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Despre iubirea de s\raci

Sf. Grigorie de Nazianz

Comentariu teologic

Umanismul patristic continuator fidel al umanismului profetic din
Vechiul Testament

Exist\ multe criterii [i linii directoare în literatura patristic\ ce pot ar\ta c\ în
via]a cre[tin\ a Bisericii lupta profe]ilor din Vechiul Testament pentru ap\rarea
demnit\]ii chipului personal al omului, demnitate ce este fundamentat\ pe rela]ia
omului cu Dumnezeu, s-a p\strat [i a fost continuat\ în întreaga ei intensitate.
Lupta aceasta a fost purtat\ în împrejur\rile în care ca [i în Vechiul Testament
tendin]a de acaparare în mod nedrept a bunurilor materiale de c\tre membrii unei
grupe sociale ducea la lipsa imediat\ a acestor bunuri la ceilal]i membri1.

Mai mult decât atât, la cei din urm\ lipsirea de bunuri materiale era urmat\ de o
lips\ a aten]iei [i a atitudinii binevoitoare de iubire de c\tre ceilal]i2. „Rareori se
g\sesc în literatura mondial\ pagini de un realism mai crud [i mai zguduitor ca în
omiliile sociale [i uneori în cele exegetice ale Sfin]ilor no[tri… bolile, foamea,
lipsa de locuin]e… cam\ta, munca istovitoare sunt realit\]i cumplite”3.

Fa]\ de profe]i îns\ care duceau lupta pentru împlinirea împ\r\]iei lui
Dumnezeu ce avea s\ vin\, P\rin]ii Bisericii aveau s\ poarte aceast\ lupt\ pentru
~mp\r\]ia lui Dumnezeu împlinit\ deja în Hristos ca Dumnezeu-Om, „Care [tie [i
explic\ faptul c\ `mpreun\ cu El [i în El a venit ~mp\r\]ia lui Dumnezeu [i se
ajunge la faptul c\ prin aceast\ venire a împ\r\]iei oamenii s\ fie pu[i în situa]ia
hot\rârii absolute [i radicale… Nu pentru c\ omul în fiin]a sa ca fiin]\ moral\ st\
mereu [i în acela[i fel în ac]iunea sa în fa]a hot\rârii dintre bine [i r\u, dintre da [i
nu fa]\ de Dumnezeu, ci pentru c\ oferirea mântuirii pe un plan de nedep\[it de la
Dumnezeu ca timp absolut este acum în Iisus, pentru c\ Dumnezeu duce la bun
sfâr[it în Iisus pe om c\tre ultima hot\râre [i prin aceasta dup\ înv\]\tura lui Iisus
este dat\ pentru om situa]ia unei hot\râri radicale în timpul lui Iisus”4. 

1 E. Bruck, Kirchenväter und soziales Erbrecht, Berlin, 1956, p. 68.
2 K. Rahner, Sendung und Gnade, 3. Aufl., Innsbruck Wien München, 1961, p. 93.
3 Pr. Prof. Ioan G. Coman, Atitudinea practic\ a Sfin]ilor Trei Ierarhi, în „Glasul

Bisericii”, 10 (1956), p. 539.
4 K. Rahner, Theologie der Armut, în „Schriften zur Theologie”, Bd. VII, Einsiedeln,

1966, p. 448. 



241TRADUCERI

În acest sens bog\]ia poate deveni un obstacol pentru ~mp\r\]ia lui Dumnezeu
(Matei 19, 23; Marcu 10, 25; Luca 1, 53; Matei 6, 19-24), nu pentru c\ pose-
siunea bunurilor ar fi în sine imoral\ sau c\ lipsa bunurilor ar reprezenta în sine-
îns\[i o valoare moral\5, ci pentru c\ bog\]ia, averea adunat\, înseamn\ dup\
cuvintele lui Hristos un pericol mare pentru omul care scufundat în grijile acestei
lumi nu vede venirea împ\r\]iei [i nu aude chemarea lui Dumnezeu neavând liber-
tatea radical\ a inimii necesar\ primirii suflete[te în mod ne`mp\r]it a împ\r\]iei6. 

De aceea Hristos cheam\ pe cei ce voiesc s\-L urmeze [i s\ primeasc\ a-
ceast\ împ\r\]ie, s\ d\ruiasc\ avu]ia lor s\racilor (Luca 9, 3; 12, 33; 18, 22; Matei
19, 16-30). Scopul acestei d\ruiri a propriei averi este aproapele aflat în stare de
lips\ material\. 

Credin]a aceasta exprim\ unitatea de iubire a harului lui Dumnezeu dat prin
Hristos. De aceea cre[tinul nu mai î[i ap\r\ domeniul bunurilor p\mânte[ti ca pe
bastionul propriei sale înt\riri egoiste fa]\ de ceilal]i, ci îi face p\rta[i la aceste
bunuri. D\ruirea aceasta duce la comuniune. Modelul suprem al iubirii [i d\ruirii
de sine pentru aproapele este Hristos, Care „bogat fiind a s\r\cit” pentru noi (II
Corinteni 8, 9) întrupându-Se7. În El se face cunoscut [i lucreaz\ Dumnezeul
celor lipsi]i8, al celor ce caut\ dreptatea Lui, a[a cum S-a ar\tat în întreaga istorie
(Psalm 40, 18; 68, 11; Isaia 61, 1). În Faptele Apostolilor se arat\ clar c\ acei ce
sunt în comuniune cu Hristos (koinonia) sunt în comuniune de d\ruire (koinonia)
cu ceilal]i9. 

Toate aceste linii noutestamentare ca [i cele veterotestamentare sunt întâlnite
în Cuvântarea a 14-a a Sfântului Grigorie de Nazianz, pe care o red\m mai jos în
traducere româneasc\. 

Iubirea de s\raci este privit\ de Sfântul Grigorie în leg\tur\ cu celelalte vir-
tu]i cre[tine ce formeaz\ fiecare în parte o cale spre mântuire10. Urmând preci-
z\rii Sfântului Apostol Pavel de la I Corinteni 13, 13, Sfântul Grigorie arat\ îns\
c\ iubirea, ca prima [i cea mai mare porunc\, este „con]inutul fundamental al
Legii [i al profe]ilor”, iar „împreun\-sim]irea [i împreun\-suferin]a cu aproa-
pele, ca cea mai mare iubire”11. Este cea mai mare iubire pentru c\ în forma
simpatiei [i a comuniunii omul particip\ activ la via]a celuilalt, a aproapelui

5 Privitor la aceasta H. Schmid spune: „O respingere fundamental\ a propriet\]ii, a[a
cum este întâlnit\ în budism, la cinicii greci [i la unii stoici îi este str\in\ lui Iisus”
(Lehrbuch für Theologie und Kirche, Mainz, 1965, col. 880).

6 K. Rahner, Theologie der Armut, p. 449.
7 J. G. Gourbillon, Der Gott der Armen im Alten und Neuen Testament, Düsseldorf, 1971,

p. 123.
8 B. Albrecht, Dimension evangelischer Armut, Meitingen, 1978, p. 28.
9 Walter Kerber/Alfons Deissler/Peter Fiedler, Armut und Reichtum, în „Christlicher

Glaube im moderner Gesellschaft”, Teilband 17, Freiburg im Breisgau, 1981, p. 42.
10 Sfântul Grigorie de Nazianz, Cuvântarea a 14-a. Despre iubirea de s\raci, 5; F.

Tillmann, Besitz und Eigentum bei Basiulius dem Grossen, în „FS Joseph Mausbach”,
1931, p. 32-42.

11 Sfântul Grigorie de Nazianz, Cuvântarea a 14-a. Despre iubirea de s\raci, 5.
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aflat în lips\. Cine î[i [tie con[tiin]a definit\ de iubire recunoa[te vorbele „al
meu” [i „al t\u” sunt cuvinte reci ce se împotrivesc iubirii (yucroVn rJh`=ma)12. 

Iubirea de s\raci este pentru Sfântul Grigorie o deschidere a inimii13 ce tre-
buie p\strat\ mereu14. „Trebuie s\ înv\]\m cu to]ii”, spunea Sfântul Ioan Hrisos-
tom, „… s\ fim cât mai umani”15, pentru c\ „nimic nu poate fi mai m\re] pe lume
decât umanismul”16. 

În mod deosebit, spune Sfântul Grigorie, trebuie s\ ne deschidem inima celor
care au fost ruina]i de o boal\ sfânt\ chiar în trup, fiind confrunta]i cu aceast\
realitate teribil\ a existen]ei umane17. Deschiderea aceasta este legat\ la Sfântul
Grigorie de realitatea omului ca chip al lui Dumnezeu care în cazul celor bolnavi
se exprim\ în urm\toarea form\ paradoxal\: de[i oamenii al c\ror trup este mar-
cat puternic de boala ce merge pân\ la alterarea acestuia, f\când s\ se recunoasc\
cu greu idiomele chipului personal al lui, ace[tia sunt vrednici de compasiunea
noastr\, c\ci p\streaz\ mai bine chipul lui Dumnezeu din ei decât noi, deoarece sunt
în ne`ncetat\ chemare a lui Dumnezeu (Psalmul 106, 6, 28; 9, 9, 10; 21, 5; 33, 6), iar
integritatea chipului este legat\ de chemarea lui Dumnezeu [i a invoc\rii numelui
Lui, unirea cu El prin chemarea Lui.

Ca [i în Cuvântarea a 20-a [i în Cuvântarea a 14-a, Sfântul Grigorie exprim\
foarte clar leg\tura dintre contempla]ie [i fapt\ (praxis) în via]a cre[tin\.18 Fapta
este cea pe care se sprijin\ contempla]ia, adic\ cea pe care st\m pentru a merge
mai departe. Este o form\ de acces la contempla]ie, un fel de treapt\19. Într-un sens
mai extins ea este fundamentul contempla]iei (pravxi" gavr ejpivbasi" qewriva")20.
Prin cuvântul ejpivbasi" nu se exprim\ o leg\tur\ cauzal\, ci mai curând o coapar-
tenen]\ a faptei [i a contempla]iei21. Aceasta arat\ c\ pentru P\rin]ii Bisericii
contempla]ia nu este identic\ cu re`ntoarcerea la „natura pur\”, la „unul” în
sensul neoplatonic. Re`ntoarcerea neoplatonic\ este un proces cosmologic ce
cuprinde simultan fundamentarea fiin]ei [i a explic\rii ei. 

Dup\ cum la Platon [i la neoplatonici [tiin]a este identic\ cu virtutea. De
aceea pentru neoplatonici contempla]ia este cel mai mare bun ce absoarbe fapta.
Oamenii incapabili de contempla]ie [i limita]i la fapte „fac fapta ca umbr\ a
contempla]iei [i a logosului”22. Filosofia greac\ subordona voin]a fa]\ de inteligen]\
[i absorbea via]a spiritual\ în cunoa[tere23. 

12 Sfântul Ioan Gur\ de Aur, De beato Philogonio, 6, 1, P.G. 48, 749.
13 Sfântul Grigorie de Nazianz, Cuvântarea a 14-a, 6.
14 K. Rahner, Von der Not und dem Segen des Gebetes, Freiburg im Breisgau, 1991, p. 90.
15 Sfântul Ioan Gur\ de Aur, Homiliae in Genesim, XXXIX, 7, P.G. 53, 359-360. 
16 Idem, De Davide et Saul, hom., III, 7, P.G. 54, 704-6.
17 K. Jaspers, Die moderne Arztpersönlichkeit, în „Denkanstösse ’88”, München, 1987,

p. 83.
18 Theodor Nikolaou, Askese, Manchtum und Mystikin der Orthodoxen Kirche, St.

Ottilien, 1995, p. 165.
19 H. v. Campenhausen, Griechische Kirchenväter, Stuttgart, 1955, p. 101-110.
20 Sfântul Grigorie de Nazianz. Oratio 20, 12, P. G. 35, 1080 B.
21 Theodor Nikolaou, op. cit., p. 165.
22 Plotin, Enneade III, 8, 4, 31-32, trad. de S. Mac Kenna, revised by B. S. Page, ed. IV,

Londra, 1969, p. XXV.
23 L. Laberthonierre, Le realisme chrétien et l’idealisme grecque, Paris, 1904, p. 24.
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Dimpotriv\, în cre[tinism fapta apar]ine contempla]iei. Ea conduce la con-
templa]ie, deoarece contempla]ia nu este o activitate abstract\ a min]ii sau o re`n-
toarcere prin ipostasele fiin]ei (sufletul lumii, nous, unul). Fapta este punerea în
lucrare a mântuirii împlinit\ în Hristos, n\zuin]a dup\ adev\rata cunoa[tere a lui
Dumnezeu [i împlinirea ei, comuniune cu Dumnezeu. Prin voin]a omului de a se
mântui [i prin unirea sa cu Hristos omul trece de la fapt\ la contempla]ie. Când a
ajuns la contempla]ie fapta nu dispare sau îi devine str\in\, ci în]elege scopul ei,
fundamentarea ei ultim\. Voin]a omului nu este anulat\ prin contempla]ie sau
înlocuit\, ci împlinit\ [i sfin]it\ prin har, unit\ cu voin]a lui Dumnezeu. Astfel la
P\rin]i fapta [i contempla]ia se completeaz\ reciproc [i cresc împreun\.

Spiritualitatea este necesar\ în vederea dobândirii mântuirii, dar tot atât de
necesar\ este [i diaconia c\ci „credin]a f\r\ fapte este moart\” (Iacov 2, 17). Astfel
înv\]\tura Epistolei c\tre Galateni este complementar\ celei din Epistola Sfân-
tului Apostol Iacov, a[a cum este ar\tat [i de Sfântul Grigorie de Nazianz în
cuvântarea a 14-a24.

Sfântul Grigorie de Nazianz 
Cuvântarea 14. Despre iubirea de s\raci

(P. G. 35, 857-910)

1. S\ nu primi]i cu inima strâns\ cuvântarea despre iubirea de s\raci, iubi]ii
mei fra]i [i p\rta[i în s\r\cie! To]i suntem s\raci [i to]i avem nevoie de harul
divin, chiar [i atunci când se aplic\ o m\sur\ mai mic\ [i când unul pare s\ aib\
ceva mai mult în fa]a celuilalt. S\ primi]i cu bun\voin]\ cuvântarea, ca s\ primi]i
comorile împ\r\]iei! Ruga]i-v\ cu mine ca s\ v\ d\ruim din bel[ug [i s\ hr\nim
sufletele voastre cu cuvinte [i celor fl\mânzi s\ frângem pâinea duhovniceasc\,
f\când s\ plou\ cu hran\ precum alt\dat\ Moise [i s\ d\m pâinea îngereasc\ sau
s\ s\tur\m cu pu]ine pâini, mii în pustiu, precum a f\cut mai târziu Iisus, adev\-
rata Pâine [i Izvorul adev\ratei vie]i. 

Pentru a descoperi între diferitele virtu]i pe cele mai deosebite [i a atribui
uneia singure avantajul [i biruin]a, este tot atât de greu precum ar fi s\ constat\m
pe o paji[te bogat\ în flori [i pl\cut mirositoare care este cea mai frumoas\ [i bine
mirositoare, c\ci ori aceasta, ori cealalt\ floare atrag la sine sim]ul mirosului [i
ochii pentru a invita la cules. Pentru aceast\ apreciere trebuie dup\ p\rerea mea
s\ lu\m aminte la urm\toarele:

2. Frumoase sunt „credin]a, n\dejdea [i dragostea” (I Cor. 13, 13). Martor al
credin]ei a fost Avraam, socotit drept pe baza credin]ei (Fac. 15, 6). Martori ai
n\dejdii au fost Enoh – care mai întâi „a n\d\jduit s\-l cheme pe Domnul pentru
el” (Fac. 4, 26, LXX) – [i to]i drep]ii care au r\bdat pentru n\dejde [i au îndurat
r\ul. Martor al iubirii a fost cinstitul Apostol, care pentru Israel chiar pe sine
`nsu[i s-ar fi anatematizat, [i Dumnezeu ~nsu[i care este numit iubire. 

24 Sfântul Grigorie de Nazianz, Cuvântarea a 14-a, 2, 6.



244 TEOLOGIE {I VIA}|

Ospitalitatea este ceva frumos! Un exemplu pentru aceasta este dreptul Lot
din Sodoma, dar nu un sodomit în purtare, [i între p\c\to[i, desfrânata Rahav,
care îns\ nu din r\utate era desfrânat\, c\ci datorit\ ospitalit\]ii ei a fost l\udat\ [i
chiar mântuit\. Frumoas\ este iubirea de fra]i dup\ cum înva]\ din nou Iisus, c\ci
El nu numai l-a creat pe om spre bine (Efes. 2, 10) [i a dat ]\rânii chipul lui
Dumnezeu ca s\-l conduc\ spre bine [i s\ mijloceasc\ bunurile cere[ti, ci s-a
f\cut [i om pentru noi. Frumoas\ este blânde]ea, dup\ cum Acela[i (Hristos, n.n.)
dovede[te, c=nd fa]\ de cei ce s-au ridicat împotriva Lui [i L-au prins cu for]a nu
numai c\ nu a rugat legiunile de îngeri, [i lui Petru care a scos sabia, nu numai c\
i-a repro[at, ci a vindecat urechea celui r\nit.

Aceea[i pild\ de blânde]e a dat mai târziu {tefan, ucenicul lui Hristos, care s-a
rugat pentru cei ce l-au omorât cu pietre. Frumoas\ este blânde]ea pe care,
conform relat\rilor, au ar\tat-o Moise (Numerii 12, 3) [i David (Psalm 131, 1) [i
Înv\]\torul lor, Care nu s-a certat, nu a f\cut g\l\gie, nu a strigat pe strad\ [i nu s-a
opus celor ce-L duceau cu sila.

3. Frumoas\ este râvna, dup\ cum ne arat\ Finees, care a str\puns în pântece
atât pe madianit\ cât [i pe israelit (Numerii 25,7 [.c.) pentru a cur\]a pe fiii lui
Israel de ru[ine, ceea ce i-a atras [i numele. Dup\ el, o pild\ de râvn\ sunt cei ce
au spus l\murit: „Am râvnit pentru Domnul” (III Regi 19, 14) [i „V\ râvnesc pe
voi cu râvna lui Dumnezeu” (II Cor. 11, 2) [i „Râvna casei Tale m-a mistuit”
(Psalm 68, 10). Ei nu numai au vorbit a[a, ci au [i f\cut. 

Frumoas\ este r\stignirea trupului. Despre aceasta te-ar putea convinge Pavel,
care s-a pedepsit pe sine [i prin Israel a însp\imântat pe cei ce se încred în ei [i î[i
lingu[esc trupul lor. De asemenea, Iisus, când a postit, s-a l\sat ispitit [i a biruit
pe ispititor. Frumoase sunt rug\ciunea [i privegherea. Despre acestea te-ar putea
convinge Dumnezeu, deoarece El a privegheat [i s-a rugat, mai curând a p\timit
(Matei 26, 36). 

Frumoas\ este castitatea [i fecioria. Las\-te înv\]at de Pavel, care d\ reco-
mand\ri pentru acestea [i hot\r\[te depre c\s\torie [i feciorie (I Cor. 7, 25 [.c.) [i
de asemenea de Iisus, Care a vrut s\ se nasc\ dintr-o Fecioar\ ca s\ cinsteasc\ pe
de o parte na[terea, [i pe de alt\ parte s\ prefere fecioria. Frumoas\ este înfrânarea!
Despre aceasta poate s\ te conving\ David, care de[i a p\strat ap\ din cisternele
Betleemului, nu a b\ut, ci a v\rsat-o, pentru c\ nu a vrut s\-[i potoleasc\ setea cu
sânge str\in (II Regi 23, 15 [.c.).

4. Frumoas\ este singur\tatea [i lini[tea. M\ înva]\ aceasta Ilie pe Muntele
Carmel, Ioan în pustie sau Iisus pe munte, pe care s-a retras adesea în mod v\zut,
ca în singur\tate s\ se întoarc\ spre sine. Frumoas\ este s\r\cia. Aceasta mi-o
arat\ Ilie, care s-a odihnit la o v\duv\ (III Regi 17, 9), Ioan, care s-a acoperit cu
p\r de c\mil\, Petru, care pentru a se hr\ni a cump\rat de un as niprale. Frumoas\
este smerenia. Pilde pentru aceasta sunt numeroase [i pot fi g\site peste tot. 

Trebuie men]ionat înainte de toate c\ Domnul [i Mântuitorul tuturor nu s-a
pogorât numai pân\ la chipul de rob (Filipeni 2, 7), nu numai [i-a întins fa]a
oc\rii scuip\rii, [i cu toate c\ a cur\]at lumea de p\cat, „a fost socotit cu cei
f\c\tori de rele” (Isaia 50, 6; 53, 12), ci ca o slug\ a sp\lat picioarele ucenicilor.
Frumoas\ este lipsa de averi [i dispre]uirea banului dup\ cum ne-o dovedesc
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Zaheu [i Hristos ~nsu[i. Când Hristos a venit la el, fiecare a dat aproape totul spre
jertf\ (Luca 19, 8). Acesta îns\ l-a l\murit pe cel bogat în ce fel de purtare st\
des\vâr[irea (Matei 19, 21). 

{i, ca s\ m\ exprim mai scurt, frumos este pentru contemplare, frumos este
pentru f\ptuire. Contemplarea ridic\ de la p\mânt [i n\zuie[te spre Cel Prea Sfânt
[i conduce spiritul nostru spre ceea ce îi este înrudit. Fapta îns\ îl prime[te pe
Hristos, îi sluje[te [i face cunoscut\ iubirea în lucr\ri.

5. Fiecare dintre virtu]ile numite (mai sus, n.n.) formeaz\ o cale spre mân-
tuire [i în fiecare este o cale spre loca[urile ve[nice, fericite. Dup\ cum exist\
diferite ocupa]ii în via]\, tot a[a exist\ la Dumnezeu multe loca[uri (Ioan 14, 2),
care sunt împ\r]ite [i repartizate dup\ câ[tigul fiec\ruia. Dac\ unul poate s\ se
îngrijeasc\ de una sau alta dintre virtu]i, dac\ poate s\ se îngrijeasc\ de mai multe
sau de toate virtu]ile, dac\ ar putea fi posibil, în orice caz s\ nu r\mân\ pe loc, s\
n\zuiasc\ înainte, s\ intre pe urma Conduc\torului vestit [i sigur, Care conduce
pe drumul îngust [i prin por]ile înguste spre câmpia întins\ a fericirii cere[ti. 

Dac\ trebuie s\ credem pe Paul [i pe Iisus c\ iubirea este prima [i cea mai
mare porunc\, con]inutul fundamental al Legii [i al profe]ilor, atunci eu explic
iubirea de s\r\cie, împreun\-sim]irea [i împreun\-suferin]a cu aproapele, ca cea
mai mare iubire. Prin nimic nu este Dumnezeu atât de mult cinstit ca prin
milostenie, c\ci nimic nu este mai propriu lui Dumnezeu decât milostivirea,
pentru c\ „înaintea Lui p\[esc împreun\ mila [i adev\rul” (Psalm 88, 15) [i Lui îi
place mai mult mila decât judecata (Ioan 8, 1 [.c.). Cel care r\spl\te[te cu drep-
tate [i se milostive[te dup\ chibzuin]\ [i dup\ greut\]i (Isaia 28, 17 LXX), nu
d\ruie[te nici unuia iubirea Sa ca celui milostiv.

6. Trebuie s\ deschidem inima noastr\ tuturor s\racilor, indiferent din ce motive
sunt în nevoie, c\ci porunca cere s\ te bucuri cu cei ce se bucur\ [i s\ plângi cu
cei ce plâng (Romani 12, 15). Ca oameni trebuie s\ ie[im în întâmpinarea celor
aproape de noi cu fapte de iubire, ei pot avea nevoie de ele deoarece sunt v\-
duvi]i sau p\r\si]i, sau izgoni]i din ]ara de origine, sau datorit\ cruzimii st\pâ-
nilor, a durit\]ii func]ionarilor, a lipsei de milostivire a celor ce percep impozite,
a tâlharilor înseta]i de sânge, a l\comiei ho]ilor, a confisc\rii sau naufragiului
vaporului. 

To]i sunt în acela[i fel demni de milostivire [i caut\ spre mâinile noastre
precum noi spre mâinile lui Dumnezeu de câte ori avem nevoie de ceva. Nefe-
rici]ii aceia care au trebuit s\ sufere pe nedrept sunt mai demni de milostivire
decât cei ce s-au obi[nuit cu nefericirea. 

În mod deosebit trebuie s\ ne deschidem inima celor care au fost ruina]i de o
boal\ sfânt\ chiar în trup, oase [i m\duv\ – [i dup\ o amenin]are – (Isaia 10, 18)
sunt ro[i [i tr\da]i de nefericitul [i necredinciosul lor trup slab. Nu am cuno[tin]\
cum am fost înh\mat împreun\ cu acest trup [i cum eu, chip al lui Dumnezeu,
sunt amestecat cu ]\rân\. Dac\ trupului îi merge bine, începe lupta; dac\ este
comb\tut, sufer\. 

Îl iubesc, pentru c\ este împreun\-slujitorul meu; m\ dep\rtez de el, deoarece
este du[manul meu. Pentru c\ este înl\n]uirea mea, îl evit; îl cinstesc pentru c\
este împreun\-mo[tenitor cu mine. Când m\ str\duiesc s\-l fac inofensiv îmi
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lipse[te ajutorul de care am nevoie s\ ajung la m\ritul scop; c\ci [tiu pentru ce
am fost creat [i [tiu c\ numai prin activitatea p\mânteasc\ pot s\ urc spre
Dumnezeu.

7. Îl tratez cu îng\duin]\ c\ci el este împreun\-p\rta[ cu mine. Dar nu [tiu
cum pot s\ ies în întâmpinarea atacurilor lui când sunt împov\rat de lan]urile lui,
împins în jos sau ]inut la p\mânt sau cum trebuie s\ fac ca s\ nu cad de la
Dumnezeu. Trupul este un du[man prietenos [i un prieten du[m\nos. M\ simt
legat [i îndep\rtat. De ce m\ tem, îmbr\]i[ez, [i m\ tem, de ce iubesc. 

Înainte de a începe lupta m\ împac, înainte de a încheia pacea, încep du[-
m\nia. Ce vrea În]elepciunea cu mine [i care este taina cea mare? Oare nu vrea
ca noi, care suntem partea lui Dumnezeu [i provenim din în\l]imea Sa, s\ ne
silim necontenit în lupta [i cearta noastr\ cu trupul, s\ privim spre El, [i neputin]a
legat\ de noi s\ ne fie pedagog spre vrednicie, ca nu cumva s\ ne mândrim din
pricina vredniciei [i f\lindu-ne s\ dispre]uim pe F\c\tor, [i s\ recunoa[tem c\
st\m în acela[i timp foarte sus [i foarte jos, [i suntem creaturi p\mânte[ti [i
cere[ti, trec\toare [i nemuritoare, mo[tenitoare a luminii [i a focului sau chiar a
întunericului, dup\ cum ne hot\râm? În felul ar\tat sunt amestecate împreun\,
dup\ p\rerea mea, sufletul [i trupul, cu scopul ca atunci când suntem mândri de
chipul lui Dumnezeu din noi, s\ ne trag\ în jos ]\râna. La aceasta poate oricine s\
gândeasc\ cum vrea; noi ne vom pronun]a despre ea la momentul dat.

8. Fra]ilor, ce mi-am propus s\ spun în tulburarea mea dureroas\ [i din mil\
despre natura mea trupeasc\, cu dureri str\ine voim acum s\ facem: s\ ne
îngrijim de p\rta[ul [i împreun\-slujitorul! Dac\ l-am învinov\]it datorit\ st\rii
lui p\c\toase, vreau totu[i de dragul lui s\ am grij\ de el ca de un prieten care m-a
legat cu sufletul meu de el. 

Dup\ cum ne îngrijim de propriul nostru trup, tot a[a trebuie s\ ne îngrijim de
trupul aproapelui, chiar dac\ este s\n\tos sau sl\bit de boal\. C\ci to]i „suntem
una în Hristos”, fie bogat sau s\rac, sclav sau liber, s\n\tos sau bolnav; [i unul
este Capul tuturor, Hristos, de la Care vine totul. Ceea ce este un membru al
trupului pentru cel\lalt, este un om pentru cel\lalt, to]i sunt ai tuturor. Dac\-l
ajunge pe cineva mai înainte decât pe noi destinul general de a fi bolnav, nu vrem
s\-i retragem aten]ia [i grija noastr\. 

Bucuria pentru s\n\tatea noastr\ trupeasc\ nu trebuie s\ fie mai mare decât
durerea pentru nefericirea fra]ilor. În iubirea de fra]i trebuie s\ vedem singura
condi]ie a binelui nostru trupesc [i sufletesc. S\ începem medita]iile noastre!

9. Unii câ[tig\ mila noastr\ pentru c\ sunt s\raci; aici ar putea probabil timpul,
munca, un prieten, o rud\ s\ ajute la schimbarea rela]iilor. Al]ii sunt tot a[a, nu mai
pu]in demni de mil\, at=ta timp cât sunt jefui]i de mijloacele b\ne[ti necesare
trupului ca urmare a lipsei de lucru, [i teama lor de pr\bu[ire este mai mare chiar
dec=t n\dejdea în îmbun\t\]irea rela]iilor, înc=t n\dejdea, singurul mijloc de salvare
pentru neferici]i, nu poate s\ le aduc\ acestora decât pu]in ajutor. 

Un alt r\u în afar\ de s\r\cie este boala; ea este r\ul cel mai înfrico[\tor [i
grav, dorit de mul]i, mai ales în timpul jur\mintelor. Un al treilea r\u const\ în
aceea c\ (bolnavii, n.n) nu sunt vizita]i [i nu se îng\duie în]elegerea faptului c\ se
retrag [i sunt detesta]i [i privi]i ca oroare; mai r\u dec=t boala este sentimentul de
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a fi urât datorit\ unei nenorociri. Suferin]a lor `mi provoac\ lacrimi [i numai
amintirea de aceasta m\ cutremur\. 

Dori]i s\ fi]i mi[ca]i de acelea[i voci pentru ca l\crimirile voastre s\ v\
salveze lacrimile. {tiu îns\ c\ to]i cei prezen]i, care iubesc pe Hristos [i s\r\cia,
c\rora Dumnezeu le-a dat o inim\, împ\rt\[esc sim]\mintele mele. Vou\ nu v\
lipsesc propriile experien]e amare.

10. Cu ochii no[tri privim un spectacol cutremur\tor (al celor lepro[i, n.n.),
vrednic de comp\timire, pe care numai cel ce l-a v\zut îl crede. Acolo sunt mor]i
[i vii, mutila]i de cele mai multe membre, într-un fel în care cu greu se recunoa[te
cine au fost sau de unde provin. De fapt sunt numai s\rmane r\m\[i]e din fo[ti
oameni. Pentru a fi recunoscu]i ei trebuie s\ comunice [i s\ explice cine este tat\l,
mama, sora, ]ara de origine: „A[a se nume[te tat\l meu [i mama mea [i acesta
este numele meu propriu [i tu ai fost prietenul meu [i ruda mea”. Astfel vorbesc,
deoarece nu mai au în ei nimic caracteristic. 

Sunt oameni desfigura]i, c\rora li s-au r\pit puterile, rudele, prietenii [i chiar
propriul trup. Sunt singurii oameni care se comp\timesc [i totodat\ se ur\sc. Ei
nu [tiu dac\ trebuie s\ mai deplâng\ acele membre ale trupului pe care nu le mai
au, sau pe acelea care le-au mai r\mas, pe acelea pe care boala deja le-a
consumat, sau pe acelea care au r\mas rest pentru boal\. 

Unele membre au fost mistuite de mari dureri, altele r\mân p\strate pentru
mari chinuri. Unii au disp\rut mai înainte de a privi mormântul; pe ceilal]i nu-i
va mai `nmormânta nimeni. Unul poate s\ fie atât de bun [i milostiv, îns\ pentru
aceast\ boal\ el nu are inim\; fa]\ de ei noi am uitat c\ suntem carne [i suntem
înconjura]i de un trup vrednic de plâns. 

Suntem atât de departe de a îngriji rudele noastre leproase, încât credem c\
suntem în siguran]\ când fugim de ele. În timp ce ne îndrept\m spre un le[ mai de
demult care probabil miroase [i al c\rui cadavru mirositor îl suport\ animalele
necuvânt\toare, c\rora le plac s\ fie murd\rite (de el, n.n.), noi fugim cât mai
repede f\r\ nici un sim]\mânt din fa]a lepro[ilor, aproape cu indignare c\
respir\m acela[i aer pe care-l respir\ [i ei.

11. Cine este mai ata[at (suflete[te, n.n.) decât un tat\? Cine este mai îngri-
jorat decât o mam\? Îns\ sensibilitatea lor natural\ are limite. Fiul pe care tat\l l-a
n\scut [i l-a educat, pe care îl iube[te ca pe lumina ochilor, pentru care el adesea
mult s-a rugat, se plânge (când este atins de lepr\), îns\ (tat\l, n.n.) îl alung\ de la
el, în parte liber, în parte constrâns. 

{i o mam\ î[i aduce aminte de durerile ei din timpul na[terii (cu copilul acum
bolnav de lepr\), inima ei este sfâ[iat\, strig\ cutremurat\ la cer, [i, pe copilul ei
înc\ viu pe care l-a p\r\sit, îl plânge ca [i când ar fi mort: „S\rman copil al unei
mame nefericite – strig\ ea – boala a fost atât de crud\ ca s\ împart cu mine dreptul
meu pentru tine! O, copile, demn de comp\timire, o, copile, nu mai po]i fi
recunoscut, o, copile, te-am n\scut numai pentru pr\pastie, pentru mun]i, pentru
pustiuri. Vei locui cu animalele, stâncile vor fi ap\rarea ta. Numai cei mai sfin]i
dintre oameni te vor vedea”. 

Ea [i-a f\cut proprii strig\tele de durere ale lui Iov: „De ce te-ai z\mislit în
pântecele mamei? De ce-ai p\r\sit pântecele? De ce nu ai murit imediat? De ce
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nu s-au întâlnit moartea cu na[terea? De ce nu ai murit înainte de timp, mai înainte
de a pl\ti cu suferin]ele vie]ii? De ce te-a primit pântecele? Pentru ce te-am al\ptat
la piept c\ci tu trebuie s\ tr\ie[ti în nenorocire [i s\ duci o via]\ mai rea decât
moartea?”. A[a plângea ea sub [uvoiul lacrimilor. Dorea nefericita s\-[i îmbr\-
]i[eze copilul, dar se temea de trupul s\u, în el întrez\rea un du[man. 

Nu r\uf\c\torii, ci ace[ti lepro[i sunt blestema]i [i urm\ri]i de tot poporul.
Dac\ unul este un criminal, altul locuie[te împreun\ cu el, [i împarte casa [i masa
cu un adulter, pe un ho] de biserici îl face prietenul vie]ii sale, [i cu cei care au
f\cut un r\u încheie un leg\mânt; dar se îndep\rteaz\ de suferin]a unui om care
nu a f\cut nici un r\u, ca [i când el ar fi r\uf\c\torul. Pentru acesta mai bun este
un r\uf\c\tor decât un bolnav. Pe cel f\r\ inim\ îl îmbr\]i[\m ca pe un nobil; pe
cel demn de milostivire îns\ îl dispre]uim ca pe un vinovat.

12. Lepro[ii sunt alunga]i din ora[e, din case, din pie]e, din adun\ri, din str\zi,
de la festivit\]i [i osp\]uri – ce jale! – sunt izgoni]i din ap\. Ei nu au parte cu
oamenii obi[nui]i la izvoarele ce ]â[nesc din p\mânt; râurile, de asemenea, pot fie
molipsite de ei. Cel mai groaznic este c\ îi izgonim ca pe vinova]i, îns\ `i ade-
menim din nou pentru lipsa lor de vin\, f\r\ îns\ s\ le oferim locuin]\ sau hrana
necesar\, sau medicamente pentru r\nile lor, [i f\r\ ca pentru bolnavi s\ asigur\m,
dup\ puteri, îmbr\c\minte protectoare. 

Zi [i noapte r\t\cesc încoace [i încolo, s\raci, goi [i f\r\ de ad\post. Ei poart\
boala lor spre vedere, povestesc cine erau odat\, implor\ Creatorul. Cu apropia]ii
lor se ajut\ reciproc în nevoia lor. N\scocesc cântece pentru a trezi mil\. Cer o
bucat\ de pâine, pu]in\ carne [i o bucat\ de stof\ ponosit\ ca s\-[i poat\ acoperi
goliciunile [i r\nile lor ulceroase. 

Milostiv nu este cel ce alin\ nevoia lor, ci cel ce nu-i respinge dur. Cei mai
mul]i bolnavi nu se ru[ineaz\ s\ viziteze adun\rile festive; dimpotriv\, nevoia lor
îi împinge în\untru. Vorbesc aici de acele adun\ri publice sfinte, pe care le-am
introdus din trebuin]e suflete[ti pentru s\rb\torirea unei taine sau a unui martiriu,
ca s\ imit\m virtu]ile lor prin cinstirea martiriului. Cu toate c\ sunt oameni,
lepro[ii se ru[ineaz\, pe de o parte, s\ apar\ în nenorocirea lor înaintea oamenilor,
dorind cel mai mult s\ dispar\ în mun]i, în pr\p\stii [i p\duri, [i la urm\, în
noapte [i în întuneric; pe de alt\ parte aceste nefericite chipuri în am\r\ciune,
n\zuiesc s\ fie între oameni. 

{i aceasta pe drept cuvânt, c\ci ei trebuie s\ ne aminteasc\ de sl\biciunea
noastr\ [i s\ ne p\zeasc\ s\ ne oprim la prezent [i la trup, ca [i când ar dura mereu.
Unii vin spre noi spre a auzi o voce uman\, al]ii spre a vedea o fa]\ uman\, al]ii
spre a primi un mic dar pentru traiul vie]ii de la cei ce tr\iesc în bog\]ie; to]i vin
pentru ca prin descoperirea suferin]elor lor s\ g\seasc\ alinare.

13. Cine nu se cutremur\ de sunetele plâng\toare ale corurilor lor triste? Cine
poate s\ asculte [i s\ priveasc\ la ei a[a ceva? Acolo stau unii uni]i de boal\, plini
de umilin]\, împreun\, [i fiecare poveste[te altceva pentru a g\si mila fa]\ de ne-
norocirea lui. Ei î[i îngreuiaz\ reciproc destinul; sunt demni de comp\timire
datorit\ suferin]ei lor [i înc\ datorit\ împreun\-suferin]ei lor. 

O mas\ pestri]\ (de oameni, n.n.) îi înconjoar\ holbându-se, pentru a plânge
împreun\ cu ei, pentru un anumit timp. Acolo al]ii se târ\sc la picioarele oamenilor
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în ciuda soarelui [i a prafului, uneori în ciuda frigurilor puternice, a ploilor [i a
vânturilor furtunoase; aceasta se datoreaz\ dezgustului nostru fa]\ de ei, când nu
sunt c\lca]i de picioarele noastre. La cânt\rile noastre sfinte din biserici ei r\s-
pund cu rug\min]i dureroase [i la cânt\rile noastre duhovnice[ti r\spunsul lor
este strig\t mi[c\tor de durere. Pentru ce trebuie s\ v\ descriu vou\, care a]i venit
în spirit de s\rb\toare, toat\ nefericirea lor?

 Probabil v-a[ mi[ca pân\ la lacrimi dac\ a[ descrie exact toat\ nevoia lor [i
durerea ar strica bucuria s\rb\torii. {tiu c\ nu a[ putea s\ v\ înduplec ca s\ aprecia]i
suferin]ele prilejuite, mai mult decât bucuriile, triste]ea mai mult decât dispozi]ia
de serbare, lacrimile demne de laud\ mai mult decât râsul lipsit de frumuse]e.

14. Acesta este destinul lepro[ilor. Este înc\ mai r\u decât l-am descris. Ei
sunt îns\ – dac\ vor sau nu – fra]ii no[tri în fa]a lui Dumnezeu. Au primit aceea[i
natur\ precum noi; sunt forma]i din acela[i p\mânt din care noi am fost crea]i la
început. Ei sunt forma]i ca [i noi din mu[chi [i oase; pentru a regla liber natura
noastr\ sim]ual\. Sunt îmbr\ca]i ca noi to]i cu carne [i piele, dup\ cum explic\
dreptul Iov în reflec]iile sale despre suferin]\ (Iov 10, 11). 

Pentru a spune mai mult, ei au primit ca [i noi chipul lui Dumnezeu [i îl p\s-
treaz\ probabil mai bine decât noi, cu toate c\ în afar\ se pr\p\desc. Ei au îmbr\cat
în\untru pe acela[i Hristos [i au fost încredin]a]i ca [i noi cu aceea[i garan]ie a
Duhului. Ei particip\ la acelea[i legi, înv\]\turi, contracte, adun\ri, taine [i speran]e. 

{i pentru ei a murit Hristos, Care a luat asupra Sa p\catele lumii întregi.
Chiar dac\ nu pot avea nimic de la aceast\ via]\, ei sunt împreun\ mo[tenitori ai
vie]ii cere[ti cu Hristos. Sunt îngropa]i împreun\ cu Hristos [i vor învia împreun\
cu El „atâta timp cât numai cu El împreun\-p\timesc, pentru ca împreun\ cu El
s\ fie pream\ri]i” (Romani 8, 17).

15. Ce trebuie s\ facem acum noi, care am mo[tenit numele mare [i nou, care
ne numim dup\ Hristos, noi „semin]ie sfânt\, preo]ie împ\r\teasc\, popor
deosebit, ales” (I Petru 2, 9), care n\zuie[te dup\ fapte bune, sfinte (Tit 2, 14),
ucenici ai Blândului, Milostivului Hristos, Care a luat asupra Sa sl\biciunile
noastre, S-a mic[orat pân\ la ]\râna noastr\ [i S-a supus pentru noi s\r\ciei
acestui trup [i cort p\mântesc, Care din iubire pentru noi a voit s\ sufere [i s\
suporte, pentru ca noi s\ devenim boga]i prin dumnezeirea Lui (II Corinteni 8, 9)? 

Care este misiunea noastr\ fa]\ de o astfel de pild\ a bun\t\]ii inimii [i a mi-
lostivirii? Ce trebuie s\ gândim noi despre lepro[i [i ce trebuie s\ facem fa]\ de
ei? Ni se îng\duie s\-i dispre]uim, s\-i neglij\m? Se cuvine s\-i p\r\sim ca pe
mor]i, ca pe exila]i, ca pe [erpi periculo[i în afar\ sau alte fiare? Nicidecum, fra]ii
mei! Aceasta nu ar corespunde demnit\]ii noastre de ucenici ai lui Hristos, ai
Bunului P\stor, Care-l conduce pe cel r\t\cit înapoi, caut\ pe cel pierdut, înt\-
re[te pe cel slab. Nu ar corespunde îns\ nici naturii noastre umane, care fiind
amenin]at\ de aceea[i nenorocire este educat\ pentru bine [i milostivire [i [i-a
f\cut milostivirea ca lege.

16. În timp ce ace[tia se pr\p\desc sub cerul liber, se cuvine ca noi s\ locuim
în casele cele mai str\lucitoare, împodobite cu pietre felurite ce str\lucesc în aur
[i argint, în mozaic [i galerii colorate ca s\ în[el\m ochii prin atrac]ie? Se cuvine
s\ locuim în astfel de case? Trebuie s\ le construim? Totu[i pentru cine? 



250 TEOLOGIE {I VIA}|

Probabil nu le construim pentru mo[tenirea noastr\, ci pentru str\ini [i cei din
alte ]\ri care nu ne iubesc niciodat\, [i, ceea ce este mai r\u, ne urm\resc cu toat\
ura [i invidia lor. În timp ce lepro[ii înghea]\ în haine uzate [i rupte [i sufer\ lips\
din cauza aceasta, trebuie ca noi s\ huzurim în haine moi, calde [i în ]es\turi
vaporoase din in [i m\tase, dintre care unele sunt nu atât o podoab\, cât o ru[ine,
cu care eu denumesc tot ceea ce prisose[te [i nu folose[te, care sunt p\strate cu
grij\ în dulapuri ca s\ ne fac\ griji nefolositoare [i f\r\ scop [i s\ fie înghi]ite de
molii [i de timpul care nimice[te totul? Chiar hrana necesar\ lipse[te acelora. 

Aici huzureal\, acolo nefericire! Ei stau epuiza]i [i înfometa]i în fa]a u[ilor
noastre. Trupul lor nu are putere s\ cear\. Le lipse[te vocea ca s\ se plâng\. Le
lipsesc mâinile ca s\ implore, picioarele pentru a merge într-acolo unde este ceva,
puterea pl\mânilor pentru a face auzite cântecele de jale. Iau cel mai u[or nefe-
ricirea cea mai grea: sunt recunosc\tori pentru orbirea lor, deoarece nefericirea
lor v\ este înv\luit\.

17. În timp ce aceia tr\iesc într-o astfel de nenorocire, ne este nou\ îng\duit
s\ ne odihnim în toat\ splendoarea pe o pozi]ie înalt\, m\rea]\, cu a[ternuturi
bogate, pe care nu este voie s\ le atingi, sup\rându-ne când auzim vocile ascunse
ale bolnavilor? Du[umeaua noastr\ trebuie s\ miroas\ adesea a flori chiar când
nu este timpul florilor. Masa noastr\ trebuie s\ fie stropit\ cu cele mai bine
mirositoare [i scumpe mirodenii ca noi s\ fim mai mult desf\ta]i. 

B\ie]ii trebuie s\ serveasc\ la mas\. Unii dintre ei stau la rând, dup\ moda
fetelor poart\ p\r lung [i franjuri simple [i sunt foarte împodobi]i pentru volup-
tatea ochilor. Al]ii ]in gra]ios [i c=t se poate de sigur cu vârfurile degetelor cupele,
sau pricinuiesc iscusit cu evantaiele lor aer [i prin mi[carea mâinilor lor r\corirea
suprafe]ei.

Pe lâng\ aceasta masa trebuie s\ fie supraînc\rcat\ cu mânc\ruri; toate ele-
mentele, aer, p\mânt [i ap\ trebuie s\ d\ruiasc\ din bel[ug darurile lor. Vrem s\
fim cople[i]i de operele de art\ ale buc\t\riei [i ale m\iestriei g\titului; pentru
pariu to]i trebuie s\ se lingu[easc\ la stomacul lacom, f\r\ recuno[tin]\, la aceast\
înc\rc\tur\ greoaie, la acest creator de nenorocire, la cel mai nepotolit [i nesigur
animal, care este consacrat dec\derii cu alimente digerabile. 

Pe când lepro[ii ar considera ca noroc faptul de a avea cel pu]in ap\ sufi-
cient\, noi bem vin pân\ la îmb\tare, [i, în excesul nostru, înc\ ceva în plus; unii
respingem vinurile pentru a recunoa[te pe celelalte datorit\ buchetului lor, [i pentru
a le l\uda cu me[te[ugire [i a numi lips\ atunci când afar\ de vinurile locale nu
este pus înainte o marc\ str\in\ ca podoab\ a întregului. Voim s\ fim sau s\ fim
numi]i oameni de via]\, subtili la gust [i aproape ne ru[in\m când nu suntem
v\zu]i decât ca sclavi ai pântecelui sau ai altor organe.

18. De ce voim o astfel de via]\, iubi]ii mei prieteni [i fra]i? De ce suferim
din partea noastr\ de o boal\ sufleteasc\ care este mult mai rea dec=t suferin]a
trupeasc\? Boala aceea este f\r\ voie, cealalt\ îns\ voit\; una î[i are sfâr[itul în
aceast\ via]\, cealalt\ ne înso]e[te când p\r\sim aceast\ lume; una g\se[te comp\-
timire, cealalt\ ur\, cel pu]in la cei cu ra]iune. 

De ce nu ajut\m natura cât avem înc\ timp? De ce nu acoperim nevoia tru-
pului, c\ci suntem totu[i trup? De ce huzurim în timpul nefericirii fra]ilor no[tri?
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Departe de mine s\ m\ îmbog\]esc în timp ce ace[tia duc lips\ sau s\ m\ simt
bine atâta timp cât nu pot s\ alin r\nile lor, sau s\ m\ satur [i s\ m\ învelesc sau
s\ m\ a[ez confortabil sub un acoperi[, atâta timp cât nu le pot da pâine, îmbr\-
c\minte suficient\ [i odihn\ sub acoperi[ul meu. 

Ori trebuie s\-I d\m lui Hristos totul cu iubire, [i, înc\rca]i cu crucea s\-I
urm\m sincer, u[or [i liberi, de nimic ap\sa]i s\-L urm\m în cer, ridica]i prin
smerenie [i îmbog\]i]i s\ schimb\m totul fa]\ de Hristos, sau trebuie s\ împ\r]im
averea noastr\ cu Hristos pentru a-L face prin compasiune fa]\ de s\raci o pro-
prietate bun\ [i astfel s-o sfin]im în oarecare m\sur\. Pot s\ sem\n pentru mine,
ceilal]i îns\ trebuie s\ împart\ cu mine fructele. 

Împreun\ cu Iov vreau s\ spun cuvântul: „În loc de grâu poate cre[te ciulini,
în loc de orz, spini” (Iov 31, 40); vânt pârjolitor poate s\ vin\ [i vijelia poate s\
cuprind\ lucrarea mea, încât s\ m\ chinui de prisos; înc\ în aceast\ noapte poate
s\-mi fie cerut sufletul ca s\ dau socoteal\ de l\comia mea dup\ averi, dac\
construiesc hambare [i adun comori pentru mamona!

19. Nu trebuie s\ venim în sfâr[it la cuno[tin]\? Nu vre]i s\ îndep\rt\m lipsa
noastr\ de sim]ire – sau ca s\ nu zic – de inim\? Nu vre]i s\ medit\m cinstit ce
este omul? Ca urmare a suferin]elor celor apropia]i nou\ nu vre]i s\ tocmim
corect propriile noastre lucruri? Tot ceea ce este omenesc este dup\ natura sa
nestatornic, oscilant, insuficient, schimb\tor. 

Întreaga noastr\ via]\ se întoarce ca în cerc [i se schimb\ când într-o direc]ie,
când în alta, adesea într-o singur\ zi, uneori numai într-o singur\ or\. Mai curând
po]i avea încredere în vântul nesigur [i în urmele unei cor\bii, în visele de noapte
scurte, în[el\toare, în desenele pe nisip ale copiilor când se joac\, decât în feri-
cirea oamenilor. 

În]elep]i sunt cei ce din ne`ncrederea fa]\ de prezent caut\ comori în viitor [i
iubesc milostenia, care nu cade datorit\ nestatorniciei [i nesiguran]ei fericirii
umane. Dintre trei avantaje ei câ[tig\ în tot cazul cel pu]in unul: ori le merge
bine, c\ci Dumnezeu d\ruie[te adesea celor credincio[i bunuri p\mânte[ti ca s\
cheme prin bunurile sale la milostenie, sau, când le merge r\u, g\sesc încredere [i
putere în Dumnezeu, c\ci nu p\c\to[enia, ci hot\rârea lui Dumnezeu a cauzat
mila lor, sau în sfâr[it, ei au dreptul s\ pretind\ de la cei ferici]i milostenie
deoarece ei în[i[i când erau înc\ ferici]i au ar\tat mil\ celor afla]i în nevoi.

20. „S\ nu se laude cel în]elept cu în]elepciunea sa”, spune profetul, „nici cel
bogat cu bog\]ia sa, nici cel puternic cu puterea sa” (Ieremia 9, 23), chiar dac\ au
putut urca pe culmea în]elepciunii sau a bog\]iei! Vreau s\ adaug celelate
avertismente: s\ nu se laude cel vestit cu faima sa, nici cel s\n\tos cu s\n\tatea
sa, nici cel frumos cu chipul s\u, nici cel tân\r cu tinere]ea sa – pentru a spune pe
scurt – s\ nu se laude vreunul cu ceea ce apare vrednic de laud\ în lume. 

„Ci de se laud\ cineva, s\ se laude numai cu aceea c\ pricepe [i M\ cunoa[te
c\ Eu sunt Domnul...” (Ieremia 9, 24) [i c\-L caut\ ca s\ aib\ mil\ fa]\ de cei
suferinzi ca s\-[i adune comori pentru viitor! În timp ce prisosul este nestatornic
[i trec\tor, [i, precum în jocul de zaruri, când acesta, când acela revine, [i nici
unul nu-l are atât de mult încât nu l-ar mai putea pierde cu timpul sau ca urmare
a invidiei, preferin]ele acestea fiind mereu [i continue, f\r\ a fi l\sat vreodat\ în
împuns\tur\ sau în pierdere [i în în[elare a speran]elor. 
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De aceea toate bunurile p\mânte[ti îmi par c\ nu pot inspira încredere [i sta-
tornicie pentru ca dup\ o perfect\ organizare a Cuvântului creator [i a În]elepciunii
ce întrece orice ra]iune prin lucrurile v\zute, c=nd acestea sufer\, când vreuna sau
alt\ schimbare se mi[c\ în sus [i în jos [i se întorc înainte de a fi cuprinse, curg din
nou [i scap\, sunt ironizate [i batjocorite [i prin cunoa[terea nestatorniciei [i
nesiguran]ei lor s\ ne determine s\ vedem [i s\ ne îndrept\m spre viitor. 

Dac\ fericirea noastr\ ar fi avut statornicie, care ar fi fost atunci urmarea?
C\ci noi în ciuda nestatorniciei fericirii suntem ata[a]i atât de mult de ea [i ne
l\s\m înc\tu[a]i de bucuriile [i de decep]iile nefericirii, încât consider\m via]a
aceasta ca cea mai bun\ [i mai înalt\, cu toate c\ am înv\]at [i credem c\ am fost
crea]i dup\ chipul lui Dumnezeu care este în cer [i ne trage în sus la sine.

21. „Cine este în]elept [i va în]elege aceasta?” (Osea 14, 10). Cine alearg\ pe
lâng\ ceea ce este trec\tor? Cine se opre[te la ceea ce r\mâne? Cine crede în tre-
cerea prezentului [i în existen]a a ceea ce n\d\jduim? Cine deosebe[te existen]a
de aparen]\, pentru a urma uneia [i a dispre]ui pe cealalt\? Cine ]ine desp\r]it
chipul de adev\r, locuin]a p\mânteasc\ de loca[ul ceresc, str\in\tatea de patrie,
întunericul de lumin\, necur\]ia pr\pastiei de ]ara sfânt\, trupul de spirit,
Dumnezeu de st\pânitorii p\mânte[ti, umbra mor]ii de via]a ve[nic\? 

Cine pl\te[te cu prezentul viitorul, cu împ\r\]ia trec\toare pe cea netrec\-
toare, cu cea v\zut\ pe cea nev\zut\? Fericit este cel ce deosebe[te [i poate s\
despart\ cu sabia Duhului, care desparte ceea ce este mai mult de ceea ce este mai
pu]in. „El pune sui[uri în inima sa”, dup\ cum spune fericitul David (Psalm 83, 6).
El fuge cât se poate de repede de aceast\ vale a plângerii [i caut\ ceea ce este sus.
Împreun\ cu Hristos el s-a r\stignit lumii, înviaz\ împreun\ cu Hristos [i se înal]\
împreun\ cu Hristos la cer, ca mo[tenire a unei vie]i netrec\toare [i neîn[el\toare,
unde nu mai este nici un [arpe ucig\tor pe drum care urm\re[te c\lcâiul [i al c\rui
cap este zdrobit (Facere 3, 15). 

Ca un crainic cu voce puternic\, de sus, de deasupra noastr\, în aten]ia tu-
turor, David cel men]ionat îi caracterizeaz\ ca oameni grei la inim\ pe cei care
iubesc minciuna, [i acesta ne îndeamn\ frumos c\ nu trebuie s\ ne oprim prea
mult la ceea ce este trupesc (sim]ual) [i s\ nu credem în s\turarea cu hran\ tre-
c\toare [i vin sau c\ întreaga noastr\ fericire p\mânteasc\ st\ în ceea ce se afl\
jos (Psalm 4, 3; 8). Aceea[i idee o arat\ fericitul Miheia când predic\ împotriva
bunurilor aparente, legate de p\mânt, [i declar\: „Apropia]i-v\ de mun]ii ve[nici!
Scoal\-te [i mergi; c\ci nu aici este odihna ta” (Miheia 2, 9). 

Sunt aproape acelea[i cuvinte pe care Domnul [i Mântuitorul nostru le-a spus
când a cerut: „Scula]i-v\, s\ mergem de aici!” (Ioan 14, 31). Cu aceste cuvinte
Iisus nu a chemat numai pe ucenicii din timpul S\u, dintr-un anumit loc, cum s-ar
putea crede, ci atrage cu aceasta ne`ncetat pe to]i ucenicii S\i de pe p\mânt [i de
pe c\ile p\mânte[ti spre cer [i cele cere[ti.

22. S\ auzim, a[adar, de acum înainte Cuvântul! S\ c\ut\m lini[tea noastr\
dincolo! S\ lep\d\m de la noi comorile acestei lumi! S\ ne însu[im ceea ce este
bun în ele. S\ mântuim sufletele noastre prin milostenii. S\ d\m din avutul nostru
s\racilor, ca s\ devenim boga]i dincolo. 

D\-i sufletului ceva, nu numai trupului! D\-i [i lui Dumnezeu ceva, nu numai
lumii! Ia ceva de la pântece [i consacr\ spiritului! R\pe[te ceva din foc [i
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p\streaz\-l în siguran]\, departe de focul mistuitor al iadului! Salveaz\-l de tiran
[i încredin]eaz\-l Domnului! „Împarte o bucat\ în [apte”, adic\ în aceast\ via]\,
„[i chiar în opt” (Ecclesiastul 11, 2), adic\ în via]a care ne va primi mai târziu! 

D\ Celui de la care ai mult! D\ totul Celui ce ]i-a dat totul! Niciodat\ nu vei
întrece în d\rnicie pe Dumnezeu când dai totul [i chiar [i pe tine. A te d\rui lui
Dumnezeu este un dar al lui Dumnezeu ~nsu[i. Oricât de mult po]i jertfi, ceea ce-]i
r\mâne este totdeauna mai mult. {i nimic din ce d\ruie[ti nu-]i apar]ine, c\ci ai
totul de la Dumnezeu. 

Dup\ cum nu este posibil s\ ne dep\[im propria umbr\, c\ci ori de câte ori
mergem înainte ea ne urmeaz\ pe furi[ [i o ia mereu înainte, [i, precum m\rimea
trupului nu se poate ridica peste cap, deoarece acesta ne`ncetat întrece trupul, tot
a[a nu putem nici noi s\-l dep\[im pe Dumnezeu prin darurile noastre, c\ci nu
d\m ceva care nu-I apar]ine; noi nu întrecem d\rnicia Lui.

23. Recunoa[te cine ]i-a dat aceasta ca s\ exi[ti, s\ respiri, s\ gânde[ti, s\-L
cuno[ti pe Dumnezeu – ceea ce este cel mai mult – s\ n\d\jduie[ti împ\r\]ia
cereasc\, punerea pe aceea[i treapt\ cu îngerii, contemplarea m\re]iei care acum
are loc în oglind\ [i în ghicitur\, odat\ îns\ va fi mai deplin\ [i mai bogat\!
Recunoa[te cine ]i-a dat aceasta, ca s\ fii fiu al lui Dumnezeu, mo[tenitor al lui
Hristos – [i ca s\ folosesc un cuvânt îndr\zne] – Dumnezeu ~nsu[i! 

De unde î]i vin toate acestea, cine ]i le-a dat? Sau – ca s\ vorbim de ceea ce
este mai mic [i v\zut – cine ]i-a dat posibilitatea s\ prive[ti frumuse]ea cerului,
schimbarea soarelui, felia lunii, num\rul stelelor, ale celor care se descoper\ aici
[i peste tot, aceea[i armonie [i ordine de lir\, cursul orelor, schimbarea ano-
timpurilor, ciclul anilor, aceea[i împ\r]ire a zilei [i a nop]ii, roadele p\mântului,
briza m\rii, valurile îndep\rtate ale m\rii, uneori dezl\n]uite, alteori lini[tite,
adâncimea râurilor, curen]ii vânturilor? 

Cine ]i-a dat pe de o parte animale spre îmblânzire [i punerea în slujb\, pe de
alt\ parte pentru hran\? Cine te-a numit st\pânitor [i împ\rat peste întreg p\-
mântul? Pentru a nu intra în am\nunte, cine a acordat oamenilor prioritate în
toate? Nu este Cel care acum cere de la tine milostenie în fa]a tuturor [i pentru
to]i? Dup\ ce am primit deja de la El atât de mult, [i a[tept\m înc\, nu trebuie s\
ne ru[in\m c\ nu vrem s\ aducem niciodat\ lui Dumnezeu o singur\ jertf\,
milostenia? 

El ne-a deosebit de animale [i dintre toate creaturile, numai pe noi ne-a
distins cu ra]iune, noi îns\ dorim s\ ne facem animale [i suntem altera]i de
pl\cerea sim]urilor atât de mult [i apuca]i de o astfel de nebunie – sau cum m-a[
putea exprima – încât chiar când avem numai fiertur\ de orz [i t\râ]e, care
probabil n-au fost niciodat\ câ[tigate cinstit, credem c\ suntem oameni mai buni
decât lepro[ii. 

Precum în timpurile str\vechi au trebuit s\ fie da]i pe lâng\ oameni, uria[i,
a[a vrem s\ fim [i noi fa]\ de lepro[i, uria[i [i supraoameni, asemenea unui
Nimrod (Facerea 10, 8) sau neamului lui Enac (Numerii 13, 29), care odinioar\ a
ap\sat pe israeli]i, sau asemenea celor care prin vina lor au nimicit p\mântul prin
potop. În timp ce St\pânul [i Domnul nostru nu se ru[ineaz\ s\ se lase numit
Tat\l nostru, noi nu vrem niciodat\ s\ [tim de cei înrudi]i cu noi.
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24. Prieteni [i fra]i ai mei, noi nu vrem în nici un fel s\ fim administratori r\i
ai bunurilor ce ne sunt încredin]ate, ca s\ nu primim în auz cuvintele lui Petru:
„Ru[ina]i-v\ s\ ]ine]i avere str\in\, imita]i dreptatea lui Dumnezeu [i nici unul nu
va fi s\rac”. În timp ce al]ii au suferit de s\r\cie noi nu vrem s\ ne preg\tim
suferin]e prin adunarea [i p\strarea comorilor! 

C\ci nu trebuie ca Fericitul Amos s\ ne spun\ repro[urile [i amenin]\rile
amarnice: „Când va trece luna nou\ ca s\ putem vinde, c=nd se sf=r[e[te sabatul
ca s\ oferim comoara noastr\ spre vânzare?” (Amos 8, 5) [i nici celelalte cuvinte
prin care profetul d\ drumul mâniei lui Dumnezeu fa]\ de cei ce fac o cânt\rire
mare [i mic\. N-ar trebui ca Fericitul Amos s\ combat\ voluptatea noastr\? C\ci
prisosul produce destr\b\lare. 

N-ar trebui s\ dezaprobe faptul c\ huzurim pe paturi de odihn\ din filde[, ne
ungem cu alifii, ne îndop\m cu vi]ei fragezi [i c\pri]e din p\[une [i aplaud\m
muzica instrumental\ [i înc\ credem c\ acestea au valoare [i stabilitate? Cu toate
acestea profetul nu consider\ înc\ astfel de desf\t\ri ca rele, decât atunci când
tr\ind în bel[ug nu avem mil\ de suferin]ele lui Iosif; în afara lipsei de m\sur\ el
mustr\ lipsa milosteniei (Amos 6, 4-6). 

Vrem s\ ne ferim de o astfel de purtare [i desfrâu, nu vrem a[adar s\
dispre]uim bunurile lui Dumnezeu care sunt atrase în acest fel spre mânie [i
poate l\sa s\ urmeze mânia Sa cu privire la p\cat, ca s\ nu se desf\[oare atât de
repede.

25. Vrem s\ împlinim prima [i cea mai înalt\ lege. Îns\ Dumnezeu trimite
ploaie [i peste cei drep]i [i peste cei p\c\to[i, [i peste to]i r\sare soarele în acela[i
fel. El a preg\tit tuturor celor ce tr\iesc pe p\mânt ]ar\ liber\, izvoare, râuri,
p\duri; p\s\rilor: aerul, vie]uitoarelor acvatice: apa. El a d\ruit din bel[ug tuturor
primul mijloc de existen]\, neconfiscat, ne`ngr\dit prin nici o lege, nem\surat. El
l-a dat tuturor în comun, din bel[ug [i f\r\ re]inere. 

Prin egalitatea darului El a voit s\ eviden]ieze egalitatea creaturilor [i s\
descopere bog\]ia bunurilor Sale. Când îns\ oamenii p\streaz\ cu grij\ deosebit\
aur [i argint, costume moi de prisos [i nestemate, prin care sunt provocate
r\zboaiele, revolu]iile [i cele mai rele tiranii, ridic\ apoi capul în nebunia lor,
vestesc rudelor s\race mila, [i, în lipsa lor de fine]e [i nerozie, refuz\ s\ sprijine
cu surplusul lor nevoia; atunci vor nu o dat\ s\ recunoasc\ faptul c\ s\r\cia ca [i
bog\]ia, a[a-numita libertate, precum [i sclavia [i astfel de idei au avut acces ca
boal\ comun\ o dat\ cu p\catul, ca descoperiri mai târzii ale acestuia în neamul
omenesc. „Dar din început nu a fost a[a” (Matei 19, 8). 

Cu atât mai mult, Cel ce l-a f\cut pe om la început, l-a înzestrat liber [i
independent, supus numai legii poruncilor [i dotat cu bog\]ia desf\t\rii para-
disiace. În primul om El a încredin]at [i a d\ruit aceste daruri restului neamului
omenesc. Numai celui ce ]ine Legea i-au fost acordate libertatea [i bog\]ia. În-
c\lc\rii îns\ i-a urmat s\r\cia [i sclavia.

26. De când invidia, dorin]a de ceart\ [i vicleana putere a [arpelui, care
ne`ncetat s-au furi[at prin atrac]ia sim]urilor spre ispit\, [tie s\ incite pe cele mai
puternice împotriva celor mai slabe, unitatea [i diversitatea sunt sfâ[iate, [i no-
ble]ea naturii este segmentat\ prin c\utarea de avu]ie luând ca ajutor legi
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despotice. Ia seama la unitatea ini]ial\ [i nu la dezmembrarea de mai târziu, la
legea Creatorului [i nu la cea a tiranului! 

Ajut\ cât po]i de mult naturii, mai curând libert\]ii primordiale, ia seama la
tine însu]i, acoper\ ru[inea neamului, sprijin\ pe cei bolnavi, mângâie pe cei ce
sufer\ în nevoi! E[ti s\n\tos [i bogat, atunci alin\ nevoia bolnavului [i celui ce
duce lips\. N-ai c\zut, atunci ajut\ celui aflat în nevoin]\, care a c\zut [i care
tr\ie[te în strâmtorare! E[ti vesel, atunci ajut\ celui nemângâiat. E[ti binecu-
vântat cu bunuri, atunci milostive[te-te de cel care lânceze[te în nefericire! 

Arat\-te Domnului recunosc\tor c\ tu apar]ii acelora c\rora le merge bine [i
nu acelora care au nevoie de binefaceri, încât nu ai nevoie s\ prive[ti la mâini
str\ine, ci al]ii privesc la mâinile acelora! Bel[ugul t\u trebuie s\ existe nu simplu
în avu]ie [i bunuri, ci în evlavie, nu numai în aur, ci [i în virtute, de fapt numai în
aceasta! Caut\ s\ întreci prin binefacere cinstea aproapelui! Imit\ milostivirea lui
Dumnezeu [i vei fi pentru cel ce sufer\ în nevoi un Dumnezeu!25.

27. Prin nimic nu particip\ omul mai mult la Dumnezeu ca prin fapta bun\,
fie c\ unul poate s\ împlineasc\ mai multe fapte bune, iar altul mai pu]ine; dup\
p\rerea mea fiecare face dup\ puterile sale. Dac\ Dumnezeu a creat pe om, [i,
dup\ alungarea sa l-a primit din nou, atunci nu dispre]ui nici tu pe cel c\zut!
Dumnezeu a avut grij\ de omul c\zut cu toat\ milostivirea, prin faptul c\ în afar\
de celelalte i-a dat Legea (lui Moise), profe]ii, [i, mai înainte, ca Judec\tor, legea
nescris\, ca s\-l mustre, s\-l avertizeze, s\-l educe, [i la urm\ S-a dat pe Sine
~nsu[i ca jertf\ de r\scump\rare pentru via]a lumii, a d\ruit apostoli, evangheli[ti,
p\stori [i înv\]\tori, pe lâng\ aceasta vindec\ri, faceri de minuni, întoarcere la
via]\, eliberare de moarte, biruin]\ peste biruin]\, un Leg\mânt provizoriu [i un
Leg\mânt adev\rat, darurile Duhului Sfânt, tainele Noului Leg\mânt. 

Tu îns\ fiind în stare s\ d\ruie[ti chiar fapte bune suflete[ti, c\ci Dumnezeu
te-a f\cut bogat pentru aceasta, dac\ ai voin]\ bun\, nu întrerupe aceasta, pentru a
ajuta celui ce sufer\ în nevoin]\! D\ înainte de toate darurile cele mai necesare
celui ce te roag\ pentru aceasta, dovede[te-te îns\ în orice zi milostiv, înainte de a
fi rugat, împrumut\ cuvântul pentru a-l cere zelos cu dobând\ înapoi, adic\ din
profitul pe care datornicul îl are permanent de la cuvânt, ca s\ cear\ ceva, pentru
ca tu s\ înmul]e[ti pu]in câte pu]in semin]ele vie]ii cre[tine! 

Dac\ nu vrei s\ d\ruie[ti ceea ce este neap\rat necesar, atunci d\ mai pu]in
din ce este necesar [i de mai mic\ importan]\, atât cât dispui! Ajut\, împarte
hrana, d\ruie[te îmbr\c\minte folosit\, d\ medicamente, leag\ r\nile, intereseaz\-te
de întâmpl\ri nefericite, îndeamn\ la r\bdare, `ncurajeaz\, mergi tu însu]i c\tre
oameni! Nu te înjose[ti prin aceasta, nu vei fi molipsit chiar când în mod exa-
gerat oameni însp\imânta]i afirm\ aceasta [i se las\ prin p\l\vr\geal\ nebun\ s\
fie orbi]i, sau mai mult decât atât, se retrag, deoarece pentru starea lor de mo-
le[eal\, lips\ de Dumnezeu [i la[itate au nevoie de scuz\, ca [i când aceasta ar fi
ceva mare [i în]elept. 

Las\-te convins de ra]iune [i de fiii medicilor [i de îngrijitorii care locuiesc
împreun\ cu bolnavii; c\ci, în ciuda îngrijirii bolnavilor, din cauza acestora nu a

25  Sfântul Grigorie îl nume[te în mod repetat pe cre[tin ca eov.Vezi Cuvântarea XIV, 23.
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murit nici unul. Slujirea bolnavilor poate s\ aib\ ceva resping\tor [i însp\imân-
t\tor, tu îns\, slujitor al lui Dumnezeu, care iube[ti pe Dumnezeu [i oameni, nu ai
voie s\ te faci vinovat pentru nimic nevrednic. Încurajeaz\ în credin]\! Milos-
tenia s\ biruiasc\ peste la[itate, frica de Dumnezeu peste team\! Sensibilitatea
cre[tin\ nu are voie s\ cunoasc\ nici o obiec]ie a trupului. 

Nu ai voie s\ dispre]uie[ti pe frate, s\ treci pe lâng\ el, s\ te întorci de la el, ca
[i când ar fi împov\rat, necurat sau altceva de care s\ trebuiasc\ s\ fugi [i pe care
s\ blestemi! El este un m\dular al t\u, chiar dac\ este îndoit la p\mânt de
nenorocire. S\racul î]i este încredin]at ca unui Dumnezeu, chiar dac\ tu po]i s\
treci în grab\ [i mândru pe lâng\ el. Gândul acesta poate probabil s\ te înduplece.
}i s-a dat un model de iubire c\tre aproapele, chiar dac\ [i str\inul (du[manul)
poate s\ te re]in\ s\ urmezi modelul bun. 

28. Oricine c\l\tore[te cu corabia este aproape de naufragiu, [i anume, cu atât
mai mult, cu cât mai îndr\znea]\ este c\l\toria lui. {i cel ce este îmbr\cat cu
trupul este aproape de suferin]ele trupe[ti, [i anume, cu atât mai mult, cu cât mai
drept merge cu pas m\surat [i cu cât mai pu]in ia aminte la cei ce stau în fa]a lui.
Cât timp c\l\tore[ti cu vânt prielnic, este suficient\ mâna pentru naufragiu; cât
timp e[ti norocos [i bogat, ajut\ celor afla]i în suferin]\! 

Nu a[tepta prea mult ca s\ afli de la tine însu]i cât de r\u este s\ fii tratat f\r\
milostivire [i cât de pl\cut este când inimile se deschid celor ce sufer\ în nevoi!
Nu da prilejul ca Dumnezeu s\-[i ridice mâna împotriva celor ce-[i ridic\ seme]i
capul [i trec gr\bi]i pe lâng\ s\raci! Înva]\ din nefericirea aproapelui! D\ pu]in
celui ce are nevoie, nu este pu]in pentru cel care în toate este infirm, dar nu în
ochii lui Dumnezeu, cât timp corespunde mijloacelor tale. 

Dac\ nu ai daruri mari, atunci arat\ bun\voin]\! Dac\ nu ai nimic, atunci
d\ruie[te lacrimile tale! Compasiunea care vine din inimi este o mare lini[tire
pentru cel ce se afl\ în nevoie. Compasiunea sincer\ este o mare u[urare în neno-
rocire. O, omule, omul nu este mai pu]in valoros decât animalul care a c\zut într-o
groap\, despre care î]i porunce[te Legea (Deuteronom 22, 1 [.c.) c\ trebuie scos
afar\, [i, când s-a r\t\cit, trebuie dus înapoi. 

În porunca Legii trebuie s\ fie un sens ascuns, mult mai tainic [i mai adânc,
deoarece în Lege st\ adesea o alt\ idee mai adânc\, atunci nu mi se cuvine mie
s\-l în]eleg, ci Duhului, Care pe toate le cerceteaz\ [i le cunoa[te. În m\sura în care
cuprind [i în]eleg Legea, El vrea ca noi s\ înaint\m de la milostenia dintr-o stare
mic\ spre una mai mare [i mai înalt\. Dac\ milostenia este cerut\ deja fa]\ de
fiin]ele ira]ionale, cât de mare trebuie s\ fie îns\ iubirea fa]\ de cei ce împart cu
noi neamul [i cinstea!

29. Ra]iunea, Legea [i to]i oamenii a[eza]i ne cheam\ la milostenie, c\ci ace[tia
pre]uiesc mai mult faptul de a face binele decât de a-l primi, [i voiesc mai de-
grab\ s\ fac\ milostenie, decât s\ fac\ câ[tig. Ce spui tu despre monahii no[tri?
Nu vreau s\ vorbesc despre cei ce stau în afar\, care n\scocesc zei ce trebuie s\
reflecte pe st\pânitorul patimilor lor [i care îi arat\ lui Kerdoos primul loc, [i
ceea ce este mai r\u, stabilesc aici [i acolo c\ trebuie s\ fie jertfi]i oameni anu-
mitor demoni [i consider\ cruzimea ca serviciu divin, [i nu numai c\ se bucur\ de
astfel de jertfe, ci ca preo]i p\c\to[i [i slujitori ai p\catului atribuie bucuriile
acestea zeilor lor. 
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Este de plâns faptul c\ între noi chiar exist\ oameni care sunt atât de departe
de a avea mil\ de cei ce caut\ un c\min [i a le ajuta, [i cu atât mai mult, le fac
repro[uri amarnice [i îi împov\reaz\. Ei fac o p\l\vr\geal\ de[art\ [i nebun\; cu-
vintele lor sunt din p\mânt. Vorbesc în aer [i nu c\tre urechile în]eleg\toare ale
oamenilor care sunt obi[nuite s\ aud\ înv\]\turi divine. 

Ei îndr\znesc s\ explice: „Aceia au de la Dumnezeu nenorocirea lor, noi
avem norocul nostru de la Dumnezeu. Cine sunt eu s\ desfiin]ez hot\rârea lui
Dumnezeu [i s\ am voie s\ apar mai bun decât Dumnezeu? Se cuvine ca ei s\
aib\ boala lor, nefericirea [i nenorocirea lor” (Isaia 29, 4). Numai atunci când
consider\ necesar s\ opreasc\ obolurile lor [i s\ se veseleasc\ despre neferici]i,
vor s\ fie prieteni ai lui Dumnezeu. 

C\ nu se gândesc cu adev\rat la faptul c\ norocul le vine de la Dumnezeu,
rezult\ clar din cuvânt\rile lor. Cine ar putea s\ judece în felul acesta despre
s\raci, dac\ ar fi con[tient c\ Dumnezeu este Cel care i-a dat bog\]ia? Cine [tie c\
a primit ceva de la Dumnezeu îl folose[te în sensul dat lui de Dumnezeu.

30. Nu s-a stabilit înc\ dac\ o nefericire este dat\ de Dumnezeu, atâta timp
cât materia, ca de exemplu un râu, poate fi cauza îns\[i a dezordinei. Cine poate
[ti dac\ unul este pedepsit datorit\ p\catului sau dac\ altul este ridicat pentru c\
câ[tig\ laud\, dac\ unul nu ajunge cu atât mai mult sus datorit\ r\ut\]ii lui, în
timp ce cel\lalt este lovit datorit\ virtu]ii lui? 

Unul are voie s\ urce mai mult, ca s\ se poat\ dezvolta mai întâi toat\ starea
sa de p\cat precum o boal\, ca s\ cad\ mai r\u [i s\ primeasc\ pedeaps\ cu mai
mult\ dreptate. Împotriva a[tept\rilor cel\lalt este lovit, ca s\ fie f\cut pur
precum aurul în cuptorul de topit [i cur\]it de gre[alele lui, dac\ are câteva; c\ci
dup\ câte am auzit nici un copil nu este curat de pat\ chiar când apare cur\]it.
Orice adev\r plin de tain\ îl g\sesc în Scrierea sfânt\. 

Am ajunge îns\ prea departe ca s\ enumer\m toate descoperirile Duhului
care m\ înva]\ taina aceasta. „Cine ar putea num\ra nisipul m\rii, pic\turile de
ploaie [i zilele veacului?” (Ecclesiasticul 1, 2). Cine ar putea p\trunde adâncimea
în]elepciunii care se descoper\ peste tot, cu care Dumnezeu a creat totul [i con-
duce totul dup\ cum vrea [i gânde[te? 

Este de ajuns s\ arat minunându-m\ cu fericitul Apostol nep\trunsul [i necu-
prinsul în]elepciunii Sale: „O, adâncul bog\]iei [i al în]elepciunii [i al [tiin]ei lui
Dumnezeu! Cât sunt de necercetate judec\]ile Lui [i cât de nep\trunse c\ile Lui!
C\ci cine a cunoscut gândurile Domnului?” (Romani 11, 33-34). Pentru a spune
împreun\ cu Iov, „cine a p\truns pân\ la limitele cele mai din afar\ ale în]elepciunii
Sale?” (Iov 15, 8). „Cine este în]elept [i va în]elege aceasta?” (Osea 14, 10). Nu va
m\sura el Nem\suratul cu m\sur\ ne`ndestul\toare?

31. În judecata lor despre fericire [i nefericire al]ii pot s\ fie îndr\zne]i, te-
merari – ar fi fost bine dac\ nu s-ar fi n\scut! – din partea mea eu nu îndr\znesc
s\ explic la modul general nefericirea p\mânteasc\ ca urmare a p\catului, [i
prosperitatea p\mânteasc\ ca urmare a virtu]ilor. Se întâmpl\ fire[te ocazional [i
are însemn\tatea sa ca atunci când celor p\c\to[i le merge r\u p\catul s\ fie
limitat, [i virtutea s\ creasc\ când cei buni au noroc. 

Nu întotdeauna [i nu în mod general, ci în viitor unii primesc pre]ul luptei
pentru virtu]ile lor, al]ii pedepsele meritate pentru p\catele lor. „Unii – astfel
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înseamn\ aceasta – vor învia spre învierea vie]ii, iar al]ii spre învierea judec\]ii”
(Ioan 5, 29). Pe p\mânt rela]iile sunt altfel, aici st\pâne[te o alt\ ordine, chiar
dac\ toate drumurile arat\ spre lumea de dincolo. Ceea ce nou\ ne apare ca lips\
de ordine, în Dumnezeu prime[te f\r\ excep]ie ordine. 

Este precum în trup cu organele exterioare [i interioare, mari [i mici, sau
precum cu ridic\rile [i coborârile p\mântului; diversitatea rela]iilor, în care p\r]ile
stau unele cu altele, d\ frumuse]e [i treze[te sensibilitatea estetic\. Materialul pre-
lucrat de un me[te[ugar este mai întâi f\r\ form\ [i chip, el devine îns\ o oper\
artistic\ atunci când reprezint\ ceva. Când privim frumuse]ea deplin\ a unei
opere în]elegem [i ne l\s\m instrui]i. Dumnezeu nu este în ac]iune atât de lipsit
de plan ca noi; de aceea lucr\rile Sale nu sunt f\r\ ordine, îns\ nou\ ne lipse[te
în]elegerea în logica ei (a ordinii divine, n.n.).

32. Pentru a ilustra printr-o compara]ie starea noastr\ sufleteasc\ bolnav\,
noi suntem asemenea celor ce sunt cuprin[i de r\u de mare [i de ame]eal\, care
afirm\ c\ totul se învârte, în timp ce numai ei în[i[i se învârt. A[a se întâmpl\
acelora de care vorbim. Când anumite evenimente le provoac\ ame]eala, nu vor
s\ admit\ c\ Dumnezeu este mai în]elept decât ei. 

Datoria lor ar fi sau s\ cerceteze cu osteneal\ motivul mai adânc, c\ci poate
c\utarea obositoare este r\spl\tit\, sau s\ se odihneasc\ prin sfatul celor care au
mai mult\ în]elepciune [i Duh decât ei, c\ci aceasta este un dar al harului [i
cunoa[terea nu a fost dat\ tuturor, sau în sfâr[it s\-[i câ[tige cunoa[terea prin
cur\]ia vie]ii [i s\ cear\ în]elepciune de la adev\rata În]elepciune. În nebunia lui,
îns\, fiecare se opre[te la ceea ce este apropiat [i se face în]elept (afirmând, n.n.)
c\ în lume st\pâne[te ira]ionalitatea; ei nu în]eleg îns\ ra]iunea. 

Ei sunt în]elep]i în lipsa lor de în]elepciune, sau mai mult, datorit\ în]elep-
ciunii lor prea mari sunt – pentru a m\ exprima astfel – neîn]elep]i [i ira]ionali. De
aceea unii au afirmat c\ ar exista o întâmplare [i un destin orb. Orbi adev\ra]i, idei
inventate de întâmplare! Ei cred într-o st\pânire oarb\, constrâng\toare, a conste-
la]iilor, care conduc via]a noastr\ dup\ voin]a lor, adic\ cu necesitate. Ei accen-
tueaz\ constela]iile planetelor [i a stelelor fixe [i o mi[care care st\pâne[te totul. 

Înv\]ând prin ideile lor, s\rmanul neam omenesc al]ii au c\utat s\ aduc\ prin
aceasta mai aproape inaccesibilul [i necuprinsul providen]ei, încât au f\cut
distinc]ii în înv\]\turi [i rela]ii. Unii au condamnat providen]a la mare s\r\cie în
timp ce acceptau c\ ceea ce este deasupra noastr\ este condus\ de ea, dar s-au în-
doit s\ extind\ providen]a de care avem nevoie asupra noastr\, ca [i cum s-ar fi
temut c\ ar putea s\-l fac\ pe Binef\c\tor bun dac\ i-ar atribui prea multe binefa-
ceri sau Dumnezeu ar putea s\ oboseasc\ dac\ s-ar dovedi bun fa]\ de foarte mul]i.

33. Totu[i s\-i l\s\m pe ace[tia deoparte, precum am spus, deoarece Scriptura
i-a respins cu cuvintele: „Inima lor cea nesocotit\ s-a întunecat. Zicând c\ sunt
în]elep]i, au ajuns nebuni. {i au schimbat slava lui Dumnezeu Celui nestric\cios”
(Romani 1, 21), deoarece au necinstit cu afirma]ii întunecate providen]a care st\-
pâne[te totul. 

Noi îns\ nu vrem s\ n\scocim astfel de lucruri ciudate, deoarece ca fiin]e
ra]ionale [i cinstitori ai ra]iunii în]elegem logica, nici nu vrem s\ primim credin]a
acelor oameni, chiar dac\ limba lor poate s\ expun\ iscusit afirma]ii [i înv\]\turi
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neroade [i s\ ac]ioneze atr\g\tor prin noutate. Cu atât mai mult vrem s\ credem
c\ Cel ce a creat [i a f\cut totul este Dumnezeu. Cum ar putea deci exista uni-
versul dac\ nu este Unul Cel care i-a dat fiin]\ [i ordine? 

Vrem, de asemenea, s\ credem în providen]a Sa care ]ine laolalt\ universul [i
îl une[te, c\ci Creatorul trebuie s\ se îngrijeasc\ de opera Sa. Dac\ îns\ universul
ar putea s\ fie sus]inut de simpla întâmplare, ar însemna c\ lipsindu-i ordinea,
materia s-ar descompune imediat în resturi precum o corabie cuprins\ de furtun\
[i s-ar întoarce în vechiul gol. 

Vrem s\ ]inem strâns la faptul c\ înainte de toate via]a noastr\ este condus\
de Creatorul nostru sau – dac\ expresia î]i place mai mult – de Cel ce ne-a format,
chiar dac\ via]a noastr\ se desf\[oar\ prin contraste ce probabil de aceea ne
r\mân ne`n]elese ca s\ conduc\ ne[tiin]a noastr\ la admira]ia În]elepciunii celei
mai înalte. C\ci tot ceea ce este cuprins u[or este [i u[or dispre]uit, în timp ce ceea
ce este deasupra noastr\ g\se[te cu atât mai mult admira]ie, cu cât mai greu este
s\-l ajungi, [i tot ceea ce se sustrage cerin]ei noastre treze[te dorin]a.

34. De aceea nu vrem s\ admir\m pe orice om s\n\tos, îns\ nici s\ dispre]uim
pe cel bolnav. Nu vrem s\ fim dependen]i de împ\r\]ia trec\toare mai mult decât
este drept, s\ ne d\ruim cu inima la ceea ce este trec\tor, deformând cu ceea ce
este trec\tor în bun\ m\sur\ o parte a sufletului. Nu vrem s\ urm\rim s\r\cia ca [i
când ar fi ceva cu totul dezgust\tor [i demn de blestemat sau ca [i când ar trebui
v\zut în ea o lips\ pe care ar trebui s-o urâm. 

Vrem s\ înv\]\m s\ dispre]uim o s\n\tate necugetat\, al c\rei fruct este p\catul,
[i s\ cinstim o boal\ sfânt\; vrem s\ pre]uim pe cei ce au biruit în suferin]\ [i s\
ne gândim c\ în suferin]e poate fi ascuns un Iov care este mai venerabil decât
oamenii s\n\to[i, chiar dac\ a trebuit s\-[i r\zuiasc\ r\nile sale [i s\ rabde zi [i
noapte sub cerul liber, constrâns de boal\, so]ie [i de prieteni. Vrem s\ respingem
împ\r\]ia nedreapt\, care este vinovat\ c\ bogatul pe drept sufer\ în fl\c\ri [i se
roag\ pentru o pic\tur\ de ap\ spre r\corire (Luca 16, 24). Vrem s\ l\ud\m s\-
r\cia recunosc\toare [i în]eleapt\; ea l-a salvat pe Laz\r [i cu lini[te l-a a[ezat în
sânul lui Avraam. 

35. Caritatea [i milostenia fa]\ de cei lipsi]i îmi apare ca necesar\ pentru a
aduce la t\cere pe cei nemilo[i [i pentru a nu l\sa biruin]a cuvânt\rilor necugetate
care ar ridica cruzimea împotriva noastr\ chiar la rang de lege. Trebuie s\ fim
mult mai aten]i în fa]a trebuin]elor [i a tuturor exemplelor. Cum sun\ trebuin]ele
lor? Fa]\ de ceea ce trebuie s\ lua]i aminte, ele sunt mereu unele [i acelea[i. 

C\ci dup\ ce [i-au prezentat cererea lor cu privire la s\raci, oamenii de duh
[i-au schimbat cererea lor. Nu c\ unii au dat porunc\ [i al]ii nu, nici c\ unii au
accentuat în acela[i fel mai mult [i al]ii mai pu]in, ca [i când nu ar fi vorba de o
lege însemnat\ [i de o necesitate care se impune. 

Cu atât mai mult to]i au pronun]at-o cu aceea[i intensitate ca prima sau ca
una din primele cereri, când în forma avertismentelor, când în cea a amenin-
]\rilor [i a mustr\rilor; uneori cei ce [i-au f\cut datoria au l\udat, pentru ca prin
imboldurile lor persistente s\ fac\ activ\ cererea lor. „Pentru necazul s\racilor [i
suspinul nenoroci]ilor, acum M\ voi scula, zice Domnul” (Psalm 11, 5). Cine nu
ar putea s\ se team\ de Domnul când se scoal\? „Scoal\-Te, Doamne, Dumne-
zeul Meu! Înal]\-se mâna Ta! Nu uita pe s\racii T\i!” (Psalm 9, 33). 
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Vrem s\ st\m siguri în fa]a acestei în\l]\ri, nu vrem s\ râvnim s\ vedem cum
se înal]\ mâna Sa împotriva celor nesupu[i, [i cât de greu se sprijin\ pe cei
împietri]i la inim\. „N-a uitat strig\tul s\racilor” (Psalm 9, 12). „C\ nu pân\ în
sfâr[it va fi uitat s\racul” (Psalm 9, 18). „Ochii Lui spre s\rac privesc, genele Lui
cerceteaz\ pe fiii oamenilor” (Psalm 10, 4). Privirea cu ochii larg deschi[i este
mai important\ [i mai puternic\; privirea printre gene este mai lipsit\ de im-
portan]\ [i mai mic\.

36. Cineva ar putea îns\ obiecta c\ aceste cuvinte ar fi spuse în favoarea celui
care ar trebui s\ sufere nedreptatea în s\r\cie [i lips\. Probabil. Cu toate acestea
las\-te mi[cat spre milostenie prin urm\toarea chibzuin]\! Dac\ acelora se
întâmpl\ o astfel de nedreptate, grija lui Dumnezeu este mare; dac\ aceia experi-
menteaz\ binele, mul]umirea lui Dumnezeu, evident, este înc\ mai mare. Dac\
cel care-l dispre]uie[te pe un s\rac sup\r\ pe Creatorul spre mânie (În]elepciunea
lui Solomon 17, 5), atunci cinste[te pe Creatorul cel ce are grij\ de crea]ia Sa. 

Când auzi cuvântul Scripturii: „S\racul [i bogatul tr\iesc unul lâng\ altul; pe
amândoi i-a creat Domnul” (Pildele lui Solomon 22, 2), atunci nu-]i este îng\duit
s\ crezi c\ Dumnezeu l-ar fi creat pe unul s\rac [i pe altul bogat, ca prin aceasta s\
te ridici mai mult peste cel s\rac. C\ci nu este stabilit c\ acea deosebire vine de la
Dumnezeu. Cu at=t mai mult amândoi sunt în acela[i fel crea]iile lui Dumnezeu –
astfel vrea s\ spun\ Scriptura – chiar dac\ rela]iile lor exterioare pot fi diferite.

 Las\-te mi[cat de aceast\ chibzuire c\tre milostenie [i iubire de frate! În timp
ce prima parte (a cuvintelor Scripturii) te-ar putea face mândru, a doua idee
trebuie s\ te smereasc\ [i s\ te fac\ modest. Scriptura arat\ mai departe: „Cine se
milostive[te de s\rac împrumut\ Domnului cu dobând\” (În]elepciunea lui
Solomon 19, 14). Cine ar putea s\ resping\ un astfel de dator, care între timp d\
împrumutul cu dobând\? Din nou st\ scris: „Prin milostivire [i credin]\ te cur\]i
de p\cate” (În]elepciunea lui Solomon 15, 27).

37. De aceea s\ ar\t\m milostenie pentru a fi cur\]i]i! Cu planta aceasta mic\
[i frumoas\ vrem s\ înl\tur\m necur\]ia [i petele sufletului. Vrem s\ devenim albi
ca lâna, ca z\pada, dup\ milostenia pe care am dovedit-o. Vreau s\ prezint înc\ o
idee mi[c\toare: Dac\ nu ai nici un picior frânt, nici o vân\taie, nici o ran\
inflamat\ [i sufletul nu sufer\ de lepr\ [i nu ai nici o eczem\ care las\ s\ se
în]eleag\ sau s\ arate lepra, care atunci când Legea a declarat-o repede curat\
(Levitic 13 [i 14) a avut nevoie totu[i de viitorul Mântuitor, cutremur\-te totu[i
cu venera]ie în fa]a Celui ce a fost r\nit [i batjocorit pentru noi! 

În venera]ie tu vei fi îns\ cutremurat dac\ te ar\]i bun [i milostiv fa]\ de om
care este m\dular al lui Hristos. Dac\ totu[i tâlharul [i tiranul sufletelor noastre
te-a maltratat într-un fel, fie c\ ai coborât de la Ierusalim la Ierihon, sau pentru c\
te-a g\sit ne`narmat [i nepreg\tit, încât po]i s\ spui pe drept cuvânt: „împu]itu-s-au
[i au putrezit r\nile mele, de la fa]a nebuniei mele” (Psalm 37, 5), dac\ a trebuit
s\ fii atât de r\u încât nu o dat\ s\ cau]i vindecare necunoscând deloc drumul
spre îns\n\to[ire, atunci este într-adev\r r\u în privin]a r\nilor tale [i nenorocirea
ta se adânce[te. 

Dac\ îns\ nu e[ti cu totul pierdut [i ai n\dejde în vindecare, atunci mergi la
medic, roag\-L [i vindec\ r\nile prin r\ni; câ[tig\ asem\n\torul prin asem\n\tor,
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[i anume vindec\ ceea ce este mai mare prin ceea ce este mai mic! Domnul va
vorbi sufletului t\u: „Mântuirea ta sunt Eu!” (Psalm 34, 3), „credin]a ta te-a
ajutat” (Matei 9, 22) [i „Iat\ c\ te-ai f\cut s\n\tos” (Ioan 5, 14). El î]i va spune
toate aceste cuvinte mângâietoare numai când vede c\ tu ai o inim\ pentru cei
afla]i în nevoin]\.

38. Domnul spune: „Ferici]i cei milostivi c\ aceia se vor milui” (Matei 5,
17). Milostenia nu este cea mai mic\ dintre fericiri. {i „fericit cel care caut\ la

s\rac [i la s\rman” (Psalm 40, 1). [i „fericit este b\batul care se îndur\ [i d\”
(Psalm 111, 5). {i „toat\ ziua dreptul miluie[te [i împrumut\” (Psalm 36, 26). 

S\ smulgem binecuvântarea c\tre noi, s\ fim numi]i ra]ionali, s\ fim blânzi!

Chiar noaptea nu trebuie s\ te întrerup\ în facerea de bine. Nu spune: „revino,
mâine î]i voi da!” (Pildele lui Solomon 3, 28). Nimic s\ nu apar\ între inten]ie [i

realizarea faptelor bune! Singur\ milostivirea nu sufer\ nici o amânare. „Împarte
pâinea ta cu cel fl\mând, condu pe s\rmanii f\r\ ad\post în casa ta” (Isaia 58, 7).

{i anume cu buna dispozi]ie de a ajuta! C\ci aceasta înseamn\: „cine miluie[te s\
o fac\ cu bucurie!” (Romani 12, 8). 

Prin buna dispozi]ie de a ajuta se dubleaz\ valoarea faptei tale bune. Ceea ce

este f\cut cu sil\ [i am\r\ciune duce la lipsa prieteniei [i amabilit\]ii. Faptele
bune trebuie s\ provoace bucurii [i nu lacrimi. „Dac\ tu – cum se spune – iei

c\tu[ele” (Isaia 58, 6) [i nu e[ti preten]ios, adic\ nu mic [i sensibil, nu mânios [i
ursuz, ce vei secera? Ceva mare [i minunat! Plata ta este minunat\ [i bogat\.

„Diminea]a se va ivi lumina ta [i t\m\duirea ta va veni repede” (Isaia 58, 8). Cine

nu-[i dore[te lumin\ [i t\m\duire?

39. M\ impresioneaz\ punga pe care a l\sat-o Hristos s\ fie dus\ (Ioan 12, 6;
13, 9) [i prin care El ne cheam\ la grija fa]\ de s\raci, pe lâng\ aceasta

comportamentul unanim al lui Pavel [i Petru, prin care fiecare a mers în propo-
v\duirea Evangheliei pe propriul s\u drum, care îns\ au avut în comun grij\ fa]\

de s\raci, în sfâr[it des\vâr[irea ucenicului (bogat), care dup\ sfatul (lui Hristos)
a trebuit s\ arate în ea c\ d\ [i d\ruie[te ceea ce este bun oamenilor (Matei 19, 21). 

Crezi probabil c\ iubirea de aproapele este dup\ libertatea fiec\ruia, [i nu

datorie, c\ este numai sfat, [i nu porunc\? Eu am avut aceea[i dorin]\ [i aceea[i
p\rere26. Cu toate acestea m-a însp\imântat mâna stâng\ (a dumnezeiescului

Judec\tor), caprele [i cuvintele de pedeaps\ pe care Judec\torul le-a spus lor; ei
nu erau judeca]i pentru furt sau tâlh\rie în templu, sau adulter, sau pentru

înc\lcarea unei alte porunci, ci pentru c\ nu i-au slujit lui Hristos ce sufer\ în
nevoi (Matei 25, 31).

40. Dac\ vre]i s\ m\ auzi]i acum, slujitori, fra]i [i mo[tenitori ai lui Hristos,
cât este înc\ timp vrem s\ vizit\m pe Hristos, s\ vindec\m pe Hristos, s\ hr\nim
pe Hristos, s\ îmbr\c\m pe Hristos, s\ ad\postim pe Hristos, s\ cinstim pe

26 Deoarece mai înainte a tr\it în singur\tate, departe de oameni, Sfântul Grigorie nu a
putut s\ împlineasc\ cu totul porunca iubirii de aproapele. El a preferat atunci contempla]ia
(ewriva) faptei (pràxi). Vezi mai sus cap. 6.
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Hristos, dar nu prin osp\], precum au f\cut câ]iva, nu precum Maria cu miruri
(Luca 7, 37; Ioan 12, 3), nu simplu printr-un mormânt precum Iosif din Ari-
mateea (Ioan 19, 38), nu prin daruri pentru înmormântare precum Nicodim (Ioan
19, 39), care era un cre[tin sfânt, nu cu aur, t\mâie [i smirn\, cum au f\cut aceasta
magii, înainte de cei numi]i mai sus. 

Pentru c\ St\pânul lumii vrea mil\ [i nu jertf\ (Matei 9, 13), [i pentru c\
milostenia are valoare mai mare decât mii de miei, vrem s\-I ar\t\m milostenie
în cei ce sufer\ lipsa [i care ast\zi sunt întin[i la p\mânt, pentru ca atunci când va
trebui s\ ne desp\r]im de aici s\ fim primi]i în loca[urile ve[nice în Hristos,
Domnul nostru, C\ruia este slava în vecii vecilor. Amin! 

Trad. din lb. greac\ de Lect. Dr. Vasile CRISTESCU


