în
demna pe Iudei să-L omoare L-a ispitit cu mijlocire. Şi, de vreme ce S-a ispitit şi a pă
timit avînd trup fără de păcat, Domnul a luat cu dreptate putere asupra diavolului şi-i 
poate slobozi pe păcătoşii oameni de ispitele lui şi a-i ajuta întru ispite. Căci obrăznicia 
arătată de vicleanul diavol asupra trupului cel fără de păcat al Stăpînului I-a dat Stă
pînului Hristos dreaptă şi bine-cuvîntată putere spre a-i slobozi pe cei ce sînt în păcate 
de ispitele diavolului şi a Se afla ajutător celor ce se ispitesc.” (n. aut.)
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1. Drept aceea -  fraţilor sfinţi, părtaşi ai cereştii chemări -

Adică: Fiindcă am zis că Hristos este arhiereu credincios, şi iartă păca
tele noastre şi ne poate ajuta, socotiţi şi voi, fraţii mei sfinţi, şi veţi afla că 
aşa este lucrul acesta. Iar „părtaşi ai cereştii chemări” însemnează aceasta: 
Adică noi, Creştinii, ne-am chemat acolo, la cer, şi prin urmare nu trebuie 
să căutăm nici unul din lucrurile acestea pămînteşti, căci acolo, în cer, este 
învistierită plata noastră şi acolo este răsplătirea ce ni se va da.1

luaţi aminte la Apostolul şi Arhiereul mărturisirii noastre, la Iisus 
Hristos,

Numele acestea sînt smerite şi se zic pentru Hristos după omenire, 
precum am spus de multe ori. Deci Hristos este „Apostol” (adică trimis) 
pentru că s-a trimis către oile casei lui Israil. Şi e „Arhiereu al mărturisirii 
noastre”, pentru că nu e arhiereu al slujirii celei după Legea Veche, ci al 
credinţei noastre.2

2. credincios fiind Celui ce L-a făcut pe El, ca şi Moisi întru toată 
casa lui.

Apostolul aduce în mijloc arhieria fiindcă vrea să-L arate pe Hristos 
mai presus de Moisi, şi zice: Şi lui Hristos, şi lui Moisi li s-a încredinţat 
norod: lui Moisi, pe al Evreilor, iar lui Hristos norodul Creştinilor; însă 
norodul Creştinilor s-a încredinţat lui Hristos pentru mai mari lucruri şi 
scopuri. Dar Pavel nu arată deocamdată covîrşirea lui Hristos asupra lui

1 Iar unii socotesc „chemare cerească” numele de „Creştin”, cu care se numesc toţi 
ucenicii cerescului Hristos. (n. aut.)

2 Şi Teodorit zice: „Iar că S-a făcut Apostol al mărturisirii noastre după firea Sa 
omenească, Pavel a învăţat întru cea către Galateni, zicînd: «Căci, cînd a venit plinirea 
vremii, L-a trimis pe Fiul Său cel unul născut din femeie». Căci nu a zis: «L-a trimis să 
Se nască din femeie», ci: «născut din femeie», fiind arătat că numele trimiterii este po
trivit firii Sale omeneşti.” (n. aut.)
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Moisi, ca să nu-i întoarcă de la sine pe Evreii ce crezuseră, căci, deşi erau 
Creştini, aceia erau încă foarte lipiţi de Moisi. De aceea, Pavel arată aici 
doar că Hristos e asemenea lui Moisi, fiind şi El credincios către Dumne- 
zeu-Tatăl, Care L-a făcut arhiereu şi apostol. Pentru că zicerea „L-a fă
cut” nu însemnează înfiinţarea lui Hristos, ci încredinţarea şi hirotonia 
Lui. Deci Hristos este credincios -  adică iubit înainte-stătător şi înainte- 
văzător al lucrurilor lui Dumnezeu-Părintele, pe care nu le lasă să se stri
ce, ci le pricinuieşte mîntuire, aşa cum şi Moisi s-a arătat credincios „în
tru toată casa lui”, adică întru tot norodul lui Israil. Căci Pavel numeşte 
aici „casă” norodul, aşa cum şi noi obişnuim a zice că cineva este din cu
tare casă. Iar „casa lui” însemnează şi casa lui Dumnezeu, şi a lui Moisi, 
căci norodul Evreilor se numea şi „norod al lui Dumnezeu”, şi „al lui 
Moisi”, aşa cum însuşi Dumnezeu a zis către dînsul: „Mergi curînd, po- 
goară-te de aici, că a nelegiuit poporul tău, pe care l-ai scos din Egipt” 
(Ieşirea 32:7). Căci, aşa cum este iconomul şi epitropul unei case, tot ast
fel era şi Moisi epitrop al norodului Israilitean, şi de aceea a zis Dumne
zeu despre dînsul: „întru toată casa Mea nu este nici unul aşa credincios 
ca slujitorul meu Moisi” (Numeri 12:7).

3. Căci Acesta S-a învrednicit de mai multă slavă decît Moisi, după 
cum cel ce a făcut o casă are mai multă cinste decît aceea.1

4. Căci orice casă se face de către cineva, iar Cel ce le face pe toate e 
Dumnezeu.

Aici scrie Apostolul covîrşirea lui Hristos asupra lui Moisi. Şi zice 
aşadar că Moisi era şi el credincios întru toată „casa lui Dumnezeu”, adi
că întru tot norodul lui Israil, însă era şi el tot unul din casă, adică un om 
ca şi ceilalţi Israiliţi (deşi era simt) şi un rob al lui Dumnezeu asemenea 
celorlalţi robi. Căci şi epitropul şi iconomul unei case, deşi le covîrşeşte

1 însemnează că -  după prea-cărturarul şi prea-înţeleptul Kir Neofit -  zicerea „mai 
multă” nu este aici asemănătoare, deşi are închipuire de asemănare, ci este arătare de 
desluşire. E ca şi cum cineva ar zice: „asemănare neasemănată”, precum Născătoarea de 
Dumnezeu e numită „mai cinstită decît Heruvimii şi mai slăvită cu neasemănare decît 
Serafimii”. Căci zicerile asemănătoare se zic la cele de o fiinţă şi de o fire, iar Pavel, 
asemănîndu-L pe Hristos cu Moisi, aduce ca pildă casa şi pe cel ce a făcut casa, care 
sînt în chip vădit fiinţe deosebite; drept aceea, slava lui Moisi nu are nici o asemănare 
cu slava lui Hristos. (n. aut.)
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pe celelalte slugi ale stăpînului casei, este însă şi el slugă a aceluiaşi 
stăpîn, deopotrivă cu ceilalţi. Prin urmare, de vreme ce Moisi era şi el 
parte din „casă”, adică din norodul lui Dumnezeu, fiind făptură zidită 
asemenea întregii „case”, negreşit că Cel ce a zidit casa îl covîrşeşte. Iar 
Fiul lui Dumnezeu a zidit casa luînd trup şi aflîndu-Se arhiereu al ei, încît 
o covîrşeşte negreşit. Vezi însă -  o, cititorule! -  înţelepciunea lui Pavel, 
care a început de la trupul şi omenirea lui Hristos, iar apoi s-a suit la 
dumnezeirea Lui, arătînd apoi că Hristos, ca făcător şi ziditor, covîrşeşte 
şi este mai presus de făptura şi de zidirea Sa, adică de Moisi.1

5. Moisi a fost cu adevărat credincios întru toată casa Lui ca o 
slugă, spre mărturia celor ce erau să se grăiască (Numeri 12:7),

6. iar Hristos ca Fiu

Iată, Apostolul arată aici şi altă covîrşire a lui Hristos. Căci Moisi a 
fost credincios întru toată casa lui Dumnezeu ca o slugă şi rob al lui 
Dumnezeu2 şi a stat ca să grăiască poruncile Stăpînului Dumnezeu către 
celelalte slugi şi robi împreună cu el, anume ca să fie martorul lui Dum
nezeu la judecata cuvintelor grăite de El. Căci, dacă Scriptura cheamă ca 
martor cerul şi pămîntul -  după ceea ce se scrie: „Ascultă, cerule, şi ia în 
urechi, pămîntule!” (Isaia 1:2); şi: „Le pun martor lor cerul şi pămîntul” 
(Deuteronomul 31:28); şi iarăşi: „Ia aminte, cerule, şi voi grăi! Şi ascultă, 
pămîntule, graiuri din gura Mea” (Deuteronomul 32:1); şi: „Auziţi, mun
ţilor, judecata Domnului şi, prăpăstiile, temeliile pămîntului!” (Miheia 
6:2); aşadar, dacă Scriptura cheamă ca martor stihiile cele neînsufleţite, 
cum nu l-ar chema ca martor cu mult mai vîrtos pe omul cel cuvîntător, şi 
mai ales pe slujitorul Domnului, pe Moisi? Deci Moisi a fost credincios 
ca o slugă, iar Hristos este credincios ca Fiu adevărat şi moştenitor Care 
ocîrmuieşte lucrurile Părintelui Său după voia părintească, fiindcă zice:

1 Iar Teodorii zice încă: „Trebuie a şti însă că a arătat covîrşirea de la firea dumneze
iască, fiindcă zicerea «Acesta S-a învrednicit de mai multă slavă» este după omenire. 
Căci -  de vreme ce Stăpînul Hristos era şi Dumnezeu, şi om, şi amîndouă se văd într-o 
faţă [«persoană», n. m.] -  Apostolul este silit de nevoie a le zice şi pe cele înalte, şi pe 
cele smerite despre Dînsul, spre arătarea amînduror firilor.” (n. aut.)

2 Căci cel ce întru alte părţi ale Scripturii se numeşte „slugă” a Domnului, în cartea 
lui Iisus al lui Navi se numeşte „rob” al Domnului, căci zice: „Moisi, robul Domnului” 
(capitolul 22:4), (n. aut.)
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„Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut” (Psalm 2\1). Şi foarte mare şi 
neasemănată este osebirea dintre slugă şi fiu, de vreme ce fiul este stăpîn, 
iar sluga sau robul este doar rob şi slugă.1

în casa Sa. Iar casa Lui sîntem noi, dacă vom ţine îndrăznirea şi 
lauda nădejdii adevărate pînă în sfirşit.

„Casa” lui Moisi a fost norodul Israilitean, a cărei parte era şi el însuşi 
-  precum am zis; iar „casă” a lui Hristos sîntem noi, Creştinii, însă numai 
dacă vom sta pînă în sfîrşit şi nu ne vom prăpăstui. Cu acest cuvînt, Pavel 
îi îndeamnă pe Creştinii Evrei să rabde necazurile şi să nu se trîndăvească 
şi să se obosească (pentru că în acest chip se vor face „casă” a lui Hris
tos), după cea zisă: „Voi locui întru dînşii” (Levitic 26:12). Pe lîngă 
aceasta, îi laudă pe ei, fiindcă arată că au început a fi „casă” a lui Hristos 
şi se cuvine să adauge sfîrşitul bun la bunul început. Căci de aceea a zis 
Apostolul: „îndrăznirea şi lauda nădejdii”, căci, cînd cineva nădăjduieşte 
cu încredinţare că va primi răsplătirea faptelor lui bune, acela se laudă 
încă de aici întru bunătăţile nădăjduite ca şi cum ar fi deja făcute, ca şi 
cum le-ar fi dobîndit, şi nu se ruşinează, ci mai ales are îndrăzneală, cînd 
pătimeşte şi se necăjeşte pentru Hristos, Cel iubit de dînsul.

7. De aceea, precum zice Duhul cel Sfint: „Dacă veţi auzi astăzi 
glasul Lui2,

1 Iar Teodorit adaugă: „Căci, dacă ereticii socotesc că e o numire proastă a Se numi 
Fiul «credincios», să asculte că şi Tatăl Se numeşte «credincios», de asemenea: «Credin
cios este Domnul întru toate cuvintele Sale» (Psalm 44:13). Şi iarăşi: „Credincios este 
Dumnezeu, prin Care v-aţi chemat la împărtăşirea Fiului Său» ( /  Corinteni 1:9).” (n. aut.)

2 Iar Icumenie tîlcuieşte zicerile aşa: „Zicerea «astăzi» însemnează «pururea şi tot
deauna», ca şi cum ar zice: Pînă ce este încă astăzi, să nu vă împietriţi cu inimile dacă 
veţi auzi glasul lui Hristos chemîndu-vă, ca să nu ascultaţi şi să nu credeţi cuvintele Lui. 
Care este însă «amărăciunea», ce s-a făcut în «ziua ispitirii»? Atunci cînd Evreii, necrc- 
zînd, îl ispiteau pe Dumnezeu, zicînd: «Au doar va putea Dumnezeu să gătească masă în 
pustie? Au doar va putea să dea pîine şi să gătească masă norodului Său?» (Psalm 
77:19). Iar «amărîrea» este mai ales cîrtirea şi ispitirea ce s-a făcut lui Dumnezeu de 
către Evrei, aşa cum zice Dumnezeu însuşi: «M-au ispitit cu aceasta a zecea oară, şi nu 
au ascultat glasul Meu» (Numeri 14:22). Iar zicerea «cînd M-au ispitit pe Mine» trimite 
ori către «ispitire», ori către «pustie», şi este grai de loc, însemnînd «unde». Iar zicerea
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8. să nu învîrtoşaţi inimile voastre ca şi întru amărăciune în ziua 
ispitirii în pustie,

9. unde M-au ispitit părinţii voştri; cercatu-M-au şi au văzut 
lucrurile Mele patruzeci de ani.

10. Pentru aceea am urît neamul acela şi am zis: De-a pururea 
rătăcesc cu inima şi n-au cunoscut căile Mele,

11. căci M-am jurat întru mînia Mea: Nu vor intra întru odihna 
Mea” (Psalm 95:7).

Fiindcă a vorbit mai sus despre nădejde, zicînd că se cuvine Creştinii 
să aştepte cu încredinţare a lua de acolo plata faptelor lor, primind odihnă 
în locul ostenelilor şi sudorilor de aici, Apostolul adeverează acum 
cuvîntul său de la Proorocul David, care zice că toţi cei ce cred au să in
tre întru odihnă, şi, dimpotrivă, cei ce nu cred nu vor intra întru odihnă, 
aşa cum nici Israiliţii cei vechi nu au putut intra în pămîntul făgăduinţei 
şi a se odihni, fiindcă nu au crezut. Căci -  după ce trecuseră Marea Roşie, 
luînd apoi nenumărate bunătăţi în pustie din purtarea de grijă şi din pute
rea lui Dumnezeu -  s-au trimis din porunca Domnului douăsprezece is
coade, ca să vadă firea şi aşezarea pămîntului Ierusalimului, la care ur
mau să meargă. Iar cei ce au fost trimişi şi au cercetat locul vreme de pa
truzeci de zile au tăiat un strugure mare, rodii şi smochine şi le-au adus la 
Moisi şi la norod, zicînd că pămîntul Ierusalimului este unul în care curge 
lapte şi miere, însă are oameni uriaşi şi puternici, cu anevoie de biruit, 
care îl locuiesc. Iar norodul Israilitean, auzind acestea, nu a socotit pute
rea cea nebiruită a lui Dumnezeu, nici minunile făcute pentru dînşii de 
Dumnezeu în Egipt şi în tot pustiul, ci, temîndu-se de cuvintele celor 
zece iscoade (căci Iisus al lui Navi şi Halev nu au speriat norodul, ci mai 
ales îl îmbărbătau), norodul aşadar cîrtea asupra lui Moisi şi a lui Aaron, 
voind să-şi facă alt începător şi să se întoarcă iarăşi în Egipt, iar pe Iisus 
al lui Navi şi pe Halev, care îi îmbărbătau, voiau să-i ucidă cu pietre. 
Deci Dumnezeu, mîniindu-Se asupra lor pentru că aşa de curînd uitaseră 
pomenirea atîtor şi atîtor minuni, S-a jurat să nu bage neamul acela ne
credincios în pămîntul făgăduinţei, decît numai pe copiii lor cîţi erau de 
la douăzeci de ani în jos, şi pe Iisus al lui Navi şi pe Halev, aşa cum sînt

«i-am urît» însemnează că: M-am îngreuiat de neamul acesta şi l-am urît, pentru că nu 
Mă crede şi totdeauna Mă supără.” (n. aut.)
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scrise toate acestea în capitolul 14 al Numerilor, unde cuvintele dumne
zeiescului jurămînt se află scrise aşa: „Viu sînt Eu, zice Domnul! După 
cum aţi zis în auzul Meu, aşa voi face cu voi: în pustia aceasta vor cădea 
oasele voastre şi voi toţi cei număraţi, de la douăzeci de ani în sus, care 
aţi cîrtit împotriva Mea, oricîţi aţi fi la număr, nu veţi‘intra în pămîntul 
pentru care, ridicîndu-Mi mîna, M-am jurat să vă aşez, ci numai Halev, 
fiul lui Iefone, şi Iosua, fiul lui Navi. Pe copiii voştri, despre care voi zi
ceaţi că vor ajunge pradă vrăjmaşilor, îi voi duce acolo şi ei vor cunoaşte 
pămîntul pe care voi l-aţi nesocotit; iar oasele voastre vor cădea în pustia 
aceasta” {Numeri 14:28-32).

Deci Proorocul David le zicea Evreilor, după mulţi ani: Dacă veţi auzi 
glasul lui Dumnezeu, astăzi să nu învîrtoşaţi inimile voastre, ca să nu pă
timiţi şi voi cele pătimite de strămoşii voştri în pustie, pierzînd odihna pe 
care v-a fagăduit-o Dumnezeu. Şi, fiindcă le zicea acestea, este învederat 
că se află o odihnă pe care noi, Creştinii, sîntem datori a nădăjdui să o 
moştenim. Căci, dacă Evreii ar fi moştenit adevărata odihnă, ce trebuinţă 
era să mai zică David iarăşi: „Astăzi, să nu învîrtoşaţi inimile voastre, 
precum le-au învîrtoşat strămoşii voştri în pustie, neintrînd întru odihnă”? 
Aşadar, care altă odihnă este afară de împărăţia cerurilor, a cărei închi
puire a fost ziua Sîmbetei cea de odihnă şi intrarea fiilor neamului ce nu a 
crezut, care s-a făcut în pămîntul Ierusalimului?1 Căci trei sînt odihnele.

1 însemnăm aici că nu se cuvine a socoti cineva că ziua Sîmbetei este zi de înviere 
sau că are aceeaşi cinstire ca şi Duminica pentru că a fost închipuire a împărăţiei ceru
rilor, aşa cum Duminica este şi ea închipuire a viitorului veac al optulea, cel al împără
ţiei cerurilor. Nimeni să nu socotească -  zic -  aceasta şi să se amăgească, pentru că şi 
multe altele ale Testamentului Vechi au fost închipuiri ale împărăţiei cerurilor, dar nu au 
pentru aceasta aceeaşi cinstire cu Duminica. Astfel, chip al împărăţiei cerurilor a fost 
intrarea fiilor lui Israil în pămîntul făgăduinţei -  cum zice chiar Pavel aici şi cum tîlcuiesc 
Hrisostom, Teofilact şi Icumenie -  dar noi, Creştinii, nu cinstim şi nu prăznuim nicidecum 
această intrare a Israilitenilor, şi nimeni nu zice că ea are aceaşi cinstire ca Duminica. Tot 
astfel, închipuiri ale lucrurilor celor adevărate, adică ale cerurilor, au stat Sfintele Sfinţilor 
din cortul lui Moisi, aşa cum le numeşte Pavel, zicînd: „Nu în Sfintele cele făcute de mîini 
a intrat Hristos, în închipuirile celor adevărate, ci întru însuşi cerul” (Evrei 9:24). Totuşi 
noi, Creştinii, nu cinstim acum Cortul lui Moisi, nici nu socotim că Sfintele Sfintelor au 
aceeaşi cinstire cu Duminica pentru că au fost închipuiri ale celor cereşti.

Dumnezeu porunceşte Evreilor să prăznuiască ziua înfigerii Cortului şi ziua a opta 
de la aceea, zicînd: „Cînd veţi aduce rodurile pămîntului, să prăznuiţi Domnului şapte 
zile: în ziua întîi odihnă şi în ziua a 8-a odihnă” (Levitic 23:16). Iar praznicul înfigerii
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Cortului avea închipuirea învierii morţilor şi ziua a opta a înfigerii era închipuire a învi
erii Domnului (aşa cum tîlcuieşte dumnezeiescul Chirii al Alexandriei, foaia 1129 la 
Pentateuh, adică a celor 5 cărţi ale lui Moisi), a statorniciei celei desăvîrşite şi stărui
toare ce are să fie întru Dumnezeu (după Procopie, la fel, foaia 1373) şi a veacului viitor 
(după marele Vasilie), care este „a opta zi”, după care înfîgerea Cortului şi învierea tru
purilor noastre vor fi adevărate şi nesfîrşite prăznuiri şi luminări” (la fel, foaia 1504).

Deci -  după cum noi, Creştinii, nu prăznuim intrarea fiilor lui Israil în Ierusalimul 
cel pămîntesc, Sfintele Sfinţilor ale Cortului lui Moisi, ziua înfigerii Cortului şi ziua a 
opta după aceasta, fiindcă sînt praznice evreieşti ale Legii Vechi şi nu le socotim zile de 
înviere, neavînd aceeaşi cinstire cu Duminica, cu toate că au fost închipuiri ale învierii 
Domnului, ale împărăţiei cerurilor şi ale veacului viitor -  la fel nici Sîmbăta, măcar că a 
fost închipuire a împărăţiei cerurilor (fie încă şi a învierii Domnului) nu se prăznuieşte 
însă de către noi, Creştinii, şi nu se socoteşte ca o zi de înviere, neavînd aceeaşi cinstire 
ca Duminica. Căci Sîmbăta e sărbătoare evreiască, a Legii Vechi, nu evanghelică, a da
rului acestuia nou, asemeni Duminicii.

Căci -  aşa cum toată Legea avea umbra şi chipul bunătăţilor ce erau să fie -  cum 
adeverează dumnezeiescul Pavel, grăind întru Duhul că Legea avea „umbra bunătăţilor 
celor viitoare” {Evrei 10:1), adică fiind închipuire a bunătăţilor ce aveau să se dea în 
vremea Noului Testament de către Iisus celor ce erau să-L primească, precum tîlcuieşte 
sfinţitul Teofilact- aşadar, precum Legea Veche, fiind închipuire a bunătăţilor ce aveau 
să fie, a rămas nelucrătoare şi a încetat în partea ei de slujbă după venirea lui Hristos, tot 
astfel şi Sîmbăta, fiind sărbătoare de slujbă a Legii Vechi, a rămas nelucrătoare şi a în
cetat după venirea lui Hristos împreună cu toată Legea, în locul ei punîndu-se Dumi
nica. Căci, ceea ce era din vechime la Evrei Sîmbăta, aceasta este acum Duminica la 
noi, Creştinii. De aceea şi socoteşte Biserica lui Hristos Sîmbăta ca a şaptea zi, numă
rată împreună cu veacul acesta al şaptelea, şi ca pe o zi a morţilor şi a căderii, fiindcă 
întru aceasta Făcătorul şi Domnul lumii a fost mort şi a căzut în mormînt nu cu închipui
re, ci în chip lucrător. Iar Duminica o cinsteşte şi o slăveşte ca pe o zi de viaţă şi de învi
ere, fiindcă întru aceasta Domnul, călcînd căderea şi moartea în chip lucrător, nu cu în
chipuire, S-a sculat şi a înviat a treia zi. Şi [Biserica o socoteşte] ca pe o a opta zi, care 
s-a suit mai presus decît cea de-a şaptea, aceea sabatică -  după întîiul canon al lui Teofil 
-  şi întru care va fi şi învierea morţilor. Şi, chiar de ar zice cineva că Sîmbăta are cinsti
rea Duminicii fiindcă nu se face într-însa post, cum nu se face nici Duminica, la aceasta 
unii răspund că, pe lîngă pricinile ce s-au zis despre aceasta în tîlcuirea canonului apos
tolic 64 din Canonicul nostru [Pidalionul, n. m.], mai sînt şi alte două pricini pentru 
care s-a rînduit a nu se posti Sîmbăta. Una, pentru că Sîmbăta se săvîrşea Dumnezeiasca 
Liturghie întreagă -  precum zic dumnezeiescul Vasilie, Hrisostom şi alţii -  iar nu mai 
înainte sfinţită. Şi altă pricină este aceea că, fâcînd pogorămînt acelor mulţi Evrei de 
atunci, de la începutul propovăduirii, la care Sîmbăta era mare praznic, dumnezeieştii 
Apostoli au rînduit aceasta după iconomie, la fel cum şi Petru propovăduia tăierea îm
prejur făcînd pogorămînt pentru aceiaşi. Chiar Pavel însuşi l-a tăiat împrejur pe Timotei 
după pogorămînt şi iconomie. Şi aduc şi pildă la aceasta, zicînd că înşişi Apostolii, în
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Întîia, cea a Sîmbetei, întru care „Dumnezeu a încetat în ziua a şaptea de 
la toate lucrurile Sale pe care le-a făcut” (Facerea 2:2), odihnă despre 
care nu se vede că ar vorbi aici David, fiindcă aceasta era foarte veche, 
de la începutul lumii. A doua odihnă este intrarea în pămîntul Ierusali
mului, întru care Israiliţii aveau să se odihnească de războaiele, de rătăci
rea şi de umbletele prin pustie, cînd au alergat în sus şi în jos vreme de 
patruzeci de ani întregi. Ci nici despre odihna aceasta nu vorbeşte aici 
David, căci Ierusalimul se locuia de Evrei în vremea lui, şi deci nu tre
buia să vorbească despre aceasta ca şi cum ar fi fost de lipsă. Aşadar, se 
vede că alta e odihna la care zice David aici că Iisus al lui Navi nu a putut 
să aducă norodul lui Israil. Şi care este aceasta, afară de odihna cerească? 
-  cea de a treia după număr -  „de unde -  după Isaia -  a fugit durerea, în
tristarea şi suspinul” (Isaia 51:11).

Deci Pavel zice: Siliţi-vă, Creştinilor, siliţi-vă să nu pierdeţi odihna 
aceasta din pricina necredinţei voastre, aşa cum au pierdut-o strămoşii 
voştri Evrei. Aceasta e toată noima zicerilor de mai sus ale lui David. La 
aceasta, adăugăm că noi, Creştinii, nu se cuvine să-L judecăm şi să-L 
prihănim pe Dumnezeu, ci -  şi cînd ne poartă de grijă, şi cînd pare că ne 
lasă -  se cuvine să credem şi să nădăjduim într-însul totdeauna. Fiindcă 
pentru aceasta îi mustra Dumnezeu pe Evreii cei vechi, căci îl supărau 
cîrtind, adică nu nădăjduiau fără îndoială într-însul că toate le poate şi că 
nici un lucru nu-I e cu neputinţă.

12. Fraţilor, vedeţi ca nu cumva să fie în vreunul din voi inimă 
vicleană de necredinţă,

Zicerea „vedeţi” pe care o scrie Pavel aici e un grai care-i înfricoşează 
pe Creştinii Evrei.* 1 Căci se vede cum unii dintre dînşii nu credeau că sînt 
adevărate cele zise despre răsplătirea faptelor fiecăruia şi voiau să ia cer
care a puterii şi a purtării de grijă a lui Dumnezeu faţă de ei pentru ispi
tele ce le pătimeau. Deci, pentru acestea, Apostolul îi încredinţează şi îi 
întăreşte, aducîndu-le aminte de pedepsele primite de la Dumnezeu de

TÎLCUIREA EPISTOLEI CĂTRE EVREI

Aşezămintele lor, au rînduit să se facă şi nelucrare Sîmbăta, pentru acelaşi pogorămînt 
către Evrei. Dar, în urmă, canonul 29 al Sinodului din Laodichia i-a anatemizat ca pe 
unii ce urmează Iudeilor pe cei ce nu lucrează în ziua Sîmbetei. (n. aut.)

1 Iar că zicerea „vedeţi” este cuvînt ce aduce frică, şi luare-aminte şi păzire, vezi la 
capitolul 4 al celei către Coloseni, stihul 17. (n. aut.)
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strămoşii lor care se depărtaseră de El. Fiindcă relele viitoare, fiind necu
noscute, nu-i înţelepţesc şi nu-i înspăimîntă pe cei mai mulţi dintre oa
meni atît de tare cît cele trecute, care le sînt cunoscute. Vezi însă, iubitu
le, că din necredinţă vine cineva a cugeta şi a le face pe cele rele.1

spre a se depărta de la Dumnezeul cel viu.

Necredinţa nu află intrare în om într-alt chip, decît numai cînd inima 
lui se desparte de Dumnezeu pe ascuns, prin cugetări şi prin aşezarea cea 
rece către Dînsul. Căci, cît îl ţine cineva pe Dumnezeu cu fierbinte aşe
zare a inimii şi cu gînduri înfocate, omul acela crede şi nădăjduieşte în
tr-însul desăvîrşit că toate le poate şi nu socoteşte că este vreun lucru ne
putincios la Dumnezeu.

13. Ci mîngîiaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, pînă cînd se zice:
„astăzi”,

Adică: Zidiţi-vă -  zice -  unul pe altul, fraţilor, şi îndreptaţi-vă şi întă- 
riţi-vă întru lucrul cel bun şi fapta cea bună, pentru a nu cădea cineva din 
voi în vreun rău. Iar dacă va cădea, voi să-l îndreptaţi pînă cînd este viu şi 
se află în viaţa aceasta -  căci aceasta însemnează zicerea „pînă cînd se 
zice: «astăzi»” -  fiindcă nădejdea se află deschisă în viaţa aceasta şi nu se 
cuvine a se deznădăjdui vreodată cineva. Dar mai ales -  zice -  nu se cu
vine să se afle nicicum între voi vreunul cu inimă vicleană; însă, chiar 
dacă s-ar afla, omul acela să nu cadă în deznădejde, ci voi, ceilalţi, în- 
demnaţi-1 spre fapta bună, şi mîngîiaţi-1 şi îndreptaţi-1!

ca să nu se împietrească vreunul din voi cu amăgirea păcatului.

Adică: Pentru a nu se împietri cineva dintre voi din deznădejde şi să 
vină întru orbirea inimii, adică să se facă nesimţitor ca piatra, şi astfel să 
rămînă nevindecat şi neîndreptat. Căci, aşa cum trupurile oamenilor cele 
împietrite şi orbite nu se supun mîinilor doctorului, tot astfel şi sufletele

1 însemnează cum Icumenie zice că bine a zis Pavel: „inimă vicleană de necredinţă” 
(adică despărţită de credinţa lui Dumnezeu), fiindcă este şi inimă bună de necredinţă, 
precum se află scris: „Să nu credeţi tot duhul, ci cercaţi duhurile dacă sînt de la Dumne
zeu” (/ loan 4). (n. aut.)
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ce se împietresc nu se supun cuvîntului lui Dumnezeu. Iar „amăgire a pă
catului” numeşte fie amăgirea diavolului, adică a nu nădăjdui cineva că 
va fi răsplătire, fie nesimţirea şi ieşirea din minte. Căci a zice păcătosul: 
Eu am greşit, aşadar nu am nădejde de mîntuire! -  aceasta este cu adevă
rat amăgire a păcatului. Fiindcă păcatul îl amăgeşte pe păcătos, şi îl trage 
cu totul la sine şi îl face să defaime şi să socotească cele dimpotrivă, ca 
să-l ducă în munca veşnică, precum este scris: „Cînd necredinciosul 
ajunge în adîncul răutăţilor, defaimă” (Pilde 18:3). Iar cel ce defaimă nu 
primeşte nici cît de puţin a crede că este judecată şi răsplătire, ca să nu 
aibă frică în inima sa. Deci se trage încheierea că necredinţa se naşte din 
păcat, căci „au zis (păcătoşii adică): Nu va vedea Domnul, nici nu va în
ţelege Dumnezeul lui Iacov” (Psalm 93:7); şi iarăşi: „Că a zis în inima sa 
(păcătosul şi necinstitorul): Nu va căuta (Dumnezeu)” (Psalm 9:34); şi: 
„A uitat Dumnezeu” (la fel), şi cîte altele ca acestea.1

14. Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Hristos,

Adică noi şi Hristos ne-am făcut una şi, aşa cum trupul se împărtăşeşte 
de cap, tot astfel şi noi ne împărtăşim de Hristos. Cu aceste cuvinte, 
Apostolul vîră bune nădejdi în inimile Creştinilor din Evrei, ca şi cum 
le-ar zice: Hristos, Cel ce v-a iubit atît de mult încît v-a făcut chiar trup al 
Său, nu va lăsa să vă despărţiţi de Sine, numai de veţi voi şi voi. Pe lîngă 
acestea, Pavel arată în chip tainic încă şi altceva, ce a zis şi aiurea, adică: 
„De vom suferi, împreună vom şi împărăţi” (2 Timotei 2:12). Căci, de 
vreme ce în viaţa aceasta ne împărtăşim de aceleaşi necazuri şi patimi pe 
care le-a cercat şi Hristos, urmează aşadar ca în cealaltă viaţă să ne îm
părtăşim şi de slava lui Hristos.

numai de vom ţine începutul ipostasului adeverit pînă în sfîrşit,

Aici, Apostolul numeşte „început al ipostasului” credinţa întru Hristos 
-  fiindcă prin aceasta ne-am alcătuit şi ne-am înfiinţat noi, Creştinii -  şi 
dumnezeiasca şi duhovniceasca înfiinţare şi naştere de-a doua oară din

1 Şi Hrisostom zice acelaşi lucru: „Vezi că păcatul naşte necredinţa. Căci, aşa cum 
necredinţa naşte viaţă pîngărită, tot astfel şi sufletul, cînd ajunge în adîncul răutăţilor, 
defaimă. Şi, defăimînd, nu suferă a crede, ca să scape de frică” (cuvîntul al 6-lea la 
aceasta), (n. aut.)
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Sfîntul Botez. Şi vezi, iubitule, că Pavel cere şi aici ca datorie să stăm 
pînă în sfîrşit adeveriţi şi întăriţi în credinţă, căci nu este destul numai să 
începem, ci să şi săvîrşim.

15. căci se zice: „Dacă veţi auzi astăzi glasul Lui, să nu vă 
învîrtoşafi inimile voastre, ca întru amărăciune”
(Psalm 95:7).

Aici, Pavel arată de ce a zis mai sus: „pînă în sfîrşit”, şi zice că din 
pricina acestui „astăzi” zis de David, căci „astăzi” este totdeauna -  şi ieri, 
şi azi, şi mîine -  şi fiecare zi a vieţii acesteia se numeşte „astăzi”. Deci 
zice: Fraţilor, îndemnaţi-vă unul pe altul spre fapta bună pînă cînd se nu
meşte „astăzi”, căci va veni vremea a trece ziua de astăzi şi a nu se mai 
afla. [...]

16. Căci unii, auzindu-L, L-au amărît,1

Zice: Unii din Evreii cei împietriţi cu inima şi nesupuşi, auzind făgă
duinţa lui Dumnezeu -  anume că le va da lor pămîntul Hananeilor, adică 
Ierusalimul -  nu au crezut, din pricina fricii pentru mărimea trupurilor 
uriaşilor din pămîntul Hanaan, şi L-au amărît pe Dumnezeu cu necredinţa 
lor. Căci Domnul a zis aşa către dînşii: „Eu sînt Domnul Dumnezeul vos
tru, Care v-am scos din pămîntul Egiptului ca să vă dau pămîntul Ha
naan, ca să fiu Dumnezeul vostru” (Levitic 25:38). Deci [Apostolul] zice: 
Fraţii mei Creştini, vedeţi ca nu cumva să nu credeţi nici voi făgăduinţele 
pe care vi le-a dat Hristos că o să moşteniţi împărăţia cerurilor! Căci, 
dacă nu veţi crede şi nu veţi rămîne în credinţă, nu vă veţi folosi cu nimic 
doar auzind evanghelia lui Hristos, aşa cum nici pe Evreii cei nesupuşi nu 
i-a folosit doar singură auzirea făgăduinţelor lui Dumnezeu, şi chiar pen
tru aceasta au pierit, pentru că n-au crezut cuvintele lui Dumnezeu.

1 însemnează că Teodorit voieşte ca zicerea „unii” să se citească în chip întrebător, 
zicînd aşa: „Cea dintîi -  adică aceasta: «Căci care, auzind, L-au amărît?» -  să se citeas
că în chip întrebător. Iar cea de a doua -  adică aceasta: «ci nu toţi cei ce au ieşit din 
Egipt prin Moisi» să nu se citească hotărîtor, ci cu chip figurat, căci aşa dă de înţeles că, 
afară de Halev al lui Iefoni şi de Iisus al lui Navi -  şase sute de mii dintre Evrei s-au 
stricat, căci despre aceştia a zis că i-a scos din Egipt.” (n. aut.)
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ci nu toţi cei ce au ieşit din Egipt prin Moisi.1

Zice: Nu toţi cîţi au ieşit din Egipt L-au amărît pe Dumnezeu, de vreme 
ce Halev şi Iisus a lui Navi nu s-au arătat necredincioşi şi pentru aceasta 
s-au învrednicit de făgăduinţele lui Dumnezeu şi au intrat în pămîntul Ieru
salimului -  precum am zis mai sus. Şi vezi la capitolul 14 al Numerilor.

17. Şi asupra cărora S-a mîniat patruzeci de ani? Oare nu asupra 
acelora ce au păcătuit, ale căror oase au
căzut în pustie?

Apostolul face cuvîntul acesta întrebător, ca să fie lucru mai învederat 
şi mai neîmpotrivit. Căci lucrurile mărturisite de mai de multe ori se pun 
în chip întrebător. Şi zice: Către care S-a arătat Dumnezeu cu urîciune şi 
cu îngreuiere, decît numai către cei ce au păcătuit? Mai aminteşte şi de 
certarea acelora ce nu au crezut, şi zice că „au căzut oasele lor în pustie”, 
aşa cum a zis cu îngrozire Dumnezeu: „Viu sînt Eu -  zice Domnul -  în 
pustiul acesta vor cădea oasele voastre!” {Numeri 14:32), adică vor cădea 
în pustie oasele cele mari ale braţelor voastre. Iar prin „oase” a arătat în
tregimea trupurilor lor, care vor cădea şi vor muri în pustie.

18. Şi cui S-a jurat că nu vor intra întru odihna Sa, decît numai 
celor nesupuşi?

19. Şi vedem că n-au putut să intre, din pricina necredinţei lor.

Mai sus, dumnezeiescul Apostol a zis că Evreii au păcătuit, iar acum 
zice că s-au arătat şi necredincioşi şi nesupuşi. Deci se vede că Pavel ara
tă Creştinilor Evrei, în chip de ghicitoare, că, împreună cu împuţinarea de 
suflet şi cu necredinţa lor, mulţi dintre aceia cădeau şi întru alte păcate. Şi 
zice: Vedem că aceia care nu s-au supus nu au intrat în pămîntul făgădu
inţei, adică certarea şi canonul lor se află înaintea ochilor noştri învederat 
şi mărturisit.

1 Aici lipseşte zicerea „au amărît”, şi trebuie să o înţelegem din afară, adică: Ci nu 
toţi cîţi au ieşit din Egipt L-au amărît pe Dumnezeu, (n. aut.)
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1. Deci să ne temem ca nu cumva, rămînînd făgăduinţa de a intra 
întru odihnă,

Aici s-a făcut încheierea formei săritoare de mai sus, adică a zicerii 
„căci se zice: «Dacă veţi auzi astăzi glasul Lui»...” şi celelalte. Şi zice: 
Să ne temem noi, Creştinii, ca nu cumva să ne urmeze aceeaşi cercetare 
şi nouă, şi să nu ne învrednicim a intra întru „făgăduinţa Domnului”, 
adică în Ierusalimul cel de sus. Iar aceasta s-a pus pentru a se face repeta
rea cuvîntului ce se pune în mijloc, spre mai multa înţelegere a cititorilor, 
căci altfel este de prisos.

să i se pară cuiva că s-a lipsit.

Adică: Noi, Creştinii, să ne temem ca nu cumva să se lipsească vreu
nul dintre noi şi să rămînă a nu intra întru odihna făgăduită de Domnul, 
însă, pentru a face cuvîntul mai blînd, mai neîngreuietor şi mai lesne de 
primit, nu a zis: „ca să nu se lipsească cineva”, ci: „ca să nu i se pară că 
s-a lipsit” şi că a rămas de nu a intrat în acea odihnă dumnezeiască.

2. Căci şi nouă ni s-a binevestit ca şi acelora, ci pe aceia nu i-a 
folosit cuvîntul auzit,

Zice: Şi nouă, Creştinilor, ni s-a bine-vestit despre bunătăţile ce vor fi 
ale Ierusalimului celui de sus, precum şi Evreilor cei vechi despre Ieru
salimul cel simţit, ci nouă cu adevărul, iar acelora cu închipuire. însă 
aceasta nu ne va folosi, dacă nu vom crede cu adeverire şi dacă nu vom 
lepăda toată împuţinarea de suflet din inima noastră, precum nici pe 
Evreii cei vechi i-a folosit doar auzirea făgăduinţelor lui Dumnezeu. Vezi 
însă -  o, cititorule! -  că la noi, Creştinii, Pavel a numit lucrul „bună-ves- 
tire”, fiindcă buna-vestire (adică evanghelia) Creştinilor este făgăduinţa 
adevăratelor bunătăţi, ce se dau ca pentru biruinţă şi ispravă, iar la Evrei 
a numit lucrul numai „cuvînt de auzire”.
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fiindcă nu s-a amestecat cu credinţa celor ce au ascultat.

Adică: Căci acei Evrei nu s-au unit, nici nu s-au împăcat prin credinţă 
cu cei ce au ascultat, ci s-au osebit de ei. însă nu a zis: „nu s-au împăcat”, 
ci a zis în chip minunat că „nu s-au amestecat”, ca să arate neunirea cea 
desăvîrşită. Iar cei ce „au ascultat” sînt cei ce au crezut, fiindcă despre 
aceştia se poate zice cu adevărat că au ascultat.1 Iar fericitul loan Hri- 
sostom a înţeles că aceia care nu s-au amestecat au fost cei de pe lîngă 
Halev şi Iisus al lui Navi, căci aceştia au rămas nerăzvrătindu-se, şi nu 
s-au amestecat şi nu au stat, nici nu s-au stricat împreună cu cei care s-au 
răzvrătit şi care au fost toţi de o socoteală cu cei ce nu au crezut. Care au 
fost însă aceştia care nu au crezut? Aceia care au auzit făgăduinţa lui 
Dumnezeu că are să le dea pămîntul Hananeilor, dar nu s-au folosit de 
auz, fiindcă nu au crezut şi, necrezînd, au cîrtit, şi pentru aceasta nu s-au 
învrednicit a intra în pămîntul făgăduinţei. Iar aceasta a zis-o Sfîntul loan 
după marea şi adînca sa înţelepciune, însă mie, nevrednicului, nu mi s-a 
dat să înţeleg aşa.2

3. Iar noi, cei ce am crezut, vom intra întru odihnă precum a zis: 
„M-am jurat întru mînia Mea: Nu vor intra întru odihna Mea”,

Zice: De unde este arătat că noi, Creştinii ce am crezut, vom intra întru 
odihna Domnului? Din cuvîntul zis de Dumnezeu, anume că: Cei ce nu 
au crezut nu vor intra întru odihna Mea! -  căci aceasta se înţelege dim
potrivă. Deci, aşa cum celor ce nu au crezut li s-a dat certare pentru ne
credinţa lor a nu intra întru odihna Domnului, tot astfel dimpotrivă, noi, 
cei ce am crezut, vom primi ca răsplătire şi plată a credinţei noastre a in
tra întru odihna Domnului.

1 Iar Fotie înţelege că aceia care au ascultat au fost cei de pe lîngă Iisus al lui Navi şi 
Halev. Deci cuvîntul auzit nu i-a folosit pe aceia, fiindcă nu au fost uniţi „cu credinţa”, 
adică prin credinţă, cu cei ce au ascultat şi au crezut, adică cu Iisus al lui Navi şi cu 
Halev. Căci, dacă aceia ar fi crezut ca şi aceştia, s-ar fi făcut una, căci credinţa i-ar fi 
lipit împreună şi i-ar fi unit. (n. aut.)

2 Nu cumva este poate mai drept cum se află întru alte izvoade? Adică: Cuvîntul au
zit nu i-a folosit pe aceia fiindcă nu a fost amestecat şi unit prin credinţă cu cei ce l-au 
ascultat, căci el a ajuns numai pînă la urechile lor, dar la inima lor nu a intrat, nici nu s-a 
unit cu sufletul lor, din pricina necredinţei, (n. aut.)
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măcar că lucrurile erau făcute de la întemeiarea lumii.
4. Căci a zis undeva despre ziua a şaptea aşa: „Şi S-a odihnit 

Dumnezeu în ziua a şaptea de toate lucrurile Sale ” (Facerea 2:2).
5. Şi întru aceasta aşa: „[...] de vor intra întru odihna Mea ”

(Psalm 95:11).

Acest cuvînt al Apostolului pare a fi fără urmare, însă nu e aşa. Căci 
Apostolul zice că nu se poate spune că David vorbeşte aici despre odihna 
Sîmbetei. Căci cum ar vorbi despre aceasta, care s-a făcut din vechime, 
de cînd lumea şi-a luat alcătuirea sa dintru început? Deci e arătat că Da
vid vorbeşte aici despre o altă odihnă, adică despre intrarea în ceruri. De 
aceea şi zice că „vor intra”, la timpul viitor, căci erau să intre întru odih
na aceasta după oarecare vreme. Şi, aşa cum Sîmbăta se zice în Dumne
zeiasca Scriptură „odihnă” şi nimic nu oprea ca şi intrarea în pămîntul 
făgăduinţei să se numească după aceea tot „odihnă”, tot astfel nici acum 
nu e ceva care să oprească a se numi „odihnă” intrarea ce va să fie în îm
părăţia cerurilor, întru care nu vor intra cei ce nu cred în Hristos.

6. Deci, de vreme ce rămîne ca unii să intre întru odihnă, iar aceia 
cărora li s-a binevestit nu au intrat, pentru necredinţa lor,

7. Dumnezeu hotărăşte iarăşi o zi „astăzi”, zicîndprin David, după 
atîţia ani, precum s-a zis mai sus: „De veţi auzi glasul Lui astăzi, 
să nu învîrtoşaţi inimile voastre!”

8. Căci, dacă i-ar f i  odihnit pe dînşii Iisus [Navi], nu ar mai f i  grăit 
după aceea despre o altă zi

Cu toate cuvintele acestea, Apostolul se sîrguieşte să arate că Iisus al 
lui Navi nu a putut să-i ducă pe fiii lui Israil în odihna despre care vor
beşte aici David, zicînd iarăşi după atît de mulţi ani: „Nu vă învîrtoşaţi 
inimile voastre, ca strămoşii voştri, care pentru necredinţa lor nu au intrat 
în odihnă.” Cu aceste cuvinte, Apostolul ne dă să înţelegem dimpotrivă, 
că, dacă vom crede, vom intra întru odihna aceasta. Drept aceea, este 
arătat că odihna aceasta va să fie şi ne aşteaptă, fiindcă David nu făgă
duia despre odihna din Ierusalim, de vreme ce în vremea lui Iudeii aveau 
Ierusalimul şi toată Palestina. Ci nici despre odihna zilei a şaptea, a Sîm
betei, nu zice, fiindcă aceasta era trecută şi se făcuse de la întemeiarea 
lumii. Deci este o a treia odihnă, cea a împărăţiei cerurilor, întru care îi 
duce pe oameni adevăratul Iisus Hristos şi credinţa întru Dînsul.

67



TÎLCUIREA EPISTOLEI CĂTRE EVREI

9. Drept aceea, s-a lăsat sabatism norodului lui Dumnezeu.

Nu a zis: „odihnă”, ci: „sabatism”, punînd nume evreiesc, întru care se 
bucurau şi se împătimeau Evreii. Şi numeşte „sabatism” împărăţia ceru
rilor, căci -  aşa cum Legea poruncea ca Evreii să se depărteze în ziua 
Sîmbetei de toate lucrurile cele trupeşti şi pătimitoare şi doar preoţii să 
facă lucrurile care erau spre slujba lui Dumnezeu şi cîte foloseau sufle
tului -  tot astfel şi întru împărăţia cerurilor toate vor fi duhovniceşti şi 
dumnezeieşti, şi nici un lucru nu va fi trupesc, sau ostenitor şi supărător. 
De aceea a zis Isaia: „[...] unde este departe durerea, scîrba şi suspinarea” 
(capitolul 51:15).’ Şi ascultă ce zice Pavel mai jos:

10. Căci cel ce a intrat în odihna lui Dumnezeu s-a odihnit şi el de 
lucrurile lui, precum Dumnezeu de ale Sale.

Aici, dumnezeiescul Apostol tălmăceşte pentru ce a numit „sabatism” 
această odihnă, zicînd aşa: Intrînd întru odihna împărăţiei lui Dumnezeu, 
şi noi încetăm, adică „ne odihnim”, despre toate lucrările noastre, aşa 
cum şi Dumnezeu a încetat şi S-a odihnit de toate lucrurile Sale cele de 
nevoie spre alcătuirea lumii, numind „sabat”, adică „încetare” sau „odih
nă”, ziua întru care a încetat despre acelea. Căci, în viaţa aceasta, multă 
osteneală şi nevoinţă au drepţii pentru împrejurările ei supărătoare, şi mai 
ales pentru sudorile faptei bune; iar acolo, întru împărăţia cerurilor, nu va 
fi lucrare nici pentru fapta bună, ci va fi numai vedere şi îndulcire nesă
ţioasă de Dumnezeu. Deci Apostolul spune aici ceea ce doreau să audă 
credincioşii Evrei, anume că se vor slobozi de osteneli, de trude şi de is
pitele vieţii acesteia, ca să-i mîngîie.

11. Deci să ne sîrguim a intra în odihna aceea,

Fiindcă a dovedit prin cuvîntul acesta că este şi o a treia odihnă, împă
răţia cerurilor adică, Apostolul îi îndeamnă apoi pe credincioşii Evrei să 
intre întru aceasta. Şi bine a zis: „să ne sîrguim”, fiindcă singură credinţa 
nu este de ajuns a-1 duce pe om întru odihna aceea, de nu va fi întovără
şită şi cu viaţa cea îmbunătăţită şi cu sîrguinţa cea prin lucrări. 1

1 Iar Pavel numeşte „norod al lui Dumnezeu” pe cei credincioşi -  după Icumenie şi 
Fotie, care zic: „Odihna aceasta este afierosită norodului lui Dumnezeu, iar norod al lui 
Dumnezeu sînt cei ce cred într-Insul şi păzesc poruncile Lui.” (n. aut.)
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ca să nu cadă cineva întru aceeaşi pildă a nesupunerii,

Zice -  o, fraţilor! -  să ne sîrguim a intra întru odihna cea de a treia, ca 
să nu cadă cineva din aceea după pilda Israiliţilor, adică aşa cum au căzut 
nesupuşii Evrei din odihna cea simţită a Ierusalimului. Căci aceia, după 
ce au trecut cea mai mare parte de cale şi au pătimit rău în pustie, au căzut 
însă pentru necredinţa lor şi nu s-au învrednicit a intra în pămîntul făgă
duinţei. Tot astfel şi voi -  zice -  vedeţi şi luaţi aminte bine, ca, după atîta 
nevoinţă petrecută pentru credinţa lui Hristos, să nu cădeţi cumva din 
odihna împărăţiei cerurilor din pricină că nu v-aţi nevoit pînă la sfîrşit, căci 
chiar aceasta e „a cădea cineva”, adică a nu se nevoi pînă la sfîrşit.1

12. căci viu este Cuvîntul lui Dumnezeu, şi lucrător şi mai ascuţit 
decît toată sabia cu două ascuţişuri,

Zice: Aşa cum pe Evreii cei nesupuşi nu i-a pierdut nici războiul, nici 
sabia, ci cuvîntul lui Dumnezeu -  de vreme ce ei cădeau şi piereau de 
sine, după dumnezeiasca mînie, fără a-i război şi a-i strica cineva din 
afară -  tot astfel ni se va face acum şi nouă, Creştinilor. Pentru că însuşi 
Cuvîntul lui Dumnezeu care i-a pedepsit pe aceia ne va pedepsi şi pe noi, 
căci este totdeauna viu şi nu se stinge niciodată. Şi a zis că e „viu” şi 
după alt chip, pentru a nu socoti tu, auzind de „Cuvînt”, că este un oare
care cuvînt grăitor, neînfiinţat şi care se revarsă în aer. De aceea zice că 
acest Cuvînt al lui Dumnezeu este viu, înfiinţat şi lucrător, pricinuind 
cumplite răni acelui suflet asupra căruia va cădea. Vezi însă -  o, citito
rule! -  pogorămîntul făcut de Apostol, căci, vorbind despre Cuvîntul lui 
Dumnezeu, pomeneşte de „sabie” şi de „tăiere”, lucruri obişnuite la noi, 
omeneşti, pentru ca din acestea să arate covîrşirea puterii lui Dumnezeu.

străbătîndpînă la despărţirea sufletului şi a duhului,

înfricoşat lucru zice aici Sfîntul Apostol, arătînd [două lucruri]. [Întîi], 
că acest Cuvînt al lui Dumnezeu desparte Duhul de suflet şi lasă sufletul 
pustiu de darul Duhului şi de sfinţenie, despărţire pe care Domnul a nu
mit-o în Evanghelie „tăiere în două”: „Căci va veni Domnul robului ace- 1

1 Căci, după Teodorii, „cel ce viază cu trîndăvire şi nu doreşte a dobîndi bunătăţile 
făgăduite va fi vinovat osîndirii nesupuşilor acelora.” (n. aut.)
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luia în ziua întru care nu aşteaptă şi în ceasul pe care nu-1 ştie, şi îl va tăia 
pe el în două şi partea lui cu făţarnicii o va pune” {Matei 24:50).' Căci -  
aşa cum atunci cînd greşeşte vreun dregător, împăratul îi ia mai întîi brîul 
cel împărătesc şi dregătoria ce o are, iar după aceea îl pedepseşte -  tot 
astfel şi cînd greşeşte omul şi nu se pocăieşte, Dumnezeu ia mai întîi de 
la dînsul darul Duhului Sfînt pe care i l-a dat şi apoi îl munceşte. Sau, 
Apostolul arată că Cuvîntul lui Dumnezeu străbate pînă şi la duhurile 
cele netrupeşti şi nematerialnice.1 2 Iar unii au înţeles zicerea aceasta altfel, 
însă nu uniţi cu scopul Apostolului -  din cîte mi se pare mie. Deci aceştia 
zic că, intrînd în suflet, Cuvîntul lui Dumnezeu îl desparte, facîndu-1 pe 
acesta primitor şi încăpător de cunoştinţa tainelor Sale [ale Cuvîntului lui 
Dumnezeu], Căci -  zic ei -  aşa cum sabia intră în trup spintecînd şi des- 
părţind partea aceea pe care o loveşte şi o străbate, tot astfel şi Cuvîntul 
lui Dumnezeu, dacă nu va spinteca şi nu va despărţi părţile cele unite ale 
sufletului, nu poate să intre şi să străbată într-însul.3

1 Despre această „tăiere în două”, marele Vasilie zice: „«Tăiere în două» este -  precum 
am zis -  desăvîrşita înstrăinare a sufletului de Sfîntul Duh. Căci acum -  deşi nu e ames
tecat cu cei nevrednici, darul Sfintului Duh pare totuşi a fi de faţă oarecum pe lîngă cei ce 
o dată s-au pecetluit cu dînsul, aşteptînd mîntuirea lor de întoarcere, dar atunci el se va tăia 
desăvîrşit de la sufletul cel spurcat. [...]” {Despre Sfintul Duh, capitolul 16). (n. aut.)

2 Iar purtătorul de Dumnezeu Maxim îl numeşte „duh” pe acela întru care sînt zidite 
simţirile, adică prin care lucrează simţirile, acela ce, ca unul prea-curat şi prea-subţire, 
mijloceşte între grosimea trupului şi nematerialitatea sufletului, unind sufletul cu trupul 
şi lucrînd în viaţa aceasta. Şi se numeşte „duh sufletesc” şi „de viaţă”, fiind în chipul ou
lui, [adică o] umezeală vînoasă, precum zic teologii şi [filosofii] fizici şi metafizici. 
Deci cuvîntul lui Dumnezeu e atît de lucrător şi de prea-simplu, încît străbate printre su
flet şi duhul acesta, despărţindu-le pe ele, care sînt atît de unite din fire. [...] Tîlcuind o 
zicere a Sfintului Dionisie Areopagitul despre aceasta, purtătorul de Dumnezeu Maxim 
spune aşa: „Covîrşitoarea străbatere a lui Dumnezeu se arată şi asupra lucrurilor celor 
fără de trupuri. Căci a străbate pînă la despărţirea sufletului şi a duhului vădeşte că şi în
săşi neîntruparea sufletului cea în chip de gînd poate a fi despărţită de către Dumnezeu. 
Pentru că Dumnezeu înţelege şi gîndurile pe care mintea, mişcîndu-se şi lucrînd, le gîn- 
deşte, căci El încape şi printre cea atît de netrupească nedespărţire dintre minte şi gîn- 
duri -  precum s-a zis: «Tu ai înţeles gîndurile mele de departe» -  dar şi printre suflet şi 
duhul întru care avem întărite simţirile noastre, acela prin care sufletul le simte pe cele 
simţite şi prin care avem gîndirea chibzuirilor. Acest duh e numit de înţelepţii Elinilor 
«putere» şi e oarecum un al doilea suflet simţitor al sufletului, locuind şi în măduve, şi 
în vine, şi în încheieturi, şi în oase şi în tot trupul.” (n. aut.)

3 Iar purtătorul de Dumnezeu Maxim tîlcuieşte zicerea aceasta aşa: „Numeşte «des
părţire a sufletului şi a duhului» osebirea faptelor bune fireşti, ale căror cuvinte [,,ra-
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a încheieturilor şi măduvei,

Pentru ca Evreii credincioşi să nu se lenevească auzind doar de părţile 
cele gîndite ale sufletului (pe care le-a zis mai sus), de vreme ce pedeapsa 
acelora este nearătată şi nevăzută, Pavel pune aici şi părţile trupului, ca 
aceia să simtă mai mult, fiindcă pe om îl lovesc şi-l înspăimîntă mai cu 
seamă lucrurile arătate şi simţite.

şi judecător fiind al gîndurilor şi al înţelegerilor inimii.

Cu aceste cuvinte, Apostolul arată dumnezeirea Dumnezeu-Cuvîntului, 
fiindcă lucru însuşit doar lui Dumnezeu este „a judeca”, adică a cerceta şi a 
şti gîndurile inimilor, „căci -  zice David -  Dumnezeu este cel care cerce
tează inimile şi rărunchii cu dreptate” (Psalmul 7, stih 10). Şi Solomon, 
fiul lui, a zis: „Numai Tu singur ştii inima tuturor” (3 împăraţi 8:34).

13. Şi nu este făptură nearătată înaintea Lui,

Dumnezeu-Cuvîntul -  zice -  nu numai că cearcă şi cercetează cuvin
tele oamenilor, ci -  şi despre îngeri de ai zice, şi despre Arhangheli, şi 
Heruvimi şi Serafimi -  toate sînt arătate înaintea Lui şi nu este nici o făp
tură care să se poată ascunde de ochiul Celui a toate văzător.1

şi toate sînt goale şi despuiate înaintea ochilor Lui,

Ca să arate mai curat că toate sînt goale şi arătate înaintea Dumne
zeu-Cuvîntului, Apostolul a folosit o zicere de la metafora oilor ce „se 
despoaie”. Căci, aşa cum oilor, după ce „se despoaie” -  adică după ce 
primesc cuţitul în grumazul lor, şi se junghie şi după ce li se scoate pielea 
-  li se arată toate cele dinlăuntru, tot astfel îi sînt prea-arătate toate şi 
Dumnezeu-Cuvîntului. Unii însă au înţeles că aici e vorba despre oile

ţiuni”, „pricini”, n. m.] le avem din fire, de acelea din duh, al căror dar îl primim după 
hărăzire. Căci, judecind, Cuvîntul face osebirea acestora cu bună judecată” (capitolul 72 
din a cincea sută din cele teologi), (n. aut.)

1 Iar dumnezeiescul Maxim tîlcuieşte aşa: „Căruia nu-i este nearătat ceva întru noi, 
cărora ni se pare că îi este ascuns. Ci toate îi sînt goale şi înţelese, chiar şi ceea ce are să 
se facă şi să se gîndească de noi” (capitolul 201 din cele teologice), (n. aut.)
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cele spînzurate de grumaz, sau -  mai bine zis -  de cele spînzurate cu gru
mazul în jos, iar alţii au zis că sînt cele cu grumazul plecat în jos, fiindcă 
nu toate făpturile se pot uita şi vedea fără clătire slava Domnului Dumne
zeului nostru. Tu însă -  o, cititorule! -  primeşte înţelegerea cea dintîi.1

a Celui în faţa Căruia vom da noi socoteală.

însuşi Dumnezeu-Cuvîntului avem să-I dăm răspundere pentru faptele 
făcute. Vezi, Creştine, unde a suit Apostolul lucrul! Căci, de vreme ce a 
zis mai sus că şi noi vom cădea din odihnă după pilda acelor Evrei nesu
puşi, ca să nu socoteşti tu, cititorule, că noi, Creştinii, avem să primim 
aceeaşi muncă cu Israiliţii, Apostolul arată aici că noi vom primi şi vom 
pătimi munciri mai înfricoşate decît aceia.

14. Deci —  avînd Arhiereu mare, Care a străbătut cerurile, pe Iisus 
Fiul lui Dumnezeu -

E ca şi cum l-ar fi întrebat cineva pe Apostolul, zicîndu-i aşa: O, feri
cite Pavele! -  cum şi cu ce chip putem a nu cădea din odihna aceea din 
ceruri şi a nu ne împuţina cu sufletul? Sfatuieşte-ne şi învaţă-ne! Pentru 
aceasta, Apostolul răspunde şi zice aici: Căci, ca să ne înţelepţească cu

1 Iar Teodorii tîlcuieşte zicerea „despuiate” aşa: „Iar aceasta, că sînt «despuiate» 
ochilor Lui, a pus-o din metafora vitelor ce se jertfesc, care zac desăvîrşit fără de glas, 
junghierea luîndu-le viaţa şi, împreună cu viaţa, şi glasul. Tot astfel şi noi -  zice — cînd 
ne votn judeca întru a doua venire, vom primi de la Dumnezeu hotărîrea muncirii noas
tre şi vom cunoaşte că aceasta este dreaptă, văzîndu-ne toate faptele nelegiuite şi păgî- 
neşti pe care le-am făcut. Iar Dumnezeiescul Apostol -  zice -  a scris acestea nu numai 
pentru credincioşii Evrei ai vremii aceleia, ci şi pentru noi, toţi Creştinii. De aceea, se 
cuvine a ne aduce aminte şi a vedea dinainte totdeauna judeţul acela înfricoşat al lui 
Dumnezeu. Şi, cutremurîndu-ne, şi înfricoşîndu-ne de el şi păzind cu de-adinsul po
runcile Domnului, să aşteptăm odihna aceea pe care ne-o făgăduieşte El.”

[ ,..] La aceasta se potriveşte şi zicerea aceea a lui Iov: „Gol este iadul înaintea Lui, 
şi nu este îngrădire pieirii” (Iov 26:6). Despre care, tîlcuind-o, Olipiador zice aşa: „Iadul 
cel neluminat şi întunecat, împreună cu vecina lui «pieirea», adică moartea, sînt «goale» 
înaintea Lui, neavînd ascundere, căci nu e făptură nearătată înaintea Lui. [...] S-a zis şi 
în Pilde că «iadul şi pieirea sînt arătate Domnului» (capitolul 15:12), căci nu s-a ascuns 
de El nici locul întru care se ţineau sufletele mai înainte de venirea Sa, nici cei ce se 
socoteau că au pierit, din pricina stricăciunii şi a morţii.” (n. aut.)
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frica şi să ne facă mai încredinţaţi, sînt de ajuns şi pildele zise mai înainte 
despre Evreii cei nesupuşi. însă, pe lîngă acelea, avem şi Arhiereu care 
poate să ne ajute şi să ne mîntuiască, numai de vom ţine mărturisirea şi 
credinţa. Fiindcă Arhiereul nostru nu este mic şi oricum s-ar întîmpla, ci 
este mare şi puternic. Şi nu aşa cum a fost Moisi -  căci, cu adevărat, 
Moisi însuşi nu a intrat în odihna Ierusalimului şi nici nu a adus într-însul 
norodul Israilitean -  iar Hristos, Arhiereul nostru, a străbătut cerurile şi 
acum şade împreună cu Tatăl, putînd a ne da şi nouă intrarea în ceruri şi a 
ne face moştenitori ai făgăduitei odihne.

să ţinem mărturisirea!

Pavel nu pune întreaga lucrare a mîntuirii noastre pe seama Arhiereu
lui Hristos, ci cere şi lucrarea noastră. Căci Hristos poate a ne aduce în 
odihna cea din ceruri, dar numai dacă şi noi ne vom arăta vrednici de 
dînsa. Dar ce „mărturisire” zice aici să ţinem? Pe aceea că este înviere, că 
este răsplătire a faptelor, că celor drepţi le sînt gătite în ceruri nenumărate 
bunătăţi, că Hristos este Dumnezeu şi altele asemenea. Să ţinem -  zice -  
această mărturisire cu statornicie, şi să nu o lăsăm să alunece şi să fugă 
din inima şi din gura noastră! Ci, aşa cum am mărturisit-o la început, cînd 
ne-am botezat, cu aceeaşi adeverire să o ţinem pînă la sfîrşit, şi toate cele 
înfricoşate vor pieri de la noi.

15. Căci nu avem arhiereu Care nu poate a împreună-pătimi cu 
neputinţele noastre,

Fiindcă îi îndeamnă pe Creştinii din Evrei să stea statornici în credinţă 
şi să nădăjduiască în Dumnezeu, Pavel face cuvîntul său vrednic de crezare 
şi zice că Arhiereului nostru nu-I sînt necunoscute neputinţele şi metehnele 
noastre, precum celorlalţi arhierei, care nu ştiu ce este necazul şi de aceea 
nu sînt osîrdnici a-i ajuta pe cei ce se necăjesc. Iar Arhiereul nostru a cercat 
ca om toate neputinţele şi patimile firi, şi, după ce le-a cercat, S-a suit în 
ceruri, ca să poată împreună-pătimi cu neputinţele noastre.1

1 Şi Teodorii zice că Pavel L-a numit „arhiereu” pe Domnul nostru „fiindcă El a pus 
înainte jertfa pentru noi şi a ridicat păcatul lumii, pentru aceasta şi numindu-Se «Miel», 
căci zice: «Iată, Mielul lui Dumnezeu! -  Cel ce ridică păcatul lumii» {loan 1:29). Şi e 
arătat şi celor foarte prigonitori că numirile acestea sînt omeneşti.” (n. aut.)
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ci ispitit întru toate după asemănare, fără de păcat.

Arhiereul nostru Iisus Hristos -  zice -  le-a cercat şi le-a suferit pe 
toate, adică a fost şi gonit, a şi flămînzit, a şi ostenit, a fost şi scuipat, şi 
clevetit, şi a pătimit şi, în sfîrşit, a fost răstignit. Şi a suferit toate acestea 
după asemănarea noastră, adică la fel cum suferim şi noi, ceilalţi oameni, 
însă le-a suferit afară de tot păcatul, căci El nu a făcut păcat nicicum, 
fiindcă nici cînd pătimea acestea nu a zis vreun cuvînt şi nu a făcut vreo 
lucrare păcătoasă. Să nu fie! Drept aceea -  zice -  şi voi, Creştinii, puteţi 
să petreceţi întru necazurile voastre fără de păcat, dacă nu vă veţi mînia, 
ci veţi mulţumi pentru dînsele Domnului.1 Şi atunci, pentru ce obosiţi şi 
sînteţi ca nişte slăbănogi, din împuţinarea sufletului vostru? Iar unii au 
înţeles zicerea „fără de păcat” aşa: anume că Hristos, nu pătimea cele ară
tate mai sus pentru vreun canon şi pedeapsă a greşelilor Sale, fiindcă a 
fost fără păcat.

16. Deci să ne apropiem cu îndrăzneală la scaunul darului,

Zice: De vreme ce avem Arhiereu fără de păcat, Care a biruit lumea -  
căci zice: „în lume, necaz veţi avea, ci îndrăzniţi, Eu am biruit lumea!” 
(loan 15:33) -  atunci şi noi, ucenicii Săi Creştini, sîntem datori a ne apro
pia de Dînsul „cu îndrăzneală”, adică fără rea conştiinţă sau îndoindu-ne 
cît de puţin, ci să nădăjduim în Arhiereul nostru cel atît de iubitor de oa
meni. Căci, deşi noi avem păcate, El este fără de păcat, iar scaunul Lui nu 
e scaun de judecată şi de osîndire, ci de har şi de milă. Drept aceea, se 
cuvine a ne apropia la El cu îndrăzneală, nădăjduind că El ne va dărui 
ceea ce îi vom cere. Căci două sînt scaunele lui Hristos: unul, scaunul da
rului, lîngă care cei ce se apropie iau, cu dumnezeiescul dar, izbăvirea şi 
iertarea păcatelor; iar celălalt, care se va arăta întru a doua venire a lui 
Hristos, nu e scaun de dar (fiindcă atunci nimeni nu ia dar şi iertare a pă
catelor), ci este scaun de judecată. Iar Pavel vorbeşte aici de „scaun” 
pentru ca tu, cititorule, auzind că Hristos este Arhiereu, să nu socoteşti că 
El stă [în picioare], ci şade; căci, deşi Hristos Se numeşte „Arhiereu” ca

1 Iar Teodorit tîlcuieşte zicerea aşa: „Cei ce crezuseră în vremea aceea primeau 
multe întreite învăluiri de ispită. Deci Apostolul îi mîngîie, învăţînd că Arhiereul nostru 
nu ştie numai ca Dumnezeu neputinţa firii noastre, ci şi ca om a luat cercare de pătimi
rile noastre, rămînînd neîmpărtăşit doar de păcat.” (n. aut.)
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om, pentru darul şi pogorămîntul către noi, totuşi ca Dumnezeu El şade 
pe scaun dumnezeiesc şi împărătesc, precum este scris: „Zis-a Domnul 
Domnului meu: Şezi de-a dreapta Mea!” (Psalm 109: 1). (n. aut.)

ca să luăm milă şi să aflăm har spre ajutor la bună vreme.

Zice: Dacă ne vom apropia acum la scaunul Arhiereului Hristos, vom 
afla milă şi har, fiindcă în bună şi cuviincioasă vreme ne apropiem, căci 
zice: „în vreme priincioasă te-am auzit şi în zi de mîntuire ţi-am ajutat” 
(Isaia 49:8). însă, dacă ne vom apropia la Dînsul întru a doua Sa venire, 
nu vom afla milă, fiindcă atunci nu este scaun de dar -  precum am zis -  
ci scaun de judecată. Acum şade Arhiereul nostru şi împăratul Hristos ca 
să dăruiască, dar atunci Se va scula să judece, căci zice: „Scoală-Te, 
Dumnezeule, judecind pămîntul!” (Psalmul 81:8).' Şi iarăşi: „Dreptate şi 
judecată este gătirea scaunului Tău” (Psalmul 88:14). 1

1 Zice însă şi Hrisostom: „Aceasta este vremea cea bună ca să ne apropiem cerînd cu 
îndrăzneală, cînd, numai credinţă aducîndu-I, [Hristos] ni le dă pe toate. Acum este vre
mea dăruirii, nimeni să nu deznădăjduiască; iar atunci e vremea deznădăjduirii, cînd se 
închide cămara de nuntă, cînd împăratul va intra să-i vadă pe cei ce şed, cînd cei ce au 
să se învrednicească de dînsele vor dobîndi sînurile Patriarhului Avraam. Iar acum încă 
nu” (cuvîntul al 7-lea la aceasta). Iar Icumenie zice aşa: „Acum, cel ce se apropie ia 
milă şi har, căci în bună şi îndemînatică vreme este acum apropierea şi cererea ajutoru
lui, iar apropierea pentru ajutor este fără de vreme întru judecată, fiindcă acolo nu va 
mai da ajutorul în dar, ca acum, ci cu judecată.” Iar Teodorit tîlcuieşte aşa, zicînd că cei 
ce ne apropiem în viaţa aceasta şi arătăm credinţa cea limpede şi curată, în ziua judecăţii 
vom dobîndi iubirea de oameni.” (n. aut.)

75



CAPITOLUL V

1. Căci tot arhiereul, luîndu-se dintre oameni, se pune pentru oa
meni spre cele ce sînt către Dumnezeu,

Cu aceste cuvinte, Apostolul voieşte să arate că Noul Testament este 
mult mai presus decît cel vechi. Şi începe cumpănind mai întîi cele două 
preoţii, adică pe aceea a preoţilor Legii celei Vechi şi preoţia lui Hristos, şi 
din aceasta arătînd că preoţia lui Hristos are multă covîrşire şi osebire de 
preoţia Legii Vechi. însă, fiindcă multe însuşiri din cele ce sînt datoare a 
se afla la preoţi păreau a se împotrivi scopului său, însuşiri care nu se află 
la Hristos -  căci Hristos nu Se trăgea din seminţia preoţească a lui Levi, 
nici nu a fost preot pe pămînt, nici nu S-a hirotonit de către oameni şi, ca 
să zic mai cuprinzător, chipul preoţiei Lui nu avea vreo slavă şi fantezie 
trupească asemenea chipului preoţilor celor vechi, cum ar fî clopoţeii, pot
coavele [tăbliţele], pietrele scumpe şi altele asemenea, ci cele ale preoţiei 
Lui au fost toate duhovniceşti -  aşadar fiindcă acestea se arătau a fi îm- 
potrivnice scopului său, Apostolului le numără mai întîi pe acelea care 
sînt obşteşti lui Hristos şi celorlalţi arhierei, şi abia apoi le pune şi pe ace
lea pe care doar Hristos le are osebite de ale acelora. Fiindcă atunci se face 
cu adevărat covîrşirea unui lucru (sau a unei feţe [„persoane”, n. m.]) după 
cumpănire, cînd acela se împărtăşeşte întru unele cu lucrul (ori cu faţa) cu 
care se cumpăneşte (se aseamănă), iar întru altele îl covîrşeşte pe acela. 
Astfel, a „se lua1 arhiereul dintre oameni” este însuşire obştească lui Hris
tos şi celorlalţi arhierei; la fel, „a se pune arhiereul pentru oameni spre cele 
către Dumnezeu”, adică a mijloci către Dumnezeu pentru oameni, şi aceas
ta este de asemenea însuşire obştească lui Hristos şi celorlalţi arhierei.

ca să aducă daruri şi jertfe pentru păcate.

Aici, Apostolul tîlcuieşte ce înseamnă „a se pune arhiereul pentru oa
meni spre cele către Dumnezeu”, anume că e a-L îmblînzi pe Dumnezeu 1

1 Iar Icumenie tîlcuieşte zicerea „luîndu-se dintre oameni” înţelegînd-o că e în loc de 
„osebindu-se”, adică „alegîndu-se”. Deci, alegîndu-se de oameni, arhiereul stă la rîndul 
său spre cele ce sînt către Dumnezeu pentru oamenii care l-au ales. (n. aut.)
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asupra păcatelor oamenilor. Şi aceasta este încă însuşire obştească şi lui 
Hristos, şi celorlalţi arhierei, însă nu desăvîrşit: căci Hristos S-a adus lui 
Dumnezeu ca dar şi jertfă pe Sine însuşi, iar ceilalţi arhierei îi aduceau 
lui Dumnezeu ca jertfe şi daruri alte lucruri. Iar după o amănunţită soco
teală darul şi jertfa se osebesc una de alta, însă întru Dumnezeiasca Scrip
tură se află fără osebire, precum vei înţelege mai jos.1

2. El poate pătimi măsurat cu cei ce nu cunosc şi se amăgesc,

Zice: Arhiereul care se ia dintre oameni pentru a mijloci către Dumne
zeu poate pătimi măsurat, adică a se măsura împreună-pătimind şi facînd 
pogorămînt şi a ierta celor ce păcătuiesc din neştiinţă. Şi vezi -  o, citito
rule! -  că tot păcatul se naşte din necunoştinţa şi din amăgirea minţii. 
Căci, deşi i se pare cuiva că ar cunoaşte răul, totuşi, în vremea cînd îl 
face, acela se întunecă şi astfel pătimeşte de necunoştinţă şi de amăgire, 
căci mintea lui se amăgeşte de netezirea şi îndulcirea poftei păcatului.2

fiindcă şi el este cuprins de neputinţă.

Precum socotesc, cea mai simplă şi mai adevărată tîlcuire a zicerii 
acesteia este aşa: Arhiereul pătimeşte şi se coboară măsurat către cei ce nu 
ştiu şi păcătuiesc, fiindcă el însuşi are neputinţe şi este supus oarecăror pă-

1 Vezi la capitolul 1 al cărţii Leviticului, unde Moisi numeşte „dar” jertfa viţeilor, a 
oilor, a caprelor şi a păsărilor, iar la capitolul 23 al aceleiaşi cărţi numeşte darul Jertfă”. 
Apoi, la capitolul 2, în locul uneia, le pune pe amîndouă, zicînd: „Iar dacă vreun suflet 
va aduce ca dar jertfa Domnului faină aleasă de grîu [...]” (stih 1); şi iarăşi: „Iar de va 
aduce ca dar jertfa îngrăşată din Livan [...]” (la fel, 4); şi iarăşi: „Iar de va fi jertfa ta pe 
gratii (ardere de tot) darul tău de făină se va face cu untdelemn” (la fel, 7). Vezi şi tîlcui- 
rea zicerii „tot arhiereul se pune spre a aduce daruri şi jertfe” (Evrei 8:3), care cuprinde 
mai pe larg despre acestea, (n. aut.)

2 De aceea, avea dreptate să scrie acestea auritul condei al dumnezeiescului loan: 
„Nimic nu este aşa fără de socoteală ca păcatul, nimic aşa fără de minte, de nebun şi de 
grăbit. El le răstoarnă pe toate, şi le tulbură şi le pierde oriunde ar sări. Grozav este la 
vedere, înfricoşat şi urît; şi, de l-ar zugrăvi vreun zugrav, mi se pare că nu ar greşi plăs- 
muindu-1 ca pe o muiere cu chip de fiară, varvară, foc răsuflînd, grozavă, neagră, aşa 
cum poeţii cei din afară zugrăvesc gorgonele, căci cu nenumărate mîini se apucă de gîn- 
durile noastre, şi nevăzut năvăleşte în lăuntru şi pe toate le sfişie, asemenea clinilor ce 
muşcă pe furiş” (Cuvîntul al 9-lea la cea către Corinteni). (n. aut.)
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cate vrednice de iertare; drept aceea, fiindcă ştie măsura omeneştii ne
putinţe de la sine, face pogorămînt şi le iartă şi altora. Unii însă au înţeles 
zicerea aşa: că arhiereul se deosebeşte de norod numai după a le ierta 
celorlalţi, căci după celelalte are neputinţe şi el asemenea celor mulţi.

3. Şi de aceea, dator este, precum pentru norod, asemenea şi pentru 
sine să aducă jertfă pentru păcate .

Hristos nu are însuşirile acestea ale celorlalţi arhierei, şi îi covîrşeşte 
pe aceia, fiindcă Domnul nu a avut nici neputinţa păcatelor, nici nu a 
adus jertfa lui Dumnezeu pentru Sine, ci numai pentru ceilalţi oameni.

4. Şi nimeni nu îşi ia singur cinstea aceasta, ci doar cel chemat de 
Dumnezeu,

Iată cum Apostolul pune aici şi altă însuşire a arhiereului, pe care o 
aflăm şi la Hristos, adică a nu sări şi a alerga de sine la preoţie, ci a fi 
chemat de Dumnezeu şi aşa a o primi.1 Iar cu aceste cuvinte, Apostolul 
arată în chip ascuns că arhiereii de atunci ai Evreilor alergau şi săreau 
asupra arhieriei de la sine, cumpărînd-o cu bani şi călcînd Legea.

ca şi Aaron.

Căci aşa a luat preoţia şi Aaron, fiind chemat de Dumnezeu dintru în
ceput prin Moisi, fratele său, fără a cere el de sine vrednicia aceasta, pre
cum este scris: „Iar tu adu-1 înaintea ta pe Aaron, fratele tău!” (Ieşirea 
28:1). Ci şi cînd a odrăslit toiagul lui Aaron {Numeri 17) s-a arătat că el a 
fost „pus”, adică hirotonit, de Dumnezeu. De asemenea, s-a arătat că 
Aaron este hirotonit de Dumnezeu şi atunci cînd i-a înghiţit pămîntul pe

1 De aceea îi cheamă pe nume Dumnezeu pe cei ce erau să-I slujească Lui ca preoţi, 
căci zice aşa către Moisi: „Să iei la tine pe Aaron, fratele tău, şi pe fiii lui, ca dintre fiii 
lui Israil să-Mi fie preoţi Aaron şi fiii lui Aaron: Nadav, Aviud, Eleazar şi Itamar” (Ieşi
rea 28:1). Despre care, tîlcuind-o, Chirii al Alexandriei zice aşa: „Cei aleşi se cheamă 
anume către sfinţita lucrare, căci «nu îşi ia lui-şi cineva cinstea, ci acela chemat de 
Dumnezeu», după ceea ce este scris. Deci nimeni să nu vină îndemnat de sine spre a-I 
preoţi lui Dumnezeu, ci să aştepte chemarea. Căci cel ce nu are alegerile de sus şi se 
apucă să le răpească va primi osînda lui Datan şi a lui Aviron.” (n. aut.)
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Core, pe Datan şi pe Aviron, focul arzînd adunarea lui Core, pe cei două 
sute cincizeci dintre fiii lui Levi, fiindcă cereau să preoţească, aşa cum 
sînt scrise acestea în capitolul 16 al Numerilor.

5. Aşa, nici Hristos nu S-a slăvit pe Sine-Şi, pentru a Se face 
arhiereu, ci Cel ce a grăit către El: „Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi 
Te-am născut” (Psalmul 2:3).

6. Aşa cum zice şi întru altul: „ Tu eşti preot în veac, după rînduiala 
lui Melhisedec” (Psalmul 109:4).

Ceea ce zicea Hristos în multe părţi ale Evangheliei -  anume că: „Eu 
de la Dumnezeu am ieşit şi am venit, căci nu am venit de Sine, ci Acela 
M-a trimis” {loan 8:42) -  aceea o arată aici şi Pavel, zicînd că Hristos S-a 
trimis de Dumnezeu, neslăvindu-Se El însuşi spre a Se face Arhiereu, ci 
Dumnezeu -  Care I-a grăit şi I-a zis: Tu eşti Fiul Meu şi eşti preot în 
veac, după rînduiala lui Melhisedec -  Acesta L-a slăvit. Deci -  de vreme 
ce Aaron avea multe semne simţite după care se cunoştea că este pus ar
hiereu de Dumnezeu, precum am zis mai înainte, iar Hristos nu avea nici 
un semn simţit al arhieriei Sale; şi pentru că cei ce I s-au împotrivit şi 
L-au omorît sporeau întru acea vreme şi stăpîneau peste ceilalţi -  pentru 
aceasta Pavel arată aici un semn mai mare al arhieriei lui Hristos, din 
proorocii, care mărturiseşte că Hristos este arhiereu hirotonit de Dumne
zeu. însă proorocia pusă aici de Pavel din psalmul al doilea -  adică 
aceasta: „Fiul meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut” -  pare nepotrivită, 
căci pricina era să arate că Hristos este arhiereu pus de Dumnezeu, iar 
această mărturie arată că El S-a născut de la Tatăl. Să ştii însă -  o, citito
rule! -  că proorocia aceasta este foarte potrivită, căci a Se naşte Hristos 
ca Dumnezeu de la Dumnezeu a fost o preînchipuire a hirotonirii Lui de 
către Dumnezeu ca om.1 Apoi, mai socoteşte că -  de vreme ce în Psalmul

1 Iar dacă zicerea aceasta se va înţelege despre naşterea lui Hristos cea în vreme şi 
trupească -  precum au tîlcuit marele Atanasie şi Teodorii (şi vezi la subînsemnarea sti
hului 6 al capitolului 1 al acesteia) -  înţelegerea va fi mai potrivită pentru pricina 
aceasta a Apostolului. Căci bunăvoirea Tatălui de a Se naşte Fiul Său trupeşte a fost şi 
gătire de a Se hirotoni El ca arhiereu de către însuşi Tatăl. Şi am zis că Hristos S-a hi
rotonit ca om de către Dumnezeu-Tatăl -  iar nu de către oameni, adică de către arhiereii 
Evreilor -  fiindcă aceasta nici întru o parte a Scripturii nu e arătată de dumnezeieştii
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109:3 Tatăl a zis către Fiul: „Din pîntece Te-am născut mai înainte de 
Luceafăr”, iar după puţin zice: „Tu eşti preot în veac, după rînduiala lui 
Melhisedec” (la fel, 4) -  Pavel a unit zicerile despre naştere din cei doi 
psalmi, ca şi cum ar zice aşa: Să nu socoteşti -  o, cititorule! -  că acest 
grai: „Tu eşti preot în veac” s-a zis pentru altcineva, ci pentru Acela care 
S-a născut „mai înainte de Luceafăr”, care nu e altul decît numai Acela 
despre Care se zice în psalmul al doilea că S-a născut „astăzi”. Fiindcă 
zicerea „mai înainte de Luceafăr” şi zicerea „astăzi” arată amîndouă 
nevremuirea Fiului, anume că El este din început, de cînd e şi Tatăl. Şi, 
de vreme ce Psalmul 2 este în întregime despre Hristos în chip arătat, în
seamnă că şi zicerea „Tu eşti preot în veac” se ia tot pentru Hristos. 
[Apoi], însuşi Domnul a arătat că psalmul 109 este despre Sine, zicînd 
către Iudei: „Deci cum David, în Duhul, îl numeşte pe Acesta «Domn», 
zicînd: «Zis-a Domnul Domnului meu: Şezi de-a dreapta Mea?” {Matei 
22:43). Să spună aşadar Iudeii care alt arhiereu s-a făcut după rînduiala 
lui Melhisedec, afară de Hristos? Au nu toţi preoţii au fost sub Lege? Au 
nu păzeau Sîmbetele? Au nu aduceau jertfe? Deci este prea-învederat că 
acestea s-au zis despre Hristos, căci doar El a a adus jertfa Sa cu pîine şi 
cu vin, ca şi Melhisedec.1 Dar pentru ce a zis aceasta: „în veac”? Pentru

Evanghelişti. Deci istoria aceea pomenită de Suidas, care zice că Hristos S-a hirotonit şi 
după Legea lui Moisi, nu e primită de cei mai mulţi. (n. aut.)

1 Şi Hristos Se numeşte „arhiereu după rînduiala lui Melhisedec”, căci -  după marele 
Athanasie -  Melhisedec nu s-a uns cu unt-de-lemn sfinţit, adică cu mir, spre a se face 
preot, ca şi Hristos; căci acela a fost arhiereu al celor din „neamuri”, la fel cu Hristos, 
blagoslovindu-1 pe Avraam cu pîine şi cu vin. Şi Hristos Se numeşte şi „preot după rîn
duiala lui Melhisedec”, căci -  după Fotie -  El a adus mai întîi jertfă fără de sînge, adică 
pîinea şi vinul evharistiei, asemenea lui Melhisedec, şi abia apoi a adus ca jertfă trupul Său 
pe cruce. Şi -  ca să zic peste tot cuprinzător -  se zice că Melhisedec a fost închipuire a lui 
Hristos pentru opt pricini, aşa cum zice mult-învăţatul Gheorghe Coresi: 1) pentru că 
Melhisedec era împărat al dreptăţii, aşa cum arată numele său: 2) pentru că era împărat al 
„Salemului”, adică al păcii: 3) pentru că se numea „fără tată, fără maică şi fără 
genealogie”; 4) pentru că a fost „fără de ani”, căci în Scriptură nu se arată de cîţi ani 
era, şi cînd s-a născut şi cînd a murit; 5) pentru că nu a fost preot uns cu unt-de-lemn, ca 
Aaron -  aşa cum am zis mai înainte; 6) pentru că nu a avut moştenitori; 7) pentru că 
avea închipuirea lui Hristos după blagoslovenia cu care l-a blagoslovit pe Avraam şi i-a 
luat zeciuială; căci, aşa cum arhiereul Melhisedec a fost mai marc decît Avraam fiindcă 
l-a blagoslovit pe acesta şi a luat de la dînsul zeciuială, tot astfel şi Hristos este mai ma
re decît Aaron, care, aflîndu-se încă în rărunchii lui Avraam (findcă dintru acela se tră-
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că Hristos mijloceşte şi Se roagă lui Dumnezeu-Părintele pentru noi încă 
şi acum cu trupul acela pe care l-a jertfit pe cruce pentru noi. Adică 
Hristos pune şi acum spre mijlocire pentru mîntuirea noastră aceleaşi pa
timi pe care le-a suferit pentru noi, şi cu acelea grăieşte fără grăire către 
Tatăl, ca şi cum ar zice: O, Părintele Meu! -  iată patimile pe care le-a pă
timit iubitul Tău Fiu pentru oameni. Miluieşte-i dar pe ei pentru patimile 
acestea pe care Eu am primit a le pătimi! Sau, Hristos Se numeşte „arhie
reu în veac” fiindcă aducerea jertfei şi liturghia de toate zilele se va face 
de preoţii lui Dumnezeu şi în viitor, pînă la sfîrşitul a toată lumea, de 
vreme ce II are ca Arhiereu, Preot şi Jertfa pe însuşi Hristos, Care Se 
sfinţeşte, şi Se aduce, şi Se împarte şi Se dă pe Sine. Căci, de cîte ori se 
face aducerea jertfei şi liturghia aceasta, se vesteşte moartea Domnului 
care s-a făcut o dată pe cruce. Vezi şi tîlcuirea zicerii „[...] Care Se şi 
roagă pentru noi” (.Romani 7:34).

7. Care, în zilele trupului Său,

Pavel le numeşte „zile ale trupului Său” pe acelea întru care Hristos a 
trăit cu trupul în lumea aceasta. Dar nu pentru că acum ar fi lepădat tru
pul -  să nu fie! -  căci şi acum are trupul acela unit cu ipostasul Său, deşi

gea), s-a blagoslovit şi el de către Melhisedec negreşit, cînd acesta l-a blagoslovit pe 
Avraam, de vreme ce Aaron i-a dat zeciuială lui Melhisedec ca unui mai mare, prin stră
moşul său Avraam; 8) Melhisedec a fost închipuire a preoţiei lui Hristos pentru că I-a 
dat jertfa lui Dumnezeu -  [anume] pîine şi vin, asemenea lui Hristos -  de vreme ce fiin
ţa preoţiei atîmă din aducerea jertfei. Dar, pe lîngă aceste opt pricini pentru care Melhi
sedec a fost închipuire a lui Hristos, să mai adăugăm încă alte trei -  după înţeleptul Pla
ton, Mitropolitul Moscovei. Adică, a 9-a, că Melhisedec nu se pogora din seminţia lui 
Levi, precum Aaron şi ceilalţi arhierei; a 10-a, că, aşa cum Melhisedec nu a săvîrşit de
cît o singură lucrare sfinţită -  cum arată Scriptura -  tot astfel a făcut şi Hristos aducîn- 
du-Se ca jertfa lui Dumnezeu pe Sine, prin această singură lucrare sfinţită făcîndu-i de- 
săvîrşit sfinţi pe cei ce cred într-însul; iar a 11-a e că, aşa cum Scriptura nu arată că 
Melhisedec, murind, a lăsat preoţia [altcuiva], tot astfel şi Hristos, veşnic rămînînd, veş
nică are şi preoţia, nu ca preoţii Legii Vechi, care, fiind muritori, nu puteau să rămînă în 
veşnicie şi prin urmare nu puteau să aibă preoţia veşnică. Iar lîngă aceste unsprezece 
pricini mai adaug-o şi pe a douăsprezecea: că, aşa cum Melhisedec a fost arhiereu al ce
lor din „neamuri”, tot astfel a fost şi Hristos -  cum a zis mai sus marele Atanasie. Pe 
toate acestea le zice şi Apostolul întru această epistolă, deosebi una cîte una, precum vei 
vedea citind tîlcuirea. Noi însă le-am adunat aici pentru scurtare, pentru lesnicioasa po
menire şi pentru iubirea ta de învăţătură, o, iubite cititorule! (n. aut.)

81



TÎLCUIREA EPISTOLEI CĂTRE EVREI

fără stricăciune şi mai presus chiar de înseşi patimile trupeşti neprihănite 
ale firii, adică mai presus de foame, de sete, de osteneală şi de cele ase
menea cu acestea. Iar Apostolul s-a împrumutat cu zicerea aceasta de la 
David, care zice în Psalmul 10, stih 2: „[...] şi în zilele Mele voi chema”, 
căci Apostolul înţelege că tot psalmul acesta e despre Hristos.

a adus, cu strigăt şi cu lacrimi, rugăciuni şi cereri către Cel ce putea 
să-L mîntuiască din moarte,

Toate acestea s-au zis de Apostolul pentru trupul şi omenirea lui 
Hristos, căci ca Dumnezeu El nu avea trebuinţă a Se ruga cu strigări mari 
şi cu lacrimi.1 2 Pentru că acestea nu sînt însuşiri ale lui Dumnezeu, ci fără 
îndoială se zic despre omenirea lui Hristos, şi anume pentru două pricini: 
una, ca să se arate că omenirea Sa cea luată de la noi a fost adevărată, şi 
alta ca să se arate covîrşirea dragostei şi a purtării de grijă pe care o avea 
pentru noi, oamenii. Căci pentru a noastră dragoste şi mîntuire Se ruga 
Domnul aşa, însuşindu-Şi faţa noastră, ca întru Sine să cheltuiască şi să 
strice frica morţii pe care o are firea noastră cea omenească. Iar că Dom-

1 însemnează că Domnul a plîns de patru ori, precum se vede în Sfinţitele Evanghe
lii. Mai întîi, pentru Lazăr (loan ll:3o). A doua oară, aproape de vremea patimii, de 
care pomeneşte zicerea aceasta apostolească. Iar aceasta a urmat „cînd au venit acei 
Elini şi căutau să-L vadă pe Iisus, iar El a zis: «Părinte, a venit ceasul să Se slăvească 
Fiul omului. Şi acum s-a tulburat sufletul Meu, şi ce voi zice? Părinte, mîntuieşte-Mă de 
ceasul acesta!?» (loan 12:23)” -  cum mărturiseşte Sfinţitul Teofilact tîlcuind zicerea 
aceasta a lui loan. însuşi David a proorocit aceasta, ca despre partea lui Hristos, zicînd: 
„înconjuratu-M-au durerile morţii, primejdiile iadului M-au găsit, necaz şi durere am 
aflat şi numele Domnului am chemat: O Doamne, izbăveşte sufletul Meu!” {Psalm 
114:3), căci „plîngerea” e însemnată de această tulburare a Domnului. A treia oară, cînd 
a văzut cetatea Ierusalimului de departe şi a plîns asupra ei {Luca 19:41). Iar a patra oa
ră atunci cînd, şezînd împreună cu ucenicii, S-a întristat şi a plîns pentru pieirea lui Iuda, 
[după cum e scris]: „S-a tulburat cu duhul şi a mărturisit: «Amin zic vouă, unul dintre 
voi mă va vinde»” {loan 17:22). Căci tulburarea aceasta însemnează „plîngerea”, după 
Hrisostom (cuvîntul al 15-lea la aceasta către Evrei), (n. aut.)

2 Iar că zicerea aceasta e din partea omenirii Domnului, o mărturiseşte şi Teologul 
Grigorie, zicînd: „Dacă nu sînt arătate tuturor, rămîne a înţelege noi că desăvîrşirea, şi 
înţelegerea, şi că S-a învăţat ascultarea pentru cele ce a pătimit, şi cele despre arhierie, şi 
despre aducerea jertfei, şi despre vînzare, şi despre rugăciunea către Cel ce putea să-L 
mîntuiască din moarte, şi despre nevoinţa, şi tulburarea, şi rugăciunea Sa şi despre orice 
altceva de acest fel, rămîne a înţelege aşadar că toate acestea s-au zis despre trupul ce a
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nul nu Se ruga acestea pentru Sine însuşi, ci pentru noi şi din partea 
noastră, socoteşte-o din faptul că în nici un loc al Evangheliei nu se vede 
că Hristos S-ar fi rugat să Se scoale [din morţi], ci mai ales se arată dim
potrivă, căci zicea stăpîneşte şi hotărîtor: „Stricaţi lăcaşul acesta, şi Eu în 
trei zile îl voi ridica!” (loan 2:19); şi iarăşi: „Stăpînire am a-Mi pune su
fletul şi iarăşi stăpînire a-1 lua pe el” (loan 8:18).

şi a fost auzit pentru buna Sa evlavie.
8. Şi, măcar că era Fiu,

Şi aceste cuvinte se zic despre omenirea lui Hristos, pentru neputinţa 
Creştinilor ce le auzeau. Căci cei ce crezuseră din Evrei nu aveau încă 
mare socotinţă şi încredinţare pentru Hristos. Iar înţelegerea acestor cu
vinte este aceasta: că atît de multă evlavie avea Hristos către Părintele, 
încît a fi El ascultat s-a datorat mai mult acesteia decît darului lui Dum
nezeu. Căci, ruşinîndu-Se oarecum de evlavia aceasta, L-a înduplecat pe 
Dumnezeu-Tatăl, măcar că era Fiu al Său adevărat şi avea către Părintele 
îndrăzneala cea din fire.1 Şi zice: Drept aceea, nici voi, fraţii mei Creş-

pătimit, nu despre firea cea neschimbătoare şi mai presus de pătimire” (Cuvîntul al 2-lea 
despre Fiul), (n. aut.)

1 Iar înţeleptul Fotie tîlcuieşte mai adînc zicerea aceasta, zicînd că aici se cere 
răspuns la două lucruri. Mai întîi, pentru ce zice Pavel că Hristos a fost ascultat în vre
mea cînd Se ruga să treacă paharul morţii de la El, de vreme ce acesta nu a trecut, ci El a 
fost răstignit şi a murit. Şi, al doilea, pentru care „evlavie” a fost ascultat? Deci către cea 
dintîi răspunde că cererea lui Hristos nu a fost una şi simplă, ci îndoită: căci, pe de o 
parte, Se lepăda de moarte -  zicînd „Tată, de este cu putinţă, treacă paharul acesta de la 
Mine!” (Matei 26) -  iar pe de alta cerea moartea, aşa: „însă nu precum Eu voiesc, ci 
precum voieşti Tu” (la fel, 39). Despre aceasta zicea şi loan, arătînd mai descoperit că 
Domnul îl ruga pe Tatăl aşa: „Părinte, slăveşte-L pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te slăvească 
pe Tine” (loan 17), „slavă” numind crucea. Deci -  de vreme ce Fiul a adus două cereri 
către Părintele, una ca să nu moară, iar cealaltă ca să moară -  pentru aceasta a zis Pavel 
că Fiul a fost ascultat pentru „evlavie”, adică pentru pogorămîntul pe care l-a arătat, 
voind mai bine a face voia Părintelui decît voia Sa. Adică voind mai bine a muri decît a 
nu muri, căci această cerere s-a ascultat şi s-a împlinit, iar nu lepădarea de moarte. 
Pentru aceasta şi zice Pavel că „Hristos S-a desăvîrşit”, adică prin pătimiri, prin cruce şi 
prin moarte S-a cunoscut la noi desăvîrşit, şi bun şi iubitor de oameni mai presus de cu- 
vînt. Iar de „rugăciuni şi cereri” a zis ca să arate îndoirea cererii lui Hristos şi faptul că 
făcea rugăciunile şi cererile acestea către Cel ce putea să-L mîntuiască de moarte nu 
pentru a fi izbăvit de moarte, ci bine şi cu totul înţelepţeşte, pentru ca, atunci cînd vei
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tini, nu vă întristaţi mai mult, fiindcă-L aveţi stăpîn pe Hristos, Care e as
cultat de către Părintele şi, orice aţi cere, El va isprăvi, aşa cum a făgăduit 
El însuşi în Evanghelie, zicînd către ucenicii Săi: „Eu către Tatăl Meu 
merg, şi orice veţi cere întru numele Meu, Eu voi face, ca să Se slăvească 
Părintele întru Fiul” (loan 14:12).

a învăţat ascultarea din cele ce a pătimit.

Hristos -  zice -  a învăţat să asculte de Dumnezeu-Părintele din păti
mirile suferite. însă, prost înţelegîndu-se, se vede că zicerea aceasta ar fi 
necuvenită, de vreme ce şi înainte de a pătimi Hristos a fost atît de as
cultător Părintelui, încît chiar pătimirile acestea le-a suferit pentru ascul
tare, căci zice Pavel, în altă parte: „Ascultător facîndu-Se pînă la moarte, 
şi încă moarte de cruce” (Filipeni 2:8). Deci învaţă-te -  o, cititorule! -  că 
Pavel zice acestea smerite despre Fiul iui Dumnezeu fiindcă Evreii Creş
tini păreau a se fi depărtat de la credinţa lui Hristos, ca unii ce erau mici 
de suflet. Prin urmare, cu covîrşirea celor zise, Apostolul vrea să-i îndu
plece să se supună şi să asculte de voia lui Dumnezeu, fără a cîrti sau a se 
tulbura pentru necazurile pătimite, ci mulţumind şi aşteptînd ajutorul cel 
de sus al Domnului. Căci -  zice -  şi Fiul, ascultînd şi suferind patima, a 
fost ascultat de Părintele şi Şi-a izbăvit sufletul din moarte, fiindcă nu a 
rămas în moarte, ci după trei zile S-a sculat, învăţînd astfel că ascultarea

auzi că Hristos S-a răstignit şi S-a îngropat, tu să nu socoteşti că a suferit acestea din 
pricina neputinţei Părintelui Său, ci pentru că voia amîndurora -  şi Părintelui, şi a Fiului 
-  a fost să pătimească Fiul, după trup, pentru mîntuirea lumii. Şi se poate înţelege că 
Hristos „a fost ascultat pentru evlavia Sa” şi pentru că Dumnezeu-Părintele L-a sculat pe 
El din morţi, nelăsîndu-L multă vreme în moarte, căci Pavel le zice în multe locuri pe cele 
smerite, cum e şi aceasta, că Părintele L-a sculat din morţi pe Hristos. Iar pe aceasta: „mă
car că era Fiu”, să o înţelegi după chip săritor, anume aşa: „Care, în zilele trupului Său, 
măcar că era Fiu, a adus rugăciuni şi cereri... " şi celelalte. Adică: Deşi, ca Fiu, avea 
prea-marea înlesnire de a face toate cîte face şi Părintele cu socoteală stăpînitoare de sine, 
fără rugăciune şi cerere, totuşi, fiind în zilele trupului Său, aducea rugăciuni şi cereri. Se 
poate însă ca zicerea „măcar că era Fiu” să fie imită cu zicerea „a fost ascultat pentru evla
vie” -  precum se află scris -  adică: A fost ascultat pentru evlavie, deşi nu era nevoie să se 
roage pentru aceasta, căci era Fiu şi îşi avea voia unită împreună cu voia Părintelui Său. 
Se mai poate înţelege că zicerea „deşi era Fiu” e unită cu zicerea de mai jos, adică cu 
aceasta: „S-a învăţat ascultarea din cele ce a pătimit.” Căci -  deşi era Fiu şi, ca Dumnezeu, 
ştia ascultarea -  S-a învăţat însă aceasta şi prin ispitirea pătimirilor ca om. (n. aut.)
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de Dumnezeu poate isprăvi multe lucruri mari.1 Deci -  dacă Hristos, zice, 
a cîştigat din cele pătimite -  cu mult mai vîrtos voi, fraţii mei Creştini, 
aveţi a cîştiga din acestea. Vezi aşadar, iubitule, că, pentru folosul ascul
tătorilor şi pentru neputinţa lor, Pavel a făcut atîta pogorămînt, încît ar 
părea că zice lucruri necuviincioase. Ascultă încă şi cele următoare:

9. Şi, desăvîrşindu-Se,

Deci prin pătimiri se face desăvîrşirea. Şi atunci -  zice -  voi, fraţii mei 
Creştini, de ce vă întristaţi pentru necazurile pătimite, de vreme ce aces
tea vă fac desăvîrşiţi? Vezi despre desăvîrşirea lui Hristos şi la tîlcuirea şi 
la subînsemnarea zicerii: „prin patimi a Se desăvîrşi” (Evrei 2:10).

S-a făcut tuturor celor ce ascultă de Dînsul pricină de mîntuire 
veşnică,

Adică: Hristos nu numai că S-a mîntuit, adică S-a izbăvit de moarte 
prin înviere, ci le-a pricinuit şi celorlalţi mîntuire şi înviere, şi nu mîn
tuire vremelnică -  cum este, de pildă, a mîntui cineva pe oarecine din 
război, sau din boală, sau din foamete sau din altă oarecare primejdie de 
moarte vremelnică şi trupească -  ci a pricinuit mîntuire veşnică, despre 
care zice Isaia: „Israil se mîntuieşte de către Domnul cu mîntuire veş
nică” (Isaia 95:17). Acelaşi zice şi în altă parte: „Iar mîntuirea Mea în 
veac va fi” (Isaia 51:6). Dar cui a pricinuit Domnul mîntuirea aceasta? 
Celor ce II ascultă şi păzesc poruncile Lui. Drept aceea -  voi, fraţii mei 
Creştini -  pentru ce vă arătaţi nesupuşi lui Hristos şi vă primejduiţi a că
dea din mîntuirea voastră? Vezi -  o, cititorule! -  că Pavel a închipuit atît 
de smerit toată alcătuirea cuvîntului din pricina împuţinării sufletului as-

1 Aceeaşi o zice şi înţeleptul Fotie, anume că Fiul a învăţat ascultarea din cele ce a 
pătimit, adică a învăţat cu ispita cîtă era mărimea ascultării pentru care L-a ascultat pe El 
Părintele, sculîndu-L din morţi şi punîndu-L să şadă de-a dreapta şi slăvindu-L. Căci, 
Hristos ştia această ascultare ca Fiu şi Dumnezeu, precum o ştia şi Părintele; dar, 
ascultîndu-Se de către Părintele pentru ascultarea Sa, El a învăţat aceasta şi cu cercarea, ca 
un om. Iar după loan „ascultarea” este „moarte de voie, lepădare desăvîrşită de sufletul 
său, arătată prin trup cu lucrul, mormînt al voii şi ridicare a smeririi” (cuvîntul al patrulea 
despre ascultare). A zis însă şi Avva Mios că „adevărata ascultare se dă în loc de ascultare, 
căci, dacă cineva ascultă de Dumnezeu, şi Dumnezeu îl ascultă pe el” (în Pateric), (n. aut.)
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cultătorilor -  precum am zis mai sus -  însă şi întru acestea smerite ale 
iconomiei pe care le zice, Pavel străluceşte în înălţimea teologiei. Căci -  
zice -  Hristos S-a făcut pricinuitor de mîntuire, lucru care este şi el is
pravă a înaltei dumnezeiri, iar nu al omenirii celei smerite, fiindcă nimeni 
nu se poate face pricinuitor al acestei mîntuiri, decît numai Dumnezeu, 
„căci a Domnului este mântuirea” (Psalm 61:1).

10. numindu-Se de către Dumnezeu „arhiereu după rînduiala lui 
Melhisedec”.

Zice: De vreme ce a pătimit, Hristos S-a numit şi „arhiereu”, fiindcă 
S-a adus pe Sine ca jertfă Părintelui Său. însă, deşi a adus sînge, nu l-a 
adus după rînduiala arhiereilor Evrei, ci după rînduiala lui Melhisedec. 
Căci, aşa cum Melhisedec nu s-a uns spre a fi preot de către oameni, tot 
astfel nici Hristos nu S-a uns de om, ci de Dumnezeu, cu „untul-de-lemn 
al bucuriei”, adică cu Duhul de o fiinţă cu Sine. Şi, aşa cum Melhisedec 
nu a adus jertfe ale Legii, tot astfel nici Hristos. Şi, aşa cum acela era îm
părat, tot astfel şi Hristos. Şi Melhisedec avea încă şi alte asemănări cu 
Hristos -  cum am zis despre Melhisedec în subînsemnarea trecută, ară- 
tînd după cîte chipuri a fost el închipuire a lui Hristos.

11. Despre aceasta, mult ne este cuvîntul şi cu anevoie de tîlcuit a 
spune, de vreme ce v-aţi făcut trîndavi cu auzurile.

Fiindcă voieşte a spune osebirea dintre preoţia lui Melhisedec şi a lui 
Hristos de preoţia Legii Evreilor, Apostolul îi ceartă mai întîi pe Creştinii 
Evrei către care scrie, şi arată că pentru socoteala lor cea pruncească a fă
cut pogorămînt grăind cuvinte şi noime aşa de smerite despre Hristos. Şi 
zice că, de nu ar fi fost ei aşa de neputincioşi şi neîmpliniţi în socoteală, cu 
mult mai înainte ar fi arătat noimele şi cuvintele cele înalte despre dumne
zeirea lui Hristos. Deci zice: Din pricina trîndăvirii şi a neputinţei voastre, 
cuvîntul că Hristos este „arhiereu după rînduiala lui Melhisedec” este cu 
anevoie de tălmăcit, încît nici eu nu-1 pot tălmăci cum trebuie.1 Pavel zicea 
şi către Corinteni că nu le poate grăi ca unor bărbaţi duhovniceşti, fiindcă

1 Iar Teodorii zice că, pomenind iarăşi de Melhisedec, voieşte a arăta preoţia lui mai 
mare decît aceea levitică; şi întîrzie asupra acestui lucru pentru neputinţa celor ce învă
ţau, căci zice: „despre care mult ne este cuvîntul şi cu anevoie de tîlcuit”. (n. aut.)
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aveau între ei prigoniri şi pizmuiri, şi pentru aceasta îi numea „trupeşti” (7 
Corinteni 3:1-3). Iar pe aceşti Creştini din Ierusalim nu îi numeşte „tru
peşti”, pentru că multele necazuri şi ispite pătimite de ei erau pricinuite de 
neînvăţătura lor; ci îi numeşte „trîndavi”, adică leneşi şi cu anevoie înţele
gători. Zicînd însă că „s-au făcut”, arată că ei fuseseră sănătoşi, osîrdnici şi 
ageri cu mintea, iar apoi s-au făcut trîndavi, leneşi şi greu înţelegători.

12. Căci voi, care de multă vreme s-ar f i cuvenit a f i  învăţători,

Zicînd că: Voi, fraţilor, se cuvenea a le fi învăţători celorlalţi -  Pavel 
amestecă mustrarea acestor Creştini Evrei împreună cu lauda. Căci, cu 
cuvintele acestea, arată că ei crezuseră în Hristos cu mulţi ani înainte, au
zind multe dogme tainice despre El, care ar fi fost vrednice de laudă dacă 
nu ar fi căzut ei în trîndăvire.’ însă îndelungarea vremii petrecută -  zice -  
întru credinţa lui Hristos trebuia a vă face, iubiţilor, osîrdnici, ageri la 
minte şi puternici întru cunoştinţă. Voi însă aţi întrebuinţat atîta vreme în 
zadar, pentru că aţi căzut în trîndăvie şi în lenevire.

iarăşi aveţi trebuinţă a f i  învăţaţi cele dinţii litere ale începăturii 
cuvintelor lui Dumnezeu,

Apostolul numeşte „cele dintîi litere” cuvintele despre omenirea lui 
Hristos. Căci -  aşa cum cineva, voind a învăţa carte, mai întîi se cuvine 
să înveţe cele douăzeci şi şase de litere, adică: „a”, „b”, „c”, „d” -  aşa e şi 
cu credinţa, mai întîi se cuvine a învăţa cineva cele despre omenirea lui 
Hristos1 2, şi, deprinzîndu-le pe cele smerite, să se suie apoi la dogmele 
cele înalte despre dumnezeirea Lui, fiindcă acestea au trebuinţă de o în
ţelegere mai desăvîrşită şi mai înaltă pentru a le pricepe. Din aceste cu-

1 Iar Fotie tîlcuieşte zicerea aceasta aşa: „Datori fiind voi a fi învăţători, nu numai că 
nu sînteţi, dar nici nu puteţi învăţa dogmele şi tainele mai desăvîrşite despre Hristos, ci 
numai pe cele începătoare, pe cele smerite şi mai simple; adică nu toate literele cuvin
telor lui Dumnezeu, ci numai pe acelea de la început.” (n. aut.)

2 întru un glas tîlcuieşte şi Teodorii, zicînd: „Pavel a numit «litere ale începutului cu
vintelor lui Dumnezeu» cuvintele cele smerite despre Hristos, căci celor ce nu aveau 
încă desăvîrşită credinţa lui Hristos propovăduitorii le aduceau doar cuvintele adevă
rului despre omenirea Lui. Tot aşa, fericitul Petru, vorbind Iudeilor, a măsurat învăţătura 
cu neputinţa ascultătorilor, numindu-L pe Hristos „Iisus Nazarineanul, bărbat arătat la 
noi de la Dumnezeu” (Fapte 2:22). (n. aut.)
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vinte ale Apostolului, învaţă-te -  o, iubite cititorule! -  să ştii această ob
ştească ştiinţă, ca să-ţi aduci aminte cînd citeşti epistolele fericitului Pa
vel, fiindcă el, pentru neputinţa ascultătorilor către care scrie, mai de 
multe ori se îndeletniceşte întru înţelegerile cele smerite şi omeneşti pen
tru Hristos, şi rar zice noimele înalte despre Hristos ca Dumnezeu. Şi iată 
că şi trimiterea aceasta este plină de cuvintele cele smerite pentru Hristos, 
şi rareori are vreo înţelegere înaltă, cuvenită firii Lui dumnezeieşti.

şi v-aţi făcut avînd trebuinţă de lapte, iar nu de hrană vîrtoasă.

Nu a zis: „aveţi trebuinţă”, ci: „v-aţi făcut avînd trebuinţă”, adică: Voi 
înşivă v-aţi făcut aşa, din alegerea şi voia voastră, avînd trebuinţă de 
lapte, iar nu de hrană vîrtoasă. Iar Apostolul numeşte aici „lapte” cuvîntul 
cel smerit şi nedesăvîrşit, aşa cum face şi în cea dintîi epistolă către 
Corinteni, zicînd: „Ca pe nişte prunci întru Hristos, cu lapte v-am adăpat, 
nu cu hrană vîrtoasă; căci încă nu aţi putut” (1 Corinteni 3:2). Şi, arătînd 
ce este „laptele”, a zis: „Căci nu am judecat de a şti altceva întru voi, 
decît pe Iisus Hristos, şi pe Acesta răstignit” {1 Corinteni 2:2), precum 
zice Teodorit. Şi Pavel numeşte „hrană vîrtoasă” noimele mai desăvîrşite 
şi mai înalte. O, fraţilor! -  zice -  nu trebuia să pomenesc acum obiceiu
rile Legii celei lucrătoare, şi din acelea să-L asemăn pe Hristos cel fără de 
asemănare şi să trag încheierea că Hristos e arhiereu, şi că a adus jertfă şi 
că L-a rugat pe Dumnezeu cu glasuri înalte şi cu rugăciuni. însă eu vă 
spun acestea pentru că voi vă hrăniţi sufleteşte cu cele smerite. Aici în
semnează însă -  o, cititorule! -  două lucruri. Unul, că acele cuvinte sme
rite -  care nu ni se potrivesc nouă, Creştinilor de acum, de vreme ce noi 
am ajuns la desăvîrşire -  acelea se potriveau şi-i hrăneau pe Creştinii 
aceia vechi pentru nedesăvîrşirea lor. Şi, altul, că ne învăţăm cum cuvin
tele lui Dumnezeu sînt hrana adevărată a sufletului, cum a proorocit şi 
Amos, că Dumnezeu va da Evreilor foamea de a auzi cuvîntul Domnului, 
zicînd: „Iată, vin zile -  zice Domnul -  şi voi trimite foamete pe pămînt, 
nu foamete de pîine, nici sete de apă, ci foame de a auzi cuvîntul Dom
nului” {Amos 8:11).1

TÎLCUIREA EPISTOLEI CĂTRE EVREI

Pentru aceasta a zis şi Teologul Grigorie: „«Pîine» este cuvîntul lui Dumnezeu cu 
care se hrănesc sufletele ce flămînzesc de Dumnezeu.” Şi lezechil zice: „Şi am văzut, şi 
iată mînă întinsă către mine şi întru dînsa o carte strînsă sul. [...] Şi a deschis gura mea 
şi m-a hrănit cu aceea” {lezechil 2:9). Iar Sirah zice despre înţelepciune: „Ştiutorul legii
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13. Căci tot cel ce se împărtăşeşte de lapte este neiscusit de cuvîntul 
dreptăţii, căci prunc este.

Aici, Apostolul numeşte „dreptate” viaţa cea desăvîrşită întru toate, ca 
şi cum ar zice: Cel nedesăvîrşit, care nu se împărtăşeşte de dogmele înal
te ale credinţei, este neiscusit de filosofia cea de sus şi nu o poate primi şi 
trăi viaţa cuvenită celor desăvîrşiţi, viaţă pe care şi Mîntuitorul Hristos o 
cere ca datorie de la noi, Creştinii, zicînd: „De nu va covîrşi dreptatea 
voastră mai mult decît aceea a cărturarilor şi a fariseilor, nu veţi intra în
tru împărăţia cerurilor!” {Matei 5:20). Sau, Pavel îl numeşte „dreptate” 
pe însuşi Hristos, ca şi cum ar zice aceasta: Cel ce se împărtăşeşte numai 
de cuvintele cele smerite despre omenirea lui Hristos (căci acestea sînt 
„lapte”), acela nu primeşte cuvintele cele înalte şi vrednice de dumnezei
rea Lui (căci acestea sînt „cuvintele dreptăţii”), fiindcă este încă prunc şi 
nu are putere şi iscusinţă spre a le primi.

14. Iar hrana cea vîrtoasă este a celor desăvîrşiţi,

Adică: Aceia desăvîrşiţi în vîrsta duhovnicească au însuşirea de a pri
mi dogmele cele înalte despre dumnezeirea lui Hristos. Vezi aici, frate, 
pruncia şi nedesăvârşirea pe care o pot avea şi cei desăvîrşiţi după vîrsta 
cea trupească şi bătrînii? Adică pruncia minţii şi a cunoştinţei duhovni
ceşti. Şi, dimpotrivă, vezi desăvîrşirea duhovnicească pe care o pot avea 
chiar şi cei ce sînt tineri şi nedesăvîrşiţi cu trupul? Deci sîrguieşte-te a te 
face şi tu desăvîrşit după vîrsta duhovnicească, pentru a primi ca hrană 
tainele cele înalte şi de Dumnezeu cuvenite despre Hristos.

care, prin deprindere, îşi au simţurile iscusite spre desluşirea binelui 
şi a răului.

Pavel numeşte „deprindere” desăvîrşirea şi întărirea moralurilor. Deci 
cel ce este desăvîrşit şi statornic în moral, acela îşi are simţurile sufletului 
iscusite de Dumnezeiştile Scripturi pentru a desluşi dogmele înalte de 
cele smerite şi pe acelea sănătoase de cele stricate. Căci despre dogme 
vorbeşte Apostolul aici, iar nu despre viaţa bună sau rea, căci oricine des-

o va înţelege pe ea, şi se va supune ei ca unei maice şi ca pe o femeie a fecioriei o va 
primi pe ea. Şi ea îl va hrăni pe el cu pîinea înţelegerii [...]” (Sirah 15:1). (n. aut.)
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luşeşte viaţa cea bună de aceea rea şi ştie că păcatul este rău şi că fapta 
bună este bună.1 Vezi însă tu -  o, cititorule! -  că trebuie a ne iscusi şi a 
ne muştrului totdeauna întru Sfintele Scripturi dacă voim să desluşim 
care dogme sînt eretice şi care drept-slăvitoare, nedînd urechile noastre 
spre a le asculta şi inima noastră spre a le crede pe toate, de vreme ce -  
după Iov -  „urechea deosebeşte graiurile precum cerul gurii deosebeşte 
mîncarea. La bătrîni sălăşluieşte înţelepciunea şi priceperea merge mînă 
în mînă cu înaintarea vîrstei” (Iov 12:11, 12). Pentru aceasta porunceşte 
şi ucenicul cel iubit al Domnului, zicînd: „Iubiţilor, nu credeţi oricărui 
duh, ci cercaţi duhurile dacă sînt de la Dumnezeu” (7 loan 4:1).

1 Nici măcar aceasta nu se mai ştie azi, cînd păcatul a ajuns a fi socotit faptă bună, 
iar lipsa lui este osîndită. Nu e loc de a vorbi despre aceasta, dar totuşi, să amintim doar 
că patima curviei -  de pildă -  e predată în şcoală (ca să nu mai zicem de literatură, artă, 
presă şi televiziune) drept o faptă bună. Şi nu numai curvia simplă, ci prea-curvia şi îm
preunările peste fire şi împotriva firii. Asta ca să nu pomenim de patima necredinţei, 
care e văzută (de „Ortodocşi” vorbesc) drept ceva de la sine înţeles. Căci, atunci cînd 
zici că lumea are nu ştiu cîte miliarde de ani, sau că femeia nu e din bărbat (trupeşte, din 
coasta lui!), în acea clipă ai nimicit creştinismul, orice ai face apoi. Iar în privinţa dog
melor Bisericii lui Hristos, despre care vorbeşte Apostolul aici, nici nu are rost să ne 
aducem aminte acum! (n. m.)
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1. Pentru aceea, lăsînd cuvîntul începăturii lui Hristos, să venim 
spre desăvîrşire,

Mai sus, Apostolul a zis: V-aţi făcut trîndavi şi prunci, ajungînd să 
aveţi trebuinţă a învăţa iarăşi literele dintîi ale credinţei! Iar acum zice 
aici aşa: Se cuvine ca voi, Creştinii, să cugetaţi ca nişte desăvîrşiţi şi să 
treceţi de cuvîntul începător despre Hristos, să covîrşiţi adică întîile înce
puturi ale credinţei, cuvintele despre omenirea lui Hristos, şi să alergaţi 
spre desăvîrşite, anume să fiţi puternici a primi dogmele mai înalte, cele 
despre dumnezeirea Lui. Ori şi altfel vei înţelege aceasta: că, de vreme ce 
Creştinii Evrei şchiopătau în viaţa şi petrecerea creştinească cea neprihă
nită, Apostolul le grăieşte acum despre aceasta, ca şi cum le-ar zice: Nu 
se cuvine ca voi -  o, fraţii mei Creştini! -  să vă aflaţi totdeauna începă
tori întru credinţă, învăţînd numai cuvintele ei începătoare, ci trebuie a vă 
duce şi către desăvîrşire, avînd viaţă bună şi desăvîrşită prin fapte. Căci 
„împlinit” şi „desăvîrşif ’ se numeşte acela care, împreună cu dreapta cre
dinţă, are şi viaţă prea-bună1. Căci [e adevărat că] începutul şi temelia

1 Iar înţeleptul Fotie tîlcuieşte zicerea aceasta aşa, zicînd: „Care «cuvînt» al lui Hris
tos? Cuvîntul învăţăturii, anume că se cuvine să punem temelie de pocăinţă de la faptele 
cele moarte: că se cuvine să credem în Dumnezeu, să ne botezăm, învrednicindu-ne de 
Sfîntul Duh [să credem] că este înviere şi judecată, căci de obşte trebuie a se înţelege la 
toate acestea şi «cuvîntul» şi «învăţătura».” Şi [Fotie] voieşte ca prin zicerea aceasta să 
se înţeleagă două desăvîrşiri şi două începătorii ale cuvintelor lui Dumnezeu. Adică: 
„litere ale începutului cuvintelor lui Dumnezeu” sînt a ne lepăda noi de Satana şi de 
lucrurile lui, şi a crede în Dumnezeu, şi a ne boteza, şi a lua Duh Sfînt şi a şti că este în
viere şi judecată. Iar „litere ale cuvintelor lui Dumnezeu”, nu ale „începăturii cuvintelor 
lui Dumnezeu”, sînt a şti noi că Hristos a pătimit pentru noi, că a luat asupra Sa păcatele 
noastre, că ne-a făcut mîntuire, că S-a făcut arhiereu al nostru, că S-a adus ca jertfă pe 
Sine însuşi pentru noi şi orice altceva este asemenea cu acestea. La fel, „desăvîrşire” 
este o dată sporirea întru fapte bune şi răbdarea în ispite şi în necazuri, desăvîrşire care 
este între „începătura cuvintelor lui Dumnezeu” şi desăvîrşirea aceea prea-înaltă ce se 
numeşte chiar „desăvîrşire”. Iar această a doua desăvîrşire, prea-înaltă şi chiar proprie, 
este amărunţita înţelegere despre teologia lui Hristos, pe cît îi e cu putinţă omului. Deci, 
crezînd, mai întîi ne botezăm; apoi, 2) cunoaştem cîte a pătimit şi cîte a făcut Hristos
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mîntuirii omului este credinţa -  de vreme ce nici o faptă nu se poate în
tări şi pricinui mântuire fără credinţă, tot aşa cum nici piatra nu se poate 
zidi fără temelie şi cum cineva nu poate învăţa carte fără de litere. însă nu 
se cuvine ca cineva să zăbovească mereu cu literele, nici Creştinul să se 
înveţe despre credinţă mereu, ca un nedesăvîrşit şi prunc.

Iar dacă cineva primeşte tîlcuirea de mai sus a zicerii, iar pe aceasta a 
doua o leapădă ca pe una nepotrivită cuvintelor lui Pavel zise mai înainte, 
acela să înţeleagă că Apostolul obişnuieşte să sară de la unele la altele. 
Aşa a făcut [de pildă] în cea dintîi către Corinteni, cînd, vorbind despre ci
nele ce se făceau la biserică, a sărit la Cina Domnului şi a pus în mijloc, 
cuvîntul despre Sfintele Taine (1 Corinteni 12). în acelaşi chip a făcut şi în
tru această epistolă şi, mustrîndu-i mai sus pe credincioşii Evrei pentru trîn- 
dăvirea şi neputinţa lor de a le primi pe cele mai desăvîrşite, acum sare aici 
la cuvîntul despre petrecere, numindu-i pe ei nedesăvîrşiţi şi pentru aceasta, 
anume pentru că nu au adăugat la credinţă şi viaţa cea desăvîrşită.1

fără să punem din nou, de la lucruri moarte, temelia pocăinţei şi a 
credinţei în Dumnezeu

Zice: Fraţilor, nu cumva şi acum faceţi ceea ce aţi făcut la început, 
cînd era să vă botezaţi, adică nu cumva aveţi iarăşi trebuinţă de pocăinţă 
de la faptele cele moarte şi de lepădarea de lucrurile lui Satana pe care aţi 
mărturisit-o cînd v-aţi botezat? Căci cel ce se aproprie la Hristos şi va să 
se boteze e arătat că se apropie căindu-se pentru viaţa sa de mai înainte 
întru necredinţă şi în răutate. Pentru aceasta, învăţîndu-i pe Iudei, şi că
petenia Petru le-a zis mai întîi să se pocăiască şi apoi le-a zis să se bo
teze: „Să se pocăiască şi să se boteze fiecare din voi întru numele lui 
lisus Hristos” (Fapte 2:38). Căci, dacă cineva nu-şi va pîrî mai întîi ne
credinţa şi răutatea sa de mai înainte, cum va primi credinţa şi fapta

pentru noi după omenire; 3) ne desăvîrşim cu faptele cele bune şi 4) ne învrednicim de 
cunoştinţa cea după teologie, (n. aut.)

1 într-un glas cu Sfinţitul Teofilact tîlcuieşte aceasta şi Icumenie, zicînd aşa: „Mai 
sus, Pavel a numit «început» cuvintele despre omenirea Domnului, iar «desăvîrşire» pe 
cele despre dumnezeirea Lui. Iar aici, ca să nu se mîhnească credincioşii Evrei că nu 
sînt vrednici de cuvintele mai desăvîrşite, Pavel numeşte «început» botezul, punerea 
mîinilor preotului cea din vremea botezului şi pecetea; iar «desăvîrşire» filozofia cea 
prin fapte.” (n. aut.)
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bună? De aceea şi zice apoi Pavel: „şi a credinţei în Dumnezeu”, căci, 
după ce se pocăieşte cineva în vremea botezului pentru faptele rele fă
cute, atunci primeşte credinţa în Hristos. Adică mai întîi se leapădă de di
avolul şi de toate lucrurile lui, şi atunci se împreunează cu Hristos. Deci -  
zice Apostolul -  voi, Creştinii, nu se cuvine a vă învăţa ca nişte începă
tori în credinţă, ca nişte catehumeni, fiindcă voi aţi crezut deja. Iar cu 
aceste cuvinte Apostolul arată în chip umbrit că cei ce crezuseră din 
Evrei se clătinau în credinţă, avînd prin urmare trebuinţă de temelie, 
adică de învăţătură începătoare a credinţei, ca să se întărească într-însa.

2. despre învăţătura botezurilor,

Pavel nu zice aici că sînt mai multe botezuri -  să nu fie! -  ci vorbeşte 
despre aşezarea Creştinilor ce crezuseră din Evrei, anume că, de i-ar ca- 
tehiza cineva a doua oară, căzînd ei din credinţă, negreşit că din această 
necuviinţă i-ar şi boteza încă o dată, facîndu-se astfel mai multe botezuri. 
De aceea -  zice -  este arătat că nu se cuvine a vă boteza a doua oară, ci a 
rămîne întru acel singur botez pe care l-aţi primit. Căci se poate ca aceşti 
Creştini, ţinînd încă obiceiurile Legii Vechi, care avea multe spălări, să 
cugete evreieşte, crezînd că şi în darul evangheliei au trebuinţă de multe 
botezuri. Vezi însă -  o, cititorule! -  că, mai sus, Pavel a pus mai întîi po
căinţa şi apoi botezul, pentru că botezul se dă după pocăinţă, cum am zis. 
Căci, de vreme ce pocăinţa nu are putere de la sine a-i face pe oameni cu
raţi de tot strămoşescul păcat şi de acela de voia lor, trebuie să ne bote
zăm pentru a ne curăţi de acest păcat, mîntuirea noastră fiind astfel în în
tregime a darului lui Hristos.1

1 Dumnezeiescul Ghenadie al Constantinopolei zice că aici ar fi o formă săritoare, 
care se citeşte aşa: „«Fără să punem din nou, de la lucruri moarte, temelia de pocăinţă, 
de botezuri, de puneri de mîini, şi de învierea morţilor şi de judecata veşnică». Căci pe 
acestea, adică învăţătura despre acestea toate, le punem înainte ca o temelie celor ce vin 
la credinţă, anume: cum să se pocăiască de faptele cele moarte, cum să creadă în Dum
nezeu, ca să se boteze după ce vor crede, cum să primească darul Simţului Duh prin pu
nerea mîinilor preotului, după ce se vor boteza şi după ce vor primi darul; că se cuvine 
să creadă cu încredinţare că au să învie din morţi şi să ştie că după ce vor învia au să se 
judece şi au să ia răsplătire veşnică pentru faptele lor, bune ori rele.” însemnează că 
Teodorii mai zice că Pavel a zis „botezuri”, în număr de multe, pentru că cei ce primesc 
darul botezului sînt mulţi. Căci faptul că Pavel propovăduia un singur botez e dovedit de 
următoarele cuvinte ale lui. (n. aut.)
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despre punerea mîinilor,

După botez, Apostolii puneau mîinile peste cei ce se botezau, şi prin 
aceasta aceia luau Duh Sfînt, de unde prooroceau şi făceau minuni. Şi 
vezi la Fapte, care zic că, „punîndu-şi Pavel mîinile peste ei, a venit Du
hul cel Sfînt peste dînşii, şi grăiau în limbi şi prooroceau” {Fapte 19:5)'

despre învierea morţilor

învierea morţilor se mărturiseşte (prin simbolul credinţei) de cei ce 
vor să se boteze, ei mărturisind că „aşteaptă învierea morţilor”. Iar învie
rea aceasta se însemnează şi se închipuie în botez prin cele trei afundări 
şi ieşiri din apă. Căci, deşi acele trei ieşiri închipuiesc cu adevărat învie
rea lui Hristos de a treia zi, însă împreună cu cele trei afundări închipu
iesc îngroparea împreună cu Hristos şi învierea celor ce se botează, pe 
care o vor dobîndi prin credinţa lui Hristos care a înviat, a Cărui înviere 
se închipuie întru botez.

şi despre judecata veşnică.

Adică despre judecata lui Hristos care va fi, ce are să dea ori plăţi şi 
bunătăţi veşnice celor ce au făcut cele bune, ori osîndă şi muncă celor ce 
au lucrat cele rele. Şi se vede că Apostolul scrie acestea celor ce crezu
seră din Evrei iar în urmă se vor fi clătinat din credinţă şi vor fi vieţuit 
viaţă rea şi trîndavă, ca şi cum le-ar zice: Luaţi aminte, fraţii mei, că ni
meni din voi nu poate socoti şi zice: De vom vieţui cu lenevire sau chiar 
dacă vom cădea din credinţă, avem să ne botezăm din nou, curăţindu-ne 
iarăşi de păcatele noastre şi dobîndind încă o dată darurile Sfîntul Duh pe 
care le-am primit mai înainte prin punerea mîinilor preoţilor. Ba! -  zice -  
să nu socotiţi aşa, pentru că vă amăgiţi şi greşiţi.

3. Şi aceasta o vom face, dacă va slobozi Dumnezeu.

Zice: „Şi aceasta o vom face”; care „aceasta”? A veni adică întru desă- 
vîrşire, dacă va voi şi Dumnezeu. Iar Pavel a vorbit aşa nu pentru că 1
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1 însemnează însă că acum darul Sfintului Duh se dă celui ce se botează prin ungerea 
Dumneziescului Mir, şi de aceea şi zice preotul: „Pecetea darului Sfintului Duh.. .”. (n. aut.)
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Dumnezeu nu ar voi să ajungem desăvîrşiţi, de vreme ce El însuşi ne-a 
dat poruncă să ne facem desăvîrşiţi -  atît în Testamentul cel Vechi, cît şi 
întru acesta nou -  zicînd: „Desăvîrşit să fii înaintea Domnului Dumneze
ului tău!” (Deuteronomul 18:17) şi: „Deci fiţi desăvîrşiţi, precum şi Pă
rintele vostru desăvîrşit este” (Matei 5:48). Ci Apostolul a zis aşa [din 
alte două pricini], O dată, precum şi noi obişnuim a zice, că: De va voi 
Dumnezeu, am de gînd să fac lucrul acesta bun. Şi, alta încă, pentru a ne 
învăţa că toate faptele noastre se cuvine să le facem după voia lui Dum
nezeu şi să nu ne bizuim întru judecata şi puterea noastră, nici întru înseşi 
bunătăţile cele învederate, întru faptele cele mărturisit-bune şi întru face
rile de bine. Pentru aceasta, şi Apostolul Iacov porunceşte să zicem la orice 
lucru pe care vrem să-l facem cuvîntul acesta: „[...] de va voi Domnul”, 
aşa: „Veniţi acum, cei ce ziceţi: Astăzi sau mîine vom merge în cetatea 
cutare şi vom zăbovi acolo un an -  în loc de a zice: De va voi Domnul şi 
vom trăi, vom şi (face) aceasta sau aceea” (Iacov 4:14). Pentru aceasta, 
însuşi Pavel scria Corintenilor: „Voi veni însă curînd, de va vrea Domnul” 
(1 Corinteni 4:19). Şi către Efeseni: „Şi iarăşi mă voi întoarce la voi, 
Dumnezeu voind” (Fapte 18:21). Vezi şi subînsemnarea zicerii „[...] ca 
doar cîndva m-aş îndrepta în cale după voia lui Dumnezeu” (Romani 1:10).

4. Căci le este cu neputinţă celor ce s-au luminat o dată -

Apostolul nu a zis că „e nepotrivit şi fără cuviinţă”, ci că „e cu nepu
tinţă” a nădăjdui să se boteze a doua oară aceia care „s-au luminat”, adică 
s-au botezat o dată.1 Şi zice aceasta ca să şteargă cu totul din fantezia 
Creştinilor o asemenea nădejde neputincioasă şi o asemenea socotinţă 
mincinoasă.

şi au gustat din darul cel ceresc,

Zice: Este cu neputinţă a se boteza a doua oară aceia care au gustat o dată 
cerescul dar al botezului, adică aceia care, prin botez, au luat o dată iertarea 
păcatelor, căci aceasta este dar dumnezeiesc şi ceresc, după cum e scris: 
„Cine poate ierta păcatele, decît numai unul Dumnezeu?” (Marcu 2:7). 1

1 Că botezul este unul, vezi la zicerea „un botez” (Efeseni 4:5) şi la subînsemnarea 
acesteia, (n. aut.)
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şi s-au făcut părtaşi Duhului Sfint,

Apoi, după iertarea păcatelor prin botez, se dădea Sfîntul Duh prin 
punerea mîinilor Apostolilor asupra celor ce se botezau, precum am spus. 
Căci -  după Solomon -  Duhul nu locuieşte într-un trup plin de datoria 
păcatelor: „înţelepciunea nu va intra în sufletul rău meşteşugăreţ, nici nu 
va locui într-un trup plin de datoria păcatelor. Căci Duhul cel Sfînt al în
văţăturii fuge de vicleşug şi se va depărta de socotelile neînţelepţilor” 
{înţelepciunea 1:4).

5. şi au gustat graiul cel bun al Domnului

Apostolul nu a zis arătat ce este „graiul” acesta, dar ne dă să înţelegem 
că ar fi toată învăţătura duhovnicească.1

şi puterile veacului viitor2 -

Vorbind de „puterile veacului viitor”, Pavel înţelege ori că cei ce se 
botează vor face minuni prin Duhul cel Sfînt, ori că aceia trebuie să vieze 
viaţă îngerească, neavînd trebuinţă de nimic pămîntesc, privind numai că
tre bunătăţile ce vor să fie şi avînd încă de aici, din lumea aceasta, ca o 
arvună a vieţii celei viitoare, viaţa cea duhovnicească şi nematerialnică.

1 înţeleptul Fotie zice însă că „a gustat” se ia aici metaforic, însemnînd că s-au învă
ţat, s-au catehizat. Şi Pavel a numit „grai bun” făgăduinţa bunătăţilor, după Teodorit. Iar 
marele Macarie, tîlcuind zicerile acestea ale Apostolului, zice: „Şi însuşi cei ce au gustat 
din darul lui Dumnezeu şi sînt părtaşi Duhului, dacă nu se vor păzi, se vor pogorî şi se 
vor face mai răi decît atunci cînd erau lumeşti (adică necredincioşi). Şi aceia se prefac şi 
cad în nenumărate răutăţi nu pentru că Dumnezeu e schimbător şi neputincios sau 
pentru că darul Lui s-ar stinge, ci fiindcă ei înşişi nu se unesc cu darul. Căci cei ce au 
gustat din darul acela au împreună cu dînşii bucurie şi mîngîiere, temere şi cutremur, ve
selie şi plîngere; fiindcă se plîng pe ei înşişi şi pe întregul Adam, de vreme ce firea oa
menilor este doar una, şi lacrimile lor sînt pîine şi plîngerea dulceaţă şi odihnă” (cuvîn- 
tul al 15-lea, capitolul al 36-lea). (n. aut.)

2 Tîlcuind aceasta, Fotie zice că acelora care s-au învăţat cele ce poate veacul viitor 
şi care este însuşirea acestuia -  anume că atunci nu are sfirşit nici fericirea raiului, nici 
ticăloşia muncii iadului, Judecătorul fiind nesmintit şi drept, şi multe altele -  aşadar ace
lora ce s-au învăţat acestea, dar cad mai apoi, le este cu neputinţă a se înnoi iarăşi întru 
pocăinţă prin botez. (n. aut.)
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6. [cu neputinţă le este], căzînd, să se înnoiască iarăşi spre pocăinţă,

Zice: Acelora ce vor cădea din credinţă le este cu neputinţă să se în
noiască „întru pocăinţă”, adică „prin pocăinţă”. Deci ce? Pocăinţa este de 
lepădat? Să nu fie! -  ci este de lepădat înnoirea cea de a doua prin botez.1 
Fiindcă doar botezul are însuşirea de a-1 înnoi cu totul pe omul cel vechi, 
precum a proorocit şi Proorocul David, zicînd: „înnoi-se-vor ca ale vultu
rului tinereţile tale” (Psalm 102:5). Căci însuşirea pocăinţei este a-1 slo
bozi pe cel ce se pocăieşte de învechirea păcatului şi a-1 face întărit întru 
fapta bună, însă pocăinţa nu e în stare să-l aducă pe om întru strălucirea 
pe care o pricinuieşte botezul, pentru că la botez totul este cu desăvîrşire 
al darului lui Dumnezeu. Aşdar, Pavel zice aici că acelora ce vor cădea 
din credinţă le este cu neputinţă a se înnoi iarăşi prin pocăinţa ce s-a făcut 
mai înainte de botez, de vreme ce aceia care voiau să se boteze se pocă- 
iau mai întîi pentru viaţa lor dinainte şi apoi se botezau -  aşa cum a zis 
mai sus Apostolul, numind-o pe aceasta „pocăinţă de faptele moarte”. Şi 
este arătat şi din cele următoare că Pavel zice acestea ca să arate că nu 
este al doilea botez.

răstignindu-L a doua oară loruşi pe Fiul lui Dumnezeu

Botezul este cruce, fiindcă întru dînsul se răstigneşte împreună cu 
Hristos omul nostru cel vechi şi ne facem „împreună-sădiţi cu asemăna
rea morţii lui Hristos”, precum zice Pavel în altă parte: „[...] cunoscînd că

1 La fel zice şi dumnezeiescul Chirii al Alexandriei (în cartea a şasea despre slujirea 
întru Duhul): „Pierzînd toate acestea şi căzînd iarăşi, [aceluia] îi este cu neputinţă a se 
înnoi iarăşi întru pocăinţă. Dar ce? Lepădatu-s-a pocăinţa? Să nu fie! Ci doar pocăinţa 
prin botez.” Despre aceasta zice şi Meletie Pigas, în tîlcuirea Simbolului, aşa: „Pavel nu 
a zis că acelora le e cu neputinţă a se pocăi -  cum s-au rătăcit unii socotind -  ci «a se în
noi iarăşi», adică a se boteza din nou. Căci omul [se poate] pocăi de cîte ori păcătuieşte, 
dar a se boteza numai o dată poate.” (Măcar că -  după Climent, în tîlcuiri -  a cădea 
cineva adeseori nu e departe de a face păgînătăţi). Ruşinează-se aşadar Navatienii, care, 
rău înţelegînd zicerea aceasta a Apostolului, nu-i mai primeau întru pocăinţă pe aceia ce 
căzuseră din credinţă şi se lepădaseră de Hristos în vremea goanei lui Decius. Căci este 
pocăinţă chiar şi pentru cei ce s-au lepădat de Hristos, şi martori sînt Galatenii, care, 
deşi căzuseră din darul evangheliei, s-au primit totuşi de către Pavel, care îi numeşte 
„copilaşi” ai săi. Şi vezi subînsemnarea stihului 10 al capitolului patru al epistolei către 
Galateni. (n. aut.)
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omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, ca să se nimicească 
trupul păcatului, pentru a nu mai sluji noi păcatului” (Romani 6:6); şi ia
răşi: „Căci, dacă ne-am făcut împreună-sădiţi cu asemănarea morţii Lui 
[...]” (la fel, 5); şi iarăşi: „Cîţi în Hristos ne-am botezat, întru moartea Lui 
ne-am botezat; împreună dar ne-am îngropat cu Dînsul, prin botez, întru 
moarte” (la fel, 3). Căci, aşa cum Hristos a murit pe cruce după trup, tot 
aşa şi noi murim întru botez în ce priveşte păcatul. Deci cel ce se botează 
a doua oară îl răstigneşte pe Hristos încă o dată despre partea sa, iar 
aceasta e fără cuviinţă, după acelaşi Pavel, care zice că „Hristos, 
sculîndu-Se din morţi nu va mai muri, căci moartea nu-L mai stăpîneşte” 
(Romani 6:9). Deci al doilea botez nu este, de vreme ce nu este nici a 
doua cruce, nici a doua moarte a Domnului. Iar dacă ar fi al doilea botez, 
ce ar opri să fie şi al treilea, şi al patrulea şi aceasta să fie fără sfîrşit?

Iar Pavel nu a zis: „a doua oară răstignind”, şi apoi să stea, ci a adău
gat şi aceasta: „loru-şi”, ca să arate că aceia ce crezuseră din Evrei, vie
ţuind o viaţă trîndavă şi lenevoasă, toate lucrurile lor le făceau neîmpli
nite, ca şi cum ar fi fost un al doilea botez să-i curăţească şi ca şi cum ar 
fi dovedit întru dînşii ca adevărată această rea socotinţă şi cugetare, că 
este adică al doilea botez.

şi pilduindu-L.

Adică: ruşinîndu-L pe Fiul lui Dumnezeu. Aceasta însă o poţi înţelege 
-  o, cititorule! -  în două chipuri: fie că aceia care L-au răstignit atunci pe 
Domnul au izvodit a-L [ucide] cu acest fel de moarte de cruce -  bleste
mată adică, şi ocărită şi rînduită pentru făcătorii de rele -  pentru ruşinarea 
Lui; fie că acela ce îl răstigneşte încă o dată, prin al doilea botez, pe 
Hristos -  Cel ce S-a răstignit, şi a înviat şi este nemuritor de acum întru 
tot veacul -  acela arată mincinoasă nemurirea Lui, aceasta pricinuindu-I 
pilduire şi mare ruşinare.

Deci după două chipuri este cu neputinţă a fi al doilea botez. Întîi, că 
nici un Creştin care s-a învrednicit a se boteza şi a dobîndi darul Duhului, 
iar apoi l-a defăimat, nu mai e vrednic a dobîndi iarăşi acelaşi botez şi în
noirea cea prin botez. Al doilea, nu este al doilea botez după un chip încă 
şi mai înfricoşat, căci e cu neputinţă a Se răstigni şi a muri Fiul lui Dum
nezeu încă o dată.
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7. Căci pămîntul ce bea ploaia ce vine peste el de multe ori

Apostolul numeşte „pămînt” sufletul, iar „ploaie” numeşte învăţătura 
cuvîntului dumnezeiesc, precum zice şi Dumnezeu: „Şi norilor voi po
runci să nu verse ploaie peste ea (adică peste «vie», prin care se înţelege 
sufletul)” (Isaia 5:6). Iar Proorocul David zice: „Rîul lui Dumnezeu s-a 
umplut de ape” (Psalm 64\ 10), adică omul dăruit de Dumnezeu spre a în
văţa [pe alţii] s-a umplut de duhovniceştile ape cele de sus, anume de da
rurile Duhului. Deci Apostolul arată aici în chip umbrit că aceşti credin
cioşi Evrei primiseră şi băuseră cuvîntul, învăţătura evangheliei, auzin- 
du-1 pe acesta de multe ori, dar nu s-au folosit de el. Aceasta a arătat Pa
vel şi mai sus, cînd a zis către dînşii: „Căci voi, care de multă vreme s-ar 
fi cuvenit a fi învăţători [...]” (Evrei 5:12).

şi rodeşte iarbă folositoare

Apostolul numeşte „iarbă folositoare” vieţuirea cea îmbunătăţită pe 
care o naşte sufletul ce a primit învăţătura evangheliei, de vreme ce nici 
un lucru nu îi este atît de folositor, adică atît de bine potrivit şi cuvenit 
omului, pe cît îi este curata şi îmbunătăţită vieţuire. Despre aceasta a zis 
Ecclesiastul: „Iată sfîrşitul cuvîntului. Tot ceea ce ai auzit aceasta este: 
Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui! Acesta este lucru cuvenit 
fiecărui om” (Ecclesiastul 12:13).

acelora pentru care e plugărită

Zice că sufletul acelora pentru care se plugăreşte odrăsleşte şi naşte 
vieţuirea cea îmbunătăţită şi chiar acelora le este folositoare, adică oame
nilor care o au, fiindcă înşişi aceia ce rodesc fapta cea bună o şi do- 
bîndesc. Unii însă au înţeles zicerea „acelora” în loc de: „învăţătorilor”, 
fiindcă pentru învăţători „se plugăreşte” (adică se urmează) vieţuirea cea 
îmbunătăţită de către ucenici, de vreme ce învăţătorii dobîndesc fapta 
bună a ucenicilor ca pe a lor înşişi.1

1 Iar Icumenie zice că „plugarii” pentru care se plugăresc roadele duhovniceşti sînt 
Tatăl şi Fiul, „căci Tatăl Meu -  zice -  este Lucrătorul de pămînt (Plugarul)” (loan 15). 
Şi Fiul este semănător, căci zice: „A ieşit Semănătorul să semene sămînţa Sa” (Matei 
13). Aşadar pentru Dumnezeu se plugăresc roadele. Asemănînd aceasta, şi Apostolul
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se împărtăşeşte de blagoslovenie de la Dumnezeu;

Cu acest cuvînt, Apostolul îi loveşte pe Evreii elenizaţi1, care pun 
răsărirea şi odrăslirea roadelor în seama puterii fireşti a pămîntului, iar nu 
a Cuvîntului lui Dumnezeu, şi purtării Lui de grijă şi bunei Lui cuvîntări 
pe care a rostit-o: „Să odrăslească pămîntul verdeaţă de iarbă!” (.Facerea 
1:11). Fiindcă nici mîinile plugarilor nu sînt cele care fac roadele, ci totul 
este cu desăvîrşire al lui Dumnezeu, El fiind Cel ce blagosloveşte pămîn
tul şi care îi dă să aducă roade.

8. iar dacă odrăsleşte spini şi ciulini,

Nu a zis: „dacă rodeşte”, precum a zis mai sus despre verdeaţa cea fo
lositoare, ci: „odrăsleşte”, ca şi cum ar zice cineva că pămîntul clocoteşte 
şi revarsă afară spinii şi ciulinii ca pe o prisosinţă. Iar „spinii şi ciulinii” 
sînt grijile vieţii, şi amăgirea bogăţiei, şi fantezia slavei şi de obşte tot pă
catul. Însemnînd aceasta, şi David zicea: „M-am întors în ticăloşie, cînd 
se înfigeau în mine ghimpi” (.Psalm 51:4). Fiindcă păcatul nu doar că 
vine la ticălosul de păcătos, ci se înneacă în inima lui, şi -  de nu-1 va 
scoate îndată păcătosul cu totul -  ci va lăsa în inima sa vreun ghimp de-al 
lui -  acela îl va răni în lăuntru şi-i va pricinui chin şi durere prea-iute. De 
aceea, urmează că păcătosul are trebuinţă de multă silinţă ca să vindece 
rana păcatului. Păcatul este încă şi ciulin în trei comuri, pentru că, ori din 
care parte l-ar apuca omul, acela îl împunge şi îl răneşte, fiind urîcios şi 
dureros din toate părţile, căci îi pricinuieşte ruşine păcătosului şi în viaţa 
aceasta, şi mai ales în viaţa cea viitoare.2

zicea: „Iar acum, robindu-vă lui Dumnezeu, aveţi rodul vostru spre sfinţenie” (Romani 
6:22), căci viaţa cea îmbunătăţită pentru aceasta se plugăreşte, ca să-l plăcem lui 
Dumnezeu, învrednicindu-ne pentru ea de blagoslovenia Lui. (n. m.)

1 Evreii ce se răspîndiseră în jurul Mediteranei şi se pătrunseseră de păgînismul 
elinistic, ce cuprindea întregul panteism al lumii vechi, de la acela elin, pînă la cel in
dian, egiptean sau tracic (căci Alexandru Machidon -  întemeietorul împărăţiei eliniste, 
cuceritorul Indiei şi al Egiptului -  nu fusese altceva decît Trac, mama lui fiind chiar o 
destul de pricepută vrăjitoare a nu ştiu căror „mistere” dyonisiace). (n. aut.)

2 Pentru aceasta a zis marele Vasilie că „ruşinea pe care o vor suferi păcătoşii în 
cealaltă viaţă pentru păcatele lor este mai înfricoşată decît întunericul şi decît focul cel 
veşnic. Căci cei ce au făcut cele rele se vor scula din morţi spre ocară şi spre ruşine, 
privind întru sine ruşinea închipuirilor păcatelor săvîrşite. Aşadar mai înfricoşată este
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netrebnic este şi aproape de blestem,

Apostolul a zis că pămîntul cel bun şi aducător de roade se blagoslo
veşte de Dumnezeu, iar despre cel împietrit şi neroditor nu a zis că este 
„blestemat” de Dumnezeu, ci că e „aproape de blestem”. De ce? Ca să nu 
se deznădăjduiască păcătoşii, căci păcătosul cel împietrit, neroditor şi 
aproape de blestem, de ar voi, prin pocăinţă se poate face pămînt roditor 
de fapte bune, depărtîndu-se de blestemul dumnezeiesc.

al cărui sfirşit e spre ardere.

Pavel a spus şi acest cuvînt tot pentru a nu se deznădăjdui păcătoşii. 
Căci nu a zis că pămîntul cel neroditor „are să se ardă” negreşit, ci că 
sfîrşitul lui e „spre ardere”, anume: dacă pînă în sfirşit va rămîne păcătos 
şi neroditor, nearătînd pocăinţă, se va arde în gheena focului. Drept ace
ea, dacă ar voi, păcătosul se poate depărta de păcat şi astfel poate dezră
dăcina spinii păcatelor din inima sa, facîndu-se ales cu faptele cele bune 
şi luînd blagoslovenie de la Dumnezeu.

9. însă, deşi grăim aşa, sîntem încredinţaţi pentru voi, iubiţilor, de 
lucruri mai bune şi care sînt aproape de mîntuire.

După ce i-a mustrat şi i-a înspăimîntat îndestul pe Creştinii Evrei, 
dumnezeiescul Apostol îi îndulceşte şi îi vindecă acum, ca să nu-i facă 
leneşi şi trîndavi cu desăvîrşire. Căci acela care doar îl înfruntă pe omul 
trîndav şi leneş, fără a-1 mîngîia odată cu înfruntarea, îl face pe acela încă 
mai trîndav şi mai leneş. Deci Pavel le zice: Fraţii mei Creştini, zic aces
tea nu doar că v-aş mustra şi v-aş ocărî că sînteţi plini de spinii păcatelor, 
ci temîndu-mă să nu ajungeţi aşa. Căci nu a zis: „nădăjduim pentru voi 
cele bune”, ci: „sîntem încredinţaţi”, adică ştim cu adevărat şi cu încre
dinţare că nu sînteţi aşa de spinoşi precum scriem, ci mult mai buni şi că

ruşinea decît întunericul şi decît focul cel veşnic întru care vor veşnici păcătoşii, de 
vreme ce vor avea pururea în ochii lor urmele păcatului săvîrşit cu trupul ca pe o vopsea 
cu neputinţă de spălat, ce va rămîne necurmat întru pomenirea sufletului lor. Doar puţin 
însă dacă se vor apropia de lumina cea adevărată descoperindu-şi [păcatele] cele ascun
se, nu se vor duce cu feţele ruşinate” (tîlcuire la zicerea „Apropiaţi-vă de Dînsul şi vă 
luminaţi, şi feţele voastre nu se vor ruşina”, Psalmul 32)). (n. aut.)
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vă siliţi pentru mîntuirea voastră, chiar dacă v-am spus astfel de mustrări. 
Sau, Pavel zice acestea despre petrecerea lor, adică: Voi, fraţilor, nu sîn- 
teţi aşa de spinoşi, nici aproape de blestem şi spre arderea focului, pre
cum am zis, căci altă răsplătire vă este gătită vouă de la Dumnezeu, pen
tru viaţa voastră îmbunătăţită. Şi ascultă cele următoare1:

10. Căci Dumnezeu nu e nedrept, ca să uite lucrul vostru

O, cititorule! -  vezi cum, cu cuvîntul acesta, Apostolul i-a mîngîiat şi 
i-a împuternicit să nădăjduiască cele bune, aducîndu-le aminte de faptele 
dinainte şi de dreptatea lui Dumnezeu. Căci zice: Dacă Dumnezeu este 
drept -  precum şi este! -  negreşit El nu va uita lucrul vostru, şi milostivi
rea şi dragostea pe care aţi arătat-o către fraţii voştri, ci o va răsplăti cu 
plată veşnică. Nu vă împuţinaţi deci cu sufletul, fraţilor, ci nădăjduiţi cu 
adeverire întru cele bune, căci, drept fiind, Dumnezeu vi le va răsplăti. 
Prin unnare, cîte v-am zis, nu le-am zis cu înfruntare, căci ştiu că nu sîn- 
teţi vrednici de blestem, ci de blagoslovenie.

şi osteneala dragostei pe care aţi arătat-o întru numele Lui, pentru 
că aţi slujit şi slujiţi sfinţilor.

Cu cuvintele acestea, Pavel mărturiseşte că acei Creştini Evrei 
săvîrşiseră mari lucruri şi isprăvi, şi nu făcute prost, ci cu osîrdie. Căci a 
sluji cineva şi a osteni el însuşi pentru odihna fraţilor săraci, aceasta în
seamnă osîrdie şi fierbinţeală de suflet. Iar Apostolul numeşte „dragoste” 
milostenia pe care o arătaseră aceştia fraţilor ce aveau trebuinţă, dar nu 
oricum, ci „întru numele lui Dumnezeu”. Şi vezi aici -  o, cititorule! -  
prea-marea mîngîiere a celor ce miluiesc, pentru că aceştia -  zice Pavel -  
nu-i miluiesc pe oameni, ci pe însuşi Dumnezeu, aşa cum a zis şi Domnul 
în Evanghelie·. „Cîte aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi ai Mei mai mici, 
Mie Mi-aţi făcut” (Matei 25:40). Căci cel ce miluieşte pentru numele lui 
Dumnezeu şi poartă grijă de omul cel nedrept, pentru Dumnezeu poartă 
grijă de el şi îl miluieşte. Şi „sfinţi” îi numeşte pe credincioşii Creştini,

1 Despre aceasta, şi Teodorii zice că Apostolul, ca să nu pară că îi linguşeşte şi că nu 
îi laudă cu adevărat, le aduce aminte de bunătăţile pe care le isprăviseră mai înainte, 
pentru a-i face mai osîrdnici către cele dumnezeieşti, (n. aut.)
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pentru că fiecare credincios este simt, de ar fi chiar şi lumesc, căci zice: 
„Bărbatul necredincios se sfinţeşte prin femeia credincioasă, iar femeia 
necredincioasă se sfinţeşte prin bărbatul credincios” (1 Corinteni 7:4), 
credinţa fiind aceea care face sfinţenia. Drept aceea, să nu ne sîrguim a-i 
milui ca pe nişte sfinţi numai pe monahii săraci ce se află în pustie, ci şi 
pe fraţii săraci ce se află în lume. Pentru că sfinţi sînt pustnicii şi schitenii 
după credinţă şi după viaţă, dar sînt sfinţi şi cei lumeşti, după credinţă, iar 
mulţi dintre ei şi după viaţă.1 Vezi însă -  o, cititorule! -  cum îi înţelege 
Sfîntul Apostol pe Creştinii Evrei, fiindcă nu a zis că ei doar au slujit 
sfinţilor şi apoi au stat, ci a adăugat că „slujesc”, că nu au încetat adică, ci 
le slujeau şi atunci.

11. Dorim dar ca fiecare din voi să arate aceeaşi osîrdie, spre 
încredinţarea nădejdii pînă în sfirşit,

Ca şi cum ar fi zis cineva: O, fericite Pavele! -  pentru care pricină ne 
zici acum acestea? Mai sus ne-ai înfruntat atît de mult, numindu-ne „trîn- 
davi” şi „plini de spini”, iar acum ne lauzi?! La acestea, marele Apostol 
răspunde: Vă zic acum acestea dorind să săvîrşiţi astfel de faceri de bine 
şi în viitor. Iar cele de mai sus vi le-am zis nu pentru că v-aş fi mustrat 
pentru faptele voastre trecute, fiindcă acelea erau bune, ci pentru cele de 
faţă (căci acum v-aţi lenevit şi aţi răcit osîrdia voastră de mai înainte), 
temîndu-mă să nu faceţi aşa şi în viitor. Şi nu a zis: Voiesc ca fiecare din 
voi să arate şi în viitor această osîrdie, cuvînt ce este al stăpînirii învăţă
torilor, ci: „doresc”, cuvînt ce este al dragostei părinţilor către fii. Căci nu 
voiesc -  zice -  ca binele vostru să fie numai în cuvinte, ci sufletul meu 
doreşte şi se aprinde pentru sporirea voastră. Aceasta e înţelegerea zicerii 
„doresc”. Şi nu doresc aceasta -  zice -  pentru voi toţi la un loc, ci în chip

1 Pentru aceasta zice şi dumnezeiescul Hrisostom: „Să nu intrăm în închisoare numai 
atunci cînd vom vedea acolo monahi, iar dacă am vedea mirean să nu intrăm; sfînt şi 
frate este şi acesta. [...] Dar nu ştiu de unde a încăput şi de unde a apucat a se ţine 
obiceiul acesta. Căci cel care-i cecetează numai pe monahi şi numai acelora voieşte a le 
face bine -  încă şi pe aceia iscodindu-i şi zicînd: De nu va fi vrednic, de nu va fi drept, 
de nu ar face minuni, nu-i voi întinde mîna -  a pierdut cea mai mare parte a bunătăţii 
milosteniei. Şi chiar restul îl va pierde cu vremea, căci milostenia nu este cea care îi aju
tă [pe unii] care au isprăvit bunătăţi, ci cînd îi miluieşte pe cei greşiţi” (cuvîntul al 
10-lea la aceasta), (n. aut.)
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osebit pentru fiecare dintre voi. Iată cum purta grijă de trei ori fericitul 
Pavel pentru toţi -  şi pentru mici, şi pentru mari -  ştiindu-i pe Creştini cu 
amărunţime, pe fiecare dintre ei, la fel cum păstorul cel bun îşi ştie pe 
nume fiecare oaie. Căci ascultă-1 pe Parimistul zicînd: „Cu cunoştinţă să 
cunoşti sufletele turmei tale, să pui inima ta asupra cirezii tale!” {Pilde 
21:23). Şi pentru ce doresc aceasta? -  zice Apostolul. Ca să vă sîrguiţi 
„întru încredinţarea nădejdii”, arătîndu-vă adică osîrdia desăvîrşită şi 
plină de nădejdea mîntuirii voastre, pentru a nu vă păgubi. Vezi însă, iu
bitule, că Apostolul nu-i înfruntă pe ei învederat şi nu le zice: Voi v-aţi 
pierdut nădejdea mîntuirii voastre, aşadar îndreptaţi-vă şi veniţi la spori
rea voastră de mai înainte! Ci e ca şi cum le-ar zice acestea: Eu voiesc şi 
doresc să vă sîrguiţi totdeauna, facîndu-vă la fel de îmbunătăţiţi cum eraţi 
mai înainte şi rămînînd astfel şi în viitor.

12. ca să nu vă faceţi trîndavi,

Pavel face şi acest cuvînt spre vindecarea şi îndreptarea Creştinilor 
Evrei, fiindcă îl întinde spre vremea viitoare şi zice: „ca să nu vă faceţi 
trîndavi şi leneşi în viitor”, deşi mai sus vorbea la trecut, zicîndu-le: „v-aţi 
făcut trîndavi”, dar nu oricum, ci: „cu auzurile”, căci doar pînă la urechile 
lor stătuse trîndăvirea. Acum însă adaugă a le zice: Eu mă îngrijesc ca nu 
cumva trîndăvirea aceasta să ajungă chiar pînă la sufletul şi la inima voas
tră. Căci, aşa cum trupul e vătămat de nelucrarea nemişcării, tot astfel su
fletul e vătămat de nelucrarea celor bune, care îl face mai leneş.

ci următori ai celor ce au moştenit făgăduinţele prin credinţă şi 
îndelungă-răbdare.

Mai sus, Pavel le-a amintit credincioşilor Evrei de faptele bune pe care 
le isprăviseră mai înainte, neaducînd străine pilde de fapte bune, ci chiar 
pe ale lor. Iar acum îi suie şi la pilda faptei bune a strămoşului şi Patriar
hului lor Avraam. Căci, pentru a nu socoti ei că s-au defăimat şi au fost 
părăsiţi de Dumnezeu ca nişte nevrednici de vreun cuvînt, le arată că mai 
ales aceasta este însuşirea bărbaţilor viteji şi mari de suflet, a se ispiti şi a 
se necăji, şi că Dumnezeu aşa obişnuieşte a-i folosi pe prietenii Săi cei 
mari şi credincioşi. Căci, dacă Dumnezeu ar fi dat prietenilor Săi cele fă
găduite de îndată, nu s-ar fi arătat credinţa acelora prin răbdare. Fiindcă
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atunci se vede că cineva crede cu adeverire Dumnezeului ce a făgăduit, 
cînd va trece vreme multă, şi el, deşi nu primeşte făgăduinţele date de 
Dumnezeu, crede totuşi cu adeverire că le va primi şi nu se împuţinează, 
nici nu oboseşte cu sufletul. De aceea, Pavel le zice: Eu vă spun cuvintele 
acestea înfruntătoare ca să vă deştept să vă faceţi şi voi următori strămo
şilor voştri care au moştenit făgăduinţele lui Dumnezeu prin credinţă şi 
prin îndelungă-răbdare. Şi care sînt strămoşii aceştia? Apostolul îi va 
spune mai la urmă, în capitolul 11. Vezi însă -  o, cititorule! -  că Pavel a 
vorbit mai întîi de credinţă şi apoi de îndelunga-răbdare, pentru că 
aceasta din credinţă se naşte. Căci -  dacă cineva nu ar crede că Dumne
zeu îi va da făgăduinţele cu adeverire, aşa cum i le-a făgăduit -  nu ar răb
da şi nu ar îngădui îndelung.

13. Căci Dumnezeu, cînd i-a dat făgăduinţă luiAvraam, de vreme ce 
n-avea pe nimeni mai mare pe care să Se jure, S-a jurat asupra Sa,

14. zicînd: „Cu adevărat, binecuvîntînd, te voi binecuvînta, şi, 
înmulţind, te voi înmulţi" (Facerea 22:16).1

Măcar că aveau mulţi strămoşi care dobîndiseră făgăduinţele prin cre
dinţă, Apostolul i-a lăsat deocamdată pe ceilalţi, vrînd să îi arate mai în 
urmă, iar aici îl arată doar pe Avraam. Întîi, pentru vrednicia şi mărimea 
lui, acesta fiind coroana Patriarhilor. Iar al doilea, fiindcă Avraam, prin 
credinţă, s-a învrednicit mai mult decît toţi ceilalţi de făgăduinţele lui 
Dumnezeu. Şi, prin pilda acestuia, Pavel le arată Creştinilor Evrei că nu

1 Fiindcă mulţi, luînd prilej din cuvintele acestea ale lui Dumnezeu, vor a se jura, în
ţeleptul Fotie surpă acest prilej al lor, tîlcuind zicerea aşa: „Deci ce este aceasta: «M-am 
jurat asupra Mea»? -  pe care o zice Domnul. Aceasta e în loc de: Puterea jurămîntului le 
este oamenilor adeveritoare făgăduinţei, dar nu tot aşa este necălcarea făgăduinţei Mele. 
Căci de multe ori, făcîndu-se mai înainte jurămînt, fie nestatornicia socotinţei, fie 
curgerea materiei şi nestatornicia lucrurilor pămînteşti strică jurămîntul cu călcarea lui, 
curmînd statornicia socotinţei celor ce s-au jurat. Dar nimic nu este astfel chiar la simpla 
făgăduinţă a lui Dumnezeu [...]. Căci dumnezeiasca făgăduinţă este mai presus de tot 
jurămîntul, chiar nefăcînd Dumnezeu vreun jurămînt. El obişnuieşte însă a adauga şi a 
rîndui aceasta: «Asupra Mea M-am jurat», mai ales înainte de făgăduinţele Sale, ori a 
celor dătătoare de cele întristătoare şi îngrozitoare, ori a acelora pricinuitoare de bucurie 
şi de veselie. Prin urmare, în deşert năzuiesc la forma cuvîntului cei ce obişnuiesc a face 
jurăminte, căci nicăieri nu S-a văzut Dumnezeirea întrebuinţînd jurăminte sau adevăruri 
hotărîtoare” (Amfilohia, întrebarea 195). (n. aut.)
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se cuvine a se împuţina cu sufletul, ci a îngădui lui Dumnezeu, Care obiş
nuieşte a nu da cele făgăduite curînd, ci după trecere de vreme. Dar cînd 
s-a jurat asupra Sa Dumnezeu? Cînd a zis către Avraam -  după ce acela 
făcuse ascultare, voind să-l jertfească pe fiul său: „Asupra Mea M-am ju
rat -  zice Domnul” (Facerea 22:6).

Dar cineva poate zice că şi graiul: „cu adevărat” este jurămînt pe care 
Dumnezeu îl face asupra Sa, zicerea fiind adverb mărturisitor al adevă
rului, iar adevărul cine este altul, decît numai Dumnezeu? Aşa obişnuieş
te a zice şi Domnul în Noul Testament, în prea-multe locuri: „Amin, 
amin! -  zic vouă” (loan 5:19; 6:26; 8:34; 10:1; 12:24; 13:16; 14:12; 
16:20). Şi, cu cuvîntul acesta, [Domnul] face acelaşi jurămînt pe care l-a 
făcut şi Părintele în Testamentul Vechi, de vreme ce Dumnezeu, neavînd 
pe nimeni altul mai mare decît Sine, ca să Se jure pe acela, jură asupra 
Sa. Măcar că unii1 zic că Cel ce i-a vorbit atunci lui Avraam a fost Fiul. 
Căci Scriptura spune că Jngerul a zis către Avraam”, iar „înger” nu S-ar 
fi numit Dumnezeu Tatăl, ci Fiul, Care -  după Isaia este „înger al sfa
tului cel mare” (Isaia 9:6).2

15. Şi aşa, îndelung răbdînd, Avraam a dobînditfăgăduinţa.

Pentm ce zice Pavel aproape de sfîrşitul epistolei acesteia că strămoşii 
nu au primit făgăduinţele, ci le-au privit de departe şi le-au dorit, iar 
acum zice aici că „Avraam a dobîndit făgăduinţa”? Spre desluşirea ne
dumeririi acesteia răspundem că Pavel nu vorbeşte despre aceleaşi lucruri

1 Şi marele Vasilie zice că Cel ce i S-a arătat lui Moisi (în rug) şi lui Iacov, încă şi 
lui Avraam, a fost Fiul lui Dumnezeu, de vreme ce se scrie că li S-a arătat „înger şi 
Dumnezeu”: „Deci este vădit fiecăruia că, acolo unde se zice: «înger şi Dumnezeu», e 
numit însuşi Cel unul născut, Care, arătîndu-Se oamenilor, a vestit sfinţilor voia Părintelui 
Său” (cuvîntul al 2-lea asupra lui Evnomie). încă şi Sever zice aceasta (foaia 576 şi 578, în 
tomul 1 al şirului celor 5 cărţi). Despre aceasta cîntă şi Biserica, în cîntarea a cincea, glasul 
al doilea, a canoanelor Treimii: „Lui Moisi în rug arătîndu-Te în chip de foc, înger al 
Părintelui Te-ai numit, Cuvinte!”; iar întîia cîntare a glasului şapte zice: „Arătîndu-Te în 
rug lui Moisi, Cuvinte al lui Dumnezeu, ca un foc curăţitor.” [...] (n. aut.)

2 Iar Teodorit tîlcuieşte zicerea aceasta în scurt şi luminat: „Pavel a arătat adevărul 
Celui ce a făgăduit. Căci Dumnezeu -  zice -  nu avea nimic mai presus de Sine, încît 
martor a fost jurămîn tul că S-ajurat asupra Sa. Totuşi, chiar făgăduind cu jurămînt, nu a 
împlinit făgăduinţele îndată, ci Patriarhul a avut trebuinţă de multă îngăduire, văzînd 
adevărul făgăduinţei după prea-multă vreme.” (n. aut.)
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aici şi acolo. Căci aici vorbeşte despre făgăduinţele cele bune pe care le-a 
dobîndit Avraam în viaţa aceasta, după îndelungata vreme a vîrstei sale, 
cum a fost: a naşte fii, şi a se hrăni în bune bătrîneţi şi altele. Iar acolo 
vorbeşte despre bunătăţile cereşti, pe care încă nu le-a dobîndit. însă Pa
vel le scrie pe amîndouă -  şi că Avraam a dobîndit făgăduinţele, şi că nu 
le-a dobîndit -  pentru mîngîierea Creştinilor celor împuţinaţi cu sufletul. 
Anume: pentru a ne mîngîia că vom dobîndi făgăduinţele, dacă vom răb
da şi noi, aşteptînd îndelung; iar apoi, pentru a învăţa noi că -  de vreme 
ce nici Avraam nu a dobîndit făgăduinţele, deşi a murit cu atîţia ani mai 
înainte -  cum nu am fi noi fără de minte mîhnindu-ne şi scîrbindu-ne că 
nu primim încă dumnezeieştile făgăduinţe? Vezi însă, iubitule, că Pavel a 
zis că Avraam a dobîndit făgăduinţele răbdînd îndelung, ca să arate cît de 
mare este puterea îndelungii-răbdări şi a îngăduirii şi, pe lîngă acestea, să 
arate că nu numai făgăduinţa lui Dumnezeu a isprăvit totul, ci şi îndelun- 
ga-răbdare şi îngăduirea lui Avraam. Iar cu acest cuvînt cerescul călător 
îi înspăimîntă pe Creştinii Evrei, căci le dă să înţeleagă că, aşa cum înde- 
lunga-răbdare şi îngăduirea dobîndeşte făgăduinţa, tot astfel, dimpotrivă, 
împuţinarea de suflet şi nerăbdarea duce la lipsirea de făgăduinţă. Aşa s-a 
întîmplat norodului israilitean, care, împuţinîndu-se cu sufletul şi nerăb- 
dînd, nu a dobîndit făgăduinţa lui Dumnezeu, adică moştenirea Ierusali
mului, ci toţi au murit în pustie. Dar cineva ar zice: Atunci cum sfinţii şi 
drepţii Legii celei Vechi, cu toate că au răbdat îndelung şi au îngăduit, nu 
au căpătat făgăduinţele, precum zice Apostolul la sfîrşitul trimiterii aces
teia? Răspundem că, deşi nu le-au dobîndit încă, le vor dobîndi însă după 
învierea din morţi. Iar acei cîrtitori Israiliţi împuţinaţi cu sufletul nu le-au 
dobîndit nici atunci, şi nu le vor dobîndi nici în viitor.

16. Căci oamenii se jură pe cel mai mare şi jurămîntul este sfîrşitul 
a tot cuvîntul lor de prigonire, spre adeverire.

Oamenii -  zice -  obişnuiesc a se jura pe lucrul lor cel mai mare şi, 
cînd se face jurămîntul, acesta stinge toată zicerea împotrivă şi adevereşte 
pricina pentru care a fost făcut, şi nici o îndoială nu rămîne mai mult. 
Căci multe se zic mai înainte împotrivă de către clevetitori, iar la sfîrşit, 
cînd se face jurămîntul, se adeverează cele clevetite şi se dezleagă toată 
îndoiala.

107



TÎLCUIREA EPISTOLEI CĂTRE EVREI

17. Intru care Dumnezeu, voind să arate şi mai mult moştenitorilor 
făgăduinţei nestrămutarea sfatului Său, a mijlocit jurămînt

Adică: Pentru aceasta (căci asta însemnează zicerea „întru care”), Se 
jură Dumnezeu: anume fiindcă la oameni jurămîntul pricinuieşte toată în
credinţarea şi adeverirea. Sau, zicerea „întru care” este în loc de: întru a 
Se jura asupra Sa, Dumnezeu a arătat că va face cele făgăduite cu covîr- 
şire, şi cu adevărat şi fără strămutare. Căci se cuvenea ca Dumnezeu să 
fie crezut de către oameni şi fără jurămînt, de vreme ce El este adevărat şi 
nu poate minţi. Dar, pentru neputinţa noastră, Dumnezeu face pogoră- 
mînt şi nu Se uită la vrednicia şi la marea Sa cuviinţă dumnezeiască; ci, 
pentru a ne îndupleca şi a ne încredinţa pe noi, oamenii, primeşte şi sufe
ră a face jurămînt, zicînd lucruri nevrednice de dumnezeiasca Sa mărire. 
Deci zice: Credincioşii moştenitori ai făgăduinţei date de Dumnezeu lui 
Avraam sîntem noi, cei care ne-am blagoslovit întru sămînţa lui Avraam, 
sămînţă care este Hristos. Şi vezi, iubitule, cum Pavel zice că „a mijlo
cit”, ca să arate că şi atunci S-a făcut mijlocitor între Dumnezeu şi oa
meni tot Fiul, fiindcă Dumnezeu-Părintele Se jura şi-i făgăduia lui Avra
am prin Fiul, de vreme ce El este Cuvîntul [Său].

18. Ca, prin două lucruri nestrămutate, întru care e cu neputinţă a 
minţi Dumnezeu,

Prin care „două lucruri”? Unul, acela de a vorbi Dumnezeu simplu şi a 
făgădui numai; iar al doilea, a adăuga El şi jurămînt la făgăduinţa Sa, de 
vreme ce oamenii socotesc jurămîntul un lucru mai de crezut şi mai ade
vărat. Iar zicerea „întru care” e în loc de: „din care”, adică: Din care aces
te două lucruri se arată prea de crezare făgăduinţa lui Dumnezeu, căci e 
cu neputinţă ca El să mintă. Deci -  aşa cum Pavel zice aici că Dumnezeu 
S-a jurat făcînd pogorămînt pentru neputinţa noastră (cu toate că a Se 
jura îi este nepotrivit Lui) -  tot astfel a zis şi mai sus că „S-a învăţat răb
darea din cele ce a pătimit”, fiindcă oamenii socotesc că aceasta e vredni
că de crezare, anume a cunoaşte cineva lucrul cu ispita şi cu cercetarea.

noi, cei ce am năzuit, să avem mîngîiere tare spre a ne ţine de 
nădejdea ce ne zace înainte,
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Adică: Pentru aceasta a făgăduit şi S-a jurat Dumnezeu lui Avraam, ca 
noi, moştenitorii credinţei şi ai făgăduinţei lui Avraam, să avem mare în
demnare şi mîngîiere; căci Dumnezeu a făcut jurămîntul mai mult pentru 
noi -  adică pentru încredinţarea noastră, a celor ce am alergat şi am cre
zut într-Insul -  decît pentru Avraam. Dar în ce avem noi îndemnarea şi 
mîngîierea aceasta? întru a ţine -  zice -  „nădejdea ce ne zace înainte”. 
Adică: din acele făgăduinţe pămînteşti date atunci lui Avraam, să ne în
credinţăm de cele cereşti şi să nu ne îndoim de fiitoarele bunătăţi pe care 
nădăjduim să le căpătăm; ci, ţinîndu-ne cu încredinţare nădejdea, să nu 
fim necredincioşi, văzînd că nădejdea aceasta şi făgăduinţele lui Dumne
zeu nu se împlinesc, de vreme ce -  după acelaşi Apostol -  „nădejdea care 
se vede nu este nădejde” (Romani 8:24). Aşadar, făgăduinţa dată lui 
Avraam cu jurămînt ne-a fost dată şi nouă, Creştinilor care am crezut în 
Hristos, Cel ce este „sămînţă a lui Avraam”, precum s-a zis mai sus.

19. pe care o avem ca o ancoră a sufletului încredinţată şi 
adevărată,

Zice: Noi, Creştinii, avem această făgăduinţă a bunătăţilor fiitoare ca 
pe o ancoră adevărată şi întărită. Căci, aşa cum ancora ţine corăbiile cu 
întărire în vremea furtunilor -  tot astfel şi nădejdea cea adevărată îi face 
statornici şi răbdători pe Creştinii care se clătină de ispite. însă Apostolul 
nu a zis doar „ancoră”, ci: „ancoră neclintită şi adevărată”, pentru că este 
şi ancoră ce nu poate ţine cu încredinţare. Şi, după cuviinţă şi în chip în
ţelept, dumnezeiescul Apostol nu a adus aici ca pildă temelia, ci ancora. 
Pentm că temelia se aduce spre pilda celor foarte statornici şi filosofi, 
adică a oamenilor răbdători; iar ancora se aduce spre pilda celor ce se cla
tină şi a celor ce au furtuni şi tulburări, aşa cum erau Evreii ce crezuseră, 
care se tulburau de ispite.1

care intră întru cele mai din lăuntru de catapeteasmă,

1 Iar Teodorii aduce şi altă asemănare a ancorei cu nădejdea, anume că -  aşa cum 
ancora, ascunsă fiind în fundul mării, nu lasă a se clăti corăbiile -  tot astfel şi nădejdea 
pentru cele viitoare -  ascunsă fiind în lăuntru, în adîncul inimii noastre, nu lasă ca sufle
tele noastre să fie tulburate de ispite, (n. aut.)

109



TÎLCUIREA EPISTOLEI CĂTRE EVREI

Mai sus, Pavel a zis: îngăduiţi, fraţilor, şi veţi dobîndi cu adevărat bu
nătăţile nădăjduite! Iar acum, încredinţîndu-i mai desăvîrşit, zice că încă 
de acum avem să dobîndim aceste bunătăţi viitoare, prin nădejde. Pentru 
că nădejdea noastră, intrînd în cer (căci cerul îl numeşte „catapeteasmă”), 
face să ne aflăm întru bunătăţile făgăduite de Dumnezeu, deşi ne aflăm 
încă aici jos, pe pămînt, şi nu le-am dobîndit încă cu fapta. Fiindcă cerul 
şi bunătăţile cereşti ni le-a făgăduit Domnul în fericirile ce sînt în Evan
ghelie (Matei 5). Căci, atît de mare putere are nădejdea, încît îi face ce
reşti pe pământeni; şi, aşa cum în Cortul cel vechi al lui Moisi era catape
teasma aceea ţesută (adică perdeaua) care despărţea Sfintele Sfintelor de 
restul cortului, tot astfel şi cerul este ca o catapeteasmă (adică o perdea) 
care le desparte pe cele de jos şi pămînteşti de cele dumnezeieşti şi cereşti.

20. unde Iisus a intrat ca înainte-mergător pentru noi,

După ce a zis mai sus că nădejdea noastră intră în cer, dumnezeiescul 
Apostol adeverează acum şi încredinţează aceasta aici prin înseşi lucru
rile, anume că şi Hristos a intrat în partea „catapetesmei” celei mai din lă- 
untru, adică a cerului. Şi nu doar că a intrat, ci a făcut aceasta „ca înain
te-mergător”, adică El a deschis calea şi a intrat într-însul mai întîi, ca şi 
noi, Creştinii, să intrăm în urma Lui. Căci înainte-mergătorul este al uno
ra care îi urmează, şi osebirea dintre înainte-mergător şi următorii lui nu 
este atît de mare, cum nu este nici aceea dintre loan şi Hristos, Care a fost 
următor al mergătorului înainte loan. De aceea -  zice -  nici voi, fraţii 
mei, să nu vă scîrbiţi, căci veţi intra curînd acolo unde este şi Hristos, 
înainte-mergătorul nostru.

Şi Apostolul nu s-a îndestulat a zice numai „înainte-mergător”, ci a 
adăugat şi aceasta: „pentru noi”, spre mai multă încredinţare, ca şi cum ar 
zice aşa: Hristos nu avea trebuinţă să intre întru cele mai din lăuntru ale 
cerului, căci cum ar fi avut trebuinţă El, Care este Dumnezeu şi Se află în 
tot locul? Ci, precum a purtat trup pentru noi, tot astfel a şi intrat întru 
ceie mai din lăuntru ale cerului pentru noi, ca să ne deschidă calea. Drept 
aceea, numaidecît avem să intrăm şi noi în cer. Pentru aceasta zicea şi 
Domnul: „în casa Tatălui Meu multe locaşuri sînt. Iar de nu, v-aş fi spus. 
Mă duc să vă gătesc loc. Şi dacă Mă voi duce şi vă voi găti loc, iarăşi voi 
veni şi vă voi lua la Mine, ca să fiţi şi voi unde sînt Eu. Şi unde Mă duc 
Eu, voi ştiţi şi ştiţi şi calea” (loan 14:2-4). Ori, zicerea „pentru noi” se în-
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ţelege în loc de: Pentru aceasta a intrat Hristos întîi-mergător în cer, anu
me pentru a mijloci şi a sta către Părintele pentru noi, precum şi arhiereul 
intra o dată în an întru Sfintele Sfinţilor, ca să-L îmblînzească pe Dumne
zeu pentru păcatele norodului.

aflîndu-Se arhiereu în veac, după rînduiala lui Melhisedec.

Şi acest cuvînt este prea-mare mîngîiere Creştinilor, adică a fi Hristos 
arhiereul nostru sus, iar nu jos, aşadar cu mult mai bun decît arhiereii 
Evreilor, după osebite chipuri: 1) după rînduială, fiindcă nu a fost arhie
reu după rînduiala arhiereilor acelora, ci după a lui Melhisedec; 2) după 
chip deosebit, căci nu este arhiereu în cortul cel de jos, făcut de mîini, ci 
în cerul cel de sus, nefacut de mîini; 3) după Testament, fiindcă Hristos a 
fost arhiereu al Testamentului celui mai mare şi mai desăvîrşit decît cel 
vechi, adică al celui nou; 4) după stârnirea vremii, căci Hristos nu este 
arhiereu vremelnic, ci veşnic1; 5) după faţă [„persoană”, n. m.], căci Hris
tos e Fiu al lui Dumnezeu, iar nu om gol, precum erau ceilalţi arhierei. 
Drept aceea -  zice Apostolul -  pentru toate aceste covîrşiri ale arhiereu
lui nostru Hristos, se cuvine a vă bucura, fraţilor, nu a vă întrista. însă să 
ştii -  o, cititorule! -  că, aşa cum Hristos S-a făcut arhiereu pentru omeni
rea cu care S-a îmbrăcat, în acelaşi chip şi toate acestea următoare pe 
care le-am zis despre arhieria Lui se zic pentru aceeaşi omenire a lui 
Hristos, iar nu pentru dumnezeirea Sa.

1 Şi Teodorii zice că Hristos este arhiereu veşnic, dar nu pentru că aduce jertfe, 
fiindcă o singură dată a adus jertfa, pe însuşi trupul Său pe cruce, ci pentru că îi aduce 
Părintelui, ca un mijlocitor, pe cei ce cred întru El. Despre aceasta zice Pavel în alt loc: 
„Printr-însul avem apropierea amîndouă părţile, întru un Duh, către Părintele” (Efeseni 
2:18). Şi Domnul zice, în Evanghelii·. „Nimeni nu vine către Părintele decît numai prin 
Mine” (loan 14:6). Acelaşi Teodorit adaugă că Apostolul a pomenit mai sus de jurămîn- 
tul făcut de Dumnezeu lui Avraam ca să arate nestrămutarea sfatului lui Dumnezeu şi, 
împreună cu aceasta, să dea de înţeles şi să dovedească adevărul şi nestrămutarea arhie- 
riei lui Hristos după rînduiala lui Melhisedec, de vreme ce pentru arhieria aceasta a lui 
Hristos a făcut Dumnezeu jurămîntul, „căci -  zice -  S-a jurat Domnul, şi nu Se va căi: 
Tu eşti preot în veac, după rînduiala lui Melhisedec” (Psalm 109, stih 4). (n. aut.)
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1. Căci acest „Melhisedec” -  împărat al Salimului, preotul 
Dumnezeului celuiprea-înalt care l-a întîmpinatpe Avraam cînd 
s-a întors de la tăierea împăraţilor şi l-a blagoslovit,

2. căruia Avraam i-a împărţit zeciuială din toate (Facerea 14:18) -

Cu cuvintele acestea, Apostolul urmăreşte să dovedească micşorarea 
Vechiul Testament faţă de acela nou, şi, dimpotrivă, covîrşirea acestuia 
nou asupra aceluia vechi. Aceasta a arătat-o şi la începutul epistolei 
acesteia, cînd a zis că Dumnezeu le-a grăit celor vechi prin Prooroci, ro
bii Săi, iar nouă, fiilor darului, ne-a grăit prin Fiul Său. Dar -  pentru ne
putinţa celor ce auzeau, fiindcă se împuţinaseră cu sufletele din pricina 
ispitelor -  Pavel a mîngîiat împuţinarea lor de suflet cu cuvintele mai di
nainte, iar acum, după ce i-a mîngîiat şi i-a îmbărbătat destul, aduce iarăşi 
în mijloc cuvîntul şi învăţătura că Testamentul acesta nou îl covîrşeşte pe 
cel vechi. Şi vezi înţelepciunea lui Pavel! El arată că Melhisedec, care era 
închipuire a lui Hristos, îl covîrşea pe Avraam: căci, dacă nu l-ar fi covîr- 
şit, nu l-ar fi blagoslovit pe acesta şi nu ar fi luat zeciuială de la dînsul. Şi, 
de vreme ce preoţii Legii Vechi se trăgeau din Avraam, e arătat că Melhise
dec îi covîrşea şi pe aceia: căci, blagoslovindu-1 pe strămoşul lor Avraam 
şi luîndu-i zeciuială, îi blagoslovea şi le lua zeciuială totodată şi preoţilor 
ce se trăgeau din Avraam. Prin urmare, dacă Melhisedec, închipuirea lui 
Hristos, îi covîrşea pe preoţii Legii într-atît, cu mult mai vîrtos îi covîrşea 
pe ei Hristos, întîiul chip al lui Melhisedec şi „Melhisedecul” cel adevărat 
şi cu fapta! Aceasta este toată noima şi înţelegerea acestei ziceri aposto- 
leşti. Iar Apostolul a scurtat istoria despre Melhisedec arătată de Dumneze
iasca Scriptură, pe care o alegoriseşte tainic şi duhovniceşte [aşa]:

se tîlcuieşte mai întîi „împărat al dreptăţii”,

De aici, Pavel începe să arate în ce chip a fost Melhisedec închipuire a 
lui Hristos. Şi mai întîi zice: O, cititorule! -  de la însuşi numele lui Mel
hisedec învaţă-te amărunţimea asemănării dintre Melhisedec şi Hristos, 
căci „melhi” va să zică „împărat”, iar „sedec” va să zică dreptate. Şi care
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altul este împărat al dreptăţii afară de Domnul nostru Iisus Hristos? Pen
tru aceasta a zis Proorocul Maleahi, din partea lui Hristos: „Şi vă va ră
sări vouă, celor ce vă temeţi de numele Meu, soarele dreptăţii” (Maleahi 
4:2). Şi Pavel zice, în altă parte: „Care ni S-a făcut înţelepciune, şi drep
tate, şi sfinţenie şi izbăvire de la Dumnezeu” (1 Corinteni 1:30).

iar apoi „împărat al Salini ului”, care înseamnă „împărat al păcii”;

Şi de la cetatea al cărei împărat era Melhisedec învaţă-te -  o, citito
rule! -  că acesta a fost închipuire a lui Hristos, căci „salim” va să zică 
„pace”1. Şi care altul este „împărat al păcii” afară de Hristos, Care a îm
păcat cele ce sînt în ceruri cu cele de pe pămînt? -  după acelaşi Pavel 
(Coloseni 1:20). Dar nici unui om simplu nu i se potriveşte numele de 
„împărat al dreptăţii” şi „împărat al păcii”, decît numai Dumnezeului-om 
Hristos; căci Melhisedec era numit astfel doar cu numiri goale, iar Hris
tos le are cu lucrul şi cu adevărul.

3. fără de tată, fără de maică, fără genealogie2;

1 Cetatea Salim este chiar Ierusalimul însuşi, iar pentru ce se numeşte aşa, vezi la sub- 
însemnarea zicerii; „[...] iar Ierusalimul cel de sus este slobod” (Galateni 4:27). (n. aut.)

2 Lîngă cele ce au să se spună de către purtătorul de Dumnezeu Maxim la tîlcuirea 
acestei ziceri apostoleşti, să se adauge şi aceasta, anume că oricine se poate face fără de 
tată, fără de maică şi fără genealogie, ca Melhisedec: „Tot cel ce şi-a omorît mădularele 
cele de pe pămînt, şi a stins toată cugetarea trupului său şi s-a lepădat cu totul de toată 
atîmarea către trup, prin care se împarte de către noi dragostea îndatorată doar lui Dum
nezeu, şi care s-a lepădat de toate cunoştinţele trupului şi ale lumii pentru danii dum
nezeiesc [...], unul ca acesta se face «fără tată, şi fără maică şi fără genealogie», ase
menea marelui Melhisedec, neavînd cum a se mai ţine de trup şi de fire, pentru unirea ce 
s-a făcut cu Duhul” (capitolul 205 din suta a şaptea din cele teologice).

Şi vrednică de ştiinţă este istoria scrisă în Pateric despre Melhisedec. Căci Avva Da
niil a povestit că un bătrîn purtător de semne (poate făcător de minuni) zicea, din simpli
tate, că Melhisedec este „fiul lui Dumnezeu”. Aflînd această greşită cugetare a bătrînu- 
lui, dumnezeiescul Chirii al Alexandriei l-a îndreptat pe bătrîn într-un chip înţelept. 
Anume, ştiindu-1 pe acela că este om purtător de semne şi că avea multă îndrăznire către 
Dumnezeu, s-a făţămicit că şi el însuşi avea acea greşită cugetare. Prin urmare, chemîn- 
du-1 pe bătrîn, i-a zis: „Avva, socotesc că Melhisedec este Fiul lui Dumnezeu. Deci te 
rog să te rogi lui Dumnezeu să te încredinţeze dacă această socoteală a mea este adevă
rată.” Iar bătrînul, ascultînd cu bucurie, L-a rugat pe Dumnezeu trei zile, ca să-l încre-
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Iată -  o, cititorule! -  învaţă-te şi altă asemănare a lui Melhisedec cu 
Hristos. Căci, aşa cum Melhisedec era iară tată şi fără maică -  nu pentru 
că nu ar fi avut tată şi maică (avînd şi el născători, ca oricare din ceilalţi 
oameni), ci pentru că „nu avea genealogie” (adică nu i s-a numărat nea
mul în Dumnezeiasca Scriptură şi numele născătorilor săi nu s-au pome
nit într-însa precum numele născătorilor celorlalţi drepţi -  deci aşa cum 
Melhisedec a fost fără de tată şi fără de maică, asemenea a fost şi Hristos. 
Căci Hristos a fost fără de tată după vremelnica naştere de jos, de vreme 
ce S-a născut după trup doar din Fecioara Maria, mama Sa; iar fără maică 
era după naşterea cea de sus şi mai înainte de veacuri, fiindcă după dum
nezeire S-a născut doar din Tatăl, mai înainte de toate veacurile, în chip 
negrăit şi nepriceput.

Hristos este încă şi „fără genealogie”, precum a fost şi Melhisedec, 
fiindcă -  după Isaia -  „neamul Lui cine îl va povesti?” (Isaia 13:8). Căci 
şi Părintele cel de sus Care L-a născut este netîlcuit, şi însuşi chipul naş
terii Lui celei mai înainte de veac este nepriceput. Şi nici maica ce L-a 
născut aici, jos, nu cade sub socoteală de om după chipul în care L-a năs
cut, fiindcă nimeni nu poate înţelege cum, fecioară fiind, L-a zămislit 
fără sămînţă, cum L-a purtat fără de osteneală, cum L-a născut fără de 
dureri şi stricăciuni! -  şi altele ca acestea. Deci Hristos este cu adevărat 
fără tată şi fără de mamă1 cu lucrul, iar Melhisedec nu a fost cu adevărat 
fără tată şi fără mamă cu lucrul, căci aceasta este cu neputinţă, ci pentru 
faptul că numele născătorilor lui nu sînt pomenite în Dumnezeiasca 
Scriptură. Drept aceea, zicerea „fără genealogie” este tălmăcitoare a zice
rii „fără de tată şi fără de maică”, de parcă Apostolul ar zice: L-am numit

dinţeze despre aceasta. Iar Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui şi l-a încredinţat. Drept 
aceea, bătrînul, întorcîndu-se cu bucurie la Sfintul Chirii, a zis: „Stăpîne, am fost încre
dinţat de Dumnezeu că Melhisedec nu este fiul lui Dumnezeu, ci om ca şi ceilalţi oa
meni. Căci, în vreme ce mă rugam pentru aceasta, Dumnezeu mi i-a arătat pe toţi stră
moşii, de la Adam pînă la Melhisedec, unul cîte unul. Şi, cînd a venit înaintea mea Mel
hisedec, îngerul mi-a zis: «Acesta este Melhisedec.» Drept aceea, m-am încredinţat că 
el este om, iar nu Fiul lui Dumnezeu.” Şi aşa, cu acest fel de meşteşug înţelept, Sfintul 
Chirii l-a îndreptat pe bătrîn. Şi însuşi dumnezeiescul Chirii îi mustră în scrierile sale pe 
unii care au socotit că Melhisedec a fost înger, iar nu om. (n. aut.)

1 De aceea a zis pentru Hristos şi Teologul Grigorie: „«Melhisedec» se socoteşte Cel 
ce Se naşte fără de maică şi fără tată Se face: fără de maică mai întîi, fără tată a doua 
oară” (Cuvînt la Naşterea Domnului), (n. aut.)



CAPITOLUL VII

pe Melhisedec „fără tată şi fără mamă” ca pe unul fără genealogie, fiind
că neamul lui nu se pomeneşte în Dumnezeiasca Scriptură.

neavînd nici început de zile, nici sfîrşit de viaţă; ci, asemănat cu Fiul 
lui Dumnezeu, rămîne preot pururea.

O, cititorule! -  şi acest cuvînt îl vei înţelege la fel cu cele de mai îna
inte. Căci Melhisedec, fiind om, a avut şi început de zile şi sfîrşit de via
ţă, cu adevărat. însă, după ceea ce nu ştim -  nici cînd s-a născut, nici cînd 
a murit, fiindcă nu am învăţat aceasta de la Scriptură -  după cunoştinţa 
noastră aşadar, Melhisedec nu are nici început, nici sfîrşit.1 Iar Hristos, ca

1 Iar purtătorul de Dumnezeu şi cel cu adevărat numit „marele Maxim” tîlcuieşte zi
cerea „Melhisedec, cel fără tată şi fără mamă” foarte înalt şi după dumnezeiască cu
viinţă: „Se scrie că marele Melhisedec -  cel «fără tată, fără maică şi fără genealogie» -  
nu a avut nici început de zile, nici sfîrşit de viaţă, precum a arătat adevăratul cuvînt al 
purtătorilor de Dumnezeu bărbaţi, nu pentru firea cea zidită, care ar fi început a fi şi ar fi 
venit în fiinţă dintre cele ce nu erau; ci pentru darul cel dumnezeiesc, şi nezidit şi care 
de-a pururea este mai presus de toată firea şi de toată vremea, din Dumnezeu, Cel ce 
este de-a pururea” (din Teorii). Şi iarăşi: „Dumnezeiescul Melhisedec le-a făcut pe toate 
înţelepţeşte, după Dumnezeu şi după teorie [«vedere duhovnicească», n. m.], înălţîn- 
du-şi mintea către razele cele dumnezeieşti, şi fără de început şi nemuritoare ale lui 
Dumnezeu-Tatăl, nerămînînd întru nici una din făpturile întru care se vede vreo mărgi
nire. Şi s-a născut din Dumnezeu prin Cuvînt, după darul Duhului, şi poartă întreagă şi 
adevărată întru sine asemănarea lui Dumnezeu care l-a născut. Fiindcă orice naştere are 
fiinţă a-1 săvîrşi pe cel născut întocmai cu cel ce l-a născut; căci «cel ce s-a născut din 
trup -  zice -  trup este, şi cel născut din duh, duh este» (loan 3:6). Şi, iarăşi, Melhisedec 
s-a făcut «fără început şi fără sfîrşit», nemaipurtînd întru sine viaţa cea vremelnică -  
aceea ce se mişcă, şi are început şi sfîrşit şi suferă multe patimi -  ci doar pe aceea dum
nezeiască şi pururea-vecuitoare a Cuvîntului, Ce locuia într-însul şi care nu Se mărgi
neşte de moarte.”

Iar Icumenie zice că Melhisedec a fost Hananeu după neam, precum se înţelege de la 
locul al cărui împărat era şi de la cei pe care îi avea de un hotar cu el. Fiindcă era îm
părat al „Salimului”, adică al celui ce acum se numeşte „Ierusalim” şi era megieş cu So- 
domenii şi aproape de Avraam, cel ce locuia lîngă stejarul Mamvri. Iar Teodorii mai 
zice: „Pare să fi fost din neamurile care locuiau Palestina, căci al acelora s-a întîmplat a 
fi împărat şi preot.” Iar dumnezeiescul Epifanie zice despre Melhisedec aşa: „Tatăl şi 
maica lui Melhisedec se pomenesc de către oarecari, însă după zicerile Scripturii nu sînt 
arătaţi. Ci unii au zis că tatăl lui s-ar fi numit «Iracla» iar maica lui «Astorot», pe care o 
mai numesc şi «Asiria». Şi că el era fiu al locuitorilor vremii aceleia care locuiau în 
cîmpul Savi.” Dar despre aceasta bine a zis Teodorit că -  „de vreme ce dumnezeiescul
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Pavel îl numeşte «fără tată, fără maică şi fără genealogie» -  cine ar şti adevărul?” (în 
şirul tîlcuirii celor cinci cărţi, foaia 197 şi 198). Pentru aceasta şi istoria ce se cuprinde 
în scrierile marelui Atanasie despre genealogia lui Melhisedec se judecă de către cei mai 
mulţi a nu fi cu adevărat a marelui Atanasie, ci mincinoasă.

Din cuvintele de mai sus ale marelui Maxim, cineva poate dezlega cu lesnire nedu
merirea pe care o pun mulţi, adică; oare chiar sfinţii înşişi se arată în somn Creştinilor 
care îi roagă, şi cercetează neputinţele lor şi fac feluri de minuni? Sau îngerii iau asemă
narea sfinţilor şi ei sînt aceia ce se arată celor care îi cheamă pe sfinţi? Căci unii zic că 
îngerii sînt aceia care se arată în locul sfinţilor, iar nu sfinţii, precum mărturiseşte şi 
Sfîntul Isaac; „Şi zic cum că Sfinţii îngeri iau asemănarea oarecăror sfinţi din cei cinstiţi 
şi buni şi o arată întru fantazia [„închipuirea”, n. m.] sufletului în fantazia somnului, în
tru rînduiala gîndurilor, spre bucurie, spre apărare şi spre veselie” (cuvîntul al 33-lea, 
foaia 209). Şi trage această încheiere pentru că sfinţii sînt scrişi împrejur şi hotărîţi, şi 
deci nu e cu putinţă ca unul şi acelaşi simt să se afle în acelaşi minut în două sau mai 
multe locuri; iar noi vedem că unul şi acelaşi sfînt se arată şi face multe şi felurite mi
nuni întru aceeaşi vreme. Prin urmare -  zice -  nu se văd înşişi sfinţii, ci, în locul lor, se 
văd îngerii; şi astfel, prin deosebiţii îngeri, se săvîrşesc osebitele minuni care se fac în
tru acelaşi minut de către un singur sfînt. [Şi sfinţii îngeri sînt scrişi împrejur şi nu se 
pot afla în două locuri deodată, dar se mişcă atît de iute încît par a face mai multe lu
cruri deodată în locuri deosebite, n. m.]

Noi însă răspundem cu cuvintele de mai sus ale înţeleptului Maxim că totul este 
întru acestea cu desăvîrşire al darului dumnezeiesc. Căci -  de vreme ce darul cel nemăr
ginit al lui Dumnezeu este în tot locul (pentru că darul nu este strîns, nici cuprins în 
locuri, zice Teologul Grigorie în epistola către cei din Chesaria) -  atunci şi sfinţii, fiind 
uniţi (şi cu mult mai vîrtos după moarte) cu darul acesta, se află şi ei pretutindeni, sau 
cel puţin în cele mai multe locuri, la fel cum a fost şi dumnezeiescul Melhisedec unit 
fiind cu darul cel fără de început şi fără de sfirşit, precum s-a zis mai sus. Deci şi sfinţii 
înşişi se arată celor ce îi roagă, aceasta văzîndu-se de la viaţa Simţului Teodor, celui 
arătat lui Tiron. Căci acolo însuşi Teodor mărturiseşte, zicînd aceluia ce-i pierise sluga: 
„Nu eram aici, fiindcă toţi Mucenicii ne-am dus spre a face întîmpinare dumnezeiescu
lui Iosif, scriitor de cîntări.”

Aşadar, şi îngerii se arată în locul sfinţilor, totul fiind însă al darului -  precum am 
zis -  dar [dumnezeiesc] care e atotputernic şi îl face pe sfînt să audă rugăciunea celui ce 
îl cheamă şi să lucreze fără mijlocire în osebite locuri deodată. [Pe de altă parte,] prin 
acelaşi dar, şi îngerilor li se descoperă cele de pe pămînt, şi ei vin spre ajutorul celor ce 
au trebuinţă. Şi de multe ori se întîmplă ca darul (ori fără mijlocire, ori prin mijlocirea 
îngerilor) să arate asemănarea unui sfînt, chiar fără a avea ştiinţă cît de puţin sfîntul ace
la. Astfel, în Faptele Apostolilor (capitolul 9:11), citim că darul [lui Dumnezeu] i l-a 
arătat lui Pavel în vedenie, cînd se ruga, pe Apostolul Anania: „Şi era în Damasc un 
ucenic, anume Anania, şi Domnul i-a zis în vedenie: «Anania!» Iar el a zis: «Iată-mă, 
Doamne!» Şi Domnul a zis către el: „Sculîndu-te, mergi pe uliţa ce se numeşte «Dreap
tă» şi caută în casa lui Iuda pe un oarecare Saul Tarsul; căci, iată, se roagă.» Şi [Pavel] a
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Dumnezeu ce este cu firea, nu are nici început de zile după începutul cel 
de la vreme, măcar că-L are ca început pe Tatăl ca pe o pricină firească a 
Sa. Şi nu are nici sfîrşit, pentru că este fără de sfîrşit. Şi, ca să zicem tot, 
ceea ce se înţelege din neîncepătura şi nesfîrşirea lui Hristos e că Hristos, 
după dumnezeire, este pururea vecuitor şi veşnic. Unde sînt acum Arie
nii? Să audă că Fiul nu are început şi că prin urmare a fost pururea, nefi- 
ind vreme cînd El să nu fi fost.

Deci, în acest chip, Pavel ne dă pricina să dezlegăm nedumerirea pe 
care ar avea-o cineva, anume: Cum este Hristos „preot în veac, după rîn
duiala lui Melhisedec”, de vreme ce Melhisedec a murit şi nu a fost preot 
în veac? Vom dezlega aceasta zicînd că Hristos, fiind veşnic şi fără sfîr
şit, este aşadar cu adevărat şi preot în veac, căci -  şi acum, şi în toată vre
mea -  Se aduce pe Sine pentru noi către Părintele Său prin preoţii Săi ie- 
rurghisitori, care ierurghisesc Jertfa cea fără de sînge a Trupului şi a 
Sîngelui Său. Hristos este preot veşnic încă şi într-alt chip, pentru că 
mijloceşte, adică îl roagă pe Părintele pentru noi. Dar va fi preot şi în via
ţa viitoare, căci atunci are să ne ierurghisească noimele cele desăvîrşite şi 
tainice, dîndu-ni-Se pe Sine spre mîncare şi spre băutură nou, şi nestricat şi 
mai presus de toată înţelegerea şi priceperea, precum a zis cînd ne-a făgă
duit: „De acum nu voi mai bea din rodul acesta al viei, pînă cînd îl voi bea 
pe el nou, împreună cu voi, întru împărăţia Tatălui Meu” (.Matei 26:29); şi 
iarăşi: „Şi Eu vă aşez precum Mi-a aşezat Mie Tatăl Meu împărăţia, ca să 
mîncaţi şi să beţi la masa Mea întru împărăţia Mea” (Luca 22:29).

Şi se zice că Melhisedec are preoţie nesfîrşită nu pentru că e viu tot
deauna, de vreme ce a murit, ci pentru că în Scriptură nu se arată sfîrşitul 
şi moartea lui (aşa cum se arată a celorlalţi drepţi) ca, de la sfîrşitul şi 
moartea lui, să putem cunoaşte cînd i-a încetat preoţia.* 1 Deci -  aşa cum

văzut în vedenie pe un bărbat, anume Anania, intrînd la el şi punîndu-şi mîinile peste el, 
ca să vadă iarăşi” (Faptele 9:10-12). Şi urmează zicînd celelalte, ca şi cum el nu avea 
ştiinţă că i se arătase lui Pavel. Toate acestea se fac însă ca să se arate atot-stăpînirea da
rului lui Dumnezeu, care le face în chip stăpînesc pe toate cîte le voieşte şi cîte folosesc, 
(n. aut.)

1 Iar Teodorit tîlcuieşte zicînd aşa: „A zis despre Melhisedec că «rămîne preot în 
veac» pentru că acesta nu şi-a dat preoţia mai departe fiilor -  precum Aaron, şi Eleazar 
şi Fineas. Căci cel ce dă soarta aceasta mai departe pare că îşi pierde oarecum vrednicia, 
lucrarea lui avînd-o altul. Zicerea are însă şi altă înţelegere. Căci -  aşa cum prin 
«Moisi» nu-1 numim doar pe cel care a pus Legea, ci şi pe însăşi Legea -  tot astfel, prin
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Melhisedec e „împărat al dreptăţii” şi „împărat al Salimului” doar cu nu
mirile (precum am zis mai înainte), iar Hristos a fost cu adevărat şi cu lu
crul -  tot la fel Melhisedec „nu a avut început, nici sfîrşit” decît numai cu 
închipuire, pentru că nu s-au scris acestea în Scriptură, iar la Hristos a 
fost întru adevăr. Drept aceea, ca să încheiem totul, zicem că Melhisedec 
avea şi asemănarea cu Hristos, şi neasemănare. Căci, dacă Melhisedec ar 
fi fost asemenea cu Hristos după toate, între ei nu ar mai fi fost şi închi
puire, şi adevăr, ci amândoi ar fi fost sau închipuire, sau adevăr. Sau: nu 
urmează însăşi aceasta la închipuirea chipului [„schiţă”, n. m.], ci la să- 
vîrşirea chipului, de vreme ce şi închipuirea chipului are asemănare către 
chipul cel desăvîrşit, fiindcă prin linii el închipuie umbrit chipul cel ade
vărat; are însă şi neasemănare, de vreme ce chipul (adică icoana cea ade
vărată) a primit, prin linii şi vopsele, trăsăturile chipului celui dintîi 
[„modelul”, n. m.] mai curat şi mai arătat.

4. Vedeţi dar cît este acesta, căruia şi zeciuială i-a dat Patriarhul 
Avraam din cîştiguri (Facerea 14:20).

Fiindcă a potrivit închipuirea la adevăr, adică pe Melhisedec la Hris
tos, acum Apostolul cutează deci şi dovedeşte că închipuirea lui Hristos, 
adică Melhisedec, este mai strălucit şi mai presus chiar decît adevăraţii 
preoţi ai Evreilor; şi nu numai decît aceştia, ci şi decît însuşi Avraam, Pa
triarhul preoţilor. Şi, dacă închipuirea -  zice -  este mai presus, cu cît mai 
vîrtos este mai presus decît aceştia întîiul chip şi adevăratul arhiereu 
Hristos? Aşadar -  zice -  văzut-aţi fraţilor cît de mare este şi cît covîrşeşte 
acest Melhisedec, căruia i-a adus daruri nu un om de rînd, ci acel Avra
am, Patriarhul atît de mare?! Căci nu fără socoteală a adus Pavel numirea 
de „Patriarh”, ci pentru a mări persoana lui Avraam. Şi zice: Fraţilor, vă
zut-aţi că din „cîştiguri”, adică din prăzile luptei pe care o făcuse împotri
va celor patru împăraţi, Avraam i-a adus lui Melhisedec cele mai curate 
şi mai cinstite daruri? Şi nu poate zice cineva că Avraam i-a dat lui Mel
hisedec din prăzile ce a luat pentru că acela ar fi fost şi el ajutător al lui 
Avraam şi că ar fi ostenit la luptă, ba! Ci i le-a dat fără ca Melhisedec să 
se fi ostenit cu ceva, căci acela şezuse la casa lui. Fiindcă aceasta voieşte

TÎLCUIREA EPISTOLEI CĂTRE EVREI

«Melhisedec» numim şi faţa [«persoana», n. m.] şi lucrul. Deci preoţia aceasta o face 
stăpînă Hristos, ca unul ce are viaţă nesfârşită.” (n. aut.)
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Pavel să arate cu cuvîntul de mai jos (la stihul 10), anume că Melhisedec 
l-a întîmpinat pe Avraam pe cînd acesta se întorcea de la bătălie şi de la 
biruinţa împăraţilor, zicînd: „Căci încă în coapsele părintelui era atunci 
cînd l-a întimpinat pe el (adică pe Levi, strămoşul preoţilor Legii) Mel
hisedec.” Deci -  dacă Melhisedec a fost mai mare decît Patriarhul Avra
am, strămoşul lui Levi, din care se trag preoţii Legii (căci darea zeciuielii 
a arătat mai marea vrednicie a lui Melhisedec faţă de Avraam) -  atunci 
acest Melhisedec a fost cu mult mai mare decît preoţii Legii!

5.  Şi cei dintre fiii lui Levi, luînd preoţia, au poruncă după Lege să 
zeciuiască norodul, adică pe fraţii lor, măcar că sînt ieşiţi din 
coapsele lui Avraam”(Numeri 18:21).

6. Iar cel ce nu-şi avea genealogia dintru dînşii l-a zeciuitpe Avraam

Cu aceste cuvinte, Apostolul arată că Melhisedec este mai mare decît 
Avraam. Şi zice că, preoţind, cei din seminţia lui Levi (a strănepotului lui 
Avraam) zeciuiau norodul, fiind arătat că făceau aceasta ca unii ce erau 
socotiţi mai buni şi erau mai cinstiţi pentru vrednicia preoţiei pe care o 
aveau. Căci pentru care altă pricină ar fi dat zeciuială din toate rodurile 
lor cei lumeşti? -  care osteneau, şi se ticăloşeau lucrînd în toate zilele -  
preoţilor şi leviţilor -  care nu lucrau pămîntul, nici nu se osteneau -  decît 
numai pentru că preoţii erau mai cinstiţi şi mai sus decît dînşii, îndelet- 
nicindu-se adică în lucruri mai mari, anume întru a săvîrşi dumnezeieştile 
slujbe ale Cortului Mărturiei. Căci aceasta o mărturiseşte şi Dumneze
iasca Scriptură, zicînd: „«Iar fiilor lui Levi, iată, Eu le-am dat moştenire 
toată zeciuiala din toate cîte are Israil, pentru slujba lor pe care o fac la 
cortul adunării. De acum fiii lui Israil să nu mai vină la cortul adunării, ca 
să nu facă păcat aducător de moarte. Ci la cortul adunării să facă slujba 
Leviţii şi să ia asupră-şi păcatul lor. Aceasta este lege veşnică în neamul 
vostru. Dar printre fiii lui Israil ei nu vor avea moştenire, căci zeciuiala 
fiilor lui Israil, pe care aceştia o aduc dar Domnului, am dat-o Leviţilor 
moştenire şi de aceea le-am şi zis Eu că nu vor avea moştenire între fiii 
lui Israil.» Apoi a grăit Domnul lui Moise şi a zis: «Vorbeşte Leviţilor şi 
le zi: Cînd veţi lua de la fiii lui Israil zeciuiala, pe care v-am dat-o ca 
moştenire, să înălţaţi din ea dar Domnului a zecea parte, ca zeciuială, şi 
vi se va socoti acest dar al vostru ca grîul din arie şi ca mustul de la 
teasc»” (Numeri 18:21-27). Deci zice: Iată cît de mare era vrednicia pre-
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oţiei şi cît erau preoţii mai sus decît fraţii lor cei de o cinste, fiind născuţi 
din acelaşi Avraam! Drept aceea, de vreme ce Melhisedec a luat zeciuială 
de la Avraam, cu toate că nu era din acelaşi neam cu Avraam (fiind de altă 
seminţie, ca Hananeu1) -  înseamnă că acela este mai mare şi mai înalt de
cît Avraam. Căci cum i-ar fi dat Avraam zeciuială lui Melhisedec, celui de 
altă seminţie, dacă cinstea şi vrednicia lui nu ar fi fost mai mare? Şi, dacă 
Melhisedec, care este închipuire a lui Hristos, îi covîrşea pe preoţii Legii şi 
pe însuşi Avraam, strămoşul preoţilor, atunci cu mult mai vîrtos îi covîr- 
şeşte pe dînşii adevăratul arhiereu Hristos, întîiul chip al lui Melhisedec!

şi l-a blagoslovit pe cel ce avea făgăduinţele.

De vreme ce Avraam era lăudat şi mărit în toate părţile fiindcă primise 
de la Dumnezeu făgăduinţa bunătăţilor, Pavel adaugă aici această mărire 
a aceluia şi zice că Melhisedec, închipuirea lui Hristos, l-a blagoslovit pe 
Patriarhul cel atît de mare şi lăudat, ce se învrednicise a vorbi cu Dumne
zeu şi care îl avea ca datornic pe însuşi Dumnezeu.

7. Şi, fără de toată zicerea împotrivă, cel mai mic se blagosloveşte de 
către cel mai mare.

Mai sus, Pavel a zis că Melhisedec l-a blagoslovit pe marele şi minunatul 
Avraam, iar acum zice aici că noi, oamenii, ştim fără îndoială şi avem so
cotinţă obştească în mintea noastră că acela ce blagosloveşte este mai presus 
de cel ce se blagosloveşte. Deci şi Melhisedec, cel care îl preînchipuia pe 
Hristos, era mai presus decît Avraam, care se blagoslovea de el.

8. Şi aici iau zeciuială nişte oameni muritori, pe cînd dincolo, unul 
care e dovedit că este viu.

Iată şi alt silogism2 care dovedeşte că Melhisedec este mai mare decît 
preoţii Legii Vechi. Căci preoţii -  zice -  luînd zeciuieli „aici” (adică în

1 Iar Teodorit zice că prin cuvîntul zis aici, anume că Melhisedec nu avea genealogia 
din Avraam, Apostolul a tălmăcit cele zise mai sus, anume că Melhisedec nu avea ge
nealogie, adică număr de neam. (n. aut.)

2 Silogism -  raţionament deductiv compus din trei părţi, în urma căruia cea de a treia 
judecată (concluzia) se deduce din prima (premiza majoră), prin mijlocirea celei de a 
doua (premiza minoră), (n. m.)
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Lege), mor şi îşi lasă vrednicia la alţii; drept aceea, cei care iau zeciuială 
nu sînt aceiaşi totdeauna. Iar „acolo” (adică în pricina lui Melhisedec) a 
luat zeciuieli Melhisedec, cel mărturisit de Dumnezeu, prin David, că este 
viu, căci zice: „Tu eşti preot în veac, după rînduiala lui Melhisedec” 
(Psalm 110:4); prin unnare, acela rămîne totdeauna în vrednicia lui. Iar zi
cerea că Melhisedec „este viu totdeauna” să o înţelegi aşa cum am tîlcuit-o 
mai sus, anume pentru că nu se arată moartea lui în Scriptură. Căci zice că 
„viază”1 numai pentru că Scriptura nu mărturiseşte moartea lui. Unii însă 
înţeleg că Leviţii „mor”, iar Melhisedec este „viu” pentru că preoţia Levi- 
ţilor a fost muritoare şi vremelnică, de vreme ce s-a stricat şi a încetat cînd 
a venit Hristos; iar chipul preoţiei lui Melhisedec, adică al preoţiei după 
Hristos, este veşnic, căci e viu, şi rămîne şi nu va înceta niciodată.

9. Şi -  precum iau obicei a zice -  prin Avraam a dat zeciuială şi 
Levi, cel ce lua zeciuială,

Pentru ca preoţii Legii să nu poată spune: Şi ce avem noi a face că 
Avraam s-a zeciuit de către Melhisedec? -  sau: Ce se potriveşte aceasta 
la noi? -  Pavel zice aşa: Prin strămoşul Avraam, s-a zeciuit de către Mel
hisedec şi strănepotul Levi, începătorul preoţiei celei după Lege, cel ce ia 
zeciuielile celorlalţi. Şi atunci -  zice -  cum nu este Melhisedec mai pre
sus de începătorul vostru Levi, care se înţelege că i-a dat zeciuieli lui 
Melhisedec prin strămoşul său Avraam? Iar zicerea „precum iau obicei a 
zice” însemnează ori „pentru a zice în scurt”, ori e în loc de: „ca să zic 
aşa”. Căci, de vreme ce părea lucru cutezător a zice că Levi a fost zeciuit 
de către Melhisedec încă mai înainte de a se naşte, Pavel a măsurat cu- 
vîntul vorbind în acest chip stînjenitor.

10. de vreme ce era încă în coapsele părintelui său, cînd l-a 
întîmpinat pe acesta Melhisedec.

1 Iar Icumenie tîlcuieşte aşa: „Cu adevărat, iau zeciuieli şi Leviţii, dar acesta nu e lu
cru mare, fiindcă aceia mor, şi cine ar zavistui cinstea celor ce au a muri?! Iar Mel
hisedec a luat zeciuieli mărturisindu-se că este viu. E ca şi cum ar zice că Avraam cu
noştea dinainte că nu va fi arătată moartea lui Melhisedec, însă aceasta nu l-a făcut să-l 
zavistuiască şi să nu-i dea cinste prin darea zeciuielii.” Iar Teodorii zice: „Şi, fiindcă 
Evreii urmau a zice că Avraam nu a fost preot, şi deci după cuviinţă a dat zeciuieli şi a 
dobîndit blagoslovenia, iar Aaron s-a împărtăşit de dumnezeiescul dar al preoţiei -  
Apostolul arată din înţelegere că, prin Patriarhul, şi ei au dat zeciuieli.” (n. aut.)
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Aici, Pavel arată în ce chip a fost zeciuit Levi de către Melhisedec, 
zicînd: Căci -  de vreme ce Avraam, strămoşul lui Levi, a fost zeciuit -  
înseamnă că, împreună cu strămoşul său, a dat zeciuială şi Levi însuşi, de 
vreme ce el era în coapsele şi în rărunchii aceluia (acolo unde se află mai 
cu dinadinsul plodul şi sămînţa, după fizici şi doctori), urmînd a se naşte 
din sămînţa acestuia, măcar că încă nu se născuse cu lucrarea1. Şi nu a zis 
că Leviţii s-au zeciuit de către Melhisedec, ci Levi, începătorul Leviţilor, 
ca să arate mai mare covîrşirea lui Melhisedec. O, mirare! Ce cuvînt a cu
tezat să zică aici marele Pavel! Căci, împreună cu Levi, a aruncat afară şi 
a lepădat toate cele iudaice. De aceea şi zicea mai înainte că se făcuseră 
„trîndavi cu auzurile”, fiindcă urma să le zică nişte înţelegeri şi cuvinte 
mari ca acestea şi se temea ca nu cumva să sară credincioşii Evrei şi să 
nu asculte nicicum cuvintele lui. De aceea, după ce i-a pregătit pe dînşii 
precum a voit cu cuvintele zise mai sus, aici le zice ceea ce voieşte. Fi
indcă sufletul omului nu ţine întru sine cuvîntul pe care-1 aude şi nu-1 hră
neşte precum pămîntul, primind sămînţa de la plugari, o ţine, şi o hrăneş
te şi o creşte. Nu! -  căci acolo, în pămînt, firea are stârnire şi statornicie; 
iar aici, în suflet adică, este alegere şi socotinţă, care sînt lucruri nestator
nice, şi de multe feluri şi lesne prefăcute. Pentru aceasta, învăţătorul de 
norod se cuvine mai întîi să iconomisească şi să pregătească mult sufle
tele ascultătorilor, şi abia apoi să le zică lor ceea ce voieşte.

11. Deci, dacă ar f i  fost desăvîrşire prin preoţia levitică (căci
norodul a primit punerea de Lege în vremea aceleia), ce trebuinţă 
ar mai f i fost a se ridica încă alt preot „după rînduiala lui Mel
hisedec”, şi a nu se zice „după rînduiala lui Aaron”?

Mai sus, Pavel a arătat că Melhisedec a fost mult mai presus decît 
Avraam şi decît Levi, strănepotul Patriarhului şi începătorul preoţiei Le
gii. Iar acum aduce aici şi altă apucătură [„argument”, n. m.], arătînd că 
preoţia după Hristos este desăvîrşită, iar preoţia Leviţilor a fost nedepli-

1 „Căci -  zice Fotie -  sămînţa, pricina vieţii lui Levi, era în coapsele lui Avraam, de 
vreme ce în coapsa lui era Israil, pricinuitorul lui Levi.” Iar Teodorit zice: „Isaac nu se 
făcuse încă tată cînd Patriarhul Avraam a primit blagoslovenia lui Melhisedec, deci 
[Avraam] avea încă întru sine pricina facerii. Şi din Isaac a odrăslit Iacov, iar din acesta 
Levi. Deci -  zice -  Levi era negreşit întru dînsul cînd a dat zeciuială şi a primit blago
slovenia, încît şi el a dat zeciuială şi a luat blagoslovenie.” (n. aut.)
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nă. Căci -  zice -  dacă preoţia Legii Vechi, adică cea după rînduiala lui 
Aaron, ar fi fost desăvîrşită, Hristos ar fi trebuit să Se ridice ca preot 
după aceeaşi rînduială, căci Aaron era din seminţia levitică. Dar, de vre
me ce se zice de Dumnezeu că Hristos nu S-a ridicat ca preot după rîndu
iala lui Aaron, ci după aceea a lui Melhisedec, înseamnă că preoţia după 
rînduiala lui Aaron era nedesăvîrşită, şi de aceea a fost lepădată, în locul 
ei aducîndu-se şi ţinîndu-se alta, desăvîrşită. Iar zicerea „încă” pe care o 
adaugă Apostolul are multă putere şi însemnare, fiind ca şi cum ar zice 
aşa: Căci, dacă Hristos ar fi fost mai întîi arhiereu după rînduiala lui Mel
hisedec, iar apoi s-ar fi dat Legea, cineva ar fi zis după cuviinţă că preoţia 
cea după Lege, adică cea a lui Aaron, s-a dat fiindcă preoţia după rîndu
iala lui Melhisedec ar fi fost nedesăvîrşită. Dar aşa nimeni nu poate zice 
aceasta, de vreme ce Hristos e mai în urmă decît preoţia cea după Lege şi 
ia rînduiala altei preoţii, adică a preoţiei lui Melhisedec. Prin urmare, e 
arătat că preoţia după rînduiala lui Aaron era nedesăvîrşită, şi de aceea a 
adus alta în locul aceleia, anume preoţia după rînduiala lui Melhisedec.

Ce însemnează însă zicerea „în vremea aceleia s-a pus norodului Le
gea”? Adică: Cu adevărat, Legea s-a dat şi s-a pus norodului Evreilor 
asupra acestei preoţii după Aaron. Adică s-a rînduit de la Dumnezeu [ca 
Evreii] să folosească preoţia aceasta, şi întru aceasta să urmeze şi prin 
aceasta să aducă toate jertfele şi prinoasele lor la Dumnezeu, să săvîr- 
şească sărbătorile şi să lucreze feluritele curăţiri şi toate celelalte ale Le
gii. Şi atunci pentru ce s-a lepădat această preoţie atît de mare? Negreşit, 
fiindcă era nedesăvîrşită şi neputincioasă.

12. Iar dacă preoţia s-a strămutat, de nevoie urmează şi strămutarea 
Legii.

Cu cuvîntul acesta, Pavel arată că, odată cu preoţia aceea, s-a făcut ne
lucrătoare şi Legea ei (de vreme ce Legea este întovărăşită cu preoţia), 
aducîndu-se şi dîndu-se de la Dumnezeu alt Testament şi lege. Şi zice 
aşa: Căci -  dacă preoţia Legii s-a strămutat, schimbîndu-se întru preoţia 
după rînduiala lui Melhisedec, adică în preoţia lui Hristos -  de nevoie ur
mează a se strămuta, adică a se schimba, şi Legea cea Veche, întru Legea 
Nouă a lui Hristos, fiindcă preoţie fără lege, fără Testament şi fără po
runci nu poate fi. Deci preoţia cea veche s-a strămutat nu numai după 
chip (nemaifiind adică după rînduiala lui Aaron, ci după aceea a lui Mel-
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hisedec), dar s-a strămutat încă şi după seminţie, căci, de la seminţia pre
oţească a lui Levi şi a lui Aaron, s-a mutat la seminţia împărătească a lui 
Iuda, dintru care se pogora Domnul, Preotul după rînduiala lui Melhise- 
dec. Şi vezi -  o, cititorule! -  taina: seminţia lui Iuda fusese mai înainte 
împărătească, iar apoi s-a făcut prin Hristos şi preoţească; tot astfel şi 
Hristos fusese împărat dintotdeauna, ca Dumnezeu, mai înainte de a Se 
face om, iar apoi, în vremile cele mai de pe urmă, cînd a luat asupra Sa 
trup omenesc, S-a făcut şi arhiereu şi I-a adus lui Dumnezeu jertfa în vre
mea săvîrşirii Tainelor asupra crucii.

13. Căci Cel despre care se zic acestea S-a împărtăşit de altă 
seminţie,

Cu aceste cuvinte, Apostolul arată în ce chip s-a strămutat preoţia Le
gii Vechi după seminţie. Şi zice că Hristos, Cel despre Care se zic acestea 
şi întru Care s-au împlinit acestea, acest Hristos deci, Se pogoară dintru 
altă seminţie, adică din aceea împărătească a lui Iuda, iar nu din cea preo
ţească a lui Levi.

din care nici unul nu s-a apropiat de jertfelnic.

Zice: Din seminţia lui Iuda, nimeni nu „s-a apropiat”, adică nu a stat 
lîngă jertfelnicul Cortului şi nu a făcut lucrurile şi slujbele preoţilor.1

14. Căci este prea-arătat că Domnul nostru a răsărit din Iuda,

Cucernică şi strălucită este zicerea folosită aici, anume că „a răsărit”, 
cu care Apostolul s-a împrumutat atît din proorocia lui Valaam -  care a 
zis despre Hristos: „Va răsări o stea din Iacov” (Numeri 24:17) -  cît şi

1 După Teodorit, pentru aceasta s-a acoperit de lepră şi împăratul Ozie. Căci acesta -  
trăgîndu-se din seminţia lui Iuda, iar nu din aceea a lui Levi -  a cutezat să tămîieze în 
biserică înaintea jertfelnicului tămâierii. Căci zice Scriptura cum 81 de preoţi „au stat 
asupra împăratului Ozie, [zicînd]: «O, Ozie! -  nu-ţi este iertat ţie a tămîia Domnului, ci 
numai preoţilor, fiilor lui Aaron, celor sfinţiţi a tămîia. Ieşi dintru sfinţenie, că te-ai de
părtat de Domnul şi aceasta nu-ţi va fi spre slavă de la Domnul Dumnezeu!» Şi s-a mî- 
niat Ozie; şi în mîna lui era tămîietoarea pentru a tămîia în biserică; şi, cînd s-a mîniat 
asupra preoţilor, lepra s-a arătat pe fruntea lui înaintea preoţilor în casa Domnului, asu
pra altarului tămîierilor” (Cartea a doua a împăraţilor 26:18). (n. aut.)
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din proorocia lui Maleahi, care L-a numit pe Hristos „Soare al Dreptăţii”, 
zicînd: „Şi va răsări vouă, celor ce vă temeţi de numele Meu, Soarele 
Dreptăţii şi vindecare întru aripile Lui” {Maleahi 4:2). Prin zicerile aces
tea strălucite se arată că întfia înfăţişare a Domnului s-a făcut spre lumi
narea a toată lumea.1 Iar Domnul a răsărit din Iuda, cum arată şi Teodorii, 
care zice: „întrebaţi fiind de către Irod unde avea să Se nască Hristos, 
Magii ziceau: „în Betleemul Iudeii, căci aşa este scris prin Proorocul: Şi 
tu, Betleeme, pămîntul lui Iuda, întru nimic nu vei fi mai mic întru stăpî- 
nitorii lui Iuda; căci din tine îmi va ieşi Mie Povăţuitor, Care va păstori 
norodul meu Israil» {Miheia 5:1).”

iar Moisi nu a grăit nimic despre preoţie pentru această seminţie.

Zice: Moisi a afierosit şi a hotărît toate lucrările preoţiei seminţiei lui 
Levi, iar seminţiei lui Iuda nu i-a rînduit nimic din acestea, ci numai pe cele 
ale ocînnuirii şi povăţuirii celorlalte seminţii cînd se bat cu vrăjmaşii lor.

15. Apoi este lucru şi mai arătat că, dacă se ridică alt preot după 
asemănarea lui Melhisedec,

1 Aici, s-ar putea nedumeri cineva, zicînd: Dacă Domnul era din seminţia lui luda, 
precum zice Apostolul, atunci cum i-a zis îngerul Născătoarei de Dumnezeu că e rudă a 
Elisavetei, femeia arhiereului Zaharia, care se trăgea din fiicele lui Aaron, adică din se
minţia preoţească a lui Levi? Căci Legea poruncea a se face nunţile numai între bărbatul 
şi femeia care se trăgeau din aceeaşi seminţie. Deci, nefiind din seminţia preoţească a 
lui Levi, Domnul nu putea a fi preot levitic. Deci, spre dezlegarea nedumeririi acesteia, 
zicem că Elisaveta era rudenie a Născătoarei de Dumnezeu fiindcă maica Elisavetei se 
trăgea din seminţia lui luda, din care era şi Născătoarea de Dumnezeu (după Ambrozie, 
la tîlcuirea Evangheliei lui Luca, precum zice Coresi), căci, de vreme ce seminţia lui 
Iuda era împărătească, preoţii puteau să ia femei dintr-însa. Drept aceea, amîndouă aces
te seminţii s-au unit dintru început, fiindcă arhiereul Aaron a luat-o femeie pe Elisaveta, 
care era fiica lui Aminadav şi soră a lui Naason, domnul seminţiei lui Iuda, precum zice 
Dumnezeiasca Scriptură: „Şi şi-a luat Aaron femeie pe Elisavet, fiica lui Aminadav şi 
sora lui Naason” (Ieşirea 6:25/ Aşa mărturiseşte şi Teodorit, tîlcuind zicerea aceasta a 
Ieşirii, şi Teofilact al Bulgariei, tîlcuind zicerea aceasta din Evanghelia lui Luca: „Şi 
iată, Elisavet, femeia ta [...]” (Luca 1). De unde Teodorit încheie zicînd acestea: „Deci 
nu în zadar a învăţat {Scriptura adică) amestecarea seminţiei celei împărăteşti şi a celei 
preoţeşti, ci arătînd că Stăpînul Hristos a odrăslit împărat şi preot aflîndu-Se după ome
nire din amîndouă” (în şirul tîlcuirii celor cinci cărţi, tomul 1). însă, cu adevărat, Stăpî
nul Hristos era din seminţia lui Iuda, din care a fost şi Mariami, maica Sa. (n. aut.)
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Ce va să zică acest „e arătat”? Anume că osebirea dintre preoţia lui 
Aaron şi preoţia lui Hristos este arătată. Sau, că a se schimba preoţia cea 
veche împreună cu Legea nu este arătat numai din faptul că Hristos, Cel 
ce S-a ridicat preot, nu este din seminţia Leviţilor, ci [schimbarea preoţiei 
şi a Legii] este încă mai învederată din aceea că Hristos Se ridică preot du
pă asemănarea şi rînduiala lui Melhisedec, iar nu după aceea a lui Aaron.

16. care nu s-a făcut după legea poruncii celei trupeşti, ci după 
puterea vieţii celei nestricăcioase,

Adică Melhisedec nu s-a făcut preot la fel cu preoţii care luau preoţia 
după Legea cea Veche, ce avea porunci trupeşti. Şi care sînt acestea? 
„Taie împrejur trupul, spală trupul, nu lucra cu trupul! -  şi vei dobîndi 
bunătăţi trupeşti.” Iar Melhisedec nu s-a făcut preot în chipul acesta, ci cu 
putere dumnezeiască, adică pentru a fi viu totdeauna şi a fi preoţia totdea
una la dînsul. Iar aceasta, a fi Melhisedec viu pururea şi necurmat, să o 
înţelegi precum am tîlcuit-o mai sus, însemnînd deci că nu se pomeneşte 
moartea lui în Dumnezeiasca Scriptură. Sau, să înţelegi că pronumele 
„care” îl numeşte pe Hristos, Preotul care nu a luat preoţia după trupeas
ca poruncă a Legii Vechi, ci prin puterea Tatălui, adică prin a Sa, de vre
me ce Puterea Tatălui este însuşi Hristos după dumnezeire, precum este 
scris: „Hristos este Puterea lui Dumnezeu” (1 Corinteni 1:24). Deci, 
luînd preoţia prin dumnezeiasca putere, Hristos o are nestricată şi veşni
că. Iar urmarea cuvîntului cerea ca, după ce vorbise de porunca trupeas
că, Pavel să vorbească şi de puterea poruncii duhovniceşti. Dar pentru ce 
a zis aceasta aşa? Răspundem că, prin zicerea „trupeşti”, a arătat vremel
nicia şi trecerea vieţii acesteia -  precum zice Isaia: „[...] căci tot trupul 
iarbă este” (capitolul 40:7) -  pentru împuţinarea vremii şi pentru lesnirea 
veştejirii. De aceea, fiindcă a vorbit mai sus despre viaţa trupească, adică 
vremelnică, după cuviinţă zice mai jos: „după puterea vieţii celei nestri
căcioase”, fiindcă Hristos, cu a Sa putere, viază totdeauna şi este Arhie
reu veşnic.1

1 Iar Teodorit tîlcuieşte zicînd aşa: „Şi din altă parte se poate arăta asemănarea unuia 
cu Celălalt. Căci, aşa cum acela (adică Melhisedec) nu a avut moştenitor al preoţiei, tot 
astfel nici Acesta (adică Hristos) nu a dat-o altuia. Pentru că aceasta a numit «poruncă 
trupească», de vreme ce, pentru murirea oamenilor, Legea poruncea ca după moartea ar
hiereului să primească arhieria fiul aceluia.” însă Teodorit înţelege „trupeasca poruncă”
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17.  căci mărturiseşte: „Tu eşti preot în veac, după rînduiala lui 
Melhisedec ” (Psalm 110:4).

Aici, Apostolul arată pentru ce a vorbit mai sus de „puterea vieţii celei 
nestricăcioase” şi zice că Hristos totdeauna viază şi este preot veşnic, 
pentru că Scriptura îl mărturiseşte „preot în veac”. Unii însă înţeleg că 
prin acest cuvînt Pavel nu lămureşte zicerea de mai sus, ci pe cealaltă, 
anume că nu S-a făcut preot după legea trupeştii porunci. Căci -  zice -  
dacă Hristos S-ar fi făcut preot după Lege şi după trupeasca poruncă a 
Legii, Dumnezeu ar fi trebuit să zică: „Tu eşti preot diipă rînduiala lui 
Aaron”; iar acum, de vreme ce e scris: „după rînduiala lui Melhisedec”, 
este arătat că Hristos nu S-a făcut preot după Lege, ci după alt chip, mai 
înalt şi mai dumnezeieşte încuviinţat.

18. Astfel, porunca de mai înainte se schimbă, pentru neputinţa şi 
nefolosul ei,

19. fiindcă Legea nu a săvîrşit nimic;

Mai sus, dumnezeiescul Apostol a zis şi a dovedit că Legea Veche s-a 
strămutat, iar acum caută aici şi pricina şi socoteala pentru care s-a făcut 
mutarea aceasta, căci oamenii se odihnesc atunci cînd află pricina şi so
coteala lucrului. Pentru aceasta, zice că mutarea (adică lepădarea şi 
schimbarea) poruncii de mai înainte, anume a Testamentului Vechi, s-a 
făcut pentru că acela s-a aflat neputincios şi nefolositor. Dar ce? Legea 
cea Veche nu a folosit pe nimeni? Ba da, a folosit, dar nu spre a-i face pe 
oameni desăvîrşiţi. Pentru aceasta şi zice mai departe că ,fegea  nu a 
săvîrşit nimic”. Dar cum a fost Legea neputincioasă? Pentru că ea -  care 
poruncea: „Aceasta fă-o! Aceasta nu o face!” -  avea putere, dar nu dădea 
în suflet nici o putere spre a săvîrşi poruncile ei, putere pe care o dă su
fletelor noastre, ale Creştinilor, Duhul cel Sfînt, cînd ne botezăm. Dar 
Maniheii şi alţi eretici sar asupra Legii, prihănind-o şi zicînd: Iată că şi 
Pavel prihăneşte Legeal Ci noi le răspundem că Pavel nu a zis aici -  o 
nebunilor! -  că Legea este „rea”, ci „nefolositoare şi neputincioasă” a-i 
desăvîrşi pe oameni -  precum am zis înainte. Căci, aşa cum laptele este

şi pentru curăţirile trupului pe care le rînduia Legea, precum mărturiseşte şi sfinţitul 
Teofilact. (n. aut.)
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folositor pruncilor, căci li se dă la vremea cuvenită, iar bărbaţilor celor 
împliniţi le este nefolositor -  tot astfel şi Legea le era folositoare Evreilor 
celor nedesăvîrşiţi, pentru că îi slobozea de slujirea idolilor şi-i aducea 
către Dumnezeu dîndu-le oarecare porunci măsurate; iar nouă, Creştinilor 
celor împliniţi care am crezut în Hristos, nu ne mai este de folos, de vre
me ce Legea dădea porunci trupeşti şi curăţiri ale trupului, de care bărba
ţii duhovniceşti nu au trebuinţă. Prin urmare, aceasta e pricina pentru care 
s-a şi stricat acum. Iar stricarea este a acelora ce stăpîneau şi care aveau 
tărie cîndva; drept aceea, şi Legea stăpînea şi avea tărie atunci cînd era 
vremea ei cea cuviincioasă.1

ci [în locul ei] a intrat nădejdea mai bună prin care ne apropiem la 
Dumnezeu.

Zice: Trupeasca poruncă a Legii a slăbit şi s-a stricat, însă a intrat şi 
s-a întărit nădejdea, şi nu nădejdea evreiască, adică aceea pentru lucruri 
simţite. Căci, cînd plăceau lui Dumnezeu, şi Evreii aveau nădejde, anume 
de a stăpîni pămînt, şi a-i birui pe vrăjmaşii lor şi îndeobşte aceea de a 
dobîndi bunătăţi trupeşti, cum e scris: „Bunătăţile pămîntului le veţi mîn- 
ca” (Isaia 1:19). Iar nădejdea noastră, a Creştinilor, nu este astfel, ci du
hovnicească şi mai mare; fiindcă noi nădăjduim să dobîndim cerul, şi să 
fim aproape de Dumnezeu, şi să stăm înaintea Lui şi să slujim împreună 
cu îngerii.

Deci Pavel a zis mai sus că nădejdea noastră „intră întru cele mai din 
lăuntru ale catapetesmei” (capitolul 7:19), iar acum zice că prin aceasta 
ne apropiem la Dumnezeu, căci nădejdea ne suie la însuşi scaunul lui 
Dumnezeu şi ne pune să stăm împreună cu Heruvimii.

20. Şi nu S-a făcut fără de jurămînt;

1 Iar Teodorit zice că se cuvine să însemnăm că Apostolui numeşte „neputincioasă şi 
nefolositoare” partea de prisos a Legii, adică: tăierea împrejur, sîmbăta şi pe cele ase
menea, adică partea Legii cea slujitoare. Căci partea morală a Legii -  „Să nu ucizi!”, „Să 
nu prea-curveşti!” şi cele asemenea -  şi Noul Testament porunceşte a fi păzită mai cu 
întindere. Şi vezi despre aceasta subînsemnarea zicerii „căci voi v-aţi chemat spre slo
bozenie, fraţilor” (Galateni 5:13) şi subînsemnarea zicerii,Legea poruncii faeînd-o ne
lucrătoare cu dogmele” (Efeseni 2:15) . (n. aut.)
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Iată şi altă osebire dintre noul Preot Hristos de preoţii cei vechi, şi 
dintre Testamentul acesta nou şi cel vechi. Căci preoţia lui Hristos nu s-a 
făgăduit oricum, ci cu jurămînt, ca prin jurămînt să se creadă cu covîrşire 
cuvîntul lui Dumnezeu cel despre preoţie. Tot aşa zicea Apostolul şi mai 
sus, că Dumnezeu S-ajurat lui Avraam pentru mai multa încredinţare, ca, 
prin jurămînt, să se arate nestrămutarea că Hristos va fi Arhiereu în veac 
(după Icumenie).

21. căci preoţii aceia s-au făcut fără de jurămînt, iar Acesta cu 
jurămînt, prin Cel ce a zis către Dînsul: „S-a jurat Domnul, şi nu 
Se va căi: Tu eşti preot în veac, după rînduiala lui Melhisedec!” 
(Psalm 110:4).

Căci preoţii Legii Vechi -  zice -  se făceau fără jurămînt, la nici unul 
dintre dînşii neaflîndu-se că Dumnezeu S-a jurat şi ar fi zis aşa: Tu eşti 
preot după Lege\ Iar Hristos S-a făcut preot cu jurămînt, cînd Dumnezeu 
I-a zis: Tu eşti preot într-un chip nou, adică nu după rînduiala lui Aaron, 
ci după rînduiala lui Melhisedec.

22. Hristos s-a făcut chezaş după un mai bun aşezămînt.

Adică: Hristos S-a făcut mijlocitor şi chezăşuitor al unui nou Testa
ment, după care Dumnezeu S-a jurat a fi Hristos preot pentru totdeauna. 
Căci, de nu ar fi fost Hristos preot mai mare decît cei vechi, Dumnezeu 
nu S-ar fi jurat pentru El. Drept aceea, şi testamentul cel nou pentru care 
S-a făcut chezăşuitor Hristos este mai mare decît cel vechi. Şi ce însem
nează „chezăşuitor”? Mijlocitor.'

' Iar Teodorii tîlcuieşte zicerea „chezaş” aşa: „L-a numit «chezaş» pe Domnul Hris
tos pentru că El, prin învierea Sa, a adeverit nădejdea învierii noastre; iar a Sa înviere a 
fost adeverită prin minunile ce se săvîrşeau de către Apostoli.” Iar dumnezeiescul Chirii 
al Alexandriei zice: „Căci, de vreme ce preoţia cea după Lege avea trebuinţă de 
sfinţenie, a poruncit a se sfinţi din altă parte. Căci Hristos este arhiereu, şi Sfîntul Sfin
ţilor iară prihană, şi chezaş al unui testament mai bun. Aşa cum zice şi Pavel, că pentru 
aceasta a încetat şi s-a schimbat preoţia de mai înainte, fiindcă nu avea neprihănirea şi 
sfinţenia cea nemărginită, de vreme ce ea nu a făcut pe nimeni desăvîrşit după conşti
inţă, ci a adus mai ales învăţături de scăldări şi de stropiri către curăţia preoţiei, căci 
doar întru acestea se încheie puterea preoţiei Legii Vechi” (cartea a doua din Tîlcuiri). 
(n. aut.)
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23. Şi aceia erau mai mulţi care se făceau preoţi, pentru că erau 
opriţi a trăi de către moarte.

24. Iar Aceasta, pentru că rămîne în veac, are preoţia nestrămutată.

Cu aceste cuvinte, Pavel arată covîrşirea lui Hristos asupra arhiereilor 
Legii, zicînd că acolo, în Lege, sînt mulţi arhierei, de vreme ce sînt mu
ritori şi, după moartea unuia, moşteneşte arhieria altul; iar aici, în legea 
darului, este un singur arhiereu, Hristos, căci El e nemuritor, şi astfel are 
preoţia „nestrămutată”, adică necurmată. Vezi -  o, cititorule! -  cu cît e 
mai mare Hristos decît arhiereii Legii celei Vechil Cu atîta cu cît şi cel 
nemuritor este mai mare decît cel muritor.

25. Pentru aceasta şi poate a-i mîntui desăvîrşit pe cei ce se apropie 
la Dumnezeu printr-Insul,

Zice: De vreme ce Hristos este nemuritor şi are arhieria fără moşte
nire, El o poate apăra şi poate a-i mîntui pe toţi desăvîrşit, adică poate da 
nu mântuire vremelnică, ci desăvîrşită şi întreagă: şi sufletului, şi trupu
lui; şi în viaţa aceasta, şi în cea viitoare. Căci în Legea Veche, chiar şi 
minunat să fi fost arhiereul, îşi aducea darurile la Dumnezeu numai pînă 
la o vreme hotărîtă, adică atît cît era viu -  aşa cum au fost Samuil, Aaron 
şi toţi ceilalţi -  iar apoi nu mai aduceau, pentru că mureau. Iar Hristos, fi
ind veşnic şi Arhiereu pururea viu, poate să-i mîntuiască desăvîrşit, adică 
pentru totdeauna, pe cei ce se apropie la Dumnezeu printr-Insul, adică 
prin credinţa întru Dînsul. Căci cel ce crede întru Fiul, acela se apropie la 
Tatăl cu adevărat. Pentru că Fiul este Calea ce-1 aduce pe om către Tatăl, 
şi cel ce umblă pe Calea aceasta va ajunge la Tatăl cu adevărat, precum a 
zis însuşi Domnul: „Eu sînt Calea şi Adevărul, nimeni nu vine către Tatăl 
decît numai prin Mine” {loan 14:6).

totdeauna viu fiind spre a Se ruga pentru dînşii.

Apostolul a zis aceste cuvinte aşa de smerite pentru omenirea lui 
Hristos, căci Hristos este Arhiereu după omenire, iar nu după dumneze
ire, fiindcă după omenirea Lui se zice că Se roagă şi mijloceşte către Ta
tăl pentru Creştinii ce cred întru El. Căci Cel ce, ca Dumnezeu [ce este], 
învie morţi şi îi face vii cu stăpînire, la fel ca şi Tatăl, cum L-ar ruga pe 
Tatăl să-i mîntuiască pe cei ce cred întru El? Căci aceasta nu se potri-
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veşte! La fel, cum Se roagă Cel ce are toată judecata? Sau cum s-ar crede 
că Se roagă Cel ce-i trimite pe îngerii Lui să-i pună pe unii în cuptorul 
focului, iar pe alţii să-i mîntuiască? Deci este arătat că Pavel a zis: „Se 
roagă” pentru omenirea Sa, dumnezeiescul Apostol facînd pogorîre pen
tru neputinţa ascultătorilor, ca şi cum ar zice: O, Creştinilor! -  nu vă te
meţi! -  nici nu ziceţi: Cu adevărat, Hristos ne iubeşte şi are îndrăzneală 
către Tatăl, dar nu are putere a purta de grijă pentru noi şi a ne apăra tot
deauna. Să nu ziceţi aceasta, fraţilor, pentru că Arhiereul nostru Hristos 
este viu şi totdeauna poate face lucrul Său cel arhieresc, adică a mijloci şi 
a Se ruga pentru noi. Deci despre omenire zice Pavel că Se roagă -  pre
cum am zis. însă, cînd vorbesc de omenirea Lui -  zice Apostolul -  nu o 
despart de dumnezeire, fiindcă unul este ipostasul amînduror firilor lui 
Hristos, al dumnezeirii şi al omenirii, ci dau celor ce aud să înţeleagă cele 
însuşite şi cuvenite fiecărei firi, adică şi ale dumnezeirii, şi ale omenirii. 
Căci şi aceasta, a purta Fiul trup şi a şedea împreună cu Tatăl, şi aceasta -  
zic -  este mijlocire şi mgăciune pentru noi, fiindcă omenirea Domnului 
este ca şi cum l-ar ruga pe Tatăl pentru noi, căci pentru aceasta s-a luat ea 
cu adevărat, pentru a noastră mîntuire.1

26. Un astfel de arhiereu ni se cuvenea nouă: cuvios, fără răutate,

Din aceste cuvinte, este arătat că Pavel a zis cele de mai sus pentru 
omenirea lui Hristos. Căci cine ar zice astfel de cuvinte smerite despre 
Dumnezeu, fără a se ruşina să le potrivească la firea aceea înaltă şi nepri
cepută? Deci: „cuvios” este acela care nu lasă nici un lucru nesăvîrşit din 
cele cu care este dator, iar „fără răutate” este cel neviclean şi neamăgitor, 
şi aşa a fost Hristos, „căci -  zice -  nu s-a aflat vicleşug în gura Lui” 
(Jsaia 53:9; 1 Petru 2:22).

1 Pentru aceasta, vrînd să arate însăşi această înţelegere, zicea şi ucenicul Domnului 
cel iubit: „Fiii mei [...], de ar păcătui cineva, rugător avem către Tatăl pe Iisus Hristos, 
Cel drept. Şi Acesta este curăţitorul şi îmblînzitorul păcatelor noastre şi ale lumii toate” 
Cloan 2:1). Ci şi Teodorit tîlcuieşte zicerea aceasta aşa: „Şi însăşi smerenia cuvintelor 
strigă că nici una din acestea nu se potriveşte dumnezeirii lui Hristos, căci El nu viază 
pentru a Se ruga pentru noi, de vreme ce viaţa Lui e fără început şi fără stricăciune. Deci 
după omenire să se înţeleagă şi acestea, anume că, aşa cum a suferit patima pentru noi, 
tot astfel Se şi roagă pentru noi. însă, cu smerenia, dumnezeiescul Apostol a însoţit şi 
înălţimea, zicînd că Acesta ne mîntuieşte cu desăvîrşită mîntuire. (n. aut.)
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fără de spurcăciune,

Nici cuvîntul acesta n-ar putea spune cineva că e laudă a lui Dumne
zeu, fiindcă Dumnezeu are fireasca însuşire de a fi neispitit şi mai presus 
de toată spurcăciunea. De aceea, este arătat că şi aceasta se zice pentru 
omenirea lui Hristos.

osebit de păcătoşi şi mai înalt decît cerurile.

Zice: Deşi după altele sînt sfinţi, totuşi arhiereii Legii, ca nişte oameni 
ce sînt, trag şi ei pe lîngă sine o oarecare parte de răutate, şi pentru aceea 
nu sînt cu desăvîrşire despărţiţi de cei pămînteşti. Căci cum ar fi cu pu
tinţă să fie despărţiţi, de vreme ce şi ei sînt vinovaţi de păcate? Şi, mai 
ales, nici unul din arhiereii Legii nu s-a suit în ceruri, iar Arhiereul nostru -  
pe lîngă că era plin şi prea-plin de toată fapta bună şi sfinţenia, fiind osebit 
de cei păcătoşi -  S-a şi făcut mai înainte decît cerurile şi a şezut în însuşi 
părintescul scaun. Şi aceasta e arătat că se zice pentru omenirea lui Hristos, 
căci ca Dumnezcu-Cuvîntul El era mai presus de ceruri totdeauna.

27. El nu avea nevoie a aduce jertfă în toate zilele, ca arhiereii -  mai 
întîi pentru păcatul lor, iar apoi pentru cele ale norodului —

După ce a zis că Hristos este osebit de păcătoşi, Apostolul lărgeşte 
noima arătată şi zice că Hristos a fost atît de slobod şi mai presus de pă
cătoşi, încît însuşi trupul Său l-a adus ca jertfa lui Dumnezeu-Părintele, şi 
nu pentru Sine (căci cum ar fi făcut aceasta pentru Sine, de vreme ce nu 
făcuse nici un păcat?), ci pentru noi şi pentru păcatele noastre. Aceasta se 
înţelege însă şi după alt chip, anume: arhiereii Legii Vechi aduceau jertfe 
lui Dumnezeu în fiecare zi, neputînd să-i curăţească pe cei ce păcătuiau 
cu o singură jertfă şi cu o singură aducere; iar Hristos I-a adus lui Dum
nezeu o jertfă în stare a săvîrşi atît de mari lucrări, încît cu o singură adu
cere a curăţit printr-însa pe toată lumea. Deci şi după aceasta îi covîrşeşte 
Arhiereul nostru Hristos pe arhiereii Legii.

căci El a făcut aceasta o dată, aducîndu-Se pe Sine-Şi.

Zice: Hristos a făcut „aceasta” o dată. Care „aceasta”? Adică a aduce 
jertfă pentru păcatele norodului, iar nu pentru Sine-Şi. Hristos -  zice -
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le-a săvîrşit o dată pe cele ale arhieriei, aducîndu-Se jertfa pe Sine, iar 
după aceasta şade ca un stăpîn în scaunul părintesc. Căci -  pentru a nu 
socoti tu, cititorule, că Hristos stă şi lucrează totdeauna, auzind că El este 
preot -  Pavel arată aici că numai o dată S-a făcut preot, după iconomie, 
iar după ce Şi-a săvîrşit iconomia a luat iarăşi înălţimea şi vrednicia Sa 
cea însuşită. Căci însuşirea preotului liturghisitor este de a sta [în picioa
re] şi a liturghisi -  după Icumenie -  iar Hristos şade în părintescul scaun 
şi Se liturghiseşte de către puterile netrupeşti.1

28. Căci Legea pune ca arhierei oameni care au neputinţă,

Ca să nu socoteşti tu -  o, cititorule! -  că Hristos, aducînd jertfa o dată, 
a adus-o şi pentru Sine, Apostolul dă de înţeles că Hristos nu a adus jertfa 
pentru Sine şi pentru păcatele Sale. Căci Legea Veche -  zice -  aşază ca 
arhierei simpli oameni, „care au neputinţă”, deci nu pot sta împotriva pă
catului pentru a-1 birui, ci şi ei cad într-însul, ca nişte neputincioşi ce sînt, 
avînd prin urmare trebuinţă să aducă jertfe şi pentru ale lor păcate. Iar 
Hristos -  Care este atît de puternic, fiind Fiul lui Dumnezeu -  cum ar fi 
avut păcat? Şi, neavînd păcat, cum ar fi adus jertfa pentru Sine? Căci 
aceasta este cu totul nepotrivită! Iar Hristos nu a adus mai multe jertfe şi 
de mai multe ori nici pentru ceilalţi, ci o singură jertfa şi numai o dată. 
Căci, fiind destul de puternic, a stat a săvîrşi totul şi a-i curăţi pe toţi oa
menii aducînd jertfa numai o dată. Iar prin „neputinţă”, iubitule, vei înţe
lege şi păcatul însuşi, aşa cum îl numeşte Pavel în alte părţi, zicînd: „Căci 
nu avem arhiereu Care nu poate a împreună-pătimi cu neputinţele noastre 
(adică cu păcatele noastre)” (Evrei 4:15); şi iarăşi: „[...] fiindcă şi acesta 
este cuprins de neputinţă” (Evrei 5:2). Sau, prin „neputinţă”, vei înţelege 
moartea, fiindcă arhiereii Legii, fiind neputincioşi şi muritori, nici ei în
şişi nu erau curaţi şi fără păcate, nici pe alţii nu puteau a-i curăţi; iar

1 Aşa e şi tîlcuirea lui Teodorit, care zice: „(Apostolul) a pus aici două [însuşiri] pe 
care nu le aveau cei ce cîştigau preoţia. Căci aceia aduceau jertfele adeseori, jertfind şi 
pentru ei înşişi, de vreme ce şi ei greşeau, ca nişte oameni, şi de aceea nu aveau aşa o în
drăzneală cînd jertfeau, ca unii supuşi în păcate. Iar Hristos nu face nici una din acestea, 
întîi fiindcă era neîmpărtăşit de păcat, iar al doilea pentru că jertfa Sa cea una a fost de 
ajuns spre mîntuire. Şi aceia aduceau alte jertfe, iar Acesta a adus al Său trup, făcîn- 
du-Se El însuşi şi jertfitor, şi jertfă şi, ca Dumnezeu, primind darul împreună cu Părinte
le şi cu Duhul.” (n. aut.)
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Hristos, fiind fără păcat şi nemuritor, este şi puternic a-i curăţi pe toţi cu 
o singură aducere. Auzi însă şi cele următoare:

iar cuvîntul jurămîntului, care a venit în urma Legii, L-a pus pe 
Fiul desăvîrşit în veac.

Vezi -  o, cititorule! -  osebirile dintre preoţia arhiereilor celor vechi şi 
preoţia lui Hristos: acolo a fost Legea, iar aici cuvîntul jurămîntului cel 
prea-adevărat şi prea-încredinţat; acolo erau oameni robi cu adevărat, fi
ind zidiri; aici, este Fiul, adică Dumnezeul şi Stăpînul; acolo, oameni ne
putincioşi -  adică greşiţi, cu păcate şi supuşi morţii -  iar aici Hristos, 
„desăvîrşit în veac” -  adică pururea vecuitor şi puternic, nu numai pentru 
o vreme fără de păcat, ci totdeauna, în veacul veacului. Deci -  dacă 
Hristos este desăvîrşit, dacă nu păcătuieşte niciodată, viind totdeauna -  
cum ar fi adus jertfă pentru Sine? Şi cum ar fi putut să aducă pentru cei
lalţi mai multe jertfe şi de multe ori? Drept aceea, este arătat că nu a adus 
jertfe pentru Sine, ci numai pentru ceilalţi, şi nici pentru ei nu a adus mai 
multe jertfe şi de mai multe ori, ci o singură jertfă şi numai o dată, pre
cum am spus mai înainte. Din afară însă, se înţelege că aici lipseşte zice
rea „arhiereu” adică: „Iar cuvîntul jurămîntului, care a venit în urma Le
gii, îl aşază pe Fiul arhiereu desăvîrşit în veac.”1

1 Iar Teodorit tîlcuieşte zicerea aceasta, „desăvîrşit”, aşa: „Fiul cel unul născut are 
împreună cu naşterea şi desăvîrşirea, căci Tatăl L-a născut desăvîrşit. Iar aceasta de aici 
să se înţeleagă după omenirea Sa, fiindcă «desăvîrşit» îl numeşte aici pe Cel nemuritor. 
Dar să nu se înţeleagă alt fiu, afară de Fiul lui Dumnezeu cel firesc, Care primeşte ace
eaşi numire şi ca om.” (n. aut.)
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1. Iar cap pentru cele ce zic e că avem un astfel de arhiereu, Care a 
şezut de-a dreapta măririi în ceruri,

„Cap” se numeşte totdeauna lucrul cel mai însemnat. De pildă, cînd 
cineva cuprinde în puţine cuvinte părţile cele mai de căpetenie ale unei 
pricini, se zice că a făcut cuvîntul într-un „cap”, de la metafora capului, 
care, chiar dacă e mai mic, este însă partea cea mai însemnată a trupului. 
Prin urmare, şi Apostolul zice aici: „Iar cap pentru cele ce zic [...]”, 
adică: Iar lucrul cel prea-mare şi mai cuprinzător decît toate al celor ce 
zic e că noi -  Creştinii, care sîntem în legea darului -  îl avem ca Arhiereu 
chiar pe Dumnezeu, căci a şedea [pe scaunul arhieriei] nu este a altcuiva, 
fără numai a lui Dumnezeu. Şi vezi -  o, cititorule! -  că, după ce a zis cele 
smerite despre Hristos -  că este Arhiereu, că Se roagă şi cîte alte sînt în
suşite omenirii Lui -  Apostolul se suie acum şi la cele înalte ale dumne- 
zeirii Lui. Căci Apostolul obişnuieşte a face aceasta totdeauna, urmînd 
Dascălului şi Domnului său Hristos, Care tot aşa face în Sjînta Evanghe
lie şi, de la cele smerite ale omenirii Sale, Se suie la cele înalte ale dum- 
nezeirii Sale. Astfel, prin cele smerite, îl povăţuieşte pe neputinciosul au- 
zitor să primească cu lesnire cuvîntul -  căci altfel, dacă învăţătorul nu se 
va sui puţin cîte puţin la cele mai înalte, auzitorul nu va urma cuvintele 
lui -  pentru ca apoi, prin cele înalte, să-l înveţe iarăşi pe ascultător că 
pentru pogorămînt zicea mai înainte cuvintele acelea smerite.

Iar Pavel numeşte „scaun al măririi” fie pe acela părintesc, pentru că 
Părintele Se poate numi şi „mărire” a Fiului; fie a zis „scaun al măririi” 
simplu, după cuprindere, în loc de: „prea-marele scaun”.

2. slujitor al Celor Sfinte

Zice: Precum arhiereii cei de jos, aceia ai Legii, liturghiseau intrînd în 
Sfintele Sfintelor, tot astfel şi Arhiereul nostru Hristos S-a făcut liturghi- 
sitor al adevăratelor sfinte şi încredinţate intrări ale celor cereşti. Aici, se 
pare însă că Pavel vorbeşte împotriva sa. Căci la începutul epistolei a zis: 
„Către care din îngeri a zis cîndva: Şezi de-a dreapta mea!?” (Evrei 1:13)
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şi: „Au nu toţi sînt duhuri slujitoare?” (la fel, stih 14), arătînd cu cuvin
tele acestea că slujitorul nu e slobod a şedea, ci a sta [în picioare]. Apoi, 
puţin mai sus, a zis despre Hristos că a şezut „de-a dreapta scaunului”, iar 
acum zice aici că e „slujitor” al celor cereşti. Deci cum sînt acestea? Răs
pundem că Apostolul le zice cu pogorămînt pentru neputinţa ascultători
lor, amestecîndu-le pe cele smerite cu cele înalte. Astfel, prin „şedere”, 
arată dumnezeirea lui Hristos, fiindcă a şedea este însuşirea dumnezeirii, 
El fiind slujit de către făpturi; iar prin „liturghisire”, arată omenirea şi 
purtarea Lui de grijă pentru noi. Unii însă au înţeles zicerea „slujitor al 
Sfintelor” în loc de: „al oamenilor celor sfinţiţi de El”, fiindcă Hristos 
este Arhiereu al nostru, al celor ce cred întru El şi care ne-am sfinţit de 
către El.1

ale Cortului celui adevărat pe care l-a înfipt Domnul, iar nu omul.

Cu aceste cuvinte, Apostolul i-a deşteptat pe aceia ce crezuseră dintre 
Evrei. Căci se putea întîmpla ca ei să nu înţeleagă că noi nu avem acum 
un cort asemenea aceluia făcut de Moisi, şi de aceea zice: Iată, avem alt 
cort adevărat, mai mare decît acela, adică avem cerul, căci Cortul cel 
vechi a fost închipuire a cerului. Şi pe acela l-a închipuit un om, arhitec
tul Veseleil (ori Moisi); iar cortul acesta, cerul adică, l-a făcut Domnul, 
însemnează că, din zicerea aceasta, dumnezeiescul loan Hrisostom trage 
încheierea că cerul nici nu se mişcă, nici nu este în formă de glob, de vre
me ce asemănarea cerului cu cortul, pe care o aduce Pavel aici, şi zicerea 
că „l-a înfipt” le surpă pe amîndouă acestea. Căci cortul, nefiind cu totul 
în chip de sferă (adică rotund sus şi jos), tăgăduieşte închipuirea cerului 
în această formă; iar zicerea „înfipt” tăgăduieşte mişcarea cerului.2

1 Zice şi înţeleptul Teodorit: „Apostolul a adăugat numele de «slujitor» fiindcă vor
beşte despre arhiereu. Căci ce slujbă săvîrşeşte aducîndu-Se pe Sine o singură dată, ne- 
maiaducînd după aceea alte jertfe? Şi cum ar fi cu putinţă a şedea şi a sluji totodată? De
cît numai dacă numim «slujire» mîntuirea oamenilor, pe care o lucrează ca un stăpîn.” 
(n. aut.)

2 încă şi mulţi din astronomii mai noi socotesc că cerul nu se mişcă şi nu poartă îm
preună cu mişcarea lui luminătorii [soarele şi luna, n. m.] şi stelele, ci fiecare din 
luminători se mişcă singur de sine, unul mai prea-înalt, iar altul mai jos. Căci cerul se 
socoteşte a fi curgător şi că stelele şi luminătorii se mişcă întru dînsul precum peştii în 
mare şi cele zburătoare în aer. Iar că cerul se aseamănă cu o jumătate de sferă, cu o bol-
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3. Şi, pentru că orice arhiereu se pune spre a aduce daruri şi jertfe, 
era nevoie să aibă şi El ceva de adus.

Fiindcă a zis mai sus că Hristos „şade”, ca să nu socotiţi că Se numeşte 
„arhiereu” cu amăgire, Pavel zice aici că, deşi Hristos „şade”, El nu S-a 
lipsit totuşi de a fi arhiereu, avînd toate însuşirile arhieriei. Căci -  zice -  
aşa cum preoţii Legii aduc daruri şi jertfe, tot astfel S-a adus pe Sine şi 
Hristos. Deci a şedea Hristos este însuşirea dumnezeieştii Sale vrednicii, 
iar a Se face arhiereu este însuşirea multei Sale iubiri de oameni.

Zicerea aceasta se înţelege însă şi întru alt chip. Căci unii întrebau şi nu 
se dumireau pentru ce a murit Hristos, dacă era Fiul lui Dumnezeu şi dacă 
era veşnic? De aceea, Pavel dezleagă nedumerirea aceasta şi zice: Căci -  
de vreme ce Hristos era preot, iar preot fără de jertfa nu se află -  pentru 
aceasta a urmat nevoia ca şi Hristos să aibă ceva de adus, iar aceasta nu a 
fost altceva decît numai trupul Său cel fără de păcat. Deci de aceea a fost 
nevoie să moară, ca să-I aducă trupul Său ca jertfa lui Dumnezeu.

Iar după amărunţita socoteală, ,jertfa” are osebire de „daruri”. Căci 
jertfele sînt cele ce se aduc prin sîngele şi cărnurile vietăţilor, sau -  ca să 
zicem mai cu amărunţime -  Jertfe” sînt toate cele ce se tămîiază prin 
foc, căci la „a se tămîia” se zice chiar „a jertfi”. Iar „daruri” se numesc 
roadele: al griului, al vinului, al untului-de-lemn, al pîinii, al farîmei celei 
curate de grîu şi cîte altele erau fără de sînge şi se aduceau înaintea lui 
Dumnezeu fără de foc. însă în Sfinta Scriptură acestea se află una în lo
cul celeilalte cu neosebire, luîndu-se din alăturare, precum este această

tă, iar nu cu o sferă întreagă, arată şi Acachie, în tîlcuirea Hexaimerului (Facerea 1:6). 
Ci cei mai mulţi din astronomi mai lesne pot să-şi taie limbile lor decît să primească a 
mărturisi aceasta. Vezi şi la capitolul 40 din Isaia, unde se zice: „Cel ce a pus cerul ca o 
boltă şi l-a întins ca pe un cort”, şi la capitolul 13: „Domnul Savaot a poruncit unui 
neam luptător de arme să vină de departe, de la marginea temeliei cerului.” Vezi şi 
Psalmul 18, unde zice: „De la marginea cerului ieşirea Lui, şi întinderea Lui pînă la 
marginea cerului”, cuvinte care nu se potrivesc pentru o sferă, care este de o măsură din 
toate părţile. Iar la Iov, Dumnezeu surpă curat socoteala că cerul ar fi în chip de sferă, 
zicînd; „Şi Cine e acela ce numără cu înţelepciune norii, şi Care a plecat cerul la pămînt 
[...]? L-a făcut pe el ca pe o piatră de chive” (Iov 38:38); căci piatra de chive nu e ca o 
sferă. Iar unii spun că Dumnezeiasca Scriptură zice acestea după chipul în care se simte 
şi se vede cerul, iar nu după cum este şi se înţelege într-adevăr. Căci din nici o parte a 
pămîntului nu se vede sfera cerului întreagă, ci numai jumătate dintr-însa, care se asea
mănă cu o boltă şi cu un cort. (n. aut.)
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zicere: „Şi a căutat Dumnezeu spre Avei şi spre darurile lui -  măcar că 
«darurile» acelea erau cărnurile de la cele întîi născute din oile lui Avei -  
iar spre Cain şi spre jertfele lui nu a luat aminte” {Facerea 4:5), măcar că 
jertfele aceluia erau din roadele pămîntului, fără de sînge deci. Aşadar, 
chiar dacă s-ar sîrgui poate cineva să întocmească acestea şi să le 
tîlcuiască cu dezlegări reci (care nici nouă nu ne sînt necunoscute), unul 
ca acesta, oricare ar fi, nu ştiu cum se va putea arăta slobod de mustrarea 
ce i se face, anume că citeşte Scripturile cu lenevire şi fără luare-aminte. 
Căci numirile acestea, a „darului” şi a Jertfei”, se află puse cu neosebire, 
una în loc de alta, în multe alte părţi ale Sfintei Scripturi, noi putînd 
aduce aici nenumărate ziceri de acest fel, dacă lucrul nu s-ar arăta a fi iu
bire de slavă.1 Dar şi Apostolul singur va fi de ajuns a ne încredinţa des
pre aceasta, numind simplu şi de obşte „daruri” toate cele aduse. Deci as
cultă următoarele lui cuvinte:

4. Dacă ar f i  fost pe pămînt, nici nu ar f i  fost preot, preoţi fiind cei 
ce aduceau darurile după Lege,

Apostolul arată şi cu aceste cuvinte ceea ce a zis mai sus. Ce anume? 
Anume că, deşi Hristos nu are Cort aici jos, pe pămînt, precum aveau 
preoţii cei vechi, ci Cortul Său se află în cer, totuşi, din aceasta, El nu e 
oprit nicicum de a fi preot. Şi vezi -  o, cititorule! -  înţelepciunea marelui 
Pavel: din apucarea (argumentarea) aceea, din care altcineva ar fi arătat 
că Hristos nu poate fi preot fiindcă nu are loc şi Cort pe pămînt ca să pre
oţească, Apostolul arată cum chiar din aceasta este preot Hristos, pentru 
că, neavînd „Cort”, adică loc pe pămînt, ca să preoţească, El îl are sus, în 
ceruri. Căci pe pămînt Hristos nu ar fi fost preot, de vreme ce aici erau 
preoţi alţii, şi prin urmare preoţia Lui s-ar fi socotit răzvrătire asupra pre
oţiei acelora. Iar acum, fiindcă are loc şi Cort în cer şi fiindcă a suit acolo 
însuşi trupul Său, acolo mijloceşte pentru noi către Dumnezeu-Părintele, 
împlinind lucrul arhieriei Sale. Prin urmare -  zice -  chiar pentru aceasta e 
Hristos preot şi arhiereu, fiindcă Se află sus, iar nu pe pămînt.2

1 Vezi la subînsemnarea capului 5 al epistolei de faţă, la stihul întîi, unde s-au însem
nat cîteva ziceri ale Scripturii care cuprind despre acestea, (n. aut.)

2 Iar după Icumenie, zicerea „dacă Hristos ar fi fost pe pămînt [...]” e la fel cu a 
zice: Dacă nu ar fi murit, şi nu ar fi înviat, şi nu S-ar fi înălţat, Hristos nu ar fi preot. Dar 
cu adevărat El a murit pentru a Se aduce jertfa pe Sine, şi a înviat şi S-a înălţat ca să
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5. care slujesc ca închipuire şi umbră a celor cereşti,

Cu aceste cuvinte, Pavel arată covîrşirea preoţiei lui Hristos asupra 
aceleia a preoţilor vechi, căci Pavel numeşte „închipuire şi umbră” Tes
tamentul Vechi, iar Testamentul acesta nou al Evangheliei îl numeşte „ce
resc”. Şi cum nu ar fi ceresc Noul Testament, întru care nu se săvîrşeşte 
nici un lucru pămîntesc, ci toate cîte se săvîrşesc întru el sînt Taine du
hovniceşti şi mai presus de fire? Acesta, întru care se cîntă laude înge
reşti, întru care se află cheile împărăţiei cerurilor şi se dă iertarea păcate
lor şi (dimpotrivă) legarea păcatelor? Şi întru care aflîndu-ne noi, Creşti
nii, avem petrecerea noastră în ceruri? Deci ale acestora „cereşti”, adică 
ale Noului Testament, au fost închipuiri şi pilde umbrite, ca nişte însem
nări, cele ce i s-au arătat lui Moisi de către Dumnezeu în muntele Sinai, 
pentru care şi este scris: „Vezi, pe toate le vei face după închipuirea ce ţi 
s-a arătat în munte” (Ieşirea 25:40), aşa cum zice Pavel mai departe:

precum i s-a zis lui Moisi, cînd voia să facă Cortul: „ Vezi -  zice -  le 
vei face pe toate după închipuirea care ţi s-a arătat în munte!”

De vreme ce credem mai mult ceea ce vedem cu înşişi ochii noştri 
decît ceea ce auzim cu urechile -  de unde şi obşteasca socoteală care zice 
că „ochii sînt mai de crezare decît urechile” -  Dumnezeu i-a arătat lui 
Moisi în închipuire văzută toate cele ce urma să facă, adică nu numai for
ma şi felul cortului, ci şi vasele şi toate celelalte care urmau să fie rîndui- 
te pentru jertfe şi pentru cealaltă slujire. Căci, mai înainte de a-i zice cu-

aibă loc pentru a preoţi în cer. Iar „a preoţi” se înţelege că este a mijloci pentru noi către 
Părintele, aşa cum a zis Pavel mai înainte: „[...] pururea fiind viu spre a Se ruga pentru 
noi” (Evrei 7:25). Iar Teodorit tîlcuieşte zicerea aceasta zicînd aşa: „Pe acestea le-a pus 
spre dezvinovăţire, învăţînd că nu defaimă Legea, ci şi pe aceea o socoteşte cinstită, ca pe 
una ce avea închipuirea celor cereşti. De aceea a zis că ar fi fost de prisos a Se numi 
Hristos preot petrecînd pe pămînt, de vreme ce preoţii Legii împlineau slujba acesteia. 
Dar, dacă preoţia Legii a luat sfîrşit şi Arhiereul cel după rînduiala lui Melhisedec a adus 
jertfă şi a făcut a nu mai fi trebuinţă de alte jertfe, pentru ce preoţii Testamentului Nou 
săvîrşesc Tainica Liturghie? E arătat celor învăţaţi cele dumnezeieşti că noi nu aducem 
altă jertfă, ci săvîrşim pomenirea aceleia una şi mîntuitoare. Căci aceasta ne-a poruncit-o 
însuşi Stăpînul, zicînd: «Aceasta s-o faceţi întru pomenirea Mea» ca, privind închipuirile, 
să ne aducem aminte de patimile pe care le-a suferit El pentru noi şi să ne înfocăm cu 
dragostea către Făcătorul de bine, aşteptînd dobîndirea bunătăţilor viitoare.” (n. aut.)
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vîntul de mai sus, Dumnezeu i-a zis lui Moisi acestea: „Şi vei face Mie 
după toate cîte am să ţi le arăt Eu în munte: asemănarea Cortului şi ase
mănarea vaselor lui aşa le vei face” (Ieşirea 25:9).

6. Iar acum [Hristos] a nimerit o slujire cu atît mai deosebită,

Şi aceste cuvinte se ţin împreună de înţelegerea aceea de mai sus a 
dumnezeiescului Pavel, anume că, de ar fi pe pămînt, Hristos nu ar fi 
preot. Iar acum -  zice -  fiindcă nu are loc de preoţie pe pămînt, ci în cer, 
El a nimerit o slujire mult mai deosebită. Adică slujirea lui Hristos nu e 
asemeni aceleia a arhiereilor de pe pămînt, ci este cerească, fiindcă are ca 
loc al lucrării şi al săvîrşirii sale însuşi cerul.

cu cît este mijlocitorul unui mai bun Testament

După ce a înălţat şi a mărit preoţia lui Hristos de la loc, de la persoană 
şi de la jertfă, Pavel înalţă şi măreşte acum şi Noul Testament, al cărui 
mijlocitor este Hristos. Şi, chiar dacă a zis mai înainte că Testamentul 
Vechi a fost neputincios şi nefolositor din pricina aşezării prunceşti a as
cultătorilor Evrei, totuşi, îndată ce a zis acestea, a încetat şi nu a adăugat 
ceva mai mult, temîndu-se ca nu cumva Evreii ce crezuseră să nu-i pri
mească cuvintele. Iar acum el lăţeşte cuvîntul despre aceasta şi arată că 
Testamentul Nou, adică Evanghelia, al cărui mijlocitor şi dătător este 
Hristos, e mai bun decît cel vechi. Căci -  zice -  Hristos S-a făcut slujitor 
şi lucrător al Evangheliei (care s-a legiuit pentru mai bune făgăduinţe) 
luînd pentru noi chip de rob, aşa cum şi Moisi s-a făcut mijlocitor şi slu
jitor al Legii Vechi. Aici, Apostolul scrie cuvîntul acela care îi mîngîia mai 
mult decît toate celelalte pe cei ce crezuseră dintre Iudei, anume: Testa
mentul nostru -  zice -  acesta nou al Evangheliei, s-a legiuit pentru făgă
duinţele unor bunătăţi mai mari şi mai înalte, căci Creştinilor ce păzesc 
Evanghelia nu li s-au făgăduit bunătăţi vremelnice şi pămînteşti, adică 
bună-naştere de fii şi mulţi fii, ci împărăţia cerului. Deci voi, fraţii mei, nu 
vă împuţinaţi cu sufletul, căci făgăduinţele bunătăţilor pe care le veţi primi 
sînt mult mai bune decît făgăduinţele Legii. Drept aceea, este lucru neînţe- 
lept a obosi voi, care aveţi a dobîndi atît de înalte cereşti bunătăţi. 7

7. Căci, de ar f i  fost cel dinţii fără de prihană, nu s-ar f i  căutat loc 
pentru al doilea.
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Iubitule, vezi rînduiala de noime şi de cuvinte ale marelui Pavel. Mai 
întîi, a zis că Testamentul cel Nou al lui Hristos este mai bun decît cel 
vechi. Şi de unde e arătată aceasta? Din ceea ce zice, anume că s-a legiuit 
prin făgăduinţa unor mai bune bunătăţi. Căci, dacă făgăduinţele şi răs
plătirile Noului Testament sînt mai bune decît făgăduinţele celui vechi, e 
arătat că şi Noul Testament e mai bun decît cel vechi şi că poruncile lui 
sînt mai înalte şi mai dumnezeieşti decît ale celui vechi. Dar de unde este 
arătat că făgăduinţele Testamentului Nou sînt mai bune decît ale celui 
vechi? Din faptul că Testamentul Vechi a fost lepădat şi în locul lui a in
trat acesta nou, care stăpîneşte şi are tărie pentru că e mai bun şi mai 
desăvîrşit decît cel vechi. Căci, dacă cel dintîi şi vechi ar fi fost fără pri
hană şi fără meteahnă, făcîndu-i aşadar pe oameni fără prihană şi drepţi, 
negreşit că în locul lui nu ar fi intrat un al doilea, Noul Testament. Şi -  
aşa cum noi obişnuim a zice că o casă „nu este fără prihană”, în loc de: 
„fără meteahnă”, căci e putrezită -  tot astfel a zis şi Apostolul că Testa
mentul Vechi nu este fără prihană, nu că ar fi viclean şi rău, ci fiindcă 
nu-i putea face pe oameni mai buni, desăvîrşiţi, de vreme ce nu s-a dat 
pentru cei împliniţi, ci pentru aceia neîmpliniţi şi prunci.1

8. Căci Dumnezeu îi mustră şi le zice:

Nu zice că Dumnezeu a mustrat Vechiul Testament, ci pe dînşii, adică 
pe Evrei, care nu se puteau împlini din poruncile Legii.

„Iată, vin zile -  zice Domnul -  cînd voi săvîrşi peste casa lui Israil şi 
peste casa lui Iuda Testament nou,

Cu aceste cuvinte, Pavel arată aici mai curat că Testamentul cel Vechi 
a fost lepădat, în partea lui cea slujitoare adică, în care se cuprind lucră
rile şi slujirile, iar nu în aceea morală, pentru că cele zece porunci şi al
tele care îndreptează moravurile şi faptele nu s-au lepădat, ci au tărie şi 
după Testamentul cel Nou. Şi vezi despre aceasta la subînsemnările zice
rii „[...] căci voi spre slobozenie v-aţi chemat, fraţilor” {Galateni 5:13) şi 
a zicerii „[...] Legea poruncilor cu dogme oprind-o” {Efeseni 2:15). Aşa-

1 Şi Teodorit a pus numirea „neprihănit” în loc de „desăvîrşit”, adică „îndestulat spre de- 
săvîrşire”. Iar Chirii al Alexandriei, în loc de „neprihănit”, a zis: „desăvîrşit simt”, (n. aut.)
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dar, Pavel arată că Vechiul Testament s-a lepădat, aducîndu-L pe Dumne
zeu, Care zice prin Ieremia: „Voi legiui Testament Nou...”, adică cu totul 
nou, iar nu precum înţeleg Evreii, anume că aceasta se zice pentru Ezdra, 
care a înnoit, adică a scris a doua oară, Scriptura cea Veche. Pentru că 
aceasta nu s-a înnoit astfel, ci a rămas tot veche, chiar dacă s-a pomenit 
în întregime a doua oară de către Ezdra.1

9. nu asemenea Testamentului pe care l-am lăsat părinţilor lor în 
ziua cînd i-am apucat de mînă ca să-i scot din pământul 
Egiptului.

Pentru a nu socoti cineva că Dumnezeu a lepădat Testamentul acela pe 
care i l-a dat lui Avraam cînd a zis: „întru seminţia ta se vor blagoslovi toa
te neamurile” {Facerea 22:18), El a adăugat aceasta: „în ziua întru care 
i-am apucat de mînă ca să-i scot din pămîntul Egiptului”, ca să arate că s-a 
lepădat Testamentul dat în Muntele Sinai părinţilor Evreilor, acelora care 
s-au închinat viţelului după ce îi scosese din Egipt. Aşadar nu a lepădat tes
tamentul dat lui Avraam mai înainte de acestea, fiindcă acela a luat sfirşit 
şi s-a împlinit întru Hristos, Care a fost sămînţă a lui Avraam după trup.

Căci ei nu au rămas întru Testamentul Meu, şi Eu i-am părăsit -  
zice Domnul.

Vezi -  o, iubite cititorule! -  că toate relele şi nenorocirile care ni se 
întîmplă se nasc şi iau început de la noi, iar bunătăţile şi facerile de bine 
pe care le primim ne vin de la Dumnezeu şi de la Dînsul îşi au începutul? 
Căci, ca şi cum S-ar dezvinovăţi, Dumnezeu arată aici pricina pentru care 
i-a părăsit pe Evrei, şi zice: De vreme ce ei nu au rămas în Testamentul 
Meu, atunci şi Eu i-am lăsat şi i-am părăsit. Pentru aceasta zicea şi în altă 
parte: „Iar de nu veţi vrea să Mă ascultaţi, sabie vă va mînca!” (Isaia 1:20).

' După întoarcerea din Babilon în Ierusalim, Ezdra şi-a adus aminte de toate Sfintele 
Scripturi, după porunca lui Dumnezeu, şi le-a scris şezînd în linişte, aşa cum mărturiseş
te marele Vasilie, care -  în cartea către Hilon, ucenicul său -  scrie aşa: „Aici, pustiul 
întru care, curăţindu-se, norodului i s-a pus Lege şi aşa L-a văzut pe Dumnezeu în pă
mîntul făgăduinţei; aici, muntele Carmel, în care a petrecut Ilie şi a bine-plăcut lui Dum
nezeu; aici, cîmpul în care s-a depărtat Ezdra şi, cu porunca lui Dumnezeu, a izvodit 
toate cărţile insuflate de Dumnezeu.” (n. aut.)
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10. Căci acesta e Testamentul pe care îl voi face cu casa lui Israil 
după zilele acelea -  zice Domnul.

„Zilele acelea”, care? Unii zic că înţelege zilele de după ieşirea Israili- 
ţilor din Egipt, întru care li s-a dat Legea prin Moisi. Iar eu socotesc că 
pomeneşte zilele acelea pentru care a zis mai sus: „Iată, vin zile...”, adi
că: Trecînd zilele acelea, adică zilele de după vremea lui Ieremia şi a [ce
lorlalţi] Prooroci, atunci voi aşeza şi voi legiui acest Nou Testament -  de
spre care zice mai jos:

Pune-voi legile Mele în cugetul lor şi în inima lor le voi scrie,

Să vină acum Evreii şi să arate aici cînd au primit ei acea lege nescrisă 
pe care o făgăduieşte Dumnezeu în acest loc [al Scripturii]? Căci şi Ezdra 
tot în scris a dat Scriptura, de care şi-a adus aminte în întregime, după 
întoarcerea Israiliţilor din Babilon la Ierusalim. Aşadar singuri Apostolii 
nu au luat vreo lege scrisă, ci au primit legea Simţului Duh în chip ne
scris, în inimile lor. Pentru aceasta le zicea şi Hristos: „Iar Mîngîietorul, 
Duhul cel sfînt, pe care-L va trimite Tatăl întru numele Meu, Acela vă va 
învăţa toate şi vă va aminti de toate cele ce am zis vouă” {loan 14:26).'

şi le voi f i  lor Dumnezeu, şi ei îmi vor f i  Mie norod.

Acest cuvînt proorocesc şi-a luat sfîrşitul prin evanghelie [buna-ves- 
tire] şi prin Noul Testament, căci „neamurile”, care mai înainte erau slu
jitoare la idoli şi nu erau norod al lui Dumnezeu, cunoscîndu-L acum pe 
adevăratul Dumnezeu, s-au făcut norod al Lui.

11. Şi nu va mai învăţa fiecare pe aproapele său şi fiecare pe fratele 
său, zicînd: «Cunoaşte pe Domnul!» -  căci toţi Mă vor şti -  de la 
cel mic, pînă la cel mare al lor. 1

1 Vezi, iubitule, că Noul Testament nu s-a dat cu lespezi trupeşti şi materiale şi cu li
tere, ci cu sfaturi nematerialnice şi netrupeşti prin Duhul Sfînt. Iar cuvintele pe care le 
zicea Domnul propovăduind Noul Testament şi Evanghelia erau duh şi viaţă, nu numai 
cuvinte goale grăite şi topite în aer, aşa cum singur zicea: „Duhul e făcător de viaţă, trupul 
nu foloseşte la nimic. Graiurile pe care vi le zic Eu sînt duh şi viaţă” {loan 6:63). Deci -  
cu cît e duhul mai presus de trup, şi cele gîndite şi nematerialnice mai presus de cele simţi
te şi materialnice -  cu atît este mai presus Noul Testament de acela vechi. (n. aut.)
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Aici, Domnul vorbeşte de învăţătura cea ostenitoare şi dureroasă, căci 
acum -  iată! -  vedem că în darul Evangheliei nu avem trebuinţă să chel
tuim multe cuvinte şi învăţături spre a-i îndupleca pe cei ce au minte să
nătoasă a crede în Hristos. Fiincă Testamentul cel Vechi era îngrădit 
într-un singur colţ de pămînt, în Ierusalim, şi foarte puţini erau care să-l 
ştie; iar Noul Testament şi Sfinta Evanghelie s-au propovăduit în toată 
lumea, prin Apostoli, căci „în tot pămîntul -  zice -  a ieşit cuvîntul lor şi 
la marginea lumii graiurile lor” {Psalm 18:1). Iar zicerea aceasta se înţe
lege încă şi într-alt chip. Căci -  de vreme ce Fiul lui Dumnezeu a petrecut 
pe pămînt prin iconomia întrupării Sale şi a îndumnezeit firea omenească, 
unind-o în dumnezeiescul Său Ipostas -  lumina adevăratei cunoştiinţe de 
Dumnezeu, pusă de către dumnezeiescul dar în firea omenească, a lumi
nat în sufletele tuturor oamenilor, ca iscusire şi putere spre a-L cunoaşte 
credinciosul cu lesnire pe adevăratul Dumnezeu.1

12. Căci voi f i  milostiv cu nedreptăţile lor şi nu voi mai pomeni pă
catele şi nelegiuirile lor” (Ieremia 31:31-34).

Şi acest cuvînt proorocesc s-a împlinit prea-arătat întru Testamentul 
cel nou, de vreme ce Dumnezeu -  spălîndu-ne prin Sfîntul Botez pe noi, 
Creştinii, de spurcăciunea păcatelor făcute -  mai mult nu îşi aduce amin
te de păcatele acestea, fiindcă au apucat să se spele.

13. Şi, zicînd: „nou”, l-a învechit pe cel dintîi (Testament),

Cu aceste cuvinte, Apostolul tîlcuieşte cuvîntul de mai sus al Prooro
cului Ieremia, iar mai ales al lui Dumnezeu, şi zice: Aceasta, a numi 
Dumnezeu cu totul „nou” cel de-al doilea Testament, singură aceasta -  
zic -  arată că Testamentul de mai înainte este vechi şi neputincios.

iar ceea ce s-a învechit şi a îmbătrînit este aproape de pieire.

După ce a luat slobozenie şi îndrăzneală de la Proorocul Ieremia, iar 
mai ales de la Dumnezeu, Apostolul defaimă acum Legea pentru învechi
rea şi îmbătrînirea ei şi arată că cele ale evangheliei sînt noi şi înfloresc. 1

1 Vezi şi tîlcuirea zicerii „căci sînteţi învăţaţi de însuşi Dumnezeu spre a vă iubi unii pe 
alţii” (capitolul 4:9 al celei către Tesaloniceni), fiind potrivită la această zicere, (n. aut.)
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Deci din această zicere proorocească ce vorbeşte de un Testament „nou” 
trage numele aceluia „vechi”, fiindcă noul este împotriva vechiului. Şi, 
adugînd de la sine numirea bătrîneţii, trebuie să încheie apoi zicînd că 
Legii celei Vechi, celei scrise, îi e datoare pieirea, pentru că lucrul ce se în
vecheşte şi îmbătrîneşte este aproape de sfîrşit şi de moarte în chip firesc. 
[...] E ca şi cum Apostolul ar zice că Testamentul cel nou nu l-a încetat pe 
cel vechi fără vreme, mai înainte de timpul hotărît, ci pentru că acela ajun
sese întru bătrîneţe şi vechime, adică pentru slăbiciunea, netrebnicia şi 
nefolosul lui, aşa cum zice Pavel şi în altă parte: „[...] pentru că ceea ce era 
cu neputinţă Legii -  fiind slabă, prin trup [...]” (Romani 8:3).



CAPITOLUL IX

1. Drept aceea, cel dintîi1 avea îndreptări pentru slujbe

Mai sus, Apostolul a arătat -  de la preoţii cei vechi, de la preoţia lor şi 
de la numele Vechiului Testament -  că obiceiurile Evreilor şi Legea lor 
cea lucrătoare de slujbe urmau să aibă sfîrşit. Iar acum arată aceasta chiar 
de la forma pe care o avea Cortul cel vechi al mărturiei. Căci întru dînsul 
se aflau trei locuri: unul afară de cort, Sfînta şi Sfintele Sfintelor. Şi locul 
cel afară de Cort, care se vede că era curtea sau ograda, era rînduit pentru 
a sta toţi, şi Evreii şi nemernicii, adică cei din „neamuri” care se catehi- 
zau cele ale Evreilor. Iar după curtea aceasta era o catapeteasmă, adică o 
perdea ţesută2, prin care intrau preoţii în Sfînta, care era în mijlocul Cor-

1 La Hrisostom şi la Teofilact se scrie aşa, iar la Teodorii şi la alte izvoade se adaugă şi 
aceasta: „Cort”. Iar înţeleptul Fotie vrea să se spună că nu Cortul, ci Testamentul cel dintîi 
avea îndreptări pentru slujbe. Deci socotesc că nu despre Cort a vorbit, ci despre Testamentul 
Vechi, căci nu a asemănat Cortul cu Noul Testament, ci Testamentul vechi cu cel nou. (n. aut.)

2 însemnează că erau trei catapetesme (adică perdele) ale Cortului: 1) perdeaua ce 
acoperea uşa ogrăzii Cortului, 2) aceea ce acoperea chiar uşa din mijlocul Cortului şi 3) 
aceea ce închidea Sfînta Sfintelor. Despre acestea zice Sfînta Scriptură: „[...] şi catape
teasma uşii Cortului şi a uşii ogrăzii” (ieşirea 39:40); şi iarăşi: „Şi vei pune sicriul măr
turiei şi vei acoperi sicriul cu catapeteasmă” (Ieşirea 40:3). însă Apostolul vorbeşte nu
mai de două catapetesme, nenumărînd-o pe a treia, pe cea a uşii ogrăzii Cortului. Iar 
aceste trei catapetesme erau din iachint, din porfiră, din roş împletit, din vison împletit, 
însă catapeteasma uşii ogrăzii era cusută, căci zice: „era lucru de croitor” (Ieşirea 
27:16); cea a uşii Cortului, care se numea şi „împistrită”, era lucru de împistritor (Ieşi
rea 26:36); iar acoperămîntul uşilor Sfintei Sfinţilor era lucru ţesut (Ieşirea 27:32). Şi -  
ca să zic mai curat -  aşa cum bisericile noastre sînt alcătuite din pridvor, din biserica 
propriu-zisă şi din Sfîntul Altar, tot astfel avea şi Cortul cel vechi ograda, Sfintele şi 
Sfintele Sfintelor. Iar ograda era împrejurul celor patru părţi ale Cortului: către Răsărit, 
către Miazănoapte, către Miazăzi şi către Apus, precum se vede la capitolul 27 al Ieşirii. 
Iar Cortul în întregul lui era închipuirea zidirii [lui Dumnezeu] -  după Teodorii -  astfel: 
cele din lăuntru ale catapetesmei, adică Sfintele Sfintelor, aveau închipuirea celor ce
reşti; iar cele afară de catapeteasmă, adică Sfintele, aveau închipuirea celor pămînteşti, 
şi pentru aceasta li se îngăduia preoţilor să intre într-însele totdeauna. Iar după Chirii, 
Cortul avea închipuirea bisericii. După Sfîntul Grigorie al Nissei însă, Cortul avea închi
puirea lui Hristos, Care este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu, Care, nefacut de 
mînă fiind după firea Sa, primeşte a Se alcătui cînd este trebuinţă încît se înfige întru noi 
ca un „Cort” (al legii). Astfel, „Cortul” acesta Hristos era şi nefacut, după fiinţa şi 
nezidirea Sa de mai înainte, adică după dumnezeirea Sa; dar a fost şi alcătuit, căci a pri-
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tului, unde făceau în fiecare zi osebitele slujiri şi lucrări prin jertfe şi prin 
rugăciuni; şi aceasta era închipuire a Testamentului Vechi, pentru că 
acolo toate se săvîrşeau cu sîngiuri şi cu jertfe de vietăţi. Iar Sfintele 
Sfintelor era loc osebit, acolo intrînd arhiereul [doar] o dată în an, aşa 
cum va spune mai jos Apostolul; şi acestea erau închipuire a tainei lui 
Hristos. „Deci -  zice -  cel dintîi (adică Vechiul Testament) avea îndrep
tări (adică semne sau hotare şi legiuiri) de slujbă”; dar le avea atunci, dar 
acum nu le mai are, fiindcă au încetat.

şi altar lumesc.

Apostolul numeşte „altar lumesc” acel loc al Cortului întru care era 
iertat a intra toţi: şi Iudeii, şi Nazireii (adică cei afierosiţi lui Dumnezeu), 
şi nemernicii, şi Elinii. Deci Apostolul numeşte locul acesta „lumesc”1 fi
indcă era călcat de Elini, de vreme ce „lume” se numesc şi necredincioşii,

mit alcătuirea aceasta materialnică şi S-a făcut zidit după omenire. Zice însă şi Teodorit: 
„Iar catapeteasma (adică perdeaua) împlinea trebuinţa tăriei; căci Dumnezeiasca Scrip
tură ne-a învăţat că sînt două ceruri, dintre care: pe cel dintîi l-a făcut Dumnezeu împre
ună cu pămîntul, iar pe cel de-al doilea l-a făcut în a doua zi a Facerii, zicînd: „Facă-se 
tărie între ape!”, adăugîndu-se: „şi a numit Dumnezeu tăria «cer»” (Facerea 1:6). Aşa 
zice şi fericitul David: „Cerul cerului Domnului” {Psalm 113:16). Căci cerul acesta 
nouă ne este acoperămînt, iar Puterilor celor nevăzute le plineşte trebuinţa de aşternut; 
deci, aşa cum acesta le desparte pe cele de jos de cele de sus, tot astfel catapeteasma sau 
perdeaua întinsă prin mijlocul Cortului despărţea Sfînta Sfintelor de Sfîntă. (n. aut.)

1 Iar locul acesta lumesc se vede că a fost în însăşi curtea cortului, fiindcă Teofilact şi 
dumnezeiescul Hrisostom zic că acolo stăteau şi Elinii, aceasta atătînd poate ceea ce zice 
Dumnezeu: „A călca curtea Mea nu veţi mai adauge” {Isaia 1:13). însuşi Teofilact zice 
mai jos că „în curte stăteau toţi de obşte” (stihul 3). Poate că şi Evanghelistul Luca arată 
aceasta, zicînd: „Şi, pe cînd Zaharia slujea înaintea lui Dumnezeu în rîndul săptămînii 
sale, a ieşit la sorţi, după obiceiul preoţiei, să tămîieze intrînd în biserica Domnului. Iar 
toată mulţimea poporului, în ceasul tămîierii, era afară şi se ruga. Şi i s-a arătat îngerul 
Domnului, stînd de-a dreapta jertfelnicului tămîierii” {Luca 1:8-11). Iar jertfelnicul tămî
ierii nu era în Sfintele Sfintelor, ci în mijlocul bisericii (şi vezi înainte, la tîlcuirea zicerii 
„unul fără de sînge”, la stihul 7 al acestui capitol). Drept aceea, dacă jertfelnicul tămîierii 
era în biserica din mijloc, întru care a intrat Zaharia să tămîieze, atunci înseamnă că 
mulţimea norodului stătea afară, în curtea bisericii, adică dinaintea bisericii şi în pridvor. 
Şi Icumenie zice că: „Trei corturi am însemnat în cele opt cărţi: unul care se zice «altarul 
cel lumesc», unde era jertfelnicul de aramă al arderilor de tot şi era iertat întregului norod 
a intra şi a săvîrşi jertfele; al doilea, unde era pururea slobod preoţilor a săvîrşi slujbele, 
unde se afla jertfelnicul, masa şi pîinile punerii înainte; şi al treilea, unde era «tămîie- 
torul», cădelniţa adică, şi sicriul Legii, întru care o dată în an intra doar arhiereul.” (n. aut.)
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după ceea ce a zis Domnul: „Nu pentru lume Mă rog, ci pentru aceia pe 
care Mi i-ai dat Mie” {loan 17:9).

2. Căci s-a făcut cortul cel dintîi -  întru care era sfeşnicul, şi masa şi 
pîinile punerii înainte -  care se numeşte „Sfîntul” (Ieşirea 40).

Pavel numeşte cortul acesta „întîi” pentru că nu numără curtea sau 
ograda ce era înaintea lui şi pentru că el se afla înaintea Sfintei Sfintelor, 
care era după cortul acesta. Căci el se afla în lăuntru, mai înainte de 
acesta aflîndu-se jertfelnicul de aramă al arderilor de tot, care sta în loc 
descoperit1 2 3 4; apoi, se afla catapeteasma, adică perdeaua, care acoperea uşa 
cortului, ce se numea şi „împistrita” şi despărţea cortul de curtea din 
afară, astfel încît acesta rămînea în mijloc. Deci întru acest cort din mij- 
loc se aflau sfeşnicul , şi masa şi pîinile punerii înainte .

1 Se vede că jertfelnicul acesta de aramă se cuprindea în curtea în care se afla şi spă- 
lătoarea dinaintea uşii cortului din mijloc, întru care îşi spălau preoţii mîinile şi picioa
rele cînd intrau în cortul din mijloc sau cînd mergeau lîngă jertfelnic să slujeaseă: „Şi a 
făcut spălătoarea, ca să-şi spele dintr-însa mîinile şi picioarele Moisi, şi Aaron şi fiii lui 
cînd intrau în Cortul mărturiei sau cînd mergeau înaintea jertfelnicului ca să slujeaseă, 
precum îi rînduise Domnul lui Moisi” (Ieşirea 40:31). Şi Teofilact zice mai jos (la stihul 
3) că jertfelnicul de aramă se afla în curte; iar dacă jertfelnicul de aramă era în curte, 
atunci catapeteasma ce acoperea uşa cortului din mijloc nu era după acest jertfelnic -  
cum zice aici Sfinţitul Teofilact -  ci înaintea lui, lucru de care mă mir. Poate însă a fi 
greşeală de scriere, afară numai dacă nu ar zice cineva că Sfinţitul Teofilact vorbeşte aşa 
începînd de la partea de jos a Cortului, suindu-se apoi mai departe, (n. aut.)

2 Sfeşnicul, care era din aur săpat, avea închipuirea lui Hristos (după Sfîntul Chirii al 
Alexandriei), Cel ce era din fire Dumnezeu adevărat şi Fiu al lui Dumnezeu. Căci sfeşnicul 
de aur închipuie strălucirea dumnezeiască şi covîrşirea lui Hristos, ca să poată arăta 
frumuseţea şi podoaba gîndită a lui Emanuil, după ceea ce este scris: „Faimos cu podoaba 
mai mult decît fiii oamenilor” (Psalm 44\21); iar cele şapte lihnare (lumini) ale sfeşnicului 
arătau -  după Isaia -  cele şapte daruri ale Sfîntului Duh care se odihneau întâi Hristos -  aşa 
cum zice Grigorie al Nissei -  sau însemnau chipurile cele multe şi osebite cu care Hristos 
luminează prin cuvîntul înţelepciunii, al cunoştinţei şi al desluşirii duhurilor. Căci, aşa cum 
numărul „şapte” este desăvîrşit, tot astfel şi Hristos este cu totul desăvîrşit ca Dumnezeu. 
Iar după Sfîntul Chirii sau după Iosif [Flaviu], acele şapte lihnare închipuie cele şapte 
planete; însă sfeşnicul avea şi închipuirea Născătoarei de Dumnezeu, după socoteala multor 
sfinţi; sau -  după Teodorit- lihnarele însemnau cele şapte zile ale săptămînii. (n. aut.)

3 Masa, avînd patru picioare, avea închipuirea pămîntului, după Stromatul Climent, 
pămînt care se întăreşte, ca asupra a patru picioare, pe cele patru vremi ale anului: vara, 
toamna, iama şi primăvara. Insă masa avea şi închipuirea Născătoarei de Dumnezeu, 
după mărturia multor sfinţi, (n. aut.)

4 Iar „pîinile punerii înainte” sînt acelea douăsprezece care se aduceau deasupra mesei, 
arătînd cercul celor 12 zodii şi cele 12 luni ale anului -  după Iosif [Flaviu], [...]. (n. aut.)
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3. Iar după a doua catapeteasmă se afla cortul numit „Sflntul 
Sfintelor” ,

Vezi -  o, cititorule! -  că întîi a fost catapeteasma pe care Scriptura o 
numeşte „împietrită”? Pentru că -  după Sfîntul Chirii -  aceasta avea dea
supra nişte belciuge subţiri, cu care se trăgea, întinzîndu-se şi strîngîn- 
du-se1 2, şi aceasta despărţea curtea din afară (unde intrau toţi de obşte iar 
preoţii jertfeau asupra altarului celui de aramă), aşadar despărţea curtea 
din afară de cortul din lăuntru, întru care intrau doar preoţii pentru a să- 
vîrşi slujbele. Iar apoi, după ce se trecea de cortul din mijloc, era altă 
catapeteasmă, pe care Pavel o numeşte a doua.2 Căci, aşa cum am zis mai 
înainte, el nu numără şi cea de a treia catapeteasmă (sau perdea), aceea a 
uşii curţii Cortului. Iar dincolo de acea catapeteasmă pe care Apostolul o 
numeşte „a doua” era alt cort, ce se zicea „Sfîntul Sfintelor”, întru care 
nu intra nimeni altcineva decît numai arhiereul singur, şi acesta încă nu 
totdeauna, ci numai o dată în an, în luna a şaptea, la praznicul înfigerii 
corturilor. Iar Pavel îl numeşte „cort” şi pe acela din mijloc, şi pe cel de 
al treilea, adică pe Sfîntul Sfintelor, pentru că întru amîndouă Se umbrea 
şi locuia Dumnezeu. Sau îl numeşte pe acesta „cort” pentru că unul era 
tot Cortul, deşi se vedea că e alcătuit din trei părţi: din curte sau ogradă, 
din cortul din mijloc şi din cel ce se numea „Sfîntul Sfintelor”, aşa cum şi 
biserica noastră se numeşte „biserică” toată, cu pridvorul, cu biserica 
propriu-zisă şi cu Sfîntul Altar.

1 Căci aşa zice Scriptura: „Şi vei face (perdea) împistrită din iachint, din porfiră şi 
de roşu împletit şi de vînăt împletit, lucru de împletitor” (Ieşirea 26:36). (n. aut.)

2 Teodorit zice: „Această a doua catapeteasmă -  precum am zis mai înainte -  avea 
închipuirea tăriei; căci, aşa cum tăria desparte întîiul cer de pămînt, tot astfel şi catapeteas
ma aceea despărţea «Sfîntul Sfintelor” de locul din mijloc al Cortului, ce se numea «Sfîn
tul». Iar cele patru ţesături şi culori ale catapetesmei închipuiau cele patru stihii: iachintul 
(adică alabastrul) închipuia aerul sau văzduhul; roşul închipuia focul; porfira închipuia ma
rea, pentru că întru dînsa se hrăneşte scoica ce are vopseaua porfirei; iar vînătul închipuia 
pămîntul, pentru că din pămînt odrăsleşte inul cel subţire şi prea-alb.” Acestea le zice Teo
dorit, iar Chirii zice că această catapeteasmă stătea pe patru stîlpi auriţi, ale căror temelii 
erau de argint, care închipuiau trupul lui Hristos, cum zice şi Apostolul: „[...] calea pe care 
ne-a înnoit-o proaspătă şi vie prin catapeteasmă, adică prin trupul Său” (Evrei 10:20). [...] 
Iar în evreieşte Sfîntul Sfintelor se numea „codeş hacoda-şim” -  după Coresi. (n. aut.)
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4. care avea cădelniţa de aur1 şi sicriul Legii ferecat peste tot cu 
aur2,

Pavel o numeşte pe cea cuprinzătoare de la ceea ce cuprindea, zicînd 
„sicriul Legii”, fiindcă acela cuprindea în lăuntru cele două lespezi asupra 
cărora erau scrise cele zece porunci, cum le rînduise şi le aşezase Dumne
zeu în muntele Sinai.

întru care era năstrapa de aur ce avea mana, şi toiagul lui Aaron ce 
înfrunzise şi lespezile Legii.

Toate acestea erau aduceri-aminte şi pomeniri ale nemulţumirii Evre
ilor. Astfel, năstrapa de aur cu mana se păzea spre pomenirea faptului că 
Evreii, care mîncaseră mana aceasta în chip minunat şi mai presus de 
fire, au cîrtit asupra lui Moisi şi a lui Aaron în pustie3; ca, prin pomenirea 
aceasta, să se vestească fiilor şi strănepoţilor bunătatea lui Dumnezeu şi

TÎLCUIREA EPISTOLEI CĂTRE EVREI

1 Aici însemnăm că Aaron tămîia în toată dimineaţa şi seara asupra jertfelnicului tă- 
mîierii din cortul din mijloc, căci aşa zice Scriptura·. „Şi va tămîia asupra acestuia (a 
jertfelnicului adică), tămîie alcătuită mărunt dimineaţă de dimineaţă. Cînd va întocmi 
lihnarele, va tămîia asupra acestuia şi cînd va aprinde lihnarele seara, Aaron va tămîia 
asupra acestuia” {Ieşirea 30:7). De aici, e arătat că Aaron tămîia atunci cu altă tămîie- 
toare, iar nu cu cădelniţa din aur care se păzea întru Sfînta Sfintelor, cu care arhiereul tă
mîia numai o dată în an. Prin urmare, se trage încheierea că în Cort erau două tămîietori, 
una în cortul din mijloc şi alta în Sfînta Sfintelor, (n. aut.)

2 Fiind făcut din lemne neputrezitoare şi fiind ferecat cu aur, sicriul avea închipuirea 
trupului lui Hristos celui nestricat -  după Sfîntul Chirii -  care zice: „Căci -  cercetînd 
chipul înomenirii Celui unuia născut -  îl vom vedea pe Cuvîntul lui Dumnezeu-Părinte- 
le închis în pîntecele Fecioarei ca într-un sicriu, «căci într-însul locuia trupeşte toată pli
nirea dumnezeirii, după Scriptură» (Coloseni 11:9). Şi aurul era închipuirea prea-strălu- 
citei dumnezeiri care se unea oarecum cu sfîntul trup şi păzea întru el strălucirea şi ne- 
stricăciunea în chip negrăit.” (n. aut.)

3 însemnează că Evreii nu au cîrtit pentru că mîncau mană şi că mana nu s-a păzit în 
năstrapă pentru o asemenea cîrtire. Ci ei au cîrtit mai înainte de a li se da mana, cînd nu 
aveau pîine să mănînce: „Şi au zis către Moisi şi Aaron fiii lui Israil: Mai bine era să fi 
murit bătîndu-ne Domnul în pămîntul Egiptului, cînd şedeam împrejurul căldărilor cu 
cărnuri şi mîncam pîine cu îndestulare” (Ieşirea 16:3). Deci pentru cîrtirea aceasta a zis 
Domnul către Moisi: „Iată, Eu vă voi da vouă pîini din cer” (la fel 4), şi aşa le-a plouat 
lor mana. Şi, pentru pomenirea manei, Moisi a zis către Aaron: „Ia o năstrapă de aur, 
umple-o cu un homer de mană şi păstreaz-o înaintea lui Dumnezeu spre păzire întru 
neamurile voastre” (Ieşirea 16:33). (n. aut.)
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împietrirea Evreilor. Apoi, toiagul lui Aaron se păzea pentru zicerea-îm- 
potrivă asupra lui Aaron a lui Core, Datan şi Aviron, pe care i-a înghiţit 
pămîntul, aşa cum se arată la capitolul 17 al Numerilor. Iar al doilea rînd 
de table ale Legii, cele cioplite de Moisi, se păzeau spre pomenire; căci, 
din pricina slujirii la Idoli a Evreilor, Moisi a sfarîmat primele table, cele 
nefacute de mîini, ci alcătuite de Dumnezeu. Se va nedumeri cineva însă 
pentru ce în Cartea a treia a împărăţiilor este scris că în sicriu nu a fost 
altceva decît acele două table: „Şi în sicriu nu era nimic altceva afară de 
două lespezi de piatră, Tablele Legii, pe care le pusese Moisi în Horiv, 
cînd Domnul a făcut testament cu fiii lui Israil, după ieşirea lor din 
pămîntul Egiptului” (3 împăraţi 8:9). Căci Apostolul zice aici că în sicriu 
era şi năstrapa cu mana şi toiagul lui Aaron. Spre dezlegarea nedumeririi 
acesteia, răspundem că -  fiind prea-bine învăţat întru cele evreieşti de 
către prea-învăţatul Gamaliil, dascălul său -  Pavel poate ştia aceasta din 
predanie. Căci şi Fariseii Evreilor din vremea aceea se împacă întru 
aceasta, zicînd că în sicriu se aflau şi acestea amîndouă, însă nu de la în
ceput. 1 Căci -  zic aceştia -  de vreme ce sicriul urma să se ascundă în vre
mea lui Ieremia, se poate ca atunci să se fi pus acestea într-însul. Iar des
pre ascunderea sicriului aşa se scrie la Ieremia: „în zilele acelea, zice 
Domnul, nu se va mai zice: «O, sicriul Legii\» Nu se vor mai gîndi la el, 
nu-şi vor mai aduce aminte de el, nu se va mai face altul” (Ieremia 3:16).

5.  Iar deasupra acesteia erau Heruvimii slavei,

Adică deasupra sicriului acestuia erau slăviţii Heruvimi, care sînt slu
jitori ai lui Dumnezeu şi spre slava lui Dumnezeu.2 Şi Apostolul înalţă şi

1 Căci şi în A Doua Lege (Deuteronomul) este scris că Moisi a pus doar lespezile în 
sicriu, zicînd: „Şi întorcîndu-mă, m-am pogorit din munte şi am băgat Tablele în sicriul pe 
care l-am făcut, precum îmi poruncise Domnul” (capitolul 10:5). Dar cînd îi poruncise lui 
Domnul? Cînd făcuse sicriul, zicîndu-i: „Şi vei băga într-însul mărturiile pe care ţi le voi 
da” (Ieşirea 24:10). Căci e scris că Moisi a pus năstrapa cu mana înaintea lui Dumnezeu, 
cum s-a zis mai sus. La fel, este scris că Moisi a pus toiagul lui Aaron înaintea mărturiilor, 
nu în sicriu: „Şi a zis Domnul către Moisi: «Pune toiagul lui Aaron înaintea mărturiilor, 
spre păzire, întru semnul fiilor celor neascultători»” (Numeri 17:41). (n, aut.)

2 în Sfîntul Sfintelor erau doi Heruvimi: unul de o parte a curăţitorului sicriului şi 
altul de cealaltă parte, cu aripile întinse deasupra, acoperind curăţitorul căutîndu-şi în 
faţă unul altuia. între Heruvimii aceştia şi mai presus da curăţitor, Se cunoştea Dumne
zeu şi grăia poruncile Sale către fiii lui Israil. Pentru aceea, Heruvimii erau numiţi şi
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măreşte aceste lucruri înadins, ca să arate că tainele noastre, ale evanghe
liei, sînt mult mai mari decît acelea ale Vechiului Testament [care se afla 
în sicriu, umbrit de Heruvimii slavei, n. m.].

care umbreau curăţitorul;

„Curăţitor” se numea capacul şi acoperămîntul sicriului, aşa cum vei 
înţelege mai pe larg din Scriptură.' Şi să nu te amăgeşti, cititorule, din 
cuvintele oarecărora şi să socoteşti că acest curăţitor este alt lucru. Şi 
acesta îl închipuia şi îl însemna pe Hristos, Care S-a făcut curăţire a pă
catelor noastre, cum mărturiseşte însuşi Apostolul, zicînd: „Pe Care L-a - 
pus Dumnezeu curăţitor prin credinţă întru sîngele Lui” {Romani 3:25). 
Şi Hristos le-a închis pe toate ale Testamentului Vechi, precum şi capacul 
închidea sicriul.

despre care nu ne este acum a grăi în parte.

Cu acest cuvînt, Pavel arată că aceste simboluri, adică semne ale Ve
chiului Testament, nu erau numai ceea ce se vedea şi se simţea, ci şi ghi
cituri, închipuiri şi icoane ale altor lucruri, duhovniceşti, gîndite şi aie
vea; pe care -  zice -  dacă cineva ar voi să le tălmăcească, ar avea trebu
inţă de vreme îndelungată.

6. Astfel fiind făcute acestea, în cortul cel dintîi preoţii intrau 
pururea cînd făceau slujbele;

Zice: Aşa erau făcute acestea în Cortul Mărturiei; însă Evreii nu se în
dulceau de ele, căci catapeteasma cea dintîi despărţea cele sfinte şi numai 
preoţii intrau într-însele (adică în partea din mijloc) şi săvîrşeau dumneze- 1 2

„car al lui Dumnezeu”, căci zice: „Cel ce şezi pe Heruvimi, arată-Te!” {Psalmul 79). Şi 
vezi la capitolul 24 al Ieşirii, stihul 18. (n. aut.)

1 Căci aşa zice Scriptura'. „Şi vei face curăţitor din aur curat. Şi vei pune curăţitorul 
deasupra sicriului” {Ieşirea 24:17). Şi Isidor Pelusiotul numeşte curăţitorul „acoperă- 
mînt al sicriului” (la foaia 839 & Pentateuhului), (n. aut.)

2 Acelaşi lucru îl zic şi Chirii, Sever şi Isidor, anume că acel curăţitor îl închipuia şi 
îl însemna pe Hristos, Care S-a făcut curăţitor pentru păcatele noastre, cum zice loan cel 
iubit (7 loan 2:2). Şi însuşi Pavel zice: „[...] pe Care (pe Iisus Hristos adică) L-a pus 
Dumnezeu curăţitor prin credinţă întru sîngele Lui” {Romani 3:25). (n. aut.)
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ieştile slujbe; iar a doua catapeteasmă (sau perdea), despărţea Sfîntul Sfin
telor de partea din mijloc a Cortului, pentru că acesta era păzit a se arăta.

7. iar întru al doilea arhiereul, o dată în an,

Vezi, iubitule, că închipuirile Tainei lui Hristos se întemeiau mai di
nainte în Vechiul Testament, în al doilea cort? Căci -  ca să nu zică cine
va: Şi cum i-a sfinţit jertfa lui Hristos pe toţi oamenii, facîndu-se o sin
gură dată? -  Pavel arată aici că o asemenea jertfa a fost din vechime; 
căci, în Legea Veche, arhiereul aducea jertfa o dată în an, şi aceasta era 
mai simtă şi mai înfricoşată decît toate celelalte jertfe.

nu fără de sînge,

De vreme ce mai sus a numit ,jertfă” crucea, care nu avea nici foc 
pentru arderea de tot, nici lemne, şi nici nu se aducea de mai multe ori în 
an, Apostolul arată aici că la fel era şi jertfa cea veche adusă de arhiereu, 
căci şi aceea se aducea cu sînge, o dată în an. Se nedumeresc însă unii 
pentru ce e scris la Ieşire aşa: „[...] şi Aaron va tămîia cu tămîie măruntă, 
dimineaţă de dimineaţă şi seara, cînd va întocmi lihnarele. Va tămîia cu 
aceasta pretutindeni. Această tămîiere neîntreruptă se va face pururea 
înaintea Domnului din neam în neam” (Ieşirea 30:7, 8). Drept aceea, ei 
zic că din aceasta se trage încheierea că arhiereul intra să tămîieze în 
Sfîntul Sfintelor de două ori în toate zilele, şi atunci de ce zice aici Apos
tolul că intra doar o dată în an? Şi, vrînd să dezlege nedumerirea, ei zic că 
o dată în an intra cu sînge, iar cu tămîie de două ori pe zi. însă să ştii, ci
titorule, că aceştia s-au nedumerit rău şi fără învăţătură, căci nu e scris că 
Aaron tămîia cu cădelniţa de aur de două ori în zi întru Sfîntul Sfintelor, 
ci asupra jertfelnicului cel de aur, iar acesta nu era întru Sfîntul Sfintelor, 
ci în cortul din mijloc, unde se afla şi sfeşnicul şi masa, cum am zis mai 
înainte.1 Căci cu cădelniţa de aur arhiereul tămîia doar o dată pe an, în

Căci despre jertfelnicul tămîierii este scris în Scriptură aşa: „Şi vei face jertfelnic de 
tămîiere din lemne neputrezitoare [...] Şi vei polei grătarul lui cu aur curat [...] Şi-l vei 
pune pe el în preajma catapetesme! care este despre sicriul mărturiei” (Ieşirea 30:1). Şi din 
afara Sfîntului Sfintelor şi din dreapta jertfelnicului acestuia al tămîierii s-a arătat şi Ar
hanghelul Gavriil cînd i-a binevestit lui Zaharia. însă la aceasta s-ar putea nedumeri cine
va, zicînd: Dacă Arhanghelul s-a arătat şi i-a binevestit lui Zaharia din dreapta jertfelnicu-
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Sfîntul Sfintelor1; şi una este cădelniţa, şi alta jertfelnicul. Şi am scris ne
dumerirea aceasta aici ca nu cumva, auzind-o de la alţii, să se amăgească 
vreunul, socotind că e dreaptă şi sănătoasă.2

pe care îl aducea pentru sine şi pentru necunoştinţele norodului.

lui tămîierii -  iar jertfelnicul acesta era în cortul din mijloc, acela al Sfintelor -  înseamnă 
că arhiereul Zaharia nu a intrat în Sfîntul Sfintelor! Şi atunci -  ar zice ei -  cum socoteşte 
dumnezeiescul Hrisostom, şi Teodorit, şi alţi Părinţi şi toată Biserica că bine-vestirea către 
Zaharia a naşterii marelui înaintemergător era în vremea praznicului înfigerii corturilor, 
adică în a şaptea lună, cînd arhiereul intra în Sfîntul Sfintelor. Răspundem că nu e de 
necrezut să se fi întîmplat amîndouă, adică: arhiereul Zaharia să fi intrat în Sfîntul 
Sfintelor şi să fi tămîiat cu cădelniţa de aur; iar cînd a intrat, sau după ce a ieşit, Gavriil să
i se fi arătat din afară, din dreapta jertfelnicului tămîierii. Iar că era în vremea praznicului 
înfigerii corturilor, care se făcea în luna a şaptea, cînd arhiereul Zaharia a intrat în biserică 
să tămîieze, mărturiseşte şi Teodorit întru însemnare. Mărturiseşte însă şi Sfînta Scriptură, 
zicînd să nu se afle în Cort nici un om cînd se curăţeşte arhiereul: „Şi nici un om nu va fi 
în Cortul Mărturiei cînd va intra el să se curăţească întru cel sfînt, pînă ce ar ieşi” (.Levitic 
16:17). Şi aceasta trebuie unită cu ceea ce povesteşte Evanghelistul Luca despre Zaharia, 
anume că, în ceasul tămîierii, toată mulţimea norodului era afară, rugîndu-se; iar eu 
socotesc că atunci nu se aflau în lăuntru nici preoţii, (n. aut.)

1 Căci aşa zice Scriptura·. „Şi va lua (arhiereul Aaron) căţuia plină de jăratec de foc 
de la jertfelnicul dinaintea Domnului, şi îşi va umple mîinile de tămîie alcătuită mărunt, 
şi va intra în lăuntrul catapetesmei, şi va pune tămîia în foc înaintea Domnului şi fumul 
tămîiei va acoperi curăţitorul cel de deasupra mărturiilor, şi nu va muri” (Leviticul 
16:12). Zicere pe care înţeleptul Teodorit o tîlcuieşte aşa: „De aici, este arătat că jertfel
nicul tămîierii sta afară de catapeteasmă. Căci, de nu ar fi fost aşa şi el ar fi stat în lăun
tru, nu i s-ar fi poruncit lui Aaron să ia cărbunii în căţuie şi să ducă tămîia în lăuntrul ca
tapetesmei. Şi, povestind despre Zaharia, părintele Botezătorului loan, Fericitul Luca 
ne-a învăţat acestea: «Căci întru această vreme (adică în praznicul înfigerii corturilor, ce 
se prăznuia în luna a şaptea), acela a intrat în Sfîntul Sfintelor şi a dobîndit îngereasca 
vedere»” (foaia 1069 din Pentateuh). Vezi şi subînsemnarea zicerii „care avea cădelniţă 
de aur” (Evrei 9:4), ca să cunoşti că în Cort erau două cădelniţe, (n. aut.)

2 Dar ce făcea arhiereul cu sîngele cînd intra în Sfîntul Sfintelor? Cu degetul, stropea 
de şapte ori curăţitorul (capacul sicriului) din sîngele viţelului sau al ţapului: „Şi va lua din 
sîngele viţelului şi va stropi cu degetul asupra curăţitorului, către răsărit, în faţa curăţ- 
itorului. Şi va stropi de şapte ori din sînge [...] Şi se va ruga pentru sine, şi pentru casa sa 
şi pentru toată adunarea Israiliţilor. Apoi, va ieşi la jertfelnicul cel dinaintea Domnului şi-l 
va curăţi, luînd din sîngele viţelului şi din sîngele ţapului. Şi, punînd pe coamele jertfelni
cului de jur împrejur şi stropindu-1 cu sînge cu degetul său de şapte ori, îl va curăţi de ne- 
curăţiile fiilor lui Israil şi-l va sfinţi” (Levitic 16:14 şi 17-19). Şi se stropea cu sîngele acela 
de şapte ori pentru că oamenii fac greşeli mici şi mari în fiecare zi a săptămînii. (n. aut.)
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Aici, Pavel adaugă a zice iarăşi: „pentru sine”, căci arhiereul Legii 
Vechi aducea sîngele în Sfîntul Sfintelor şi, cu degetul, stropea de şapte 
ori curăţitorul -  precum am zis -  pentru păcatele sale. Iar Hristos nu a 
adus [jertfa] pentru Sine şi pentru ale Sale păcate. Căci cum s-ar fi făcut 
aceasta, de vreme ce El era mai presus de tot păcatul şi osebit de cei pă
cătoşi? Prin urmare, mare şi multă este osebirea lui Hristos de arhiereul 
Legii. Şi a zis: „pentru necunoştinţele norodului”, nu: „pentru păcatele 
lor”, ca să-i bage în mai multă frică pe Evreii ce crezuseră şi pe toţi cei
lalţi Creştini, smerindu-le cugetarea. Creştine -  zice -  chiar dacă am so
coti că n-ai păcătuit de voie şi cu socotinţă, totuşi ai păcătuit de silă şi 
fără a şti, adică întru necunoştinţă; deci de aceste păcate făcute fără soco
tinţă, nu este curat şi slobod nimeni. Unii însă zic că Pavel vorbeşte de 
necunoştinţă ca să arate deosebirea dintre jertfa lui Hristos şi jertfele ar- 
hieriei Legii Vechi; căci jertfele Legii Vechi iertau numai păcatele ce se 
făceau întru necunoştinţă, iar jertfa lui Hristos le iartă şi pe cele ce se fac 
întru cunoştinţă şi conştiinţă, numai să se pocăiască cel ce le-a făcut, 
mărturisindu-le părintelui său duhovnicesc.

8. Prin aceasta, Duhul Sfînt însemnîndu-ne că drumul către Sfîntul 
Sfinţilor nu era arătat cîtă vreme avea stare cortul cel dinţii,

De aici, Apostolul începe a tîlcui în chip anagogic (adică după o mai 
înaltă socotinţă) cele ale întîiului şi ale celui de al doilea cort. Şi zice că -  
de vreme ce Sfîntul Sfintelor erau necălcat de ceilalţi preoţi, fiind închi
puire a cerului, precum am zis mai întîi; iar cortul cel dintîi, de după 
curte sau ogradă -  cu jertfelnicul de aramă din afară, cortul cel umblat 
totdeauna de preoţi -  era închipuire a slujirii celei după Lege; zice aşadar 
că prin acestea două se arăta în chip simbolic şi anagogic că, atîta vreme 
cît „avea stare cortul cel dintîi”, adică atît cît stăpînea Legea Veche cu 
slujbele ei, calea Sfîntului Sfinţilor, adică intrarea în cer, nu era umblată 
şi călcată acelora care săvîrşeau acele slujbe. Ci acelora le este nearătată 
şi închisă intrarea în Sfîntul Sfintelor, adică intrarea în cer, singur Arhie
reului Hristos osebindu-I-se aceasta. 9

9. care era pildă pentru vremea de faţă şi însemna că darurile şi 
jertfele ce se aduceau nu puteau să-l desăvîrşească după 
conştiinţă pe cel ce slujea.
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întru aceste cuvinte, Apostolul arată cele zise şi de mine mai sus: anu
me că cel dintîi cort, acela întru care preoţii intrau totdeauna, era o pildă, 
adică o însemnare şi o închipuire a vremii dinainte de venirea lui Hristos, 
întru care sta Legea, adică a aceleia în care se aduceau jertfele de acest 
fel, atît de slabe şi de neputincioase, încît nu puteau să-i facă pe cei ce le 
aduceau desăvîrşiţi „după conştiinţă”, adică după omul din lăuntru. Căci 
acelea curăţeau numai spurcăciunile trupului, nu şi păcatele sufletului, ele 
neavînd putere a ierta prea-curvia, sau uciderea, sau furtul de cele sfinte 
(adică ierosilia) sau alte asemenea păcate.

10. Acelea erau puse numai pentru mîncări, şi băuturi şi felurite 
spălări şi îndreptări ale trupului pînă la vremea îndreptării.

Zice: îndreptările Vechiului Testament se însărcinau asupra Evreilor, 
rînduind pentru dînşii numai mîncările şi băuturile, adică îi rînduia Evre
ului să mănînce o anumită mîncare, iar alta nu. Şi pentru ce se zice că 
Legea Veche rînduia şi pentru băuturi, de vreme ce ea nu rînduia despre 
osebirile băuturilor? Deci zice aceasta fie pentru că Legea rînduia ca pre
oţii să nu bea vin cînd aveau a intra întru cel sfînt, precum este scris: 
„Vin şi băutură beţivă nu veţi bea, tu şi fiii tăi după tine, cînd veţi avea să 
intraţi în Cortul Mărturiei sau mergînd înaintea jertfelnicului, ca să nu 
muriţi! Legiuire veşnică să vă fie aceasta întru neamurile voastre!” (Levi- 
ticul 10:9). Sau, Pavel zice aceasta pentru cei ce aveau „rugăciune”, adică 
făgăduinţă, să nu bea vin, aşa cum erau Nazireii, despre care este scris: 
„Dacă bărbat sau femeie va hotărî să dea făgăduinţă de Nazireu, ca să se 
afierosească Nazireu Domnului, să se ferească de vin şi de sicheră. Oţet 
de vin şi oţet de sicheră să nu bea, şi nimic din cele făcute din struguri să 
nu bea. Nici struguri proaspeţi sau uscaţi să nu mănînce. în toate zilele cît 
va fi Nazireu, să nu mănînce, nici să bea vreo băutură făcută din struguri, 
de la sîmbure pînă la pieliţă” (Numeri 6:2-4). Sau, Pavel zice aceasta 
simplu, nimicind rînduielile de acest fel ale Legii şi luîndu-le în rîs.

Iar în Legea cea Veche erau spălări felurite. De pildă, dacă cineva pu
nea mîna (sau visa că pune mîna) pe mort sau pe lepros, se spăla şi i se 
părea că astfel s-a curăţit de spurcăciune. însă aceste îndreptări erau „ale 
trupului”, adică erau porunci trupeşti, curăţind trupurile şi îndreptîndu-i 
trupeşte pe aceia cărora li se părea că sînt necuraţi cu trupul. Dar toate 
acestea -  zice -  urmau a nu se însărcina asupra oamenilor pînă în sfîrşit,
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ci „pînă la vremea îndreptării”, adică pînă la venirea lui Hristos, Care 
avea să le îndrepte, legiuind adevărata şi dreapta slujire a lui Dumnezeu, 
căci zice: „Duh este Dumnezeu, şi cei ce se închină Lui se cuvine a I se 
închina în duh şi întru adevăr” (loan 4:24). Şi, fiindcă Legea a fost jug 
greu, Pavel a zis că aceste îndreptări ale Legii Vechi „erau puse”, adică 
însărcinate, asupra Evreilor, aşa cum spun şi dumnezeieştii Apostoli către 
Iudei, în Fapte'. „Deci de ce-L ispitiţi acum pe Dumnezeu a pune jug asu
pra grumazului ucenicilor (adică al Creştinilor din «neamuri»)? -  jug pe 
care nu l-am putut purta nici noi, nici părinţii noştri?” (Fapte 15:10).

11. Iar Hristos, venind arhiereu al bunătăţilor viitoare

Zice: Testamentul cel Vechi, cu slujirea şi preoţia lui, nu-i duce pe oa
meni în cer; iar Hristos, venind o dată, a intrat întru „Cele Sfinte”, căci 
despre acestea e zicerea „venind”. Şi nu a zis: „făcîndu-Sc arhiereu, ci: 
„venind”, adică: Hristos nu a venit în lume pentru altceva, ci anume pen
tru a fi arhiereu, scopul şi sfîrşitul venirii Sale pe pămînt fiind chiar arhi- 
eria, adică a-Şi jertfi trupul pe cruce pentru păcatele noastre. Aceasta a 
zis-o El însuşi prin David, fiind mărturisită şi de către Apostolul: „Pentru 
aceasta, intrînd în lume, jertfă şi aducere nu ai voit, iar trup Mi-ai săvîr- 
şit” (Psalm 39:9; Evrei 10:5). Şi nu a zis că Hristos este arhiereu al vietă
ţilor ce se jertfesc, ci „al bunătăţilor viitoare”. Şi, de vreme ce cuvîntul nu 
putea arăta cu amăruntul toate darurile făcute nouă de Hristos, Apostolul 
le-a numit simplu şi nehotărîtor. Şi le-a zis „viitoare”, adică următoare 
Legii Vechi, a cărei vreme a numit-o mai sus „de faţă”. Căci vremea lui 
Hristos e viitoare aceleia a Legii Vechi. Sau, le-a numit „viitoare” pentru 
că bunătăţile şi darurile lui Hristos au să ni se arate în veacul viitor.

în cortul cel mai mare şi mai desăvîrşit -

Aici, Pavel numeşte „cort” trupul lui Hristos, „cort” care este cu ade
vărat mai mare decît Cortul cel vechi şi făcut de mînă, fiindcă Dumne- 
zeu-Cuvîntul şi toată lucrarea Simţului Duh locuieşte într-însul. Căci -  
după marele Teolog loan -  „nu din parte I L-a dat Dumnezeu pe Duhul” 
(loan 3:34), „cortului” acestuia adică, care este mai desăvîrşit fiindcă a 
isprăvit lucruri mai desăvîrşite şi mai înalte. încă şi dumnezeiescul Gri- 
gorie al Nissei a zis că acest „cort” avea închipuirea lui Hristos, aşa cum 
am spus mai înainte în subînsemnarea stihului întîi al capitolului acestuia.
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nefăcut de mînă, adică nu al făpturii acesteia -

De aceasta se agaţă ereticii şi zic că trupul Domnului a fost ceresc şi 
mai presus de lume, de vreme ce Apostolul zice că nu era din făptura 
aceasta. Ci noi le răspundem dimpotrivă, că, de ar fi cugetat Apostolul că 
este ceresc, cum ar fi zis că „nu este al făpturii acesteia”? Căci şi cerul e 
din această făptură, nu afară de ea. Deci care este noima Apostolului? 
Aceasta, că acel Cort al Legii Vechi fusese făcut de mîinile arhitectului 
Veseliil şi ale meşterilor care au fost împreună cu dînsul; iar acest „cort”, 
adică trupul Dumnezeu-Cuvîntului, a fost alcătuit de Duhul cel Sfînt. 
Deci de aceea a zis că „nu e din zidirea aceasta”, ci dumnezeiesc şi du
hovnicesc, fiindcă nici una dintre făpturi nu-L avea locuind întru sine în 
chip ipostatic pe Dumnezeu-Cuvîntul, pe cîtă vreme trupul lui Hristos era 
unit ipostatic cu Cuvîntul dumnezeiesc.1 Deci, după materie, trupul Dom
nului era ca şi ale noastre, adică era de o fiinţă şi de aceeaşi fire cu trupul 
nostru, fiindcă s-a închegat din prea-curatul sînge al Preasfântei Fecioare. 
Iar după chipul alcătuirii el era mai presus de trupurile noastre, fiind unit 
ipostatic cu Dumnezeu-Cuvîntul.2 Sau -  de vreme ce Cortul Legii Vechi 
fusese alcătuit din lemne, piele, argint, aur, aramă şi ţesături -  Apostolul 
a zis că trupul lui Hristos nu a fost din făptura şi materiile acelea. Căci tot 
cuvîntul lui Pavel se grăieşte aici după asemănare şi arată covîrşirea tru
pului lui Hristos asupra Cortului Legii Vechi. Şi numeşte trupul Domnu
lui „cort” pentru că întru dînsul S-a umbrit (adică S-a sălăşluit) Fiul lui 
Dumnezeu cel unul născut. Şi îl mai numeşte şi catapeteasmă (adică per
dea), fiindcă ascundea întru sine dumnezeirea. în acelaşi chip, numeşte 
„cort” cerul, fiindcă acolo locuieşte adevăratul Arhiereu Hristos; şi „ca
tapeteasmă”, fiindcă prin mijlocirea cerului se închid sfintele ce sînt în 
ceruri, şi nu se văd de pămînteni.

12. nu cu sîngele ţapilor şi al viţeilor, ci cu însuşi sîngele Său,

1 Aşa tîlcuieşte aceasta şi Teodorit, zicînd: „«Nu din făptura aceasta» e în loc de: 
«nu după legea firii ce stăpîneşte întru făptură sau zidire».”(n. aut.)

2 Despre aceasta, cu adevărat vrednice de laudă sînt cuvintele teologice ale marelui 
Dionisie Areopagitul, care (în a patra epistolă către Gaius) scrie aşa: „Iar noi nu îl hotă- 
rîm pe Hristos omeneşte. Căci El nu a fost nici numai om, nici numai mai presus de fi
inţă şi de om. Ci a fost om cu adevărat, cu deosebire iubitor de oameni, mai presus de 
oameni, El, Cel mai presus de fiinţă, fiind înfiinţat din fiinţa oamenilor. [ ...]” (n. aut.)
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Iată că toate cele ale vechii preoţii sînt osebite de preoţia lui Hristos, şi 
că la fel de mare este covîrşirea lui Hristos asupra arhiereilor cei vechi pe 
cît este covîrşirea dumnezeiescului sînge asupra sîngelui dobitoacelor cu 
care intrau în Sfîntul Sfintelor arhiereii Legii. Căci zice: „Va lua din 
sîngele viţelului, şi va stropi cu degetul asupra curăţitorului către răsărit, 
şi va junghia ţapul cel pentru păcatele norodului înaintea Domnului şi va 
aduce din sîngele lui în lăuntru de catapeteasmă” (Leviticul 16:14).

a intrat o dată întru cele sfinte,

Adică: Hristos, Cel ce a venit arhiereu, a intrat o dată întru „cele sfin
te”, adică în cer. Căci aici se încheie zicerea „Cel ce a venit”, precum am 
zis mai sus.

veşnică izbăvire aflînd.

Hristos -  zice -  nu a aflat curăţire vremelnică de trupuri, ca arhiereii 
cei vechi, ci a aflat slobozenie veşnică de păcatele sufleteşti ale oameni
lor. Sau, zice că Hristos, intrînd în cer numai o dată, cu această singură 
intrare ne-a pricinuit facere de bine pentru totdeauna. Vezi însă -  o, 
cititorule! -  cum a zis Pavel: „aflînd”, ca să arate cu aceasta că lucrul s-a 
făcut afară de toată nădejdea. Căci slobozenia noastră a fost cu adevărat 
lucru de nedumerire, şi numai Hristos a isprăvit-o, aflînd lesnirea aceasta.

13. Căci -  dacă sîngele taurilor şi al ţapilor şi cenuşa junicii, 
stropindu-i pe cei spurcaţi, îi sfinţeşte spre curăţirea trupului -

De vreme ce multora li s-ar fi părut poate lucru de necrezut că Hristos 
a pricinuit tuturor oamenilor veşnică slobozenie de păcatele sufleteşti 
numai cu o singură jertfa de sînge a trupului Său, Apostolul dă de înţeles 
aici că aceasta e de crezut din socoteala şi înţelegerea pe care o aveau 
Israiliţii, zicînd: Dacă voi, Evreii, cînd vieţuiaţi sub Lege, credeaţi că vă 
curăţiţi stropindu-vă cu sîngele junicii şi cu cenuşa ei udată cu apă (căci 
cenuşa junicii se păstra pentru a-i curăţa pe cei spurcaţi de atingerea cu 
vreun trup pîngărit1) -  cum nu ar curăţi sufletele de spurcăciunea păcate-

1 Despre junica aceasta scrie la capitolul 10 al Numerilor că trebuia să fie roşie la 
păr, fără prihană, fără vreo pată şi neînjugată vreodată. Şi Legea porunceşte ca aceasta
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lor sîngele lui Hristos? Vezi însă -  o, cititorule! -  înţelepciunea marelui 
Pavel: căci nu a zis că sîngele ţapilor „curăţea”, ci „sfinţea”, nu pentru că

să se junghie afară din tabără şi să se ardă împreună cu pielea; şi cenuşa ei să se pună 
afară din tabără în loc curat şi să se păstreze ca să-i curăţească pe cei ce ar fi pipăit trup 
mort, sau ucis sau ar fi atins os ori mormînt de om. Căci, stropindu-se cenuşa aceasta 
împreună cu apă asupra acelora, îi curăţa. Iar junica aceea era închipuire a trupului lui 
Hristos şi a mîntuitoarei Lui patimi -  după Teodorit şi după Chirii al Alexandriei. De 
aceea şi era roşie, ca să arate trupul pămîntesc al Domnului, precum şi numele „Adam” 
arată pămîntul cel roşu [lutul, n. m.]. Apoi, junica era fără prihană, înseirmînd nepăcă- 
tuirea lui Hristos; şi fără jug, pentru slobozenia lui Hristos; şi se junghia în afara taberei, 
căci şi mîntuitoarea patimă s-a făcut afară de poarta Ierusalimului, (n. m.)

Citind toate acestea, să ne aducem aminte că în anul 2000 Evreii au dat vestea că sînt 
în căutarea unei vaci roşii cu desăvîrşire, şi la o vreme chiar au zis că au găsit-o. Se pare 
însă că biata vită avea cîteva fire de păr ne-roşii, încît povestea a trecut în uitare, aşa 
cum trec toate deşertăciunile pe care le vedem şi le auzim sau le citim în ziare. Ce are 
însemnătate e pricina pentru care le trebuie Evreilor acel dobitoc deosebit: ei vor să sfin
ţească iarăşi un arhiereu al Legii Vechi, care, la rîndul său, să ridice alţi preoţi. Căci, de 
la surparea de către Vespasian a bisericii Legii Vechi din Ierusalim, în anul 70 după 
Hristos, slujba Legii Vechi a încetat, de vreme ce Romanii i-au ucis atunci pe toţi ar
hiereii şi preoţii, urmaşi ai lui Aaron, lăsînd în viaţă doar o parte din Leviţi şi Coheni 
(din care se trag Levi Srauss şi Leonard Cohen, de pildă). Deci ceea ce nu a izbutit Sfîn- 
tul Apostol Pavel prin propovăduirea sa, adică a înceta slujbele Legii vechi, a săvîrşit 
Hristos însuşi, Care a îngăduit sălbaticilor Romani să nimicească biserica lui Solomon 
şi întreaga cetate a lui David cu desăvîrşire, împlinind astfel proorocia făcută către 
ucenici: „Vedeţi toate acestea? Adevărat grăiesc vouă: Nu va rămîne aici piatră pe piatră 
care să nu se risipească” (Matei 24:2). Fireşte că stropirea cu sîngele şi cenuşa unei viţe
le nu poate hirotoni urmaşi ai lui Aaron, şi asta e vădit pentru toată lumea. Ceea ce 
vreau să zic aici e că sminteala cu vaca roşie arată că Evreii sînt într-adevăr pe cale să 
ridice o capişte (templu idolesc, adică satanicesc) pe locul bisericii lui Solomon, capişte 
în care îl vor încorona pe Antihristul cel mare. Să ne gîndim că întîmplarea „teologico- 
veterinară” cu viţica fotografiată pînă la ultimul fir de păr e legată cumva de războiul ni
micitor împotriva Ismailitenilor, a Arabilor, a căror uriaşă moschee zidită pe temeliile 
bisericii lui Solomon împiedică înălţarea templului Antihristului. Acum, o moschee se 
mai poate şi muta (cu tehnologia americană de azi e chiar lesnicios), dar ce te faci că în
suşi locul acela e „sfînt” pentru Islam, căci de acolo s-a ridicat la cer (puţin) „Profetul” 
Mahomed, urma tălpilor rămînîndu-i întipărită pe piatră! Am povestit toate acestea nu 
din altă pricină decît pentru a se înţelege mai bine cu ce satanică împietrire a inimii şi 
întunecare a minţii a trebuit să se lupte -  singur! -  Sfîntul Apostol Pavel la începutul 
creştinismului, dacă acum, după două mii de ani de propovăduire a evangheliei lui Hris
tos, Evreii încă se învîrtoşează întru reînvierea slujbei Legii, măcar că nu au nici preoţi, 
nici biserică, (n. m.)
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Apostolul ar fi cugetat sau ar fi primit cele ale Legii, ci ca să isprăvească 
ceea ce voia, zicînd că: Dacă sîngele ţapului da sfinţenie -  precum cre
deaţi voi -  atunci cu mult mai vîrtos veţi crede că dă sfinţenie sîngele lui 
Hristos! Iar faptul că Pavel nu măreşte cele ale Evreilor zicînd că sîngele 
ţapilor „îi sfinţeşte” e arătat din ceea ce adaugă: „către curăţirea trupu
lui”. Sîngele acela -  zice -  nu era sfînt pentru a curăţi sufletul nematerial- 
nic, ci doar trupul materialnic.1

14. cu cit mai vîrtos sîngele lui Hristos -  Care, prin Duhul cel 
veşnic, S-a adus pe Sine fără prihană lui Dumnezeu -

Zice: Pe Hristos nu L-a adus ca jertfă vreun alt arhiereu2, şi El nu S-a 
jertfit cu focul arderii de tot, cum se ardea desăvîrşit junica, ci prin veşni-

1 Este lucru vrednic de nedumerire pentru ce sîngele taurilor şi al ţapilor -  şi înde
obşte jertfele Legii Vechi -  pricinuiau curăţirea Evreilor. Răspundem că jertfele nu pri
cinuiau curăţire de sine, ci pentru că erau închipuiri şi semne ale Jertfei lui Hristos: atît 
ale celei simţite -  care s-a făcut prin sînge o singură dată, pe Cruce -  cît şi a jertfei celei 
tainice şi duhovniceşti, fără de sînge, aceea a tainelor, adică a dumnezeieştii evharistii 
cu pîine şi cu vin. Căci jertfele dobitoacelor şi sîngiurile lor au fost închipuire a Jertfei 
lui Hristos ce s-a făcut prin sînge asupra Crucii; iar pîinile ce se aduceau şi turnările vi
nului pe pămînt erau închipuire a pîinii şi a vinului celor tainice. Drept aceea, fiind în
chipuiri ale lui Hristos, din închipuirea către Hristos luau puterea de a-i curăţi pe Evrei. 
Despre aceasta, prea-bine a zis şi Sfîntul Grigorie Teologul: „Dumnezeu nu a lăsat nici 
jertfele acestea cu totul nesfinţite şi neputincioase a isprăvi ceva, nici a urma doar pînă 
la sînge, ci în jertfele Legii se amesteca Jertfa cea mare şi -  ca să zic aşa -  nejertfită” 
(Cuvînt la Paşti). încă şi dumnezeiescul Hrisostom zice: „Jertfele nu-I erau plăcute lui 
Dumnezeu şi nu se făceau după socoteala Sa, ci după îngăduire. Şi, pentru că se făceau, 
a pus asupra lor închipuire după asemănarea iconomiei lui Hristos ce urma a se face, ca 
să fie bine-primite măcar pentru închipuire, dacă de sine nu erau. Şi prin toate pune 
închipuirea lui Hristos şi însemnează în chip umbrit cele ce aveau să fie. Astfel -  dacă 
se jertfea oaie, aceea era închipuire a Mîntuitorului; la fel boul, închipuire a Domnului; 
sau viţel, sau junică sau altceva din cele ce se aduceau, porumbel sau turturea -  toate îşi 
aveau aducerea către Mîntuitorul” (cuvîntul 166 din tomul al 5-lea). Prin urmare, Hris
tos, Cel ce Se închipuia prin jertfe, era Acela care pricinuia şi da curăţirea, (n. aut.)

2 Căci -  de vreme ce Hristos este unul după chip şi ipostas, dar îndoit după firi, adică 
a dumnezeirii şi a omenirii -  El S-a jertfit pe Sine ca arhiereu, aducîndu-Se jertfă nu nu
mai lui Dumnezeu-Părintele, ci şi Sieşi ca Dumnezeu, căci unul şi acelaşi este Cel ce 
aduce, şi Se aduce şi către Care se face aducerea. Despre aceasta a zis şi Teologul Gri
gorie: „Căci nimeni nu este vrednic de marele Dumnezeu, de Cel jertfit şi de Arhiereul” 
(în cuvîntul apologetic), (n. aut.)
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cui Duh. Pentru ce? Pentru ca şi darul şi izbăvirea să ne fie veşnice.1 Şi 
Hristos S-a adus pe Sine „fără prihană”, adică iară păcat, pentru că şi ju- 
nica aceea veche se cerca de către Lege a fi fără prihană, adică fără pată 
şi meteahnă trupească.

curăţeşte conştiinţa noastră de faptele cele moarte,

Vorbind despre jertfele Legii, Apostolul a zis că sîngele lor „sfinţea”, 
adăugind: „către curăţirea trupului”; iar aici, zicînd că sîngele lui Hristos 
ne va „curăţa” conştiinţa, arată că această curăţire e mai presus decît sîn- 
gele vechilor jertfe. Căci acesta îl curăţeşte pe omul cel din lăuntru, adică 
sufletul şi inima; iar acela nu avea putere a face aceasta. Şi acela îl cură- 
ţea pe omul ce s-ar fi atins de mort, care nu e necurat după fire; iar acesta 
îi curăţeşte pe oameni de faptele cele moarte, păcătoase şi necurate, care 
pot spurca sufletul omului cu adevărat, despărţindu-1 de Dumnezeu.

spre a sluji Dumnezeului celui viu şi adevărat.

Drept aceea, oricine ar fi cel ce se apucă şi face fapte „moarte”, păcă
toase, acela nu slujeşte Dumnezeului „cel viu şi adevărat”, ci acelor fapte 
moarte pe care le iubeşte şi le face. Pe acelea le cinsteşte şi le îndumneze- 
ieşte, precum este scris: „[...] al căror Dumnezeu este pîntecele” {Filipeni 
3:19); tot aşa, lacomul de averi slujeşte idolului, căci zice: „[...] nici laco
mul de averi, care este slujitor la idoli” (Efeseni 5:5). Deci faptele acestea 
sînt moarte nu numai pentru că-i despart pe cei ce le fac de viaţa cea veş
nică, ci şi pentru că sînt puturoase şi greţoase chiar în vremea cînd le face 
omul, aşa cum şi morţii sînt puturoşi şi greţoşi din fire. Dar faptele cele 
moarte sînt şi mincinoase, pentru că-i amăgesc pe cei ce le fac, cărora li se 
par îndulcitoare, dar nu sînt aşa cu adevărat, ci foarte amare.

15. Şi pentru aceasta este mijlocitor al Noului Testament,

Moartea lui Hristos îi tulbura pe mulţi din cei slabi în credinţă şi în so
coteală, care ziceau: Dacă Hristos a murit, cum va mai da El bunătăţile 
făgăduite? De aceea, Pavel le vindecă aici tulburarea şi arată că mai ales

1 [...] Despre veac, vezi subînsemnarea zicerii: „[...] prin Care şi veacurile le-a fă
cut” {Evrei 1:2). (n. aut.)
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pentru aceasta este adevărată diata (testamentul) lui Hristos, pentru că El 
a murit. Deci zice: Hristos a murit ca să ne curăţească de faptele noastre 
cele moarte, şi în testamentul (adică în diata) pe care l-a făcut în vremea 
morţii Sale El ne-a iertat păcatele şi ne-a lăsat moştenirea bunătăţilor Pă
rintelui Său, mijlocitor facîndu-Se între Părintele Său şi noi. Căci Părin
tele Său, pentru călcarea de poruncă a lui Adam, nu numai că nu voia a 
ne lăsa moşteniri, dar era chiar mînios asupra noastră ca asupra unor căl
cători ai poruncilor Sale, avîndu-ne ca pe nişte îndepărtaţi de părinteasca 
Sa voie. Deci Hristos S-a făcut mijlocitor şi L-a împrietenit pe El cu noi. 
Dar cum S-a făcut mijlocitor? Aşa, căci ceea ce se cuvenea a pătimi noi -  
adică moartea de osîndă, pe care eram datori să o suferim pentru păcatele 
noastre -  a suferit-o El în locul nostru şi astfel, prin moartea Sa, ne-a fă
cut vrednici de testamentul Său. Prin urmare, noul Testament s-a adeverit 
prin moartea Fiului, de vreme ce dă moştenirea Părintelui Său nu unor 
nevrednici, ci unora vrednici. Şi -  aşa cum testamentul unui părinte îi 
face pe unii moştenitori, iar pe alţii lepădaţi din moştenire -  tot astfel 
face şi Testamentul lui Hristos. Deci ascultă pe cine face moştenitori Tes
tamentul lui Hristos, căci zice: „Părinte, voiesc ca, unde sînt Eu, să fie 
împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat, ca să vadă slava Mea pe 
care Mi-ai dat-o, pentru că Tu M-ai iubit pe Mine mai înainte de înteme
ierea lumii” {loan 17:24). Şi ascultă şi pe cine leapădă din moştenire: 
„Nu pentru lume Mă rog -  zice -  ci pentru cei pe care Mi i-ai dat Mie” 
(la fel, 9); şi iarăşi: „Cînd ştiţi acestea, fericiţi sînteţi dacă le veţi face. Nu 
zic despre voi toţi; căci Eu ştiu pe cei pe care i-am ales” {loan 13:17, 18). 
Şi iarăşi -  aşa cum testamentul (adică diata) omului are martori -  tot ast
fel are martori şi Testamentul lui Hristos. Şi vrei să cunoşti care sînt? As
cultă: „[...] şi mărturiseşte pentru Mine Părintele, Care M-a trimis” {loan 
7:18); „Iar cînd va veni Mîngîietorul, Acela va mărturisi pentru Mine; şi 
voi încă mărturisiţi, căci sînteţi cu Mine din început” {loan 15:26).

ca moartea Lui să se facă spre izbăvirea de călcările poruncii 
Testamentului dinţii,

Vezi, frate, că moartea lui Hristos s-a făcut pentru izbăvirea noastră? 
Şi atunci cum socoteşti că moartea Lui a fost lucru al neputinţei, de vre
me ce a avut atîta putere încît a vindecat şi călcările poruncilor ce s-au fă
cut în Lege? Şi cum alergi tu iarăşi la Lege, care a fost atît de neputin-
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cioasă, încît nu putea îndrepta nici măcar călcările săvîrşite de oamenii 
supuşi ei? Şi am zis că Legea a fost neputincioasă, iar nu vicleană şi rea, 
precum hulesc ereticii Manihei.

şi cei chemaţi să ia făgăduinţa veşnicei moşteniri.

Căci -  zice -  dacă moartea lui Hristos nu ne-ar fi slobozit de păcatele 
prin care ni-L tăcuserăm vrăjmaş şi potrivnic pe Părintele cel ceresc, cum 
am fi primit moştenirea cerurilor? Căci aceasta arată zicerea „chemaţi”, 
anume că la început Dumnezeu avea către noi acea dragoste ce o are un 
părinte pentru fiii săi, noi fiind chemaţi a moşteni bunătăţile Lui părin
teşti; iar în urmă, pentru păcatele noastre, ne-am făcut nevrednici de o 
asemenea iubire şi de moştenirea cerescului nostru Părinte.

16. Căci, unde e testament, acolo trebuie să fie şi moartea celui ce 
face testamentul,

17. testamentul fiind adevărat pentru morţi.

Zice: Fraţii mei, să nu vă tulbure că Hristos a murit! Căci, de nu ar fi 
murit, nu ar fi făcut nici testament ca să moştenim bunătăţile Sale. 
Fiindcă e cunoscut tuturor şi fără de îndoială că testamentul (sau diata) se 
ţine şi are tărie după moartea aceluia ce l-a lăsat, el neavînd tărie cîtă vre
me acela este viu. De aceea, dacă Hristos nu ar fi murit, nici noi nu 
ne-am fi făcut vrednici de moştenirea bunătăţilor Sale părinteşti, fiindcă 
vrajba cerescului Părinte către noi nu se putea dezlega decît prin moartea 
Fiului Său.

Căci are el oare tărie cînd e viu cel ce l-a făcut?

Cu chip întrebător să citeşti aceasta -  o, cititorule! -  şi să înţelegi aşa: 
Are putere diata cuiva cîtă vreme este viu cel care a făcut-o? Nu, cu ade
vărat, n-are putere şi tărie!

18. Drept aceea, nici cel dinţii nu s-a înnoit fără de singe.

Apostolul nu şi-a adeverit şi nu şi-a încredinţat cuvîntul doar de la ob
ştescul obicei potrivit căruia diata are tărie după moartea celui ce o face, 
fiind fără tărie cîtă vreme acela este viu. Ci adevereşte aceasta şi din ceea
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ce s-a întîmplat cu Testamentul cel vechi, lucru care avea să-i înduplece 
numaidecît pe cei ce crezuseră din Evrei. Deci zice: Totdeauna, la orice 
testament sau diată adevărată, e nevoie ca mai întîi să urmeze moartea; de 
aceea, nici întîiul Testament, cel vechi, nu s-a înnoit fără sînge, care este 
semn al morţii. Ci Testamentul cel vechi a fost înnoit cu sînge de miei şi de 
oaie1, fiindcă acela a fost închipuire şi umbră a Testamentului acestuia 
nou; iar aici, după ce a strălucit adevărul darului, Testamentul acesta nou a 
fost înnoit de însuşi Fiul lui Dumnezeu, Care Şi-a vărsat sîngele şi a murit 
după trup pentru noi. Dar ce va să zică „s-a înnoit”? Adică Testamentul a 
luat început al intrării şi al adeveririi lui cu vărsare de sînge, adică cu 
moarte, căci într-alt chip nu putea lua început pentru a lucra şi a se adeveri.

19. Căci, după ce s-a grăit de către Moisi toată porunca după Lege 
înaintea norodului,

Zice: După ce s-au grăit de către Moisi în urechile norodului toate po
runcile după Lege, adică aşa cum o legiuise Dumnezeu pe fiecare... Sau, 
zicerea „toată porunca după Lege” e în loc de: „toate poruncile legiuite 
de Dumnezeu”, căci aşa zice Scriptura: „Şi, luînd cartea Testamentului, 
(Moisi) a citit-o la urechile norodului. Şi a zis norodul: Toate cîte a grăit 
Domnul, le vom face şi le vom asculta!” (Ieşirea 24:7).

luînd sîngele viţeilor şi al ţapilor2, cu apă, cu lină roşie şi cu isop3 a 
stropit cartea aceasta şi pe tot norodul,

1 La Ieşire scrie că era sînge de viţel, nu de miel, căci aşa se află anume: „Şi i-a tri
mis (Moisi) pe tinerii fiilor lui Israil, şi au ridicat ardere de tot şi au jertfit jertfa de mîn- 
tuire lui Dumnezeu, viţel. Şi, luînd Moisi jumătate din sînge, l-a turnat într-un vas; iar 
cealaltă jumătate de sînge l-a turnat înaintea jertfelnicului” (Ieşirea 24:5). Tîlcuind 
aceasta, dumnezeiescul Chirii zice: „Cu viţelul cel desăvîrşit Se aseamănă Hristos.” încă 
şi Apostolul zice mai jos: „sînge de viţel”, nu de miel. (n. aut.)

2 Dar cum zice Pavel aici că a stropit cu sîngele ţapilor, de vreme ce Scriptura vor
beşte numai de viţel? Se poate să fi fost şi ţapi şi miei, cum zice mai sus Teofilact, aduşi 
cu ardere de tot de fiii lui Israil, căci zice: „Au adus arderi de tot” (mai sus), (n. aut.)

3 La Ieşire nu scrie că sîngele cu care a stropit Moisi a fost amestecat cu apă, cu lînă 
roşie şi cu isop, ci se vorbeşte doar de sînge, zicînd aşa: „Şi, luînd Moisi sîngele, l-a îm
prăştiat asupra norodului” (Ieşire 24:8). Poate că Pavel a luat aceasta de la capitolul 14 
al Leviticului, stihul 4, unde este scris: „Şi va porunci preotul, şi vor lua lemn de cedru
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Pentru care pricină a stropit Moisi cartea Legii şi norodul? Pentru că 
dintru început se închipuia cinstitul şi prea-curatul sînge al lui Hristos, 
prin care ne-am stropit noi şi inimile noastre. Căci inimile noastre sînt 
cărţi gîndite asupra cărora s-au scris legile lui Dumnezeu, aşa cum a zis 
Pavel mai sus, luînd de la Ieremia, acolo unde zice: „Voi da legile Mele 
în cugetul lor şi pe inimile lor le voi scrie” {Ieremia 31:33). încă şi apa cu 
care Moisi a stropit cartea şi norodul a fost simbol şi închipuire a bote
zului Creştinilor. Iar împreună cu apa a fost şi sînge, închipuind fie sîn- 
gele şi apa ce au ieşit din coasta Domnului cea însuliţată, fie arătînd că 
botezul, a cărui închipuire a fost apa, însemnează moartea Domnului, 
căci zice: „Cîţi în Hristos ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am bote
zat” {Romani 6:3), iar sîngele este semn al morţii. Apoi, isopul s-a ames
tecat cu sîngele şi cu apa, căci, prin desimea lui, le poate ţine pe amîn- 
două, la fel ca şi lîna de oaie1 2. Sau, iîna se folosea împreună cu isopul 
pentru că Hristos Se mai numeşte şi „oaie” . Şi era roşie, ca şi prin culoa
re să aibă închipuirea sîngelui lui Hristos. Iar Teodorit zice: „Cu adevă-

împletit cu roş şi isop”; şi de la Numeri, unde se zice: „Şi va lua preotul lemn de cedru, 
isop şi roş” {Numeri 19:6). Şi, măcar că în Scriptură nu se arată din ce materie era „ro
şul” acesta, totuşi din cuvintele lui Pavel se vede că era lînă de oaie. Şi se poate ca Pa
vel, ca un învăţat al Legii ce era, să fi ştiut aceasta din predanie, precum a ştiut şi că în 
sicriul Legii erau puse năstrapa cu mană şi toiagul lui Aaron, aşa cum s-a zis. Astfel 
încît -  pentru a zice în scurt -  Apostolul a arătat aici aceasta fiindcă Scriptura nu zice în 
ce chip a stropit Moisi sîngele. (n. aut.)

1 Iar după Teodorit, „roşul” cel împletit a fost simbol al omeniei sufleteşti şi trupeşti 
a Domnului. Sau -  după Chirii -  acesta însemnează că Dumnezeu-Cuvîntul S-a împletit 
cu trup şi cu sînge, roşul închipuindu-le pe acestea pentru culoarea lui. Iar isopul însem
nează fierbinţeala şi mireasma Preasfîntului Duh -  după Teodorit şi după Chirii. Căci 
isopul este „iarbă fierbinte după fire şi curăţă răceala şi necurăţia flegmatoasă ce se află 
în măruntaiele omului” (după Chirii), (n. aut.)

2 Iar lîna nu se lua de la vreun alt dobitoc, ci de la oaie. Căci Hristos este „oaia” din a 
cărei lînă ne îmbrăcăm noi şi ne acoperim goliciunea trupului cu îmbrăcămintea ne- 
stricăciunii, căci aşa zice Teologul Grigorie în Cuvînt la Paşti: „Pentru aceasta se ia oaia: 
pentru nerăutate şi pentru îmbrăcarea goliciunii celei din început. Căci aşa este Cel ce S-a 
jertfit pentru noi, pe Care îl şi numim «îmbrăcăminte de nestricăciune».” Pe care Nichita 
Scoliastul o tîlcuieşte aşa: „Căci, aşa cum oaia ne dă din îmbrăcămintea ei de lînă, tot aşa 
şi Hristos, jertfindu-Se pentru noi, ni Se face îmbrăcăminte de nestricăciune ce se dă prin 
botez.” Iar „îmbrăcămintea nestricăciunii” s-a luat din Octovivlon (cartea împărţită în opt) 
scrisă prin Climent din Aşezămintele apostoleşti, unde zice să-i învrednicească pe cei ce se 
catehizează de „baia naşterii de a doua şi de îmbrăcămintea nestricăciunii”. (n. aut.)
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rat, apa era închipuire a botezului; sîngele celor necuvîntătoare era închi
puire a mîntuitorului sînge; fierbinţeala isopului era închipuire a Darului 
dumnezeiescului Duh; lîna cea roşie, închipuire a îmbrăcămintei celei noi 
[a Creştinului]; lemnul de cedru, închipuire a nepătimirii dumnezeirii [lui 
Hristos], căci lemnul acesta e neputrezitor; iar cenuşa junicii era închipui
rea patimii omenirii Lui.”

20. zicînd: „Acesta e sîngele Testamentului pe care vi l-a poruncit 
Dumnezeu ” (Ieşirea 24:8).

Adică acestea sînt cuvintele lui Moisi despre Testamentul cel vechi. 
Dar care sînt cuvintele zise de Hristos despre Testamentul cel nou? Ia
tă-le: „Acesta este sîngele Meu, al Testamentului cel nou, care pentru 
mulţi se varsă spre iertarea păcatelor” (Matei 26:28). Şi vezi, cititorule, 
că Testamentul dintîi nu s-a numit „nou” şi întru el nu s-a vorbit de ierta
rea păcatelor. Fiindcă Testamentul cel vechi nu dădea iertarea păcatelor 
sufleteşti -  precum am zis de multe ori -  iar aici, întru Testamentul daru
lui, s-au grăit amîndouă: şi despre noutatea lui şi despre iertarea păcate
lor. Vezi aşadar acum, iubitule, că şi Moisi, şi Hristos au numit „sînge” 
testamentul; prin urmare, acolo unde se vorbeşte de testament, negreşit se 
cuvine a se înţelege şi moartea, al cărei semn este sîngele.

21. Şi, de asemenea, a stropit cu sînge Cortul şi toate vasele pentru 
slujbă.

Şi cele zise aici de Pavel au fost închipuire a Testamentului cel nou al 
evangheliei [bunei-vestiri a lui Hristos, n. m.] şi a noastră, a Creştinilor. 
Pentru că noi, Creştinii, sîntem „cortul” lui Dumnezeu, întru care locu
ieşte şi umblă El -  după Proorocul Moisi şi după Apostolul Pavel, care 
zic: „Voi locui întru ei, şi voi umbla şi voi fi al lor Dumnezeu, iar ei îmi 
vor fi mie norod” (Leviticul 25:12 şi Epistola a doua către Corinteni 
6:16). Noi sîntem şi „vasele” casei celei mari a lui Dumnezeu, „unele de 
aur, iar altele de argint”. Deci noi ne-am stropit şi ne-am sfinţit cu adevă
ratul sînge al lui Hristos, botezîndu-ne întru moartea Lui.1

1 Este scris că Moisi a uns Cortul cu untul-de-lemn al ungerii: „Şi vei lua untul- 
de-lemn al ungerii, şi vei unge Cortul şi toate cele ce sînt într-însul şi-l vei sfinţi pe el şi
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22. După Lege, mai toate se curăţesc cu sînge, şi fără vărsare de 
sînge nu se face iertare.

Pentru ce a adăugat aici Apostolul zicerea „mai”? Pentru a arăta că 
acolo, în Testamentul cel vechi, nu se făcea curăţire desăvîrşit, nici ier
tare deplină. Căci cum se putea face curăţire desăvîrşită de vreme ce pă
catele sufletului nu se iertau?1

23. Trebuie dar ca închipuirile celor cereşti să se curăţească prin 
acestea,

Aici, Pavel numeşte „cereşti” Tainele Darului acestuia nou şi ale Bise
ricii lui Hristos, precum le-a numit şi mai sus, zicînd: „[...] care slujesc 
închipuirilor şi umbrei celor cereşti” (Evrei 8:5). Deci „închipuiri” şi în
semnări ale acestora erau cele ale Legii Vechi şi cele ale Evreilor, şi de 
aceea se curăţeau cu sîngele viţeilor, cu cenuşa junicii şi cu celelalte atît 
de proaste şi de mici.

iar cele cereşti

Adică tainele acestea ale Bisericii şi ale Testamentului cel nou, pre
cum le-a numit mai sus.

cu jertfe mai bune decît acestea.

Zice: Cele ale Testamentului cel nou sînt mai bune şi mai înalte decît 
ale celui vechi şi cu atît mai înalte cu cît cerul e mai înalt decît pămîntul, 
fiindcă făgăduinţele Evreilor erau bunătăţile pămînteşti, iar la noi, Creşti
nii, făgăduinţa şi moştenirea sînt bunătăţile cereşti. Pentru aceasta, tainele 
Testamentului acestuia nou s-au învrednicit să aibă jertfa de mai mare cu
viinţă, adică pe însuşi Sfîntul Trup şi Sînge ale Fiului lui Dumnezeu, care

TÎLCUIREA EPISTOLEI CĂTRE EVREI

toate vasele lui; şi va fi sfint” (Ieşirea 40:9). însăşi aceasta se scrie şi la Numeri (capito
lul 7:1). Iar că Moisi ar fi stropit Cortul şi vasele lui cu sînge, precum zice aici dumne
zeiescul Apostol, aceasta nu am putut-o afla zicîndu-se aşa curat în Scriptură, (n. aut.)

1 Dar poate că Pavel pune zicerea „mai” pentru că Evreii nu se curăţeau numai cu 
sînge, ci şi cu aducere de pîini, de vin, de unt-de-lemn, de tămîie şi faină. Şi vezi la ca
pitolul 3, 7 şi 8 al cărţii Leviticului. (n. aut.)

168



CAPITOLUL IX

ne-au curăţit desăvîrşit de tot păcatul sufletesc. Aşadar, moartea lui Hris- 
tos nu s-a făcut numai ca să adevereze Testamentul cel nou, ci şi ca să 
facă adevărata curăţire a sufletelor noastre. Şi Pavel pomeneşte aici face
rile de bine pricinuite nouă de moartea Domnului pentru că aceasta li se 
părea prea-necinstită multora, mai ales că se făcuse prin cruce.

24. Căci Hristos nu a intrat în Sfinte făcute de mîini, închipuiri ale 
celor adevărate, ci întru însuşi cerul, pentru a Se înfăţişa acum 
feţei lui Dumnezeu pentru noi,

Evreii se făleau foarte pentru minunatul Cort din pustie şi pentru bise
rica ce o aveau în Ierusalim, fiindcă o asemenea biserică minunată şi ves
tită nu se afla întru nici o altă parte a pămîntului, nu numai pentru podoa
ba, frumuseţea şi acel neurmărit meşteşug arhitectonic al lui Solomon pe 
care îl avea, ci şi pentru nepreţuita bogăţie a sculelor şi a vaselor ei. Căci, 
de vreme ce Evreii se trăgeau la dragostea de Dumnezeu prin împodobiri
le trupeşti şi simţite, Dumnezeu a poruncit ca atît Cortul, cît şi biserica lui 
Solomon să se facă cu toată dărnicia şi bogăţia şi de aceea oamenii ve
neau de la marginile pămîntului să o vadă. Deci aici Pavel face acelaşi 
lucru ca şi cu jertfele, pe care le-a doborît şi le-a nimicit, în locul lor pu- 
nînd şi mărind moartea lui Hristos. Adică acum, punînd „cerul” în locul 
Cortului iui Moisi şi a bisericii lui Solomon, arată deosebirea dintre Hris
tos şi arhiereii cei vechi. Şi zice că ceilalţi arhierei intrau în Sfintele făcu
te de mîini, care erau închipuiri ale Sfintelor celor adevărate, adică ale 
cerului; iar Hristos, adevăratul Arhiereu, a intrat în însuşi cerul, după 
omenirea Sa adică, fiindcă după dumnezeire toate le plineşte şi pretutin
deni Se află. Şi nu numai cu aceasta arată Pavel covîrşirea lui Hristos 
asupra celorlalţi arhierei, ci şi spunînd că Arhiereul nostru Hristos Se află 
lîngă Dumnezeu. Căci arhiereii cei vechi II vedeau pe Dumnezeu doar 
prin oarecari simboluri abia zărite, iar Hristos îl vedea curat, înfăţişîn- 
du-Se „înaintea feţei Lui”. Şi Pavel a zis încă cu pogorămînt şi aceasta 
despre omenirea lui Hristos. Ce va să zică însă „pentru noi”? Adică Hris
tos S-a înfăţişat înaintea feţei lui Dumnezeu-Părintele împreună cu aceas
tă jertfă care putea să-L îmblînzească pe Dumnezeu-Părintele asupra 
noastră şi să ne împrietenească pe noi cu îngerii, fiindcă şi aceia erau în
vrăjbiţi cu noi, de vreme ce eram vrăjmaşi ai Stăpînului lor. Aşadar zice: 
Acum S-a înfăţişat Hristos la Dumnezeu-Părintele cu jertfa trupului Său,
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fiindcă a intrat în cer ca Arhiereu şi a făcut aceasta pentru a noastră îm
păcare şi împrietenire [cu Dumnezeu].1

25. iar nu ca să Se aducă pe Sine ca jertfă de multe ori,

Adică: Hristos nu a intrat în cer acum ca să mai intre într-însul şi să Se 
aducă pe Sine ca jertfă şi altă dată. Nu! -  ci a intrat numai o dată şi nu 
mai intra în acest chip al aducerii de jertfă.

precum intra arhiereul întru cele Sfinte o dată pe an,

Vezi, iubitule, covîrşirea lui Hristos asupra arhiereului cel vechi, căci 
acela intra întru cele Sfinte în fiecare an, iar Hristos a intrat în cer numai 
o dată.

cu sînge străin.

Pavel arată şi cu acest cuvînt covîrşirea lui Hristos asupra arhiereului 
Legii, căci acela intra în Sfîntul Sfintelor cu „sînge străin”, adică de tauri şi 
de ţapi, dobitoace necuvîntătoare, iar Hristos a intrat în cer cu sîngele Său.

26. Altfel, ar f i  trebuit să pătimească de multe ori de la întemeierea 
lumii;

Zice: Căci, dacă Hristos ar fi adus jertfă de multe ori, s-ar fi cuvenit să 
şi moară de multe ori, de vreme ce era dator să nu aducă sînge străin, ci 
pe al Său însuşi.

ci acum, pe la sfirşitul veacurilor, S-a arătat o dată, spre stricarea 
păcatului prin jertfa Sa.

Aici Pavel, călătorul prin cer, descoperă o noimă tainică şi ascunsă, 
anume pentru ce a murit Hristos pe la sfirşitul veacurilor, după [ce se să- 
vîrşiseră] multe păcate. Zice: Căci, dacă ar fi murit la începutul lumii, 
cînd păcatul nu era încă revărsat în toată lumea, oamenii nu ar fi crezut

1 Şi Teodorit tîlcuieşte aşa: „Iar «a Se înfăţişa acum» zice în loc de: «a Se înfăţişa ca 
om», căci acum s-a suit în cer firea omenească pentru prima oară.” (n. aut.)
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întru El şi moartea Lui şi toată iconomia întrupării Sale ar fi fost nefolosi
toare cu adevărat, fiindcă a doua oară nu era chip să mai moară. Iar acum 
-  fiindcă păcatele erau multe, pentru întinderea vremilor şi pentru multa 
mulţime a oamenilor -  după cuviinţă şi înţelepţeşte a murit şi S-a arătat 
Hristos lui Dumnezeu „pe la sfîrşitul veacurilor”, ca „să strice”, adică să 
doboare păcatul şi să-l arate necutezător prin , jertfa Sa”, adică prin moar
tea trupului Său. O astfel de noimă arată Pavel şi în alt loc, zicînd: „Unde 
s-a înmulţit păcatul, acolo a prea-prisosit darul” (Romani 5:20). Dar cum 
s-a stricat păcatul şi s-a făcut necutezător? Aşa, pentru că cei ce îl făceau 
au primit iertare şi nu au mai fost munciţi pentru dînsul, de vreme ce cu- 
tezarea păcatului este să pricinuiască munca celor ce îl fac.1 încă şi Sim
ţul Grigorfe al Nissei (în marele său cuvînt catehetic şi în cuvîntul la Naş
terea lui Hristos) se nedumereşte pentru ce Fiul lui Dumnezeu S-a întru
pat pe la sfîrşitul veacurilor? Şi dezleagă nedumerirea aceasta zicînd aşa: 
„Aşa cum doctorii cei prea-buni şi ştiutori de meşteşugul lor nu dau bol
navului să mănînce nici o mîncare cînd lingoarea sau altă boală trupească 
e nouă şi se aprinde din necurăţiile sîngelui şi din celelalte umezeli 
[„umori”, n. m.], ci aşteaptă ca boala să ajungă la starea şi puterea ei cea 
mai mare, tot astfel s-a întîmplat şi cu noi. Adică Dumnezeu, Doctorul 
sufletelor, a aşteptat să se arate toate felurile de păcate şi să puhoiască 
toată puterea păcatului, încît să nu mai rămînă nici o patimă şi răutate as
cunsă, şi prin urmare de nevindecat (fiindcă doctorul vindecă numai pa
timile ce se arată); iar după ce răutatea s-a învîrfuit şi şi-a arătat toată 
puterea ei, atunci a venit Hristos şi, murind, i-a vindecat pe oameni de 
toată boala păcatului.” însă vei înţelege mai pe larg acestea -  o, cititoru
le! -  dacă vei citi şi cuvintele sfîntului Grigorie, pe acela catehetic -  zic -  
şi pe acela la Naşterea Domnului.

27. Şi -  aşa cum oamenilor le este rînduit a muri o singură dată, iar 
după aceea judecata -

Acum, Pavel spune aici pricina pentru care Hristos a murit o singură 
dată. Hristos -  zice -  S-a făcut plată pentru moartea tuturor oamenilor cu

1 Mai înainte de venirea lui Hristos, diavolul şi păcatul îi stăpîneau pe oameni cu în
drăzneală şi în chip tiranic, iar după venirea lui Hristos îi amăgesc pe oameni numai pe 
furiş şi ascuns, nu cu îndrăzneală şi învederat, (n. aut.)
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moartea Sa şi, de vreme ce toţi oamenii erau datori a muri o singură dată, 
şi El a murit această o singură dată în locul tuturor. Dar ce? -  s-ar putea 
zice -  dacă Hristos a murit în locul morţii noastre, acum noi nu mai mu
rim? Ba murim, dar nu sîntem stăpîniţi de moarte ca mai înainte! Ci -  
fiindcă nădăjduim să vieţuim iarăşi prin înviere, al cărei începător S-a fă
cut Hristos, murind pentru noi -  atunci aceasta nici nu este, nici nu se nu
meşte moarte, ci somn şi adormire. Deci, de vreme ce moartea urma să-i 
ţină totdeauna şi pe toţi oamenii întru tirania ei, pentru aceasta a murit 
Hristos, ca să ne slobozească de acea tiranie. Sau, zicerea aceasta se înţe
lege şi altfel: anume că Apostolul nu voieşte să arate aici că Hristos a 
plătit moartea pe care noi sîntem datori a o primi spre pedeapsă, ci că El 
-  fiind şi om adevărat, nu numai Dumnezeu -  a murit o singură dată, aşa 
cum mor oamenii. Ascultă însă şi cele următoare:

28. aşa şi Hristos -  fiind adus ca jertfă o singură dată,

De cine S-a adus ca jertfă Stăpînul Hristos? E arătat că de Sine însuşi, 
căci El este şi jertfa, şi jertfitor.1

spre a ridica păcatele multora -

Aşa cum la sfînta ierurgie cea fără de sînge pomenim păcatele noastre 
şi zicem: „Ori de silă, ori de voie dacă am păcătuit, iartă-ne, Doamne!” -  
adică noi înşine ne aducem aminte de păcatele noastre şi-L rugăm pe 
Domnul să ni le ierte -  tot astfel a zis şi Hristos către Părintele Său: Eu 
mă sfinţesc pe Sine-Mi pentru dînşii. Sau, zicerea „spre a ridica” arată că 
a ridicat păcatele de la oameni şi le-a adus înaintea Părintelui, ca Acela să 
le ierte. Pentru aceasta a zis loan Botezătorul: „Iată Mielul lui Dumnezeu, 
Cel ce ridică păcatul lumii” {loan 1:29). Dar de ce nu a zis: „păcatele tu
turor”, ci: „ale multora”? Pentru că nu toţi au crezut într-însul. Căci 
moartea Lui a fost de o putere cu pieirea şi cu păcatele tuturor oameni
lor,2 încît, din partea Sa, Hristos a murit pentru toţi, însă nu a adus păca
tele tuturor oamenilor înaintea Părintelui, ca să le ierte, căci ei nu au voit

1 Vezi despre aceasta subînsemnarea stihului 14 al acestui capitol, (n. aut.)
2 Iar că moartea lui Hristos nu a fost numai de o putere cu păcatele tuturor oameni

lor, ci chiar mai presus de putere şi nemărginit nepreţuită, vezi la subînsemnarea stihului 
17 al capitolului 5 din epistola către Romani, (n. aut.)



să creadă într-însul. Drept aceea, cei ce nu au crezut au făcut netrebnică 
pentru ei moartea Fiului lui Dumnezeu, faptă care e vrednică într-adevăr 
de frică şi de cutremur.

în acest chip tîlcuiesc zicerea aceasta dumnezeiescul Hrisostom şi 
Teodorii. Eu însă am aflat o tîlcuire la zicerea din Evanghelie că „Fiul 
omului nu a venit pentru a fi slujit, ci pentru a sluji şi pentru a-Şi da su
fletul ca izbăvire în locul multora” (Matei 8:28), întru care se înţelege că 
acest „multora” e în loc de „toţi”, căci toţi sînt mulţi.1

a doua oară fără de păcate Se va arăta celor ce î l  aşteaptă spre 
mîntuire.

Zice: Cu adevărat, Hristos a murit purtînd păcatele noastre şi aducîn- 
du-le pe ele înaintea cerescului Său Părinte, ca să le şteargă. Căci pentru 
aceasta a şi murit, precum zicea Pavel în altă parte: „Pe Cel ce nu a cu
noscut păcat, [Părintele] L-a făcut păcat pentru noi” (2 Corinteni 5:21), 
fiindcă Hristos îşi însuşeşte păcatele noastre asupra persoanei Sale. Dar a 
doua oară, adică întru a doua Sa venire, nu Se va mai arăta -  zice -  ca să 
poarte păcatele noastre, nici pentru a muri a doua oară pentru dînsele, ci 
Se va arăta ca un slăvit judecător şi Dumnezeu, spre mîntuire pentru cei 
ce aşteaptă venirea Lui, adică pentru cei ce cred într-însul şi nădăjduiesc 
să se mîntuiască întru venirea Lui. însă e arătat că cei ce nădăjduiesc să 
se mîntuiască într-însul trebuie să şi vieze după cuviinţa venirii Domnu
lui, adică cu frică, cu cutremur şi cu toată facerea de bine. Şi -  măcar că 
Domnul nu va veni numai ca să-i mîntuiască pe cei credincioşi şi îmbu
nătăţiţi, ci şi ca să-i muncească pe cei necredincioşi şi păcătoşi -  Pavel o 
pune aici numai pe aceea pricinuitoare de bucurie, adică mîntuirea drep
ţilor, nu şi pe aceea de întristare, adică osîndirea muncii păcătoşilor.

CAPITOLUL IX

Vezi subînsemnarea stihului 15 al capitolului 5 al celei către Romani şi subînsem
narea zicerii „Cel ce S-a dat pe Sine ca plată de izbăvire pentru toţi” (1 Timotei 1:6), un
de zicerea: „în locul multora”, spusă de Domnul în Evanghelie, la Pavel e: „în locul tu
turor”. (n. aut.)
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1. Căci Legea -  avînd umbră a bunătăţilor ce vor să fie,

Adică Legea avea însemnarea şi închipuirea bunătăţilor ce aveau să 
se dea de Hristos în Testamentul cel nou. Cui? Celor ce ar primi acest 
Testament.

iar nu însuşi chipul lucrurilor -

Zice deci că Legea nu avea însuşi adevărul „lucrurilor”. Al căror lu
cruri? Adică al jertfei lui Hristos, al preoţiei şi al iertării păcatelor sufle
teşti. Căci cele ale Legii Vechi, fiind umbrite şi nearătate, se aseamănă cu 
umbririle1 pe care le însemnează zugravii mai înainte de a zugrăvi vreun 
chip; iar cele ale darului acesta nou al evangheliei se aseamănă cu chipul 
cel desăvîrşit, adică cu lucrul adevărat, fiindcă acestea s-au îndeplinit şi 
s-au făcut cu strălucire. Aşa tîlcuieşte zicerea aceasta Sfîntul loan Hrisos- 
tom, însă nu e lucru netrebnic a zice noi aici şi cele pe care ni le dă a înţe
lege Teologul Grigorie. Căci -  şi în alte părţi, dar mai descoperit în cu- 
vîntul la Paşti -  acesta zice că: „Acum, de Paşti, ne împărtăşim cu închi
puire încă, deşi mai descoperit decît întru [Paştile] cele vechi. Căci Paş- 
tele Legii -  cutez a zice -  erau închipuirea umbrită a chipului.” Drept 
aceea, Teologul ne dă să înţelegem cu aceste cuvinte că Apostolul nu
meşte „umbră” cele din Legea Veche, iar „chip” pe acelea ce se săvîrşesc 
acum în Biserica lui Hristos, care sînt arătări şi închipuiri ale altor taine 
mai desăvîrşite, adică a acelora pe care au să le dobîndească cei vrednici 
în veacul viitor, numite „lucruri” de către Apostolul. Deci -  aşa cum 
icoana e lipsită întrucîtva faţă de chipul cel dintîi [„model”, n. m.], tot 
astfel şi Tainele darului, cele din veacul acesta, sînt lipsite de lucrurile 
desăvîrşite ce au să urmeze în viitorul veac. Şi, iarăşi, aşa cum întîia în
chipuire, cea umbrită, nu este întocmai cu chipul cel desăvîrşit, tot astfel 
şi Legea Veche a fost lipsită şi nu întocmai cu Testamentul cel nou.2

1 Schiţa haşurată în cărbune pe care o fac pictorii, (n. m.)
2 Şi purtătorul de Dumnezeu Maxim zice aceasta, anume că ierarhia cea veche a fost 

„umbră”, aceasta nouă e „chip”, iar ceea ce va să fie în ceruri este „lucru”. Despre
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nu poate niciodată -  cu aceleaşi jertfe, aduse neîncetat în fiecare an 
-  să-i facă desăvîrşiţi pe cei ce se apropie.

Noima zicerii acesteia este aşa: Dacă jertfele Legii ar fi avut putere 
să-i facă desăvîrşiţi pe Evrei, ele nu s-ar fi adus totdeauna; ci, după ce 
s-ar fi adus şi s-ar fi folosit o dată, se cuvenea să înceteze. Iar de vreme 
ce se aduceau totdeauna în fiecare an, este arătat că nu aveau putere să-i 
facă desăvîrşiţi pe aceia pentru care se aduceau; şi de aceea, după întîia 
jertfa, se aducea şi a doua, şi a treia, şi a patra şi apoi altele. Aceasta ur
mează şi la doctorii: căci doctoriile puternice vindecă rana după ce se pun 
asupra ei o singură dată, iar cele ce se pun de multe ori arată chiar din lu
crul acesta că sînt neputincioase. însă aici se naşte o nedumerire şi se 
poate întreba: Dar ce? Preoţii noştri nu aduc şi ei în fiecare zi jertfa cea 
fără de sînge a Dumnezeieştii Liturghii? Răspundem că aşa e, însă ei 
aduc aducerea-aminte, adică fac pomenirea morţii Domnului şi a jertfei 
ce s-a făcut o singură dată asupra crucii. Prin unnare, una este jertfa 
aceasta [adusă de preoţii noştri], şi nu multe, căci acum şi totdeauna noi 
îl aducem pe însuşi acel Hristos care S-a adus atunci o dată. Sau -  mai 
bine a zice -  cînd liturghisim noi facem pomenire şi aducere-aminte de 
aducerea şi jertfa aceea a lui Hristos ca şi cum s-ar face acum. Drept ace
ea, una este jertfa. Dar s-ar nedumeri cineva, zicînd că, de vreme ce jertfa 
cea fără de sînge se aduce în multe părţi, pe multe jertfelnice, înseamnă 
că ar fi şi mulţi Hristoşi. Răspundem că nu, ci unul este Hristos pe toate 
jertfelnicele, unul şi întreg pe fiecare dintre ele. Şi unul şi acelaşi trup 
este şi unul şi acelaşi sînge se află pe fiecare jertfelnic şi pe toate jertfel
nicele împreună. Deci -  de vreme ce Hristos care Se aduce în multe părţi, 
pe multe jertfelnice, un trup este, iar nu multe -  noi aducem o singură jer-

aceasta a zis şi Dionisie Areopagitul, că ierarhia darului acestuia nou este în mijloc, în
tre aceea cerească şi aceea a Legii, împărtăşindu-se de amîndouă. Şi [zice că] din aceea 
cerească se împărtăşeşte după teoriile [„vederile”, n. m.] gîndite, iar de aceea veche se 
împărtăşeşte după semnele cele simţite. [...] Iar Sfîntul Maxim zice şi el: „[Legea] avea 
umbra evangheliei, iar evanghelia este chipul bunătăţilor celor viitoare. Căci aceea 
opreşte lucrarea relelor, iar aceasta ne înfăţişează lucrările faptelor bune” (capitolul 3 
din suta întîi a celor teologice). Şi iarăşi: „«Umbră» avea Legea, iar «chip» proorocia 
dumnezeieştilor şi duhovniceştilor bunătăţi ce se cuprind în evanghelie. Evanghelia 
aceasta ne-a arătat cu lucrul însuşi adevărul care se afla umbrit în Lege, mai înainte în
chipuit prin Prooroci” (capitolul 93 din aceeaşi sută), (n. aut.)
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tfa, adică pe însăşi aceea care s-a adus pe cruce.1 Iar acolo, în Legea cea 
Veche, una era oaia ce se aducea ieri, şi alta aceea adusă azi. Iar aceea de

1 încă şi dumnezeiescul Hrisostom scrie zicînd aşa: „Deci aşa cum Hristos -  aducîn- 
du-Se în multe locuri, un singur trup este, iar nu multe trupuri -  tot astfel este şi o sin
gură jertfa aceea ce ne curăţeşte pe noi. Pe aceea ce s-a adus atunci o aducem şi acum, 
pe cea neschimbată; aceasta se face spre pomenirea aceleia ce s-a făcut atunci. Căci aşa 
a zis: «Să faceţi întru pomenirea Mea» (Luca 22:19), [şi noi] nu facem altă jertfa, pre
cum arhiereul Legii Vechi, ci pe aceasta de-a pururi; iar mai ales facem pomenire de 
jertfa” (cuvîntul al 17-lea la aceasta).

Iar înţeleptul Nicolae Cavasila, cercetînd mai amărunţit, a aflat şi chipul în care se 
păzesc toate cuvintele pe care le credem despre jertfa aceasta şi nici unul dintr-însele nu 
cade, anume: 1) că jertfa aceasta a Tainelor nu este închipuire şi semn al jertfei, ci jertfa 
adevărată; 2) că nu este pîine ceea ce se dă, ci însuşi trupul lui Hristos; 3) că una este 
jertfa Mielului lui Dumnezeu şi că se face o singură dată. Şi care e chipul în care se pă
zesc cuvintele acestea? Ascultă-1 pe el zicînd: „Mai intîi să vedem că nu se face închipu
ire a jertfei, ci lucru. Căci care era jertfa oii? Schimbarea ei dintru nejunghiată întru jun
ghiată. Acelaşi lucru se face şi aici: căci pîinea nejertfită se preface întru pîine junghiată, 
adică se preface din pîine nejunghiată în trupul Domnului cel cu adevărat junghiat. 
Deci, aşa cum la oaie prefacerea se face cu adevărat jertfa, aşa şi aici, pentru prefacerea 
aceasta, ceea ce se săvîrşeşte este jertfa cea adevărată, căci nu în chip, ci în lucru de 
junghiere se preface însuşi trupul Domnului cel jertfit. Căci, dacă ceea ce s-a făcut jertfa 
ar rămîne pîine, pîinea ar fi fost cea care ar fi primit junghierea, şi junghierea ar fi fost 
atunci jertfă de pîine. Iar de vreme ce s-au făcut amîndouă prefacerile -  adică pîinea, în 
loc de nejunghiată, s-a făcut junghiată; şi, în loc de pîine, trupul lui Hristos -  pentru 
aceasta junghierea aceea este şi se zice jertfă nu în pîine, ci ca şi cum văzută cu duhul în 
trupul lui Hristos ce stă înainte, nu al pîinii, ci al Mielului lui Dumnezeu. Şi e arătat că 
nimic nu opreşte a se face multe aduceri ale stăpînescului trup, de vreme ce aşa se face 
jertfa aceasta. Şi, junghiindu-Se Mielul şi pîinea prefăcîndu-se în Mielul cel junghiat, 
prefacerea se face cu adevărat. Şi aşa, ceea ce se preface sînt multe şi prefacerea de 
multe ori, şi nimic nu opreşte ca lucrul pentru care se preface să fie unul şi acelaşi, adică 
trupul unul singur şi tot astfel junghierea trupului, una singură” (capitolul 32, Ce este 
lucrul ce primeşte jertfa, în tîlcuirea Liturghiei), (n. aut.)

Vrea să spună că pîinea jertfită la Sfînta Liturghie se preface în „materia” trupului 
lui Hristos cel jertfit pe cruce, trup care după junghiere s-a făcut nestricăcios şi oarecum 
nematerialnic, fără a-şi pierde totuşi o anume materialitate. Dovada pentru aceasta e că, 
după înviere, Hristos a trecut prin uşile încuiate ale casei în care se adăposteau Apos
tolii, iar apoi a mîncat cu ei la masă hrană obişnuită. Acesta e trupul omenesc adevărat, 
aşa cum a fost zidit el de către Ziditor cînd l-a făcut pe Adam, trupul pe care avea să-l 
strice moartea, facîndu-1 aşa cum este acum. De aceea, tîlcuind Cartea Facerii, Sfinţii 
Părinţi ai Bisericii lui Hristos zic că trupul material al lui Adam era mai asemănător 
totuşi cu „trupul” nematerialnic al îngerilor decît cu acela al restului făpturii pipăite. Iar
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astăzi nu se aducea spre pomenirea celei de ieri, ci de sine însăşi plinea o 
jertfa osebită.

Dar de ce zice Apostolul că preoţii aduceau „aceleaşi jertfe”? Răspun
dem că jertfele erau aceleaşi cu adevărat, fiindcă se aduceau aceleaşi fe
luri de dobitoace. De pildă, azi se aducea oaie, iar mîine se aducea iarăşi 
oaie de asemenea; la fel şi cu celelalte. Dar jertfele acestea erau altele 
după număr, fiindcă una era oaia adusă ieri, şi alta cea de azi. Unii însă 
au înţeles că erau „aceleaşi jertfe” fiindcă se aduceau în acelaşi chip -  
adică fie prin junghiere, fie prin ardere de tot, precum poruncea Legea a 
se face fiecare jertfă -  iar după fel erau osebite, adică: oi, boi, turturele, 
porumbi. [...]

2. Altfel, n-ar f i  încetat oare aducerea jertfelor, dacă cei ce slujeau, 
fiind o dată curăţiţi, n-ar mai f i avut conştiinţa păcatelor?

O, cititorule! -  citeşte zicerea aceasta cu chip întrebător, adică aşa: 
Dacă cei ce aveau păcate s-ar fi curăţit de dînsele prin jertfele aduse, nu 
urma oare ca acestea să înceteze şi ele, de vreme ce aceia ce aveau nevoie 
de folosul lor s-ar fi folosit îndestul şi nu ar fi mai avut vreo mustrare de 
conştiinţă pentru păcate? Adică nu ar mai fi socotit că au în ştiinţa lor 
vreun lucru vrednic de vindecare, fiindcă s-ar fi vindecat şi s-ar fi curăţit o 
dată. Intr-adevăr, de ar fi curăţit păcatele, jertfele ar fi încetat cu adevărat.

3. Ci întru acestea se face pomenire de păcate în fiecare an.

Zice: Multele jertfe ale Legii nu isprăvesc nimic altceva decît numai 
pomenirea păcatelor oamenilor, adică mustrarea şi arătarea lor în prive
lişte. Fiindcă ele nu iartă păcatele norodului, ceea ce e arătat din faptul că

această „materie” în care se preface pîinea Sfintei Jertfe poate fi oricît de multă şi se 
poate împărţi orîcît de mult, rămînînd tot ea însăşi, una singură. Aceasta e acea pîine pe 
care Hristos a prefăcut-o pentru prima oară, binecuvîntînd-o, la cina Sa împreună cu 
ucenicii: „Iar pe cînd mîncau ei, Iisus, luînd pîine şi binecuvîntînd, a frînt şi, dînd uceni
cilor, a zis: «Luaţi, mîncaţi, acesta este trupul Meu»” (Matei 26:26). Este acea „pîine a 
Vieţii” de care spune însuşi Mîntuitorul, nedumerindu-i pe Evrei: „Şi Iisus le-a zis: «Eu 
sînt pîinea vieţii; cel ce vine la Mine nu va flămînzi şi cel ce va crede în Mine nu va în
seta niciodată.» [...] Deci Iudeii murmurau împotriva Lui, fiindcă zisese: «Eu sînt pîi
nea ce s-a coborît din cer»” (.loan 6:35, 41) (n. m.)
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se aduc mereu. Căci, de s-ar fi şters şi s-ar fi iertat păcatele lor, la ce ar 
mai fi mai trebuit jertfele? Căci, zicînd: „pomenire”, Pavel ne-a dat să în
ţelegem că jertfele nu se aduceau pentru păcatele ce avea să le facă omul, 
ci pentru acelea pe care le făcuse mai înainte. Şi aceasta era semn că ace
lea nu se iertaseră, şi pentru acestea se aduceau iarăşi aceleaşi jertfe. De 
pildă, în fiecare an se aducea înaintea lui Dumnezeu sîngele viţelului 
pentru păcatele norodului, în ziua praznicului înfigerii corturilor (şi vezi 
la capitolul 16 al Leviticului). Din aceasta, este arătat deci că se aduceau 
aceleaşi jertfe în fiecare an fiindcă păcatele de mai înainte ale norodului 
rămîneau neiertate, aşa cum şi doctoria dată în fiecare an bolnavului arată 
că acela e supărat de aceeaşi boală şi că nu a rămas slobod de dînsa.

4. Căci e cu neputinţă ca sîngele taurilor şi al ţapilor să ridice 
păcatele.

Cu aceste cuvinte, Apostolul face mai adevărată dovada -  atît de la 
prostimea [„umilitatea”, n. m.] dobitoacelor ce se aduceau, cît şi de la 
mărimea bolii păcatului -  zicînd că e cu neputinţă ca sîngele dobitoacelor 
să vindece boala atît de mare a păcatelor. Tot aşa -  dacă un doctor iscusit 
ar vedea că un lepros cere să se vindece de lepră cu acea buruiană proastă 
numită linorost (pe care cei mai mulţi o numesc busuioc al pămîntului şi 
cu alte numiri) -  doctorul ar zice că e cu neputinţă să se vindece lepra cu 
acea buruiană.

5. Drept aceea, intrînd în lume, zice:

Cine este cel care intră în lume? Hristos, Care şi vorbeşte prin Prooro
cul David. Iar cele zise de Apostolului aici au scopul [de a lămuri o ne
dumerire ce s-ar fi putut ivi]. Căci, de vreme ce a arătat mai sus că jert
fele Legii Vechi erau neputincioase şi nefolositoare, cineva ar fi putut 
zice: O, fericite Pavele! -  atunci de ce mai săvîrşesc încă Iudeii jertfele 
acelea, dacă ele sînt nefolositoare? (Căci pe atunci încă mai sta biserica 
în Ierusalim şi într-însa se săvîrşeau toate obiceiurile Legii). Cum de nu 
au încetat a le mai aduce? Vrînd să lămurească aceasta, Pavel zice aici că, 
după voia lui Dumnezeu, jertfele acestea încetaseră. Dar Evreii -  prigo
nitori fiind şi totdeauna împotrivindu-se Duhului Sfînt, precum a zis către 
dînşii întîiul mucenic Ştefan: „Voi de-a pururea staţi împotriva Duhului
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Sfînt” {Fapte 7:51) -  ţin încă jertfele. Totodată, Pavel arată cu aceste cu
vinte că jertfele acestea fuseseră lepădate de Dumnezeu şi mai înainte de 
înomenirea Domnului. Şi socoteşte că acesta e scopul Apostolului, căci 
nu a zis: „după ce a intrat Hristos în lume”, ci: „intrînd”, la timpul de 
faţă, ca să arate că jertfele Evreilor erau urîte lui Dumnezeu şi mai înainte 
de a intra Hristos în lume.

„Jertfă şi aducere nu ai voit,

Ce zice Hristos intrînd în lume? Că Tu -  o Părinte! -  ai urît şi ai lepă
dat jertfele şi aducerile rînduite de Legea Veche. Iar „aducere” însem
nează aici un lucru osebit de jertfa, şi socotesc că numirea aceasta arată 
toate jertfele fără de sînge (adică „prinoasele”, cum le numesc ceilalţi 
tălmăcitori), precum erau pîinile acelea prăjite în tigaie, vinul, şipurile 
untului-de-lemn, faina dreasă cu unt-de-lemn, livanul (adică tămîia) şi 
toate trufandalele rodurilor.

dar trup Mi-ai săvîrşit.

Adică: Trupul Meu l-ai ales -  o, Părinte! -  a se face jertfă gătită şi desă- 
vîrşită. Sau, după Icumenie: Tu ai gătit trupul Meu, căci „Duhul Sfînt a venit 
asupra Fecioarei şi puterea Celui prea-înalt a umbrit-o pe ea” (Luca 1:35).

6. Arderi de tot şi [jertfe] pentru păcate nu ai bine-voit;

„Nu ai bine-voit” -  zice -  adică nu ai voit şi nu ai socotit vrednice de 
primire arderile de tot şi jertfele pentru păcate (căci Jertfele” se înţeleg din 
afară). Iar numirile jertfelor şi ale aducerilor erau osebite, fiind osebite pri
cini pentru care se aduceau, unele numindu-se Jertfe pentru păcate”, altele 
„pentru greşeli”, altele „de mîntuire”, altelele „de milostivire”, altele „de 
rugăciuni” şi altele „de curăţire”.1 Deci toate jertfele şi aducerile s-au lepă
dat -  zice -  fiindcă tu, Părintele Meu, n-ai voit jertfă şi aducere.1

1 După Filon Iudeul, jertfele se despart în trei feluri: în cea „întreg arsă”, în cea 
„pentru mîntuire” şi în cea „pentru păcat”. Iar după Teodorii, Legea le numeşte pe unele 
„daruri”, fiindcă se aduceau din socoteală iubitoare de Dumnezeu, iar nu de sila Legii; 
iar altele, Jertfe de mîntuire”, numele care arată slobozirea şi izbăvirea de boală sau de 
alte rele. Se aduceau însă şi jertfe „pentru păcate”, „pentru greşeli” şi jertfe „pentru ne-

179



7.  atunci am zis: Iată vin (în capul cărţii scris este pentru Mine) să 
fac voia Ta, Dumnezeule” (Psalm 39:6-8).

0, cititorule! -  vezi că jertfele s-au lepădat mai înainte de înomenirea 
lui Hristos? Căci zice: După ce Tu -  o, Părinte! -  ai lepădat jertfele, 
atunci Eu, Fiul Tău cel ce M-am înomenit, am zis: Iată, am venit să fac 
voia Ta! Iar voia lui Dumnezeu-Părintele a fost ca Fiul Său să Se jert
fească pentru mîntuirea lumii şi oamenii să nu se îndrepteze cu jertfe [de 
dobitoace], ci cu moartea Fiului Său, căci zice: „Am binevestit îndreptare 
în adunare mare.” Apoi se pune paranteza aceasta („în capul cărţii scris 
este pentru Mine”), căci aşa se cuvine a alcătui periodul [„fraza”, n. m.]. 
Iar „cap al cărţii” numeşte buciumul [„sulul”, n. m.] în care e scrisă Le
gea, cartea Testamentului cel Vechi? Deci zice: în Scriptura aceasta e scris 
despre venirea Mea, a Fiului Tău, pe pămînt şi că am să Mă jertfesc pentru
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ştiinţă”. Păcatul înseamnă călcarea de bună voie a unei legi, iar greşeala e nelegiuirea ce 
se face după vreo întîmplare, fără socoteală şi voie, cum era de pildă a se atinge cineva 
de lepros, de mort sau de cel ce avea scurgere. Iar neştiinţa are tîlcuire arătată, de vreme 
ce nimeni nu ştie toate legile. Din jertfele acestea însă, unele se ardeau cu totul, iar din 
altele se ardeau doar unele părţi, cum era seul, pîntecele, rărunchii, împreună cu gră
simea şi capătul splinei. Jertfele ce se ardeau de tot erau parte bărbătească, fiindcă de
plinătatea e a bărbaţilor. Iar parte femeiască erau dobitoacele ce se aduceau ca jertfă 
pentru păcate, fiindcă din neputinţa părţii celei stăpîneşti (adică a minţii) stăpînesc 
patimile. Şi nu se aduceau oi şi mieluţe, ci iade şi capre, fiindcă Domnul i-a asemănat pe 
păcătoşi cu iezii. Şi jertfa pentru păcat se aducea fără unt-de-lemn şi tămîie, pentru că 
păcătoşii nu au hrana şi mila luminii, nici pacea lăuntrică, nici buna-voinţă, ci aceia ce 
nu lasă putoarea păcatului sînt datori a suspina. Iar .jertfe de milostivire” se numeau 
cele aduse pentru prea-mici păcate omeneşti (şi vezi la capitolul 5 al Numerilor, stih 8: 
„Dacă însă omul acela nu va avea cui să dea cele pentru greşeală, atunci să le dea 
Domnului şi vor fi ale preotului, pe lîngă berbecul de curăţire, cu care acesta îl va cu- 
răţi.”) Iar Jertfe de rugăciuni” erau acelea pe care le aduceau cei ce aveau rugi şi făgă
duinţe către Dumnezeu (şi vezi la stihul 2 al capitolului 27 din Levitic şi la capitolul 6:2 
al Numerilor). Iar Jertfe de curăţire” erau acelea pe care le aduceau leproşii şi se cură- 
ţeau, sau cei cu scurgeri sau femeia care se curăţea după naştere (şi vezi la capitolul 
14:32, la capitolul 12:2 şi la capitolul 15:13 al Leviticului). (n. aut.)

1 Aceasta a fost întîia voie a lui Dumnezeu, căci „buna-voinţă” este -  precum am zis 
-  voia lui Dumnezeu cea cu de-adinsul. Fiindcă Dumnezeu a îngăduit jertfele după voia 
următoare a Lui, iar nu după cea cu dinadinsul, ca nu cumva Evreii să îndumnezeiască 
dobitoacele, ci să stăruie întru slujba Lui. (n. aut.)

2 Vezi despre aceasta şi la stihul 13 al capitolului 4 al celei de-a doua către Timotei, 
întru subînsemnarea zicerii „mai ales membranele”, (n. aut.)
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lume. Sau, „cap al cărţii” numeşte începutul cărţilor Testamentului vechi, 
adică Facerea1, zicînd: Despre Mine e scris la Facere, întru întîia carte a 
lui Moisi, acolo unde zice: „Să facem om după chipul şi asemănarea Noas
tră” {Facerea 1:26). Căci cu cuvîntul acesta însemnează cunoştinţa dumne- 
zeirii lui Hristos, Care, ca Dumnezeu, Se sfătuia pentru facerea omului îm
preună cu Părintele Său şi cu Duhul Său cel de o fiinţă.2

8. Zicînd mai sus că: „Jertfa, prinoasele, arderile de tot şi jertfele 
pentru păcate ce se aduc după Lege nu ai voit, nici ai bine-voit”,

9. atunci a zis: „Iată, vin să fac voia Ta, Dumnezeule! ”

însuşi Pavel tîlcuieşte zicerea aceasta a lui David, zicînd: După ce a 
zis mai sus: Tu -  o, Părintele Meu! -  după voinţa Ta cea cu dinadinsul nu 
ai voit jertfa, prinoasele şi arderea de tot ce se aduceau după Lege, Hris
tos a zis: Iată -  o, Părinte! -  că vin să fac voia Ta cea cu de-adinsul, „ca 
din cei ce Mi i-ai dat să nu pierzi pe nici unul” {loan 6:17). însă cineva 
s-ar nedumeri şi ar zice: Dar ce? Jertfele cele după Lege n-au fost de voia 
lui Dumnezeu? Răspundem că numirea „voie” are două înţelesuri. Cine
va poate voi un lucru cu de-adinsul, adică după întîia şi domnitoarea 
voie, precum voia Pavel cînd zicea: „Voiesc ca toţi oamenii să fie ca şi 
mine” {1 Corinteni 7:7), anume: Cu deadinsul voiesc ca toţi să fie neînsu
raţi şi feciorelnici, precum sînt şi eu. Dar poate voi alt lucru cu 
pogorămînt şi cu urmare, precum a voit şi Pavel: „Vreau ca văduvele mai 
tinere să se mărite” {1 Timotei 5:14), adică: După pogorămînt şi după a 
doua voie vreau ca văduvele să se mărite a doua oară. De ce? Ca să nu se 
înfierbînte împotriva lui Hristos, pentru aceasta a făcut pogorămînt Pavel,

1 întru o unire zice şi Chirii al Alexandriei: „Căci toată Cartea lui Moisi e despărţită 
cu înscriere prea-înţeleaptă în 5 părţi, iar drept cap şi început al ei se află cea numită Fa
cerea, întru care sînt scrise acestea despre Hristos” (cartea întîi despre tîlcuiri, în care 
povesteşte despre Avraam şi Isaac), (n. aut.)

2 Iar Coresi zice că Avgustin înţelege prin „cap” Psalmul l, Ieronim începutul Fa
cerii, Hrisostom începutul Evangheliei lui loan, alţii înţeleg supra-scrierea cărţii, iar alţii 
arătarea cea pe deasupra a cărţii. însă „cap” se zice evreieşte vingghilot şi însemnează 
toată Scriptura, după Evsevie, Didim, Chirii şi după Teodorit. Iar Icumenie şi alţii înţe
leg prin „cap” întîia şi vrednica de cuvînt pricină a Testamentului Vechi, fiindcă prooro- 
ciile pentru Hristos nu s-au zis simplu şi în treacăt, ci pe acestea le avea pricină şi cap 
Scriptura Veche. Iar alţii au înţeles prin „cap” începutul Evangheliei lui Matei, unde 
zice: „Cartea naşterii lui Iisus Hristos”. (n. aut.)
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dînd voie a se mărita a doua oară. La fel, mai întîi şi cu de-adinsul, nici 
Dumnezeu nu a voit sîngiuri de dobitoace şi fumuri de grăsimi. Dar -  fi
indcă vedea că Evreii jertfeau demonilor şi idolilor, căci Evreii îmbrăţi
şau foarte jertfele dobitoacelor -  le-a făcut pogorămînt, ca să aducă acele 
jertfe spre a Sa cinste şi slujbă. Dar pentru care pricină a adus Apostolul 
în mijloc mărturia aceasta a lui David, cînd putea să aducă altele nenumă
rate? Pentru neomenia Evreilor, fiindcă ei ziceau că vieţuirea cea veche a 
Legii nu s-ar fi stricat pentru nedesăvîrşirea şi neputinţa ei, ci pentru pă
catele celor ce aduceau jertfele, aducîndu-1 martor la aceasta pe Isaia, 
care spune că pricina stricării aceştia erau păcatele Iudeilor: „Căci mîinile 
voastre -  zice -  sînt pline de sînge” (Isaia 1:15); şi pe David, care -  după 
ce a zis: „Nu voi primi din casa ta viţei...” şi celelalte -  zice după aceea: 
„[...] iar păcătosului i-a zis Dumnezeu...” (Psalm 49:9). Deci, de vreme 
ce acestea le ziceau Evreii prigonitori şi fără omenie, Pavel aduce aici 
mărturie prin care se arată că vechea petrecere a Legii este lepădată chiar 
de sine pentru nedesăvîrşirea ei (după partea ei cea săvîrşitoare, nu după 
cea morală), iar nu pentru păcatele norodului. Căci în Psalmul 39, din 
care s-a luat această mărturie, David nu pomeneşte nicăieri de păcatul no
rodului. Iar că Apostolul a folosit mărturia aceasta anume pentru această 
pricină, ascultă ce zice mai jos:

El ridică pe cea dinţii, ca să o pună pe cea de a doua.

Care este „cea dintîi”? Jertfele. Şi care e „cea de a doua”? Voia Părin
telui, adică jertfa trupului lui Hristos prin cruce. Deci se leapădă jertfele, 
ca să stea şi să se adevereze aducerea de jertfă prin junghierea lui Hristos, 
pe care a voit-o Părintele. Drept aceea, jertfele nu s-au lepădat pentru pă
catele celor ce le aduceau, ci pentru însăşi nedeplinătatea şi nefolosirea 
acelor jertfelor.

10. întru această voie sintern sfinţiţi, prin singura aducere a trupului 
lui Hristos.

'  A

Zice: Intru voia aceasta a Părintelui ne-am sfinţit noi, Creştinii, care 
sîntem sfinţiţi prin aducerea trupului lui Hristos, făcută numai o dată 
(căci aceasta trebuie a se înţelege din afară, adică: „cei ce sîntem sfinţiţi” 
sau „ne-am sfinţit”). Fiindcă noi, care am crezut că ne vom sfinţi prin
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aducerea Fiului cel unul născut, întru voia Părintelui ne-am sfinţit. Drept 
aceea, obiceiurile Legii nu au fost voinţă a lui Dumnezeu, ci voia lui 
Dumnezeu a fost jertfa lui Hristos şi sfinţenia noastră, a credincioşilor, 
dobîndită prin aducerea aceasta.

11. Şi fiecare preot stă slujind în fiecare zi şi aducînd aceleaşi jertfe 
de multe ori, care nu pot niciodată să cureţe păcatele.

Deci, după cuvîntul acesta a lui Pavel, „a sta [în picioare]” este semnul 
de a liturghisi şi a sluji cineva, precum erau arhiereii cei vechi; iar „a şe
dea” e semn că cineva este slujit de alţii. Deci, fiindcă Hristos şade de-a 
dreapta Tatălui, înseamnă că El nu slujeşte, ci Se liturghiseşte şi Se slu
jeşte de către toate cetele îngerilor cereşti.

12. Iar Acesta, o singură jertfă aducînd pentru păcate pentru 
totdeauna,

Zice: Iar Hristos a adus însuşi trupul Său pentru păcatele noastre o 
singură dată, jertfa care a fost de ajuns să ne sfinţească pentru totdeauna, 
încît să nu mai avem trebuinţă de o a doua.

a şezut de-a dreapta Părintelui.
13. aşteptînd de acum pînă ce vrăjmaşii Săi vor f i  supuşi sub 

picioarele Sale.

Drept aceea -  de vreme ce Hristos a şezut de-a dreapta lui Dumne- 
zeu-Părintele, iar a şedea nu este însuşire de arhiereu, ci de Dumnezeu -  
înseamnă că El este nu numai arhiereu, ci şi Dumnezeu. Deci zice: După 
ce Hristos a plinit lucrul iconomiei Sale, pentru care a iconomisit a Se 
face şi arhiereu, El S-a aşezat ca Dumnezeu şi aşteaptă ca vrăjmaşii să-I 
fie „puşi sub picioare”, adică să I se supună. Iar „vrăjmaşi” ai Lui sînt toţi 
necredincioşii şi demonii, care „se vor supune”, adică răutatea lor are să 
rămînă nelucrătoare, după ce se vor da în focul cel nestins al muncii. Iar 
aici Pavel îi numeşte „vrăjmaşi” ai lui Hristos pe Evreii cei necredincioşi, 
pentru a-i mîngîia pe Iudeii Creştini, care pătimiseră nenumărate rele de 
la aceia. Şi zice: Nu vă împuţinaţi cu sufletul -  o, fraţii mei Creştini! -  
căci aceştia care vă fac rău acum se vor supune şi -  ceea ce e mai mult -
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aceia care acum vă gonesc şi vă năcăjesc vor fi călcaţi de Hristos. Aceas
ta este arătată -  zice -  de la şederea lui Hristos de-a dreapta Părintelui Său. 
Căci, de vreme ce s-a făcut aceasta, e arătat că are să se facă şi aceea, 
anume că au să se calce vrăjmaşii Lui, necredincioşii, precum e scris în 
Psalmi·. „Zis-a Domnul Domnului Meu: Şezi de-a dreapta Mea pînă ce voi 
pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale” (Psalm 110:1). Dar ar putea să 
întrebe cineva pentru ce necredincioşii Evrei şi toţi păgînii nu au fost su
puşi şi nu s-au călcat de picioarele lui Hristos îndată, adică pentru ce nu au 
pierit din mijloc? Răspundem că aceasta s-a făcut pentru Creştinii ce aveau 
să se nască din necredincioşii Evrei şi din neamurile păgîne.

14. Căci cu o aducere de jertfă i-a desăvîrşit pentru totdeauna pe 
aceia care se sfinţesc.

Zice: Hristos ne-a slobozit desăvîrşit din păcate pe noi, cei ce ne sfin
ţim şi ne ungem cu sîngele Lui prin botezul ce se face întru moartea Lui. 
Căci -  după însuşi Pavel -  toţi Creştinii care se botează „se fac împreună 
sădiţi cu asemănarea morţii lui Hristos” (Romani 6:3). Şi este arătat că 
aceştia se sfinţesc cu sîngele Lui.

15. Dar şi Duhul cel Sfint ne mărturiseşte aceasta;

Ce mărturiseşte? Că Hristos ne-a slobozit de păcate desăvîrşit, prin 
jertfa Sa cea una, încît a nu mai trebuit o a doua.

căci, după ce a zis:
16. „Acesta e testamentul pe care îl voi întocmi către dînşii după 

zilele acelea, dînd legile Mele în inimile lor şi scriindu-le asupra 
minţilor lor” -  Domnul zice:

17.  „Şi păcatele şi nelegiuirile lor nu le voi mai pomeni”
(leremia 31:33, 34).

Creştine, vezi cum Dumnezeu mărturiseşte că a dat iertare păcatelor? 
Căci zice: „Păcatele şi nelegiuirile lor nu le voi mai pomeni.” Dar cînd a 
dat această lăsare? Odată cu Testamentul cel nou; iar Testamentul cel nou 
l-a dat şi l-a adeverit prin moartea Fiului Său, precum s-a dovedit mai 
înainte în capitolul 9, stihul 16.
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18. Iar unde este lăsarea acestora, nu mai e aducerea jertfei pentru 
păcat,

Zice: Căci, dacă s-a dat iertarea păcatelor prin jertfa lui Hristos cea 
una, ce trebuinţă mai este de acum pentru a doua jertfa? Drept aceea, s-a 
dovedit că ne-am desăvîrşit prin jertfa lui Hristos cea una, fiindcă am 
primit iertarea păcatelor şi mai mult nu avem trebuinţă de altă jertfă. Deci 
jertfele idolilor ce se fac acum sînt de prisos şi nefolositoare, fiindcă se 
fac de către dînşii cu chip prigonitor şi pizmaş. Căci acestea s-au osîndit 
de către Prooroci încă din vechime, ca nişte netrebnice.

19. avînd dar îndrăzneală

După ce a arătat covîrşirea pe care o are Arhiereul nostru Hristos asu
pra arhiereilor cei vechi, şi Testamentul cel nou asupra Testamentului cel 
vechi şi aducerea de jertfă a lui Hristos asupra aducerilor şi jertfelor Le
gii; şi, după ce a arătat că prin aducerea de jertfă a lui Hristos ne-am slo
bozit de păcate -  Apostolul conteneşte aici cuvîntul despre dogme şi-i dă 
acum ascultătorului slobozenie a se odihni, trecînd în vreme potrivită la 
cuvîntul cel despre moravuri şi despre viaţa cea îmbunătăţită. Căci, de 
vreme ce mai sus a zis că am primit iertarea păcatelor, aici urmează şi ne 
sfătuieşte să nu cădem iarăşi întru aceleaşi păcate pe care le-am făcut mai 
înainte. Pentru că acum avem îndrăzneală, căci am primit iertare de pă
catele noastre, căci, aşa cum păcatul pricinuieşte ruşine şi neîndrăznire 
celui ce îl săvîrşeşte, tot astfel şi dimpotrivă, iertarea păcatelor pricinu
ieşte cutezare şi îndrăznire celui ce o dobîndeşte.

spre intrarea întru Cele Sfinte,

Unde avem îndrăzneala aceasta? La intrarea -  zice -  întru „Cele Sfin
te”. Căci, de vreme ce păcatele noastre s-au iertat, acum avem îndrăznea
lă a intra în „Sfîntul Sfintelor”, adică în cer.

întru sîngele lui Hristos,

Adică: îndrăzneala de a intra în cer am dobîndit-o prin Sîngele lui 
Hristos, fiindcă prin Cruce şi prin Sîngele lui Hristos ne-am învrednicit a
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primi iertarea păcatelor noastre, prin iertarea aceasta luînd şi îndrăzneala 
de a intra.

20. Care ne-a înnoit cale proaspătă şi vie

Zice: Hristos ne-a înnoit calea intrării întru „Cele Sfinte”, în cer, adică 
Hristos a făcut cale nouă intrarea în cer, El însuşi începînd-o şi mai întîi 
El umblînd pe aceasta şi arătînd-o lucrătoare. Şi numeşte „proaspătă” ca
lea aceasta, adică nouă, arătată în vremile noastre. Şi mare laudă ne este 
aceasta nouă, credincioşilor Creştini, pentru că noi ne-am învrednicit a 
lua acum bunătăţile pe care nu s-a învrednicit să le ia Avraam, cel ce a 
primit făgăduinţele, nouă deschizîndu-ni-se cerul. Şi numeşte calea 
aceasta „vie”, fie pentru că cea dintîi, adică intrarea întru Sfintele Sfinte
lor Legii era pricinuitoare de moarte, fie pentru că se făcea cu sînge şi cu 
moarte de dobitoace, fie pentru că intrarea acelora ce o primesc în urma 
venirii lui Hristos se face pricină de moarte. Iar intrarea aceasta în cer a 
lui Hristos nu numai că-i aduce pe oameni la viaţă, ci ea însăşi este vie şi 
rămîne pentru totdeauna deschisă şi lucrătoare1. Sau, se înţelege că „vie” 
înseamnă acelaşi lucru cu „proaspătă”, în loc de: „înflorind şi întinerind 
nouă pururea, şi care nu încetează niciodată”, spre osebirea intrării în 
Sfintele cele vechi, care s-a omorît, şi s-a topit şi a încetat.

prin catapeteasmă, adică prin trupul Lui.

Zice: Domnul ne-a înnoit calea aceasta spre cer prin trupul Său. Căci, 
cînd s-a înălţat pe cruce şi cînd s-a suit în cer, trupul Domnului ne-a des
chis calea spre ceruri. Pentru aceasta şi pomeneşte de „catapeteasmă”, la 
vremea cuvenită, fiindcă aceasta e fireasca însuşire a catapetesmei (per
delei), de a descoperi lucrurile ascunse dincolo de ea, cînd se trage în la
turi sau se ridică.

21. Şi, [avînd] Preot mare peste casa lui Dumnezeu,

1 Iar Teodorii tîlcuieşte aşa: „«Cale a cerului» numeşte vieţuirea cea prea-bună şi în
vierea din morţi. Iar «cale înnoită» numeşte întîia străbatere prin acestea, căci mai întîi 
Stăpînul S-a suit la ceruri. Pentru aceasta, a mai numit-o şi «proaspătă», căci atunci s-a 
arătat întîi; şi «vie», pentru că a curmat moartea, fiindcă e cu neputinţă ca aceia ce s-au 
norocit de înviere să cadă iarăşi în moarte.” (n. aut.)
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Aceasta de aici se leagă de acel „avînd [îndrăzneală]” dinainte, adică: 
„şi avîndu-1 noi, Creştinii, preot mare pe Hristos şi casă a lui Dumnezeu 
avîndu-ne pe noi înşine”, după ceea ce este scris: „Voi umbla şi voi locui 
întru dînşii...” (Leviticul 26:12; 2 Corinteni 6:16). Sau -  ca să zic mai 
potrivit -  aici Pavel numeşte „casă” cerul, căci cerul îl numeşte şi „Sfin
te”, fiindcă întru acela -  zice -  liturghiseşte şi Se roagă pentru noi Arhie
reul nostru Hristos.1

22. să ne apropiem

Aici se încheie zicerea „avînd îndrăzneală şi avînd Arhiereu mare”. în
să la ce zice să ne apropiem? La credinţa lui Hristos şi la duhovniceasca 
slujire a Lui. Ori -  mai bine zis: Noi, Creştinii, să ne apropiem la cer în 
chip gînditor -  zice -  la cerul acela unde se află Arhiereul nostru Hristos.

cu inimă adevărată,

Adică: Să ne apropiem la cer în chip gînditor, cu inimă nevicleană şi 
nefaţamică spre fraţii noştri. Sau, încă şi cu inimă neîndoită şi de nimic 
stînjenindu-se pentru viitoarele bunătăţi, nici împuţinîndu-se cu sufletul 
despre acelea. Pentru care zice şi mai departe:

întru deplina încredinţare a credinţei,

Cu acest cuvînt, Pavel ne învaţă pe noi, Creştinii, în ce chip nu ne vom 
împuţina cu sufletul, anume dacă vom avea deplină încredinţare despre 
credinţă, adică întreagă şi prea-desăvîrşită credinţă. Căci este cu putinţă a 
crede cineva, dar nu cu deplină încredinţare, aşa cum sînt -  de pildă -  
unii Creştini fără socoteală care zic că unii au să învieze, iar alţii nu. Fi
indcă aceste cuvinte nu sînt ale credinţei întregi şi desăvîrşite, ci ale celei 
neîmplinite. Deci zice: Să ne apropiem cu deplină încredinţare a credin-

1 Iar Teodorit tîlcuieşte aceasta aşa: „«Catapeteasmă» a numit trupul cel stăpînesc, 
căci prin acela ne îndulcim de intrare în Sfîntul Sfintelor. Căci -  aşa cum arhiereii Legii 
Vechi intrau în Sfîntul Sfintelor doar prin catapeteasmă, fiind cu neputinţă a intra pe aiu
rea -  tot astfel şi cei ce au crezut întru Domnul se învrednicesc de petrecerea în ceruri 
prin împărtăşirea cu prea-sfîntul Său Trup. Iar «casă a lui Dumnezeu» i-a numit pe cei 
credincioşi.” (n. aut.)
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ţei, căci acelea ale Arhiereului nostru Hristos nu sînt văzute [trupeşte], ci 
toate sînt gîndite şi văzute doar prin credinţă: şi Biserica Lui (cerul), şi 
jertfa Lui (adică trupul Lui) şi însuşi Hristos ca Arhiereu (căci toate 
acestea sînt ascunse de simţirile noastre trupeşti, la fel cum şi arhiereul 
Legii Vechi era ascuns de ochii oamenilor cînd intra în Sfîntul Sfintelor). 
Prin unnare, ca să le vedem pe acestea -  zice -  avem trebuinţă de credin
ţă desăvîrşită şi neîndoită.

cu inimile spălate de conştiinţa cea rea

După ce mai sus a vorbit despre credinţă, Apostolul arată acum că nu 
e de ajuns credinţa singură, ci mai trebuie şi viaţă îmbunătăţită şi fapte 
plăcute lui Dumnezeu. Căci Evreii se spălau, adică se curăţeau numai cu 
trupul, nu şi cu sufletul, iar noi, Creştinii, ne curăţim cu sufletul şi cu ini
ma, astfel încît să nu cunoaştem întru conştiinţa noastră nici o răutate sau 
vicleşug. Şi ne vom spăla, adică ne vom curăţa, cu fapta cea bună şi cu 
darul Sfîntului Duh, Cel care a iertat păcatele noastre întru Sfîntul Botez 
şi ne-a împuternicit pentru a nu cădea întru aceleaşi păcate, dacă vom 
vrea şi ne vom nevoi şi noi.

23. şi, spălaţi cu trupul în apă curată,

Aici, Pavel o numeşte „apă curată” pe aceea a Sfîntului Botez, fie pen
tru că-i face curaţi pe cei ce se botează, fie pentru că nu e amestecată cu 
sînge, aşa cum era amestecată apa cenuşei în Legea cea Veche} însă -  
măcar că în scăldătoarea botezului darul Sfîntului Duh curăţeşte şi trupu
rile, şi sufletele -  Pavel nu pomeneşte aici despre curăţirea cea nevăzută a 1

1 Sfînta Scriptură a arătat că, împreună cu apa cenuşii junicii, se amesteca şi sînge şi 
aşa se stropea, căci zice: „Pentru cel necurat să se ia din cenuşa junicei celei arsă de tot 
pentru curăţire şi să se toarne peste ea intr-un vas apă de izvor. Apoi, un om curat să ia 
isop, să-l moaie în apa aceea şi să stropească din ea casa, lucrurile şi oamenii cîţi sînt 
acolo şi pe cel ce s-a atins de os de om, sau de ucis, sau de mort sau de mormînt” 
(Numeri 19:17). Prin unnare junica cea arsă de tot şi făcută cenuşă se ardea cu toate căr
nurile şi cu măruntaiele, precum era, iar în cărnuri şi în măruntaie rămînea sînge prin vi
nişoare, şi de aceea zice Sfinţitul Teofilact că apa cenuşii era amestecată cu sînge. Dar 
însăşi Sfinta Scriptură zice arătat că junica se ardea cu sîngele ei: „Şi pielea, şi cărnurile 
ei şi sîngele ei, împreună cu baliga ei, desăvîrşit se vor arde” (Numeri 19:5). (n. aut.)
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sufletului, ci doar pentru aceea ce se vede a trupului. Şi apa aceasta vă
zută a potrivit-o cu trupul cel văzut, fiindcă şi la botez apa se ia pentru 
trup, iar nu pentru suflet. Căci -  fiind alcătuiţi îndoit, din suflet şi din trup 
-  şi curăţirea se face îndoită, a sufletului prin darul Duhului, iar a trupului 
prin apă.

să ţinem mărturisirea nădejdii neclintită,

Adică: Să ţinem adevărată nădejdea aceea pe care am mărturisit-o cînd 
ne-am botezat. Căci la început, cînd am crezut, am nădăjduit că şi noi 
vom intra în cer, acolo unde a intrat Hristos; şi, cînd am dat făgăduinţele 
credinţei, am mărturisit că „credem întru învierea morţilor şi aşteptăm vi
aţa viitorului veac”. Deci această mărturisire zice să o ţinem statornică 
totdeauna, cu tot sufletul şi inima noastră.

căci credincios este Cel ce a făgăduit.

Cu acest cuvînt, Pavel ne întăreşte ca să ţinem mărturisirea credinţei şi 
nădejdea statornice, socotind că e vrednic de crezare Hristos, Cel care 
ne-a făgădUjt viitoarea viaţă veşnică. Şi zice: Credincios, adică adevărat, 
este Hristos, Care a zis: „Dacă-Mi slujeşte cineva Mie, să-Mi urmeze! -  
şi unde sînt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu” (.loan 12:26). Şi iarăşi zicea 
către Părintele despre cei credincioşi: „„Părinte, voiesc ca, unde sînt Eu, 
să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat, ca să vadă slava Mea 
pe care Mi-ai dat-o” {loan 17:24).

24. Şi să ne cunoaştem unul pe altul, spre îndemnarea către 
dragoste şi fapte bune/

Cu aceste cuvinte, Pavel arată desăvîrşirea dragostei şi zice: Să ne cu
noaştem unii pe alţii, fraţilor, adică să socotim care este îmbunătăţit din- 1

1 Iar Icumenie tîlcuieşte aceasta zicînd aşa: „Să ne cunoaştem şi să ne cercetăm unul 
pe altul doar la acelea a căror cercetare şi cunoaştere ne ascute spre dragoste. Iar aceasta 
o fac cei ce nu suferă a auzi rele pentru fratele lor, ci chiar metehnele fratelui lor le so
cotesc spre bine.” Iar Teodorit zice aşa: „Să privim unul la altul şi să îndrepte fiecare is
prăvile celui de aproape. Căci, şi pe fier, fierul îl ascute; şi piatra, cu piatră frecîndu-se, 
naşte flacără.” (n. aut.)
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tre noi, ca să-l urmăm, nu să-l zavistuim, defaimîndu-1 că e mîndru şi 
zicînd despre el şi alte numiri ocărîtoare. Ci, văzîndu-1, mai mult să ne în
demnăm spre a face şi noi aceleaşi bunătăţi pe care le face acela. îndem
narea aceasta nu e naştere a zavistiei, ci a dragostei; căci, aşa cum fierul 
ascute alt fier, tot astfel şi sufletul cel îmbunătăţit îndeamnă alt suflet spre 
aceleaşi fapte bune -  dar nu cu pizmă şi cu zavistie, ci cu iubire -  precum 
a zis şi Parimistul: „Fierul pe fier ascute, iar omul îl îndeamnă pe altul” 
(Pilde 27:17). Sau, Pavel zice ca noi, Creştinii, să ne întîlnim şi să petre
cem împreună nu pentru a ne sfădi, ci pentru ca mai mult să ne îndem
năm prin împreună-petrecere spre a ne iubi unul pe altul şi a urma unul 
altuia după faptele lui cele bune.

25. nepărăsind adunarea noastră,

Ştiind că -  dacă noi, Creştinii, ne adunăm între noi -  aceasta naşte 
dragostea unuia către altul, Pavel ne sfătuieşte aici să nu lăsăm adunarea 
noastră împreună, adică să nu părăsim a ne aduna şi a ne uni unii cu alţii, 
meşteşugind despărţiri, dezbinări şi rele adunări1, căci Domnul a zis: 
„Unde vor fi doi sau trei împreună-adunaţi întru numele Meu, acolo voi fi 
şi Eu în mijlocul lor” (Matei 18:20). Căci rugăciunea unită a Bisericii l-a 
dezlegat din legături şi l-a slobozit din temniţă şi pe căpetenia Petru, pre
cum se scrie în Fapte, capitolul 12.

aşa cum au obicei unii;

Cu aceste cuvinte, Pavel îi mustră aici pe aceia care se osebeau de cei
lalţi fraţi ai lor.

ci mîngîindu-ne unii pe alţii

1 Una este „dezbinarea”, şi alta este „adunarea cea rea”. Căci „dezbinarea” vine din- 
tr-o neînţelegere bisericească şi e lesne de vindecat, cei ce se osebesc în acest chip zicîn- 
du-se „schismatici”, adică „dezbinaţi”. Iar „adunare rea” este cea făcută de acei episcopi 
şi preoţi nesupuşi, care, căzînd în greşeli, s-au caterisit de preoţie în chip canonic, dar, 
nevrînd a se supună canoanelor, se răzbună şi lucrează cu stăpînire de sine cele ale ar- 
hieriei sau ale preoţiei, deosebi de Biserică, împreună cu dînşii urmînd şi alţii, răzvrătin- 
du-se împotriva Bisericii soborniceşti. Despre aceasta, vezi în cel dintîi Canon al mare
lui Vasilie şi în subînsemnările acestuia în Canonicul nostru [Pidalionul Simţului Nico- 
dim Aghioritul, n. m.]. (n. m.)
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Adică: O Creştinilor! -  mîngîiaţi-vă şi sfatuiţi-vă unul pe altul frăţeşte şi 
îndemnaţi-vă spre lucrarea faptei bune şi a binelui şi spre întoarcerea şi urî- 
rea păcatului şi a răutăţii! Căci -  după Solomon: „Frate ajutat de frate este ca 
o cetate tare şi înaltă şi are tărie ca o împărăţie întemeiată” (Pilde 18:19).

cu atît mai vîrtos cu cît vedem apropiindu-se ziua.

Zice: Se cuvine ca noi, Creştinii, să ne unim prin dragoste şi să ne în
demnăm unul pe altul spre fapta bună cu atît mai mult cu cît vedem că se 
apropie ziua sfîrşitului lumii şi a judecăţii. Pentru că puţină vreme va mai 
trece, şi apoi ne despărţim de lumea aceasta, şi atunci de ce să ne despăr
ţim între noi înşine? Iar acest cuvînt este spre mîngîierea Creştinilor 
Evrei, care erau obosiţi de ispite şi de necazuri. Căci, auzind ei că se 
apropie ziua judecăţii, se mîngîiau întru necazurile lor. La fel i-a mîngîiat 
Apostolul şi pe Filipeni, zicîndu-le: „Domnul este aproape, de nimic să 
nu vă îngrijaţi” (Filipeni 4:5). încă şi către Romani scria: „Mai aproape 
este de noi mîntuirea decît atunci cînd am crezut” (Romani 13:11).

26. Căci -  păcătuind noi de voie acum,

Mai sus, Apostolul i-a îndemnat pe Creştinii Evrei să nu păcătuiască 
plecînd de la cele bune, adică de la îndrăzneala dobîndită de la Dumne
zeu prin iertarea păcatelor de care se învredniciseră. Iar acum îi înspăi- 
mîntă de la cele întristătoare şi grele pe care le vor suferi dacă nu se vor 
depărta de la păcate. Şi vezi -  o, cititorule! -  cît este de îndurător şi de 
iertător Pavel, zicînd că nu avem iertare a păcatelor dacă păcătuim „de 
voie”, din cuvîntul acesta trăgîndu-se încheierea că, păcătuind silit şi fără 
voie, avem o oarecare iertare. Şi nu zice: „dacă am păcătuit în vremea 
trecută”, ci: „dacă păcătuim în vremea de faţă”, care înseamnă: „dacă stă
ruim în păcat fără pocăinţă”; încît de aici se înţelege că vom primi iertare 
dacă nu vom stărui întru păcat şi vom arăta pocăinţă. Aşadar, de vreme ce 
Pavel vorbeşte aici despre pocăinţă, unde sînt acum cei ce zic că prin 
aceste cuvinte el surpă pocăinţa? Căci rău şi nebuneşte zic aceasta.

după ce am primit cunoştinţa adevărului -

Adică în urmă, după ce am primit cunoştinţa lui Hristos şi a tuturor 
dogmelor credinţei.
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nu mai rămîne jertfă pentru păcate,

Zice: Dacă noi, Creştinii, vom greşi de bună voie şi fără a ne pocăi 
după ce L-am cunoscut pe Hristos şi am crezut într-însul, de acum nu 
mai avem altă jertfa care să ne ierte păcatele. Iar prin aceste cuvinte Pa
vel nu surpă pocăinţa, cum au tălmăcit unii1, ci arată că nu mai rămîne al 
doilea botez, fiindcă nici a doua moarte a lui Hristos nu este. Căci aici 
numeşte «jertfă» moartea lui Hristos, aşa cum a numit-o şi mai înainte, 
zicînd că „o jertfă a săvîrşit pentru totdeauna pentru cei ce se sfinţesc” 
{Evrei 10:14). Şi -  fiindcă botezul nostm închipuie moartea lui Hristos, 
iar moartea lui Hristos este una singură -  atunci şi el este unul singur.2 
Prin urmare, de ce tu, Creştine, păcătuieşti atît de fără frică şi de omenie, 
de vreme ce nu mai este nădejde a şterge păcatele tale fără osteneală, prin 
botez? Sileşte-te dar a face fapte bune şi a nu te spurca cu păcatele!

27. ci o aşteptare înfricoşată a judecăţii şi iuţimea focului ce-i va 
mînca pe cei potrivnici.

O, cititorule! -  vezi că, prin aceste cuvinte, Apostolul pare că dă suflet 
focului. Căci -  aşa cum o fiară supărată de cineva se mînie, şi se întărită 
şi nu încetează pînă ce nu răpeşte vreo vită sau om, ca să-l mănînce şi 
să-şi sature mînia -  tot la fel şi focul acela al Gheenei, luînd aţîţare şi mî
nie împotriva celor ce calcă poruncile lui Dumnezeu şi sălbăticindu-se 
asupra lor, nu încetează pînă ce nu-i răpeşte pe acei vrăjmaşi ai lui Dum
nezeu, ca să-i mîngîie3 pururea. Căci Pavel nu a zis că focul are „să-i 
mănînce” pe aceia numai o dată, ci în veşnicie şi totdeauna.4 Iar „potriv-

1 Schismaticii Navatieni, înţelegînd nebuneşte şi tălmăcind rău cuvintele acestea ale 
lui Pavel şi altele asemenea, nu primesc pocăinţa celor care ar cădea după botez şi s-ar 
lepăda de Hristos, precum au fost aceia care se lepădaseră de Hristos în vremea împăra
tului Decius. Vezi şi subînsemnarea zicerii „[...] căzînd, să se înnoiască iarăşi spre po
căinţă” {Evrei 6:6) şi subînsemnarea zicerii „copilaşii mei, pe care iarăşi mă chinuiesc a 
vă naşte” {Galateni 4:19). (n. aut.)

2 Vezi şi zicerea: „un botez” {Efeseni 4:5) şi subînsemnarea la aceea. (n. aut.)
3 Căci, fiind oarecum nematerialnic („plasmă”, precum zic fizicienii), flacăra nu lo

veşte şi nu zgîrie trupul, ci îl „mîngîie”, învăluindu-1, pînă al aprinde, adică îl schimbă 
în propria sa fire arzătoare, mistuindu-1. (n. m.)

4 Tîlcuind zicerea aceasta, zice încă şi Icumenie: „Şi focul acela, împungîndu-se de 
iuţime ca de o rîvnă, îi cheltuieşte şi-i mănîncă pe cei aruncaţi într-însul. (n. aut.)
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nici” să-i înţelegi, iubitule, nu numai pe cei necredincioşi, ci şi pe acei 
credincioşi Creştini care lucrează împotriva poruncilor lui Dumnezeu.

28. Lepădînd cineva Legea lui Moisi,

Plecînd aici de la cea mică, Apostolul va încheia cu cea mare. Adică, de 
la pedeapsa mai mică pe care o da Legea cea Veche, arată marea schingi
uire pe care o vor lua cei ce calcă poruncile lui Hristos, ca astfel să-şi facă 
cuvîntul mai vrednic de crezare. Şi numeşte „Lege a lui Moisi” Legea cea 
Veche, fiindcă prin Moisi s-a dat aceea Evreilor de la Dumnezeu.

e omorît fără milă „pe două sau trei mărturii” (A Doua Lege 17:6);

Adică: De va călca cineva Legea lui Moisi facînd o greşeală mărturi
sită ca adevărată de doi sau trei martori, nu se face milostivire şi îndurare 
asupra omului, ci numaidecît acela moare sub pedeapsa rînduită de Lege: 
„Veţi scoate pe omul acela sau pe femeia aceea, şi îi veţi împroşca cu 
pietre şi se vor sfîrşi; asupra a doi sau trei martori va muri cel ce moare, 
nu asupra unuia singur” (A Doua Lege 17:5).

29. socotiţi dar cu cit mai rea va f i  munca de care se va învrednici 
cel ce a călcat asupra Fiului lui Dumnezeu, şi a socotit a f i  
obştesc sîngele Testamentului

Pavel le dă să facă judecata aceasta Creştinilor înşişi, aşa cum obiş
nuim să facem şi noi pentru lucrurile ce sînt prea-adevărate, adică să-i 
punem judecători ai lor pe înşişi ascultătorii cuvintelor noastre. Deci zice: 
Creştinilor, faceţi judecata aceasta voi înşivă şi socotiţi cu cît va fi mai 
mare munca primită de Creştinul care-L va călca pe Fiul lui Dumnezeu 
trecînd peste poruncile Lui. Ce va să zică însă aceasta, „îl va călca”? 
Adică îl va defăima. Căci, aşa cum defăimăm şi nu avem nici o băgare de 
seamă pentru lucrurile pe care le călcăm cu picioarele, tot astfel îl defăi
măm şi pe Hristos şi nu-L băgăm în seamă nicicum atunci cînd mergem 
şi facem păcatul. Dar ce se înţelege din zicerea că socotim „obştesc” sîn
gele Testamentului? Aceasta înseamnă că, păcătuind, noi socotim că 
sîngele lui Hristos este asemenea cu sîngiurile obşteşti şi păcătoase ale 
celorlalţi oameni, neavînd el nici o cinste mai presus de acelea. Iar Apos-
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toiul a numit sîngele lui Hristos „sînge al Testamentului” fiindcă prin- 
tr-însul -  aşa cum am zis mai sus -  ni s-a adeverit Testamentul cel nou ce 
ne dă moştenirea bunătăţilor, „căci -  zice -  paharul acesta este Testamen
tul cel nou întru sîngele Meu” (Luca 12:20). Deci Pavel zice cuvintele 
acestea pentru taina trupului şi a sîngelui Domnului, căci -  cînd noi, Creş
tinii, ne împărtăşim cu prea-curatul trup şi sînge al Domnului, pentru ca 
apoi să tăvălim acest trup stăpînesc în noroiul necurăţiilor noastre trupeşti 
-  oare nu-L călcăm atunci pe Fiul lui Dumnezeu? Ba! -  negreşit îl călcăm, 
şi încă noroiul şi tina pămîntului nu-s aşa de nevrednice şi de necurate faţă 
de trupul lui Hristos precum sînt nevrednice de acesta păcatul şi necurăţia 
trupului. însemnează zicerea aceasta -  o, cititorule! -  şi foloseşte-o 
împotriva Nestorienilor, care -  stricaţii de minte! -  îl socotesc pe Hristos 
doar un om şi prin urmare socotesc că şi sîngele Lui este obştesc, adică 
întocmai cu sîngele celorlalţi oameni, neosebindu-se de acela prin nimic.

întru care s-a sfinţit

Cu acest cuvînt, Apostolul arată nesimţirea şi nemulţumirea acelor 
Creştini care, împărtăşindu-se cu Dumnezeieştile Taine, aleargă apoi la 
păcat, în vreme ce -  zice -  ei ar fi trebuit să se ruşineze şi să capete evla
vie dacă nu de alta, măcar de sfinţenia darului pe care s-au învrednicit a-1 
lua din prea-sfîntul sînge al Domnului.

ocărînd Duhul darului!

Zice: Creştinul ce păcătuieşte îl ocărăşte pe însuşi Sfîntul Duh, Care 
i-a dat darul Său. Căci cel ce nu păzeşte cu vrednicie facerea de bine şi 
darul primit îl ocăreşte pe însuşi acela care i-a dat facerea de bine. Creş
tine! -  zice -  Duhul Sfînt te-a făcut fiu al lui Dumnezeu, iar tu te faci rob 
al patimilor şi al păcatelor! Duhul Sfînt a venit să locuiască în inima ta, 
iar tu l-ai adus într-însa pe diavolul! Deci cum nu sînt acestea ocărîre a 
Sfîntului Duh?

30. Căci îl ştim pe Cel ce a zis: „A Mea este izbînda, Eu voi răsplăti 
-  zice Domnul” (A Doua Lege 32:35) şi: „Domnul va judeca 
norodul Său” (Psalm 134:14).

31. înfricoşat lucru este a cădea în mîinile Dumnezeului celui viu!
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Apostolul a zis aceste cuvinte întîi pentru unnarea celor de mai sus. 
Căci, vorbind despre Creştinii ce păcătuiesc şi calcă poruncile lui Hristos 
după luarea darului, acum îi aduce ca martori pe Proorocul Moisi şi pe 
David pentru a zice că Dumnezeu Se va răzbuna1 2 pentru călcarea porun
cilor Sale şi-i va pedepsi pe păcătoşii călcători. Acestea le spune însă şi 
pentru a-i mîngîia pe cei ce crezuseră din Evrei, care se împuţinaseră cu 
sufletul din pricina ispitelor şi necazurilor suferite de la Evreii necredin
cioşi de un neam cu dînşii, ca şi cum le-ar zice aşa: O, fraţii mei! -  nu vă 
împuţinaţi cu sufletul şi nu vă deznădăjduiţi, pentru că aveţi Dumnezeu 
care va izbîndi asupra duşmanilor voştri şi le va răsplăti cu pedeapsa cu
viincioasă. Căci, viu fiind El totdeauna, aceia care vă bîntuiesc nu vor scă
pa din mîinile Lui negreşit. Căci voi aţi căzut în mîinile unora care sînt 
oameni muritori şi vieţuitori de puţini ani, şi veţi scăpa de dînşii curînd; iar 
ticăloşii aceia au căzut în mîinile lui Dumnezeu celui de-a pururea viu, şi

t λ

de aceea nu vor scăpa de pedeapsa Lui. Vezi şi tîlcuirea zicerii „a Mea 
este izbînda” şi subînsemnarea de acolo (Romani 12:19).

1 Fireşte că Dumnezeu nu e răzbunător, ci drept. Acesta e un fel de a vorbi omenesc, 
pe care însuşi Sfîntul Nicodim îl tîlcuieşte în multe locuri, (n. m.)

2 Oare pentru ce a zis Susana că e mai bine a cădea în mîinile oamenilor decît în mîi
nile lui Dumnezeu? „Mai bine este pentru mine să nu fac (voia voastră) şi să cad în mîi
nile voastre decît să păcătuiesc înaintea Domnului” (Susana 1:23). Răspundem că, decît 
a face păcatul, mai bine este să cadă cineva în mîinile oamenilor, fiindcă aceasta nu e 
lucru înfricoşat. Iar dacă cineva face păcatul şi apoi nu se pocăieşte, atunci cu adevărat e 
lucru înfricoşat a cădea în mîinile lui Dumnezeu, pentru că are să fie pedepsit de El cu 
pedeapsă veşnică. Despre aceasta a zis Sfîntul Hrisostom: „De nu vă veţi pocăi, veţi 
cădea în mîinile lui Dumnezeu, şi aceasta e înfricoşată; iar a cădea în mîinile oamenilor 
nu este nimic” (cuvîntul al 20-lea la aceasta). De aceea şi David, greşind cînd a numărat 
norodul lui Israil fără socotinţa lui Dumnezeu, s-a căit şi a zis: „Am greşit foarte ceea ce 
am făcut acum, Doamne! Treci dar nelegiuirea robului Tău, că m-am nebunit foarte!” (2 
împăraţi 24:10). Şi pentru aceasta a îndrăznit întru mila lui Dumnezeu şi a zis: „Voi că
dea dar întru mîinile Domnului, că multe sînt îndurările lui foarte, iar în mîinile oameni
lor nu voi cădea” (la fel, 14). Iar fericitul Ilie Miniat, altfel dă pricina aceasta a Susanei 
şi a lui David. Adică -  pentru a zice simplu şi curat -  Apostolul Pavel a zis că e lucru 
înfricoşat a cădea în mîinile lui Dumnezeu socotind aici neamăgita dreptate a lui Dum
nezeu, cu care e judecător al gîndurilor şi al înţelegerilor inimii şi cu care munceşte întru 
veşnicie. Iar Sirah, socotind nemărginita îndurare şi mila lui Dumnezeu, zice dimpotri
vă, adică să cădem în mîinile lui Dumnezeu, iar nu în mîinile oamenilor, căci, „aşa cum 
este mărirea Lui, aşa este şi mila Lui” (la fel 2:18). (n. aut.)
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32. Aduceţi-vă aminte însă de zilele de mai înainte,

Vezi -  o, cititorule! -  că nu în zadar ziceam mai înainte că Pavel a pus 
graiul „a Mea este izbînda” spre mîngîierea Evreilor ce crezuseră, în chip 
acoperit, căci iată cum le vorbeşte aici şi la arătare, îndemnîndu-i a nu se 
depărta de răbdare. Deci le zice: Fraţilor, nu urmaţi altora, ci vouă înşivă, 
pentru că voi v-aţi nevoit la început, cînd aţi crezut. Prin urmare, adu- 
ceţi-vă aminte totdeauna de acea nevoinţă de mai înainte, ca să nu pier
deţi, din pricina lenevirii voastre, cîştigurile şi plăţile pe care le-aţi dobîn- 
dit. Şi vezi, iubitule, duhovniceasca înţelepciune a lui Pavel! Căci, după 
ce a înspăimîntat mai înainte sufletele Creştinilor cu pomenirea focului 
Gheenei, acum îi îndulceşte cu laude, şi nu ca să-i măgulească, ci ca mai 
mult să-i îndemne cu laudele acestea la fapta bună şi la răbdare. Fiindcă 
cel ce sfătuieşte pe cineva se arată mai vrednic de crezare cînd îi zice 
aceluia să-şi urmeze lui însuşi şi faptelor pe care le-a isprăvit mai înain
te1, decît cînd îi zice să urmeze altora.

întru care, luminîndu-vă, multă nevoinţă de pătimire aţi răbdat:

Apostolul Pavel pune aici zicerea „luminîndu-vă” ori pentru botez -  
căci „luminare” se numeşte botezul, după Teologul Grigorie (Cuvînt des
pre botez) -  fie o zice simplu pentru cunoştinţa şi luminarea tainei cre
dinţei şi pentru cunoştinţa bunătăţilor ce vor să fie, pe care le vor dobîndi 
adevăraţii Creştini. Căci zice: Fiindcă v-aţi botezat şi aţi luat cunoştinţa şi 
luminarea celor ce vor să fie, aţi răbdat nu ispite şi patimi, ci „nevoinţă 
de pătimiri” (zicere care arată răbdare şi vitejie mucenicească) şi nu ori
cum nevoinţă, ci multă.

33. de o parte făcîndu-vă privelişte cu ocările şi cu necazurile 
răbdate,

Vezi -  o, cititorule! -  lauda împletită de Pavel Evreilor ce crezuseră! 
Fiindcă a răbda ocări şi necinstiri e cu adevărat semnul unui suflet viteaz 
şi mărinimos. Şi o mărturiseşte aceasta David, jeluindu-se şi zicînd: „Fă- 
cutu-s-au mie lacrimile mele pîine de zi şi de noapte, cînd mi se zicea în

1 Pentru aceasta zice şi Teodorit „că nimic nu îndeamnă pe cineva atît de mult spre 
osîrdie ca aducerea-aminte de isprăvile sale.” (n. aut.)
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fiecare zi: Unde e Dumnezeul tău?” {Psalm 41:3), şi: „De m-ar fi ocărit 
vrăjmaşul, aş fi răbdat” {Psalm 53:13) şi iarăşi: „Ocară nebunului m-ai 
dat pe mine” {Psalm 36:6). Ci şi dreptul Iov se întrista şi cu anevoie sufe
rea ocările, deşi toate celelalte pătimiri le-a suferit ca un diamant prea- 
tare. Pentru aceasta, şi cînd îl ocărau prietenii lui, zicîndu-i că pentru pă
catele lui îl pedepsise Dumnezeu, el îi numeşte „nemilostivi şi mîngî- 
ietori de rele” {Iov 16:2) şi iarăşi zice: „şi s-au pus asupra mea cu nemi- 
lostivire” {Iov 30:21). Iar dacă ocara se face în auzul şi înaintea multor 
oameni, mai ales atunci trebuie să fie sufletul viteaz, ceea ce a arătat aici 
Apostolul, zicînd: „făcîndu-vă privelişte”. Deci socoteşte cît de mari erau 
întru fapta bună Evreii aceştia ce crezuseră, către care scrie Pavel! Fi
indcă, pentru Hristos, ei defăimaseră slava şi bogăţia, şi erau ocăriţi şi se 
făceau privelişte înaintea multor oameni, adică se batjocoreau ca în tea
tru. Şi poate că se batjocoreau de oameni proşti şi de nimic, lucru care e 
un chin şi mai mare. Totuşi, le-au răbdat pe toate cu vitejie.

iar de altă parte făcîndu-vă părtaşi celor ce vieţuiesc aşa.

Zice: O, fraţilor! -  nu aţi răbdat doar necazurile voastre, care se vede că 
v-au unnat în silă şi fără a voi, ci v-aţi arătat atît de viteji şi de mari la 
suflet, încît v-aţi făcut şi împreună-părtaşi cu Apostolii Domnului, „cei 
care vieţuiesc aşa ", adică în necazuri şi ocări. Şi de bună voie v-aţi aruncat 
pe voi ca să pătimiţi rău împreună cu Apostolii şi să vă împărtăşiţi de 
aceleaşi chinuri şi pătimiri. Şi nu a zis: „mie doar v-aţi făcut părtaşi”, ci de 
obşte ai tuturor Apostolilor. Iar Pavel zice acestea ca să crească lauda lor.

34. Căci şi împreună cu legăturile mele aţi pătimit

Zice: Nu numai că voi, fraţilor, nu aţi avut nevoie în necazurile voas
tre de mîngîierea mea, dar v-aţi făcut mîngîiere încă şi altora, lucru de 
care sînt martor eu însumi.

şi aţi primit cu bucurie răpirea averilor voastre,

Mai sus, Pavel a zis că cei ce crezuseră din Evrei se împărtăşiseră de 
necazuri împreună cu ceilalţi, cu Apostolii adică, iar acum zice că au 
răbdat şi necazurile ce le-au urmat lor înşile. Deci mare lucru le-a fost
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Evreilor credincioşi să li se răpească averile de către Evreii necredincioşi. 
Căci, crezînd aceia în Hristos, Evreii necredincioşi, deci cei din seminţia 
lor, le-au răpit averile. Drept aceea, răpirea averilor a fost ispravă a cre
dinţei lor; căci, de nu ar fi crezut, nici averile nu şi le-ar fi pierdut. Mare 
ispravă a fost aşadar a-şi pierde averile, iar a mai şi primi aceasta -  adică 
a răbda cu voie răpirea şi pierderea, suferindu-le cu bucurie -  aceasta i-a 
făcut asemenea cu Apostolii, care, cînd au fost bătuţi pentru Domnul, 
„s-au dus de la faţa adunării bucurîndu-se că se învredniciseră a fi necin
stiţi pentru numele Domnului” (Fapte 5:41).' 1

1 Mare dreptate are fericitul Pavel să-i laude aici pe cei ce rabdă de voie şi primesc 
cu bucurie să li se răpească avuţiile. Căci, cu adevărat, mare ispravă este aceasta, cu 
mult mai mare chiar decît a-şi da de bună voie milostenie banii şi avuţiile. Aşa dovedeş
te dumnezeiescul Hrisostom, zicînd: „Decît a face bine, mult mai mare lucru e a suferi 
pentru Dumnezeu acela căruia i se răpesc avuţiile. Pentru ce? Pentru că cea dintîi e rod 
al sufletului său şi al voii sale, şi de aceea se şi face cu lesnire. Iar cea de-a doua e 
asuprire şi silă. Căci mai cu lesnire ar da cineva de voie zeci de mii de talanţi şi ar socoti 
că nu a pătimit nimic rău, decît să sufere cu blîndeţe a i se răpi trei bănişori fără voia sa. 
Drept aceea, mai ales aceasta este filosofia [«înţelepciunea», n. m.] sufletului” (cuvîntul 
al 10-lea la cea dintîi către Tesalonicenî). Şi, cu cît sînt mai lăudaţi şi mai fericiţi 
Creştinii care suferă cu bucurie a li se răpi avuţiile, cu atît sînt mai ticăloşi, şi mai jeliţi 
şi mai vrednici de toată prihana Creştinii care răpesc avuţiile fraţilor lor. Căci aceştia nu 
numai că-şi vatămă sufletul, dar îl şi întărită pe Dumnezeu spre a le izbîndi, după 
acelaşi Hrisostom, care zice: „Cînd îl vei vedea pe bogat că răpeşte de la sărac, lăsîndu-1 
pe cel asuprit, să lăcrimezi pentru cel ce răpeşte! Căci acela scutură de pe el întinăciu- 
nea, iar acesta se încarcă [...]. Şi cel nedreptăţit s-a folosit, iar cel ce a nedreptăţit foarte 
s-a vătămat [ .. .]. Căci nu este nimic care să-L mînie pe Dumnezeu atît de tare precum a 
răpi, a silnici şi a lăcomi la avuţii” (cuvîntul al 24-lea la 2 Corinteni). Căci răpitorii şi 
nedrepţii sînt mai răi decît furii, după acelaşi Hrisostom (cuvîntul 52 la Matei), ba chiar 
mai răi decît ucigaşii. Fiindcă ucigaşul ia viaţa omului într-un ceas, şi acela scapă; iar 
răpitorul şi nedreptul face ca acela nedreptăţit de el să moară mai în tot ceasul, precum 
zice acelaşi simt: „Căci spune! Oare nu e răpirea mai rea decît uciderea? A-l da pe sărac 
foametei, a-l băga în temniţă ca să piară de foame cu chinuri şi cu nenumărate cazne? 
Căci ucigaşul de oameni o dată a înfipt cuţitul şi acela, trudindu-se puţină vreme, nu mai 
lungeşte mai încolo muncirea, iar tu -  făcîndu-i lumina întuneric cu clevetirile, cu 
bîntuielile, cu asupririle -  îl faci a dori să moară de mii de ori! Socoteşte dar cîte morţi 
faci în loc de una!” (cuvîntul al 11-lea la cea către Romani). Şi iarăşi zice: „Căci răpirea 
e mai cumplită decît uciderea, încet-încet topindu-1 pe sărac” (cuvîntul 42 la Matei). 
Pentru că răpitorii şi nedreptăţitorii se dezbracă de firea omenească şi se îmbracă în firea 
fiarelor celor sălbatice şi nemilostive. De aceea, Proorocul Iezechil îi numeşte pe răpi
tori „lei” şi „lupi”, zicînd: „Ocîrmuitorii umblă prin mijlocul Ierusalimului răpind ca
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nişte lei, mănîncă sufletele cu silnicie” (lezechil 22:24); şi iarăşi: „Boierii lui în mijlocul 
cetăţii răpind ca nişte lupi spre a vărsa sînge, ca să cîştige mai mult cu lăcomie” (la fel, 
27). De aceea, şi Apostolul porunceşte a nu petrece cineva cu Creştinul care răpeşte 
învederat, pentru că acela nu îşi are firea de obşte cu oamenii: „V-am scris -  zice -  să 
nu vă amestecaţi de ar fi vreun frate numit răpitor. Cu unul ca acela nici să nu mîncaţi!” 
(1 Corinteni 5:11). La sfârşit, răpitorii, şi lacomii de averi şi nedrepţii sînt vrednici de la
crimi -  de trei ori ticăloşii! -  pentru că se lipsesc de împărăţia cerurilor şi moştenesc o 
muncă veşnică. Aşa hotărăşte aceasta gura lui Hristos, fericitul Pavel, zicînd: „Nu vă 
amăgiţi! Nici lacomii de averi [...], nici răpitorii nu vor moşteni împărăţia lui Dum
nezeu!” (/ Corinteni 6:9). Dar în ce nădăjduiesc răpitorii şi nedrepţii a li se ierta răpirile 
şi nedreptăţile? Întîi, în milosteniile şi în pomenile pe care le fac, la care răspundem din 
Dumnezeiasca Scriptură şi de la Sfinţii Părinţi: A răpi voi lucrul fratelui şi apoi a-i 
milui pe alţii, aceasta nu e milostenie, ci cruzime şi neomenie, după dumnezeiescul Hri
sostom, care zice: „Păcatele se curăţă cu milosteniile şi cu credinţa. [...] Iar «miloste
nie» nu o numesc pe cea din nedreptăţi, căci acel lucru nu e milostenie, ci cruzime şi ne
omenie. Fiindcă ce folos este a dezbrăca pe unul pentru a-l îmbrăca pe altul?” (cuvîntul 
al 73-lea la loan). Deci aceasta nu e milostenie, ci cruzime şi neomenie [din mai multe 
pricini], 1) Pentru că îi nedreptăţeşti pe unii, şi-i miluieşti pe alţii. „Deci să nu zici 
aceasta, că unul s-a nedreptăţit, dar s-a miluit altul. Căci acesta este răul, căci cel ce se 
nedreptăţeşte trebuia a fi miluit. Iar acum, pe unii îi răneşti, şi îi vindeci pe aceia pe care 
nu i-ai rănit. Căci iubitor de oameni nu e acela care răneşte şi vindecă, ci acela care îi 
vindecă pe cei răniţi de alţii” (cuvîntul al 73-lea la loan). 2) Aceasta nu este milostenie, 
ci cruzime şi neomenie, pentru că ucidere şi vărsare de sînge a fiului se socoteşte aceas
ta la Dumnezeu, aşa cum zice înţeleptul Sirah: „Cel ce jertfeşte din averile săracilor este 
înaintea Părintelui său ca unjertfitor al fiului” (Sirah 31:20); şi iarăşi: „Cel ce jertfeşte 
din nedreptate aduce prinos prihănit” (la fel, 18). 3) Aceasta nu este milostenie, căci voi, 
răpind zeci de mii, daţi puţine; şi, luînd cu lăcomie şi nedreptate zeci şi sute de pungi, 
abia daţi la o sută sau la o mie de galbeni unul. Pentru aceasta zice Hrisostom: „Chiar 
dacă am da tot ce am luat de la alţii, nu ne e de nici un folos. Şi dovedeşte aceasta Za- 
heu, care, ca să-L îmblânzească pe Dumnezeu, a zis că va da împătrit pentru cele luate. 
Iar noi, zeci de mii răpind, şi puţine dînd, socotim că L-am făcut milostiv pe Dumnezeu, 
deşi mai mult îl întărîtăm” (cuvîntul al 73-lea la loan).

Deci, pentru a vi se ierta răpirile, lăcomiile de averi şi nedreptăţile voastre prin mi
lostenia dată fraţilor, trebuie să-i miluiţi pe aceia pe care i-aţi nedreptăţit şi cărora le-aţi 
răpit averile, miluindu-i precum rînduieşte dumnezeiescul Hrisostom, adică nu împătrit 
-  cum a făcut Zaheu -  ci însutit. Şi nici cu aceasta să nu socotiţi că v-aţi plătit toată 
datoria, căci acea bine-grăitoare limbă retorică zice aşa: „Nu e cu putinţă să vindece ci
neva răul pricinuit din lăcomia de averi cu aceeaşi măsură a milosteniei. Căci, de te vei 
lăcomi a lua vreun ban, nu este de ajuns spre milostenie tot un ban ca să vindeci rana lă
comiei de averi, ci un talant (iar talantul face aproape 486 galbeni veneţieni, după Cal- 
met). Pentru aceasta, prinzîndu-se, furul răsplăteşte împătrit (după Lege adică, Ieşirea 
22:1). Iar răpitorul este mai rău decît furul, încât, dacă acela trebuie să dea împătrit,
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răpitorul trebuie să dea cu mult mai mult, înzecit; şi bine ar fi dacă măcar cu aceasta ar 
putea să se curăţească de nedreptate, căci oricum rodul milosteniei nu îl va lua nici
odată. Pentru aceasta zice Zaheu: «Dacă am năpăstuit pe cineva, voi întoarce împătrit şi 
jumătate din averile mele le voi da săracilor.» Iar dacă în Lege trebuie a da împătrit, cu 
cît mai vîrtos acum, în vremea darului? Drept aceea, măcar şi însutit de ai da, încă nu ai 
dat tot! Şi dacă, făcînd aceasta, abia vindeci răul, apoi atunci cînd întorci îndărăt rîndu- 
iala şi răpeşti avuţii întregi, dînd puţine -  şi nici acestea celor nedreptăţiţi, ci altora în 
locul acelora -  ce dezvinovăţire vei avea? Care iertare? Ce nădejde de mîntuire?" (cu
vin tul al 52-lea la Matei).

Al doilea, răpitorii şi nedrepţii nădăjduiesc să li se ierte răpirile şi nedreptăţile prin 
afierosirile, milosteniile şi zidirile pe care le fac la biserici şi la sfintele mănăstiri. Ci le 
răspunde lor dumnezeiescul Hrisostom că aceste afierosiri put înaintea iui Dumnezeu 
mai mult decît un stîrv de măgar mort, zicînd: „Căci spune-mi! Dacă a-i trage un stîrv 
putrezit de pe drum şi l-ai aduce pe jertfelnic, oare nu te-ar osîndi toţi ca pe un spurcat? 
Deci cum te voi mustra, de vreme ce jertfa făcută din răpire e mai spurcată decît aceas
ta? Ce dezvinovăţire vei cîştiga [dintr-însa]? Căci, să zicem că se face oarecare danie 
din răpire, dar oare nu pute ea mai rău decît un măgar mort împuţit? Căci tu, prin bani, 
îl rogi pe Dumnezeu să uite relele pe care le faci, dar punînd jertfa ta pe jertfelnic îl faci 
să-Şi aducă aminte neîncetat de faptele tale de răpire. Deci acum nu numai aceasta e 
greşeala ta, ci una mai cumplită, căci spurci sufletele sfinţilor, care îl poartă neîncetat pe 
însuşi Hristos, iar tu cutezi a trimite acolo din asemenea necurăţenii” (cuvîntul al 73-lea 
la loan). Iar pentru zidirile făcute de asemenea răpitori şi nedrepţi pe la sfintele 
mănăstiri vorbeşte Sfîntul Isidor Pelusiotul într-o epistolă către episcopul Evsevie, în 
care zice aşa: „Zideşti aşadar o biserică în Pelusiu [...] cu nedreptăţi, cu ocări, cu asu
prirea săracilor şi cu cheltuieli sărăceşti, lucru care nu e nimic altceva decît «a zidi Sio- 
nul cu sîngiuri şi Ierusalimul cu nedreptăţi» (Miheia 3:11). Căci Dumnezeu nu are tre
buinţă de jertfe din cele străine, ci le urăşte pe aceasta ca pe un cîine junghiat.”

Al treilea, răpitorii şi nedrepţii nădăjduiesc a li se ierta relele şi nedreptăţile pentm 
că se îndeletnicesc cu citirea Dumnezeieştilor Scripturi. Căci ei mărturisesc că au în ca
sele lor părinţi şi învăţători duhovniceşti care săvîrşesc adeseori sfinţiri de apă şi para
clise, care îi învaţă şi citesc în toate zilele cele şapte laude. La care noi răspundem că, 
într-adevăr, bune şi plăcute sînt acestea lui Dumnezeu, dar mai întîi şi mai de nevoie 
decît toate spre iertarea nedreptăţii lor este a da înapoi celor pe care i-au nedreptăţit 
banii şi lucrurile răpite. Şi, după ce vor da înapoi dreptul cel străin şi datoria lor, atunci 
să facă faceri de bine, dacă au cu ce, din dreptele lor osteneli, să facă adică milostenii, 
afierosiri şi alte ajutorări. Iar dacă pun de pricină că nu le rămîne stare pentru a face mi
lostenie şi alte faceri de bine dacă vor da dreptul cel străin, [să ştie] că mai bine le este 
să nu aibă în casa lor nimic din care să facă milostenie, decît să facă din lucru răpit, pre
cum îi sfătuieşte marele Vasilie: „Pentru aceasta sfătuieşte Parimistul, zicînd că «se cu
vine a-L cinsti pe Domnul din ostenelile cele drepte şi a-I aduce pîrgă din rodurile tale 
de dreptate» (Pilde 3:9). Căci, de voieşti a-I aduce lui Dumnezeu din nedreptate şi din 
răpire, mai bine ţi-ar fi dacă nu a-i cîştiga avuţie, neavînd aşadar a aduce pîrgă dintr-în-
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ştiind că aveţi pentru sine-vă avuţie în cer, mai bună şi stătătoare.

Iar aceasta, adică răbdarea [necazurilor] cu bucurie, nu aţi arătat-o fără 
cuvînt şi fără dreaptă-judecată, ci cu socoteală, cu dreaptă-judecată şi cu 
credinţă. Căci aţi ştiut că aveţi în ceruri alte avuţii, mai bune decît cele 
pămînteşti, care rămîn în veac şi nu se strică, nici se răpesc.

35. Nu lepădaţi dar îndrăzneala voastră,

Zicîndu-le Evreilor credincioşi să nu-şi lepede îndrăzneala, Pavel arată 
că nu căzuseră, ci aveau trebuinţă doar de întărire şi de încredinţare, ca 
unii ce se primejduiau să cadă. Şi a vorbit de „îndrăzneală” Creştinilor 
care suferă răpirea averilor lor pentru Domnul, căci aceştia au să ia mare 
îndrăzneală către Dumnezeu.

ce are mare răsplătire.

Voi înşivă -  zice -  sînteţi martori şi adeveritori că această îndrăzneală 
a voastră are să dobîndească mare răsplătire, căci, prin credinţă, aţi cu
noscut că în ceruri aveţi avuţii mai bune decît acelea pe care vi le-au răpit 
Evreii necredincioşi.

36. Căci aveţi trebuinţă de răbdare

Fraţii mei, nu vă trebuie nimic altceva decît răbdare, căci toate cele
lalte fapte bune le aveţi desăvîrşit, neavînd nevoie a adăuga la ele nimic.

ca, făcînd voia lui Dumnezeu, să cîştigaţi făgăduinţa.

„Voia lui Dumnezezeu” este a răbda Creştinii necazurile pînă la sfîrşit, 
de vreme ce -  aşa cum a zis Domnul -  „cine va răbda pînă la sfîrşit, acela 
se va mîntui” (Matei 10:22). Cu aceste cuvinte, Apostolul îi învaţă şi-i 
mîngîie pe Evreii ce crezuseră aşa cum cineva -  văzînd un luptător ce 
şi-ar fi biruit toţi împotrivnicii, dar nu mai rabdă să aştepte a fi încununat,

sa” (întru cuvintele postniceşti). Deci, pentru că răpitorii nu dau înapoi lucrul dobîndit 
pe nedrept, ci îl ţin, toate milosteniile şi facerile lor de bine sînt zadarnice şi însăşi po
căinţa lor nu e adevărată, ci mincinoasă şi făţarnică. [...] (n. aut.)
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ci vrea să se depărteze de la locul de luptă, nesuferind setea şi flacăra 
inimii -  deci aşa cum cineva i-ar zice unui astfel de luptător, mîngîindu-1: 
Pe toţi i-ai biruit -  o, viteazule! -  toate le-ai isprăvit, rabdă dar puţin şi 
vei lua cununile! Luptă-te încă împotriva întîrzierii cununilor, biruieşte şi 
aceasta cu răbdarea ta! Tot astfel îi mîngîie şi-i îmbărbătează Apostolul 
Pavel aici pe Evreii credincioşi şi îndeobşte pe toţi Creştinii.

37. „Căci mai este puţin timp, prea-puţin, şi Cel ce e să vină, va veni 
şi nu va zăbovi” (Avacum 2:3).

Ca să-şi adevereze cuvîntul, Apostolul îl aduce [ca martor] pe Prooro
cul Avacum, zicînd că mai e încă puţin şi va veni Domnul, Care va răs
plăti fiecăruia după faptele sale. Şi zice: Dacă atunci zicea Avacum că 
Domnul va veni după puţin, se înţelege că acum El este încă mai aproape 
să vină. Pentru aceasta a zis acelaşi Apostol şi în altă parte: „Domnul 
aproape este, de nimic îngrijiţi-vă” (Filipeni 4:5); şi iarăşi: „Acum mai 
aproape este mîntuirea noastră” (.Romani 13:11).

38. „Iar dreptul din credinţă va f i  viu; şi, de se va îndoi cineva, nu va 
binevoi sufletul Meu întru el” (Avacum 4:4).

Deci -  după acest cuvînt proorocesc -  dacă voim să fim drepţi, se cu
vine ca noi, Creştinii, să credem cu adeverire şi cu încredinţare.1 Căci, 
dacă dreptul s-ar stăpîni -  zice -  de oarecare îndoială sau s-ar sfii şi s-ar 
împuţina oarecum din pricina ispitelor, „sufletul Meu nu va bine-voi întru 
el”, adică „acela nu va plăcea sufletului Meu”. Dar al cărui suflet? Al lui 
Dumnezeu, căci Scriptura are însuşirea de a zice despre Dumnezeu lu
cruri potrivite oamenilor, aşa cum este şi aceea zisă de Isaia: „Sărbătorile 
voastre le urăşte sufletul Meu” (Isaia 1:14). Sau Proorocii zic acestea ca 
despre faţa [„persoana”, n. m.] lui Hristos, a Celui ce are suflet gînditor, 
voitor şi lucrător.

39. Noi nu sîntem [fii] ai îndoielii, spre pieire; ci ai credinţei, spre 
cîştigarea sufletului.

1 Tîlcuirea acestei ziceri vezi-o la capitolul întîi al celei către Romani, (n. aut.)
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De vreme ce mai sus i-a înspăimîntat pe Creştinii Evrei cu cuvîntul lui 
Avacum, care zicea: „nu binevoieşte sufletul Meu întru ei”, acum Apos
tolul zice aici aşa: Noi, Creştinii, nu sîntem dintru aceia care îşi pierd su
fletele fiindcă se stînjenesc, se îndoiesc sau se lenevesc, nu! Ci sîntem 
dintru aceia adeveriţi în credinţă şi prin unnare sîntem pentru a ne mîntui 
sufletele, adică a le cîştiga şi a le păzi! -  căci „cîştigare” se numeşte do- 
bîndirea şi agonisirea vreunui lucru.



CAPITOLUL XI

1. Şi credinţa este dovadă a celor ce se nădăjduiesc,

Fiindcă mai sus a zis că „dreptul din credinţă va fi viu”, acum Pavel 
însemnează aici ce este credinţa. Şi zice că aceasta e o înfiinţare a lucru
rilor care încă nu sînt şi o dovadă a bunătăţilor pe care nădăjduim să le 
cîştigăm. Aşa -  de pildă -  încă nu este şi nu s-a înfiinţat învierea, însă 
credinţa o înfiinţează în sufletul nostru, adică o pune înaintea ochilor 
noştri ca pe un lucru înfiinţat.1

vădirea lucrurilor ce nu se văd.

Zice: Credinţa este o „vădire”, adică o dovadă şi o arătare a lucrurilor 
nevăzute, pe care le face a se vedea de mintea noastră ca şi cum ar fi de 
faţă. Deci, dacă credinţa poate face asemenea lucruri mari, pentru ce voi, 
Creştinii, voiţi a le vedea în chip simţitor, cu ochii voştri cei trupeşti? Şi 
prin urmare de ce vreţi să vă păgubiţi de plata credinţei? Pentru că 
aceasta nu e altceva decît numai a cădea dintru a fi drepţi, de vreme ce 
din credinţă va fi viu dreptul, nu din simţire, aşa cum a zis Avacum mai 
sus: „[...] iar dreptul din credinţă va fi viu” {Avacum 4:4).

1 Aşa tîlcuieşte zicerea aceasta şi Teodorit: „Căci, prin credinţă, le vedem pe cele ce nu 
se văd şi aceasta ni se face ochi către privirea celor ce se nădăjduiesc, arătînd lucrurile încă 
nefacute ca pe unele înfiinţate. [Astfel,] toţi morţii zăcînd încă în morminte, credinţa ne 
zugrăveşte mai-nainte învierea şi ne face să ne închipuim nemurirea prafului trupurilor.” 
Iar dumnezeiescul Maxim zice aşa: „Hotărând ce este credinţa, dumnezeiescul şi marele 
Apostol zice: «Credinţa e dovada celor nădăjduite şi vădire a lucrurilor nevăzute.» Iar 
dacă cineva ar hotărî că ea este o bunătate înfiinţată în lăuntru sau cunoştinţă adevărată şi 
doveditoare a bunătăţilor celor negrăite, nu ar greşi din adevăr” (capitolul 7 al sutei a patra 
din cele teologice). Şi iarăşi: „Credinţa este o putere atîmătoare sau atîmare lucrătoare a 
unirii celei mai presus de fire şi desăvîrşită a celui ce crede către Dumnezeul pe Care îl 
crede” (la fel, capitolul 8). Şi iarăşi: „Credinţa este o cunoştinţă nedovedită, [...] fiind aşa
dar o atîmare mai presus de fire, prin care ne unim cu Dumnezeu după o unire mai presus 
de înţelegere” (la fel, capitolul 12). Iar marele Vasilie zice: „Credinţa e o nedesluşită 
înduplecare întru încredinţarea adevărului celor ce se aud, care se propovăduiesc cu darul 
lui Dumnezeu” (Cuvîntul despre credinţă, în cele postniceşti). (n. aut.)
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2. Căci întru aceasta sînt mărturisiţi cei bătrîni.

Căci pentru credinţă s-au mărturisit cei vechi1 2 de către Dumnezeu a fi 
drepţi, şi [cu credinţa] s-a adeverit că L-au slujit.

3. Cu credinţa înţelegem că s-au întemeiat veacurile cu glasul lui
Dumnezeu, încît s-au făcut din cele ce nu se vedeau cele ce se văd.

De vreme ce credinţa e defăimată de cei care nu-i înţeleg puterea, care 
zic că e un lucru fără dovadă şi o amăgire vădită, Apostolul arată aici cu 
totul dimpotrivă, anume că prin credinţă, iar nu prin silogisme, se ispră
vesc lucruri prea-mari. Căci ce dovadă poate cineva să înfăţişeze că 
Dumnezeu a făcut toate făpturile din cele ce nu erau doar cu cuvîntul 
Său? Cu adevărat, nici una! -  ci numai credinţa. Deci prin credinţă înţele
gem că s-au „întemeiat”, adică s-au făcut, „veacurile”, încît toate cele ce 
se văd s-au făcut din cele nevăzute, adică fiinţele s-au făcut din cele ce nu 
erau , aceasta avînd trebuinţă numai de credinţă, nu de silogisme. Sau, şi 
aşa se înţelege zicerea aceasta: Prin credinţă înţelegem că „veacurile” 
s-au întocmit cu cuvîntul lui Dumnezeu, rostit ca să se zidească fiinţele 
din cele ce nu erau. Iar cînd auzi de „veacuri”, tu, cititorule, trebuie să 
înţelegi şi lucrurile ce se cuprind în veacurile cele veşnice.3 De asemenea,

1 Unii zic că prin „mai bătrîni” Pavel îi înţelege aici pe strămoşii cei drepţi mai 
dinainte de Lege, adică de la Adam pînă la Moisi, adică pe aceia 24 cei mai aleşi, care ar 
fi cei 24 de presviteri văzuţi de Teologul loan în sfinţita Apocalipsă: „Şi împrejurul sca
unului 24 de scaune, iar pe scaune i-am văzut şezînd pe cei 24 de presviteri, îmbrăcaţi în 
haine albe şi avînd pe capetele lor cununi de aur” {Apocalipsa 4:4). Iar alţii au înţeles că 
cei 24 de presviteri sînt cei mai aleşi 12 Prooroci împreună cu cei 12 Apostoli. Iar Teo
doră îi înţelege pe sfinţii ce au fost din vechime, care au strălucit mai înainte de Lege şi 
în Lege. (n. aut.)

2 Unii din teologii mai noi înţeleg însă că cele numite „nevăzute” şi „nearătate” de 
către Apostolul sînt ideile şi asemănările cele dintru Dumnezeu, din care s-au făcut cele 
ce se văd, făpturile arătate. Căci sfinţiţii teologi primesc ideile şi însemnările sau pilde
le, însă nu rînduite de sine, ipostasiate afară de Mintea cea ziditoare, precum bîrfea Pla
ton, ci dacă se înţeleg cu socoteală bine-cinstitoare de Dumnezeu. [...] „Idei” înseamnă 
cele mai simple gînduri ale lui Dumnezeu; de aceea a zis purtătorul de Dumnezeu Ma
xim că „toate sînt din gîndurile lui Dumnezeu” (în scoliile capitolului 5 din Despre 
dumnezeieştile numiri), (n. aut.)

3 însemnează că unii din teologi zic că „veacul” ar fi fără de început şi fără de sfîrşit 
şi prin urmare nezidit; şi că nici o făptură gîndită nu se numeşte „veşnică”, ci numai
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împreună cu „veacurile”, trebuie să înţelegi anii şi toate lucrurile ce se 
cuprind în an [„aion”, în elineşte, n. m.], adică toate zidirile şi făpturile 
cele simţite, căci „veacurile” arată şi anii [„eonii”, n. m.]. Căci „veacul” 
este alt lucru decît anii, şi este unul, iar nu multe.1

4.Prin credinţă, Avei i-a adus lui Dumnezeu mai multe jertfe decît 
Cain,

Căci credinţa este mare şi are trebuinţă de suflet bărbătesc, iar credin
cioşii Evrei, după ce arătaseră la început credinţă statornică într-adevăr, 
slăbiseră apoi şi se împuţinau cu sufletul, în urma deselor necazuri şi is
pite. Pentru aceasta, Apostolul i-a mîngîiat şi mai sus întru răbdare, zi- 
cîndu-le din Scriptură: „[...] căci dreptul din credinţă va fi viu”; i-a mîn
gîiat încă şi din silogisme, zicîndu-le că „credinţa este dovadă a celor ce 
nădăjduiesc”; iar acum îi mîngîie iarăşi, din pildele bărbaţilor şi drepţilor 
celor mari şi vechi. Căci omul ce pătimeşte, auzind că sînt şi alţii care pă
timesc asemenea cu dînsul, se mîngîie şi se odihneşte. Deci Apostolul îl 
aduce spre mărturie pe Avei şi zice că, prin credinţă, acesta a adus „mai 
multă” jertfa2, adică mai cinstită decît jertfa fratelui său Cain. Căci pe 
cine altul l-a văzut mai înainte, ca să-i urmeze şi el? Pe părintele său 
Adam, ori pe maica sa Eva? Ci aceştia, de vreme ce călcaseră porunca lui 
Dumnezeu, nu cutezau să aducă jertfe şi daruri lui Dumnezeu. Pe cine 
atunci? Pe Cain, fratele său? Dar acesta mai mult L-a necinstit pe Dum
nezeu, aducîndu-I prinoasele cele mai proaste, nu pe cele mai bune. Deci

Dumnezeu. Unii însă, auzindu-1 pe Pavel zicînd că veacurile sînt zidite, fiindcă au luat în
ceput de a fi, căci zice: „[...] prin Care şi veacurile le-a făcut” (Evrei 1:2), îl numesc pe 
Dumnezeu „mai înainte de veacuri”, iar pe îngeri „veşnici”, ca pe unii zidiţi în veac şi care 
nu au sfirşit din pricina nemuririi. Unul dintre aceştia e şi marele Vasilie, care zice aşa: „A 
fost o oarecare aşezare mai veche decît facerea lumii -  una mai presus de vreme, veşnică, 
pururea-vecuitoare -  cuvenită Puterilor celor mai presus de lume. în ea, Ziditorul şi 
Făcătorul a toate a săvîrşit făpturi: lumea gîndită, potrivită fericirii celor ce-L iubesc pe 
Domnul, firile cele cuvîntătoare şi nevăzute şi toată podoaba celor gîndite, toate cele ce 
covîrşesc mintea noastră, cărora nici numirile nu este cu putinţă a le afla” (cuvîntul întîi la 
Hexaimeron). Acelaşi lucru îl zice şi fratele său, dumnezeiescul Grigorie al Nissei. Vezi şi 
subînsemnarea pe larg a zicerii „prin Care şi veacurile a făcut”, (n. aut.)

1 Ce este veacul, vezi la subînsemnarea zicerii „prin Care şi veacurile a făcut”, (n. aut.)
2 Cum că „darurile” şi Jertfele” se iau fără osebire de către Scriptură, vezi la capito

lul 5 al acesteia, stihul 1, şi la capitolul 8, stihul 3. (n. aut.)
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doar de credinţă a fost povăţuit Avei ca să-I aducă lui Dumnezeu din oile 
cele mai bune pe care le avea, fiindcă a crezut că va lua plată şi răsplătire 
de la Domnul, căci zice: „După cîteva zile, Cain a adus din rodurile pă- 
mîntului jertfă Domnului, şi Avei a adus şi el pe cele întîi-născute din oile 
lui şi din grăsimea lor. Şi a căutat Dumnezeu spre Avei şi spre darurile lui; 
iar spre Cain şi spre jertfele lui nu a luat aminte” (Facerea 4:3).

prin care s-a mărturisit a f i  drept, mărturisind Dumnezeu pentru 
darurile lui;

Zice: Pentru că Dumnezeu -  Care a mărturisit cum Cain nu a adus 
drept darurile sale, zicînd: „Dacă nu ai adus şi nu ai împărţit drept, oare 
nu ai păcătuit?” (.Facerea 4:7) -  a mărturisit prin tăcere pentru Avei că 
acesta şi-a adus jertfa cu dreptate. Căci, aducîndu-I jertfa lui Dumnezeu 
din oile pe care El i le dăduse, Avei le-a împărţit în chip drept, dîndu-I-le 
lui Dumnezeu pe cele mai bune întîi-născute, ca Stăpînului şi Domnului. 
Iar unii1 mai zic că s-a pogorît şi foc din ceruri şi a mistuit jertfa lui, din

1 Unul dintru aceştia este şi Sfîntul Chirii al Alexandriei, care zice: „Deci, pogo- 
rîndu-se foc din cer asupra darurilor lui Avei, acesta a făcut să se mistuiască cele jertfi
te. Iar Dumnezeu nu a luat aminte la Cain şi la jertfele lui, căci nu a trimis focul cel 
obişnuit asupra darurilor aduse” (foaia 108 din Pentateuh). Iar că era lucru obişnuit la 
Dumnezeu a mistui cu foc trimis de la El jertfele cele bine-primite Lui, mărturiseşte 
Sfinta Scriptură: „Şi S-a arătat slava Domnului la tot norodul, şi a ieşit foc de la Dom
nul şi a mîncat cele puse pe jertfelnic, Şi a văzut tot norodul, şi s-a spăimîntat şi au căzut 
cu feţele la pămînf ’ (Levitic 9:23). încă şi Icumenie zice că foc s-a pogorît din cer peste 
arderea de tot a lui Avei. Şi în vremea Proorocului Ilie, pogorîndu-se foc din cer, a mis
tuit arderile de tot ale jertfelor bine-primite Lui. Ci şi la Facere este scris: „Iar după ce a 
asfinţit soarele şi s-a făcut întuneric, iată un fum ca dintr-un cuptor şi pară de foc au tre
cut printre bucăţile acelea” (capitolul 15:17). Şi focul acesta a ars cărnurile tăiate în do
uă ale jertfei lui Avraam, spre adeverirea testamentului lui Dumnezeu către acela. La 
fel, cînd Ghedeon a adus cărnuri şi azime îngerului, prin atingerea toiagului îngerului, 
„foc a ieşit din piatră şi le-a mistuit” {Judecători 6:21). La fel -  cînd a oprit bătaia slo
bozită de Dumnezeu, aceea a omorîrii norodului, şi a adus arderi de tot -  David „a stri
gat către Domnul, şi l-a auzit şi a mistuit arderea de tot cu foc din cer asupra jertfel
nicului” (1 Paralipomena 21:26). Pentru aceasta şi Israiliţii, poftind norocirea împăra
tului lor, îl rugau pe Dumnezeu să ardă arderea de tot cu dumnezeiescul Lui foc. Căci la 
Psalmul 20, acolo unde Cei 70 [cei care au tălmăcit Scriptura cea Veche în elineşte, n. 
m.] zic: „Adu-ţi aminte de jertfa Ta şi arderea Ta de tot să se îngraşe,” Scriptura evre
iască de acum zice: „şi arderea Ta de tot să se facă cenuşă”, (n. aut.)
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acest semn cunoscînd Cain că Avei era mai preţuit decît dînsul. Căci în 
ce alt chip putea să cunoască aceasta? Pentru aceasta a şi tălmăcit unul 
din tălmăcitorii Scripturii (din limba evreiască în cea elinească) zicerea 
aceasta aşa: „Şi a căutat Domnul peste jertfa lui Avei şi a ars-o.”

şi prin credinţă cel mort grăieşte încă.

Zice: Prin credinţă, Avei este încă viu, cu toate că a murit1 mai înainte 
cu atîţia ani. Adică: credinţa l-a făcut pe el să fie viu învăţător tuturor, 
zicînd cam aşa: Urmaţi mie, oamenilor, şi făceţi-vă bine-plăcuţi Făcăto
rului vostru, fiind drepţi. Aşadar Avei e viu fiindcă „grăieşte”, de vreme 
ce toţi oamenii îl slăvesc, îl laudă şi îl pomenesc. Tot aşa şi cerul, numai 
arătîndu-se, grăieşte, căci zice: „cerurile povestesc slava lui Dumnezeu” 
(Psalm 18:1). Şi nu glăsuieşte, nici nu se aude cuvîntul lui Avei, pe cît 
răsună şi se aude uciderea nedreaptă pătimită de el. Iar Pavel a zis aceasta 
ca să arate celor împuţinaţi cu sufletul că omul drept dobîndeşte cinste şi în 
această lume, zicîndu-le: Prin urmare, şi voi, Creştinii care pătimiţi şi vă 
năcăjiţi de către cei necredincioşi, veţi dobîndi slavă şi cinste încă şi întru 
această viaţă. Iar unele izvoade, în loc de „grăieşte”, au „se grăieşte”, dar 
„grăieşte” este mai drept -  cum o scrie şi Teodorii -  în loc de: Avei este 
pururea-pomenit şi mult-vestit pînă acum, lăudîndu-se de către toţi.

5.Prin credinţă, Enoh s-a mutat ca să nu vadă moarte, „şi nu s-a 
aflat, pentru că l-a mutat pe el Dumnezeu ” (Facerea 5:21). Căci, 
mai înainte de mutarea lui, s-a mărturisit că a bine-plăcut lui 
Dumnezeu.

Enoh a arătat mai mare credinţă decît Avei, de vreme ce pătimirile lui 
Avei -  adică vrăjmăşirea vieţii, amăgirea, minciuna şi uciderea nedreaptă 
făcute de însuşi fratele aceluia -  au fost de ajuns să-l tulbure, cugetînd că, 
deşi Avei era drept, s-a îngăduit totuşi ca el să pătimească unele ca aces
tea de la fratele său. Şi ce cîştig i s-a făcut lui [ar fi putut cugeta Enoh] că 
ucigaşul, fratele lui, a fost pedepsit de la Dumnezeu? Ce folos i s-a făcut 
lui Avei din aceasta, de vreme ce a fost omorît şi a ieşit din lume? Deci

1 Iar la Icumenie se zice că Avei grăieşte prin jertfa, căci jertfa i s-a făcut pricină de a fi 
ucis de fratele său. Şi tot acelaşi Icumenie zice că Avei grăieşte şi prin credinţă, (n. aut.)



mare credinţă a arătat Enoh nesmintindu-se de toate acestea. Fiindcă el a 
crezut fără îndoială că Dumnezeu este dătător de plată în veacul viitor, 
chiar dacă nu ar răsplăti întru acesta. Aşadar, prin credinţa aceasta, el a 
bine-plăcut lui Dumnezeu -  căci scris este: „Enoh a bine-plăcut lui Dum
nezeu, după ce l-a născut pe Matusalem” (Facerea 5:22) -  şi pentru 
aceasta a fost mutat: „Că a bine-plăcut -  zice -  Enoh lui Dumnezeu, şi nu 
s-a aflat că l-a mutat pe el Dumnezeu” (Facerea 5:24).' Vezi -  o, citito
rule! -  că Dumnezeu a arătat prin Avei adevărata hotărîre dată lui Adam 
şi Evei, cînd a zis: „în orice zi veţi mînca dintru acesta, cu moarte veţi 
muri!” {Facerea 2:17); şi iarăşi: „Pămînt eşti, şi în pămînt te vei întoar
ce” {Facerea 3:19). Iar prin Enoh a arătat că hotărîrea aceasta a morţii e 
vremelnică şi prin urmare se va strica. Deci că Enoh s-a mutat [din aceas
tă lume] de viu şi că este încă viu, aceasta o ştim; iar în ce loc s-a mutat1 2 
sau în ce chip s-a mutat, acestea sînt nearătate, pentru că nu le-a arătat 
Sfînta Scriptură.3

6.Aşadar, fără credinţă, este cu neputinţă a bine-plăcea lui 
Dumnezeu,

Căci, dacă cineva nu crede că faptele bune vor fi răsplătite de Dumne
zeu, este cu neputinţă a bine-plăcea lui Dumnezeu. Căci cum va umbla 
unul ca acesta pe calea faptei bune cea ostenitoare, dacă nu se va încre-

CAPITOLUL XI

1 Iar în Scriptura evreiască de acum, în loc de „l-a mutat”, se află: „l-a luat pe el 
Dumnezeu”, (n. aut.)

2 în cuvîntul lui pentru tîlharul, dumnezeiescul loan Hrisostomul zice că Enoh s-ar 
putea să se afle în raiul cel de pe pămînt, împreună cu Proorocul Ilie. (n. aut.) Căci Sfin
ţii Părinţi artă că Raiul nu s-a desfiinţat şi nu s-a mutat după izgonirea lui Adam din- 
tr-însul, ci s-a făcut nevăzut şi nepipăit simţurilor noastre tot mai grosolane, mai tru
peşti. (n. m.)

3 Despre Enoh scrie înţeleptul Sirah, zicînd: „Enoh a bine-plăcut Domnului şi s-a 
mutat, dovadă de pocăinţă neamurilor” {Sirah 44:16); şi iarăşi: „Nici unul nu s-a zidit 
aşa cum a fost Enoh pe pămînt, fiindcă acesta s-a luat de pe pămînt” {Sirah 49:14). 
Enoh avea şi carte ascunsă, ce se afla încă pe vremea Apostolului Iuda, care a luat din- 
tr-însa ceea ce zice în epistola sa sobornicească: „Dar şi Enoh, al şaptelea de la Adam, a 
proorocit despre aceştia, zicînd: «Iată, a venit Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Lui 
ca să facă judecată împotriva tuturor şi să mustre pe toţi nelegiuiţii de toate faptele nele
giuirii lor în care au făcut fărădelege, şi de toate cuvintele de ocară pe care ei, păcătoşi 
şi păgîni netemători de Dumnezeu, le-au rostit împotriva Lui»” {Iuda 1:14, 15). (n. aut.)
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dinţa mai înainte că în veacul viitor va lua răsplătiri mult mai înmulţite şi 
veşnice? Căci aceasta este nepotrivită.1 Ascultă însă şi ce zice mai jos:

căci cel ce vine către Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că Se 
face dătător de plată celor ce-L caută.

Că Dumnezeu este cu adevărat şi că Se face dătător de plată pentru 
faptele cele bune, aceasta o ştim prin credinţă. Şi zic că prin credinţă de
oarece unii necredincioşi au zis că toate fiinţele s-au făcut de la sine, fără 
a le face cineva, aşa cum au fost Epicureii şi ateii.2 Iar ce este Dumnezeu 
după fiinţa şi firea Sa, aceasta este cu totul neînţeleasă şi nicicum cercată 
de către cei înţelepţi şi pricepuţi.3 Ce va să zică însă „celor ce-1 caută pe

1 Astfel, şi mulţi dintre înţelepţii Elini necredincioşi -  atît din cei vechi, cît şi din cei 
ce se află acum -  au cu adevărat oarecari bunătăţi şi fapte bune fireşti; dar, fiindcă nu au 
credinţă adevărată către Dumnezeu, le este cu neputinţă a bine-plăcea lui Dumnezeu şi a 
se mîntui. Pentru aceasta nici bunătăţile, nici faptele bune pe care le au nu sînt ade
vărate. Pentru aceasta a zis Sfîntul Ambrozie că, fără buna-cinstire de Dumnezeu, şi 
ceea ce pare a fi faptă bună este răutate, căci nu ajută spre fapta bună, nefiind bine-plă- 
cută lui Dumnezeu. încă şi înţeleptul Meletie Pigas zice: „Nu-i e bine-plăcut cineva lui 
Dumnezeu fără Dumnezeu, adică fără credinţă, a cărei materie, şi lucru, şi sprijinire, şi 
dar, şi lucrător, şi chip şi cel mai de pe urmă scop este Dumnezeu” (cartea întîi despre 
Creştinism), (n. aut.)

2 Pentru aceasta zice şi loan Damaschinul: „Cei ce primesc Sfinta Scriptură a Testa
mentului cel vechi şi a celui nou nu se îndoiesc că Dumnezeu este cu adevărat; nici cei 
mai mulţi din Elini. Căci -  precum am zis -  cunoştinţa că este Dumnezeu s-a semănat 
întru noi în chip firesc. Dar răutatea vicleanului s-a împuternicit asupra firii oamenilor 
într-atît încît pe unii îi doboară chiar în cea mai dobitocească prăpastie a pieirii, mai rea 
decît toate relele, aceea de a zice că nu este Dumnezeu, a căror nebunie a arătat-o 
sfinţitul David cînd a zis: «Zis-a cel nebun întru inima sa: Nu este Dumnezeu!» (Psalm 
13:1). Iar ucenicii şi Apostolii Domnului, înţelepţiţi de către Preasfîntul Duh şi făcînd 
semne dumnezeieşti prin puterea şi prin darul Lui, i-au vînat pe aceia cu năvodul minu
nilor şi i-au scos din adîncul necunoştinţei către lumina cunoştinţei de Dumnezeu” (De
spre Credinţă, cartea 1, capitolul 2). Iar dumnezeiescul Maxim zice aşa: „Înţelegînd ra
ţiunile [«logoi», «cuvintele», n. m.] duhovniceşti ale celor ce se văd, omul învaţă că este 
un făcător al celor ce se văd, lăsînd însă necercetată înţelegerea în ce fel este [făcătorul], 
ca pe un lucru de neatins. Căci, de vreme ce se vede, făptura dă arătat înţelegerea că este 
făcător, dar nu şi cine este el” (capitolul 8 din suta a 5-a a cuvintelor teologice), (n. aut.)

3 Pentru aceasta zice şi înţeleptul loan Damaschinul, aşa: „Că Dumnezeu este cu 
adevărat, e arătat; iar ce este El după fiinţă şi fire, aceasta e cu totul nepricepută şi necu
noscută.” Şi iarăşi: „însă despre Dumnezeu e cu neputinţă a spune ce este El după
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El? Adică Dumnezeu Se face dătător de plată celor ce se sirguiesc a-I 
bine-plăcea Lui prin viaţa lor îmbunătăţită şi nu iscodesc cu înţelepciunea 
cea din afară. Vezi însă, iubitule, înţelepciunea lui Pavel! Căci în toate 
părţile epistolei acesteia zice că Dumnezeu este dătător de plată, ca prin 
aceasta să-i mîngîie pe Creştinii Evrei, ce erau împuţinaţi cu sufletul.

7. Prin credinţă, Noe, căruia i se vestise despre cele încă nevăzute, 
s-a temut şi a făcut corabia spre mîntuirea casei sale (Facerea 6);

Zice: Lui Noe „i s-a vestit”, adică el a învăţat, de la Dumnezeu despre 
lucruri neştiute, şi nu s-a arătat necredincios. Ci -  măcar că vremea era 
curată şi fără de nori iar ceilalţi se desfătau: mîncau, beau şi nu aşteptau 
nici un rău, fiindcă nu se afla nici un semn de potop -  totuşi, crezînd cu
vintele lui Dumnezeu, Noe a lucrat corabia prin care i-a mîntuit pe toţi 
oamenii casei sale, adică opt suflete. Căci aşa scrie despre dînsul Dumne
zeiasca Scriptură·. „Şi i-a zis Domnul Dumnezeu lui Noe: «Vremea a tot 
omul a sosit înaintea Mea [...]. Deci fă-ţi ţie o corabie din lemne neputre- 
zitoare [...]. Şi intră tu şi casa ta în corabie, căci pe tine te-am văzut drept 
înaintea Mea întru neamul acesta»” (Facerea 6:13). Şi însemnează că aşa

fiinţă” (.Despre credinţă, cartea 1, capitolul 4). Chiar şi filosofii cei din afară [din afara 
Bisericii, deci a Adevărului, n. m.] au cunoscut că Dumnezeu este nepriceput după fi
inţă. De pildă, Epictet, acel filosof moral, după ce a zis multe cuvinte ca să le tălmă
cească ucenicilor săi ce e Dumnezeu, aceia i-au zis: „Nu înţelegem nimic!” Iar el le-a 
răspuns aşa: „De aş fi putut desluşi fiinţa lui Dumnezeu, sau eu aş fi fost Dumnezeu, sau 
Cel tălmăcit de mine nu ar fi Dumnezeu.” Aceeaşi socotinţă o avea şi Simonidi, care 
zicea: „Cu cît mai mult socotesc despre Dumnezeu, cu atît mi se pare mai întunecat” (în 
Teatru politic). Iar marele Vasilie adaugă că aceasta [a-L cunoaşte pe Dumnezeu, n. m.] 
o isprăveşte cineva cu desăvîrşirea întru credinţă, cu atît mai mult cu cît îşi smereşte 
mintea şi cugetul, nelăsîndu-le să cerceteze fiinţa lui Dumnezeu şi cele nepricepute. 
Căci -  tîlcuind aceasta: „Am crezut, pentru aceea am grăit”, a Psalmului 115 -  el zice: 
„Deci începutul cuvîntului este înţeleaptă credinţă întărită în inima celui ce grăieşte. 
Apoi adaugă de unde ne este cu putinţă a isprăvi desăvîrşirea credinţei, zicînd: «Iar eu 
m-am smerit foarte.» Căci cel ce nu-şi smereşte gîndul şi nu zice după Apostolul aceas
ta: «Fraţilor, eu pe sine nu mă socotesc că am ajuns încă [...]» (Filipeni 3:13) -  măsu- 
rînd cu cele ce gîndeşte despre priceperea fiinţei lui Dumnezeu cele neatinse şi atîta so
cotind a fi Dumnezeu, cît a cuprins el cu cugetul -  acela nu poate zice aceasta: «Am cre
zut, pentru aceasta am şi grăit.» Căci nici pe cea de aici nu este cu putinţă a o adăuga, 
adică aceasta: «iar eu m-am smerit foarte», de vreme ce vieţuieşte cu mîndrie şi cu trufie 
şi făgăduieşte graiuri deşarte, necîştigînd tăria cea din credinţă.” (n. aut.)
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cum zice aici Pavel că Dumnezeu-Tatăl vesteşte, tot astfel zice şi Luca 
Evanghelistul că Duhul Sfînt vesteşte, acolo unde scrie despre Simeon: 
„[...] şi-i era făgăduit de la Duhul Sfînt” {Luca 2:26). Aşadar, Duhul Sfînt 
e Dumnezeu.

credinţă prin care a osîndit lumea

Adică: Noe a arătat atunci că oamenii ce se aflau în lume erau vrednici 
de muncă şi de potop. Căci, deşi l-au văzut pe Noe facînd corabia vreme 
de o sută de ani, ei nu şi-au venit în simţire, nici nu au voit să creadă că 
are să se facă potopul.

şi prin dreptatea cea din credinţă s-a făcut moştenitor.1

Adică: Noe a cîştigat a se arăta drept înaintea lui Dumnezeu, iar nu
mele acesta al „dreptăţii” -  zice -  i l-a dăruit lui credinţa.2

8. Prin credinţă, Avraam a ascultat cînd a fost chemat şi a ieşit la 
locul pe care avea să-l ia spre moştenire,

De vreme ce Creştinii Evrei erau cu toată luarea-aminte la Avraam şi 
la ceilalţi Patriarhi, fiindcă aceştia dobîndiseră nenumărate bunătăţi de la 
Dumnezeu, Apostolul trebuie să le arate acum că nici unul dintre Patri
arhi nu primise încă nici un bine. Deci zice că Avraam a ascultat cu cre-

TÎLCUIREA EPISTOLEI CĂTRE EVREI

1 Despre Noe, înţeleptul Sirah scrie acestea: „Noe s-a aflat desăvîrşit şi drept în vre
mea mîniei Domnului şi a ajuns să fie împăcarea neamului omenesc. Pentru aceea a ră
mas rămăşiţă pe pămînt cînd s-a făcut potopul” (Sirah 44:17, 18). (n. aut.)

2 Iar Teodorit zice: „Noe «a osîndit lumea», căci el singur dintre toţi aceia a călătorit 
pe calea cea dreaptă. Şi -  zice -  «s-a făcut moştenitor al dreptăţii celei după credinţă», 
fiindcă el nu şi-a petrecut vieţuirea după Lege, ci a dobîndit cele negrăite făcîndu-se pă
zitor al credinţei.” Iar Avva Macarie zice despre Noe acestea: „Noe -  fiind de cinci sute 
de ani cînd i s-a poruncit de către Dumnezeu să lucreze corabia, Dumnezeu făgăduind 
să aducă potop asupra lumii -  Noe aşadar împlinise şase sute de ani [cînd a terminat-o], 
răbdînd îndelung o sută de ani şi întru nimic îndoindu-se dacă Dumnezeu va face ori nu 
cele zise. Ci, încredinţîndu-se o dată desăvîrşit că Dumnezeu va face fără îndoială ceea 
ce a zis, şi aşa de ales fiind cu jertfa întru credinţă, în suferire şi întru îndelunga-răbdare, 
s-a mîntuit singur cu casa lui, păzind porunca cu curăţie” (cuvîntul al nouălea, capitolul 
5) (n. aut.).
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dinţă şi I s-a supus lui Dumnezeu cînd i-a poruncit să îşi lase patria şi să 
meargă în pămîntul Hanaan, astfel: „Ieşi din pămîntul tău, şi din rudenia 
ta şi din casa tatălui tău şi mergi în pămîntul pe care ţi-1 voi arăta” {Face
rea 12:1). Căci pe cine altul îl văzuse mai înainte Avraam să-şi lase patria 
lui, ca să-i urmeze aceluia? Cu adevărat, pe nimeni! Căci Tara, tatăl lui, era 
slujitor la idoli, fiindcă nu ascultase pe Prooroci. Drept aceea, a-L asculta 
pe Dumnezeu ca adevărat a fost cu totul al credinţei sale, pentru bunătăţile 
făgăduite, dar nearătate, el lăsînd bunătăţile pe care le avea în mînă.’

neştiind încotro merge.

Chiar dacă am socoti că Avraam ştia unde merge, totuşi cine l-a silit 
să se lepede de cele gata şi să le vîneze pe cele negata? Dar el nici nu ştia 
unde este pămîntul la care fusese chemat de Dumnezeu.

9. Prin credinţă, a nemernicit în pămîntul făgăduinţei ca întru unul 
străin,

întru pămîntul făgăduit de Dumnezeu lui şi seminţiei sale, Avraam a 
locuit ca întru unul străin. Cum „ca întru unul străin”? Aşa, căci pînă şi 
mormîntul Sarrei, femeia sa, l-a cumpărat de la Efron Heteul, locuitor al 
pămîntului aceluia, precum zice Scriptura: „«Argintul ţarinei ia-1 de la 
mine şi-mi voi îngropa mortul [...].» Şi i-a plătit Avraam lui Efron argin
tul pe care l-a zis în urechile fiilor lui Het, patru sute de didrahme (adică 
drahme îndoite) de argint, ales de neguţători” {Facerea 23:13). Aşadar, 
cumpărînd mormîntul Sarrei, Avraam nu s-a stăpînit în cugetul său [de 
îndoială], ca să zică: Dumnezeu mi-a făgăduit lucruri neadevărate! -  ci a 
crezut fără îndoială că Dumnezeu, Care îi făgăduise, îi va da pămîntul 
acela negreşit.

locuind în corturi 1

1 Iar că Avraam a crezut în Dumnezeu prin buna rînduială a făpturilor, vezi la subîn- 
semnarea şi tîlcuirea zicerii „ [ ...] căci, aşa cum voi nu v-aţi supus cîndva [.. .]” {Romani 
11:30). Despre Avraam, înţeleptul Sirah zice acestea: „Avraam a fost marele părinte al 
multor neamuri şi nu s-a aflat altul asemenea lui întru mărire, ca unul care a păzit legea 
Celui Preaînalt. Şi a făcut legămînt cu el, şi în trupul său a pus legămînt, şi în ispită s-a 
aflat credincios” (Sirah 44:20-22). (n. aut.)
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Zice: Într-atît de înstrăinat a locuit Avraam în pămîntul făgăduinţei, 
încît nici locaş zidit nu avea într-însul, ci trăia în colibe şi în corturi, însu
şire ce este a oamenilor străini, a celor ce se mută dintru un loc întru altul 
fiindcă nu au loc al lor pe care să-l locuiască.

cu Isaac şi cu Iacov, împreună-moştenitorii aceleiaşi făgăduinţe.

Zice: Şi Isaac, fiul lui Avraam, şi Iacov, nepotul lui şi fiul lui Isaac, şi 
aceştia -  zic -  au locuit în pămîntul făgăduinţei ca întru unul străin. Căci 
Isaac se zavistuia de Filistenii care locuiau în pămîntul acela şi se nedrep
tăţea de către oamenii lui Avimeleh, împăratul Filistenilor, care i-a luat 
nu numai puţurile pe care le făcuse1, ci chiar şi femeia {Facerea 26). Iar 
Iacov nu numai că a fugit din casa tatălui său Isaac de frica fratelui său 
Isav, dar cînd s-a întors din Mesopotamia a cumpărat locul în care şi-a în
fipt corturile: „Întorcîndu-se Iacov din Mesopotamia şi ajungînd cu bine 
la Salem, o cetate în ţinutul Sichem, din pămîntul Hanaan, a tăbărît îna
intea cetăţii. Apoi şi-a cumpărat partea ţarinei pe care era cortul său, cu o 
sută de kesite, de la fiii lui Hemor, tatăl lui Sichem” {Facerea 33:18, 19). 
Şi o dată mergea la Vetil, iar altă dată se găsea la Efrata, neavînd aşezare 
întru un loc, ca un nemernic şi străin. Şi -  fiind împreună-moştenitori ai 
aceleiaşi făgăduinţe ca şi bunicul şi tatăl lor Avraam, căruia Dumnezeu îi 
zisese: „Şi-i voi da ţie şi seminţiei tale de după tine pămîntul întru care 
nememiceşti, tot pămîntul Hanaan” {Facerea 17:18) -  Isaac şi Iacov nu 
s-au arătat necredincioşi în gîndul lor, ci au crezut că Dumnezeu le va da 
pămîntul acela lor.

10. Căci aştepta cetatea întemeiată

Zice: Avraam şi urmaşii lui, adică fiul şi nepotul, locuiau în pămîntul 
făgăduinţei ca străini şi nemernici, în colibe şi în corturi fără stare şi te
melie, pentru că aşteptau să primească cetatea cerească, aceea cu temelii 
adevărate, totdeauna întărite, care nu putrezesc niciodată. De aceea şi 
Dumnezeu, văzîndu-i că defăimau făgăduinţele bunătăţilor pămînteşti, a 1

1 Căci Sfînta Scriptură zice cum, pe cînd împărăţea Avimeleh, Filistenii astupau cu 
pămînt puţurile lui Isaac, pe care le deschisese Avraam, tatăl său: „Şi l-au zavistuit pe el 
Filistenii, şi toate puţurile pe care le săpaseră slugile tatălui său le-au astupat şi le-au 
umplut cu pămînt” {Facerea 26:14). (n. aut.)
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întîrziat şi a gătit a li le da pe acelea mai mari, cereşti, pe care erau vred
nici a le lua, iar nu pe acelea pămînteşti, înjosite. Prin urmare, dacă Patri
arhii aceia defăimau făgăduinţa pămîntului, dorind-o pe aceea cerească, 
atunci cum doriţi pămîntul voi, Creştinii, care aţi luat făgăduinţa cereas
că? Cum nu vă ruşinaţi a dori cele pămînteşti, iar nu pe acelea cereşti?

al cărei meşter şi ziditor este Dumnezeu.

O, minune! Ce mare laudă este cetăţii celei cereşti a-L avea ca arhitect 
şi ziditor pe însuşi nemărginit-înţeleptul Dumnezeu!1

11. Prin credinţă, stearpă fiind, şi Sarra însăşi

Zicerea aceasta a lui Pavel e spre ruşinare, ca şi cum le-ar zice credin
cioşilor Evrei aşa: Chiar şi femeia, care din fire este neputincioasă, a cre
zut făgăduinţa lui Dumnezeu, iar voi -  bărbaţi fiind, cu fire puternică -  
nu credeţi?! Drept aceea, nu vă ruşinaţi a vă arăta mai mici la suflet decît 
o femeie? Dar cum a crezut Sarra, de vreme ce a rîs? Cu adevărat a cre
zut, chiar dacă a rîs! Căci, după ce a fost înfruntată de Dumnezeu pentru 
că rîsese, s-a temut, şi temerea acestea către Dumnezeu este naştere a 
credinţei.2 Aşadar a crezut că Cel ce vorbea cu dînsa era mare, şi minunat 
şi mai presus de hotarele firii omeneşti, căci Scriptura zice aşa: „Şi a zis 
Domnul către Avraam: Ce este că a rîs Sarra întru sine, zicînd: Oare cu 
adevărat voi naşte? Iar eu am îmbătrînit [...]. Şi a tăgăduit Sarra, zicînd: 
Nu am rîs! -  căci s-a temut. Şi a zis ei: Ba, ci ai rîs!” {Facerea 18:13).

a luat putere spre aruncarea seminţei

1 Iar Teodorit zice şi el că „nu doreau de cele ce se fac, ci le pofteau pe cele viitoare. 
Căci doar acelea sînt adevărate şi stăruitoare. Căci, prin «temelii», însemnează stârnirea, 
iar «cetate» nefăcută de mînă a numit petrecerea din ceruri. Aceasta a zis-o încă şi întru 
cele de mai înainte: «Căci nu în Sfintele cele făcute de mîini a intrat Hristos, ci întru 
însuşi cerul».” (n. aut.)

2 Pentru aceasta a zis Sfîntul Isaac: „Frica lui Dumnezeu este începutul faptei bune. 
Ea se mai numeşte însă naştere a credinţei şi se seamănă în inimă cînd mintea se depăr
tează de răspîndirea lumii” (Cuvîntul întîi). Zice însă şi Teodorit: „Căci Sarra a rîs mai 
întîi cu adevărat, neştiind firea Celui ce făgăduia şi cunoscînd hotarele firii omeneşti, 
căci nu numai bătrîneţea îi oprea naşterea, ci şi vătămarea pîntecelui. în urmă apoi, 
aflînd Cine este fagăduitorul, a crezut şi a născut precum a crezut.” (n. aut.)
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Adică s-a împuternicit spre a primi şi a ţine sămînţa lui Avraam arun
cată într-însa. Sau, zice că a aruncat sămînţa ei, pe care fizicii care au 
cercetat cu de-amăruntul cele de acest fel ale firii zic că şi femeia o 
scoate din sine.1

şi a născut afară de vremea vîrstei,

Mai sus, Apostolul a zis că Sarra era stearpă, iar acum zice şi că a năs
cut afară de vremea vîrstei sale, fiindcă era bătrînă de 90 de ani. „Se va 
naşte -  zice -  fiul celui de 100 de ani? Şi Sarra va naşte, de 90 de ani fi
ind?” {Facerea 17:17). Drept aceea, Sarra avea îndoită împiedicare de a 
naşte: şi de la fire, fiind stearpă, şi de la vîrstă, căci era bătrînă.

pentru că L-a socotit credincios pe Cel ce-i făgăduise.

Zice: Sarra a născut pentru că-L socotea „credincios”, adică adevărat, pe 
Cel ce-i făgăduise că are să nască fiu, căci zice: „Iată, la anul în vremea 
aceasta Mă voi întoarce către tine şi Sarrei îi va fi un fiu” {Facerea 18:10).

12. Pentru aceea, dintr-un singur om, şi acela ca şi mort, s-au 
născut atîţia urmaşi -  mulţi „ca stelele cerului şi ca nisipul cel 
fără de număr de la ţărmul mării".

1 Pentru aceasta, Gheorghe Coresi zice că firea are trebuinţă de patru lucruri spre a 
înfiinţa om: de zămislire, de închipuire, de mişcare şi de săvîrşire. Şi zămislirea se face 
adică din sămînţa bărbatului şi din sămînţa femeii, şi se isprăveşte în şase sau în cinci 
zile. Şi poate pentru aceasta zice Sfinta Scriptură că fraţii şi rudele Revecăi au binecu- 
vîntat-o pe ea aşa: „Sora noastră eşti, să te faci în mii şi în zeci de mii şi să moştenească 
sămînţa ta cetăţile potrivnicilor” {Facerea 24:60). Iar închipuirea pruncului este o 
însemnare a tuturor mădularelor, după forma, felul şi alcătuirea lor. Şi pruncii de parte 
bărbătească se închipuie în treizeci, în treizeci şi cinci sau în patruzeci de zile; iar cei de 
parte femeiască în patruzeci de zile. Iar mişcarea celor de parte bărbătească se face la 
trei luni sau la o sută de zile, iar la aceia de parte femeiască la patru luni. De multe ori 
însă mişcarea pruncului se face la şaptezeci de zile sau optzeci. Iar desăvîrşirea prun
cului se face în două sute douăzeci, două sute patruzeci sau două sute şaptezeci de zile 
şi îndeobşte atunci pruncul poate fi viu pînă la naşterea sa. Şi pruncul se hrăneşte şi ră
suflă prin buric, după Hipocrat. Toate acestea însă nu I-au urmat Izbăvitorului de păcat, 
lui Hristos, El nefiind legat cu păcatul strămoşesc şi nefiind zămislit prin sămînţă. De 
aceea, El îndată S-a închipuit” (în cartea sa teologică), (n. aut.)
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Zice: Nu numai aceasta a putut face credinţa, a naşte Sarra, ci a născut 
pe atîţia cît nici femeile cele bine-născătoare nu pot a-i naşte.1 Drept 
aceea, minunile sînt două. Dar cum au fost fiii lui Avraam „nenumăraţi”, 
de vreme ce s-au numărat de atîtea ori?2 Răspundem că Apostolul şi car
tea Facerii scrisă3 de Moisi au zis aceasta fie cu covîrşire -  după obiceiul 
Scripturii, care scrie la Numeri că iscoadele ziceau către norod: „Acolo 
am văzut atîţia uriaşi şi eram înaintea lor, ca lăcustele” (Numeri 13:33); 
fie i-au numit pe fiii lui Avraam „nenumăraţi” pentru cei ce au să se nas
că din acela după moştenire pînă la sfîrşitul lumii.

13. întru credinţă au murit aceştia toţi, neluînd făgăduinţele,

Două lucruri sînt vrednice de întrebare şi de nedumerire la zicerea 
aceasta. Unul, că Pavel a zis mai sus despre Enoh că „s-a mutat pentru a 
nu vedea moartea”, iar acum zice că toţi aceştia au murit!? Al doilea, 
acum zice aici că Patriarhii „n-au luat făgăduinţele”, după ce a zis că 
Avei încă trăieşte, fiind slăvit de toţi, că Enoh s-a mutat, că Noe a luat 
plată, izbăvindu-se de potop cu toată familia sa şi numindu-se „Drept”, şi 
că Avraam a născut fiu din Sarra!? La care noi răspundem şi zicem des
pre lucrul cel dintîi că prin „au murit aceştia toţi, să înţelegi, cititorule, că 
toţi afară de Enoh, care nu a văzut moartea. Iar acest „n-au luat făgădu
inţele” să înţelegi că se zice într-adevăr pentru toţi Patriarhii aceştia. 
Fiindcă Dumnezeu e un dătător atît de mare şi de bogat, îneît nu a răsplă
tit toate plăţile pentru marea nevoinţă şi pentru faptele bune arătate de

1 După Teodorii, Apostolul vorbeşte aici nu numai pentru Sarra, ci şi pentru Avra
am, căci zice aşa: ,,«Dintr-un singur om», adică Avraam. Iar de-i vom înţelege a fi 
amîndoi acel «unul», nu vom greşi, căci zice: «vor fi amîndoi un trup» {Facerea 2). 
Drept aceea, zicerea «dintru unul», înseamnă aici «dintru o pereche». Iar mulţimea oa
menilor care s-au născut din aceştia «ca stelele» nu se înţelege fără mijlocire, ci cu 
mijlocire, adică prin strănepoţii lui Avraam şi ai Sarrei.” (n. aut.)

2 De două ori s-au numărat fiii lui Israil: mai întîi de către Moisi şi de Aaron, în luna 
a doua după ce au ieşit din Egipt, partea bărbătească de la 20 de ani în sus, precum se 
vede în capitolele 1, 2, 3 şi 4 ale Numerilor, iar a doua oară de împăratul David, precum 
se vede în Cartea a 2-a a împăraţilor, la capitolul 24. (n. aut.)

3 Căci aşa e scris într-însa: „«Caută dar în sus la cer şi vezi dacă vei putea număra 
stelele.» Şi a zis: «Aşa va fi seminţia ta»” {Facerea 15:5). Şi iarăşi: „Şi voi face semin
ţia ta ca nisipul pămîntului. Dacă poate cineva număra nisipul pămîntului, şi seminţia ta 
o va număra” {Facerea 13:16). (n. aut.)
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Patriarhii arătaţi mai sus, atunci cînd i-a dat lui Avei slava de la oameni, 
lui Enoh mutarea, lui Noe izbăvirea de potop iar lui Avraam naştere de 
fii; ci dăruirile şi bunătăţile acestea date numiţilor Patriarhi au fost ca o 
înainte-gustare şi arvună a acelor făgăduinţe adevărate şi cereşti pe care 
le va da în viaţa viitoare. Iar arvunele acestea s-au dat de Dumnezeu sfin
ţilor şi drepţilor de mai sus pentru noi, cei împuţinaţi la suflet, ca, de la 
bunătăţile acestea de acum date lor, să credem şi pentru cele viitoare ce 
au să li se dea. Iar lor le sînt gătite alte bunătăţi atît de mari şi de multe, 
încît nici „nu s-au suit vreodată la inimă de om”, precum zice acelaşi 
Apostol (7 Corinteni 2:9). Pe care încă nu le-au luat, ci au să le ia în cea
laltă viaţă. Pentru aceasta a zis şi Domnul, în Evanghelie, că: „Adevărat 
grăiesc vouă: Nu este nimeni care şi-a lăsat casă, sau fraţi, sau surori, sau 
mamă, sau tată, sau copii, sau ţarine pentru Mine şi pentru evanghelie, şi 
să nu ia însutit -  acum, în vremea aceasta de prigoniri -  case, şi fraţi, şi 
surori, şi mame, şi copii şi ţarine, iar în veacul ce va să vină, viaţă veş
nică” (Marcu 10:29).'

ci de departe văzîndu-le, şi îmbrăţişindu-le pe acestea

Cu aceste cuvinte, Apostolul arată în chip ascuns că Avei, Enoh, Avra
am, Isaac, Iacov şi ceilalţi Patriarhi au văzut de departe tainele împărăţiei 
cerurilor, ale învierii şi ale bunătăţilor celor negrăite acum, dar grăite 
pentru veacul cel viitor; şi „le-au îmbrăţişat”, adică s-au bucurat că le văd. 
A zis aceasta de la metafora celor ce călătoresc pe mare, care, văzînd de 
departe cetăţile dorite, se îndulcesc de dînsele cu oraţie chiar mai înainte de 
a intra într-însele şi de a le dobîndi trupeşte. Sau, Pavel înţelege aici că 
Avraam şi strămoşii lui nu au luat făgăduinţele făcute lor de Dumnezeu 
pentru moştenirea pămîntului făgăduinţei, însă le-au văzut de departe cu 
mulţi ani înainte, adică mai înainte de patru sute. Pentru că strănepoţii lor 
aveau să le moştenească după ce s-au slobozit din robia Egiptului. însă 
această tîlcuire nu se potriveşte la cuvîntul zis de Pavel mai sus, anume că 
„întru credinţă au murit toţi aceştia”, fiind potrivită numai la Avraam, la 
Isaac, la Iacov şi la cei doisprezece Patriarhi născuţi dintr-înşii.1 2

1 încă şi Icumenie zice că aceste bunătăţi ale pămîntului s-au dat drepţilor de mai sus 
ca adăugire, nu ca plată a faptelor lor bune şi ale dreptăţii lor. (n. aut.)

2 Şi Icumenie zice că unii înţeleg că Avraam, Isaac şi Iacov se bucurau văzînd dina
inte întoarcerea din Egipt în pămîntul făgăduinţei a strănepoţilor lor. Dar socotinţa
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şi mărturisind că sînt străini şi nemernici pe pămînt.

Zice: Avraam, Isaac şi Iacov au mărturisit că sînt străini nu numai de 
pămîntul făgăduinţei, adică de Palestina, ci şi de toată lumea. De aceea 
nici nu-L rugau pe Dumnezeu să primească pămîntul acela, căci nu erau 
vrednici doar de el, ci şi de cer. Iar strănepoţii lor au luat pămîntul făgă
duinţei, pentru că de pămînt erau ei vrednici. Iar Avraam s-a mărturisit pe 
sine-şi străin şi nemernic înaintea Heteilor, care locuiau în Palestina, zi- 
cînd către dînşii aşa: „Străin şi nemernic sînt eu la voi. Daţi-mi dar loc de 
mormînt cu voi, ca să-mi îngrop mortul” (Facerea 23:4). Despre aceasta 
zicea către Iudei şi Ştefan, întîiul mucenic, vorbind de Avraam: „Şi nu i-a 
dat lui (Dumnezeu) moştenire nici un pas de picior” (Fapte 7:5). Şi nu 
numai Avraam, ci toţi Drepţii cei vechi şi Patriarhii erau aşa, precum 
mărturiseşte David, zicînd: „Nemernic sînt eu pe pămînt şi străin, ca toţi 
părinţii mei” {Psalm 28:12).

14. Căci cei ce zic unele ca acestea arată că îşi caută patrie.
15. Şi, dacă pomenea de aceea din care ieşiseră, ar f i  avut vreme să 

se întoarcă.
16. Dar acum ei o doresc pe aceea mai bună, adică pe aceea 

cerească.

Zice: Mărturisind că sînt străini de pămîntul acesta, Patriarhii şi Drep
ţii de mai sus arată că îşi caută patrie.1 Să vedem aşadar ce fel de patrie 
caută? Pe aceea pămîntească pe care o lăsaseră, cum lăsase şi Avraam 
Mesopotamia? însă, dacă ar fi căutat-o pe aceea, aveau vreme şi sloboze
nie să se întoarcă iarăşi la dînsa şi să o dobîndească. Dar, de vreme ce nu 
s-au întors, este arătat că nu caută patria cea pămîntească şi că nu aceea 
era patria lor cu adevărat, ci doreau o alta mai bună, adică pe aceea ce-

aceasta e necuvenită. Deci zicem că acestora li s-a bine-vestit prin Sfîntul Duh împărăţia 
cerurilor şi cîte a propovăduit Hristos. Fiindcă, de nu li s-ar fi bine-vestit lor acestea, 
cum s-ar fi numit pe sine „străini şi nemernici”? Pentru că nu au zis acestea dorindu-şi 
patrie pămîntească; căci, de ar fi dorit-o, ar fi fost cu neputinţă să se întoarcă iarăşi ia 
dînsa, iar de aici e arătat că doreau cerul. (n. aut.)

1 Despre aceasta a zis şi Teodorit: „Cei ce se numesc pe sine «străini» arată că nu ju
decă a fi al lor nimic din cele ce sînt acum, ci doresc alte lucruri. Aceasta şi Domnul a 
zis-o: «Dacă întru cel străin nu v-aţi făcut credincioşi, pe al vostru cine vi-1 va da 
vouă?» {Luca 16:12).” (n. aut.)
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rească, pentru care nu era încă vremea potrivită a o lua şi a se îndulci de 
dînsa, căci nu venise încă Hristos ca să arate intrarea în cer.

De aceea, Dumnezeu nu Se ruşinează de dînşii a Se numi 
„Dumnezeul lor”,

. Zice: Dumnezeu îi are pe Avraam, pe Isaac şi pe Iacov atît de mari 
; pentru fapta lor bună, încît El -  Care este Dumnezeu a toată lumea, atît al 
-cerului simţit, cît şi al celui nevăzut şi gîndit -  nu Se ruşinează a Se numi 
pe Sine „Dumnezeu al lor”, cu chip mai deosebit şi mai drept, ci e ca şi 
cum S-ar lăuda cu Patriarhii aceştia. Aşa zice şi către Moisi, cînd acela 
L-a întrebat care e numele Lui: „Domnul Dumnezeul părinţilor voştri, 
Dumnezeul lui Avraam, şi Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov. 
Acesta îmi e numele veşnic şi pomenirea în neamul neamurilor” {Ieşirea 
3:15). Căci prin aceste cuvinte Dumnezeu arată că aceia erau de o cinste cu 
toată zidirea împreună. Sau -  mai bine zis -  că Dumnezeu Se numeşte 
„Dumnezeu al lumii celei simţite” ca Făcător şi Domn al lumii, deci 
„Dumnezeu, şi Făcător şi Domn al tuturor oamenilor”, [nu numai al Evrei
lor]; iar „Dumnezeu al lui Avraam, al lui Isaac şi al lui Iacov” Se numeşte 
ca prieten al lor, aceasta fiind mult mai mare în vrednicie decît aceea.

căci le-a gătit lor cetate.

Zice: Intr-atît nu Se ruşinează, ci Se împodobeşte Dumnezeu cu Patri
arhii de mai sus, şi atît îi are de prieteni ai Săi, încît le-a şi gătit cetatea pe 
care o doreau, adică pe aceea din ceruri.1

17. Prin credinţă l-a adus Avraam (jertfă) pe Isaac cînd a fost ispitit.

Avraam s-a arătat mai mare în credinţă decît toţi Patriarhii şi Drepţii, 
căci în pricina lui se lupta nu numai firea, ci şi cuvîntul lui Dumnezeu se 
lupta cu porunca lui Dumnezeu. Fiindcă acelaşi Dumnezeu Care îi zisese 
mai înainte: „Şi-ţi voi da ţie şi seminţiei tale după tine pămîntul pe care 
locuieşti” {Facerea 17:18), tot Acela i-a poruncit pe urmă aşa: „După

1 Iar Teodorit tîlcuieşte zicerea aceasta aşa: „Nu le-a gătit vreo zidire oarecare, ci pe
trecerea în ceruri, căci şi după puţin zice aceasta: «Ci v-aţi apropiat de muntele Sionului 
şi de cetatea Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul ceresc” {Evrei 12:22). (n. aut.)
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acestea, Dumnezeu l-a ispitit pe Avraam şi i-a zis: «Avraame, Avraame!» 
Iar el a răspuns: «Iată-mă!» Şi Dumnezeu i-a zis: «Ia-1 pe fiul tău, pe 
Isaac, pe singurul tău fiu, pe care-1 iubeşti, şi du-te în pămîntul Moria şi 
adu-1 acolo ardere de tot pe un munte pe care ţi-1 voi arăta Eu” (Facerea 
22:1, 2). De aceea zice că Avraam „a fost ispitit”, adică cercat, de Dum
nezeu. Dar nu pentru că Dumnezeu ar fi avut trebuinţă de cercarea 
aceasta ca să cunoască fapta bună şi credinţa lui Avraam, ci pentru ca noi 
să cunoaştem credinţa şi dragostea lui către Dumnezeu arătate prin cer
care şi prin fapte.1 Şi însemnează că ispitele sînt atît de folositoare, încît 
nu numai că Dumnezeu îngăduie a fi ispitiţi robii săi cei credincioşi de 
către alţii, dar şi El însuşi îi ispiteşte, ca să-i arate mai aleşi.

Aducea jertfă pe fiul său unul născut cel ce primise făgăduinţele! -
18. către care grăise Dumnezeu: „Căci întru Isaac ţi se va chema ţie 

sămînţă” (Facerea 21:12) -  socotind că puternic este Dumnezeu 
a ridica şi din morţi.

Aceasta a fost isprava cea mai mare a lui Avraam! Căci -  deşi nu avea 
alt fiu prin care să nădăjduiască a veni întru sfîrşit făgăduinţa lui Dumne
zeu, aceea că întru Isaac se va înmulţi seminţia lui, ci avea numai unul -  
cu toate acestea I l-a adus jertfa lui Dumnezeu. Şi din care faptă bună a sa 
l-a adus? Din multa credinţă către Dumnezeu, crezînd că Dumnezeu 
poate să-l scoale din morţi pe fiul său după ce s-ar fi înjunghiat, şi astfel 
să-Şi împlinească făgăduinţa de a-i înmulţi seminţia prin Isaac. Dar cum 
a fost Isaac „singur născut”, de vreme ce Avraam a avut şi alt fiu, pe Is
mail? Răspundem că, după cuvîntul făgăduinţei, Isaac era singur născut, 
el fiind „sămînţa”, nu Ismail: „întru Isaac -  zice -  ţi se va chema ţie să
mînţă” {Facerea 21:12).

19. Drept aceea, l-a adus pe acesta întru pildă.

1 Iar Sfîntul Marcu Postnicul zice: „Dumnezeu îl «ispitea» pe Avraam, adică îl zolea 
spre folos, nu pentru a cunoaşte cine este, căci Cel ce le ştie pe toate mai înainte de 
facerea lor îl ştia, ci pentru a-i da prilejuri de credinţă desăvîrşită” {Despre cei ce soco
tesc că se îndreptează din fapte, capitolul 203). Iar ce se numeşte „ispită” ascultă-1 pe 
acelaşi Marcu zicînd: „Tot necazul vădeşte pornirea voii ori în dreapta, ori în stînga. 
Pentru aceasta, ispita se numeşte şi «necaz întîmplător», care pune la încercare voile as
cunse ale cuiva” (la fel, capitolul 204). (n. aut.)
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Ce vrea să zică aceasta: „întru pildă”? E în loc de: „închipuire spre do
vada tainei lui Hristos”. Căci -  aşa cum atunci Isaac s-a izbăvit de jun- 
ghiere, iar berbecele s-a junghiat -  tot astfel şi unul Hristos, fiind Dum
nezeu şi om, S-a jertfit pentru noi după omenire, iar după dumnezeire a 
rămas nepătimitor. Zicerea aceasta se înţelege însă şi după alt chip, 
anume că Avraam a fost chip al Dumnezeu-Părintelui, iar Isaac al Fiului 
lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu-Părintele -  voind să iconomisească 
această taină mare şi mai presus de minte, dîndu-L pe Fiul Său pentru 
mîntuirea noastră, şi fiind foarte iubitor de oameni -  nu a voit să îl dea ca 
pe un dar al Său, ci ca şi cum ar fi răsplătit o datorie. Ca şi cum ar zice: 
Jertfindu-L pe Fiul Meu pentru firea omenească, nu-i dau acesteia nici un 
lucru nou, căci şi Avraam l-a suit pe fiul său în munte ca să-l jertfească 
din dragoste pentru Mine. Prin urmare -  zice -  întorc şi plătesc acea da
torie, nu fac un dar. Sau, zicerea „întru pildă” se înţelege în loc de: 
Avraam a adus „întru pildă” un berbece, adică l-a luat pe fiul său viu dînd 
împotrivă berbecele ce s-a junghiat, care a fost „pildă”, deci „chip”, în lo
cul lui Isaac.1

20. Prin credinţa pentru cele viitoare i-a blagoslovit Isaac pe Iacov şi 
pe Isav.

Căci din ce altceva le făgăduia Isaac fiilor săi atîtea bunătăţi pe cînd îi 
blagoslovea, de vreme ce şedea în pămînt străin, decît numai din credinţa 
că Dumnezeu le va da lor cele făgăduite? Dar ce va să zică „pentru cele 
viitoare”? Adică pentru cele ce vor să fie în veacul viitor (fiindcă drepţii 
aceia cunoşteau că are să se facă înviere morţilor şi răsplătire a faptelor,

1 Iar Fotie zice că „l-a adus întru pildă” se poate înţelege şi aşa, anume că Avraam 
l-a dobîndit înapoi pe Isaac pentru că acesta a arătat mare supunere, ascultare şi credin
ţă, care biruiau legile firii, dar nu l-a dobîndit tot astfel precum l-a adus, ci cu o mare 
adăugire şi învrednicire a credinţei lui, căci l-a luat purtînd acela pilda şi asemănarea 
Fiului lui Dumnezeu. Căci credinţa poate isprăvi unele ca acestea. Sau, se înţelege şi 
aşa, după acelaşi Fotie: Dumnezeu l-a adus pe Isaac întru pilda şi mijlocirea berbecelui, 
adică Dumnezeu a primit jertfa lui Avraam ca şi cum s-ar fi săvîrşit după alegerea şi 
osîrdia credinţei lui. Iar Teodorii zice: ,,«L-a adus întru pildă», adică în simbol şi întru 
închipuirea învierii. Căci, jertfindu-se cu osîrdia tatălui său, Isaac a înviat la glasul Celui 
ce a oprit junghierea. Şi întru aceasta s-a însemnat şi chipul mântuitoarei patimi, pentru 
care şi Domnul zicea Iudeilor: «Avraam, părintele vostru, se bucură să vadă ziua Mea, 
şi a văzut-o şi s-a bucurat» (loan 8:56).” (n. aut.)
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şi prin urmare blagosloveniile lor se luau în chip gînditor, pentru bunătăţi 
duhovniceşti. Sau, aceasta se înţelege şi pentru bunătăţile pămîntului pe 
care urmau să le ia fiii lui ori cei ce urmau a se naşte din fiii lui. Căci aşa 
a zis Isaac către Iacov, blagoslovindu-1: „Deie-ţi Dumnezeu din rouă ce
rului şi din grăsimea pămîntului şi mulţime de grîu şi de vin! Şi să-ţi slu
jească ţie neamuri şi să ţi se închine stăpînitori! Şi să te faci domn al fra
telui tău şi să ţi se închine ţie fiii părintelui tău! Şi cel ce te va blestema 
să fie blestemat! Iar cel ce te va binecuvînta binecuvîntat fie!” {Facerea 
27:28). Iar către Isav a zis acestea: „Iată, din grăsimea pămîntului va fi 
locuinţa ta şi cerul îţi va trimite rouă sa; cu sabia ta vei trăi şi fratelui tău 
vei sluji” (la fel, 39, 40). Şi Apostolul îl pune pe Iacov înaintea lui Isav 
ca pe un îmbunătăţit şi pentru că Iacov a luat întîia naştere, aceea a lui 
Isav, [dîndu-i în loc] pîinea şi fiertura lintei {Facerea 25:34), fiind prin 
unnare vrednic a se rîndui înaintea aceluia întru toate.

21. Prin credinţă Iacov, cînd a fost să moară, a binecuvîntat pe 
fiecare din fiii lui Iosif şi s-a închinat la vîrful toiagului său 
(Facerea 47:31).1

1 După Scriptură, Iacov mai întîi s-a închinat la vîrful toiagului său şi apoi şi-a bla
goslovit fiii. Căci, la capitolul 47:29-31 al Facerii, sînt scrise acestea: „Apoi, venindu-i 
lui vremea să moară, Israil a chemat pe fiul său Iosif şi i-a zis: «De am aflat har în ochii 
tăi, pune-ţi mîna pe coapsa mea şi jură că vei face milă şi dreptate cu mine, să nu mă în
gropi în Egipt! Cînd voi adormi ca părinţii mei, mă vei scoate din Egipt şi mă vei 
îngropa în mormîntul lor!» Iar Iosif a zis: «Voi face după cuvîntul tău!» Iacov însă a zis: 
«Jură-mi!» Şi i s-a jurat Iosif. Atunci, Israil s-a închinat la vîrful toiagului său.” Iar la 
capitolul 48:15, 16 se zice: „Şi Israil i-a blagoslovit (pe fiii lui Iosif), zicînd: «Dumne
zeul, înaintea Căruia au umblat părinţii mei Avraam şi Isaac -  Dumnezeul ce m-a călău
zit de cînd sînt şi pînă în ziua aceasta, îngerul ce m-a izbăvit pe mine de tot răul -  să bi- 
necuvînteze pruncii aceştia, să poarte ei numele meu şi numele părinţilor mei Avraam şi 
Isaac şi să crească din ei mulţime mare pe pămînt!" Şi iarăşi: „Şi din el (din Manase) va 
ieşi un norod şi el va fi mare, dar fratele lui mai mic va fi mai mare decît el şi din sămîn- 
ţa lui vor ieşi noroade nenumărate” (Facerea 48:19). însă Dumnezeiescul Apostol le-a 
pus pe acestea schimbate -  făcînd forma cuvîntului pe dos, adică pe cel din urmă punîn- 
du-1 întîi -  ca un înţelept ce era. Zice însă şi dumnezeiescul Ghenadie că, de vreme ce 
Iacov s-a bucurat şi a luat încredinţare de Îngăduinţe (sau, precum zice Teodorii: de vreme 
ce s-a bucurat pentru făgăduinţa dată lui de Iosif, că îl va îngropa în mormîntul părinţilor 
lui), [Iacov aşadar] a voit să-I mulţumească lui Dumnezeu. Şi, socotind că nu e lucru 
binecuvîntat a-I mulţumi lui Dumnezeu zăcînd pe pat, s-a silit pe sine să se scoale şi,
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Fii ai lui Iosif au fost Manase şi Efrem, Manase fiind întîi, iar Efrem al 
doilea. Iar Iacov l-a blagoslovit pe Efrem, pe cel de-al doilea, cu binecu- 
vîntări mai mari şi cu punerea schimbată a mîinilor, întorcîndu-şi peste el 
mîna dreaptă. Şi aşa de tare a crezut că i se vor împlini bunele cuvîntări şi 
că seminţia lui Effem va împărăţi în Samaria peste cele zece seminţii ale 
lui Israil, încît a arătat aceasta şi prin lucruri. Căci i s-a închinat lui Iosif1, 
mai-nainte închipuind închinăciunea ce urma a i se face lui Efrem, celui 
născut din Iosif, de către tot norodul lui Israil, adică de cele zece seminţii. 
Dar cum şi în ce chip s-a închinat? „La vîrful toiagului său”, adică reze- 
mîndu-se asupra toiagului, din pricina bătrîneţii. Unii (cum e Evsevie) zic 
însă că Iacov s-a închinat la vîrful toiagului lui Iosif, arătînd cu aceasta 
schiptrul împărăţiei lui Efrem, fiului aceluia, căruia urma să i se închine 
acele zece seminţii.

22. Prin credinţă, săvîrşindu-se, Iosif a pomenit de ieşirea fiilor lui 
Israil şi le-a poruncit pentru oasele sale.

Acestea sînt scrise în Cartea Facerii·. „Şi a zis Iosif către fraţii săi: 
«Eu mor. Dar Dumnezeu vă va cerceta, şi vă va scoate din pămîntul 
acesta şi vă va duce în pămîntul pentru care Dumnezeul părinţilor noştri 
S-ajurat lui Avraam, şi lui Isaac şi lui Iacov.» La urmă a jurat Iosif pe fiii 
lui Israil, zicînd: «Dumnezeu are să vă cerceteze, dar voi să scoateţi oa
sele mele de aici!»” (Facerea 50:24, 25). Deci dumnezeiescul Apostol 
zice: Atît de mult a crezut Iosif că se vor slobozi Israiliţii din Egipt, încît 
i-a jurat să ia oasele lui împreună cu dînşii. Şi Iosif a făcut aceasta nu 
pentru că s-ar fi îngrijit de morminte (căci cum să nu fi ştiut cel ce era atît 
de înţelept că tot pămîntul este al Domnului?), ci ca să dea desăvîrşită în
credinţare norodului că făgăduinţa lui Dumnezeu se va împlini negreşit, 
că Israiliţii aveau să se slobozească într-adevăr şi că atît de plăcut lucru 
este lui Dumnezeu a nu rămîne ei în pămîntul Egiptului, pentru păgînăta- 
tea de acolo, încît nici chiar punerea oaselor sale în Egipt nu este plăcută 
lui Dumnezeu.

răzimîndu-se în toiag, s-a închinat lui Dumnezeu plecîndu-şi capul spre vîrful toiagului. 
Aşa s-a s-a închinat lui Dumnezeu şi David pe patul său (5 împăraţi 1:14).” (n. aut.)

1 Prin închinăciunea aceasta -  zice Teodorit -  s-a împlinit visul lui Iosif, care a văzut 
că soarele şi luna şi 11 stele se închinau lui, adică părintele său, maica sa şi fraţii săi (în 
Pentateuh, tomul 1). (n. aut.)
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23. Prin credinţă, născîndu-se, Moisi a fost ascuns trei luni de către 
părinţii săi, căci l-au văzut pe prunc frumos şi nu s-au temut de 
porunca împăratului

După ce a înşirat mai sus atîţia bărbaţi mari, care isprăviseră prin cre
dinţă atîtea lucruri minunate, Apostolul vorbeşte acum şi despre născăto
rii iui Moisi, care erau oameni umili, de jos, cu gîndul să-i ruşineze pe 
Creştinii mici în credinţă, arătîndu-le că se arată mai jos decît aceşti băr
baţi mari de suflet şi întăriţi în credinţă. Iar mai departe va aduce în mij
loc şi curve, ca să-i ruşineze mai tare pe aceştia. Deci aici spune pentru 
care pricină l-au ascuns pe Moisi născătorii lui vreme de trei luni, în ciu
da poruncii împăratului Faraon de a se omorî toţi pruncii de parte bărbă
tească ai Evreilor: „Căci a poruncit -  zice -  împăratul Egiptenilor moaşe
lor evreieşti: «Cînd le moşiţi pe Evreice şi sînt spre a naşte, de va fi parte 
bărbătească, omorîţi-1!»” (Ieşirea 1:15). Pentru ce nu s-au temut aşadar 
născătorii lui Moisi de porunca împăratului? E arătat că pentru credinţa 
lor că Dumnezeu va păzi pruncul. Şi, iarăşi, pentru ce au crezut că se va 
păzi pruncul? Pentru că l-au văzut frumos şi vesel la faţă, şi au crezut că 
Dumnezeu l-a hărăzit îndată, încă din scutece, cu darul Său dumnezeiesc. 
Căci unii zic cum născătorii lui voiau să-l arunce pe prunc în rîu, dar, 
fiindcă pruncul cu dar a zîmbit de rîs, nu l-au mai aruncat, ci l-au lăsat. 
Astfel, toate ale lui Moisi au fost dumnezeieşti din pruncie.

24. Prin credinţă, făcîndu-se mare, Moisi s-a lepădat de a se numi 
„fiu” al fiicei lui Faraon,

25. alegînd mai bine a pătimi împreună cu norodul lui Dumnezeu, 
decît a avea vremelnica îndulcire de păcat,

Apostolul a venit şi la Moisi, care a fost pilda cea mai apropiată a fap
tei bune între cei ce crezuseră din Evrei. Pentru aceasta şi stăruieşte întin- 
zînd cele despre dînsul. Iar alcătuirea este aşa: Prin credinţă, Moisi s-a le
pădat de a se numi „fiu” al fiicei lui Faraon. Dar cînd s-a lepădat de 
aceasta? După ce s-a făcut mare, adică atunci cînd a ajuns la vîrsta bărbă
tească. Căci este arătat că Moisi s-a lepădat a se numi „fiu” al fiicei lui 
Faraon fiindcă nădăjduia a lua de la Dumnezeu vrednicii mai mari. Iar zi
cerea „s-a lepădat” arată ura cea covîrşitoare şi înfiinţată în inima sa 
pentru curtea împărătească. Vezi însă -  o, cititorule! -  cum Apostolul nu-
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meşte „păcat” a nu pătimi cineva rău împreună cu fraţii săi. Chiar cu 
aceasta ocărăşte şi Dumnezeu prin Proorocul Amos, zicînd: „Nu pătimea 
nimic pentru zdrobirea lui Iosif’ (Amos 6:6). încă şi Proorocul Miheia zi
cea aşa: „Nu au ieşit cei ce locuiau în Senaar ca să plîngă pentru casa de 
lîngă dînsa” (Miheia 1:11). Şi oamenilor care suspinau şi se năcăjeau 
pentru păcatele norodului li s-a dat semn, precum zice Iezechil: „Străbate 
prin mijlocul Ierusalimului şi dă semn pe frunţile bărbaţilor ce suspină şi 
sînt cu totul întristaţi pentru nelegiuirile ce se fac în mijlocul lor” (Ieze
chil 9:4). Iar pe aceia care nu pătimeau din iubire de fraţi, şi deci nu erau 
însemnaţi, s-a poruncit ca să-i taie îngerii, precum e scris tot acolo: 
„Mergeţi după cl prin cetate, şi tăiaţi şi nu cruţaţi cu ochii voştri! Ucideţi 
şi nimiciţi pe bătrîni, tineri, fecioare, copii, femei, dar să nu vă atingeţi de 
nici un om ce are pc frunte seninul” (la fel, 5, 6). Iar dacă aceia care nu 
pătimesc rele alături de fraţii lor şi nu simt durere de inimă păcătuiesc, ce 
trebuie să socotim pentru ticăloşii care îi bîntuie şi le fac rău fraţilor lor?! 
Iar Pavcl numeşte „îndulcire vremelnică de păcat” îndulcirea de împără
ţie şi de desfătare.1

26. socotind mai mare bogăţie ocara lui Hristos decît bogăţiile 
Egiptului,

Pavel nu a zis că Moisi a socotit o bogăţie mai mare decît vistieriile 
Egiptului „bunătăţile păstrate în ceruri”, ci „ocara lui Hristos”, ca prin 
aceasta să arate şi fapta bună a lui Moisi, dar totodată să-i şi mîngîie pe 
Creştinii Evrei. Căci -  aşa cum Evreii, cărora li se făcuse bine de către 
Hristos, la urmă îl ocărau şi-L necinsteau, iar la sfîrşit L-au răstignit -  tot 
astfel şi cei cărora li se făcuse bine de către Moisi mai înainte, în urmă îl 
ocărau şi-l necinsteau. Căci însuşi Evreul izbăvit de Moisi din mîna 
Egipteanului care îl bătea, chiar acela îl ocăra a doua zi pe Moisi, făcăto
rul său de bine, care acum îl mustra pentru lovirea fratelui său. Şi îi zicea 
lui Moisi: „Cine te-a pus începător şi judecător asupra noastră? Au doar 
vrei să mă ucizi cum l-ai ucis ieri pe Egiptean?” (Ieşirea 2:14).2 Şi -  ca

1 Iar Teodorit zice: „«îndulcire de păcat» numeşte petrecerea şi viaţa cea împreună 
cu rău-cinstitorii de Dumnezeu.” (n. aut.)

2 încă şi Procopie zice că cel ce i-a stat împotrivă şi l-a ocărît pe Moisi a fost însuşi 
Evreul căruia i se făcuse bine de către acesta, fiindcă nimeni altul nu fusese de faţă să 
vadă cum l-a ucis Moisi pe Egiptean ca să-l sloboadă pe Evreu din mîinile lui. Aseme-
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să zicem după urmare -  a se ocărî şi a se dosădi cineva de cei de un neam 
cu sine, de ai săi, aceasta este „ocara lui Hristos”. La fel, orice ocară ce se 
face asupra celui ce face bine şi îndeobşte toată împotrivirea şi ocara ce 
se face cu nedreptate sau în deşert asupra cuiva, toate acestea sînt ocară a 
lui Hristos. Căci aşa Se ocăra şi Se necinstea şi Domnul de către Evrei 
cînd II numeau pe El mîncător, băutor de vin şi prieten al vameşilor şi al 
păcătoşilor, căci mînca împreună cu aceia pentru mîntuirea lor {Matei 
11:19). Deci, aşa cum odihna şi desfătarea întru răutăţi e însuşire a păca
tului, tot astfel şi ocara ce se face pentru fapta bună este însuşire a lui 
Hristos. Deci zice: Fraţii mei Creştini, nu vă scrîrbiţi dacă vă năcăjiţi de 
Evreii cei de un neam cu voi, privind la pilda cea slăvită a lui Moisi şi 
mai ales uitîndu-vă la Hristos, la pilda mai slăvită decît Moisi. Iar „ocară 
a lui Hristos” a fost şi cîrtirea împotriva lui Moisi ce s-a făcut de către 
Evrei la piatră1, fiindcă „piatra” aceea a fost Hristos -  după însuşi Pavel 
(7 Corinteni 10:4).

căci privea la răsplătire.

Cu ce privea? Cu ochii credinţei.

27. Cu credinţa a lăsat Egiptul, netemîndu-se de mînia împăratului,

Ce zici -  o, fericite Pavele? Oare nu e scris în Cartea Ieşirii că „s-a 
temut Moisi şi a zis: «Cu adevărat, s-a vădit fapta aceasta»” {Ieşirea 
2:14)? Insă tu -  o, cititorule! -  să socoteşti aici zicerea „netemîndu-se”

nea zice şi tîlcuitorul nenumit: „Căci au zis unii că însuşi acela a fost, pe care îl izbăvise 
Moisi de cel ucis” (în Pentateuh, foaia 507). (n. aut.)

1 Căci Scriptura zice aşa: „După aceea, a plecat la drum toată obştea fiilor lui Israil 
din pustia Sin, după porunca Domnului, şi a tăbărît la Rafidim, unde norodul nu avea 
apă de băut. Şi norodul căuta ceartă lui Moise, zicînd: «Dă-ne apă să bem!» Iar Moise 
le-a zis: «De ce mă bănuiţi şi de ce ispitiţi pe Domnul?» Atunci norodul, apăsat de sete, 
cîrtea împotriva lui Moise şi zicea: «Ce este aceasta? Ne-ai suit din Egipt ca să ne omori 
cu sete pe noi, pe copiii noştri şi turmele noastre?» Iar Moise a strigat către Domnul şi a 
zis: «Ce să fac cu norodul acesta? Căci puţin lipseşte ca să mă ucidă cu pietre!» Zis-a 
Domnul către Moise: «Treci pe dinaintea norodului acestuia, dar ia cu tine cîţiva din bă- 
trînii lui Israil; ia în mînă şi toiagul cu care ai lovit Nilul şi du-te. Iată, Eu voi sta înain
tea ta acolo, la stînca din Horiv, iar tu vei lovi în stîncă, şi va curge din ea apă şi va bea 
norodul” (Ieşirea 17:1:6). (n. aut.)
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după aceasta, anume că Moisi nu s-a temut să se întoarcă în Egipt pentru 
a lua asupră-şi povăţuirea întregului norod al Evreilor. Ci ar zice cineva: 
Dar cum de nu a rămas atunci Moisi în Egipt, ci a lăsat Egiptul şi a fugit 
în pustie? Răspundem că a se arunca cineva pe sine într-o primejdie ară
tată, precum era atunci primejdia lui Moisi -  „căci a auzit, zice Scriptura, 
Faraon graiul acesta şi căuta să-l omoare pe Moisi” {Ieşirea 2:15) -  a se 
arunca deci cineva pe sine în primejdie învederată, şi a zice apoi că: 
Poate mă va păzi Dumnezeu! -  aceasta e fapta unui om care-L ispiteşte 
pe Domnul Dumnezeul său. Şi -  în scurt zis -  e o faptă diavolească, 
fiindcă şi diavolul I-a zis Domnului: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, 
aruncă-te pe Sine jos!” {Matei 4), adică: Aruncă-Te de pe aripa bisericii, 
nădăjduind că Dumnezeu Te va păzi să nu pătimeşti nici un rău, căci 
scris este „că îngerilor Săi va porunci pentru Tine şi pe mîini Te vor ri
dica, ca nu cumva să izbeşti piciorul Tău de piatră” {Psalm 91:12 şi Ma
tei 4). Sau, zicerea „netemîndu-se de mînia împăratului”, să o înţelegi 
aşa: anume că, mînia fiind asupra lui, Moisi a fugit în pustie crezînd lui 
Dumnezeu că-1 va izbăvi din mîinile împăratului şi că nu-1 va vîna Fara
on, nici că îl va prinde, oricît s-ar mînia asupră-i. Iar semnul că nu s-a te
mut e că nu a locuit atîţia ani departe de Egipt, ci aproape, în pămîntul 
Madiam, şi împăratul nu a putut afla ceva despre el, aceasta fiind isprava 
credinţei lui Moisi.

căci pe Cel nevăzut L-a aşteptat ca văzîndu-L.

Zice: Ca şi cum L-ar fi văzut pe nevăzutul Dumnezeu, Care Se afla 
împreună cu el, aşa îngăduia Moisi şi suferea toate necazurile străinătăţii. 
Fiindcă lucru pricinuitor de mare răbdare este a-L avea cineva pe Dum
nezeu în mintea sa totdeauna, precum zice şi David: „îl vedeam pe Dom
nul înaintea mea totdeauna că de-a dreapta mea este, ca să nu mă clatin” 
{Psalmul 15)} 1

1 De aceea a zis pentru Moisi Avva Macarie: „Şi, facîndu-se fugar din Egipt, cîţi ani 
a petrecut Moisi în lucrare păstorească, fiul de împărat, hrănit şi crescut într-atîta îndul
cire şi desfătare împărătească!? Şi în urmă, aflîndu-se aşa de ales şi de credincios prin 
îndelunga-răbdare a multelor ispite suferite, s-a făcut izbăvitor, povăţuitor şi împărat al 
lui Israil” (cuvîntul al 9-lea, capitolul 4). (n. aut.)
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28. Prin credinţă a rînduit Pasha şi vărsarea sîngelui, ca să nu se 
atingă pierzătorul de cei întîi-născuţi ai lor.1

în fiecare parte a epistolei sale, fericitul Apostol Pavel obişnuieşte să 
pomenească în mijlocul cuvîntului de vreo taină, ca şi cînd în treacăt, 
precum face acum şi aici. Şi, pentru mîngîiere, pune taina Pashei celei 
vechi. Căci „vărsarea” sîngelui aceluia, adică ungerea pragurilor de sus şi 
a uşorilor casei celei sfinţite a Evreilor, mai-nainte închipuia ungerea cu 
stăpînescul sînge al lui Hristos, prin care ungîndu-ne noi, Creştinii, scă
păm de cel ce pierde în noaptea vieţii acesteia pe întîii-născuţi ai celor 
neunşi.1 2 Deci Moisi, crezînd atunci că ungerea sîngelui îi va păzi pe cei

1 Căci iată ce îi zisese Domnul lui Moisi: „în ziua a zecea a lunii acesteia să-şi ia 
fiecare din capii de familie un miel. [...] Iar dacă vor fi puţini în familie, încît să nu fie 
de ajuns ca să poată mînca mielul, să ia cu sine de la vecinul cel mai aproape de dînsul 
un număr de suflete: număraţi-vă la un miel atîţia cît pot să-l mănînce. Mielul să vă fie 
de un an, parte bărbătească şi fără meteahnă, şi [...] să-l ţineţi pînă în ziua a paispreze
cea a lunii acesteia şi atunci toată adunarea obştii fiilor lui Israil să-l junghic către seară. 
Să ia din sîngele lui şi să ungă amîndoi uşorii şi pragul cel de sus al uşii casei unde au 
să-l mănînce. Şi să mănînce în noaptea aceea carnea lui friptă la foc; dar s-o mănînce cu 
azimă şi cu ierburi amare. Dar să nu-1 mîncaţi nefript de ajuns sau fiert în apă, ci să 
mîncaţi totul fript bine pe foc, şi capul cu picioarele şi măruntaiele. Să nu lăsaţi din el pe 
a doua zi şi oasele lui să nu le zdrobiţi. Ceea ce va rămîne pe a doua zi să ardeţi în foc. 
Să-l mîncaţi însă aşa: să aveţi coapsele încinse, încălţămintea în picioare şi toiegele în 
mîinile voastre; şi să-l mîncaţi cu grabă, căci este Paştile Domnului. în noaptea aceea, 
voi trece peste pămîntul Egiptului şi voi lovi pe tot întîiul născut în pămîntul Egiptului, 
al oamenilor şi al dobitoacelor, şi voi face judecată asupra tuturor dumnezeilor în pă
mîntul Egiptului, căci Eu sînt Domnul. Iar la voi sîngele va fi semn pe casele în care vă 
veţi afla: voi vedea sîngele şi vă voi ocoli, şi nu va fi între voi rană omorîtoare cînd voi 
lovi pămîntul Egiptului. Ziua aceea să fie spre pomenire şi să prăznuiţi într-însa sărbă
toarea Domnului, din neam în neam; ca aşezare veşnică s-o prăznuiţi. Şapte zile să mîn
caţi azime; din ziua întîi să depărtaţi din casele voastre dospitura, căci cine va mînca 
dospit din ziua întîi pînă în ziua a şaptea, sufletul aceluia se va stîrpi din Israil. în ziua 
întîi să aveţi adunare sfintă, în ziua a şaptea iar adunare sfintă; şi în acele zile să nu 
faceţi nici un fel de lucru decît numai cele ce trebuie fiecăruia de mîncat, numai acelea 
să vi le faceţi. Păziţi sărbătoarea azimilor, căci în ziua aceea am scos taberele voastre 
din pămîntul Egiptului! Păziţi ziua aceasta în neamul vostru ca aşezămînt veşnic!” (Fa
cerea 12:3-17). (n. m.)

2 Căci noi ungem trupul ca pe o casă [...]. „Pragul” de sus al „casei” noastre sînt în 
chip simţitor limba şi buzele, iar în chip gînditor este cuvîntarea [„raţiunea”, n. m.] 
sufletului. Cei doi „uşori” sînt partea cea mînioasă şi cea poftitoare -  după Teodorii şi
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întîi născuţi, a poruncit norodului să facă aceasta. Şi măcar că acela a fost 
sînge de miel, totuşi a arătat o atît de mare putere fiindcă închipuia sîn- 
gele stăpînului Hristos. Şi zice: Iar voi, Creştinii, care v-aţi uns cu adevă
ratul sînge al lui Hristos, pentru ce nu credeţi că vă păziţi cu acesta? Dar 
Moisi a rînduit nu numai ungerea sîngelui, ci şi Pasha, adică a mîncat mi
elul, azimile şi păpădiile şi a crezut că norodul are să scape şi să fie păzit 
cînd va ieşi din Egipt. Căci chipul cu care mîncau Pasha era de ieşire, 
adică de plecare la drum, grăbindu-se să mănînce acelea repede şi să iasă 
afară din Egipt.

29. Prin credinţă au trecut Marea Roşie ca pe uscat,

Credincioşii Evrei ar fi putut zice: O, fericite Pavele! -  de ce aduci în 
mijloc nişte oameni atît de mari şi de minunaţi, cărora noi nu le putem 
urma? Pentru aceasta, Apostolul îl aduce acum aici spre pildă şi pe noro
dul de obşte al lui Israil, ca şi cum ar zice: Fraţilor, dacă nu-i puteţi urma 
lui Avraam, lui Isaac, lui Iacov şi lui Moisi, urmaţi măcar mulţimii Evre
ilor, celor de un neam cu voi! Care, fiindcă au crezut că apa Mării Roşii 
nu-i va afunda, au îndrăznit şi au intrat în mijlocul ei, nădăjduind în 
Dumnezeu că vor trece printr-însa ca pe uscat. în acest chip, credinţa face 
cu putinţă cele ce sînt cu neputinţă. Atunci voi cum de nu credeţi?

a cărei cercare luînd-o, Egiptenii s-au afundat.

Nu se poate zice că marea şi apa nu au fost cu lucrul, ci după nălucire! 
Că marea a fost cu adevărat, au arătat-o prin lucruri Egiptenii, care au 
cercat să intre într-însa şi s-au afundat, căci marea, care mai înainte sta ca

[...] Grigorie al Nissei -  sau lucrarea şi cuvîntul, adică deprinderea şi lucrarea 
mişcărilor şi a dogmelor minţii bine deschizîndu-se şi închizîndu-se din vederi. Fiindcă 
este oarecare măsură a înţelegerii, precum zice Teologul Grigorie (în Cuvînt la Pasha). 
Apoi, „uşa” sînt cele cinci simţuri ale noastre -  după Sfîntul Chirii. Sau, prin „uşă” se 
înţelege Hristos -  după acelaşi Chirii. Iar „casă” mai e şi Biserica. Deci cel ce voieşte a 
nu pătimi vreun rău de la pierzătorul să nu iasă afară de „uşa” „casei” sale, să nu se 
depărteze de la biserică, sau să nu iasă afară dintru sine. Căci, cînd ne aflăm în patimi, 
atunci ieşim pe „uşă”, iar dacă ne vom întoarce întru sine — întorcînd toată mintea şi 
cuvîntul în „casa” noastră, adică în inima noastră -  atunci scăpăm de pierzătorul -  după 
acelaşi dumnezeiesc Chirii, (n. aut.)
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un perete de o parte şi de alta cînd au trecut printr-însa Israiliţii, s-a 
povîmit şi s-a pornit peste dînşii. Pentru Israiliţi, marea s-a spintecat 
afară de legile firii şi le-a dat acelora cale să treacă pedeştri, iar pe Egip
teni i-a afundat, unindu-se după firea sa -  precum a zis Icumenie. Aşa şi 
în urmă, în flacăra cuptorului din Vavilon, care nu i-a ars pe cei trei ti
neri, s-a arătat că flacăra de foc a fost cu adevărat, căci i-a ars pe Vavilo- 
nienii ce se aflau în preajmă. La fel leii, care nu l-au mîncat pe Daniil, au 
arătat că au fost lei cu adevărat cînd i-au sorbit şi i-au mîncat desăvîrşit 
pe pîrîşii lui Daniil.

30. Prin credinţă, au căzut zidurile Ierihonului, înconjurîndu-se 
vreme de şapte zile.

Zice: Prin credinţă au căzut zidurile Ierihonului, după ce s-a înconjurat 
şi s-a închis cetatea vreme de şapte zile, la porunca lui Dumnezeu: „Cînd 
vor suna din trîmbiţa de com de berbec şi cînd veţi auzi sunetul de trîm- 
biţă, atunci să răcnească şi tot norodul împreună; şi, răcnind ei, zidurile 
cetăţii vor cădea de năprasnă” (Iisus Navi 6:5). Şi zice: Poruncind Dum
nezeu acestea, Iisus al lui Navi şi tot norodul nu s-au stînjenit şi nu s-au 
îndoit, ca să zică: Ce este aceasta, oare glasul trîmbiţelor are putere să ri
sipească pietrele cetăţii? Şi pentru că nu s-au îndoit, ci au crezut că se va 
face porunca, aceasta s-a şi făcut.

31. Prin credinţă, curva Raav nu a pierit împreună cu cei 
neascultători, primindu-i pe iscoditori cu pace.

Iată, Apostolul aduce acum spre pildă o faţă necinstită de curvă. O 
dată, ca să-i ruşineze mai mult cu aceasta pe Creştini, arătîndu-i înjosiţi 
de credinţa unei femei curve. Şi alta încă, pentru a arăta cît de mare e pu
terea credinţei, care a putut isprăvi chiar prin feţe [„persoane”, n. m.] de
făimate asemenea lucruri minunate. Deci pînă şi curva aceasta a arătat 
credinţă, pentru că i-a ascuns pe cei doi tineri trimişi de Iisus Navi să is
codească cetatea Ierihonului şi i-a păzit cînd cetăţenii îi căutau ca pe nişte 
iscoditori, din porunca împăratului Ierihonului. Şi ea nu i-ar fi ascuns, 
dacă nu ar fi crezut că cetatea Ierihonului se va robi de Israiliţi. Căci aşa 
a zis către dînşii: „Ştiu că Domnul v-a dat pămîntui acesta, căzînd frica 
voastră peste noi. Căci am auzit cum a uscat Domnul Dumnezeu Marea
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Roşie de la faţa voastră cînd aţi ieşit din pămîntul Egiptului” (Isaia 2:9). 
Şi, fiindcă a crezut minunile auzite făcute de Dumnezeu, curva aceasta 
s-a mîntuit şi s-a păzit; iar cetăţenii Ierihonului, necrezînd acestea, s-au 
pierdut toţi.1

32. Şi ce să mai zic încă?

Lipind cuvîntul la Raav curva şi din felul feţei ei înduplecîndu-i în
destul pe Creştinii Evrei spre a nu se împuţina în credinţă şi a nu se mic
şora cu sufletul, Apostolul scurtează vorbirea şi nu povesteşte în parte 
despre toţi ceilalţi drepţi ai Legii, ca să nu arate că ar fi iubitor de cinste 
şi mîndru. însă nici nu i-a trecut desăvîrşit sub tăcere, ci îi pomeneşte cu 
o frumoasă formă de cuprindere retorică, zicînd mai întîi că pe cele mai 
multe le lasă. în acest chip, nici nu îl scîrbeşte pe ascultător, şi totodată 
dă de înţeles ceea ce voieşte.

Căci nu îmi va ajunge vremea povestind

Ce vreme? Sau toată vremea cea nehotărîtă, precum şi noi obişnuim a 
zice despre vreo vestire a unui lucru pe care avem a o face că e îndelun-

1 Iar Teodorit tîlcuieşte zicerea aceasta aşa: „Nelegiuirea vieţii nu i-a oprit ei mîntui- 
rea, căci credinţa a acoperit rănile păcatului. Şi vrednică de mirare e apostoleasca înţe
lepciune, iar mai ales se cuvine a lăuda lucrarea dumnezeiescului Duh, Care a rînduit 
împreună cu Moisi, cu Avraam, cu Noe, cu Enoh şi cu ceilalţi sfinţi o muiere de altă se
minţie şi curvă, ca şi puterea credinţei să o arate, şi sprinceana Iudeilor să o smerească. 
Fiindcă şase sute de mii dintr-ai lor s-au biruit din pricina necredinţei, nimic folosin- 
du-se de vieţuirea cea după Lege\ iar aceasta, departe fiind de rudenia lui Avraam, şi 
aflîndu-se afară de vieţuirea după Lege şi vieţuind cea mai multă vreme întru desfrînare, 
prin credinţă a secerat mîntuire şi a însemnat chipul Bisericii. Căci, aşa cum i-a primit 
ea cu credinţă pe iscoditori, tot astfel Biserica i-a primit pe Apostoli; şi, precum aceea a 
luat ca semn de mîntuire sfoara cea roşie, tot aşa Biserica a dobîndit bunătăţile cele veş
nice prin stăpînescul sînge.” Iar după Sfîntul Nil, „Raav” va să zică „lăţire”. Căci ceea 
ce era mai înainte curvă, iar acum Biserică întreg-înţeleaptă, se lăţeşte prin credinţă în
tru vederea dumnezeieştilor noime. [...] Iar că Raav are închipuirea Bisericii celei din 
„neamuri” mărturisesc şi Sever şi Procopie, zicînd: „Mare înţelepciune a avut această 
Raav! Căci, cerîndu-i-se să-i scoată afară din casă pe cei doi tineri iscoditori ai lui Iisus 
Navi, nu a tăgăduit că aceia fuseseră în casa ei; fiindcă minciuna cea neîntărită nu se 
crede. Ci, spunînd că fuseseră cu adevărat, dar s-au dus, a făcut crezută minciuna (după 
Procopie).” (n. aut.)
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gata. Căci nu-mi ajunge vremea -  zice -  ca să povestesc lucrul acesta. 
Sau, Apostolul zice hotărîtor, că nu-i va ajunge vremea cea măsurată şi 
potrivită unei epistole.

de Ghedeon, de Varac, de Samson, de Ieftae, de David, de Samuil şi 
de Prooroci,

Unii nu se dumiresc pentru ce îi scrie aici Apostolul pe Ghedeon, pe 
Ieftae, pe Samson şi pe Varac. Iar noi, dezlegînd nedumerirea, răspun
dem acestea: Ce zici -  o, omule care pui înainte această nedumerire? 
Dacă Pavel a pomenit-o mai sus pe Raav curva, cea de altă seminţie şi 
păgînă, de ce să nu-i pomenească şi pe aceştia zişi mai-nainte, care erau 
şi Evrei, şi Judecători, şi împăraţi, şi Prooroci? Căci Ghedeon, Varac1, 
Samson2 şi Ieftae3 au fost Judecători ai lui Israil. Apoi, David a fost îm
părat şi Prooroc, iar Samuil a fost Judecător şi Prooroc4. Şi să nu socoteşti 
restul vieţii lor, ci dacă au strălucit în credinţă, de vreme ce Apostolul nu 
cercetează aici vieţile celor de mai sus, ci dovada credinţei lor.

33. care prin credinţă au biruit împărăţii,

Unul ca acesta a fost judecătorul Ghedeon, care, împutemicindu-se de 
credinţa întru Dumnezeu, doar cu trei sute de oameni pe care-i avea cu 
sine, a omorît din tabăra lui Madiam şi a lui Amalic o sută douăzeci de

1 Acest Varac a stat judecător al lui Israil şi, împreună cu Debora, avînd zece mii de 
ostaşi, s-a războit cu Sisara, voievodul puterii lui Iavin, împăratul lui Hanaan, şi a pier
dut cele nouă sute de care de fier şi toată tabăra aceluia. Şi vezi despre aceasta la 
capitolul 4 şi 5 ale cărţii Judecătorilor, (n. aut.)

2 Acel foarte viteaz Samson a stat şi el judecător al lui Israil şi multe vitejii a făcut 
asupra celor de alte neamuri, slobozind neamul Evreilor de multe bîntuieli. Despre 
aceasta arată capitolele 13-16 ale cărţii Judecătorilor, (n. aut.)

3 Ieftae a stat judecător al lui Israil şase ani şi a dat război fiilor lui Ammon, pe care 
i-a biruit. Şi, fagăduindu-i lui Dumnezeu să 1-1 aducă ardere de tot pe cel care va ieşi din 
uşa casei sale întîmpinîndu-1 la întoarcerea din război, şi-a jertfit fiica, ce s-a întîmplat 
a-i ieşi înainte mai întîi. Vezi şi despre aceasta la capitolele 11 şi 12 ale cărţii Jude
cătorilor. (n. aut.)

4 Iar că Samuil a fost şi judecător al lui Israil, mărturiseşte Dumnezeiasca Scriptură, 
zicînd: „Şi-i judeca Samuil (pe fiii lui Israil în Matifat)” (Cartea întîi a împăraţilor 7:6). 
(n. aut.)
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mii. Şi pe Zivi, voievozii lui Madiam, i-a omorît; iar pe Zevec şi Salma- 
na, împăraţii Madiamului, i-a gonit şi apoi, prinzîndu-i pe aceştia, i-a 
omorît, cum se arată în capitolele 7 şi 8 ale cărţii Judecătorilor.1

au făcut dreptate,

Care au fost cei ce făceau dreptate? Şi drepţii de mai sus, şi Samson2. 
Căci aceştia, avînd credinţă în Dumnezeu, izbîndeau împotriva celor de 
alte seminţii, şi Evreilor care-i vrăjmăşuiau pe cei de un neam cu dînşii. 
Către Evrei, s-au arătat iubitori de oameni, iar asupra vrăjmaşilor, nedrep
ţilor şi a celor de alte neamuri au stat biruitori, aceasta fiind însuşire a fap
tei de dreptate, a da fiecăruia cele după vrednicie şi ceea ce i se cade.

au dobîndit făgăduinţă,

Astfel, prin credinţa sa, a dobîndit Proorocul şi împăratul David făgă
duinţa dată lui de Dumnezeu, „căci -  zice -  S-a jurat Domnul lui David 
cu adevărat, şi nu Se va căi: «Din rodul pîntecelui tău voi pune pe scau
nul tău»” (Psalm 131:11). Făgăduinţă dumnezeiască ce s-a împlinit în 
chip simţit prin Solomon, fiul lui David, iar în chip gîndit s-a săvîrşit prin 
Domnul nostru Iisus Hristos -  adevăratul „Solomon”, adică „cel paşnic”, 
Care este însăşi pacea -  căci Solomon însemnează „paşnic”. Fiindcă şi 
Domnul nostru Iisus Hristos a fost după omenire din sămînţa lui David, 
precum a zis îngerul către Fecioara: „[...] şi Domnul Dumnezeu îi va da 
scaunul lui David, părintele Său” (Luca 1:32).3

1 Iar Icumenie zice că prin credinţă i-au biruit pe împăraţi, ca de pildă Avraam, care 
i-a biruit pe cei patru împăraţi ce robiseră 'Sodoma şi pe nepotul său Lot (Facerea 14) 
„şi pe împăratul Gherarilor, pe Avimeleh” (Facerea 20); aşa cum şi Moisi i-a biruit pe 
împăratul Faraon, pe împăratul Amalic şi pe mulţi alţii. (n. aut.)

2 Iar Icumenie zice că şi Avraam a făcut dreptate prin credinţă, aşa cum e scris: „Şi a 
crezut Avraam lui Dumnezeu, şi i s-a socotit lui spre dreptate” (Facerea 15:6). Şi Fi- 
nees, cînd i-a omorît pe Amvri şi pe Madiamita (Numeri 25). Iar Teodorii tîlcuieşte 
aceasta aşa: „Ghedeon l-a pierdut pe Madiam; Samson, pe cei de alte seminţii; Varac, pe 
Sisara; David pe Amaniteni, pe Amaleciţi şi pe amîndoi Sirienii; Samuil, pe cei de alte 
seminţii. Iar zicerea: «a făcut dreptate» e de obşte a tuturor sfinţilor.” (n. aut.)

3 Iar Icumenie zice că au dobîndit făgăduinţele şi Iisus al lui Navi, şi Halev şi cei ce 
au moştenit pămîntul făgăduinţei. Şi vezi la capitolul 14 al Numerilor. Iar Teodorit zice: 
„Dumnezeu i-a făgăduit lui Avraam că întru seminţia sa va blagoslovi toate neamurile.
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au astupat gurile leilor,

Gurile leilor le-au astupat Daniil şi Samson. Căci Daniil, fiind aruncat 
de Vavilonieni în groapa în care erau şapte lei, le-a închis gurile în chip 
nevăzut, prin credinţa către Dumnezeu care locuia într-însul, şi nu l-au 
mîncat (vezi despre aceasta la Vil şi balaurul). Iar Samson, întîmpinînd 
un leu ce răgea pe cale, l-a omorît prin credinţa şi dumnezeiasca sa pute
re, şi nu l-a lăsat să-l mănînce. Căci aşa este scris despre acesta: „Şi s-a 
pogorît Samson, şi tatăl lui şi maica lui în Tamnata. Şi au venit pînă la 
via Tamnata şi iată un pui de leu năvălind spre întîmpinarea lui. Şi s-a 
suit asupra lui Duhul Domnului, şi l-a zdrobit pe leu ca pe un ied de ca
pră şi nimic n-a mai fost în mîinile sale” (Judecători 14:5).

34. au stins puterea focului,

Unii ca aceştia au fost cei trei tineri aruncaţi în cuptorul cel ars înşeptit 
şi, prin credinţa lor în Dumnezeu, nu s-au ars de foc. însă Apostolul nu 
zice că au stins focul, ci „puterea focului”, care este o minune încă şi mai 
mare. Căci focul acesta al cuptorului vavilonesc se aprindea neîncetat şi 
flacăra lui ajunsese înaltă de patruzeci şi nouă de coţi1, dar nu a avut nici 
o putere arzătoare asupra lor.

au scăpat de ascuşitul săbiei,

Aceasta au isprăvit-o, prin credinţa întru Dumnezeu, şi acei trei tineri, 
dar mai ales şi mai potrivit Proorocul Ilie, care a scăpat de sabia împără
tesei Izavel, care îl îngrozise că-1 va omorî, vestindu-i: „Dacă tu eşti Ilie

Aceeaşi făgăduinţă a dat-o şi lui Isaac şi lui Iacov. încă şi lui David i-a dat acele făgă
duinţe pentru Stăpînul Hristos şi a arătat adevărul acestora prin lucru. A făgăduit încă şi 
întoarcerea din Vavilon, şi a împlinit făgăduinţa.” (n. aut.)

1 Căci întru cîntarea celor trei tineri e scris aşa: „Şi se revărsa para deasupra cupto
rului de patruzeci şi nouă de coţi” (stih 23). însă e lucru vrednic de nedumerire de unde 
au cunoscut Vavilonenii că înălţimea flăcării a fost de atîţia coţi? Nedumerirea e dez
legată de înţeleptul loan Zonara, în tîlcuirea manuscrisă a canoanelor octoihului lui Da- 
maschin. Şi zice că -  după ce flacăra, pogorîndu-se din înălţime, i-a ars pe Vavilonenii 
aflaţi ̂ împrejurul cuptorului -  au măsurat locul acela dintre cuptor şi cei arşi, încheind 
din aceasta că înălţimea flăcării ce se pogorîse şi se întinsese pe pămînt pînă la locul 
acela a fost de atîţia coţi. (n. aut.)
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şi eu Izavel, acelea să-mi facă mie Dumnezeu şi acelea să-mi adauge, 
dacă nu mîine în ceasul acesta voi jertfi sufletul tău precum ai jertfit tu 
sufletul fiecăruia dintr-înşii” {3 împăraţi 19:2). încă şi David, împutemi- 
cindu-se cu credinţa în Dumnezeu, a scăpat de sabia lui Saul de multe ori.

s-au întărit din slăbiciune,

S-au împuternicit din neputinţa robiei Evreii care se aflau robiţi în 
Vavilon, care de acolo s-au întors în Ierusalim. Fiindcă aceştia slăbiseră 
într-atît, încît nu se osebeau de oasele cele moarte, după vedenia văzută 
de Iezechil a oaselor omeneşti de care i-a zis Dumnezeu lui: „Fiul omu
lui, oasele acestea sînt toată casa lui Israil! Şi aceştia zic: Uscate s-au fă
cut oasele noastre, pierit-a nădejdea noastră, ne-am omorît” {Iezechil 
37:11). Ci şi împăratul Iezechia, cînd a fost bolnav, s-a întărit de credinţa 
întru Dumnezeu şi a primit adăugire de viaţă, căci zice: „S-a îmbolnăvit 
Iezechia şi a intrat către dînsul Isaia Proorocul, fiul lui Amos, [...] zicîn- 
du-i: «Acestea zice Domnul Dumnezeul lui David, al părintelui tău: Am 
auzit rugăciunea ta, am văzut lacrimile tale. Iată, Eu te voi vindeca; în 
ziua a treia, te vei sui în casa Domnului şi vei adăuga peste zilele tale 
cincisprezece ani»” (Cartea a 4-a a împăraţilor 20:1).

s-au făcut tari în războaie, au întors taberele străinilor;

Aceste cuvinte se potrivesc şi Evreilor întorşi din robia Vavilonului la 
Ierusalim. Căci aceştia, nădăjduind atunci mai mult şi crezînd în puterea 
lui Dumnezeu, s-au ostăşit şi au biruit prin credinţă neamurile megieşe cu 
Ierusalimul, care, zavistuindu-i că se întorseseră şi începuseră a zidi ia
răşi biserica [lui Solomon], le da război şi nu îi lăsau să zidească. Şi au 
fost siliţi Evreii cu o mînă a zidi şi cu cealaltă a ţine arma, ca să-i bată pe 
vrăjmaşii lor, după cum scrie Ezdra: „Şi era norodul pămîntului slăbăno- 
gind mîinile norodului lui Iuda şi îi oprea pe ei să zidească” {Ezdra 4:4). 
Şi Neemia zice: „Cei ce lucrau la zid şi cei ce cărau, cu o mînă lucrau, iar 
cu cealaltă ţineau lancea. Fiecare din cei ce zideau erau încinşi peste 
coapsele lor cu sabia şi aşa lucrau; iar lîngă mine se afla cel ce suna din 
trîmbiţă” {Neemia ΑΛΊ, 18).1 Se potriveşte însă graiul acesta al Apostolu-

1 Iar Teodorii zice că s-au făcut tari în războaie şi fiii lui Matatia: Iuda, Ionatan şi 
Samon, adică Macaveii. (n. aut.)
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lui mai mult la Samson, care, oştindu-se singur cu taberele celor străini, 
de multe ori le-a biruit, încît el însuşi zicea: „Cu falca măgarului i-am 
stins pe ei” {Judecători 15:16), căci cu falca de măgar a bătut o mie de 
bărbaţi.

35. femei şi-au luat morţii înviaţi.

în vremea veche, două femei i-au luat vii pe fiii lor cei omorîţi. Vă
duva din Sarepta, pe al cărei fiu l-a înviat Proorocul Ilie, precum scrie la 
capitolul 17 din a 3-a carte a împăraţilor. Iar alta, femeia Sunamiteancă, 
pe al cărei copil mort l-a înviat Proorocul Elisei, precum pomeneşte capi
tolul 4 al cărţii a 4-a a împăraţilor.

Iar alţii au fost bătuţi pînă la moarte,

Adică li s-au tăiat capetele, aşa cum s-au tăiat cu sabia capetele înain- 
temergătorului loan şi lui Iacov al lui Zevedei de către Irod, precum măr
turisesc Faptele, zicînd: „Şi l-a ucis pe Iacov, fratele lui loan, cu sabia” 
{Fapte 12:2). Unii cred însă că ceea ce zice Apostolul însemnează că cei 
bătuţi pînă la moarte ar fi fost ucişi cu ciomege şi cu toiege.1

neprimind slobozire,

Adică drepţii mai sus zişi, tăindu-li-se capul sau ucigîndu-se cu toiege, 
ar fi putut să nu-i mustre pe împăraţi şi pe stăpînitori, şi să fie izbăviţi de 
moartea şi de munca pe care le-au pătimit. Dar ei nu au voit aceasta, ci au 
ales să-i mustre pe aceia, şi pentru aceasta să fie munciţi şi omorîţi2 mai 
bine decît a nu-i mustra şi a scăpa de moarte.

1 Şi filologul Varin zice că Apostolul însemnează aici că aceia se despuiau, se băteau 
şi se ciomăgeau, de la beţele cu care erau bătuţi cei pedepsiţi de judecători. Şi mai aşa 
zice şi Isihie, că poate pe aceasta o înţelege aici Apostolul, iar nu moartea cea desă
vârşită, care se arată în cuvîntul adaugat mai jos: „cu ucidere de sabie au murit”. Căci, 
dacă aceea ce zice aici arată că li s-a tăiat capul, ar fi fost de prisos a repeta Apostolul şi 
a zice că au murit cu ucidere de sabie. (n. aut.)

2 Socotesc însă că zicerea „neprimind izbăvire”, s-ar înţelege şi aşa: anume că drepţii 
mai sus zişi nu au primit izbăvire de moarte îndată -  adică nu au murit îndată după ce 
i-au muncit împăraţii şi stăpînitorii, ci au vieţuit, suferind încă şi alte multe cazne -  ca, 
prin multele munci, să se învrednicească a primi o mai bună înviere. Iar aici zic că nu e
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ca să dobîndească mai bună înviere.

Zice: Drepţii de mai sus au ales să pătimească acestea pentru ca la 
sfîrşitul lumii să dobîndească mai bună înviere, iar nu ca aceea pe care a 
primit-o fiul văduvei din Sarepta şi fiul Sunamitencei, de care s-a zis mai 
sus. Şi vor lua mai bună înviere şi decît a celorlalţi oameni. Căci sfinţii, 
primind moarte, răni şi cazne pentru credinţa întru Dumnezeu, vor învia 
cu strălucire şi cu slavă şi vor fi răpiţi de nori, ca să meargă spre întîmpi- 
narea împăratului Hristos, cînd va veni pe pămînt. Iar pe această slăvită şi 
strălucită înviere Pavel o numeşte în altă parte „stră-înviere”, zicînd: „[...] 
căci doar aşa voi ajunge la stră-învierea morţilor” (Filipeni 3:11). Şi nu 
numai că drepţilor de mai sus învierea li se va face strălucită, pentru 
schingiuirea suferită, dar li se va face şi spre viaţă veşnică. Iar învierea 
păcătoşilor se va face spre muncă şi ruşine veşnică, căci aceştia, 
sculîndu-se, nu au să se răpească în nori, ci vor rămîne jos, aşteptîndu-L 
pe Judecător cu frică şi cutremur. Şi vezi tîlcuirea zicerii „că doar să 
ajung la stră-învierea morţilor” şi a zicerii „ne vom răpi în nori, spre în- 
tîmpinarea Domnului în văzduh” (1 Tesaloniceni 4:17).

36. Iar alţii au suferit batjocuri

Unul ca acesta a fost Proorocul Elisei, batjocorit de cei 42 de copii din 
Vetil, care l-au luat în rîs după răpirea şi ridicarea învăţătorului său Ilie, 
precum e scris: „Mergînd el pe cale, nişte copii mici care ieşeau din ce
tate l-au luat în rîs şi i-au zis: «Suie-te, pleşuvule, suie-te!»” (Cartea a 
IV-a a împăraţilor 2:23). Unul ca acesta a fost şi Samson, batjocorit de 
cei de altă seminţie după ce i-au scos ochii, precum e scris: „Şi l-au che
mat (cei de altă seminţie) pe Samson din legături, şi îl batjocoreau dinain
tea lor şi îi dădeau palme peste obraz” {Judecători 15:25).' 1

vorba -  cum am spus şi mai înainte -  de moartea desăvîrşită, toată înţelegerea Apostolu
lui fiind aceasta: Şi alţii au fost bătuţi pînă la moarte, adică s-au schingiuit şi s-au bătut 
fără a aştepta izbăvirea, adică fără a muri îndată, ca să se norocească de mai bună învie
re. Unii ca aceştia au fost cei împreună cu Eleazar, cu cei şapte Macavei şi cu maica lor, 
precum zice Teodorit. (n. aut.)

1 Cuvintele acestea ale Apostolului se potrivesc mai ales la Iudeii din vremea Ma- 
caveilor, batjocoriţi de Elini. Căci scrie Cartea întîi a Macaveilor, zicînd: „Aceştia îi ur
măreau, şi-i căutau pe prietenii lui Iuda, şi-i aduceau la Vacchide şi se răzbunau pe ei
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şi ispită de bătăi au luat,

Mulţi dintre Proorocii dinainte s-au bătut cu bice şi în alte chipuri.1 1 Iar 
mai în urmă, dintre Apostoli, Petru şi loan. {Fapte 5).

dar încă şi de legături şi de închisori.

Legături şi închisori au suferit mai înainte Proorocul Ieremia2, Miheia, 
Anania3, Mergătorul-înainte loan şi, mai în urmă, Apostolii.

37. S-au ucis cu pietre,

Aşa, mai înainte, Navute s-a împroşcat cu pietre de către Izavel, ca 
să-i ia via, despre care e scris: „Cu pietre s-a ucis Navute, şi a murit” 
{Cartea a treia a împăraţilor 21:14). Aşa, cu pietre s-a ucis şi Azaria al 
preotului Iodae, despre care este scris: „Şi Duhul lui Dumnezeu l-a îm
brăcat pe Azaria al lui Iodae preotul, şi s-a sculat asupra norodului şi a 
zis: «Acestea zice Domnul: Cercetaţi alături cu poruncile Domnului? Nu

şi-i batjocoreau” {1 Macavei 9:26). Şi pentru al doilea fiu al Solomoniei se scrie: „Şi 
după ce s-a săvîrşit cel dintîi într-acest chip, l-au adus pe al doilea să-l batjocorească” (2 
Macavei 7:7). (n. aut.)

1 Şi Miheia a fost lovit: „Şi s-a apropiat Sedechia, fiul lui Hanaan, şi l-a lovit pe 
Miheia peste falcă, zicîndu-i: «Care Duh al Domnului este cel ce a grăit întru line?»” {3 
Împăraţi 24:24). încă şi pe Eleazar, care avea 90 de ani, cel dintîi cărturar şi cinstitor de 
Dumnezeu, l-au bătut cu bice, de care a şi murit, zicînd: „Cunoscut este Domnului, Ce
lui ce are sfînta cunoştinţă, că, putînd a mă slobozi de moarte, cumplite dureri sufăr 
fiind bătut pe trupul meu; cu sufletul însă pătimesc cu dulceaţă acestea, pentru frica 
Lui” (2 Macavei 6:30). (n. aut.)

2 Căci aşa e scris despre Ieremia: „Şi a fost cuvîntul Domnului a doua oară către Ie
remia, şi el era încă legat în ograda temniţei” {Ieremia 33:1).

3 Despre Miheia, Scriptura zice aşa: „Şi a zis împăratul lui Israil (Ahav adică): 
«Luaţi-1 pe Miheia şi întoarceţi-1 pe el către Hemir, împăratul cetăţii!» Şi lui Ioas, fiul 
împăratului, i-a zis: «Puneţi-1 pe acesta în temniţă şi să mănînce el pîine de necaz şi apă 
de necaz, pînă ce mă voi întoarce cu pace»” (i împăraţi 24:26). Iar despre Proorocul 
Anania, Sfinta Scriptură zice aşa: „Şi în vremea aceea a venit Anania Proorocul către 
Asa împăratul lui Iuda, şi i-a zis: «Fiindcă te-ai nădăjduit în împăratul Siriei, şi nu ai nă
dăjduit în Domnul Dumnezeul tău, pentru aceasta s-a isprăvit puterea Siriei din mîna 
ta.» Şi s-a mîniat Asa pe Proorocul, şi l-a pus pe el în temniţă, căci s-a mîniat asupra 
lui” (2 Cronici 16:7). (n. aut.)

239



TÎLCU1REA EPISTOLEI CĂTRE EVREI

vă veţi îndrepta în cale! Că L-aţi părăsit pe Domnul şi El vă va părăsi pe 
voi!» Şi s-au pus asupra lui şi l-au ucis cu pietre prin porunca împăratului 
Ioas, în curtea casei Domnului” (2 Paralipomena 24:20). Şi, asemenea 
celor de mai sus, cu pietre s-a ucis şi întîiul mucenic Ştefan mai în urmă 
{Fapte 9).

sau fierăstruit,

Adică s-au tăiat cu fierăstrăul, asemenea lui Isaia, de către împăratul 
Manase. Şi nu cu fierăstrău de fier, ci de lemn -  precum zice -  pentru ca 
schingiuirea şi muncirea să se facă mai aspră şi mai îndelungată. Această 
tîlcuire o face şi Tcodorit.

s-au ispitit,

Precum a fost ispitit Avraam, despre care se scrie că „Dumnezeu l-a 
ispitit pe Avraam” {Facerea 22:1). Şi Moisi, despre care se scrie: „Şi 
acolo l-a ispitit pe el şi a zis [...]” {Ieşirea 15:25). încă şi ceilalţi drepţi 
s-au ispitit, despre care a zis Solomon: „Dumnezeu i-a ispitit pe ei şi i-a 
aflat vrednici de El” {înţelepciunea lui Solomon 3:5).

cu ucidere de sabie au murit,

Aşa s-a omorît cu sabia Proorocul Miheia mai întîi1, şi Zaharia, şi loan 
şi Iacov în urmă. Şi vezi, iubitule, că, prin credinţă, unii au scăpat de as
cuţişul săbiei, iar alţii, dimpotrivă, au murit de sabie. Căci aşa e credinţa, 
încît poate şi a făptui lucruri mari, şi, dimpotrivă, poate a şi pătimi lucruri 
mari, pe amîndouă socotindu-le deopotrivă de lesnicioase. Aşadar -  zice

1 încă şi în cartea lui Ieremia se scrie că împăratul Ioachim l-a omorît pe Urie Pro
orocul, căci proorocea împotriva Ierusalimului. „De asemenea, a mai proorocit în nu
mele Domnului un oarecare Urie, fiul lui Şemaia, din Chiriat-Iearim, şi a proorocit îm
potriva cetăţii acesteia şi împotriva ţării acesteia tocmai cu aceleaşi cuvinte ca şi Iere
mia. Şi, cînd au auzit cuvintele lui regele loiachim, şi toţi curtenii lui şi toate căpeteni
ile, a căutat regele să-l omoare. Şi auzind de aceasta, Urie s-a temut şi a fugit şi a trecut 
în Egipt. Dar regele loiachim a trimis şi în Egipt oameni şi anume: pe Elnatan, fiul lui 
Acbor, şi pe alţii împreună cu aceştia. Şi l-au adus pe Urie din Egipt şi l-au înfăţişat la 
regele loiachim, şi acesta l-a ucis cu sabia şi a aruncat trupul lui acolo unde erau mor
mintele oamenilor de rînd” (Ieremia 26:20-23). (n. aut.)
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-  dacă drepţii aceştia au pătimit atîtea şi atîtea rele, cum voi, Creştinii, vă 
necăjiţi şi vă împuţinaţi cu sufletul, de vreme ce încă nu aţi pătimit vreun 
asemenea rău?

au umblat în cojoace de oaie şi în piei de capră,

Unul ca acesta a fost mai întîi Proorocul Ilie, al doilea Elisei şi apoi 
Mergătorul-înainte loan, care purtau cojoace de oaie şi de piei de capră, 
atît de neagonisitori erau, de trei ori fericiţii! Căci, de vreme ce aceia care 
crezuseră din Evrei nu aveau încă părerea minunată despre Apostolii 
Domnului, Pavel, pomenindu-i pe drepţii de mai sus, a venit şi la Prooro
cul Ilie cel slăvit, care s-a înălţat „ca la cer”. Iar zicerea „umblau” arată 
că drepţii aceştia, şi mai ales Ilie, erau alungaţi şi nu stăteau întru un loc.

lipsiţi fiind,

Precum se lipseau şi de pîinea cea de toate zilele Proorocul Ilie şi 
Elisei. Pentru aceasta, şi femei îi hrăneau, pe Ilie văduva din Scrapta, iar 
pe Elisei Sunamiteanca.1

necăjiţi fiind, de rău supărîndu-se.

Şi toţi drepţii de mai sus se necăjeau şi pătimeau rău, aşa cum pe Ilie 
nu puţin îl năcăjea împărăteasa Izavel, gonindu-1 şi căutînd să-l omoare.

38. Ei, de care lumea nu era vrednică,

Zice: Nu veţi zice voi, Creştinii, că drepţii de mai sus pătimeau ase
menea necazuri şi rele pentru că ar fi fost păcătoşi. Nu! -  fiindcă ei au 
fost minunaţi şi îmbunătăţiţi, încît erau mai cinstiţi decît însăşi lumea. Iar 
Scriptura numeşte „lume” şi mulţimea oamenilor păcătoşi, şi însăşi făp
tura; aici însă, se socotesc amîndouă. Căci zice: Dacă vei pune de o parte 
făptura împreună cu oamenii cei păcătoşi ce se cuprind întru zidire, iar de 
altă parte îi vei pune pe drepţii aceştia, ei se vor arăta mai cinstiţi şi mai

Unii ca aceştia au fost cei o sută de Prooroci pe care îi hrănea Avdiu, iconomul lui 
Ahav. „Şi Avdiu era temîndu-se de Domnul foarte, şi i-a ascuns cîte cincizeci într-o 
peşteră, hrănindu-i cu pîine şi cu apă” (3 împăraţi 18:4). (n. aut.)
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presus, şi nici un lucru împotriva lor nu vei afla. Pentru aceasta a zis şi 
Sirah: „Mai bun este un drept decît o mie” (Sirah 16:3); şi iarăşi: „Nu 
este nici o cumpănă vrednică de un suflet înfrînat” (Sirah 26:16).’ Cu 
aceste cuvinte însă, Apostolul deşteaptă inimile Creştinilor a nu cere nici 
un lucru dintr-ale lumii acesteia, fiindcă lumea nu este vrednică de sfinţi. 
Căci zice: Creştine, ocară şi necinste a ta este să cauţi aici, în lumea 
aceasta, plata ostenelii şi a nevoinţelor tale, fiindcă prin aceasta arăţi că 
eşti vrednic de nişte lucruri pământeşti şi de nimic! Şi, dacă lumea toată 
nu este vrednică de un singur sfînt, ce parte de lume cauţi tu, iubitule, 
spre răsplătirea faptei tale bune?

rătăcind prin pustietăţi, prin munţi, prin peşteri şi prin crăpăturile 
pămîntului.

Unii ca aceştia au fost Proorocul Ilie, Elisei şi acei o sută de Prooroci 
ascunşi în două peşteri şi hrăniţi de Avdie -  precum am zis. Şi nici în 1 2

1 Cum că puţinii drepţi cinstitori de Dumnezeu sînt mai cinstiţi decît mulţii păcătoşi 
necinstitori de Dumnezeu, adeverează şi Teologul Grigorie, zicînd: „Cu cît sînt mai 
mult înaintea lui Dumnezeu trei adunaţi întru numele Domnului, decît cei mulţi care tă
găduiesc dumnezeirea, dacă unul Avraam a fost cinstit mai mult decît toţi Hananienii? 
Sau unul Lot mai mult decît Sodomitenii? Sau nemernicul şi străinul Moisi mai mult 
decît Madiamitenii? Dar ce? Acei trei sute împreună cu Ghedeon, care au înfruntat miile 
celor întorşi în fugă! Sau casnicii lui Avraam, cei chiar cu puţin mai jos la număr decît 
aceştia, care, măcar că erau puţini, au înfrînt şi au gonit zecile de mii de ostaşi ai împă
raţilor celor mulţi? Şi cum vei înţelege aceea că, «dacă s-ar face numărul fiilor lui Israil 
ca nisipul mării, doar rămăşiţa se va mîntui»? Sau aceasta: «Mi-am pus de-o parte şapte 
mii de bărbaţi, care nu şi-au plecat genunchii lui Vaal”? Aceasta este aşa: nu întru cei 
mulţi a bine-voit Dumnezeu. Adică tu numeri zeci de mii, iar Dumnezeu îi numără pe 
cei ce se mîntuiesc; tu numeri ţărîna cea nenumărată, iar eu număr vasele alegerii” (Cu- 
vînt către cei 150 de episcopi), (n. aut.)

2 Unii ca aceştia au fost fiii lui Ionadav, ducînd o viaţă filosofică şi locuind în cor
turi, neavînd nici vii, nici semănînd, nici bind vin, ci rămînînd ici şi colo cu femeile şi 
cu copiii lor -  precum scrie pentru dînşii Ieremia: „Şi am dat înaintea feţei lor un ulcior 
cu vin şi pahare, şi am zis: «Beţi vin!» Şi mi-au zis: «Nu vom bea vin, căci Ionadav, fiul 
lui Rihav, părintele nostru, ne-a poruncit, zicînd: Nu veţi bea vin voi şi fiii voştri pînă în 
veac, şi case nu vă veţi zidi, şi sămînţă nu veţi semăna şi vie nu va fi vouă! Căci în cor
turi veţi locui întru toate zilele vieţii voastre, ca să petreceţi zile multe pe pămînt»” (Ie
remia 31:5), Pentru aceasta zice şi înţeleptul. Teodorit că cei mai mulţi dintre Prooroci 
nici case nu aveau, ci, tăind lemne, îşi făceau colibe, despre care şi citim în Sfînta Scrip-
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pustii -  zice -  nu erau iertaţi să locuiască cu odihnă şi cu încăpere aceşti 
de trei ori fericiţi, ci şi de acolo fugeau de frica celor ce îi goneau şi rătă
ceau într-o parte şi-ntr-alta. însă sufereau toate acestea avînd credinţa că 
vor lua de la Dumnezeu veşnică mîngîiere în ceruri.

39. Şi toţi aceştia, mărturisiţi fiind prin credinţă, nu au primit 
făgăduinţa,

Zice: Ce vă împuţinaţi cu sufletul -  o Creştinilor! -  pentru că, aflîn- 
du-vă întru nevoinţa vieţii acesteia, nu aţi primit încă răsplătirile nevoin- 
ţei voastre? Nici unul din Sfinţii şi drepţii zişi mai înainte, deşi au fost 
mărturisiţi prin credinţa lor că au bine-plăcut lui Dumnezeu, nu au 
dobîndit totuşi bunătăţile cele făgăduite în ceruri, deşi unii dintre dînşii 
le-au primit pe acelea făgăduite pe pămînt. Aşa au fost David, şi Iisus a 
lui Navi şi Halev. Dar nu aceasta e ceea ce se caută, fiindcă „făgăduin
ţele” lui Dumnezeu sînt bunătăţile din ceruri. Vezi şi subînsemnarea zice
rii „dacă sîntem nădăjduind în viaţa aceasta” (7 Corinteni 15:19), de ne
voie fiind, şi aceasta: „pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea.” (2 77'- 
motei 4:8).

40. Dumnezeu rînduindpentru noi ceva mai bun, ca ei să nu se 
desăvîrşească fără noi.

Dumnezeu -  zice -  a rînduit ceva mai bun pentru cinstea noastră. 
Căci, pentru a nu se arăta drepţii zişi mai înainte avînd oarecare întîietate 
faţă de noi dacă s-ar încununa mai înainte, Dumnezeu a rînduit tuturor -  
şi celor vechi, şi nouă, Creştinilor -  una şi aceeaşi vreme, aceea a sfîrşi- 
tului întregii lumi, întru care ne vom încununa cu toţii. Şi Pavel nu a zis: 
„ca să nu se încununeze fără noi”, ci: „ca să nu se desăvîrşească”, fiindcă 
atunci se vor arăta acei drepţi desăvîrşiţi după toate. încă şi într-alt chip 
se înţelege zicerea „să se desăvîrşească”. Fiindcă sfinţii zişi mai-nainte au 
luat arvunele slavei, şi ale cinstei şi ale desăvîrşirii chiar de acum, căci de 
unde altundeva au luat puterea spre a le ajuta celor care cer ajutorul lor

tură că „au zis fiii Proorocilor către Elisei: «Merge-vom pînă la Iordan, şi vom lua de 
acolo fiecare cîte o bîmă şi ne vom face case ca să locuim acolo?» Şi a zis: «Mergeţi!» 
Şi a zis unul cu blîndeţe: «Vino cu robii tăi!» Şi a mers împreună cu dînşii la Iordan şi 
au tăiat lemnele” {4 împăraţi 6:1). (n. aut.)
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pe pămînt? Sau de unde au îndrăzneală spre a mijloci şi a-L ruga pe 
Dumnezeu pentru alţii, fără numai din slava pe care au dobîndit-o, în · 
parte, în ceruri? Iar atunci, la învierea de obşte, au să ia împreună cu noi 
desăvîrşirea slavei şi a fericirii.1 Dar oare nu-i nedreptăţeşte Dumnezeu, 
de vreme ce ei ne-au luat-o înainte cu nevoinţele şi cu ostenelile faptei 
bune şi ale credinţei, iar acum aşteaptă a lua cununile după noi? La 
aceasta răspundem că a ne aştepta ei ca să se încununeze împreună cu noi 
este ceva plăcut şi iubit lor. Căci toţi -  şi drepţii mai înainte de Lege, şi 
cei din Legea Veche şi noi, Creştinii care vom fi bine-plăcut Iui Dumne
zeu întru darul acesta nou -  toţi aşadar sîntem un trup. Şi, aşa cum trupu
lui i se pricinuieştc marc îndulcire cînd toate mădularele sale se încunu
nează, la fel şi acelora şi nouă ni se va pricinui bucurie şi îndulcire cînd 
ne vom încununa toţi dc obşte. Auzi însă, iubitule, şi altă pildă: Dumne
zeu e un Părinte iubitor ce are fii osebiţi. Şi unii dintre aceştia s-au întors 
de pe la ţarini -  adică dc pe la moşii, unde au slujit casei Părintelui lor -  
fiindcă au săvîrşit mai curînd slujba şi lucrarea pe care o aveau de făcut; 
iar ceilalţi rămîn încă acolo, la moşiile părinteşti, pentru slujba încredin
ţată lor. Pentru aceasta, fiindcă au slujit şi s-au întors înapoi mai de
vreme, Dumnezeu le dă celor dintîi ca o gustare mai înainte de mîncare, 
zicîndu-le: O, fiii mei! -  aşteptaţi-i şi pe ceilalţi fraţi ai voştri pînă ce vor 
veni, ca să şedeţi şi să vă îndulciţi cu toţii de masa cea desăvîrşită. Şi 
aceia, luînd gustarea aşteaptă să vină şi ceilalţi, bucurîndu-se ca nişte iu
bitori de fraţi, pentru a se veseli împreună, îndulcindu-se de masa cea 
desăvîrşită a fericirii.

TÎLCUIREA EPISTOLEI CĂTRE EVREI

1 Iar că cei ce s-au îndreptat mai înainte de Lege şi în Lege nu se vor desăvîrşi fără 
noi, cei ce am crezut în evanghelia lui Hristos după Lege, ci au să învieze şi să meargă 
întru odihna Domnului împreună cu noi, vezi la subînsemnarea zicerii „începătura Hris
tos, apoi cei ce sînt ai lui Hristos, întru venirea Lui” (7 Corinteni 15:25); şi a zicerii „şi 
cei morţi întru Hristos vor învia întîi” (7 Tesaloniceni 1:16). (n. aut.)
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CAPITOLUL X II

1. Drept aceea şi noi, avînd atîta nor de martori împrej urui nostru,

Zice: De vreme ce noi, Creştinii, avem un nor atît de martori şi
de sfinţi -  care nu se află la înălţime, peste capetele noastrej ci împrejurul 
nostru, deci cuprinzîndu-ne din toate părţile -  atunci să i^bdăm necazuri
le ce ni se întîmplă! Iar Pavel îi numeşte „martori” nu %mai pe muceni
cii şi mărturisitorii ce s-au nevoit pentru Hristos întru Testamentul cel 
Nou, ci şi pe drepţii şi sfinţii dintru Testamentul Vechi. hentru că şi aceia 
au mărturisit mărirea şi credinţa lui Dumnezeu, aşa cum fosţ cej trej ţi
neri, şi Daniil, şi cei şapte Macavei, şi maica lor Solomo^ şj dascălul lor 
Eleazar şi toţi Proorocii.1 Şi Pavel nu a zis: „atîta muiţime”5 ci: „atîta 
nor”, potrivind foarte bine zicerea la pricina aceasta. Căcj Creştinii Evrei 
erau arşi de necazuri, şi de aceea Pavel le zice aşa: Fraţiţor) aCeastă adu- 
cere-aminte a drepţilor şi a mucenicilor, cuprinzîndu-vă din toate părţile 
ca un nor dinspre miazăzi, va răcori arsura inimii voastre,2

1 Teologul Grigorie voieşte ca nici cei dintru Legea cea Vecin· sg nu se fj săvîrşit 
tară credinţa în Hristos: „Cuvîntul acesta e şi tăinuit, şi negîndit, însiţ mje şj tuturor iubi
torilor de Dumnezeu, mi se pare foarte de crezut. Anume că nici unt|| clintre cei dinainte 
de venirea lui Hristos nu s-a săvîrşit fără să se fi norocit de credinţa ţn Hristos. Căci cu 
adevărat, Cuvîntul S-a înfăţişat în urmă, în vremile Sale, dar S-a fiiCu[ ceinoscut şi mai 
înainte celor curaţi cu mintea, precum este cunoscut dc la mulţi dimre aceja care s_au 
cinstit mai înainte de arătarea Lui” (Cuvînt la Macavei). (n. aut.)

2 Şi Icumenie zice că pomenirea martorilor stă spre a îndemna căţre 0 r;vn£ a nevo_ 
inţelor asemănătoare aceleia a lor. Iar „nor” i-a numit pe dînşii fie de [a metaf0ra acelora 
care, pîrjolindu-se de arşiţă, se pun sub nor răcoros şi se mîngîie, căţj şj p0menirea sfm_ 
ţilor îi mîngîie pe cei slăbănogiţi de arşiţa ispitelor; fie zice că [mari0rjj] mijlocesc pen
tru noi răcoreala cea gîndită, rugîndu-se către Dumnezeu.

Dar, de vreme ce cuvîntul este aici despre mulţimea martorilor, care este bogată 
Sfinta noastră Biserică a lui Hristos, mi s-a părut lucru de mîhnire a nu jnsemna şj eu 
spre slava lui Hristos şi a credinţei noastre, cercetarea făcută de unii aSUpra cîtimii marii 
mulţimi a Sfinţilor Mucenici. Căci 15 împăraţi şi tirani ai Romei au fost care j.au g0njt 
şi i-au muncit pe Creştini, dintre care cel de-al nouălea, adică Dioclwjan a omorj( jni;ru 
o singură lună şaptesprezece mii de Creştini. Şi, în vreme de zece 5nj numaj jn Egipt 
s-au omorît o sută patruzeci şi patru de mii, iar şapte sute de mii an fost rjsjpjţi ţn(ru 0
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lepădînd toată sarcina

Adică: O, fraţii mei Creştini! -  să scuturăm de pe sufletele noastre 
greutatea lucrurilor pămînteşti şi grijirile pentm acestea, fiindcă toate lu
crurile pămînteşti nu sînt altceva decît numai o sarcină zadarnică. Prin ur
mare, dacă lucrurile cele pămînteşti sînt o sarcină zadarnică, pentru ce vă 
întristaţi, iubiţilor, că vi le-au răpit alţii, de vreme ce v-au slobozit de ele?

şi păcatul cel lesne împrejurător,

Pavel numeşte păcatul „lesne împrejurător” fie pentru că el ne încun- 
jură lesne, fie pentru că împrejurarea îl poate pătimi cu lesnire; căci, dacă 
am voi, noi îl putem birui lesne. Sau zice că păcatul e „lesne împrejură
tor” fiindcă îi doboară cu lesnire în întîmplări rele şi în primejdii pe bieţii 
păcătoşi, nici un lucru ncfiind atît de primejdios precum păcatul.1

să alergăm cu răbdare întru lupta ce ne stă înainte.

aspră izgonire. Şi atîta îndrăcire au arătat tiranii aceia asupra Creştinilor, încît au dat ho- 
tărîre obştească întru toată acea împărăţie şi autocraţie lăţită a Romei, ca fiecare necre
dincios slujitor la idoli să aibă voie a omorî orice Creştin, oriunde l-ar afla şi în orice 
chip i-ar plăcea. Pentru aceasta, atît de mare pierdere s-a făcut Creştinilor în toate părţile 
lumii, încît slujitorii idolilor, socotind că s-a stins din lume credinţa lui Hristos, săpau în 
marmură supra-scrierea aceasta: „Religia lui Hristos s-a stins pretutindeni!” Pentru 
aceasta, oarecari istorici, adunînd din toate mineele Bisericii noastre, i-au socotit pe mu
cenicii cuprinşi într-însele şi au însemnat că sînt în număr de zece milioane şi nouă sute 
cincizeci de mii. Astfel încît, dacă s-ar împărţi aceasta cu măsura de trei sute şasezeci şi 
cinci de zile ale anului, s-ar cădea a fi prăznuiţi în fiecare zi cîte treizeci de mii de mu
cenici. Cu adevărat, negreşit, prea-mare nor este mulţimea aceasta a mucenicilor, tot
odată şi prea-des, şi prea-luminos. Care, prin desime, ziua acoperă toată Biserica lui 
Hristos, pe toţi drept-slăvitorii Creştini, oprind despre dînşii toată arşiţa şi înfocarea 
soarelui, adică toate ispitele de necaz, asemănîndu-se cu norul acela gros şi des care îl 
acoperea pe vechiul Israil în vremea zilei. Iar fiind prea-luminos, îl luminează şi-l povă- 
ţuieşte către Ierusalimul ceresc pe noul Israil, pe norodul Creştin, care se află în noaptea 
şi în pustiul lumii acesteia; şi astfel se potriveşte cu stîlpul acela de foc, care, în vremea 
nopţii, îl lumina şi îl povăţuia pe vechiul Israil către pămîntul făgăduinţei (Vezi despre 
aceasta în tomul al doilea al ierochiricului Procopie, foaia 227 şi 237.) (n. aut.)

1 Iar Teodorii zice: „A zis că păcatul e «lesne împrejurător» fiindcă se alcătuieşte şi 
se face cu lesnire. Căci lesne se amăgeşte ochiul, se vînează auzul, se gîdilă pipăirea, 
limba alunecă şi gîndul este povîmit către rău. (n. aut.)
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CAPITOLUL XII

Aici se încheie graiurile de mai sus: „avînd atîta nor de martori” şi 
„lepădînd toată sarcina”. însă Apostolul nu zice să ne luptăm cu pumnii 
sau să ne trîntim, aceste [întreceri] avînd trebuinţă de multă luptă, ci a 
adus-o în mijloc pe cea mai lesnicioasă dintre toate, adică alergarea.1 Şi 
nu a zis să apucăm mai multă cale, ci să rămînem întru măsura căii pe 
care o facem acum: căci unii aleargă în calea vieţii celei după Hristos 
prin înfrînare; alţii, prin milostenii; iar alţii prin altă faptă bună. Iar voi -  
zice -  alergaţi în calea aceasta prin răbdare, fiindcă de aceasta aveţi mai 
multă trebuinţă! -  cum s-a zis şi mai sus (capitolul 10:36).

2. Privind la începătorul şi Plinitorul credinţei,

Adică zice: Dacă voim să învăţăm a alerga prin răbdare, să privim la 
Hristos, Care este începutul şi sfîrşitul credinţei noastre, aşa cum şi cei ce 
învaţă vreun meşteşug privesc numai şi numai la dascălul şi maistrul lor. 
Despre aceasta, însuşi Domnul zicea, vrînd să îndemne: „învăţaţi-vă de 
la Mine [...]” (Matei 11:29); şi iarăşi: „Nu este ucenic mai presus de das
călul său [...] Destul e ucenicului a se face ca dascălul său” (Matei 
10:24). Dar ce va să zică „începător şi Plinitor al credinţei”? Adică Hris
tos este acela Care a pus în inimile noastre credinţa din început, căci zice: 
„Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu pe voi!” (loan 15:16). Ci şi sfîrşitul 
credinţei tot El îl va pecetlui întru noi, pentru a avea credinţă prea-adevă- 
rată şi prea-împlinită.

Care, în loc de bucuria pusă înaintea Lui, a suferit crucea şi, 
defăimînd ruşinea,

Zice: Hristos avea slobozenie şi stăpînire să nu pătimească şi să nu 
moară, căci, nepăcătos fiind, nu era supus morţii. Arătînd aceasta, însuşi 
Domnul zicea: „Eu pun sufletul Meu ca iarăşi să-l iau. Nimeni nu-1 va lua 
de la Mine, ci Eu îl pun pe el de Sine-Mi. Stăpînire am a-1 pune şi stăpî
nire am iarăşi a-1 lua” (loan 10:17); şi iarăşi: „Vine stăpînitorul lumii 
acesteia, şi nu are nimic întru Mine” (loan 14:30). Deci, dacă ar fi voit, 
Domnul nu S-ar fi răstignit. Cu toate aceastea, a răbdat crucea, adică nu a

1 Apostolul se foloseşte deseori de asemănări luate din întrecerile atletice elineşti: 
pugilatul (lupta cu pumnii), trînta, alergările, trasul cu arcul. (n. m.)
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suferit moartea oricum, ci pe cea mai de ocară, defaimînd ruşinea care 
urma unei morţi atît de necinstite. Şi nu a zis: „defaimînd scîrba”, fiindcă 
Domnul nu a suferit cu scîrbă moartea pe cruce.1

a stat de-a dreapta scaunului lui Dumnezeu.

Vezi, Creştine, la ce înălţime îl suie sfîrşitul răbdării pe cel ce rabdă? 
Căci pe Hristos L-a suit, după omenire, la însăşi dreapta scaunului lui 
Dumnezeu-Părintele. Arătînd aceasta, acelaşi Pavel zicea şi în altă parte: 
„Pentru aceea (adică pentru că Hristos S-a făcut ascultător pînă la moar
tea de cruce) L-a şi prea-înălţat Dumnezeu pe El şi I-a dăruit numele cel 
mai presus de tot numele” (Filipeni 2:9). Drept aceea -  zice -  fiindcă S-a 
prea-înălţat şi a şezut de-a dreapta scaunului Părintelui, Hristos ne poate 
răsplăti nouă, celor ce pătimim necazurile pentru cuvîntul Său; fiindcă a sta 
„de-a dreapta” însemnează cinstea cea deopotrivă cu aceea a Părintelui.

3. Căci socotiţi-L pe Cel ce a răbdat de la păcătoşi o asemenea 
împotrivă-grăire asupra Sa,

Daeă-emeva se mîngîie îndestul cînd îşi aduce aminte şi socoteşte pă
timirile suferite de alţi oameni asemenea lui, cu atît mai vîrtos se mîngîie 
cînd socoteşte împotriva-grăire suferită de Stăpînul a toată lumea. Iar aici 
Pavel numeşte „împotrivă-grăire” luările în rîs şi batjocurile Evreilor; 
ocările, sudalmele, pălmuirile peste obrazul Domnului, lovirile şi împo- 
trivă-grăirile ce le făceau asupra învăţăturii Lui cărturarii şi Fariseii; răc
netele cele mari ce le făcea norodul înaintea lui Pilat, zicînd: „El, El, pe 
El răstigneşte-L!” (loan 19:15); şi, în sfîrşit, moartea de cruce. Căci zice
rea aceasta a împotrivă-grăirii înseamnă şi arată toate acestea, ca şi cum 
Pavel ar zice: Fraţii mei Creştini, aduceţi-vă aminte că Hristos a suferit o 
asemenea împotrivă-grăire, care L-a adus pînă la moarte, şi nu orice 
moarte, ci moarte împreună cu tîlharii. Şi de la cine a suferit acestea? De 
la păcătoşi, adică de la păgîni şi slujitori ai idolilor -  Pilat şi ostaşii cei 
dimprejurul lui -  şi de la înşişi păcătoşii şi nelegiuiţii Iudei!

1 încă şi Teologul Grigorie tîlcuieşte zicerea aceasta întru o unire, zicînd: „Căruia, fi- 
indu-I cu putinţă a rămîne întru slava dumnezeirii Sale, nu numai că S-a deşertat pe Sine 
pînă la a lua chipul robului, ci a suferit şi crucea, defaimînd ruşinea.” (n. aut.)
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ca să nu obosiţi, slăbind cu sufletele voastre.

Zice: O fraţilor! -  socotiţi-L pe Hristos şi pătimirile Lui, pentru ca so
cotinţa aceasta să întărească sufletele voastre şi să nu vă lase să vă slăbă- 
nogiţi şi să obosiţi de necazuri.

4. Căci încă nu aţi stat pînă la sînge

Sînt două feluri de mîngîieri, iubitule, potrivnice una alteia. Una, 
atunci cînd cineva zice către cel întristat: Frate, mari necazuri şi ispite ai 
suferit! Deci adu-ţi aminte că întru acelea ai arătat mare bărbăţie, şi 
mîngîie-te cu aceea! Şi alta, cînd cineva îi zice celui întristat: Frate, încă 
nu ai pătimit vreo mare ispită, şi atunci pentru ce te întristezi şi nu o su
feri cu bărbăţie? Şi felul cel dintîi al mîngîierii mîngîie sufletul cînd aces
ta e obosit de ispite, fiindcă îi înfiinţează şi îi măreşte ispitele pătimite. 
Iar celălalt fel de mîngîiere smereşte sufletul cînd acestuia i se întîmplă a 
se mîndri, deşteptîndu-1 şi înfierbîntîndu-1 cînd e aproape să slăbească. 
Deci Pavel aduce aici amîndouă aceste feluri de mîngîieri către Evreii 
credincioşi. Căci -  după ce le-a zis mai sus că „multă nevoinţă de păti
miri aţi suferit” (Evrei 10:32), îndemnîndu-i astfel a-şi urma lor înşişi -  
acum le zice aici cu totul dimpotrivă, arătîndu-le că încă nu au pătimit 
vreo patimă şi mare ispită vrednică de cuvînt, pentru a nu se întîmplă să 
se mîndrească. Şi vezi -  o, cititorule! -  apostoleasca înţelepciune: după 
ce i-a pomenit pe sfinţii şi pe drepţii aceia, care au suferit atîtea mari is
pite, şi după ce L-a adus în mijloc pe Domnul, Care a pătimit atîta împo
trivă-grăire, acum arată că ispitele şi pătimirile lor nu sînt nimic dacă se 
pun în cumpănă alături de pătimirile acelora şi de ale Domnului. Zice: O, 
fraţii mei! -  încă nu aţi ajuns pînă la moarte, ci numai pînă la goane şi 
pînă la răpirea averilor, în vreme ce Hristos a ajuns pînă la moarte, şi 
chiar moartea cea mai ocărită. Şi, zicînd: „nu aţi stat împotriva păcatului 
pînă la sînge”, Apostolul arată că păcatele îi luptă şi le stau foarte împo
trivă, şi că ei se luptă cu ele, însă nu cu cele mai de căpetenie, adică nu cu 
ispite de moarte, ci cu unele mai uşoare şi mai slabe.

luptîndu-vă împotriva păcatului.

Aici, Pavel îl numeşte „păcat” fie pe diavolul, care este însuşi păcatul, 
ca aflător şi învăţător al acestuia, diavol împotriva căruia se cuvine a lup-
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ta Creştinii; fie zice că se cuvine a se lupta cei bine-credincioşi chiar îm
potriva păcatului şi a necinstitelor patimi păcătoase, ce sînt lucrătoare şi 
pierzătoare asupra noastră.1

5. Şi aţi uitat mîngîierea

Zice: Creştinilor, atîta v-aţi slăbănogii şi aţi obosit, încît aţi uitat şi cu- 
vîntul acela a lui Solomon, care vă îndeamnă la bărbăţie, măcar că nu aţi 
pătimit încă vreo mare patimă şi ispită care să vă facă să uitaţi. Căci pă
timirile şi ispitele cele mari şi vrednice de cuvînt pricinuiesc de multe ori 
chiar uitarea înseşi acelora de nevoie.

care vă grăieşte ca unor fii: „Fiul meu, nu defăima pedeapsa 
Domnului!

Zice: Creştinilor, cuvîntul cel mîngîietor al lui Solomon vă vorbeşte ca 
unor fii duhovniceşti, fiindcă Solomon nu a zis cuvîntul acela fiilor săi tru
peşti, ci l-a pus ca învăţătură obştească înaintea tuturor celor ce pot să-l 
audă. Şi e arătat -  o, Creştinilor! -  că v-a zis acestea şi vouă, celor pedep
siţi -  zice Apostolul, care pentru aceasta a şi adăugat zicerea „ca unor fii”.

Nici nu slăbi cînd eşti mustrat de El!

Fiindcă omul e mustrat de Dumnezeu, precum zic aici Solomon şi 
Apostolul. Deci de la Dumnezeu le vin oamenilor ispitele; şi, dacă sînt de 
la El, atunci vin spre folosul lor, cu adevărat. Căci Dumnezeu fie că bi
nevoieşte cu dinadinsul, adică după întîia şi chiar a Sa voie, să ne ispitim 
spre ştergerea păcatelor noastre;2 fie ne lasă a fi ispitiţi după îngăduire, 
spre cercarea alegerii sau voii noastre, ca mai multe cununi să primim.

1 Iar Teodorit tîlcuieşte aşa: „Şi la vreme a pus aceasta Apostolul, zicînd: «încă nu 
aţi stat luptîndu-vă împotriva păcatului pînă la sînge», din alăturare arătînd cît sînt ei 
mai jos decît aceia care s-au ucis cu pietre, şi s-au fierăstruit şi în ucidere de sabie au 
murit.” (n. aut.)

2 Mă mir cum zice aici Sfîntul Teofilact că Dumnezeu cu de-adinsul, anume cu voia 
Lui cea dintîi binevoieşte ca noi să fim ispitiţi spre ştergerea păcatelor, de vreme ce a ne 
ispiti este chiar după voia cea următoare a lui Dumnezeu, nu după cea dintîi. Căci ce 
zice dumnezeiescul loan Damaschin? „Trebuie a şti că Dumnezeu vrea chiar cu de-adin- 
sul ca toţi să se mîntuiască şi împărăţia Sa să o cîştige. Căci nu ne-a făcut pentru a ne
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6. „ Căci, pe care îl iubeşte, Domnul îl pedepseşte; şi îl bate pe tot fiul 
pe care îl primeşte” (Pilde 3:11,12).

Zice: Este cu neputinţă a-1 afla lipsit de necazuri şi ispite pe vreunul 
din cei pe care îi iubeşte Dumnezeu şi îi are de fii. Dar poate că s-ar ne
dumeri cineva, zicînd: Oare şi tîlharii, şi furii şi ceilalţi oameni făcători 
de rele, care se bat şi se schingiuiesc pentru răutăţile lor, sînt şi ei fii ai 
lui Dumnezeu? Ba! răspundem -  aceia nu sînt fii, căci Solomon nu a zis 
că oricare se biciuieşte este fiu al lui Dumnezeu, ci că orice fiu al lui 
Dumnezeu se pedepseşte. Aşadar tîlharii şi făcătorii de rele nu sînt bătuţi 
ca nişte fii ai lui Dumnezeu, ci se muncesc ca nişte răi. Iar aici, după ce a 
zis mai întîi că Dumnezeu pedepseşte, Solomon a adăugat apoi şi că bate, 
ca să nu socoteşti tu -  o Creştine! -  că bătaia fiului e ca o cercare şi o 
plată a răutăţii, ci ca o pedeapsă şi o întreagă-înţelepţire părintească. 
Deci: Pe care îl primeşte şi pe care îl are al Său mai mult decît pe toţi cei
lalţi, pe acela îl pedepseşte Dumnezeu.

7. Dacă suferiţi pedeapsă, ca unor fii vi se arată Dumnezeu. Căci 
care este fiul pe care nu îl pedepseşte părintele?

8. Iar dacă sînteţi fără pedeapsa căreia i s-au făcut părtaşi toţi 
ceilalţi, atunci nu sînteţi fii adevăraţi.

Vezi, cititorule, înţelepciunea Apostolului Pavel?! Căci el arată că 
Dumnezeu are multă purtare de grijă pentru credincioşii Evrei prin înseşi 
acelea din care ei socoteau că au fost părăsiţi de Dumnezeu. Căci zice: 
Dacă voi, Creştinii, aţi fi fără necazuri şi fără ispite, abia atunci v-aţi ară
ta că sînteţi fii „neadevăraţi”, adică nu fii curaţi. Căci care părinte poartă 
grijă pentru a-i înţelepţi şi a-i bine-stăpîni pe aceia care nu-i sînt fii ade-

munci, ci pentru a ne împărtăşi din bunătatea Sa, ca Acela ce e bun. Păcătuind noi însă, 
îngăduie să ne muncim, ca Acela ce e drept. Şi voia Lui cea întîi-povăţuitoare se zice şi 
«dar» şi «bună voinţă», dintru Dînsul fiind. Iar cea de a doua voie a Sa se zice «voie ur
mătoare» şi «îngăduire», fiind din pricina noastră” (Despre credinţă, cartea a doua, ca
pitolul 46). Şi Iacov „fratele Iui Dumnezeu” zice: „Ispitindu-se, nimeni să nu zică: De la 
Dumnezeu mă ispitesc! Fiindcă Dumnezeu e neispititor de rele şi nu ispiteşte pe nimeni 
(după întîia Sa voie adică)” {lacov 1:3). Ci se poate ca înţeleptul Teofilact să fi zis că 
Dumnezeu bine-voieşte ca mai întîi să fim ispitiţi, fiindcă ispitele privesc la mîntuirea 
sufletului, mîntuire ce este însăşi întîi-povăţuitoarea Sa voie şi propriu-zisă. (n. aut.)
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văraţi? Cu adevărat, nici unul!1 Iar de vreme ce voi aveţi necazuri şi is
pite -  iar din acestea cîştigaţi a vieţui în chip înţelept, cum au vieţuit şi 
drepţii şi sfinţii zişi mai înainte, care s-au făcut fii a lui Dumnezeu după 
dar -  este arătat din aceasta fără împotrivă-grăire că Dumnezeu Se poartă 
cu voi cu purtarea de grijă a unui părinte către adevăraţii săi fii, ca să nu 
fiţi neînvăţaţi şi fără rînduială. în ce scop? Ca nu cumva, făcîndu-vă fără 
rînduială, să vă lepede ca pe nişte scoşi din părinteasca voastră moştenire 
a împărăţiei Sale.

9. Apoi, dacă pe părinţii noştri trupeşti i-am avut pedepsitori şi ne 
ruşinam de dînşii, cu cit mai vîrtos se cuvine a ne supune 
Părintelui duhurilor, şi să fim vii?

Din silogisme şi pilde omeneşti, Pavel arată iarăşi credincioşilor Evrei 
că se cuvine să rabde necazurile şi ispitele. Căci, dacă nu cutezam să ne 
ferim de pedeapsa născătorilor noştri trupeşti, ci ne ruşinam şi sufeream 
toate pedepsele lor, cu cît mai vîrtos se cuvine a ne ruşina şi a răbda 
acum, de vreme ce ne pedepseşte Dumnezeu, Părintele nostru cel după 
duh? Vezi însă, iubitule, că Pavel nu a zis: „cu cît mai vîrtos se cuvine a 
răbda”, ci: „cu cît mai vîrtos se cuvine a ne supune Părintelui nostru Ce
lui după duh”, ca să arate prin zicerea aceasta că a nu răbda necazurile e 
o însuşire de fiu potrivnic şi nesupus lui Dumnezeu. Şi L-a numit pe 
Dumnezeu „Părinte al duhurilor” fie pentru că e Părinte, adică pricinui
tor, al darurilor Duhului, fie că e Părinte al netrupeştilor îngeri -  precum 
zic dumnezeiescul Hrisostom şi Teodorii. Fie -  mai potrivit a zice -  pen
tru că e pricinuitor al sufletelor noastre, căci Apostolul L-a numit pe 
Dumnezeu „Părinte duhovnicesc” spre osebirea părinţilor cei trupeşti.2 Şi

1 De aceea porunceşte Solomon către părinte: „Să nu te depărtezi a pedepsi pruncul! 
Căci, de-1 vei lovi pe el cu toiagul, nu va muri. Căci tu îl vei lovi cu toiagul, dar sufletul 
lui îl vei izbăvi din moarte” (Pilde 23:13). Şi iarăşi: „Cel ce-şi cruţă toiagul, îl urăşte pe 
fiul său; iar cel ce îl iubeşte îl pedepseşte cu osîrdie” (la fel 13:24). Şi iarăşi: 
„Pedepseşte-1 pe fiul tău, şi te vei odihni pe tine” (la fel 29:17). (n. aut.)

2 A-L numi pe Dumnezeu „Părinte al duhurilor”, adică pricinuitor al lor, e luată de 
Apostol din Sfinta Scriptură, căci, adunîndu-se împotriva lor Core, Datan şi Aviron, 
Moisi şi Aaron au zis către Dumnezeu acestea, căzînd cu feţele la pămînt: „Dumnezeu
le, Dumnezeul duhurilor şi a tot trupul!” (Numeri 16:22). De aici, şi Apostolii zic aceas
ta întru Aşezămintele lor, din care a luat-o şi Biserica în rugăciunea pentru cei adormiţi:
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a mai adaugat: „ca să fim vii”, pentru a arăta că cel nesupus lui Dumne
zeu nu este viu, fiind afară de Dumnezeu, Care este adevărata viaţă.

10. Pentru că ei ne pedepsesc întru puţine zile

„Dumnezeul duhurilor şi a tot trupul... " Căci faptul că sufletele s-au alcătuit din Duhul 
lui Dumnezeu, iar trupurile din materia ce era supusă, mărturisesc mulţi dumnezeieşti 
Părinţi. Iar Nichita, scoliastul Teologului Grigorie, tîlcuind Cuvîntul la botez, zice aces
tea: „Să se ştie însă că şi la naşterea cea trupească trupurile se fac de jos, din trupuri, iar 
sufletele de sus, din «Părintele duhurilor», precum zice Apostolul [...], fiindcă îndoită 
este şi pricina naşterii firii omeneşti: adică una pentru suflet, iar alta pentru trup. Căci 
sufletul se alcătuieşte, în chip negrăit, din dumnezeiasca insuflare dătătoare de viaţă; iar 
trupul, din materia ce zace înainte. Dar iarăşi, sufletele nu se mai fac acum de Dumne
zeu în chip ziditor, aşa cum s-a zidit sufletul lui Adam cîndva, fiindcă acum Dumnezeu 
«a încetat despre toate lucrările Sale», ci în chip înainte-văzător, adică El lucrează prin 
insuflarea cea dintîi, care o dată i s-a dat lui Adam, întru toţi cei ce s-au născut şi se nasc 
dintr-însul.” Iar Teologul Grigorie mărturiseşte, zicînd: „Se vede că Hristosul meu a cin
stit naşterea trupească cu întîia şi dătătoarea de viaţă insuflare.” Spusă pe care acelaşi 
Nichita Scholiastul o tîlcuieşte zicînd aşa: „Hristos a cinstit naşterea cea din trupuri cu 
insuflarea Sa cea dintîi, dătătoare de viaţă şi ziditoare de suflet, pe care o dată a suflat-o 
în Adam, căci zice: «A suflat în faţa lui duh de viaţă, şi s-a făcut omul cu suflet viu.» 
Aceea lucrează şi întru toţi cei dintr-însul, căci zice: «Iar cuvîntul nostru ştie că omul s-a 
închegat de la început din ţărînă şi din suflare totdeodată; iar după aceea [după Adam] 
trupul [s-a închegat] din trupuri, iar sufletele se amestecă din afară, intrînd în chip 
nevăzut în plăsmuirea ţărînii. Ştie însă Cel ce a făcut amestecul chipul cum a suflat duh 
întîia oară şi a legat sufletul împreună cu pămîntul. Căci poate -  aşa cum trupul, care s-a 
alcătuit la început din ţărînă, s-a făcut după aceea de om şi de aici se face alt om, ca 
dintr-o rădăcină -  tot astfel şi sufletul, insuflîndu-se la început de Dumnezeu, este apoi 
de sine născut, ca şi cum din sămînţa cea dintîi s-ar împărţi în mai mulţi” (în tîlcuirea la 
Matei 6:27). (n. aut.)

Cele de mai sus trebuie citite cu multă luare-aminte, pentru a se înţelege că firea 
omenească în întregul ei -  alcătuită din toţi oamenii care au fost, sînt şi vor fi -  are întru 
sine acelaşi singur duh de viaţă raţională, iar nu acelaşi suflet raţional, în înţeles larg, de 
persoană. Adică trebuie ştiut bine că omenirea este un sigur om (şi aşa înţelegem cum 
lucrează întru noi păcatul lui Adam, care nu e moştenit ca pedeapsă a unui păcat pe care 
pruncul nu l-a făcut), omenirea este aşadar un sigur om pentru că e insuflată de acelaşi 
singur duh de viaţă, iar nu pentru că ar fi o singură persoană, o singură fiinţă raţională, 
cum ar vrea Gnosticii (adică toţi umaniştii: Panteiştii, Alchimiştii, Francmasonii şi cele
lalte secte antihristice), care zic că fiecare sîntem parte din Dumnezeu în chip fiinţial, 
adică împreună sîntem nici mai mult, nici mai puţin decît... Dumnezeu! (De altfel, pentru 
ei întreaga făptură -  oamenii, dobitoacele, ierburile, pietrele, astrele -  e din Dumnezeu 
după fiinţă, e însuşi Dumnezeu, toate alcătuind un aşa zis „Mare Om cosmic”) (n. m.)
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Născătorii cei după trup -  zice -  nu ne pot pedepsi într-atît încît să ne 
facă desăvîrşiţi. Căci se întîmplă fie moartea tatălui, fie urmează creşterea 
vîrstei şi asprimea fiilor, curmînd şi împiedicînd pedepsirea, înţelepţirea şi 
desăvîrşirea fiilor. Iar Dumnezeu, Părintele nostru cel după duh, viind pu
rurea şi pururea pedepsindu-ne, poate prin unnare a ne face desăvîrşiţi.

şi precum găsesc cu cale,

Zice: Născătorii cei după trup îşi pedepsesc fiii cei adevăraţi şi curaţi 
după cum li se pare lor că ar fi buna-cuviinţă, dar ceea ce li se pare lor nu 
este şi de folos fiilor totdeauna, pentru că mulţi născători îşi învaţă fiii 
meşteşuguri vătămătoare de suflet şi ruşinoase.

iar Acesta pentru folosul nostru, ca să ne împărtăşim de sfinţenia 
Sa.

Iar Dumnezeu -  zice -  Părintele cel după duh al nostru, al oamenilor, 
ne pedepseşte totdeauna spre folosul nostru, nu pentru ca El însuşi să 
dobîndească ceva de la noi, ci mai ales pentru a ne împărtăşi din sfinţenia 
Sa, adică din curăţia Sa, noi facîndu-ne aşadar primitori ai dumnezeieş
tilor Sale daruri şi bunătăţi. Deci, din cuvîntul acesta al Apostolului, se 
trage încheierea că pedeapsa de la Dumnezeu este împărtăşire a sfinţeniei 
Lui; şi în chip cuvenit, de vreme ce întoarce sufletul la sfîntul Dumnezeu 
şi nu-1 lasă să se plece şi să se împătimească întru nici un lucru omenesc.

11. în vremea de faţă, nici o pedeapsă nu pare a f i  de bucurie, ci de 
mîhnire;

Apostolul ia din nou prilejurile sfătuirii tot din obşteştile înţelegeri pe 
care le-au întors oamenii, zicînd: Nici o pedeapsă dumnezeiască sau ome
nească nu se arată a fi de bucurie, ci de mîhnire, adică nu pare a fi pricinui
toare de bucurie, ci mîhnitoare. Şi bine a zis că pare, de vreme ce pedeapsa 
nu e mîhnitoare cu adevărat. Căci cum ar fi mîhnitoare cu adevărat, de 
vreme ce e maică şi pricinuitoare de bucurie? Deci Apostolul zice că 
pedeapsa ne pare mîhnitoare nouă, care ne mîhnim şi pătimim pentru ea.1

1 Despre aceasta a zis şi marele Vasilie: „De multe ori, pedeapsa e însă o povăţuire 
folositoare sufletului, cu osteneală curăţindu-1 pe el de petele răutăţii, [osteneală] care în
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dar în urmă dă rod paşnic de dreptate celor iscusiţi Printr-însa

Ce vrea să zică „rod paşnic”? Adică netulburat, nete^ dulce· cj cj cei 
ce se mîhneşte se tulbură, iar cel ce se bucură are alinare netezjre fn su_ 
fletul său. Şi rodul acesta pe care-1 naşte pedeapsa veniţg la Domnul 
este „rod al dreptăţii”, pentru că Dumnezeu, drept fiind, ţţ 0(ţihneşte aco
lo, în veacul viitor, pe aceia care se întristează şi se n% nesc jn veacul 
acesta. Şi vezi, iubitule, că Apostolul numeşte pedeaps^ iscusire”1 fi
indcă ea îi întăreşte şi-i împuterniceşte pe Creştini, întă^du-i întru ne- 
voinţele duhovniceşti, la fel cum nevoinţa trupească îi faCe maj puternici 
pe nevoitorii întru luptele cele din afară. Şi atunci -  ziCe _ de ce voi 
Creştinii, fugiţi de pedeapsă, care întăreşte sufletele voastre atft de mult? *

12. Pentru aceea, „îndreptaţi mîinile cele slăbite şi genunchii cei 
slăbănogiţi!” (Isaia 35:3).

Aici, Apostolul le vorbeşte Creştinilor ca unor luptători şi nevoitori Şi 
s-a împrumutat cu acest cuvînt de la Isaia, ce zice: „întăi'iţj_v  ̂ mjjnj sja_

vremea de faţă nu pare a fi de bucurie, ci de mîhnire. La urmă însă, oa ^  rocj paşnjc ce_ 
lor iscusiţi spre mîntuire printr-însa. A cunoaşte această pedeapsă nu c jLIcru aj orjşjcarei 
minţi. Căci mulţi, din neînţelepciune, opresc folosul isprăvii, care întîricie1 şi ei nu îl 
aşteaptă. Ci, fiind supăraţi de asprimea sîrguinţei, rămîn în bolile tlcînţelepţiei Pentru 
aceasta, vrednice de laudă sînt glasurile drepţilor -  care zic: «Doamlle cu mjnja Ta 
să mă mustri, nici cu urgia Ta să mă pedepseşti!» {Psalm 6:1) -  căci se pcrcsc cje pe_ 
deapsă, ci de urgie. Potrivită este şi aceasta: «Pedepseşte-ne pe noi, b 0amne însă cu ju
decată, nu cu mînie!” (.leremia 10:23). Şi aceasta: «Pedeapsa Doni,U[|uj deschide 
urechile» (Isaia 55). Căci pruncii, supăraţi de învăţături, se fac miij lugtori-aminte şi 
după bătăile pe care le pun asupra lor dascălii sau pedagogii, prin\0sc învăţăturile· şl 
acelaşi cuvînt, care nu era auzit de ei mai înainte de lovituri, îl prim<jsc jn auz dupa du
rerile bătăilor şi îl păzesc întru pomenire ca şi cum urechile li s-ar jj deschis deodată 
Tot aşa li se întîmplă şi celor ce nu ascultă dumnezeieştile învăţătur; j zac defăimînd 
poruncile acestora: căci, cînd se aduce asupra lor pedeapsa de la Dumnezeu primesc 
numaidecît cele ce pururea se grăiau şi se îndemnau din poruncile bj p umne2eu ca şi 
cum atunci ar fi căzut ele în urechile lor pentru întîia dată. [...] Pedeapsa aceasta ’ celor 
ce cugetează drept, le este mai preţuită decît mulţi bani. De aceea zice s 0iom0n· «Luaţi 
pedeapsă, nu argint!»” (cuvînt pentru începutul Pildelor).

Zice şi Teodorit: „începuturile oricărei pedepse sînt mîhnitoare şi f0arte nepiacute dar 
odrăslesc rod vrednic de laudă: pacea cea după Dumnezeu şi aşteptare^ cea igucjată Căci 
şi Domnul a zis aşa: «Strimtă şi necăjită e calea ce duce la viaţă!»” η. aut ^

1 „Antrenament” se zice azi, după o vorbă franco-engleză. (n. aut.)
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be şi genunchi slăbănogiţi!”, arătînd -  de la metafora mîinilor şi a genun
chilor, părţile trupului cele mai de căpetenie -  că toţi sînt slăbănogi cu 
sufletul. Căci mîinile sînt semn de lucrare, iar genunchii de mişcare din 
loc; deci omului ce se întristează şi se mîhneşte i se slăbănogesc mai întîi 
organele sufleteşti, iar apoi slăbesc şi mădularele trupeşti.1

13. Şi cărări drepte faceţi picioarelor voastre, ca să nu se abată cel 
şchiop, ci mai ales să se vindece.

Cu acest cuvînt, Apostolul le vorbeşte Creştinilor ca unor alergători, 
ca acelora ce aleargă în cale, aşa cum el însuşi a arătat şi mai sus, zicînd: 
„Prin răbdare, să alergăm la nevoinţa pusă înaintea noastră” (Evrei 12:1). 
Deci le zice: Creştini, „faceţi cărări drepte picioarelor voastre” -  grai pe 
care l-a luat de la Solomon: „Drepte cărări fa picioarelor tale -  zice -  şi 
căile tale îndreptează-le!” (Pilde 4:26). Iar „cărări” sînt fie semnele pe 
care le lasă pe pămînt roata carului cînd aleargă, fie pămîntul supus pi
cioarelor acelora ce aleargă. Deci zice: Cărările voastre să fie netede şi 
căile voastre drepte, adică să nu se afle în sufletele voastre vreo asprime, 
vreun lucru mîhnitor şi neneted. Ci alergaţi calea vieţii voastre cu netezire 
şi fără mîhnire, ca să nu vă abateţi fiind „şchiopi”, adică mici de suflet, 
fiindcă sînteţi Iudei (căci Iudeii sînt mici de suflet). Sau, se înţelege şi aşa: 
Faceţi cărări drepte picioarelor voastre ca nu cumva, şchiopi fiind în a 
crede bunătăţile nădăjduite ce vor să fie, să vă răniţi şi mai mult şi „să vi se 
abată” picioarele, adică să se strâmbe cu totul. Căci cel ce să tîrăşte cu îm
puţinarea de suflet cea firească sau cîştigată, nu se trage înapoi cu dreptul 
cuvînt, ca şi cu un fiâu; ci, nesimţind, cade cu totul în prăpastia deznădejdii

1 Fotie mai zice că Apostolul nu vorbeşte „despre mîini şi genunchi” care şchiopă
tează, ci despre cugetările slăbănogite întru mulţimea ispitelor. Iar Teodorit zice: „Dum
nezeiescul Apostol însemnează însă prin aceasta că, slăbănogind întru mulţimea primej
diilor, s-au făcut mai leneşi către calea bunei cinstiri de Dumnezeu. Şi destule sînt 
acestea pentru a strica mîndria lui Navat [ereticul care zicea că nu mai e îndreptare după 
păcăluire, n. m.). Căci zisele acestea îi întăresc şi îi vindecă cu doctoriile pocăinţei pe 
cei ce, nevoindu-se mai întîi în chip strălucit, s-au trîndăvit mai apoi. Căci, vorbind de 
şchiop, făgăduieşte vindecarea [prin pocăinţă].” Iar Chirii al Alexandriei tîlcuieşte zi
cerea „ca să nu se abată cel şchiop” aşa: „Vindecarea acestei şchiopătări nu s-ar putea 
face altfel decît numai prin credinţa întru Hristos. Iar aceştia, Iudeii adică, neaducînd 
credinţa, au rămas întru şchiopătare şi întru abaterea patimii, după Pavel” (cartea 1 din 
Tîlcuiri). (n. aut.)
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şi apoi cu anevoie se mai poate scula de acolo. Pentru aceasta, sîrguiţi-vă, 
fraţii mei Creştini, ca să vindecaţi şchiopătarea dintru voi, adică siliţi-vă ca 
mai mult să vă îndreptaţi, dacă aveţi vreo necredinţă.1 Şi vezi -  o, cititoru
le! -  cum Apostolul învaţă şi aici în chip arătat că este pocăinţă, şi însem
nează aceasta pentru ereticii Navatieni, care leapădă pocăinţa.

14. Să vînaţi pacea cu toţi

Ceea ce a zis mai sus: „să nu părăsiţi adunarea voastră” (Evrei 1:25), 
Apostolul o zice aici adunîndu-i pe Creştini la dragoste unul pentru altul 
şi învăţîndu-i să fie împăcaţi cu toţi, adică să aibă pace nu numai cu ru
dele, cu prietenii lor şi cu cei de o credinţă, ci şi cu străinii şi cu vrăjma
şii: cu Elinii şi Iudeii cei necredincioşi. Căci zice: Cît vă e cu putinţă, să 
aveţi pace cu toţi oamenii. Aşa zice şi în alt loc: „De este cu putinţă, cît 
din partea voastră, să aveţi pace cu toţi oamenii” (Romani 12:18). De veţi 
avea -  zice -  o astfel de voinţă paşnică pentru toţi, nu vă veţi împuţina cu 
sufletul cînd vă năcăjiţi, venind asupră-vă ispite de la oameni. Căci cum 
se va împuţina cu sufletul asupra altuia cineva ce are pace cu dînsul? Şi 
vezi, iubitule, cum a zis Pavel: „vînaţi”, adică: Măcar departe de voi dacă 
ar fi pacea, siliţi-vă să o vînaţi, şi să o ajungeţi şi, după ce o veţi ajunge, să 
o trageţi la voi. Adică, avînd vreun vrăjmaş care se află departe de voi sau 
nu voieşte să se împace, mergeţi voi să-l aflaţi şi, punîndu-i metanie, şi 
împăcîndu-vă şi iertîndu-vă unul pe altul, să aveţi pace cu dînsul. Iar aceas
ta a luat-o Apostolul de la David, care zice: „Caută pacea şi vînează-o pe 
ea!” {Psalm 32:14). Vezi şi zicerea de mai sus {Romani 12:18).

şi sfinţenia,

Adică: Fraţii mei, vînaţi sfinţenia şi curăţia trupului. Şi, de este cineva 
necăsătorit, să păzească fecioria; iar dacă e căsătorit, să păzească întrea-

1 Iar Icumenie zice că [aici] Pavel le porunceşte credincioşilor Evrei mai multe: să-şi 
facă drepte „cărările”, adică cugetările lor, încît să nu-şi închipuie că pedepsele primite 
de la Dumnezeu se fac din ură, iar nu din purtare de grijă; să-şi facă drepte socotinţele 
despre credinţă, căci, fiind încă prunci după credinţă, făceau cele obişnuite iudaismului; 
să facă însă dreaptă şi petrecerea lor, ca nu cumva răul început întru dînşii (căci acesta e 
„şchiopătatul”) să se facă nevindecat, căci aceasta însemnează zicerea „ca să nu se aba
tă, ci mai vîrtos să se vindece”, (n. aut.)
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ga-nţelepciune. Aceasta nu pentru că nunta este sfinţenie, ci pentru că pă
zeşte nelepădată sfinţenia cea din botez, prin legiuita împreunare. Căci 
„cinstită este nunta”, precum va zice Apostolul mai jos (Evrei 13:4), însă 
nu e şi sfîntă, din pricina îndulcirii împătimitoare, ci păzitoare de sfinţenie.

fără de care nimeni nu-L va vedea pe Domnul;

Zice: Fără sfinţenie şi fără curăţia trupului, nimeni nu se va învrednici 
a-L vedea pe Domnul. Pentru aceasta, acelaşi Apostol zice în altă parte: 
„Nici curvarii, nici prea-curvarii, nici malahienii, nici cei ce se culcă cu 
bărbaţi nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu” (7 Corinteni 6:9). încă 
şi Domnul a zis în Evanghelie: „Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor 
vedea pe Dumnezeu” (Matei 5:8).

15. iscodind ca nimeni să nu se lipsească de darul lui Dumnezeu

Aici, Apostolul îi asemuieşte pe Creştini cu cei ce călătoresc în tovără
şie pe o cale depărtată, şi le zice: Vedeţi, fraţii mei, şi luaţi aminte ca nu 
cumva vreunul dintre fraţii împreună-călători cu voi să fi rămas în urmă. 
Căci eu nu vă cer să mergeţi înainte doar voi înşivă, ci încă să-l şi isco
diţi, adică să-l cercetaţi şi să-l ajutaţi ca pe un bolnav (căci „a cerceta” la 
bolnavi se zice) pe cel ce rămîne în urmă în calea faptei bune, fiind apoi 
lipsit de darul lui Dumnezeu. Şi, măcar unul singur dacă ar fi acesta, voi 
să nu-1 lăsaţi fără purtare de grijă. Iar „dar al lui Dumnezeu” numeşte cre
dinţa, buna vieţuire şi bunătăţile viitoare, căci acestea sînt lucruri ale da
rului lui Dumnezeu.

ca nu cumva, odrăslind, vreo rădăcină de amărăciune să supere

Zicerea aceasta se afla şi în A doua Lege, scriindu-se acolo aşa: „[...] 
ca nu cumva vreunul dintre voi să fie rădăcină odrăslind în venin şi în 
amărăciune” (A doua Lege 29:18). [...] în altă parte, Pavel aseamănă 
aceasta cu aluatul dospit, zicînd: „Puţină dospitură dospeşte toată frămîn- 
tătura” (7 Corinteni 5:6). Deci înţelegerea cuvîntului este aşa: Dacă între 
voi e vreunul viclean şi rău, să nu se îngăduie ca el să-i vatăme şi pe cei
lalţi cu răutatea lui, ci să se taie rădăcina amărăciunii lui, adică a păcatu-
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lui lui.1 Iar că păcatul e amar, sau -  mai bine zis -  că nu este alt lucru mai 
amar decît păcatul, aceasta o ştiu cei păcătoşi, care, după ce fac păcatul, 
se topesc şi se usucă de mustrarea conştiinţei.2 Şi vezi, iubitule, că Pavel 
nu a numit păcatul „rădăcină amară”, ci: „rădăcină de amărăciune”. Căci 
e cu putinţă ca rădăcina cea amară să facă şi roduri dulci, iar „rădăcina”, 
adică izvorul şi pricina amărăciunii, care e păcatul, e cu neputinţă să 
nască asemenea roduri.

şi prin aceasta să se molipsească mulţi.

Căci Creştinii cei leneşi şi trîndavi, cînd îi văd pe cei răi păcătuind, se 
pleacă spre rîvna şi urmarea lor, şi prin urmare se molipsesc şi se fac ne
curaţi cu sufletul. Pentru aceasta -  zice Apostolul -  să se taie asemenea 
rădăcini ale păcatului, pentru a nu odrăsli roduri aducătoare de moarte.

16. Şi să nu fie vreun curvar sau spurcat ca Isav, care, pentru o 
mîncare şi-a dat întîietatea naşterii (Facerea 25:32).

Apostolul nu zice că Isav a fost curvar. De aceea tu, cititorule, după ce 
vei citi zicerea „să nu fie vreunul curvar”, stai, adică citeşte aşa: „Să nu 
fie între voi vreunul curvar!” -  prin acest cuvînt Apostolul arătîndu-i în 
chip ascuns pe unii Creştini curvari, pe care nu voieşte a-i vădi, ci se face 
că nu-i ştie, ca să-i îndrepteze. Apoi, ca de la un nou început, citeşte

1 Despre aceste „rădăcini” şi „buruieni amare”, scria şi purtătorul de Dumnezeu Ig- 
natie, în epistola către Tralieni, zicînd: „Rogu-vă pe voi, nu eu, ci darul Domnului 
nostru Iisus Hristos, să vă folosiţi doar de hrana creştinească. Iar de buruiana cea stră
ină, care este eresul, să vă depărtaţi, căci îl amestecă pe Hristos ca să se facă vrednici de 
crezare, precum fac aceia care dau otrava omorîtoare, amestecînd-o cu vin şi miere, pe 
care cine nu o ştie o primeşte cu dulceaţă. Păziţi-vă dar de unii ca aceştia!” Şi iarăşi 
zice, întru aceeaşi epistolă: „Fugiţi de odraslele rele de pe laturi, care nasc roduri aducă
toare de moarte, din care cineva, gustînd, îndată moare, căci aceştia nu sînt sad al Duhu
lui.” Şi în cea către Filadelfieni scrie: „Fugiţi de buruienile cele rele pe care nu le grădi- 
năreşte Hristos, pentru că ele nu sînt sad al Părintelui.” Şi Teodorit zice: „Iar «rădăcină 
de amărăciune» a numit dogmele cele rele şi viaţa cea stricată.” (n. aut.)

2 Despre aceasta a zis şi Solomon: „Miere curge din buzele muierii curve, care la o 
vreme îngraşă gîtlejul, iar apoi ce vei afla mai amar decît veninul ei?” (Pilde 5:4). Ace
laşi zice şi în altă parte: „Şi zic că mai amară decît însăşi moartea este muierea ce e cap
cană şi cursă inimii, legătură în mîinile ei” (Ecclesiastul 6:26). (n. aut.)
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aceasta: „sau spurcat ca Isav”, adică: Să nu fie între voi vreun Creştin la
com de pîntece, cugetînd lumeşte, spurcînd şi călcînd darurile Duhului. 
Pentru că şi Isav a spurcat, adică a vîndut cinstea întîietăţii naşterii, dată 
lui de Dumnezeu, pierzînd-o doar pentru o mîncare. Şi aceasta este spur
care, cînd cineva defaimă lucrurile dumnezeieşti. Şi Apostolul le arată 
prin aceasta cît de mare rău e lenevirea şi trîndăvia: pentru că Isav, întîiul 
fiu a lui Iacov, a rămas al doilea fiindcă s-a împuţinat cu sufletul şi nu s-a 
împotrivit poftei de a mînca lintea aceea fiartă.1

17. Căci ştiţi cum şi după aceea, vrînd să moştenească 
blagoslovenia, nu a fost primit (Facerea 27:37);

Zice: Creştinilor, ştiţi că Isav, după ce şi-a vîndut întîietatea naşterii 
lui Iacov, la urmă, voind să moştenească blagoslovenia părintelui său ca 
întîi născut, nu a fost primit de Isaac. Mai întîi, el nu a fost primit de 
Dumnezeu, de vreme ce Dumnezeu a fost pricinuitorul amăgirii lui Isaac 
şi al blagoslovirii lui Iacov ca întîi născut în locul lui Isav. Iar la urmă, 
cînd Isav a cerut blagoslovenia, el nu a fost primit nici de tatăl său, sau 
nu a fost primit de nici unul: nici de Dumnezeu, nici de Isaac. Şi e arătat 
că Isaac însuşi nu l-a primit pe Isav pentru că aşa a voit Dumnezeu, căci a 
zis Isaac către Isav: „Dacă l-am făcut pe el [pe Iacov] domn al tău şi pe 
toţi fraţii lui i-am făcut slugi ale lui, şi l-am întărit [prin blagoslovenie] cu 
grîu şi cu vin, ţie dar ce-ţi voi face, fiule?” (Facerea 27:37).

căci loc de pocăinţă nu a aflat, deşi cu lacrimi o căuta pe aceasta.

Prin aceste cuvinte, nu surpă oare Apostolul pocăinţa? Răspundem că 
nu, să nu fie! Atunci cum zice că Isav „nu a aflat loc de pocăinţă, deşi cu 
lacrimi o căuta pe aceasta”? O, frate! -  mai întîi zicem că nu se cuvine a

1 Căci aşa zice Scriptura: „Şi a fiert Iacov o fiertură şi a venit Isav din cîmp leşinat 
[de foame]. Şi i-a zis Isav lui Iacov: «Dă-mi din fiertura aceasta de linte, căci leşin de 
foame!» Pentru aceasta s-a chemat numele lui «Edom» (care însemnează «rumen», 
«roşu»). Şi i-a zis Iacov lui Isav: «Dă-mi mie astăzi întîietatea naşterii tale!» Şi Isav a 
zis: «Iată eu mă duc să mor, şi ce-mi trebuie întîietatea naşterii mele?» Şi i-a zis Iacov 
lui: «Jură-te mie astăzi!» Şi i s-a jurat lui. Şi i-a dat Isav lui Iacov întîietatea naşterii, şi 
Iacov i-a dat lui Isav pîine şi fiertură de linte. Şi a mîncat, şi a băut, şi s-a sculat, şi sălta 
şi a stricat Isav întîietatea naşterii sale” (Facerea 25:29). (n. aut.)
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socoti că el căuta cu lacrimi pocăinţa, ci blagoslovenia, fiindcă aceea este 
la mijloc. Căci totul, citindu-se neted, este aşa: Ştiţi că şi în urmă, vrînd 
să moştenească blagoslovenia, nu a fost primit, deşi cu lacrimi o cerea, 
căci loc de pocăinţă nu a aflat. Apoi, îţi zicem că Isav a căutat pocăinţa 
cu adevărat, însă nu a căutat-o precum se cuvine. Căci ce semn de adevă
rată pocăinţă a fost că păzea în inima sa patima asupra fratelui său şi că
uta să-l omoare? Căci aşa scrie Sfinta Scriptură despre el: „Şi-l pizmuia 
Isav pe Iacov pentru blagoslovenia cu care îl blagoslovise tatăl său. Şi 
şi-a zis Isav în gîndul lui: «Se apropie zilele plîngerii tatălui meu, ca să-l 
omor pe Iacov, fratele meu»” {Facerea 27:41). Aşadar de aceea nu a aflat 
loc de pocăinţă, căci nu a căutat-o precum se cuvenea, măcar că a vărsat 
şi lacrimi, căci zice: „A strigat Isav cu glas şi a plîns” {Facerea 27:39). 
Ci lacrimile lui nu erau lacrimi de pocăinţă, ci de pizmă şi de amărăciune, 
pentru că nu suferea şi nu-i tihnea a se arăta fratele său mai întîi şi mai 
sus decît el. Căci, de multe ori, se nasc lacrimi şi din multa amărăciune1, 
aşa cum nici mîhnirea lui Cain nu a fost de pocăinţă, ci de pizmă. Căci 
zice: „S-a mîhnit Cain foarte şi a scăzut faţa lui” {Facerea 4:5). Adică nu

1 Şi Sfinta Scriptură a arătat că Isav a plîns din multa amărăciune, mînie şi zavistie, 
căci zice: „Şi, cînd a auzit Isav graiurile lui Isaac, părintele său, a strigat cu glas mare şi 
amar foarte” {Facerea 27:34). Pe care dumnezeiescul Hrisostom o tîlcuieşte zicînd: „Ce 
va să zică «cu glas mare şi amar foarte»? Prin graiul acesta a înseninat mînia şi covîrşi- 
rea urgiei de care s-a umplut auzind acestea.” Iar Procopie zice aşa: „Nu se tulbură şi nu 
se scîrbeşte aşa de tare pentru că nu a primit blagosloveniile, cît pentru că fratele său s-a 
învrednicit [de ele]. Căci, zavistnic fiind, mai degrabă alege paguba fratelui decît folosul 
său.” Tălmăcind zicerea aceasta a Apostolului, că „Ioc de pocăinţă nu a aflat”, acelaşi 
Procopie zice încă şi în altă parte: „Nu cerea blagoslovenia în chipul cuvenit, deşi părea 
că face aceasta cu lacrimi. Căci nu s-a întristat pentru că se făcuse nevrednic, ci pentru 
că nu se norocise de blagoslovenie” (cea dintîi tîlcuire, în Pentateuh, foaia 339; iar 
aceasta din urmă la foaia 27). Iar Teodorit zice aşa: „Zicerea «loc de pocăinţă nu a 
aflat» e în loc de: Nu a aflat calea pocăinţei, nici nu a plîns pentru cele rău socotite. Şi 
nu se tînguia pentru greşeală, ci pentru soarta cea bună a lui Iacov, precum mărturisesc 
graiurile lui, căci a zis: «Apropie-se zilele plîngerii părintelui meu, ca să-l omor pe Ia
cov, fratele meu!» Iar dumnezeiescul Apostol nu a pomenit la întîmplare de cele despre 
Isav, ci învăţînd că acela, întîi născut fiind, s-a lipsit de blagoslovenie pentru lăcomia 
pîntecelui şi trîndăvirea sa. La fel Evreii, cinstiţi fiind ca întîi fii [ai lui Dumnezeu] şi cu 
cele ale Legii, au căzut din mîntuire robiţi fiind de lăcomia pîntecelui. Iar «neamurile», 
norodul cel nou a cărui închipuire a fost Iacov, au dobîndit întîietatea naşterii. Deci îi în
deamnă pe credincioşii Evrei să nu rîvnească fărădelegea întîiului născut, ci să se împăr
tăşească de blagoslovenia norodului cel nou.” (n. aut.)
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s-a mîhnit din căinţă pentru răutatea făcută, că-i adusese lui Dumnezeu 
rodurile mai proaste, ci s-a mîhnit pentru pizma sa, văzînd că Dumnezeu 
a primit darurile fratelui său Avei, iar jertfele sale nu le-a primit.

Şi că s-a mîhnit către fratele său din zavistie, iar nu din căinţă, Cain a 
arătat prin uciderea lui Avei, făcută de dînsul după aceea. Deci zicerea 
aceasta se înţelege ori aşa cum am tîlcuit-o, ori că dumnezeiescul Pavel îi 
înspăimîntă în chip prea-înţelept cu aceste cuvinte pe cei ce nu au căzut 
încă în păcat, zicînd că pentru păcatele cele mari nu e loc de pocăinţă. 
Adică face aceasta din iconomie, ca, prin temere, să-i păzească de a că
dea în păcat. însă, cînd vede că vreunii au căzut în păcat, atunci zice îm
potrivă, chemîndu-i la pocăinţă, ca să nu cadă în deznădăjduire. Aşa îi 
cheamă înapoi pe Galateni, care căzuseră în Iudaism, zicîndu-le: „Copila
şii mei, pe care iarăşi chinuiesc a vă naşte, pînă Se va închipui Hristos 
întru voi” (Galateni 4:19), a cărei zicere, tîlcuire şi subînsemnare vezi-le. 
Aşadar Pavel nu leapădă aici pocăinţa, ci-i întăreşte şi-i păzeşte pe Creş
tinii Evrei pentru a nu cădea în păcat.

18. Căci voi nu v-aţi apropiat de muntele cel pipăit, care se ardea de 
foc, nici de nor, nici de ceaţă, nici de vifor, nici de glasul 
trimbiţei,

La Ieşire e scris: „Şi a fost în ziua a treia cînd, facîndu-se dimineaţă, 
[...] s-au făcut strigări, şi fulgere, şi nori întunecaţi pe muntele Sinai. Şi 
glasul trîmbiţei răsuna tare, şi s-a înspăimântat norodul în tabără” {Ieşirea 
10:16). Iar cu cuvintele acestea Pavel arată că, de nu rabdă cu mulţumire 
necazurile şi ispitele şi nu cred în Hristos cel făgăduit, Creştinii sînt vino
vaţi de mai mare muncă decît Evreii Legii vechi, adică ai Testamentului 
Vechi. Şi vezi, iubitule, cum face asemănarea: căci, după ce a arătat mai 
întîi prin mai multe pilde covîrşirea Scripturii celei noi mai presus de cea 
veche, acum pune aici lucrurile cele mari şi minunate făcute înaintea ve
chilor Evrei, care mai ales au fost acelea din muntele Sinai, şi arată că 
acestea sînt mici şi nevrednice de cuvînt dacă se aseamănă cu lucrurile 
Noului Testament. Căci în muntele Sinai -  zice -  a fost multă fantezie a 
ochilor, spre înspăimîntarea, temerea şi minunarea norodului Evreilor, 
care era pruncesc. Fiindcă acolo se vedea foc, ca să arate cu aceasta că 
Dumnezeu, Cel ce punea Legea, are putere să-i pedepsească pe cei răi cu 
ardere, arătîndu-le prin urmare Evreilor că El este înfricoşat şi cutremură-
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tor. Acolo, în Sinai, se arăta pîclă şi întuneric, ca să închipuie litera um
brită şi întunecată a Legii celei vechi. Căci, dacă Legea cea veche a fost 
„închipuire a celei noi”, e arătat că închipuirea aceasta a rămas nedescope
rită şi întunecată, nimeni cunoscînd ce însemnează pînă ce nu a venit Ade
vărul. Pîcla şi întunericul văzut pe Sinai mai închipuia încă şi nevederea şi 
neînţelegerea firii lui Dumnezeu, căci zice David: „A plecat cerurile şi S-a 
pogorît, şi întuneric sub picioarele Sale” {Psalm 17:9). Iar viforul, care este 
un vîrtej repede de vînt, îi deştepta pe leneşii şi trîndavii Evrei şi îi în
demna spre a lua aminte. Iar trîmbiţele ce se auzeau în Sinai le arătau că de 
faţă este împăratul a toate Dumnezeu, fiindcă împăraţii obişnuiesc a fi în
tovărăşiţi de trîmbiţe răsunătoare. De aceea, şi la a doua venire a lui Iisus 
Hristos vor răsuna trîmbiţe, ca să arate că Hristos este împărat.1

19. nici glasul graiurilor, de care cei ce-l auzeau s-au lepădat să li se 
mai adauge cuvînt,

Cînd Dumnezeu îi da lui Moisi Legea, norodul auzea că vorbeşte 
Dumnezeu, ca să fie crezută punerea Legii şi pentru a nu socoti Evreii că 
aceasta a fost a lui Moisi, iar nu a lui Dumnezeu. Şi, pentru că glasul lui 
Dumnezeu era cu adevărat înfricoşat ca un tunet, iar glasul lui Moisi era 
amorţit şi subţire, Evreii s-au lepădat de a mai auzi glasul lui Dumnezeu 
şi cereau să-l audă doar pe al lui Moisi, precum zice Dumnezeiasca 
Scriptură: „Şi tot norodul vedea şi auzea glasul, şi luminile, şi glasul 
trîmbiţei şi muntele fumegînd. Şi, temîndu-se, tot norodul a stat departe

1 înseninează aici că Sfîntul Cosma, dulcele cîntăreţ, din aceaslă zicere a alcătuit tro
parul acela din a opta cîntare al întîiului canon al Cincizecimii, care zice: „Cei ce nu 
v-aţi suit în muntele ce putea fi pipăit şi nu v-aţi temut de focul cel mistuitor, veniţi să 
stăm în muntele Sionului, în cetatea viului Dumnezeu, cu purtătorii de Duh Ucenici 
acum dănţuind. Toate lucrurile, lăudaţi-L pe Domnul şi-L prea-înălţaţi întru toţi vecii!” 
Şi mă mir cum înţeleptul Teodor Prodromitul (numit „Săracul”) nu a tîlcuit acest tropar 
după înalta sa înţelepciune şi pricepere. Căci zicerea „ce se putea pipăi” el a înţeles-o în 
loc de: „nepipăit”, şi de aceea nu se desluşeşte bine noima. Căci zicerea „cel ce se pipă
ie” este în loc de: „care se pipăie, se calcă simţit şi văzut”, precum zice mai sus Aposto
lul. Iar toată noima troparului este aşa: noi Creştinii -  cei ce nu ne suim în muntele Sinai 
cel pipăit şi simţit, nici nu ne temem de focul mistuitor ce ardea cîndva deasupra Sinaiu- 
lui -  veniţi să stăm în muntele Sionului cel gîndit şi în cetatea lui Dumnezeu cea gîndită, 
adică în Biserica lui Hristos, împreună dănţuind cu purtătorii de Duh Ucenici! (n. aut.)
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şi a zis către Moisi: «Grăieşte-ne tu nouă, şi să nu mai grăiască Dumne
zeu către noi, ca să nu murim»” (Ieşirea 20:18).’

1 Este nedumerire de ce Apostolul zice aici că Evreii au auzit glasul lui Dumnezeu -  
precum se arată şi in A doua Lege, aşa: „Şi ne-a grăit Domnul din mijlocul focului glas 
de graiuri pe care voi le-aţi auzit, dar asemănare nu aţi văzut, fără numai glas” (A doua 
Lege 4:12) -  iar Domnul zice către Iudei dimpotrivă, în Evanghelia lui loan: „Şi Tatăl 
care M-a trimis, Acela a mărturisit despre Mine. Nici glasul Lui nu l-aţi auzit vreodată, 
nici faţa Lui nu aţi văzut-o” {loan 5:37). Spre dezlegarea nedumeririi acesteia unii zic că 
glasul pe care l-au auzit Evreii pe muntele Sinai nu a fost de-a dreptul glas de la Dum
nezeu, adică fără mijlocire, ci de la un înger sau mai mulţi care slujeau la darea Legii 
din partea lui Dumnezeu. [...] Iar alţii zic că Evreii au auzit însuşi glasul lui Dumnezeu, 
dar fără a putea desluşi ce zice, din pricină că era înfricoşat, şi de aceea îi şi ziceau lui 
Moisi: „Grăieşte-ne tu nouă, şi să nu mai grăiască Dumnezeu către noi, ca să nu mu
rim.” La fel li s-a întîmplat şi celor ce călătoreau împreună cu Pavel, care -  cînd Pavel 
auzea dumnezeiescul glas din cer, zicîndu-i: „Saule, Saule, pentru ce mă goneşti?” -  au 
auzit glasul acesta şi ei, însă ca un tunet, fără a desluşi ce zicea. Pentru aceasta, şi în 
Fapte se scrie într-un loc că au auzit şi ei glasul: „Iar bărbaţii cei împreună călători cu el 
au stat uimiţi auzind glasul, dar nevăzînd pe nimeni” {Fapte 9:7), iar în alt loc Faptele 
scriu că ei nu au auzit glasul: „Iar cei ce erau împreună cu mine -  zice Pavel -  au văzut 
lumina şi s-au înspăimîntat, iar glasul celui ce-mi grăia nu l-au auzit” {Fapte 22:9). La 
fel s-a întîmplat şi cînd vorbea Domnului glasul din cer şi I-a zis: „Şi L-am proslăvit şi 
iarăşi îl voi proslăvi!” {loan 12:28). Pentru că norodul ce sta împrejur a auzit într-adevăr 
glasul acesta, ca un tunet, dar ce zicea acela nu a putut auzi cu desluşire, cum e scris: 
„Iar norodul ce sta auzind zicea: «Tunet s-a făcut!», iar alţii ziceau: «îngerii I-au grăit 
Lui!»” (la fel, 29). Prin urmare, amîndouă sînt adevărate -  şi că au auzit glasul, şi că nu 
l-au auzit -  şi pentru Evreii din muntele Sinai, şi pentru călătorii împreună cu Pa^el şi 
pentru Domnul. Iar dumnezeiescul Hrisostom, tîlcuind zicerea de mai sus din Evan
ghelia lui loan, zice că prin cuvintele acestea, Domnul îi suie pe Iudei la o dogmă filo
sofică, arătîndu-le că Dumnezeu nu are nici glas, nici chip după firea Sa, fiindcă este 
afară de tot glasul, şi felul şi chipul, fiind mai presus de fiinţă, şi neînchipuit şi nevăzut. 
„Cîte puţin, îi aduce la dogma filosofică -  zice Sfîntul Hrisostom -  arătînd că la Dumne
zeu nu este nici glas, nici chip, ci mai presus de chipuri. Căci, zicînd că «nici glasul Lui 
nu l-aţi auzit», arată că glasul a ieşit cu adevărat, dar ei nu l-au înţeles. Tot astfel, zicînd 
că «nici chipul Lui nu l-aţi văzut», arată că are chip, însă într-un fel care nu se poate ve
dea.” Încît -  după cuvintele acestea ale dumnezeiescului părinte -  Iudeii au auzit glasul 
lui Dumnezeu şi au văzut chipul slavei lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu a alcătuit şi 
glasul, şi chipul cu omenească cuviinţă şi după pogorămînt, ca Evreii să poată veni întru 
simţirea înfăţişării Lui, căci „a arătat -  ziceau ei -  Domnul Dumnezeul nostru slava Sa 
şi glasul Lui l-am auzit din mijlocul focului” {A doua Lege 5:24). Şi iarăşi [zice Hrisos
tom] „ei nu au auzit glasul lui Dumnezeu, nici n-au văzut chipul Lui, pentru că Dumne
zeu e mai presus de tot glasul şi de tot chipul.” Pentru aceasta a zis şi Dionisie Areopa-
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20. căci nu sufereau ceea ce li se zicea:

Adică: Evreii nu puteau suferi în urechile lor ceea ce se zicea de la 
Dumnezeu, pentru că era lucru înfricoşat. Şi, tocmai pentru că nu puteau 
suferi înfricoşatul glas al lui Dumnezeu s-au făcut Evreii pricinuitori a Se 
arăta Fiul lui Dumnezeu pe pămînt cu trup omenesc, ca să le fie încăput 
şi suferit.

„Chiar fiară de se va atinse de munte, cu pietre se va ucidel” 
(Ieşirea 19:12).

21. Şi aşa de înfricoşat era ceea ce se arăta,

Pavel arată şi prin aceste cuvinte covîrşirea noului Testament asupra 
celui vechi. Fiindcă cel vechi, deşi nu avea vreun lucru atît de mare şi de 
minunat încît să se asemene cu acesta nou, era însă atît de înfricoşat, încît 
nici măcar vreo fiară sau dobitoc nu îngăduia să se atingă aproape de 
munte, căci îi zicea Dumnezeu lui Moisi să zică norodului: „Luaţi aminte 
la sine-vă să nu vă suiţi în munte, atingîndu-vă cumva de el! Tot cel ce se 
va atinge de munte cu moarte se va sfîrşi! Nu se va atinge de el mînă, 
căci cu pietre se va împroşca sau cu săgeată se va săgeta: ori dobitoc, ori 
om, nu va trăi!” {Ieşirea 19:12). Iar Testamentul acesta nou, deşi le are 
pe toate desăvîrşite, totuşi nu arată nimic înfricoşat, ci toate ale lui sînt 
blînde şi line.

încît Moisi a zis: „M-am înspăimîntat şi m-am cutremurat” (A doua 
Lege 9:19).

gitul că: „Pricina se arată tuturor celor ce se lipsesc de toate dumnezeieştile lumini, şi de 
glasuri şi de cuvintele cereşti, şi, întru întuneric fiind, au trebuinţă de Cel ce este cu ade
vărat (adică de Dumnezeu), precum zic cuvintele: «Care este mai presus de toate” 
(Despre tainica teologie, capitolul 1). Iar Ammonie zice că cei ce nu au crezut în Hris- 
tos, Care e Cuvîntul cel ipostatic al Părintelui şi chipul Lui cel ipostatic, aceia nu au au
zit nici glasul lui Dumnezeu, nici glasul Lui nu-1 ştiu: „Cei care nu au văzut nici chipul 
lui Dumnezeu, nici glasul Lui nu l-au auzit -  zice -  sînt aceia care nu au crezut în Hris- 
tos, Cel ce este Cuvîntul Părintelui şi Chipul Lui cel adevărat” (la tîlcuirea evangheliei 
lui loan). Pentru aceasta şi Domnul -  după ce le-a zis Iudeilor: „Nici glasul Lui nu l-aţi 
auzit, nici chipul Lui nu l-aţi văzut” -  a adăugat şi acestea: „Şi cuvîntul Lui nu îl aveţi 
rămînînd întru voi! Căci pe Cel trimis de Acela voi nu-L credeţi” (loan 12:39). (n. aut.)
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în A doua Lege sînt scrise despre Moisi acestea: „M-am rugat înaintea 
Domnului a doua oară, ca şi mai întîi: patruzeci de zile şi patruzeci de 
nopţi pîine nu am mîncat şi apă nu am băut, pentru toate păcatele voastre 
cu care aţi greşit de aţi făcut răutate înaintea Domnului Dumnezeu, întărî- 
tîndu-L pe El. Şi m-am înspăimântat pentru mînia şi urgia cu care S-a în- 
tărîtat Domnul asupra voastră” (la fel). Şi -  dacă a fost atît de înspăi- 
mîntat Moisi, care a intrat în pîcla în care era Dumnezeu, căci zice: 
„Moisi a intrat în negura întru care era Dumnezeu” {Ieşirea 20:21) -  cu 
cît mai vîrtos va fi fost înspăimîntat norodul? De care Scriptura zice: 
„Muntele Sinai fumega tot, pentru că S-a pogorît asupra lui Dumnezeu în 
foc, şi se suia fum ca un turn de cuptor. Şi s-a înspăimîntat tot norodul. 
{Ieşirea 19:18).

22. Ci v-aţi apropiat de muntele Sion

Israiliţii cei vechi -  zice -  nu s-au putut apropia de muntele Sinai, ci 
au stat departe -  căci zice: „temîndu-se, tot norodul a stat departe” {Ieşi
rea 20:18) -  iar voi -  Creştinii, adică Israiliţii cei noi -  v-aţi apropiat de 
„Sion”. Vezi iubitule, cît de multă covîrşire are Testamentului cel nou 
asupra celui vechi?

şi de cetatea Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul ceresc;

Zice: Voi, Creştinii, în locul muntelui Sinai cel simţit şi pustiu, aveţi 
muntele „Sionului” cel gîndit şi cetatea cea gîndită a „Ierusalimului”, 
care e însuşi cerul cel locuit, iar nu pustiu.

de zborul zecilor de mii de îngeri,

Zice: în locul norodului evreiesc, voi, Creştinii, aveţi zecile de mii de 
îngeri care locuiesc în cer; şi, în locul temerii de atunci a Evreilor, voi 
aveţi bucurie şi veselie. Căci, prin numirea „zborului”, se însemnează bu
curia, de vreme ce unde este prăznuire este şi bucurie, iar această prăz- 
nuire -  zice -  se alcătuieşte cu zecile de mii de îngeri.

23. şi de Biserica celor întîi-născuţi, ce sînt scrişi în cer;
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Aici, Pavel îi numeşte „întîi născuţi” pe credincioşii Creştini, pe cei 
afierosiţi lui Dumnezeu şi sfinţiţi, ale căror nume sînt scrise în cartea 
vieţii. Aşa zicea ucenicilor Săi şi Domnul: „Ci bucuraţi-vă însă că nu
mele voastre s-au scris în ceruri” (Luca 10:20). Căci, de vreme ce Dum
nezeu este Părinte obştesc al tuturor oamenilor, înseamnă că toţi oamenii 
sînt fii ai lui Dumnezeu după facere; dar întîi-născuţi între fiii aceştia sînt 
aceia care au crezut în Hristos şi s-au făcut vrednici înfierii celei după 
alegere şi după dar. Sau, toţi Creştinii ce au crezut sînt fii ai lui Dumne
zeu după dar, iar întîi-născuţi dintre aceştia sînt cei care au bine-plăcut lui 
Dumnezeu, învrednicindu-se a lua cinstea cea dintîi după petrecere şi du
pă cuvînt, adică după faptă şi cunoştinţă, sau după lucrare şi teorie [„ve
dere”, n. m.]. Va să zică, întîii-născuţi dintre credincioşi sînt Sfinţii.

şi de judecătorul tuturor, Dumnezeu;

Cu aceste cuvinte, Apostolul îi înspăimîntă pe credincioşii Evrei, zi- 
cîndu-le că Dumnezeu este judecătorul tuturor, nu numai al Iudeilor ne
credincioşi, ci şi al celor credincioşi. Temeţi-vă dar de Acesta -  zice -  şi 
voi, Creştinii! Totodată, el arată covîrşirea lor asupra Evreilor cei vechi. 
Căci aceia -  zice -  nu sufereau nici măcar cuvintele lui Dumnezeu şi nu 
cutezau să se apropie nici măcar de muntele Sinai; iar voi, Creştinii, v-aţi 
apropiat de însuşi Judecătorul tuturor, Care e Hristos, căci „Tatăl nu ju
decă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului” (loan 5:22).

şi de duhurile drepţilor celor desăvîrşiţi,

Voi -  zice -  v-aţi apropiat de „duhurile”, adică de sufletele acelora 
care, pentru fapta lor bună şi pentru credinţă, au bine-plăcut şi se arată la 
Dumnezeu desăvîrşiţi, cu care aveţi a vă număra şi voi împreună, dacă 
veţi urma credinţa şi fapta lor bună.

24. şi de Iisus, mijlocitorul Testamentului cel nou,

Zice: Voi, Creştinii, nu v-aţi apropiat de robul Moisi, ci de Iisus Hris
tos, de Domnul şi Stăpînul Iui Moisi şi al lumii toate, de Acela care S-a 
făcut mijlocitor al Testamentului cel nou.
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şi de sîngele stropirii,

Zice: Voi, Creştinii, v-aţi apropiat de „sîngele stropirii”, adică al cură
ţirii, acela al lui Hristos însuşi, sînge care ne-a curăţit şi ne-a sfinţit stro- 
pindu-se asupra noastră.

care grăieşte mai bine decît acela al lui Avei.

Dar cum? A grăit sîngele lui Avei? Răspundem că da, a grăit! Căci 
Scriptura zice aşa: „Glasul sîngelui fratelui tău Avei strigă către Mine” 
{Facerea 4:10). Sau -  aşa cum am zis mai sus -  sîngele lui Avei grăieşte 
pentru că e lăudat şi se pomeneşte de toţi. Dar sîngele lui Hristos sloboade 
glas mult mai strălucit şi mai mare decît acela al lui Avei1 2, căci sîngele lui 
Hristos strigă prin înseşi lucrurile şi faptele, pentru că el i-a sfinţit pe toţi 
oamenii. Sîngele lui Hristos grăieşte încă şi într-alt chip: căci întru orice 
inimă pe care o află curată spre a o împărtăşi, insuflă darul Sfântului Duh, 
fâcînd-o să grăiască tainele lui Dumnezeu, căci -  aşa cum zice Pavel: „Du
hul Se roagă pentru noi cu suspine negrăite” {Romani (8:26). Iar Sfîntul 
Chirii al Alexandriei tîlcuieşte aceasta zicînd că Sîngele lui Avei striga 
cerînd izbîndirea [„răzbunarea”, n. m.] asupra lui Cain, ucigaşul său; dar 
sîngele lui Hristos nu grăieşte către Dumnezeu-Părintele pentru izbîndire, 
ci pentru ajutorul şi mîntuirea noastră. De aceea a zis aşadar Pavel că 
sîngele lui Hristos grăieşte mai bine decît cel al lui Avei.

1 Iar Teodorii tîlcuieşte zicerile de mai sus aşa: „Acolo era frică, iar aici este serbare 
şi prăznuire; acelea erau pe pămînt, iar acestea în ceruri; acolo mii de oameni, iar aici 
zeci de mii de îngeri; acolo necredincioşi şi fără de lege, iar aici adunarea celor în- 
tîi-născuţi, a celor scrişi în cer, a duhurilor drepţilor desăvîrşiţi; acolo testament vechi, 
iar aici testament nou; acolo era mijlocitor Duhul, iar aici Fiul; acolo sînge de dobitoace 
necuvîntătoare, aici sîngele Mielului cel cuvîntător. Iar zicerea că acesta «grăieşte mai 
bine decît sîngele lui Avei» e în loc de: Acesta grăieşte prin lucrări şi îşi arată lucrarea, 
căci sîngele lui Avei se pomeneşte, iar acesta lucrează mîntuirea oamenilor. Iar «în- 
tîi-născuţi» i-a numit pe cei aleşi, fiindcă după Lege întîi-născuţii aveau o soartă osebită. 
Şi a zis acestea arătîndu-le covîrşirea şi îndemnîndu-ne să ne apropiem de dînsele mai 
cu osîrdie.” (n. aut.)

2 Cuvintele dumnezeiescului Chirii sînt acestea: „Sîngele lui Avei se poate să fi stri
gat asupra ucigaşului, dar cinstitul sînge al lui Hristos a strigat cu adevărat asupra cruzi
mii şi nemulţumirii Iudeilor şi a scos lumea din păcat, ca unul ce s-a vărsat pentru dîn- 
sa” (cartea întîia din Tîlcuiri). (n. aut.)
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25. Vedeţi să nu vă lepădaţi de Acela care grăieşte!

Şi care altul este Cel ce grăieşte, decît numai Hristos? Căci, dacă sîn
gele lui Hristos grăieşte, cu mult mai vîrtos e viu şi grăieşte Hristos în
suşi. Deci zice: Creştinilor, luaţi aminte bine şi păziţi-vă să nu vă lepădaţi 
cumva de Cel care grăieşte, necrezînd făgăduinţele Lui şi deznădăjdu- 
indu-vă, aşa cum s-au lepădat de El şi nu au ascultat poruncile Lui Evreii 
cei vechi!1 2

Căci -  dacă aceia nu au scăpat, lepădîndu-se de acela care grăia pe 
pămînt -

Zice: Căci „aceia”, adică Evreii cei vechi, nu au scăpat de certare şi de 
pedeapsă (fiindcă aceasta se cuvine a înţelege din afară), fiindcă s-au le
pădat şi nu au voit să asculte de „acela care le grăia pe pămînt”. Adică de 
Moisi sau de Dumnezeu însuşi, Care S-a coborît din cer şi le vorbea pe 
pămînt prin Moisi, căci Dumnezeu a vorbit cu Moisi în muntele Sinai, şi 
i-a dat Legea?

cu mult mai vîrtos noi, dacă ne lepădăm de Cel din ceruri,

Zice: Dacă Evreii cei vechi, lepădîndu-se de Dumnezeu cînd Acesta le 
grăia pe pămînt, nu au scăpat de certare, cu mult mai vîrtos nu vom scăpa 
de certare noi, Creştinii, dacă ne întoarcem şi nu voim a-L asculta pe

1 Iar Teodorit tîlcuieşte zicerea aşa: „Fiindcă Evreii cei vechi au zis: «Grăieşte tu că
tre noi, şi să nu ne mai grăiască Dumnezeu!», Apostolul le porunceşte celor de acum să 
nu rîvnească grosimea acelora, adică să nu-L lase pe Stăpîn, alergînd către slugă; să nu-1 
aleagă pe Moisi în locul lui Dumnezeu şi să nu le îngăduie pe cele vechi în locul celor 
noi. Căci -  zice -  Dumnezeu nu le-a grăit lor din cer, ci în muntele Sinai le-a dat punere 
de lege; iar noi din cer aşteptăm arătarea Stăpînului.” (n. aut.)

2 Iar Icumenie înţelege că Dumnezeu a grăit atunci pe pămînt fiindcă le făgăduia 
Evreilor lucruri pămînteşti: pămînt în care curge lapte şi miere, biruinţă asupra vrăjma
şilor trupeşti, mulţime de copii, copii buni şi viaţă de ani îndelungaţi. Iar acum El gră
ieşte din cer căci făgăduieşte moştenirea cerurilor, slavă cerească şi cuprinzătoare bună
tăţi cereşti. Sau, Dumnezeu le grăia atunci pe pămînt fiindcă legea dată prin Moisi era 
smerită, poruncind curăţiri trupeşti, care priveau către acest trup materialnic şi pămîn- 
tesc. Iar acum grăieşte din ceruri fiindcă spune lucruri dumnezeieşti şi înalte, care cură- 
ţesc sufletul şi îl suie în cer. (n. aut.)
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Hristos, Care ne grăieşte „din ceruri”, adică de Acela care, după ce S-a 
înălţat la ceruri, de acolo ne-a dat legea prin Sfîntul Duh. Şi Pavel zice 
aceasta aşa nu pentru că unul ar fi fost Cel care a grăit atunci în Sinai, şi 
altul Cel care grăieşte acum din cer, căci unul şi acelaşi Fiu al lui Dum
nezeu era şi Cel ce a grăit atunci, şi Cel ce grăieşte acum. Ci zice aceasta 
pentru că punerea de lege a Testamentului vechi a fost deosebită de aceea 
a celui nou, precum şi chipul cu care s-a dat a fost osebit: căci atunci, în 
Sion, Fiul lui Dumnezeu a dat legea vorbind, iar acum, după ce S-a înăl
ţat, i-a luminat pe Apostoli cu Duhul Sfînt, care astfel au scris Evanghe
lia şi au propovăduit credinţa. Drept acea, mai înfricoşat este El acum 
decît atunci, şi deci c drept ca acum să fie ascultat mai mult decît atunci. 
Iar că Cel ce a grăit şi atunci, şi acum, a fost unul şi acelaşi, ascultă ce 
zice mai jos Pavel:

26. al Cărui glas a clătit atunci pămîntul,

Vezi, iubitule, că Cel ce grăia atunci pe pămînt, iar acum grăieşte din 
cer, este unul şi acelaşi Hristos? Căci zice: Atunci cînd a dat Legea, gla
sul Lui a clătit muntele Sinai şi pămîntul. Căci lumea s-a cutremurat 
atunci pentru punerea de Lege dată în muntele Sinai, şi de aceea zicea 
David: „Dumnezeule, cînd mergeai Tu înaintea norodului meu, cînd tre
ceai Tu în pustie, pămîntul s-a clătit. Căci şi cerurile au picat de la faţa 
Dumnezeului Sinaiului, de la faţa Dumnezeului lui Israil” {Psalm 77:7).

iar acum a făgăduit, zicînd: „încă o dată Eu voi clăti nu numai 
pămîntul, ci şi cerul!” (Agheu 2:7).

Două cutremurări mai mari pomeneşte Dumnezeiasca Scriptură. Mai 
întîi, cutremurul făcut cînd Dumnezeu S-a coborît în muntele Sinai ca să 
dea Legea, precum a zis mai sus dumnezeiescul David. Iar al doilea s-a 
făcut în unna întrupării Fiului lui Dumnezeu. Căci, cînd era Domnul 
prunc şi S-a pogorît în Egipt, s-a făcut un cutremur despre care e scris 
aşa: „Iată, Domnul va veni în Egipt, şi iată se vor cutremura cele făcute 
de mîinile Egiptului” (Isaia 19:1). Căci atunci s-au cutremurat idolii, adi
că s-au povîmit din starea ce o aveau spre a-i amăgi pe oameni ca să-i 
cinstească, şi s-a risipit puterea lor. Iar cînd Domnul a intrat în Ierusalim 
şezînd pe mînzul asinei, s-a făcut alt cutremur, despre care Evanghelistul

270



CAPITOLUL XII

Matei a zis aşa: „Şi, intrînd din Ierusalim, s-a cutremurat toată cetatea, 
zicînd: «Cine este acesta?»” {Matei 21:10).' S-a mai făcut un cutremur 
cînd S-a răstignit Domnul, după acelaşi Evanghelist, care zice: „[...] şi 
pămîntul s-a clătit” {Matei 27:51). Iar ceea ce zice Dumnezeu prin Prooro
cul Agheu, că: „încă o dată voi clăti cerul şi pămîntul!”, însemnează al tre
ilea cutremur, care urmează după cel de-al doilea, deci în urma celui făcut 
prin iconomia întrupării, adică: Eu voi face o nouă prefacere în vremea 
sfîrşitului a toată lumea, cînd toate stihiile şi făpturile materialnice se vor 
cutremura, adică se vor schimba din stricăciune întru nestricăciune.

27. Iar zicerea „încă o dată” însemnează strămutarea celor ce se 
clatină, ca a unora ce se prefac,

Zice: Zicerea „încă o dată” arată strămutarea făpturii celei stricăcioa- 
se, ce se clatină din fire, căci s-a zidit. Adică, de vreme ce făptura a luat 
început de a fi, pentru aceasta de nevoie are şi sfîrşit. Astfel, nici îngerii 
nu sînt fără de sfîrşit după firea şi fiinţa lor, căci după fire nu sînt nici 
fără de început. Deci ei au luat nesfîrşire şi nemurire după dumnezeiescul 
dar, nu după fire. Şi vezi pentru aceasta tîlcuirea zicerii „[...] Cel ce sin
gur are nemurire” {1 Timotei 6:16) şi subînsemnarea ei.

ca să rărnînă cele ce nu se clatină.

Zice: Cele ce se clatină, adică zidirile ce au şi început, se strămută şi 
se prefac pentru a rămîne bunătăţile cele fiitoare, adică cele ce nu au a se 
mai clătina şi a se schimba. Căci, după ce se vor schimba făpturile aces
tea stricăcioase, toate bunătăţile pe care le vor dobîndi cei drepţi vor fi 
nestricăcioase şi neclătite, fără a mai putea să primească schimbare şi 
strămutare.

28. Drept acea, împărăţie neclintită luînd, să avem har,

Zice: De vreme ce noi, Creştinii, avem a dobîndi bunătăţile nestricate, 
nestrămutate, neclintite ale împărăţiei cerurilor şi primim încă de aici ar- 1

1 Iar Sfîntul Chirii ai Ierusalimului numeşte „cutremur” auzirea propovăduirii, prin 
care toţi oamenii sau cutremurat din vechea stare a rătăcirii şi s-au strămutat întru cu
noştinţa de Dumnezeu, (n. aut.)
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vunele şi începăturile acestei împărăţii, care sînt darurile Simţului Duh ce 
ni se dau aici, pentru aceasta zic să avem har, adică să nu ne mîhnim şi să 
nu ne întristăm, ci să mulţumim lui Dumnezeu, Care ne-a dăruit în viaţa 
aceasta asemenea bunătăţi, avînd a ne dărui unele încă mai mari în viitoa
rea viaţă.

prin care î i  slujim lui Dumnezeu întru buna-plăcere,

Adică: Prin mulţumire, îi slujim lui Dumnezeu cu bună-plăcere. Căci, 
cînd noi, Creştinii, sîntem mulţumitori lui Dumnezeu, atunci îi şi slujim 
cu bună-plăcere, cunoscînd ce Stăpîn şi Făcător de bine avem. Iar dim
potrivă, cînd nu-I mulţumim -  la fel şi pentru odihnă, cît şi pentru necaz; 
şi pentru bunele norociri, cît şi pentru nenorocirile dobîndite -  atunci nici 
lui Dumnezeu nu-I slujim cu bună-plăcere. Căci care rob, cîrtind asupra 
stăpînului său, slujeşte aceluia cu bună-plăcere? Negreşit, nici unul! Căci 
cel ce cîrteşte, acela nu cunoaşte cît de puţin cum se cuvine a-i sluji stă
pînului său. Pentru aceasta, Pavel le zicea Creştinilor şi în altă parte: „Şi 
nu cîrtiţi precum au cîrtit unii dintre dînşii (dintre Evrei adică, în pustie, 
Numeri 11:1; 14:27)' şi s-au pierdut de către pierzătorul” (7 Corinteni 
10:10); şi iarăşi: „Toate faceţi-le fără cîrtire!”

cu sfială şi cu evlavie.

Adică: Noi, Creştinii, slujindu-I lui Dumnezeu prin mulţumire, să nu 
zicem vreun cuvînt aspru şi fără omenie, ci şi forma cea din afară a tru
pului nostru să fie cu ruşinare către oameni şi cu evlavie către Dumnezeu.

29. Fiindcă Dumnezeul nostru este foc mistuitor.

Căci scris este în A doua Lege'. „Domnul Dumnezeul tău foc mistuitor 
este, Dumnezeu rîvnitor!” (A doua Lege 4:24). Aceasta se scrie încă şi în 
capitolul 9 al legii a doua, stih 3. Deci -  de vreme ce mai sus a arătat că 
cele ale Testamentului vechi sînt înfricoşate, iar pe cele ale acestuia nou 1

1 Vezi şi la subînsemnarea zicerii acesteia (în capitolul 10 al celei dintîi către Corin
teni, stih 10) de cîte ori au cîrtit Israilitenii. Vezi şi la capitolul 3, stih 15, al celei către 
Coloseni cum se cuvine a mulţumi Creştinii întru toate. Iar ce este slujirea, vezi la sub
însemnarea zicerii „Căruia slujesc cu duhul meu” (Romani 1:7). (n. aut.)
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că nu au nici un lucru aşa de înfricoşat -  Apostolul aduce aici această zi
cere ca să nu defaime Creştinii bunătatea şi blîndeţea folosită de Dumne
zeu în Noul Testament.

Pavel a zis puţin mai înainte să-I mulţumim lui Dumnezeu cu cucerni
cie şi cu evlavie, pentru că sufletul -  dacă se află în necazuri, deznădăj- 
duindu-se că nu ar mai dobîndi vreodată odihnă şi ajutor -  se face fără de 
omenie. Iar aici zice că slujirea noastră către Dumnezeu se cuvine a fi 
săvîrşită cu cucernicie şi cu evlavie pentm că Dumnezeul nostru este foc 
ce mistuie, şi ne-ar arde ca pe nişte nebăgători de seamă şi defăimători ai 
măririi Sale dacă nu am fi evlavioşi. Pentru aceasta porunceşte şi Dum
nezeu preoţilor Legii vechi să-i facă evlavioşi pe Israiliţi: „Evlavioşi fa- 
ceţi-i pe fiii lui Israil de necurăţiile lor, şi nu vor muri pentru necurăţia 
lor.” (Levitic 15:31). Iar cuvîntul acesta al lui Pavel aduce totodată şi 
mîngîiere Creştinilor, căci zice: Să nu ne împuţinăm cu sufletul, nici să 
ne întristăm, de vreme ce avem un Dumnezeu ca Acesta, Care poate să-i 
ardă şi să-i piardă pe vrăjmaşii noştri.1 1

1 Cu adevărat vrednice de laudă sînt cuvintele scrise de arătătorul de cele cereşti Va- 
silie, potrivindu-se la zicerea aceasta: „Urmează ei! (adică Măriei, care şedea la picioa
rele lui Iisus şi se înfierbînta către dragostea Domnului de lacrimile ce curgeau din ochii 
ei). Urmatu-i-ai ei? O, fiule, urmează-i! -  către nimic altceva uitîndu-te, decît către Cel 
ce a zis: «Foc am venit să arunc pe pămînt! Şi cît aş vrea să se fi aprins!» Căci el este 
acea înfocare a Duhului care aprinde inima. Focul cel nematerialnic şi dumnezeiesc lu
minează sufletele şi le cearcă din lăuntru ca pe aurul cel curat din topitoare, şi topeşte 
răutatea ca pe nişte trestii şi spini. «Căci Dumnezeul nostru foc mistuitor este», pedep- 
sindu-i în focul văpăii pe cei ce nu îl ştiu pe El şi pe cei ce nu ascultă de evanghelia Lui. 
Focul acesta a lucrat întru Apostoli cînd grăia cu limbi de foc. Focul acesta l-a strălucit 
împrejur cu slavă pe Pavel, şi i-a luminat mintea, înnegrindu-i simţul vederii, căci vede
rea trupească nu încape puterea acelei lumini. Focul acesta i s-a arătat lui Moisi în rug. 
Focul acesta l-a răpit pe Ilie, în chip de car. Arătînd lucrarea acestui foc, fericitul David 
zicea: «Cearcă-mă pe mine, Doamne, şi ispiteşte-mă, aprinde rărunchii mei şi inima 
mea!» Focul acesta înfierbînta inima lui Cleopa şi a celui ce era împreună cu el, cînd le 
grăia lor Mîntuitorul pe cale, după înviere. Pentru aceasta, îngerii şi duhurile cele sluji
toare, foc învăpăiat sînt. Focul acesta, arzînd bîma ce este în ochi, face mintea curată, 
ca, dobîndind străvederea, neîncetat să vadă minunile lui Dumnezeu, după cel ce zice: 
«Descoperă ochii mei, şi voi cunoaşte minunile din legea Ta!» Deci acest foc este îngro
zitor diavolilor, arzător răutăţii, este putere a învierii, lucrător al nemuririi: luminare a 
sufletelor sfinţilor, întărire a puterilor cuvîntătoare. Acest foc ne rugăm să ajungă şi la 
noi, ca, umblînd totdeauna întru lumină, să nu ne împiedicăm nicidecum.” (în cuvîntul 
despre stăpînirea de sine. însemnează că acest cuvînt, ce se cuprinde în cele postniceşti
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ale marelui Vasile, se află şi în cuvintele marelui Macarie Egipteanul, scrise deasupra: 
Cuvîntul al 15-lea).

Despre focul acesta zice însă şi Teologul Grigorie: „Ştiu foc curăţitor, acela pe care 
Hristos a venit să-l arunce pe pămînt, «Foc» numindu-Se şi El însuşi, într-un înţeles mai 
înalt. Acest foc e topitor al materiei şi al relei deprinderi, pe care El îl şi voieşte aprins 
cît mai în grabă, din graba facerii de bine, pentru care ne şi dă spre ajutor cărbuni 
aprinşi de foc” (Cuvînt la Sfîntul Botez). [...] Vezi şi subînsemnarea zicerii „cărbuni 
aprinşi de foc vei grămădi pe capul lui” (Romani 12:20). (n. aut.)
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1. Rămîneţi întru iubirea de fraţi!
2. Iubirea de străini să nu o uitaţi,

Pavel nu zice: Fraţii mei Creştini, dobîndiţi iubirea de fraţi şi iubirea 
de străini! -  căci, precum se vede, Creştinii Evrei aveau aceste fapte 
bune. Ci, fiindcă din desele necazuri şi ispite se primejduiau a le părăsi, 
Pavel le zice acum aşa: Iubirea de fraţi pe care o aveţi să vă rămînă sta
tornică şi nestrămutată, şi luaţi aminte să nu o lăsaţi să fugă de la voi! Ci 
să nu uitaţi nici iubirea de străini! Căci, răpindu-li-se averile şi pierzîn- 
du-le, poate că ei se scumpeau şi nu-i găzduiau pe fraţii săraci, neospă- 
tîndu-i cum se cuvenea. Sau, Apostolul le zice acestea ca să-i păzească în 
viitor de fi neiubitori de fraţi şi urîtori de străini.

căci prin aceasta unii au ospătat îngeri, fără să ştie.

Zice: Iubirea de străini -  adică a primi Creştinul în casă orice străin, 
fără a cerceta care este bun şi care rău -  e un lucru atît de mare, încît s-a 
făcut pricină şi prilej ca Avraam să O primească, la stejarul Mamvri, pe 
Sfînta Treime în chip de trei îngeri, şi să O ospăteze la masa lui {Facerea 
18), şi ca Lot să-i primească pe acei doi îngeri, în Sodoma, şi prin aceea 
să se izbăvească de arderea Sodomei {Facerea 19). Iar zicerea „n-au 
ştiut” arată că Avraam şi Lot n-au ştiu că cei ospătaţi de ei sînt îngeri, ci 
i-au socotit doar oameni. Dar i-au primit cu nedeosebire, ospătîndu-i ca 
pe nişte străini, lucru care i-a arătat mari şi numiţi pe aceşti Patriarhi. 
Căci, dacă i-ar fi ospătat ştiind că sînt îngeri, nu ar mai fi făcut un lucru 
atît de mare şi de lăudat.1

3. Aduceţi-vă aminte de cei legaţi, ca şi cum aţi f i  legaţi împreună cu ei;

Zice: Fraţi Creştini, aduceţi-vă aminte de cei legaţi şi închişi, ca şi 
cum aţi fi legaţi şi închişi şi voi. Căci cel legat şi închis nu poate să-i uite 
pe ceilalţi care pătimesc la fel, chiar şi de a voi să-i uite.

1 Pentru cei care-i primesc şi-i ospătează pe cei îmbunătăţiţi, vezi la subînsemnarea zi
cerii „Vă îmbrăţişează Gaius, găzduitorul şi ospătătorul meu” (Romani 16:23). (n. aut.)

275



TÎLCUIREA EPISTOLEI CĂTRE EVREI

de cei necăjiţi, căci şi voi sînteţi în trup.

Zice: Creştini, aduceţi-vă aminte de cei ce pătimesc rău, ori de închi
soare, ori de foame ori de alt necaz. Căci Creştinul care îşi aduce aminte 
că şi el are trup pătimitor asemenea acelora care se necăjesc, negreşit va 
purta grijă şi îi va ajuta pe fraţii săi ce pătimesc rău, atît pentru împre- 
ună-pătimirea aceleiaşi firi, cît şi pentru frică. Fiindcă se va teme ca nu 
cumva să se sloboadă de la Dumnezeu a încăpea şi el întru asemenea rele 
pătimiri, pentru nemilostivirea arătată fraţilor.

4. Cinstită fie nunta întru toate şi patul nespurcat!

Vezi -  o, cititorule! -  cum poartă de grijă Pavel pentru întreaga-înţe- 
lepciune şi curăţie a trupului. Căci, şi cînd a zis mai sus: „Vînaţi sfinţe
nia!” (Evrei 12:14), vorbea tot despre întreaga-înţelepciune şi pentru cu
răţia trupului, iar după acestea iarăşi va zice despre curvari şi prea-cur- 
vari. Fie dar nunta cinstită întru toate -  zice -  şi patul nespurcat! Adică să 
fie cinstită întru toţi -  nu numai la oamenii cei trecuţi cu vîrsta, iar la cei 
tineri nu -  ci la toţi să fie cinstită. Sau, „întru toate” însemnează că nunta 
se cuvine a fi cinstită întru toate chipurile şi în toate vremile, adică să nu 
fie cinstită numai în vreme de necaz şi de nenorocire, dar nu şi în vreme 
de odihnă şi de bună-norocire, ci în fiecare vreme. Nici, iarăşi, să fie cin
stită numai despre o parte, iar despre cealaltă nu, ci se cuvine a fi cinstită 
şi neprihănită întru totul despre toate părţile.1

1 Aşadar -  de vreme ce se cuvine ca nunta să fie cinstită şi neprihănită despre toate 
părţile şi după toate chipurile, precum zice Apostolul -  atunci nici organe [„instrumente 
muzicale”, n. m.] nu se cuvine a lăsa Creştinii să cînte la nunţile lor. Nici a juca nu se 
cuvine şi a cînta [din gură] sau a face alte nerînduieli la nunţi, pentru că jocurile şi 
cîntecele pricinuiesc cinstitei nunţi necinste şi osîndire. Despre aceasta, slăbiciunea mea 
a alcătuit înadins un cuvînt, pe care vezi-1 în Hristoitia Creştinilor, unde este al treilea.

Şi se zice că nunta e cinstită şi patul nespurcat cînd cei ce se împreunează, atît băr
baţii cît şi femeile, nu numai că după nuntă nu se spurcă prea-curveşte cu alte străine 
feţe [„persoane”, n. m.], ci nici între ei înşişi nu se spurcă prin amestecări fără de lege şi 
afară de fire şi nu se împreunează pentru îndulcire trupească şi desfrînare, ci doar pentru 
naşterea de fii, socotind împreunarea trupească un semn de unire duhovnicească a lor cu 
Hristos, de sporire întru Hristos şi de înţelegere între ei. Fiindcă nunta Creştinilor celor 
bine-cinstitori de Dumnezeu nu este numai trupească, aşa cum sînt nunţile -  sau, mai 
bine a zice, tocmelile de nuntă ale păgînilor -  ci are rod de făgăduinţă duhovnicească, pre-
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Şi prin acest cuvînt al Apostolului sînt ruşinaţi ereticii aceia care 
prihănesc nunta ca pe un lucru rău.1 Căci iată, Pavel o numeşte aici „cin
stită”, pentru că-i păzeşte pe oameni întru întreaga-înţelepciune a trupului 
şi nu-i lasă a curvi şi a prea-curvi. Pentru aceasta a zis acelaşi Pavel şi 
aiurea: „Dar din pricina curviilor, fiecare să-şi aibă femeia sa şi fiecare 
bărbatul său” (/ Corinteni 7:2).

Iar pe curvari şi pe prea-curvari îi va judeca Dumnezeu.

„Curvar” se numeşte acela care va cădea cu femeie nemăritată, iar 
„prea-curvar” cel ce va cădea cu femeie măritată. Şi Pavel îi opreşte pe 
Creştini de curvie şi de prea-curvie cu osîndire, căci zice: Pe unii ca 
aceştia „îi va judeca Dumnezeu”, adică îi va judeca şi îi va osîndi în mun
că, şi cu dreptate îi va munci. Căci, dacă nunta a fost îngăduită pentru a 
nu se face oamenii curvari şi prea-curvari, cum am zis mai sus, urmează 
că aceia care nu se căsătoresc, dar curvesc şi prea-curvesc, sau aceia în
suraţi care curvesc şi prea-curvesc cu alte femei, aceia se osîndesc de 
Dumnezeu la muncă cu toată dreptatea.

5. Neiubitoare de argint fie socoteala [voastră],

Pavel nu le zice Creştinilor: Să nu aveţi de loc argint sau cîştig! Adică 
nu a zis: Să fiţi cu totul necîştigători! -  ci a zis aşa: Dacă aveţi arginţi 
cumva, să nu fiţi robiţi de dînşii, ci să-i întrebuinţaţi cu voie slobodă, fără 
a avea vreo împătimire cu dînşii. Încît -  zice -  dacă s-ar întîmpla a-i pier
de, să nu vă mîhniţi că i-aţi pierdut. Despre aceasta le zicea şi mai sus 
Creştinilor Evrei: „[...] şi aţi primit cu bucurie răpirea averilor voastre” 
{Evrei 10:34). în scurt -  zice -  se cuvine ca voi, Creştinii, să aveţi banii 
şi avuţiile voastre cu atîta neîmpătimire ca şi cum nu le-aţi avea. Zicerea 
aceasta se înţelege încă şi într-alt chip. Căci -  de vreme ce mulţi Creştini, 
după ce îşi împărţiseră banii şi averile la săraci, se sileau iarăşi să cîştige,

cum zice înţeleptul Meletie Pigas. [...] „Căci -  zice acesta -  taina aceasta este oarecum 
aşa: Creştinii, în trup umblînd, nu fac acest lucru ca după trup” {Despre creştinism, cartea 
a 3-a). Vezi şi subînsemnarea zicerii: „Iar din pricina curviei, fiecare să-şi aibă femeia sa” 
{] Corinteni 7:2). Vezi şi zicerea „taina aceasta mare este” {Efeseni 2:32). (n. aut.)

1 Maniheii, despre care a mai fost vorba. (n. m.)
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cu prilej şi pricină de a milui -  Pavel le porunceşte acestora să aibă so
coteală neiubitoare de argint. Despre aceasta le zice mai departe:

îndestulîndu-vă cu cele ce sînt de faţă,

Cu cuvîntul acesta, Apostolul arată chipul în care Creştinii pot a nu fi 
iubitori de argint şi de bogăţie. Iar aceasta este cînd ei se vor îndestula cu 
cele pe care le au şi nu vor căuta nimic mai mult, afară de trebuinţa celor 
de nevoie şi întăritoare ale vieţii. Căci cel ce caută mai mult decît ceea ce 
îi este de nevoie, acela învederat este iubitor de argint şi de bogăţie.

căci Dumnezeu însuşi a zis: „Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi ”
(A doua Lege 31:6).

Dumnezeu porunceşte, în A doua Lege, să nu se teamă şi să se înfrico
şeze Israiliţii, căci El nu-i va lăsa neajutaţi, nici nu-i va părăsi, zicînd: 
„îmbărbătează-te şi întăreşte-te, nu te teme! Nici să te înfricoşezi, nici să 
te înspăimîntezi de faţa lor, căci Domnul Dumnezeul tău, Cel ce merge 
înainte cu voi, între voi este. Nu te va lăsa, nici nu te va părăsi” (la fel). 
Aşa i-a zis şi lui Iacov, că nu îl va părăsi: „Nu te voi părăsi pînă ce nu voi 
face Eu toate cîte am grăit ţie” (Facerea 28:15). Tot aşa i-a zis şi lui Iisus 
al lui Navi: „Nu te voi părăsi pe tine, nici nu te voi trece cu vederea” (Iisus 
1:5). Şi prin Isaia zice: „Şi se vor veseli săracii şi cei lipsiţi [...]. Eu îi voi 
asculta, Dumnezeul lui Israil, şi nu îi voi părăsi pe ei” (Isaia 51:17).

Deci această zicere a lui Moisi [din A doua Lege] o adaugă acum şi 
Pavel aici. Căci -  de vreme ce unii Creştini urmau a zice: Apoi ce să fa
cem, dacă nu avem nici măcar cele de nevoie şi întăritoare ale vieţii 
noastre? -  Apostolul zice că aceasta e cu neputinţă a se întîmpla. Cu ne
putinţă, fiindcă Dumnezeu a zis singur, prin Moisi, că „nu te voi lăsă pe 
tine, nici nu te voi părăsi”, şi e într-adevăr cu neputinţă a zice minciuni 
Dumnezeu. însă urmau a zice şi aceia care crezuseră dintre Evrei: Ne zici 
-  o, fericite Pavele! -  să ne îndestulăm doar întru cele de faţă. Dar întru 
care „cele de faţă” să ne îndestulăm noi, cei cărora ni s-au răpit averile şi 
nu mai avem nimic? Pentru aceasta, Pavel le zice: Chiar dacă sînt puţine 
cele rămase, totuşi puteţi să vă îndestulaţi într-însele, fiindcă Dumnezeu a 
zis: „Nu te voi lăsa pe tine!” Şi, măcar că aici Apostolul a înţeles zicerea 
aceasta pentru cele trebuincioase şi de nevoie trupului, tu însă, iubitule,
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înţelege că Dumnezeu a zis-o şi pentru fiecare altă împrejurare şi nevoie, 
atît a tmpului, cît şi a sufletului. De aceea, să nu te deznădăjduieşti cînd 
îţi va urma vreo asemenea nevoie sufletească sau trupească, pentru că 
Dumnezeu făgăduieşte că nu te va părăsi, ci îţi va ajuta, dacă şi tu vei nă
dăjdui cu totul numai într-însul.

6. Încît, nădăjduind, zicem: „Domnul este ajutorul meu, şi nu mă 
voi teme, ce-mi va face mie omul?” (Psalm 117:6).

Zice: De vreme ce Dumnezeu a zis cuvintele acestea -  anume: „Nu te 
voi lăsa, nici nu te voi părăsi” -  atunci negreşit sînt credincioase şi adevă
rate. Aşadar, întru împrejurările noastre grele, să zicem şi noi, Creştinii, cu 
îndrăzneală şi multă încredinţare cuvintele lui David: Domnul şi Stăpînul a 
toată lumea asta ajutorul meu, pentru ce dar să mă tem de ce-mi va face 
omul? Drept aceea ziceţi şi voi, credincioşii Evrei: Oamenii ce ne-au răpit 
şi ne-au luat averile nu ne vor strîmtora cu lipsa şi cu sărăcia.

7. Aducefi-vă aminte depovăţuitorii voştri, care v-au grăit cuvîntul 
lui Dumnezeu;

Acelaşi lucru îl scrie Apostolul şi Tesalonicenilor, adică să-şi aducă 
aminte de cei ce ostenesc şi îi învaţă, zicînd: „Şi vă rugăm pe voi, fraţilor, 
să-i cunoaşteţi pe cei ce ostenesc întru voi şi pe mai-marii voştri întru 
Domnul care vă sfătuiesc. Şi să-i socotiţi cu prisosinţă întru dragoste, 
pentru lucrul lor” (7 Tesaloniceni 5:12, 13). Şi zice: O, Creştinilor! -  
aduceţi-vă aminte de povăţuitorii şi învăţătorii voştri, care v-au grăit 
cuvîntul lui Dumnezeu. Şi, aşa cum aceia v-au împărtăşit cuvîntul lui 
Dumnezeu, aşa ajutaţi-i şi voi întru trebuinţele lor cele trupeşti. Căci 
aceasta arată în chip ascuns zicîndu-le să îşi „aducă aminte”. Sau, zice 
să-şi aducă aminte Creştinii de învăţătorii lor ca să le urmeze faptele şi 
petrecerea cea plăcută lui Dumnezeu. 1

la a căror săvîrşire a vieţuirii privind, să le urmaţi credinţa.

1 Vezi şi subînsemnarea zicerii de mai sus către Tesaloniceni (7 Tesaloniceni 5:12). 
Iar Teofilact, tîlcuind zicerea „Ascultaţi de povăţuitorii voştri”, spune că aceştia sînt aici 
episcopii şi arhiereii, (n. aut.)
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Zicerea „privind” înseamnă „văzînd şi cercetînd mai cu amănuntul”. 
Căci, aşa cum ucenicii zugravilor -  zice -  unnează a lucra privind cu lu- 
are-aminte la icoana întîi închipuită, tot astfel şi voi, fraţilor Creştini, vă
zînd împlinirea, adică sfîrşitul cel plăcut lui Dumnezeu al petrecerii şi al 
vieţuirii învăţătorilor şi înainte-stătătorilor voştri, urmaţi credinţa lor. Iar 
Pavel zice să urmeze Creştinii credinţa întîi-stătătorilor pentru că din cre
dinţă se naşte şi viaţa cea curată; căci, de nu ar fi crezut ei pentru bunătă
ţile cele fiitoare, ci s-ar fi îndoit, nu ar fi arătat viaţă îmbunătăţită şi ne
prihănită. Drept aceea şi voi -  zice -  urmînd credinţa învăţătorilor voştri, 
unnaţi şi viaţa lor cea îmbunătăţită. Cu aceste cuvinte, Apostolul vindecă 
micşorarea de suflet şi împuţinarea credinţei credincioşilor Evrei. Sau, 
Pavel o numeşte „credinţă” pe aceea a dogmelor, şi de aceea zice şi mai 
departe1:

8. Iisus Hristos -  ieri, şi astăzi şi în veci -  este acelaşi.

Precum se vede, erau unii dintre credincioşii Evrei care tălmăceau rău 
dreapta-credinţă şi ziceau că altul este Hristos care va veni, pe care pînă 
astăzi îl aşteaptă necredincioşii Evrei. De aceea, răstumînd socoteala lor, 
Pavel zice aici că Hristos este „astăzi”, în vremea de faţă, acelaşi ca şi 
„ieri”, adică în toată vremea trecută; iar Cel de azi este acelaşi cu Cel ce 
va fi în veacurile viitoare şi nesfîrşite, şi nu va veni alt Hristos. Aşadar 
zice: Fraţilor, nu vă amăgiţi că are să vină alt Hristos! Sau, Pavel zice 
aceasta: Aşa cum nu i-a lăsat neajutoraţi pe povăţuitorii şi învăţătorii 
voştri în vremea trecută, ci pentru toate a ajutat lor, tot astfel vă va ajuta 
Hristos acum şi pe voi. Deci -  zice -  nu vă împuţinaţi cu credinţa, pentru 
că acelaşi Hristos a fost atunci, este şi acum şi va fi în veci.2

1 Iar Teodorii scrie că Pavel vorbeşte aici de Ştefan, cel ucis cu pietre; şi pentru Ia- 
cov, fratele lui loan, care a murit de sabie; şi de Iacov „fratele Domnului”, şi de alţi 
Apostoli care s-au omorît de Iudei. Fraţilor -  zice -  priviţi la aceştia şi, aflînd viaţa lor 
cea vrednică de laudă, urmaţi-le credinţa! (n. aut.)

2 Iar Nichita, scoliastul Teologului Grigorie -  scriind pe marginea tîlcuirii acestei 
ziceri a Apostolului, pe care Teologul o face în cuvîntul la Naşterea Domnului -  spune 
aşa: „Iar zicerea aceasta: «Iisus Hristos -  ieri, şi astăzi şi în veci -  este acelaşi», din 
epistola către Evrei, arată că, după dumnezeire, Hristos este acelaşi după toate trei 
părţile vremii: Acesta e Cel de «ieri», după vremea trecută; este Cel de «azi», după vre
mea de faţă; şi va fi în veci, după viitorime.” Iar Teodorii zice: „«Ieri» şi «azi» arată fi
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9. La învăţături străine şi de multe feluri să nu vă mutaţi,

Pavel le numeşte „învăţături de multe feluri” pentru că sînt predate de 
oameni osebiţi în osebite vremuri, şi „străine” pentru că sînt departe de 
dogma cea dreaptă şi de adevărata credinţă. Căci este cu putinţă a fi în
văţături de multe feluri şi osebite după vreme şi după faţa celui ce o zice, 
dar a nu fi străine şi osebite de dogma cea dreaptă, pentru a fi lepădată şi 
neprimită. Iar cînd învăţăturile sînt osebite -  zice -  după învăţătorii care 
le grăiesc şi după osebitele vremi întru care se zic, fiind totodată şi stră
ine de dogma cea dreaptă şi de adevărata credinţă, atunci voi, Creştinii, 
se cuvine a vă păzi de ele şi a nu le primi. Fiindcă adevărul este de un 
singur fel, simplu şi priveşte la un singur scop; iar minciuna este de multe 
feluri şi mult împistrită, împărţind mintea în multe locuri. Vezi însă -  o, 
cititorule! -  şi zicerea „mutaţi”, care se obişnuieşte a se spune despre oa
menii cei deşerţi şi uşori la minte, purtaţi încoace şi încolo precum paiele 
şi alte ierburi uşoare purtate de vînt. Aceasta o zice Apostolul şi aiurea: 
„[...] ca să nu mai fim prunci, înviforîndu-ne şi purtîndu-ne de fiecare 
vînt al învăţăturii” (Efeseni 4.Ί4) . 1

căci mai bine este să vă întăriţi inima cu darul, nu cu mîncările 
dintru care nu s-au folosit cei ce au umblat după ele.

Cele despre care vorbeşte aici Apostolul sînt învăţăturile pe care le-a 
numit mai sus „de multe feluri şi străine”. Iar cu cuvintele acestea el îi

rea Sa omenească, iar «în veci» arată dumnezeirea Sa. Şi zice că El este «acelaşi» acum 
cu Cel de atunci, fiind Fiu unul născut şi întîi născut.” Iar purtătorul de Dumnezeu Ma
xim zice aşa: „Născîndu-Se o singură dată după trup, Cuvîntul lui Dumnezeu Se naşte 
pururea după Duh la cei ce voiesc, cînd vrea, pentru iubirea de oameni, şi Se face prunc 
întru aceia, alcătuindu-Se prin faptele cele bune. Şi Se arată atît cît ştie că ar încăpea cel 
ce primeşte, nu micşorîndu-Şi arătarea mărimii Sale cu zavistie, ci cumpănind cu măsu
ră puterea celor ce doresc a-L vedea. Astfel, pururea arătîndu-Se cu puterea tainei prin 
feluritele împărtăşiri, Cuvîntul lui Dumnezeu pururea este, pentru covîrşire, tuturor ne
văzut. Pentru aceasta, cercetînd în chip înţelept puterea tainei, dumnezeiescul Apostol 
zice: «Iisus Hristos -  ieri, şi astăzi şi în veci -  este acelaşi»” (capitolul 8 din a treia sută 
din teologii), (n. aut.)

1 Iar Teodorit zice că le-a numit „învăţături străine” pe acelea potrivnice învăţă
turilor evanghelice. Deci le porunceşte a stărui întru darul învăţăturii şi a părăsi păzirile 
Legii, pentru că nimeni -  zice -  nu a dobîndit folos din acestea, (n. aut.)
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arată în chip acoperit pe cei ce legiuiau păzirile Legii evreieşti pentru 
mîncări. Deci zice că noi, Creştinii, se cuvine a ne întări cu „darul”, adică 
cu credinţa evangheliei, încredinţîndu-ne că nici o mîncare nu este necu
rată, ci toate sînt curate aceluia ce crede în Hristos. Aşadar, trebuie să 
avem credinţă adevărată, iar nu păziri pentru mîncări; pentru că aceia 
care au umblat după mîncări, adică au urmat numai luările aminte ale 
mîncărilor, nu au un dobîndit nici un folos în sufletul lor, pentru că au 
rămas afară de credinţa lui Hristos şi au slujit Legii celei nefolositoare. 
Aceasta se înţelege încă şi după alt chip. Căci cu ce se foloseau -  zice -  
Evreii din luările-aminte ale mîncărilor necurate, de vreme ce ei înşişi 
erau atît de spurcaţi şi necuraţi, încît nu se puteau împărtăşi din jertfele 
aduse lui Dumnezeu de către preoţi pentru păcat şi pentru greşeli? Căci 
zice: „Preotul ce va aduce aceasta o va mînca, în loc simt o va mînca, în 
curtea Cortului mărturiei. (Levitic 6:26).

10. Avem jertfelnic din care nu au stăpînire a mînca cei ce slujesc 
Cortului.

Fiindcă a zis mai sus că noi, Creştinii, nu se cuvine a lua aminte la 
mîncări, ar fi putut părea că cele ale noastre, adică ale darului nou, sînt 
lesne defăimate pentru că nu au asemenea păziri. De aceea, Apostolul 
zice că şi noi, Creştinii avem luări-aminte, dar nu la mîncările de acest 
fel, ci la Jertfa cea fără de sînge a făcătorului de viaţă trup al Domnului. 
Şi că din această jertfă nu este iertat să mănînce nici chiar preoţii Legii 
vechi, cîtă vreme slujesc „Cortului”, adică închipuirilor Legii celei tre
cătoare şi lucrurilor care se strică şi nu slujesc adevărului. Pentru că în
suşi Cortul este un astfel de lucru, trecător şi stricăcios. Sau, „cort” nu
meşte lumea aceasta, zicînd că cei ce îi slujesc, adică cei ce se închină 
patimilor, nu se pot împărtăşi din Jertfa cea fără de sînge a trupului Dom
nului, precum nici Evreii cei vechi nu se împărtăşeau din jertfele Legii, 
fiind nevrednici.1

1 Acelaşi lucru arată şi Teodorii: că, de vreme ce biserica Evreilor stătea încă în vre
mea aceea şi întru ea se jertfeau dobitoace necuvîntătoare după Lege, Pavel zice că noi 
„avem [alt] jertfelnic”, care e mai cinstit decît cel vechi. Fiindcă acela era umbră a aces
tuia, primind jertfe necuvîntătoare, iar al nostru primeşte jertfă cuvîntătoare şi dumneze
iască. Prin urmare -  zice -  nici unul din preoţii Legii vechi nu poate mînca jertfa aceas
ta, dacă nu va primi mai întîi credinţa în Hristos. (n. aut.)
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11. Pentru că trupurile dobitoacelor -  al căror sînge e adus pentru 
păcate de arhiereu întru Cele Sfinte -  se ard afară de tabără.

12. De aceea, ca să sfinţească norodul prin sîngele Său, şi Iisus a 
pătimit afară de poartă.

Cu aceste cuvinte, Apostolul arată că acelea pe care le cinsteau Evreii 
au fost închipuiri ale noului dar. Şi zice că jertfele acelea, care nimic nu 
însemnau, erau oprite norodnicilor Evrei, iar de înfricoşata Jertfă cea fără 
de sînge a Trupului Domnului, pe care o închipuiau jertfele aduse de ar
hiereii Legii, nu se pot împărtăşi nici chiar aceştia. 1 Căci -  aşa cum arhie
reul aducea sîngele [dobitoacelor] în Sfintele Sfintelor şi stropea din- 
tr-însul cu degetul de şapte ori în faţa curăţitorului, iar trupurile dobitoa
celor acelora se ardeau afară din tabăra norodului2 -  în acelaşi chip şi 
Hristos, pătimind pentru păcatele lumii, ca Arhiereu Şi-a adus jertfa de 
sînge Părintelui în lăuntru, în „Sfintele Sfintelor”, adică în cer, iar trupul 
Său s-a răstignit „afară din tabără”, adică afară de cetatea Ierusalimului. 
Deci arhiereii noului dar, facînd pomenirea jertfei aceleia a Domnului, la

1 Nici Leviţii nu puteau mînca din jertfele acelea al căror sînge se aducea în Sfintele 
Sfintelor, precum zice Gheorghe Coresi. Iar jertfele acelea închipuiau jertfa Trupului 
Domnului, (n. aut.)

2 Vezi despre acestea la capitorul 16 al Leviticului, unde se zice ca Aaron să ia un 
viţel pentru păcatul său şi un ţap pentru păcatul norodului, şi să-i junghie; iar apoi, luînd 
din sîngele lor, să intre în Sfintele Sfintelor şi să stropească din el de şapte ori cu degetul 
său în faţa curăţitorului; iar trupurile acelora să le ardă afară din tabăra norodului: „Iar 
viţelul de jertfă pentru păcat şi ţapul de jertfă pentru păcat, al căror sînge a fost adus înă
untru pentru curăţirea locaşului sfînt, să se scoată afară din tabără şi să se ardă în foc 
pielea lor, carnea lor şi baliga lor” (.Levitic 16:27). Iar la capitolul 4 al Leviticului scrie 
să se junghie viţelul adus pentru păcatul arhiereului şi viţelul adus pentru păcatul noro
dului, şi apoi să se ardă cu totul şi unul, şi altul -  împreună cu pieile, cu pîntecele şi ca
pul -  afară din tabără, la loc curat. Iar Coresi zice că şi Leviţii spînzurau jertfele afară de 
cetatea Ierusalimului şi de celelalte cetăţi, cînd erau în pustie. Iar Teodorit zice: „Privind 
închipuirea şi alăturîndu-i adevărul, înţelegeţi asemănarea! Căci Legea poruncea să se 
junghie junică roşie, din al cărei sînge să ia arhiereul şi să stropească cu degetul înaintea 
curăţitorului de şapte ori. Apoi, ducînd această juniţă afară din tabără şi arzînd-o cu 
totul, lua cenuşa, şi prin ea îi curăţea pe cei numiţi «necuraţi». Acestea însă împlineau 
închipuirea mîntuitoarei Patimi: căci şi aici, trupul [lui Hristos] cel luat din Adam 
[«adam» = „pămînt roşu”, n. m.] poartă în limba Evreilor înţelesul roşelii; şi afară de 
poartă s-a pironit pe cruce: şi sîngele lui curăţeşte sufletele noastre; iar în locul cenuşii, 
nouă ni se face însuşi făcătorul de viaţă trup.” (n. aut.)
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fiecare liturghie aduc sîngele Domnului în „Sfintele” noastre -  anume în 
Sfîntul Altar, luînd vinul, care e în locul chipului sîngelui, de la Sfinţita 
Proscomidie, şi aducîndu-1 la jertfelnic, adică asupra Sfintei Mese -  ca şi 
cum l-ar aduce în cer. De aceea, arhiereilor Legii nu le este iertat a mînca 
de la jertfelnicul acesta, de la această masă duhovnicească, fiindcă sînt de 
alt neam şi fiindcă nu cugetă ceva mai înalt decît lumea. Dar noi Creşti
nii, nu sîntem asemenea cugetători lumeşti. 1

13. Deci să ieşim către El afară din tabără, ocara Lui purtînd-o.

Aşadar Hristos a pătimit afară de poarta cetăţii Ierusalimului, căci 
zice: „Şi, ieşind, au găsit un om Cirineu, cu numele Simon; pe acesta l-au 
silit să ducă crucea Lui” (Matei 27:32); şi iarăşi: „Şi, purtîndu-Şi crucea, 
a ieşit la locul numit «al Căpăţînii», care evreieşte se zice «Golgota»” 
(loan 19:17). Deci -  zice Pavel -  de vreme ce Hristos S-a răstignit afară 
de cetatea Ierusalimului, pentru aceasta şi noi -  Creştinii, ucenicii şi ur
mătorii lui Hristos -  să-I urmăm Lui şi să ieşim din „cetate”, anume afară 
din lumea aceasta, din poftele şi patimile ei, ca să purtăm ocara şi necin
stea Stăpînului şi învăţătorului nostru, adică pentru a pătimi împreună cu 
Dînsul, fiind necinstiţi de oamenii cei lumeşti şi cugetători de pămînt, ca 
unii ce ne împotrivim faptelor şi cugetărilor lor. Căci Domnul nostru S-a 
răstignit afară din cetate ca un osîndit şi tîlhar, încît noi, ucenicii Lui, nu 
trebuie să ne ruşinăm a ieşi afară din lume -  din cele strălucite şi cinstite 
ale lumii, din bogăţie, din slavă şi din îndulciri -  măcar şi necinste de ne-ar 
urma din aceasta de la cei ce cugetă cele ale lumii.2 Cu aceste cuvinte,

1 Fiindcă şi în Lege doar Aaron şi fiii săi mîncau cărnurile berbecului jertfei, nu 
vreunul de alt neam: „Şi vor mînca cărnurile berbecului şi pîinile punerii înainte Aaron 
şi fiii lui [.. .], şi cel de alt neam nu va mînca dintr-însele.” (Ieşirea 29:32). (n. aut.)

2 Şi Coresi zice că Apostolul însemnează patru înţelesuri în jertfele ce se ardeau de 
tot afară de tabără: după literă, după alegorie, tropologic şi anagogic. Şi zice că, după 
slovă, arderea de tot a dobitoacelor afară de tabără şi de cetate însemna lepădarea Evrei
lor de păcate, socotind că păcătoşii se scot afară din cetatea Ierusalimului. După alego
rie, (care spune ceva în loc de altceva) însemnează că şi Hristos urma să Se răstignească 
afară de cetatea Ierusalimului şi că sîngele dobitoacelor acelora închipuia sîngele Lui, 
cel ce şterge tot păcatul. Apoi, tropologic (adică cu închipuire), Pavel înţelege că Creşti
nii ce vor să se apropie la jertfelnicul Tainelor şi să se împărtăşească sînt datori a ieşi 
afară din lucrurile lumeşti ale lumii, aşa cum cîntă şi Biserica în lauda hemvimică, zi- 
cînd: „Toată grija cea lumească să o lepădăm, ca pe împăratul tuturor să-L primim!” Iar
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Apostolul îi îndeamnă pe Creştinii Evrei să sufere relele pricinuite lor de 
Evreii necredincioşi, ori ocări de ar fi acelea, ori răpiri ale averilor lor.

14. Căci nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe cea fiitoare.

Cu aceste cuvinte, Pavel dă de înţeles în chip anagogic1 2 că se cuvine 
ca noi, Creştinii, să ieşim „afară de poartă”, adică în afara lumii acesteia, 
din patimile şi cugetările ei. Căci noi -  zice -  ucenicii lui Hristos, nu 
avem nici o împărtăşire cu lumea aceasta, pentru că ea e stricăcioasă, za
darnică şi vremelnică, iar noi sîntem nemuritori şi fără de sfîrşit. De 
aceea, sîntem datori să fugim de ea şi să alergăm la cetatea cea fiitoare, la 
nestricata noastră patrie, adică la cer. Tot aşa zicea Pavel şi aiurea: „Pe
trecerea noastră se află în cer” (Filipeni 3:20).

15. Printr-însul aşadar să aducem pururea jertfă de laudă lui 
Dumnezeu, adică roada buzelor ce mărturisesc numelui Lui.

„Printr-însul”, adică prin Hristos, ca arhiereu (după omenirea Lui), 
noi, Creştinii, Ii înălţăm lui Dumnezeu-Părintele jertfa de laudă , adică 
slavoslovia şi mulţumirea. Căci noi îi mulţumim Părintelui pentru că L-a 
dat pe iubitul Său Fiu ca să ne sfinţească. Iar Pavel a zis acest cuvînt 
pentru neputinţa şi nedesăvîrşirea Creştinilor Evrei, fiindcă şi darul Fiului 
ne-a sfinţit, aceasta fiind arătată din cinstea deopotrivă a Fiului cu Părin-

anagogic (adică după o înaltă socotinţă), Pavel înţelege că aici Creştinii nu au cetate stă
tătoare, ci se cuvine să o caute pe cea viitoare, cerească, împotrivindu-se lumii acesteia 
cu patimile ei, diavolului şi trupului, (n. aut.)

1 Adică după o înţelegere mai înaltă, (n. m.)
2 Şi în Testamentul cel vechi era jertfă de mîntuire şi de laudă, ca închipuire a slavo- 

sloviei şi a mulţumirii lui Dumnezeu ce I se aduce în vremea darului. Despre jertfa 
aceasta de laudă arată capitolul 7 al Leviticului, zicînd aşa: „Iar rînduiala jertfei de îm
păcare care se aduce Domnului este aceasta. Dacă se va aduce ca jertfa de mulţumire, 
atunci să se aducă pîini frămîntate cu unt-de-lemn, turte nedospite unse cu unt-de-lemn, 
făină de gnu, frămîntată cu unt-de-lemn; pe lîngă pîinile nedospite, să se mai aducă dar 
la jertfa de mulţumire şi pîine dospită” (Levitic 7:11-13). Tîlcuind aceasta, dumnezeies
cul Chirii zice: „Şi noi aducem dar lauda cu toţii împreună, adunîndu-ne în biserici prin 
credinţă întru unirea Duhului într-un trup şi într-un suflet. Şi de multe ori facem slavo
slovia şi de unii singuri, liniştindu-ne în casă, ziua şi noaptea. Despre jertfa aceasta zi
cea David: «Jertfa laudei mă va slăvi pe mine»” (Psalm 40). (n. aut.)

285



TÎLCUIREA EPISTOLEI CĂTRE EVREI

tele, precum însuşi Fiul zicea: „[...] ca toţi să-L cinstească pe Fiul precum 
îl cinstesc pe Tatăl. Cel ce nu-L cinsteşte pe Fiul nu-L cinsteşte nici pe 
Tatal care L-a trimis” (loan 5:23).

Deci această slavoslovie şi mulţumire către Dumnezeu-Părintele este 
un rod al buzelor acelora care „mărturisesc”, adică slavoslovesc1 2 numele 
lui Hristos. Prin urmare, nici din jertfa aceasta a laudei, a slavosloviei şi a 
mulţumirii către Dumnezeu nu se pot împărtăşi Arhiereii Legii celei 
vechi, fiindcă cei ce nu s-au sfinţit cu Hristos, fiindcă au rămas întru ne
credinţă, nu pot a-I mulţumi şi a-L slavoslovi pe Dumnezeu pentru sînge- 
le Fiului Său. Şi vezi, iubite, că Pavel îi îndeamnă iarăşi pe Creştinii 
Evrei să-I mulţumească lui Dumnezeu şi să nu cîrtească pentru necazurile 
pătimite, nici să zică vreun cuvînt semeţ şi aspru din micşorarea lor de 
suflet şi din împuţinarea credinţei lor.

16. Iar facerea de bine şi împărtăşirea să nu o uitaţi,

Unde sînt acum Creştinii care nu-i miluiesc pe fraţii lor, punînd ca 
pricină că sînt săraci? Auzi ce porunceşte Apostolul Creştinilor Evrei, 
celor cu totul săraci, cărora li se răpiseră averile! Le porunceşte să nu uite 
milostenia, ci totdeauna să-şi aducă aminte şi să o săvîrşească. Şi nu
meşte această milostenie „împărtăşire”, iar pricina pentru care o numeşte 
aşa am spus-o aiurea; şi vezi tîlcuirea şi subînsemnarea zicerii „[...] pen
tru împărtăşirea voastră în evanghelie” (Filipeni 1:5)2 şi tîlcuirea şi sub
însemnarea zicerii: „[...] de s-au împărtăşit «neamurile» întru cele duhov
niceşti ale lor” (Romani 15:27).

căci cu asemenea jertfe Se îmblînzeşte Dumnezeu.

1 Scriptura ia de multe ori „mărturisirea” în loc de slavoslovie şi de laudă; de aseme
nea, zicerea „mărturisescu-mă” în loc de: „slavoslovesc”: „Cu mărturisire (adică cu 
laudă şi cu slavă) şi cu mare cuviinţă Te-au îmbrăcat” {Psalm 705:2); sau: „Mărturisi- 
ţi-vă Domnului că este bun!” {Psalm 117:1), adică: Slavosloviţi-L! (n. aut.)

2 Şi Teodorit zice: „A numit «împărtăşire» jertfa facerii de bine, căci şi Domnul a zis: 
«Faceţi-vă prieteni vouă din Mamona nedreptăţii, ca, atunci cînd veţi fi lipsiţi, aceia să vă 
primească pe voi în locaşurile lor»” {Luca 16:9). Şi dumnezeiescul Apostol zice: „Prisosul 
vostru să fie spre lipsa acelora, ca şi prisosul acelora să se facă spre lipsa voastră, ca să se 
facă potrivire” {2 Corinteni 8:18). Deci milostenia este «împărtăşire» şi răsplătire, fiindcă 
unul dă bani, iar altul dă blagoslovenie, care e mai mare decît ceea ce i se dă.” (n. aut.)
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Zice: Astfel de jertfe -  atît ale slavosloviei şi ale mulţumirii către 
Dumnezeu, cît şi ale milosteniei către săraci -  îl bucură, îl odihnesc şi 
bine îi plac lui Dumnezeu. Căci e arătat că acela bine-mulţumitor către 
Dumnezeu este şi milostiv, fiindcă ştie ce faceri de bine şi ce milă s-a în
vrednicit a lua de la El.

17. Ascultaţi de povăţuitorii voştri

Aici, Apostolul Pavel aduce iar cuvîntul spre episcopi şi arhierei. Şi -  
după ce i-a lăudat pe aceştia cu cele zise mai sus, anume că ei sînt cre
dincioşi şi vrednici a fi rîvniţi, zicînd: „Aduceţi-vă aminte de povăţuitorii 
voştri [...], şi, privind la săvîrşirea petrecerii lor, urmaţi-le credinţa!” (la 
stihul 7) -  aşadar, după ce i-a lăudat pentru aceasta, acum zice aici aşa: 
Fraţii mei Creştini, supuneţi-vă unor asemenea arhierei şi episcopi! Dar 
poate că unii ar zice: Dar ce? Se cuvine a ne supune oricărui povăţuitor, 
arhiereu şi stăpînitor, măcar şi rău de ar fi? Răspundem: După ce zici, 
Creştine, că arhiereul şi povăţuitorul tău este rău? Dacă e rău după cre
dinţă, deci dacă are dogme eretice şi hulitoare, fugi de dînsul, măcar de ar 
fi şi înger din cer! Iar dacă e rău doar după viaţă şi petrecere, supune-te 
lui, căci despre unii ca aceştia Domnul zice aşa: „Cărturarii şi Fariseii1 
şed pe scaunul lui Moisi. Deci să ţineţi şi să faceţi tot ce v-ar zice, iar 
după faptele lor să nu faceţi, căci ei zic, dar nu fac” (Matei 23:3).2 Iar de-

1 Tîlcuind ceea ce mărturiseşte Pavel despre sine: „După eresul cel prea cu cercare al 
Legii noastre am vieţuit înainte ca Fariseu” (Fapte 26:2), Sfinţitul Teofilact zice: „Se 
cuvine a însemna că Fariseii erau eretici şi cercau Scripturile mai cu de-adinsul decît 
celelalte eresuri iudaice. Şi Apostolul a zis: «prea cu cercare», nu: «prea-adevărat», căci 
ei nu aveau cunoştinţa cea adevărată a Scripturilor. Deci cercarea iscodeşte şi socoteşte, 
dar nu cunoaşte cu totul însuşi adevărul. Ci uneori se şi amăgeşte cu mintea cineva.” Iar 
în altă parte zice: „La Iudei, trei eresuri erau cuprinzătoare: Fariseii, Saducheii şi Ese- 
nienii.” (în tîlcuirea Faptelor) (n. m.)

2 De aceea a zis dumnezeiescul Hrisostom cu privire la iereu şi arhiereu: „Căci, de 
are vreo dogmă răzvrătită, măcar înger de ar fi, nu te supune lui! Iar dacă învaţă drept, 
nu lua aminte la viaţa lui, ci la graiuri!” (cuvîntul al 2-lea la cea de a doua către Ti- 
motei). Şi iarăşi zice: „Au nu ştii ce este preotul? înger al Domnului este! Căci oare 
dintru ale sale zice? Dacă îl defaimi, nu îl defaimi pe el, ci pe Dumnezeu, Care l-a hiro
tonit. Şi de unde e arătat -  ar zice cineva -  că Dumnezeu l-a hirotonit? Dacă nu ai aceas
tă socoteală, nădejdea ta s-a zădărnicit! Căci, dacă Dumnezeu nu lucrează printr-însul, 
atunci nu ai nici botez, nici de Taine nu te împărtăşeşti, nici de blagoslovenii nu te în-
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spre episcopii şi povăţuitorii eretici şi stricaţi în credinţă, Pavel a zis mai 
sus să nu ne purtăm după învăţăturile lor: „La învăţături de multe feluri şi 
străine (de credinţă şi de dreptele dogme adică) să nu vă abateţi!” (Ia sti
hul 9). Şi pentru ce trebuie să ne supunem arhiereilor răi cu vieţuirea, 
deşi nu răi după credinţă? Pentru că arhiereul care se poartă rău nu va 
sfătui niciodată pe alţii să se poarte şi ei rău. Căci, făcînd fapte rele, el în
suşi se ruşinează, lucru arătat din aceea că foloseşte toate mijloacele ca să 
le ascundă de oameni; şi atunci cum poate să-i înveţe pe alţii cele pe care 
le ascunde? Dar e cu neputinţă ca arhiereul rău cu credinţa să nu propo
văduiască pînă la urmă şi norodului socoteala eretică avută în inima sa.

şi supuneţi-vă lor,

Cu zicerea aceasta, Apostolul arată curăţitoarea supunere şi ascultare pe 
care Creştinii sînt datori să o arate arhiereilor şi dascălilor lor, încît să asculte 
nu numai prin cuvînt, ci să-i slujească şi prin fapte, de ar cere trebuinţa.1

căci aceştia priveghează pentru sufletele voastre, ca unii ce au a da 
seamă pentru voi;

dulceşti, aşadar nu eşti Creştin. Dar ce -  zice -  Dumnezeu îi hirotoneşte pe oricare? 
Dumnezeu nu-i hirotoneşte pe oricare, dar El însuşi lucrează prin toţi, chiar nevrednici 
de ar fi, pentru a se mîntui norodul. Căci -  dacă Dumnezeu a grăit pentru folosul noro
dului prin măgar şi prin Valaam, printr-un om spurcat -  cu mult mai vîrtos prin preoţi” 
(la fel). Vezi şi însemnarea zicerii „[...] căci toate ale voastre sînt: ori Pavel, ori Apollo, 
ori Kifa [...]” (1 Corinteni 3:21). (n. aut.)

1 Despre aceasta şi purtătorul de Dumnezeu Ignatie scria către Smimeni, zicînd: 
„Toţi urmaţi episcopului ca Iisus Părintelui Său celui ceresc, şi preotului ca Apostolilor, 
iar de diaconi ruşinaţi-vă ca de porunca lui Dumnezeu. Fără episcop, nimeni să nu facă 
ceva din cele ce se cuvin în Biserică!” Şi în cea către Policarp scrie, zicînd: „Luaţi 
aminte de episcopi, ca şi de voi să ia aminte Dumnezeu. Eu mă pun în locul sufletelor 
celor ce se supun episcopului, presviterului şi diaconului.” Şi în cea către Efeseni zice: 
„Să ne silim a nu ne împotrivi episcopului, ca să fim supunîndu-ne lui Dumnezeu.” Şi în 
cea către Magnesieni zice: „Spre cinstea lui Dumnezeu, Celui ce ne voieşte pe noi, este 
de cuviinţă a asculta de episcop fără nici o făţărnicie. Căci nu pe episcopul acesta ce se 
vede îl amăgeşte cineva, ci pe Dumnezeul cel nevăzut!” Şi iarăşi zice: „Cînd vă supu
neţi episcopului, mi se pare că nu vieţuiţi după om, ci după Iisus Hristos, Care a murit 
pentru noi”. Şi iarăşi: „Fiii luminii celei adevărate, fugiţi de împărţire şi de relele învăţă
turi, şi, unde este păstorul, acolo urmaţi ca nişte oi!” (n. aut.)
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Să audă arhiereii, şi preoţii şi igumenii (adică povăţuitorii) cuvintele 
acestea ale Apostolului! Căci zice: Aşa cum se cuvine ca norodul Creşti
nilor să asculte de ei, tot astfel se cuvine ca şi ei să fie cu priveghere pen
tru norod, sîrguindu-se şi îngrijindu-se pentru mîntuirea lor, precum ve
ghează păstorii oilor pentru turma lor, după cum e scris: „Şi în locul acela 
erau păstori, îngrijind şi păzind străji de noapte împrejurul turmei lor” 
(Luca 2:8). Căci şi arhiereii şi igumenii au să dea seamă lui Dumnezeu 
pentru păcatele Creştinilor supuşi lor.

ca să facă aceasta cu bucurie, iar nu suspiriînd, căci nefolositor 
lucru v-ar f i  aceasta.

Zice: Creştine, dacă te supui arhiereului tău şi dacă îl odihneşti pe 
preotul şi pe proiestosul tău, îi faci mai uşoară greutatea purtării lui de 
grijă pentru mîntuirea ta. Fiindcă el se bucură cînd i te supui, iar dacă-i 
stai împotrivă şi te arăţi fără omenie, el va priveghea şi va purta grijă 
pentru sufletul tău cu toată această neomenie a ta; însă, de nu-ţi vei în
drepta nesupunerea, arhiereul şi proiestosul tău va suspina către Dumne
zeu împotriva ta, iar suspinarea lui nu-ţi va fi de folos, ci foarte vătămă
toare şi păgubitoare. Vezi însă, iubite, că Apostolul Pavel nu iartă arhie
reului şi proiestosului să izbîndească asupra nesupuşilor într-alt chip 
afară de suspinare, care arhiereului şi proiestosului îi pricinuieşte blîndeţe 
şi îndelungă-răbdare, iar nesupusului cel neîndreptat îi aprinde mai mult 
focul muncii, fiindcă îl îndeamnă pe Dumnezeu a Se face mai aspru pe
depsitor al aceluia. Tu dar, Creştine nesupus arhiereului şi proiestosului, 
nu te face nebăgător de seamă pentru că izbînda asupra ta este numai sus
pinare, ci teme-te încă mai mult pentru aceasta, fiindcă acest suspin părut 
mic ajunge la urechile Domnului şi te dă urgiei Lui.

18. Rugaţi-vă pentru noi, căci nădăjduim că bună conştiinţă avem 
întru toţi,

De vreme ce unii îl osîndeau pe Pavel că îi învaţă pe Creştini să se de
părteze de la obiceiurile Legii Vechi, pentru aceasta îl vrăjmăşuiau mulţi 
Evrei credincioşi, încît nici numele nu şi l-a pus la începutul epistolei 
acesteia (precum am arătat la pricina epistolei), de vreme ce aceia nu su
fereau să audă de el. Deci, dezvinovăţindu-se acum către dînşii, mai întîi

CAPITOLUL XIII

289



TÎLCUIREA EPISTOLEI CĂTRE EVREI

le zice să se roage lui Dumnezeu pentru dînsul, lucru pe care obişnuim 
a-1 cere de la cei ce ne iubesc. Şi, al doilea, arată că este nevinovat de 
osînda lor, zicîndu-le: întru toţi avem bună conştiinţă -  adică nu numai 
întru credincioşii din „neamuri”, ci şi între voi, Creştinii Evrei -  că nu am 
făcut nici un lucru cu făţărnicie, ci conştiinţa noastră este curată şi nu ne 
mustră că v-am vrăjmăşit, sau că v-am făcut vreun rău sau că v-am osîn- 
dit cu nedreptate.

bine voind a petrece.

Noi -  zice -  voim să petrecem bine, adică fără împiedicare şi fără a 
pricinui vreo sminteală. Căci nici cuvîntul acesta pe care vi-1 zic, anume 
că Legea s-a făcut nelucrătoare şi a încetat, nu este pricinuitor de smin
teală, ca al unui vrăjmaş şi potrivnic al vostru, de vreme ce prin acesta 
învăţ că Legea s-a împlinit şi s-a sfîrşit şi arăt că scrierea cea umbrită a 
luat deplinătate şi s-a făcut închipuire amărunţită. Prin urmare, cum ar fi 
învăţătura mea îndepărtare de Lege, şi cum nu aş fi făcător de bine al 
vostru eu, care caut să vă aduc pe toţi la desăvîrşire şi să vă depărtez de la 
umbră şi de la aşezarea cea pruncească a Legii?

19. Iar mai mult mă rog să faceţi aceasta ca să mă întorc la voi 
curînd.

Cu acest cuvînt, Pavel arată întîi că îi iubeşte cu covîrşire pe credin
cioşii Evrei, şi de aceea voieşte aşa mult şi le cere să se roage lui Dumne
zeu cu fierbinţeală şi cu toată silinţa, ca să ajungă la dînşii cu un ceas mai 
devreme. Şi, al doilea, arată că se bizuie în conştiinţa sa că nu are nici o 
patimă, şi pentru aceasta voieşte să meargă şi să se îndulcească de dînşii, 
ceea ce nu ar face dacă şi-ar cunoaşte vreo răutate împotriva lor.

20. Iar Dumnezeul păcii -

După ce mai întîi a cerut rugăciunile credincioşilor Evrei, cinstindu-i pe 
ei cu cererea aceasta, Pavel se roagă acum şi el pentru dînşii, zicînd: Dum
nezeu este Dumnezeu al păcii, de aceea nu se cuvine ca voi, ucenicii Irinar- 
hului (adică începătorului păcii) Hristos, să aveţi vrajbă şi ură asupra mea, 
şi mai ales să o aveţi fără a mă vedea, ci doar din cele auzite despre mine.
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Cel ce L-a ridicat din morţi pe „Păstorul (cel mare) al oilor ” (Isaia 
63:11), pe Domnul nostru Iisus Hristos,

Cu aceste cuvinte, Apostolul adeverea/,ă credincioşilor Evrei dogma 
despre înviere, luînd zicerea aceasta de la Proorocul Isaia, care zice: 
„Unde este Cel ce L-a scos din mare (adică din patimi şi din iad, sau din 
morţi, cum a tălmăcit Pavel aici) pe Păstorul oilor? Unde este Cel ce a 
pus întru dînşii pe Duhul Său cel Sfînt?” (Isaia 63:11). Şi, fiindcă sînt şi 
alţi păstori mai mici, Pavel L-a numit pe Hristos „Păstor mare”. Pentru că 
sînt mulţi Prooroci păstori şi învăţători, dar numai unul este învăţătorul 
Hristos, precum singur a zis (Matei 23:10), şi unul este bunul şi adevă
ratul Păstor, după a Cărui urmare sînt şi ceilalţi: „Eu sînt -  zice -  Păstorul 
cel bun, şi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc” (loan 10:14).

întru sîngele Testamentului cel veşnic -

Adică: Dumnezeu L-a sculat din morţi pe Iisus Hristos, Cel ce a murit 
şi Şi-a vărsat sîngele, ca să dea şi să întărească nouă Testamentul evan
gheliei, care nu se strică şi nu încetează precum acela al Legii Vechi, ci 
pururea petrece în veci. Sau, zicerea se înţelege şi aşa: Dumnezeu L-a 
sculat pe Hristos din morţi cu sîngele unui Testament veşnic. Căci, după 
ce Hristos a înviat, sîngele Lui ni s-a dăruit în loc de testament (sau dia
tă), iar dacă Hristos nu ar fi înviat, sîngele Lui nu ne-ar fi fost în loc de 
testament veşnic.

21. să vă desăvârşească pe voi întru tot lucrul bun,

Zice: Dumnezeu, Cel ce L-a sculat pe Hristos din morţi -  o, de v-ar 
desăvîrşi pe voi, fraţilor, întru tot lucrul bun! Cu acest cuvînt, Pavel arată 
că Iudeii credincioşi începuseră fapte bune, însă aveau trebuinţă de a se şi 
arăta desăvîrşiţi întru acestea, lucru pe care îl roagă pe Dumnezeu a se 
face întru dînşii. Şi vezi, Creştine, că se cuvine ca noi să începem faptele 
cele bune, iar apoi să cerem de la Dumnezeu a ne dărui şi sfîrşitul lor. 1

1 Vezi la zicerea „Cel ce a făcut început de fapte bune întru voi” (Filipeni 1:2) şi 
subînsemnaîtea zicerii „iar Dumnezeu este Cel ce lucrează întru voi şi a voi, şi a lucra” 
(Filipeni 2:13), zicînd deci că începutul şi sfîrşitul faptelor bune este de la Dumnezeu, 
(n. aut.)
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ca să faceţi voia Lui,

Zice: Cel ce se va arăta desăvîrşit întru toată fapta bună, acela face şi voia 
lui Dumnezeu, iar nu acela care face binele pe jumătate, adică nu desăvîrşit.

făcînd întru voi ceea ce e bine-plăcut înaintea Sa, prin Iisus Hristos, 
Căruia slava în vecii vecilor! Amin!

Drept aceea, cînd noi, Creştinii, facem binele, Dumnezeu îl face întru 
noi, prin Iisus Hristos, adică folosindu-L ca mijlocitor şi lucrător pe Hris
tos. Căci ce e de mirare dacă Hristos, Cel care a săvîrşit mîntuirea noastră 
din început, Se face mijlocitor şi întru lucrarea faptelor noastre bune? Sau 
ce lucru de mirare este că El a desăvîrşit întru noi voia Părintelui Său, 
întărindu-ne întru faptele bune? Şi vezi, iubite, că, după zicerea „bine 
plăcut”, Apostolul a adăugat-o şi pe aceasta: „înaintea Lui”, căci atunci 
bine-plăcem lui Dumnezeu cu adevărat, cînd ne arătăm buni înaintea Sa, 
nu înaintea oamenilor. Despre aceasta a zis însăşi Dumnezeu către Avra- 
am: „Eu sînt Dumnezeul tău. Arată-te bine-plăcut înaintea Mea şi fii ne
prihănit!” {Facerea 17:1). încă şi David zicea: „[...] după curăţia mîinilor 
mele înaintea ochilor Lui” {Psalm 17:25). Şi Isaia zice: „Lepădaţi vicle
şugurile voastre înaintea ochilor Mei” {Isaia 1:16).

22. Şi vă rog pe voi, fraţilor, suferiţi cuvîntul mîngîierii,

Vezi -  o, cititorule! -  că Pavel scrie în această epistolă către credincio
şii Evrei ceea ce nu a scris altora în celelalte epistole ale lui? Şi nu zice: 
„suferiţi cuvîntul sfatuirii”, ci: „al mîngîierii” (adică „de mîngîiere”) şi al 
îndemnării pe care vi l-am scris ca să răbdaţi. Fiindcă epistola aceasta a 
scris-o către nişte oameni care se necăjeau şi pătimeau rău.

fiindcă puţine v-am scris.

Cu toate că a scris atît de multe cuvinte în epistola aceasta, Pavel zice că 
sînt puţine faţă de acelea pe care dorea să le mai spună. Şi e ca şi cum le-ar 
zice aşa: Deşi sînteţi împuţinaţi cu sufletul, suferiţi-mă totuşi, fiindcă 
puţine sînt cuvintele mele şi nu puteţi zice că aţi obosit din pricina lungimii 
lor. Lucru pe care vedem că îl pătimesc cei împuţinaţi cu sufletul, însuşirea 
acestora fiind că nu suferă cuvînt îndelungat, ci obosesc ascultînd.



CAPITOLUL XIII

23. Cunoaşteţi că fratele Timotei e slobod,

Pavel îl trimite la dînşii pe Timotei fiindcă Evreii credincioşi nu aveau 
vrajbă asupra lui. 1 Dar de unde era slobozit Timotei? Se poate a fi fost în
chis în temniţă şi să se fi slobozit de acolo, sau poate zice că „a fost slo
bozit”, adică trimis, de la Atena, unde se aflase.

împreună cu care (de va veni curînd) vă voi vedea pe voi.

Şi cuvîntul acesta era de ajuns a-i îndupleca pe credincioşii Evrei să 
contenească vrajba lor asupra lui Pavel, fiindcă el le face cunoscut că era 
gata să meargă la dînşii împreună cu ucenicul său Timotei. Şi poate că 
Pavel se îndrepta spre împlinirea lucrului său, mergînd şi la Ierusalim de la 
Roma. Căci, fiind legat şi închis de Nero mai înainte, în urmă a fost lăsat 
din legături, şi de la Roma s-a dus în Spania, iar de acolo se poate să fi mers 
la Ierusalim, precum am zis la început, vorbind de pricina acestei epistole.

24. îmbrăţişaţi-i pe toţi povăţuitorii voştri şi pe toţi sfinţii!

Vezi -  o, cititorule! -  cum îi cinsteşte Pavel pe credincioşii Evrei, 
fiindcă prin aceştia îi salută pe povăţuitorii, proiestoşii şi învăţătorii lor. 
Căci mai cu drept cuvînt era a trimite epistola aceasta la proiestoşi şi la 
povăţuitori, şi prin aceia să salute de obşte tot norodul supus lor. Pavel 
face însă dimpotrivă, ca să-i vindece mai cu înţelepciune pe cei neputin
cioşi întru socoteală.

Vă îmbrăţişează pe voi cei din Italia.

Zice: Fraţii mei Creştini, atît de mult vă iubesc, încît nu numai eu vă 
îmbrăţişez, ci şi întru ceilalţi am sădit dorul de voi. De aceea, şi ei vă iu
besc şi vă salută chiar de la această depărtare.2

1 Iar Teodorit zice că Pavel a trimis epistola aceasta prin Timotei, pentru că aceia îl 
iubeau şi se bucurau de venirea lui, căci se tăiase împrejur, (n. aut.)

2 Iar Teodorit zice aşa: „Arătînd de unde a scris epistola (din Italia adică), arată tot
odată că propovăduirea evanghelică alergase acolo în scurtă vreme, încît «neamurile» 
dobîndiseră blagoslovenie după făgăduinţa făcută lui Avraam” (n. aut.)
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25. Darul cu voi toţi! Antin!1

De vreme ce darul lui Dumnezeu este un bine obştesc, Pavel îl roagă 
pe acesta tuturor: şi proiestoşilor, şi supuşilor. Dar care este darul? Nimic 
altceva decît iertarea păcatelor, curăţirea patimilor şi împărtăşirea Sim
ţului Duh. Şi cum va fi -  zice -  darul aceasta cu voi? Dacă nu îl veţi ne
cinsti cu fapte de ocară, vieţuind cu nevrednicie. Pentru că darul Sfîntului 
Duh rămîne întru noi cînd avem fapte bune, şi se depărtează de noi cînd 
nu vieţuim după poruncile lui Dumnezeu, ale Celui ce ni l-a dat. Dar pe 
care -  o, de l-am cunoaşte şi noi! -  şi cîte bunătăţi am luat printr-însul, şi 
astfel să nu vieţuim spre ocara şi necinstirea lui Dumnezeu, Cel ce ne-a 
dăruit atît de multe bunătăţi. Ci fie ca prin faptele noastre cele bune să-L 
slăvim pe Dumnezeu şi să arătăm că nu a dat darul unor robi netrebnici şi 
necunoscători, ci unor fii bine-cunoscători şi bine-mulţumitori! Şi, vieţu
ind astfel, binevoiască Dumnezeu să păzim darul acesta neîmpuţinat în 
sufletul nostru, întru Hristos, făcătorul nostru de bine şi mîntuitorul su
fletelor noastre, Căruia slavă, împreună şi Părintelui şi Sfîntului Duh, 
acum, şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Această epistolă către Evrei s-a scris din Italia prin Timotei.

Sfîrşitul tîlcuirii epistolelor Sfîntului Apostol Pavel.

1 însemnează că -  după Teodorit -  zicerea „Darul cu voi toţi! Amin!” -  pe care 
Pavel obişnuieşte să o scrie în epistolele sale, era oraţia pe care o scria cu însăşi mîna sa. 
Şi aceasta e în loc de acel „Fiţi sănătoşi!”, pe care obişnuim să-l scriem acum întru epis
tolele noastre, (n. aut.)
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	1.	După ce, de demult, Dumnezeu a grăit părinţilor întru Prooroci în multe feluri şi în multe chipuri,

	2.	pe Care L-a pus moştenitor a toate,

	şi chip al ipostasiiliii Lui

	şi purtîndu-le pe toate cu graiul puterii Sale -

	7.	Şi către îngeri zice: „ Cel ce-i face pe îngerii

	8.	iar către Fiul (zice): „Scaunul Tău, Dumnezeule, în veacul veacului” (Psalm 44:7),

	10.	Şi: „întru început Tu, Doamne, ai întemeiatpămîntul şi cerurile sînt lucrurile mîinilor Tale” (Psalm 102:26);

	14.	Au nu toţi sînt duhuri slujitoare, care se trimit spre slujbă pentru cei ce urmează să moştenească mîntuirea?

	despre care grăim.

	6.	Căci cineva a mărturisit undeva, zicînd: „ Ce este omul, că îţi aduci aminte de el? Sau fiul omului, că-l cercetezi pe el?

	7.	L-ai micşorat pe el cu puţin faţă de îngeri, cu slavă şi cu cinste l-ai încununat.

	8.	Toate le-ai supus sub picioarele lui" (Psalm 8:4-6/ 1

	9.	Pe Iisus, pe Cel cu puţin mai micşorat decît îngerii din pricina pătimirii morţii, îl vedem încununat cu slavă şi cu cinste,

	căci, cu darul lui Dumnezeu, a gustat moarte pentru toţi.

	pricină pentru care nu Se ruşinează a-i numi pe ei fraţi,

	15.	şi să-i izbăvească pe aceia care cu frica morţii erau osîndiţi robiei toată viaţa.

	16.	Căci, cu adevărat, nu dintru îngeri Şi-a luat firea,

	ci din sămînţa lui Avraam a apucat.

	măcar că lucrurile erau făcute de la întemeiarea lumii.

	4.	Căci a zis undeva despre ziua a şaptea aşa: „Şi S-a odihnit Dumnezeu în ziua a şaptea de toate lucrurile Sale ” (Facerea 2:2).

	5.	Şi întru aceasta aşa: „[...] de vor intra întru odihna Mea ”

	6.	Deci, de vreme ce rămîne ca unii să intre întru odihnă, iar aceia cărora li s-a binevestit nu au intrat, pentru necredinţa lor,

	8.	Căci, dacă i-ar fi odihnit pe dînşii Iisus [Navi], nu ar mai fi grăit după aceea despre o altă zi

	9.	Drept aceea, s-a lăsat sabatism norodului lui Dumnezeu.

	10.	Căci cel ce a intrat în odihna lui Dumnezeu s-a odihnit şi el de lucrurile lui, precum Dumnezeu de ale Sale.

	11.	Deci să ne sîrguim a intra în odihna aceea,

	a Celui în faţa Căruia vom da noi socoteală.

	14.	Deci — avînd Arhiereu mare, Care a străbătut cerurile, pe Iisus Fiul lui Dumnezeu -

	ca să luăm milă şi să aflăm har spre ajutor la bună vreme.

	7.	Care, în zilele trupului Său,

	a adus, cu strigăt şi cu lacrimi, rugăciuni şi cereri către Cel ce putea să-L mîntuiască din moarte,

	a învăţat ascultarea din cele ce a pătimit.

	1.	Pentru aceea, lăsînd cuvîntul începăturii lui Hristos, să venim spre desăvîrşire,

	15.	Şi aşa, îndelung răbdînd, Avraam a dobînditfăgăduinţa.

	aflîndu-Se arhiereu în veac, după rînduiala lui Melhisedec.

	iar apoi „împărat al Salini ului”, care înseamnă „împărat al păcii”;

	3.	fără de tată, fără de maică, fără genealogie2;

	neavînd nici început de zile, nici sfîrşit de viaţă; ci, asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, rămîne preot pururea.

	iar Moisi nu a grăit nimic despre preoţie pentru această seminţie.

	15.	Apoi este lucru şi mai arătat că, dacă se ridică alt preot după asemănarea lui Melhisedec,

	1.	Drept aceea, cel dintîi1 avea îndreptări pentru slujbe

	şi altar lumesc.

	2.	Căci s-a făcut cortul cel dintîi - întru care era sfeşnicul, şi masa şi pîinile punerii înainte - care se numeşte „Sfîntul” (Ieşirea 40).

	4.	care avea cădelniţa de aur1 şi sicriul Legii ferecat peste tot cu aur2,

	întru care era năstrapa de aur ce avea mana, şi toiagul lui Aaron ce înfrunzise şi lespezile Legii.

	pe care îl aducea pentru sine şi pentru necunoştinţele norodului.

	curăţeşte conştiinţa noastră de faptele cele moarte,

	spre a sluji Dumnezeului celui viu şi adevărat.

	15.	Şi pentru aceasta este mijlocitor al Noului Testament,

	7.	atunci am zis: Iată vin (în capul cărţii scris este pentru Mine) să fac voia Ta, Dumnezeule” (Psalm 39:6-8).

	2.	Căci întru aceasta sînt mărturisiţi cei bătrîni.

	3.	Cu credinţa înţelegem că s-au întemeiat veacurile cu glasul lui

	prin care s-a mărturisit a fi drept, mărturisind Dumnezeu pentru darurile lui;

	6.Aşadar, fără credinţă, este cu neputinţă a bine-plăcea lui Dumnezeu,

	căci cel ce vine către Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că Se face dătător de plată celor ce-L caută.

	7.	Prin credinţă, Noe, căruia i se vestise despre cele încă nevăzute, s-a temut şi a făcut corabia spre mîntuirea casei sale (Facerea 6);

	credinţă prin care a osîndit lumea

	şi prin dreptatea cea din credinţă s-a făcut moştenitor.1

	8.	Prin credinţă, Avraam a ascultat cînd a fost chemat şi a ieşit la locul pe care avea să-l ia spre moştenire,

	28.	Prin credinţă a rînduit Pasha şi vărsarea sîngelui, ca să nu se atingă pierzătorul de cei întîi-născuţi ai lor.1

	30.	Prin credinţă, au căzut zidurile Ierihonului, înconjurîndu-se vreme de şapte zile.

	31.	Prin credinţă, curva Raav nu a pierit împreună cu cei neascultători, primindu-i pe iscoditori cu pace.

	32.	Şi ce să mai zic încă?

	Căci nu îmi va ajunge vremea povestind

	şi ispită de bătăi au luat,

	dar încă şi de legături şi de închisori.

	37.	S-au ucis cu pietre,

	rătăcind prin pustietăţi, prin munţi, prin peşteri şi prin crăpăturile pămîntului.

	1.	Drept aceea şi noi, avînd atîta nor de martori împrejurui nostru,
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	10.	Pentru că ei ne pedepsesc întru puţine zile

	dar în urmă dă rod paşnic de dreptate celor iscusiţi Printr-însa

	12.	Pentru aceea, „îndreptaţi mîinile cele slăbite şi genunchii cei slăbănogiţi!” (Isaia 35:3).

	şi prin aceasta să se molipsească mulţi.

	16.	Şi să nu fie vreun curvar sau spurcat ca Isav, care, pentru o mîncare şi-a dat întîietatea naşterii (Facerea 25:32).

	11.	Pentru că trupurile dobitoacelor - al căror sînge e adus pentru păcate de arhiereu întru Cele Sfinte - se ard afară de tabără.

	12.	De aceea, ca să sfinţească norodul prin sîngele Său, şi Iisus a pătimit afară de poartă.

	şi supuneţi-vă lor,

	căci aceştia priveghează pentru sufletele voastre, ca unii ce au a da seamă pentru voi;



