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TRADUCERI

SFÂNTUL AMBROZIE AL MEDIOLANULUI

Expunere la Evanghelia dup\ Luca

Introducere, traducere din limba latin\ [i note de

Pr. lect. dr. Ilie MELNICIUC-PUIC|
Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae”,

Universitatea „A.I. Cuza” Ia[i

Introducere

Lucrarea despre care facem referire `n cele ce urmeaz\ poart\

numele Expositio Evangelii secundum Lucam, nume cu care a fost

cunoscut\ `nc\ din timpul Fericitului Augustin, ucenic al Sfântului

Ambrozie al Milanului. Lucrarea este datat\ de patrologi `ntre 386 [i

388. Expunerea asupra Evangheliei dup\ Luca cuprinde zece c\r]i,

fiind redat\ `n colec]ia Migne, Patrologia Latina, 15 (coll. 1527D-

1850D), iar mai târziu `n edi]ia critic\ bilingv\ din colec]ia Sources

Chrétiennes1.

Dac\ ar fi s\ evalu\m titlul lucr\rii `n sine, am constata c\

nu toat\ Evanghelia dup\ Luca este explicat\ `n maniera specific\

1 Ambroise de Milan, Traité sur L'Évangile de S. Luc, vol. I, traducere de G. Tissot,

col. „Sources Chrétiennes”, vol. 45, Paris, Éditions du Cerf, 1956; Idem, Traité sur

L'Évangile de S. Luc, vol. II, traducere de G. Tissot, col. „Sources Chrétiennes”,

vol. 52, Paris, Éditions du Cerf, 1958. În limba român\, dintre studiile referitoare

la opera Sfântului Ambrozie al Milanului enumer\m: Nestor Vornicescu, Via]a [i

morala preotului dup\ «De Oficiis» a Sf. Ambrozie, `n „Biserica Ortodox\ Român\”,

an 1958, nr. 3-4; Mircea Ni[coveanu, Înv\]\tura Sf. Ambrozie despre Sfântul Duh, `n

„Studii Teologice”, an 1964, nr. 7-8; Al. Moiseu, Sfântul Ambrozie, p\stor [i `ndru-

m\tor al vie]ii [i tr\irii cre[tine[ti, `n „Studii Teologice”, an 1974, nr. 3-4; Pr. prof.

I.G. Coman, Elemente ecumenice `n orizontul istoric al Sfântului Ambrozie, `n

„Ortodoxia”, an 1975, nr. 2; Idem, Profil literar ambrozian, `n „Mitropolia Banatului”,

an 1975, nr. 4-6; Idem, Sfântul Vasile cel Mare adreseaz\ elogii Sf. Ambrozie al

Milanului, `n „Studii Teologice”, an 1975, nr. 5-6; Dan Negrescu, Via]a cre[tin\ `n

secolul IV reflectat\ `n versurile Sf. Ambrozie al Milanului, `n „Altarul Banatu-

lui”, an 1990, nr. 11-12; Drd. {tefan Zar\, Via]a Sfântului Ambrozie al Milanului `n

contextul religios-politic al secolului IV, `n „Glasul Bisericii”, an 2006, nr. 1-4. 
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p\rintelui din Milano (vechiul Mediolanum), ci exist\ unele secven]e

pe care le-a tratat `n extenso, iar pe altele le-a omis. Expunerea `n

zece c\r]i a Evangheliei dup\ Luca era o `ncercare temerar\, pre-

fa]at\ doar de Omiliile cu caracter alegoric ale `nv\]atului teolog

Origen (care a tr\it `n 185-255 [i a scris 39 de omilii la Luca) [i

urmat\ de cea a Sfântului Chiril al Alexandriei (care a tr\it `n

370-444 [i a scris 156 de omilii la Luca), urm\rind acoperirea nu

doar a unei lacune exegetice la Noul Testament, cât mai ales sco-

pul practic de confirmare a mesajului catehetic pentru neofi]ii din

acea vreme.

Ca metod\ de lucru, `n]eleas\ `n sensul acelei vremi, putem

afirma c\ adopt\ metoda exegetic\ literal\, de la care dezvolt\

interpretarea alegoric\, ajungând de multe ori la descoperirea unui

sens mistagogic (anagogic) al Evangheliei dup\ Luca. ~n scopul

l\rgirii universului cunoa[terii cre[tine, Sfântul Ambrozie nu ezit\

s\ aplice metoda comparativ\, prin privirea Sfintelor Evanghelii `n

manier\ sinoptic\, adic\ prin explicarea sumativ\ a textelor de la

Matei [i Luca. Fie c\ episcopul `nsu[i sau un secretar al s\u a croit

textul pe care `l avem `n fa]\, cert este c\ la baza lucr\rii au stat

noti]ele exegetice folosite `naintea unei cuvânt\ri `n public, dez-

voltate prin dese referiri la analogii pe baza cuvintelor sau ideilor

teologice, mai ales din cartea Psalmilor regelui David.

Cele zece c\r]i sunt inegal alc\tuite, tratând exhaustiv anumite

elemente din Evanghelia a treia, iar altele `n pasagere exprim\ri sau

aluzii cu caracter deschis.

Cartea a IV-a trateaz\ evenimente din via]a public\ a Mântuito-

rului, relatate `n capitolele 4 [i 5 ale Evangheliei dup\ Luca. ~n

cele 79 de subsec]iuni sunt expuse `nv\]\turi folositoare cre[tinilor

`n raport cu ispitirea Mântuitorului, predica din Nazaret, vinde-

carea demonizatului din sinagog\ [i pescuirea minunat\. Textul

de mai jos este traducerea subsec]iunilor 43-68, care fac referire

la evenimentele de dup\ ispitirea Mântuitorului, pân\ la pescui-

rea minunat\.
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Expunere la Evanghelia dup\ Luca

Cartea a IV-a (Lc. 4, 14 — 5, 4)

43. „{i Iisus S-a `ntors, purtat de Duhul, `n Galileea”.

~n acest loc s-a `mplinit profe]ia lui Isaia, care spune: „P\mântul

lui Zabulon [i p\mântul lui Neftali, spre mare, dincolo de Iordan,

Galileea neamurilor; Poporul care st\tea `n `ntuneric a v\zut lu-

min\ mare [i celor ce [edeau `n latura [i `n umbra mor]ii lumin\ le-a

r\s\rit”2. Cine este marea lumin\, dac\ nu Hristos, Care „lumineaz\

pe tot omul, care vine `n lume”3?

44. Apoi a primit cartea, pentru a ar\ta c\ El este Cel Care a

vorbit prin profe]i [i a oprit blasfemiile necredincio[ilor, care spun

c\ este altul Dumnezeul Vechiului Testament [i un altul al Noului

Testament, sau [blasfemia altora] c\ Hristos ~[i are `nceputul odat\

cu na[terea din Fecioar\: Cum {i-ar lua El `nceputurile din Fecioara,

când `nc\ `nainte de Fecioara El vorbea? 

45. „Duhul Domnului este peste Mine”4.

Vede]i Treimea `mpreun\ ve[nic\ [i `ntreag\. Este Acela[i Hristos,

Scriptura ne spune c\ este Dumnezeu [i Om, `ntreg ca om [i ca

Dumnezeu; El vorbe[te [i despre Tat\l [i despre Duhul Sfânt. C\ci

pe Sfântul Duh ni-L arat\ `mpreun\ lucr\tor, atunci când `n chipul

trupesc al unui porumbel coboar\ asupra lui Hristos, `n momentul `n

care Fiul lui Dumnezeu era botezat `n râu, când Tat\l vorbea din cer.

Ce m\rturie mai mare decât aceasta s\ c\ut\m când cu propriul glas

El afirm\ a fi Cel Care a vorbit prin prooroci? Prime[te ungerea cu

untdelemn duhovnicesc [i de o for]\ cereasc\, ca s\ spele s\r\cia

firii umane `n comoara ve[nic\ a ~nvierii, ca s\ zdrobeasc\ robia su-

fletului, s\ lumineze `ntunecimea sufletului, s\ anun]e anul Domnului,

care se `ntinde peste timp f\r\ sfâr[it [i nu va putea s\ ne `ntoarc\

vremea lucrului, dar, care aduce oamenilor continuitatea recoltei

[i a odihnei. {i El S-a plecat atât de mult cu toate sarcinile, ne-

dispre]uind nici m\car slujba cititorului, `n timp ce noi, cei `ntina]i,

2 Is. 9, 1.
3 In 1, 9.
4 Lc. 4, 18.
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cercet\m trupul S\u [i refuz\m s\ credem `n dumnezeirea Sa, care

trebuie s\ se vad\ din faptele Sale minunate.

46. „~ntr-adev\r v\ zic: nici un profet nu este bine primit `n

patria sa”5.

Nu este nici m\car jum\tate din ostilitatea pe care o tr\deaz\:
uitând de dragostea `ntre compatrio]i, ea serve[te cu ur\ crud\ moti-
vele de a iubi. ~n acela[i timp, aceast\ arm\, ca [i vorbele, dove-
de[te c\ a[tepta]i `n zadar binefacerea milei cere[ti, dac\ râvni]i
roadele virtu]ii altora; c\ci Dumnezeu dispre]uie[te pe invidio[i [i
`ntoarce minunile puterii Sale de la cei care urm\resc la al]ii
binefacerile dumnezeie[ti. Faptele Domnului `n Trupul S\u sunt
expresia dumnezeirii Sale [i ceea ce are nev\zut ne este ar\tat
prin ceea ce este vizibil6.

47. Nu f\r\ motiv, a[adar, Domnul Se dezvinov\]e[te c\ nu a f\cut
minuni cu puterea Sa `n patria Lui, ca s\ nu se cread\ c\ dragos-
tea de patrie trebuie s\ aib\ pentru noi o valoare mic\: nu putea s\
nu-{i iubeasc\ concet\]enii, odat\ ce iubea pe to]i oamenii; ei sunt
cei care, prin ura lor, au renun]at la aceast\ dragoste de patria Sa.
C\ci „dragostea nu este invidioas\, nu se trufe[te”7. {i totu[i, aceast\
patrie nu a fost exclus\ de la binefacerile divine: Ce minune mai
mare decât na[terea lui Hristos `n ea? Vede]i ce r\ut\]i aduce ura. Din
cauza ei, aceast\ ]ar\ este g\sit\ nedemn\ de lucrarea Lui, ca cet\-
]ean `n ea, dup\ ce a avut cinstea ca Fiul lui Dumnezeu s\ Se fi
n\scut `n ea.

48. „Adev\rat v\ spun c\ multe v\duve erau `n zilele lui Ilie”8.
Aceste zile nu apar]inuser\ lui Ilie, dar `n ele Ilie [i-a `mplinit

lucrarea. Sau, mai bine zis, el f\cea zi pentru cei care, datorit\ lucr\-
rilor sale, vedeau lumina harului divin [i se `ntorceau c\tre Domnul.
De aceea, cerul se deschidea când ei vedeau minunile ve[nice [i
dumnezeie[ti [i se `nchidea când era foamete din lipsa rodniciei
cunoa[terii lui Dumnezeu.

49. Dar despre aceasta am scris mai pe larg `n lucrarea noastr\

despre v\duve9.

5 Lc. 4, 24.
6 Rom. 1, 20.
7 I Cor. 13, 4.
8 Lc. 4, 25.
9 Ambrosius, De viduis, 16-20, `n J.P. Migne, Patrologia Latina, 16, Paris, 1880,

pp. 247-276.



160 Teologie [i Via]\

„{i erau mul]i lepro[i `n zilele proorocului Elisei, dar nici unul

nu a fost vindecat decât Neeman Sirianul”10.

E clar c\ acest cuvânt al Mântuitorului ne formeaz\ [i ne `ndeam-

n\ s\-L cinstim cu zel pe Dumnezeu: ne arat\ c\ nici unul nu a bi-

ruit [i n-a sc\pat din boala care-i sl\b\nogea trupul, dac\ n-a c\utat

s\n\tatea cu un leac religios; nu celor care dorm li se dau binefa-

cerile dumnezeie[ti, ci acelora care sunt treji. {i printr-un exemplu

[i o compara]ie bine aleas\, arogan]a compatrio]ilor invidio[i este

afundat\ [i se stabile[te c\ faptele Domnului sunt `n acord cu vechile

Scripturi. ~n c\r]ile Regilor citim, `ntr-adev\r, c\ un b\rbat, pe nume

Neeman, a fost, dup\ cuvântul profetului, sc\pat de urmele leprei11;

[i totu[i, mul]i iudei erau mânca]i de lepra trupului [i de cea a su-

fletului: c\ci erau patru b\rba]i lepro[i, care, `mpin[i de foame, au

mers primii `n tab\ra regelui Siriei, ne spune istoria12. De ce profe-

tul nu-[i `ngrijea fra]ii, nu-[i `ngrijea concet\]enii, nu-i vindeca pe ai

s\i, atunci când vindeca pe str\ini, când vindeca pe cei care nu res-

pectau Legea [i nu `mp\rt\[eau aceea[i credin]\? Nu-i decât pentru a

ar\ta c\ vindecarea lor depinde de voin]\, nu de na]iune, [i c\ bine-

facerile dumnezeie[ti se dobândesc prin cereri [i nu sunt acordate

de dreptul na[terii. ~nv\]a]i s\ cere]i st\ruitor ceea ce dori]i s\ ob-

]ine]i: de roadele binefacerilor divine nu se `mp\rt\[esc oamenii

indiferen]i.

50. Dar, de[i aceast\ simpl\ prezentare poate forma `nclina]ii

morale, farmecul tainei nu r\mâne ascuns. Dup\ cum cele ce urmeaz\

se nasc din ceea ce le preced, tot astfel ceea ce preced\ este confir-

mat prin ceea ce urmeaz\. Am spus, `n alt\ carte, c\ aceast\ v\duv\

la care a fost trimis Ilie prefigura Biserica. Se cuvine ca poporul s\

vin\ dup\ Biseric\. Acest popor adunat dintre str\ini, acest popor

alt\dat\ lepros, acest popor alt\dat\ `ntinat de noroi, `nainte de a

fi botezat `n râul tainic, chiar acest popor, dup\ Taina Botezului,

sp\lat de murd\ria trupului [i a sufletului, `ncepe s\ fie nu numai

f\r\ lepr\, dar chiar feciorelnic, „f\r\ pat\ sau zbârcitur\”13. Adev\rat

este cuvântul care l-a descris pe Neeman mare `n ochii st\pânului s\u,

cu o ]inut\ admirabil\, pentru c\ `n el s-a `ntruchipat chipul mântuirii,

10 Lc. 4, 27.
11 Cf. IV Rg. 5, 14.
12 Cf. IV Rg. 7, 3.
13 Efes. 5, 27.
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care va veni pentru neamuri. Sfaturile unei slujnice sfinte, care dup\

destr\marea ]\rii sale c\zuse prizonier\ `n puterea du[manului, l-au

avertizat s\ a[tepte de la un profet mântuirea sa; el s-a vindecat nu

prin ordinul unui rege p\mântesc, ci printr-o d\rnicie a milei cere[ti.

51. De ce i-a fost prescris acest num\r miraculos de afund\ri?

De ce a fost ales râul Iordan? „Au doar\ Abana [i Farfar, râurile Da-

mascului, nu sunt ele mai bune decât toate apele lui Israel?”14 Dar

`n glum\ le-a dat `ntâietatea, dup\ cugetare a ales Iordanul: c\ci

furia nu atinge cu nimic taina, credin]a o cunoa[te. ~nv\]a]i binefa-

cerile botezului mântuitor: lepros, când se cufund\, credincios, când

iese. Recunoa[te]i chipul tainei spirituale: cerem vindecare pentru

trup [i primim pentru suflet. Sp\lând trupul, ne cur\]im, de fapt,

sufletul. V\d c\ lepra trupului n-a fost cur\]at\ mai mult decât cea a

sufletului, pentru c\ dup\ acest botez, cur\]at de murd\ria vechii

sale r\t\ciri, spune c\ nu mai vrea s\ ofere zeilor str\ini jertfe, pe

care promite c\ I le va da Domnului. 

52. ~nv\]a]i, de asemenea, legea virtu]ii, care este mai impor-

tant\: [i-a ar\tat credin]a cel care a refuzat darurile. ~nv\]a]i la `ndoita

[coal\ a vorbelor [i a faptelor ceea ce trebuie `nv\]at. Ave]i porun-

cile Domnului, exemplul profetului: primi]i `n mod dezinteresat,

da]i la fel15; nu v\ vinde]i darul, ci oferi]i-l; harul lui Dumnezeu nu

trebuie s\ fie cânt\rit [i calculat, iar `n taine preotul nu trebuie s\

caute s\ se `mbog\]easc\, ci s\ slujeasc\.

53. Totu[i, nu este de ajuns s\ nu c\uta]i voi `n[iv\ câ[tigul: tre-

buie s\ strânge]i mâinile slujitorilor vo[tri. Nu vi s-a cerut s\ v\ p\stra]i

singuri cura]i [i f\r\ pat\; c\ci apostolul nu a zis: „P\streaz\-te

curat!”16 doar tu, ci „P\stra]i-v\ cura]i `ntre voi!”. Se cere nu doar cu-

r\]ia noastr\, `n baza unui astfel de schimb, ci [i cea a casei noastre;

se cere ca „episcopul s\ fie f\r\ de prihan\, [...] bine chivernisind

casa lui, având copii ascult\tori, cu toat\ bun\-cuviin]a. C\ci dac\

cineva nu [tie s\-[i chiverniseasc\ casa sa, cum va avea grij\ de

Biseric\?”17.

Educa]i-v\ slujirea, convinge]i-o, supraveghea]i-o [i, dac\ un ser-

vitor v\ `n[al\ – nu exclud ceea ce este posibil la un om –, dac\ l-a]i

14 IV Rg. 5, 12.
15 Cf. Mt. 10, 8.
16 I Tim. 5, 22.
17 I Tim. 3, 2.4-5.
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prins, da]i-l afar\, dup\ exemplul profetului. R\splata ru[inoas\ este

repede urmat\ de lepr\ [i banul prost dobândit murd\re[te trupul

[i sufletul. Ai primit bani, s-a spus, [i `]i vei lua un câmp, o vie [i

o livad\ de m\slini [i turme; [i lepra lui Neeman se va prinde de tine

[i de urma[ii t\i pentru totdeauna. Privi]i cum fapta tat\lui aduce

osând\ asupra unui `ntreg [ir de mo[tenitori; c\ci este o gre[eal\

de neiertat s\ vinzi tainele, iar harul divin face s\ r\mân\ r\zbu-

narea asupra urma[ilor. La fel de bine, „moabi]ii” [i al]ii „nu vor

intra pân\ la al treilea [i al patrulea neam”18; cu alte cuvinte, ca s\ in-

terpret\m pur [i simplu, pân\ ce vina str\mo[ilor va fi fost [tears\

de mai multe genera]ii succesive.

54. Dar v\zând cum cei care au p\c\tuit fa]\ de Dumnezeu prin

r\t\cirea idolatriei sunt `nl\n]ui]i pân\ la al patrulea neam, mai aspr\

pare, cu siguran]\, osânda cu care autoritatea profetului love[te pen-

tru totdeauna pe urma[ii lui Ghiezi, din cauza poftei sale nem\su-

rate, mai ales c\ Domnul nostru Iisus Hristos a dat tuturor, prin re-

na[terea botezului, [tergerea p\catelor; dac\ ne gândim numai la

mo[tenirea patimilor mai degrab\, decât la cea a speciei: a[a cum

cei care sunt fiii leg\mântului sunt socoti]i ca neam bun, tot a[a cei

care sunt fiii gre[elii sunt judeca]i ca neam r\u. C\ci iudeii au drept

tat\ pe diavolul19, din care ei descind nu dup\ trup, ci prin nelegiu-

irile lor. Astfel, to]i cei cu pofte p\tima[e, to]i avarii au lepra lui Ghiezi

odat\ cu bog\]iile lor [i prin bunurile r\u dobândite au strâns mai

pu]in un tezaur de bog\]ii, cât mai degrab\ o comoar\ de f\r\delegi

pentru chinul ve[nic [i o scurt\ `ntrebuin]are. ~n timp ce bog\]iile

sunt trec\toare, pedeapsa este f\r\ sfâr[it, pentru c\ nici avarul,

nici be]ivul, nici slujitorul la idoli nu va mo[teni ~mp\r\]ia lui

Dumnezeu20.

55. „{i to]i, `n sinagog\, auzind acestea, s-au umplut de mânie.

{i sculându-se, L-au scos afar\ din cetate”21.

Sacrilegiul iudeilor, care cu mult `nainte de venirea Domnului

a fost prezis de profe]i – [i `ntr-un verset al psalmilor El ar\tase ce

va suferi când va fi `n trup: „R\spl\tit-au mie rele pentru bune”22 –, `n

18 Deut. 23, 3.8.
19 Cf. In 8, 44.
20 Cf. I Cor. 6, 9-10.
21 Lc. 4, 28-29.
22 Ps. 34, 11.
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Evanghelie `[i arat\ `mplinirea. Atunci, cu adev\rat când El r\s-

pândea binefaceri prin popor, ei ~l `mpro[cau cu oc\ri. Nu-i surprin-

z\tor c\ au pierdut mântuirea, izgonindu-L din p\mântul lor pe Mân-

tuitor. Domnul Se potrive[te dup\ ei: i-a `nv\]at, prin exemplul S\u,

pe apostoli cum s\ se fac\ tuturor toate; nu `ndep\rteaz\ bunele

voin]e, nici nu constrânge pe `nd\r\tnici; nu Se opune când este iz-

gonit, nici nu lipse[te când este chemat. Astfel, `n alt\ parte, unde

gherghesenii nu puteau suferi minunile Lui, i-a p\r\sit ca pe ni[te

infirmi [i nerecunosc\tori23.

56. ~n acela[i timp, `n]elege]i c\ Patima Sa `n trupul Lui n-a

fost constrâng\toare, ci de bun\ voie; n-a fost prins de iudei, ci li

S-a oferit. Când vrea, este prins, când vrea, cade; când vrea, este r\s-

tignit, când vrea, nimic nu-L opre[te. Aici S-a suit `n vârful muntelui

pentru a fi aruncat; [i iat\ c\ trece prin mijlocul lor, sc\pând ime-

diat sau umplând de stupoare sufletele celor furio[i, c\ci nu venise

ceasul Patimii Sale. {i chiar i-ar fi pl\cut mai mult s\-i mai vindece

pe evrei, decât s\ `i piard\, pentru ca rezultatul f\r\ efect al furiei

lor s\-i fac\ s\ renun]e s\ doreasc\ ceea ce nu puteau `mplini. ~l

vedem, a[adar, ac]ionând aici prin dumnezeirea Sa [i acolo prins

de bun\voie: Cum ar fi putut fi, oare, prins de careva, El, pe Care

mul]imea nu L-a putut (cu)prinde? Dar nu a vrut ca sacrilegiul s\ fie

fapta unui num\r mare, pentru a face s\ cad\ r\stignirea asupra

autorilor crimei `ngrozitoare. El va fi r\stignit de câ]iva, dar va muri

pentru `ntreaga lume. 

57. „{i `n sinagog\ se g\sea un om posedat de duh necurat”24;

[i, mai jos, „ie[ind din sinagog\, a intrat `n casa lui Simon”25 [i a lui

Andrei. Or, soacra lui Simon era cuprins\ de friguri puternice.

Vede]i `ng\duin]a Mântuitorului. Nu a fost cuprins de indignare,

nici jignit de f\r\delege, nici afectat de nedreptate, `ntr-atât `ncât

s\ p\r\seasc\ Galileea; din contra, uitând gre[elile, ne`ngrijindu-se

decât de `ndurare, când `nv\]ând, când eliberând, când vindecând,

caut\ s\ `nduio[eze inima acestui popor necredincios. Este bine c\

Sfântul Luca a men]ionat mai `ntâi pe omul eliberat de duhul necu-

rat, apoi a povestit vindecarea unei femei; c\ci Domnul a venit s\

23 Cf. Lc. 8, 37.
24 Lc. 4, 33.
25 Lc. 4, 38.
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vindece ambele genuri; a trebuit s\ vindece mai `ntâi pe cel care a

fost creat primul, nel\sând deoparte pe cea care p\c\tuise mai mult

prin nestatornicia sufletului decât prin r\utate.

58. ~ntr-o sâmb\t\ ~[i `ncepe Domnul vindec\rile, pentru a ar\ta

c\ noua crea]ie `ncepe din punctul `n care se oprise cea veche,

pentru a ar\ta chiar de la `nceput c\ Fiul lui Dumnezeu nu este su-

pus Legii, ci superior ei, c\ nu o desfiin]eaz\, ci o `mpline[te. Nu

prin Lege, ci prin Cuvânt a fost f\cut\ lumea, precum citim: „Cu Cu-

vântul Domnului cerurile s-au `nt\rit”26. Legea nu este desfiin]at\,

ci `mplinit\, ca s\ re`nnoiasc\ omul dec\zut alt\dat\. Astfel, apos-

tolul spune: „V-a]i dezbr\cat de omul cel vechi [i v-a]i `mbr\cat cu

cel nou, care se `nnoie[te, spre deplin\ cuno[tin]\, dup\ chipul”27

lui Hristos. {i cu dreptate a `nceput sâmb\ta, pentru a ar\ta c\ El

este Creatorul, aducând lucrurile `n rostul lor, continuând opera

pe care ~nsu[i o `ncepuse alt\dat\.

59. Apoi a `nceput de la mic la mare. A elibera un demon, poate

[i om `n cuvântul lui Dumnezeu; a porunci mor]ilor s\ `nvieze nu-

mai Dumnezeu singur poate.

60. Iar dac\ nimeni nu poate a se mi[ca decât `n numele lui

Iisus Nazarineanul, cartea aceasta ne spune cum diavolul `i pro-

nun]\ primul numele. C\ de[i de el Hristos este numit, de sus `nge-

rul c\tre Fecioara i L-a dat, iar impruden]a lui de a fi printre oameni

primul care spune ceva nou nu poate s\ inspire decât teroare prin

puterea Sa. Cum [i `n Geneza primul vorbe[te despre Dumnezeu

omului, cum citi]i: „{i a zis femeii: De ce Dumnezeu v-a zis s\ nu

mânca]i din to]i copacii”?28.

61. Ambii au fost am\gi]i de diavol, dar [au fost f\cu]i] s\n\to[i

de Hristos. Perseverând [i aprofundând tainic lecturile evanghelice,

`n cele dou\ vindec\ri recunoa[te]i taina mântuirii tuturor. „Pre-

cum to]i mor `n Adam, la fel to]i `nviaz\ `n Hristos”29. Cine este acela,

dac\ nu sinagoga pe care duhurile demonice au invadat-o [`n] po-

porul iudeilor, care precum un [arpe `nvinge [i strânge diabolic

deopotriv\ puritatea trupului cu necur\]ia interioar\ a sufletului? {i

26 Ps. 32, 6.
27 Col. 3, 9.
28 Fac. 3, 1.
29 I Cor. 15, 22.



165Sf=ntul Maslu — Taina suferin]ei [i a vindec\rii

bine se spune c\ `n sinagog\ era un om posedat de duh r\u, deoa-

rece acesta pierduse Duhul Sfânt. Diavolul a intrat din locul de unde

a fost alungat Hristos. Ni se arat\, deopotriv\, c\ natura diavolului

nu este rea, c\ lucr\rile sale nu sunt nedrepte. Totu[i, prin superi-

oare lucr\ri ale credin]ei este m\rturisit\ natura sa. Iar ceea ce arat\

mali]iozitatea [i depravarea iudeilor, care au r\spândit `n acest popor

orb o asemenea infirmitatea a duhului, este c\ el reneag\ ceea ce

demonii recunosc. O, ucenici [i mo[tenitori cu mult mai r\i decât

`nv\]\torul vostru! Acesta ispite[te pe Domnul prin cuvânt, iar ei

prin fapte; ace[tia ~l vor adora ca s\-L prind\.

62. Dac\ mai mult vom cugeta la aceasta, sufletului s\-i d\m

`n]elegere [i trupului s\n\tate, ca mai sus sufletul s\ lucreze decât

[lucreaz\] [arpele, când `n\untru se a[az\. Sufletul mut va da atunci

via]\ trupului, chiar dac\ diavolul ispite[te mai `ntâi. Atunci când

sufletul mut face viu [i conduce trupul, `n ce mod ar putea fi prins `n

leg\turi, când o putere `n sine este mai mare? La fel, Eva nu a

suferit foame decât când a fost ispitit\ cu dib\cie de [arpe [i de

aceea a trebuit ca vindecarea mântuirii s\ lucreze mai `ntâi `mpo-

triva autorului p\catului.

63. Ascuns `n chipul acelei femei vedem pe soacra lui Petru [i
Andrei30, care, precum trupul nostru, sufer\ de febra divers\ a p\ca-
telor [i arde de diverse gre[eli. Febra de a iubi nu este mai u[oar\,
a[ zice, decât cea a c\ldurii. Aceast\ febr\ arde sufletul, cealalt\
[arde] trupul. C\ci febra noastr\ este sc\parea, pe când gre[elile sunt
arz\toare, dup\ cum zice apostolul: „Iar cei ce nu pot, mai bine s\
se c\s\toreasc\ decât s\ ard\”31. Febra noastr\ este de lux, este mâ-
nioas\, ale c\rei dorin]e vicioase corpul le ]ine, arzând oasele, afec-
tând duhul, sufletul [i sensul [vie]ii]. Sufletul este primul atins de `n-
cerc\rile diavolului, printr-un câmp roditor, o hain\, o podoab\, adic\
toate sunt ispitirea [arpelui. Dorin]a de m\riri, pofta puterii, dulcea]a
meselor, frumuse]ea unei curtezane sunt curse puse de diavol, pro-
puneri seduc\toare ale duhurilor perverse, care prin seducerea tru-
pului mole[it, cu o lejeritate feminin\, gr\be[te [i degradeaz\ sufletul
prin intermediul ochilor trupe[ti. Dar de acestea de care trupul este

30 Gre[eal\ de interpretare, care se va reg\si [i mai departe `n cartea a IV-a.

{tim din Sfânta Evanghelie dup\ Ioan c\ cei doi apostoli erau fra]i (In 1, 40 ), iar

nu cumna]i, dup\ cum sugereaz\ Sfântul Ambrozie.
31 I Cor. 7, 9.
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`ncercat se aprinde sufletul, sc\zând ap\rarea, duhul `mp\rt\[indu-se
cu dragostea se mole[e[te, dup\ cum zice: „{i vor fi amândoi un
trup”32 [i iat\ [cum] moartea sl\be[te prin efectul ispitirii de la diavol.

64. Chiar mai vehement\ este febra sufletului, decât cea a
trupului, [i iat\ c\ prin suflet vin pl\cerile care distrug s\n\tatea tru-
pului, f\r\ a evita pericolul. Nu este gre[it a repeta `n ce mod Teoti-
mus, care suferea de o grea boal\ a ochilor, iubindu-[i femeia,
medicul i-a interzis s\-[i iubeasc\ [trupe[te] so]ia; `ns\ `n ner\bda-
rea dorin]ei, accentuat\ de ardoarea pasiunii, nu se putea st\pâni.
{tiind cu siguran]\ c\ poate s\-[i piard\ vederea, `nainte de a se
apropia de so]ie, `n focul arz\tor al dorin]ei, preg\tit s\ `nceap\, a
zis: „Pleac\, lumin\ prieten\”. Astfel, febra pasiunii se aprinde mai
repede [i arde.

65. Dar cel ce cu furie se alimenteaz\, con[tiin]a `n interior `i apare
ca `n vis [i fapta o repet\, f\r\ a-i produce poc\in]\ [i pruden]\.
Atunci Dumnezeu `l `nsp\imânt\, p\c\tosul dorind s\ se poc\iasc\,
dar nu mai poate; de aceea se leag\ de trup, acuz\ pe diavol, pe trup
ca fiind loca[ izvorâtor de vicii, iar pe acela [pe diavol] ca autor al
gre[elii. Diformitatea se exprim\; goliciunea chiar [i lui Dumnezeu
este ascuns\, precum ascunde smochinul fructele `n[tre] frunze, a[a
este ve[mântul trupului atins de secretele patimii `naintea acestei
lumi. {i fiecare, cu sufletul con[tient de gre[eala sa, tremur\ `nain-
tea judec\]ii lui Dumnezeu [i zice: „Dac\ mun]ii ar putea c\dea
peste mine, `n ce cr\p\turi ale stâncii m-a[ putea ascunde când va
veni arzând [Domnul] p\mântul?”33. Atunci trupul va produce su-
fletului `ncerc\ri [i spini, adic\ ascu]ite griji [i preocup\ri cu care
sufletul s\ fie `nv\luit prin robia c\rnii. Sufletul, `ntr-adev\r, precum
de cuie `mpuns de voluptatea trupului, odat\ d\ruit `ncerc\rilor p\-
mânte[ti unde a c\zut, `i este [trupului] supus, f\r\ a r\spunde
`ndemnului divin de a-[i relua zborul. De fapte `n sine `nvins [i
pl\cerilor lume[ti dedat, [sufletul] `n `ntuneric este ]inut.

66. A[a a fost Adam, a[a a fost Eva, pe care Domnul a venit
s\-i elibereze, pe cel care dup\ chipul lui Dumnezeu a fost f\cut, iar
cealalt\, prin t\ria sufleteasc\ a primit b\rbat, de[i a fost supus\ cu
putere, au avut un singur duh [i o singur\ voin]\ pl\cut\ lui Dumne-
zeu, `ncât a[eza]i `n rai, din via]a cereasc\ a lui Dumnezeu s-au hr\nit.
Dar odat\ ce trupul a `nceput s\ dea diverse sfaturi [i s\ nu-[i vad\

32 Fac. 2, 24.
33 Cf. Os. 10, 8; Lc. 23, 30.
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propria lege, ei au fost arunca]i din rai, meritând s\ cad\ `n fundul
pr\pastiei p\catului, din acest loc. {i a[a, nimeni nu a putut s\ fie
`n mul]umire, c\ Adam [i Eva ca tipuri ale sufletului [i trupului,
tip [prefigurare] a Bisericii [i [a lui] Hristos s-au aflat. Acum cele
dou\ una sunt `n trup, dup\ cum zice apostolul: „Taina aceasta
mare este, iar eu zic `n Hristos [i `n Biseric\”34. ~n aceast\ lucrare
m\rea]\ a lui Dumnezeu, multe pot sufletele noastre, fiind `n tain\.

67. Dar s-a ad\ugat, a fost capturat [i `mpreun\ cu trupul `n
febril\ compasiune carnal\ a suferit. C\utat este doctorul! Cine
`ns\ va putea s\ vindece pl\gile sufletului r\nit? Ce om va putea
s\ salveze pe al]ii, de vreme ce nu poate s\ se vindece pe sine? Cine
ar putea da via]\ altora, când `nsu[i nu poate sc\pa de moarte? 35

To]i au murit `n Adam, c\ „printr-un om a intrat p\catul `n lume [i
prin p\cat moartea care a trecut la to]i oamenii, de vreme ce to]i
au p\c\tuit”36. Deci gre[eala aceluia reprezint\ moartea tuturor. Iar
dac\ a trimis pe sfin]i, pe profe]i pentru a vesti cuvintele divine,
totu[i [ei] n-au putut `nainta. Atunci s\ c\ut\m un medic printre
`ngeri [i arhangheli. Dar `n ce mod m-ar putea ajuta s\ nu [mai]
p\c\tuiesc, de vreme ce [`n] ei, arhanghelii se p\zesc s\ nu poat\ p\-
c\tui? Cum ar putea un `nger s\ m\ readuc\ `n rai, când chiar Satan
[i `ngerii lui nu au putut p\stra locul pe care l-au primit [la crea]ie]?

68. „{i urcând `ntr-o corabie, care era a lui Simon, l-a rugat s-o
`ndep\rteze de la ]\rm”37. Iat\ c\ Domnul multora a dat vindec\ri
de tot felul, nici timp [i nici loc oprindu-i, mul]imea dorind a se
vindeca. {i iat\ a urcat `n corabia lui Petru. Acesta este [corabia]
despre care, dup\ Matei, vedem c\ era agitat\ [de valuri], iar dup\
Luca plin\ de pe[ti, recunoscând `nceputurile agitate ale Bisericii
[i mai apoi cât a fost de prolific\, c\ci pe[tii sunt cei care se mi[c\
`n via]\. Acolo, Hristos doarme `ntre ucenici, aici este conduc\tor;
dorm cei ce sunt tremur\tori, pe când pentru cei treji [El] este ve-
ghetor. ~n ce mod doarme Hristos, auzim ce se zice `n profe]i: „Eu
dorm, dar inima mea vegheaz\”38.

34 Efes. 5, 32.
35 Cf. Ps. 48, 8-9.
36 Rom. 5, 12.
37 Lc. 5, 3.
38 Cânt. 5, 2.


