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TRADUCERI

Sfântul Efrem Sirul,
RĂSPUNS [UNUI] FRATE, DESPRE ELI, PREOTUL1
Studiu introductiv, traducere [i note

de Drd. Alexandru PRELIPCEAN
Facultatea de Teologie Ortodox\, Universitatea „Aristotel” din Tesalonic, Grecia

Pentru credincio[i, Sfântul Efrem Sirul este mai degrab\ cunoscut datorit\ rug\ciunii ce se roste[te `n Postul cel Mare, `nso]it\
fiind [i de dou\sprezece metanii mari: „Doamne [i St\pânul vie]ii
mele, duhul trând\viei, al grijii de multe, al iubirii de st\pânie [i
al gr\irii `n de[ert nu mi-l da mie. Iar duhul cur\]iei, al gândului
smerit, al r\bd\rii [i al dragostei, d\ruie[te-mi mie, slugii Tale! A[a,
Doamne, ~mp\rate, d\ruie[te-mi ca s\-mi v\d gre[elile mele [i s\ nu
osândesc pe fratele meu, c\ binecuvântat e[ti `n vecii vecilor. Amin”.
Denumiri precum „chitara Duhului” 2, „maestrul limbii siriene
[i poetul prin excelen]\ al Siriei” 3, „sursa de inspira]ie a formelor
de poezie greac\” 4, „clasicul Bisericii din Siria” 5, „cel mai mare
teolog sirian al epocii sale [i al tuturor epocilor” 6 ne arat\ valoarea incontestabil\ a Sfântului Efrem, considerat de patrologi drept
primul poet cre[tin al Bisericii.
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studiu introductiv, traducere [i note de Alexandru Prelipcean, Editura Episcopiei
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Pe numele s\u sirian Aphrêm, acest mare P\rinte s-a n\scut
`n localitatea Nisibi din Siria, undeva pe la 306 d.Hr. Dup\ unele
teorii, p\rin]ii s\i au fost p\gâni, tat\l s\u fiind chiar preot al
zeului Abnil, al c\rui templu a fost distrus de `mp\ratul Iovian. Se
pare c\ el s-a c\s\torit cu o cre[tin\ [i c\ `n timpul na[terii Sfântului
Efrem era deja cre[tin. Dup\ o alt\ ipotez\, p\rin]ii au fost cre[tini [i au dat copilului `nc\ de la `nceput o cre[tere evlavioas\7.
Nu este exclus ca forma]ia sa intelectual\, al\turi de studiile
de retoric\, s\ fi fost des\vâr[ite de episcopul Iacob al Nisibiei
(308-338) [i de Afraat († dup\ 345), primul scriitor bisericesc de
origine sirian\ 8. A fost hirotonit diacon [i a tr\it `n dou\ cet\]i-]\ri,
ca aspru ascet, fiind cunoscut sub denumirea sirian\ de īhīdaiā,
termen cu care era desemnat monahul sau eremitul 9.
~n lucrarea sa, Poemele nisibene, tân\rul monah poveste[te `ncerc\rile prin care a trecut patria sa, `n timpul ultimului r\zboi
cu per[ii. Din localitatea natal\ se mut\, al\turi de al]i cre[tini la
Edessa, unde va r\mâne pân\ la ultima suflare, de[i Sinaxarul
redactat de Metafrast10 indic\ faptul c\ a plecat la Edessa, pentru
a se `nchina sfintelor moa[te ce se aflau `n ora[ [i, pe de alt\ parte,
pentru a se `ntâlni cu un oarecare b\rbat sfânt, ca s\ ia model de
via]\ de acolo11. Aici, la Edessa, va `nfiin]a o [coal\ teologic\, pe care
a ilustrat-o cu minunatele sale lucr\ri `n ultimii ani de via]\ 12.
Ca ascet, Efrem a `ncercat s\ dea lucr\rilor sale o not\ caracteristic\. A urm\rit s\ redea mai cu seam\ lupta duhovniceasc\
pentru sfâr[itul cel bun [i mai pu]in problemele teologice specifice
epocii sale. Este caracteristic faptul c\ erminia sa la c\r]ile Sfintei
Scripturi se trage din via]a sa duhovniceasc\, iar cuvântul s\u
este pov\]uitor, `nv\]\tor [i descriptiv `n ceea ce prive[te virtu]ile credinciosului. Asceza impregnat\ de iubirea real\ pentru concet\]enii
s\i, devine ne`ncetat busola care delimita `ntreaga sa ac]iune13.
7

Pr. Ioan G. Coman, Patrologie, Sf. M\n\stire Dervent, 2. ed., 1999, p. 144.
Styliannos Papadopoulos, op. cit., p. 328.
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Episcopiei Romanului [i Hu[ilor, 1993, pp. 558-564.
11
Vie]ile Sfin]ilor…, p. 559.
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Ultimele zile ale vie]ii sale i-au fost `ndurerate de o secet\ grozav\, determinându-l s\ vând\ tot ce avea spre a da s\racilor.
Ob[tescul sfâr[it [i-l d\ `n data de 9 iunie 37314. Despre felul s\u
de via]\ [i tr\irea sa, iat\ cât de frumos m\rturise[te Sinaxarul,
redând `nse[i cuvintele marelui ascet: „Nicidecum `n toat\ via]a
mea n-am oc\rât pe Domnul [i cuvânt nebun din buzele mele n-a
ie[it. ~n toat\ via]a mea n-am blestemat pe nimeni. {i nicidecum
nu m-am sf\dit cu vreunul dintre cei dreptcredincio[i”15.
A redactat un num\r important de lucr\ri: atât comentarii la
c\r]ile Sfintei Scripturi (din care ni s-au p\strat comentariile la
Facere, Ie[ire, Iosua, Judec\tori, Regi, Iov, Proverbe, precum [i comentariul la Noul Testament, `n traducere armean\), cât, mai
ales, imne, cuvânt\ri [i predici, `mp\r]ite `n Memre (Cuvânt\ri metrice) [i Madra[e (Imne cantabile). Unele au con]inut dogmatic, iar
altele con]inut moral-ascetic (Despre poc\in]\, Despre feciorie,
Funebre etc.)16.
Ca poet, Efrem a creat cea mai impun\toare lucrare poetic\ a
Bisericii pân\ `n epoca lui Roman Melodul. ~n afar\ de comentariile sale, de omiliile [i imnele sale, a creat ceva cu totul unic `n
literatura bisericeasc\, [i anume, poezia cre[tin\17. Amintim dintre
acestea cele 77 Poeme nisibene (`n care descrie nenorocirile ora[ului Nisibi `n timpul r\zboiului cu per[ii [i meritele unor episcopi `n
timpul asediului), cele 15 Imne `n cinstea lui Abraam de Kidun,
cele 24 Imne `n cinstea lui Iulian Saba18.
Genul liric al Sfântului Efrem se sprijin\, mai cu seam\, pe severitatea parasilabic\, pe incomparabila repetare muzical\ [i pe
bogatul paralelism. Metodele de exprimare [i formele sale sunt
simple: apostroful, `ndemnul, m\rturisirea, implorarea, auto-osândirea, antiteza, rug\mintea, iertarea de la Dumnezeu [i de la oameni.
Reu[e[te s\ creeze o fermec\toare muzic\ pentru cuvântul s\u,
14

Pr. Ioan G. Coman, op. cit., p. 145.
Vie]ile Sfin]ilor…, p. 558.
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Pr. Ioan G. Coman, op. cit., p. 145. Vezi despre con]inutul lor [i: Dimitrios
G. Tsamis, op. cit., p. 157.
17
Styliannos Papadopoulos, op. cit., p. 329. Despre importan]a acestor poezii,
precum [i rela]ia lor cu poezia eclesiastic\ greceasc\, vezi: Ibidem, pp. 330-332.
18
Pr. Ioan G. Coman, op. cit., p. 145.
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`ns\ foarte des abund\ `n multe cuvinte [i recapitul\ri, care sunt
vizibile `n spa]iul str\duin]elor pastorale19.
Ast\zi, pomenirea Sfântului Efrem se face `n diferite Biserici
locale, [i la date diferite: `n a [aptea sâmb\t\ dup\ Pa[te `n Biserica Ortodox\ Sirian\; pe 1 februarie, `n Martirologiul Roman; pe
28 ianuarie, `n Biserica Ortodox\; pe 9 iunie, `n Biserica Catolic\
[i pe 18 iunie `n Biserica Maronit\.

R\spuns [unui] frate, despre Eli, preotul20
~ntrebare: Când spune Scriptura despre Eli, preotul, c\, de[i fiii
s\i l-au batjocorit pe Dumnezeu, nu i-a `ndreptat, chiar dac\ ne
informeaz\ c\ le-a vorbit [i i-a pov\]uit21?
R\spuns: Ai grij\ la tine `nsu]i, poate vreo clip\, dup\ cum ar\]i
mult\ curiozitate, mintea ta a primit din gre[eala celor necuviincio[i; c\ci `ntotdeauna este lucrarea credin]ei. ~ns\, dac\ lipse[te
credin]a, omul cel indecis `n p\reri nu va descoperi nimic din cele ce
le cere. „Fiindc\, dac\ nu ve]i crede, spune Scriptura, nici nu ve]i
`n]elege nimic”22. Despre Eli, desigur, Scriptura spune c\ nu era de
acord cu cele ce fac copiii lui, `ns\ putea u[or s\ `mpiedice r\ul,
precum descrie cuvântul care urmeaz\. ~ns\ sfatul, care se presupune
c\ s-a dat, nu este sfat, ci nep\sare a iubirii fa]\ de Dumnezeu.
C\ci oprirea lui Eli are caracter de `ng\duin]\; s-a f\cut desigur din
iconomie [i aceasta, `ncât el `nsu[i, prin gura sa, s\ m\rturiseasc\
lipsa de respect a copiilor s\i, precum este scris: „{i Eli era tare
b\trân [i auzea de toat\ purtarea fiilor s\i fa]\ de `ntreg Israelul [i c\
se culcau cu femeile celor ce se adunau la u[a Cortului adun\rii. {i
le-a zis: «Pentru ce face]i voi asemenea lucruri, c\ci aud vorbe rele
despre voi de la tot poporul Domnului? Nu, copiii mei, nu este bun\
vestea ce o aud eu despre voi; nu mai face]i a[a, c\ci nu este bun\
vestea care o aud eu; voi, r\zvr\tit popor al Domnului. C\ de va
19

Styliannos Papadopoulos, op. cit., p. 331.
Titlul, în original: Ἀπολογία πρὸς ἀδελφὸν περὶ Ἠλὶ τοῦ ἱερέως. Traducere
efectuat\ dup\ edi]ia: Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου, Ἔργα, τόμος ἕκτος, κείμενομετάφραση-σχόλια Κωνσταντίνου Γ. Φραντζολᾶ, φιλολόγου, Ἐκδόσεις «Τὸ περιβολή
τῆς Παναγίας», Θεσσαλονίκη, 1995, pp. 81-90.
21
Cf. I Rg. 2, 23-25.
22
Is. 7, 9.
20
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gre[i omul fa]\ de alt om, atunci se vor ruga pentru el lui Dumnezeu; iar de va p\c\tui cineva fa]\ de Domnul, atunci cine va mijloci
pentru el?»”23.
A[adar, din m\rturisirile tat\lui trebuie s\ cunoa[tem exagerata
lips\ de respect al acelor oameni; fiindc\ nu c\deau numai unul, ci
to]i, de la mic, la mare, precum `nsu[i Eli m\rturise[te, spunând:
„Pentru ce face]i voi asemenea lucruri, c\ci aud vorbe rele despre voi
de la tot poporul Domnului?”24. Pe to]i `i v\t\mau [i `i scandalizau,
profanând sfintele jertfe; fiindc\ nu au `ndep\rtat numai poporul
de la jertf\, ci, `n continuare, [i poporul s-a obi[nuit cu lep\darea
[de Dumnezeu], gustând disperarea din cauza lor, pentru faptele
cele necuviincioase, pe care le `nf\ptuiau fiii lui Eli25.
Ascult\, a[adar, pe Eli, spunând: „Nu este bun\ vestea ce o aud
eu despre voi; c\ voi r\zvr\ti]i poporul de a nu cinsti pe Domnul”26.
Pentru aceasta spunea: „Nu mai face]i a[a!”27. Poate, temându-se
de atacul poporului, a folosit aceast\ exprimare ca s\-i lini[teasc\ pe
cei care strigau `mpotriva copiilor lui. Fiindc\, dac\ el ar\ta interes
pentru cinstirea lui Dumnezeu, nu ar fi `ng\duit deloc o atât de mare
stric\ciune, a[adar, o atât de mare nelegiuire, pe care o s\vâr[eau
copiii lui, ci s-ar fi ocupat imediat s\ `ndep\rteze nelegiuirea casei
sale. Fiindc\ paznicii Legii erau [i preo]ii [i ace[tia ce au `ncercat
s\ suprime Legea, fie i-ar fi `ndemnat precum porunce[te Legea,
dac\ s-ar supune, c\ci era [i preot [i judec\tor, fie `ntregul popor se
supunea cuvintelor lui. Trebuia numaidecât s\ fie scutit de mânia
lui Dumnezeu, dar fiindc\ s-a `mp\cat cu nelegiuirile copiilor lui,
pe bun\ dreptate a gustat [i el `nsu[i mânia viitoare.
S\ nu-L acuzi pe Dumnezeu, fiindc\ Domnul Dumnezeul nostru
este drept [i nu exist\ nedreptate la El28. ~ns\ faptul c\ `ndemnul
[i Legea sunt puse `n leg\tur\ cu pedeapsa, o descoper\ cuvântul
urm\tor. S-a spus despre dreptul Iov: „Fericit este omul pe care
Dumnezeu `l mustr\! {i s\ nu dispre]uie[ti certarea Celui Atotputernic. C\ci El r\ne[te [i El leag\ rana, El love[te [i mâinile Lui
23
24
25
26
27
28

I Rg. 2, 22-25.
I Rg. 2, 23.
Cf. I Rg. 2, 12-17.
I Rg. 2, 24.
I Rg. 2, 24.
Cf. Ps. 91, 15.
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t\m\duiesc”29, dup\ cum [i Apostolul [Pavel] a `nv\]at p\rin]ii, spunând s\ creasc\ copiii lor `ntru `nv\]\tur\ [i pova]a Domnului30.
Pe bun\ dreptate, Sfânta Scriptur\ spune despre el, c\ de[i fiii s\i
au clevetit pe Dumnezeu, nu i-a sf\tuit, fiindc\ nu avea pentru Dumnezeu un asemenea zel pe care-l au sfin]ii; ci, dimpotriv\, a preferat
mai mult `ngrijirea copiilor s\i, decât slava lucrurilor dumnezeie[ti.
Fiindc\, o atât de mare compasiune purta, precum `mbr\c\mintea
celui ce ne-a n\scut din Evanghelie31, o [tiu to]i oamenii pruden]i,
fiindc\ avea `n\untrul s\u mil\, bun\tate [i r\bdare. Când `ns\ a
fost informat c\ cineva, care era departe, a p\c\tuit, nu a `ntârziat,
nici nu l-a trecut cu vederea, ci imediat a dat porunc\ s\ fie predat
omul acela Satanei, ca s\-i nimiceasc\ trupul, dar sufletul s\u s\ se
mântuiasc\ `n ziua Domnului nostru Iisus Hristos32. De asemenea,
fericitul Apostol Petru considera c\ cei care au venit s\ supere pe
Duhul Sfânt33 [i nu s-au `ntors c\tre Dumnezeu sunt nevrednici s\
[i tr\iasc\. Desigur, israeli]ii, când au renun]at la Dumnezeu34, au
jertfit pe fiii [i pe fiicele lor pentru cultul demonilor. ~ns\ acesta, chiar
dac\ era preot [i putea s\-i `mpiedice, a ar\tat o nep\sare35 pentru
o astfel de mare `nc\lcare a Legii; f\r\ s\ se impun\ acestora, `n mod
pedagogic, pentru `ndreptarea lor, nici [cu] p\lmuire, nici [cu] un cuvânt aspru pentru pâng\rirea sfintelor jertfe, `n clipa `n care aceia –
pentru jertfa demonilor, cu propriile mâini – [i-au `njunghiat copiii
lor la tulpina oric\rui copac umbros.
Cine este acesta care-l consider\ nevinovat pentru cele rele, de[i
a aflat de la Dumnezeu, Cel Care pe toate le-a creat, hot\rârea pe
care a pronun]at-o `mpotriva lui36? ~ns\ Domnul Cel milostiv, dorind
s\-l salveze, prin poc\in]\, de urgia care era a[ezat\ deasupra sa,
i-a f\cut cunoscut acestuia cele pe care le-a cunoscut printr-un blând
copil, ca s\ nu intre pe ascuns `n\untrul s\u vreo oarecare suspiciune [i s\-[i fac\ cugetarea obraznic\; a[adar, c\ s-a spus acestuia
29
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Iov 5, 17-18.
Efes. 6, 4.
Cf. I Cor. 4, 15.
I Cor. 5, 5.
Cf. Fp. 5, 3-10.
Literal: „au apostaziat” (ἀποστάτησαν).
ἀδιαφορία poate însemna [i „neglijen]\”, „del\sare”, „neîngrijire”.
I Rg. 2, 31-34.
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profe]ia de la vreo [anume] cercetare omeneasc\, care i-a venit fie
din invidie, fie din r\utatea unora `mpotriva sa. Domnul i-a vorbit
[i i-a adeverit despre cele la care ne-am referit mai `nainte, dup\
cum Scriptura ne spune: „{i copila[ul Samuel, slujea pe Domnul `n
fa]a preotului Eli. {i cuvântul Domnului vorbea `n\untrul s\u; [`n]
vremea aceea nu s-au ar\tat vedenii, care s\ fac\ cunoscut adev\rul. {i a fost `n vremea aceea, c\ Eli dormea `n locul s\u; [i ochii
s\i au `nceput s\-[i piard\ vederea lor [i nu putea s\ vad\. {i mai
`nainte de a fi stins lumina din sfe[nic, Samuel dormea `n templul
Domnului, unde se g\sea chivotul lui Dumnezeu. {i a strigat Domnul pe Samuel: «Samuele, Samuele!», iar Samuel a r\spuns: «Iat\, aici
sunt!». {i a alergat la Eli [i a spus: «Iat\, am venit! De ce m-ai strigat?».
{i Eli a spus: «Nu te-am strigat, `ntoarce-te [i dormi, copile al meu».
{i Samuel s-a `ntors [i a adormit. Iar Domnul, din nou, a strigat pe
Samuel [i i-a spus: «Samuele, Samuele!». {i s-a ar\tat lui Eli pentru
a doua oar\ [i a spus: «Iat\, aici sunt! De ce m-ai strigat?». {i Eli i-a
spus: «Nu te-am strigat, `ntoarce-te [i dormi, copile al meu!». Iar Samuel nu ob]inuse `nc\ experien]a de la Dumnezeu [i nu i se ar\tase
nici o descoperire. Din nou, Domnul a strigat pe Samuel, pentru a treia
oar\, iar Samuel s-a sculat [i a mers la Eli [i i-a spus: «Iat\, aici sunt;
de ce m-ai strigat?». {i Eli a `n]eles c\ Domnul `l striga pe copila[ [i i-a
spus: «Nu te-am strigat; `ntoarce-te `napoi [i dormi, copile al meu!
{i dac\ glasul te strig\ din nou, s\ spui: Spune, Doamne, c\ci robul
T\u ascult\!». {i a mers Samuel [i a adormit la locul s\u. {i Domnul a venit [i a stat, [i l-a strigat, precum prima [i a doua oar\: «Samuele, Samuele!», iar Samuel I-a r\spuns: «Spune, Doamne, c\ci robul
T\u ascult\!». {i Domnul a spus lui Samuel: «Iat\, eu voi `mplini
cuvintele mele poporului lui Israel, `ncât `i voi zgudui [i cele dou\
urechi ale fiec\ruia care le va auzi. ~n ziua aceea, voi aduce `mpotriva lui Eli toate cele ce le-am spus `mpotriva casei sale; voi `ncepe [i voi `ntregi pedepsele. {i prevestirea acestuia c\ voi pedepsi
casa lui `n vecii vecilor pentru p\catele fiilor s\i, care [tia c\ fiii au
cârtit pe Dumnezeu [i nu i-a pov\]uit. Dar nu se va continua a[a.
Am jurat pentru casa lui Eli [i am spus c\ p\catul din casa lui Eli nu
se va isp\[i prin t\mâie [i jertfe `n vecii vecilor»”. {i a dormit Samuel pân\ diminea]\, s-a sculat `n zori de zi, a deschis por]ile casei
Domnului [i s-a temut s\-i vesteasc\ lui Eli vedenia pe care a v\zut-o.
{i a zis Eli c\tre Samuel: „Copile al meu!”, iar Samuel a r\spuns: „Iat\,
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aici sunt!”. {i [l]-a `ntrebat: „Care este cuvântul Domnului, care ]i
s-a dat ]ie noaptea [`n vis], copile al meu? Nu ascunde deci de la
mine nici un cuvânt din cele ce le-au primit urechile tale. S\ te
pedepseasc\ Dumnezeu [i s\-]i adauge pedepse, dac\ ascunzi de
mine chiar [i un cuvânt din toate cuvintele pe care urechile tale
le-au primit”. {i Samuel a f\cut cunoscut acestuia toate cuvintele [i
nu i-a ascuns nici m\car un cuvânt. Deci a spus Eli: „Domnul este
acesta, va face aceasta celui care este pl\cut `naintea Lui?”37.
O, neputin]ei sufletului pentru p\strarea poruncilor lui Dumnezeu! O, iubire nedreapt\ pentru copiii cei nedrep]i! Cum nu s-a cutremurat trupul t\u pentru cele pe care le-au auzit! Cum nu s-au
sp\imântat m\runtaiele tale! Cum nu a f\cut [nimic] `ncât s\ ]â[neasc\ urgia Lui pentru osânda copiilor s\i necuviincio[i cu râvna
lui Fineas38! Cum nu [i-a rupt el hainele de indignare [i cum s-a lini[tit `n suferin]a care s-a pronun]at `mpotriva sa [i cum nici nu s-a
clintit el din locul s\u! Nu a ar\tat o atât de mare lips\ de respect
nici m\car Acan, fiul lui Carmi, prin p\strarea pentru sine din cele
nimicite39. ~ns\, copiii lui Eli, prin faptul c\ au fost mereu r\i [i du[m\no[i, au ar\tat lips\ de respect ~nsu[i Creatorului, Care a spus lui
Moise [i lui Aaron: „Celor care se vor apropia [de Mine], le voi ar\ta
sfin]enia Mea [i toat\ adunarea poporului o voi sl\vi”40. {i, din nou:
„Spune-i lui Aaron [i fiilor s\i s\ se `ngrijeasc\ de jertfele israeli]ilor [i s\ nu pâng\reasc\ numele Meu cel Sfânt cu jertfele pe care ei
mi le ofer\. Eu sunt Domnul. Spune-le acestora: «Tot omul din semin]ia voastr\ [i din neamul vostru, care va avea pe sine vreo necur\]enie [i se va apropia de cele sfinte, care se afierosesc de fiii lui
Israel Domnului, omul acela se va stârpi de la Mine»”41. Din contr\,
Eli nu s-a `ngrijit de acestea; pentru aceasta a secerat fruct de moarte
[i a plecat din via]\, fiindc\ a preferat mai mult s\ supere pe Dumnezeu decât s\ se `ndep\rteze de `ngrijirea copiilor s\i nelegiui]i.
Chiar dac\ `i dezaproba printr-un cuvânt v\dit, spunându-le: „Nu face]i a[a, copiii mei!”42, `n mod ascuns se f\cea `ns\ p\rta[ la faptele
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cele rele ale copiilor s\i. Ai grij\, deci, [i la `n]elesul r\spunsului, c\ci
spune: „Domnul este [i va face ceea ce este pl\cut `naintea Lui”43,
`n loc s\ spun\ cuvântul: „Eu nu voi r\bda s\ `ntristez pe copiii
mei”. Dar nici nu s-a `ndep\rtat de `ngrijirea copiilor s\i, ca s\ fie
educa]i dup\ [legea] lui Moise, fiindc\ Moise, de vreme ce a primit tablele [cu porunci] [i a coborât din munte [i v\zând facerea
vi]elului, a aruncat tablele [i le-a f\râmi]at, [i nu a socotit persoana
fratelui s\u, ci acuzase cu glas aspru pe Aaron, spunând: „Ce ]i-a f\cut poporul acesta, `ncât s\ aduci asupra lui un p\cat atât de mare?”44.
{i Aaron, confruntând pe fratele s\u, ce era st\pânit de râvn\ dumnezeiasc\, se ap\ra, spunând astfel: „S\ nu se aprind\ mânia domnului meu! Tu [tii pe poporul acesta c\ e r\zvr\titor”45. {i de vreme
ce a stat Moise la intrarea taberei, a spus: „Cine este pentru Domnul s\ vin\ la mine! {i s-au adunat la el to]i fiii lui Levi. Iar Moise
le-a zis: «A[a zice Domnul Dumnezeul lui Israel: S\-[i `ncing\
fiecare din voi sabia sa la [old [i str\b\tând tab\ra de la o intrare
pân\ la cealalt\, `nainte [i `napoi, s\ ucid\ fiecare pe fratele s\u, pe
prietenul s\u [i pe aproapele s\u». {i au f\cut fiii lui Levi dup\ cuvântul lui Moise. ~n ziua aceea au c\zut din popor ca la trei mii de
oameni. C\ci Moise le zisese fiilor lui Levi: «Afierosi]i-v\ ast\zi mâinile voastre Domnului, fiecare prin fiul s\u sau prin fratele s\u, ca
s\ v\ trimit\ El ast\zi binecuvântare!»”46. De asemenea, Iov `ngrijindu-se pentru copiii s\i, aducea jertfe de zi cu zi pentru ace[tia, nu
numai pentru cele v\zute, ci [i pentru cele cugetate47, `ncât ace[tia s\
fie cura]i. Atât de mult s-au ocupat drep]ii s\ prezinte Domnului
fructul cel curat al copiilor lor. Eli, `ns\, care a fost moale [i nep\s\tor pentru corectarea copiilor s\i, nu a fost cru]at de urgia lui
Dumnezeu, cum nici de b\trâne]ea sa respectabil\, cum nici de curajul [i de cinstea sa ierarhic\. Când ascult\m, deci, Sfintele Scrieri
[i `ncepe du[manul s\ semene `n mintea noastr\ ceva din cele ale sale,
s\ spunem acestuia, noi cei ancora]i `n credin]\: „Credincios este
Domnul `ntru cuvintele Sale [i cuvios `ntru toate lucrurile Sale”48.
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