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Cuvântarea a XV-a. În cinstea Macabeilor

(P.G. 35, 911-934)

Sfântul Grigorie de Nazianz

1. Cum este cu Macabeii? Ast\zi este s\rb\toarea lor. Ei nu sunt cinsti]i de
mul]i, deoarece lupta lor nu are loc în timpul de dup\ Hristos. Totu[i merit\ s\ fie
cinsti]i de to]i c\ci au suferit pentru credin]a P\rin]ilor. Dac\ au ajuns la martiriu
înainte de Patimile lui Hristos, pentru care au fost gata, ar fi putut s\-L urmeze [i
dac\ ar fi fost prigoni]i dup\ Hristos [i moartea Lui prin care s-a dat pentru noi!
Dac\ s-au ar\tat plini de virtute, f\r\ s\ aib\ acest model înainte, nu s-ar fi
descoperit mai str\lucit noble]ea lor sufleteasc\ în cazul în care ar fi avut mo-
delul acesta în p\timirea lor? Pentru mine [i pentru to]i iubitorii de Dumnezeu,
înv\]\tura este foarte clar\, plin\ de tain\ [i adânc\: cei ce au tr\it înainte de
venirea lui Hristos au dobândit des\vâr[irea numai pe baza credin]ei în Hristos.
Chiar dac\ Logosul a putut s\ fie vestit mai târziu la timpul stabilit, El S-a
descoperit totu[i mai înainte celor cura]i, dup\ cum reiese din faptul c\ deja
înaintea Lui mul]i au fost cinsti]i.

2. Nu avem voie a[adar s\ respect\m mai pu]in pe cei ce au tr\it înainte de
Cruce. Dimpotriv\, ace[tia merit\ mai mult lauda noastr\ [i se cuvine ca noi s\-i
cinstim prin cuvinte dac\ au tr\it în conformitate cu Crucea. Prin aceasta cinstea
lor nu trebuie m\rit\, c\ci cum ar fi posibil a[a ceva atâta timp cât fapta lor este
r\spl\tit\ cu cinstea? Cei ce cânt\ lauda lor trebuie cu atât mai mult s\ g\seasc\
cinstea [i cei ce aud lauda lor s\ urmeze virtu]ile lor încuraja]i de amintirea fa]\
de ei pentru a se face asemenea cu ei. Cine au fost Macabeii, de unde proveneau
[i care era c\l\uzirea [i educa]ia care i-au condus spre o astfel de virtute [i cinste
`ncât sunt s\rb\tori]i festiv în fiecare an, g\sind în inimile tuturor o cinste înc\ [i
mai mare decât cea de care se împ\rt\[esc în exterior, despre aceasta d\ expli-
ca]ie celor doritori de înv\]\tur\ [i plini de râvn\ cartea Macabeilor. Aceea[i carte
înva]\ st\pânirea ra]iunii peste patimi [i hot\rârea liber\ între virtute [i p\cat.
Cartea con]ine atât luptele Macabeilor, cât [i m\rturii ale altor câ]iva oameni. M\
mul]umesc cu primele.

3. Precum {tefan, dup\ Hristos, a[a este înainte de Hristos, Eleazar (II Ma-
cabei 6, 18), men]ionat în carte, prima jertf\. El a fost un preot în vârst\,
înc\run]it în ani [i în cunoa[tere. Mai întâi a oferit jertfe [i rug\ciuni pentru
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popor, apoi s-a jertfit el însu[i ca jertf\ cea mai deplin\ lui Dumnezeu pentru a
cur\]i întreg poporul. A fost un model demn de lupt\. Atât cuvântarea cât [i
t\cerea sa au fost un îndemn. Pe cei [apte fii (spirituali) ai s\i (II Macabei, 7),
rodurile educa]iei sale i-a adus ca „jertf\ vie, sfânt\, binepl\cut\ lui Dumnezeu”
(Romani 12, 1), ce a fost mai str\lucit\ [i mai curat\ decât orice jertf\ a Legii.
Este drept [i acceptabil ca meritul faptelor fiilor s\ fie atribuit tat\lui. Au fost fii
viteji, foarte buni, descenden]i nobili ai unei mame nobile, ap\r\tori ambi]io[i ai
adev\rului, prea mari pentru timpurile unui Antioh, adev\ra]i ucenici ai Legii
mozaice, observatori con[tiincio[i ai datinei str\bune. Num\rul lor era v\zut la
evrei ca sfânt, cinstit în amintirea odihnei (lui Dumnezeu). Ei n\zuiau numai spre
Unul, privirea lor era îndreptat\ numai spre Unul. Au cunoscut numai un drum al
vie]ii: moartea din iubirea fa]\ de Dumnezeu. Au fost fra]i dup\ suflet ca [i dup\
trup. Era minunat cum se invidiau pentru moarte. Doreau chinurile ca avizi dup\
o comoar\. Au mers spre primejdie din iubire pentru educatorul lor, Legea.
Spaima lor fa]\ de chinurile martirice gata s\ fie aplicate nu a fost atât de mare ca
dorin]a lor dup\ cele care amenin]au. Ei se temeau c\ tiranul ar putea s\ înceteze
pedeapsa [i câ]iva dintre ei ar putea s\ r\mân\ ne`ncorona]i, desp\r]i]i de fra]ii lor
împotriva voin]ei lor [i s\ poarte o biruin]\ nefericit\, lipsit\ de suferin]\.

4. Mama lor era curajoas\ [i nobil\, iubea atât pe copii cât [i pe Dumnezeu.
Cu totul unic\ a fost suferin]a sufletului ei de mam\. Ea nu a fost cuprins\ de
mil\ datorit\ suferin]ei copiilor ei, ci se îngrijora c\ ei nu ar putea suferi. Mai
mare decât dorul dup\ cei ce au sfâr[it via]a i-a fost dorin]a ca cei ce au r\mas s\
le poat\ urma celorlal]i. Cuvintele ei erau mai mult pentru ace[tia decât pentru
cei mor]i. Lupta unora era înc\ nehot\rât\, în timp ce sfâr[itul celorlal]i sigur. Pe
unii ea îi d\duse deja lui Dumnezeu, în timp ce trebuia s\ se îngrijoreze pentru
primirea celorlal]i de c\tre Dumnezeu. Un suflet tare în trup feminin! Un spirit
de jertf\ minunat [i un curaj de erou! Dac\ am voie s\ spun, mai mare era jertfa ei
decât cea a lui Avraam, c\ci Avraam a jertfit liber numai un fiu, care era înainte
de toate singurul n\scut [i f\g\duit spre care ar\ta [i f\g\duin]a, care – mai mult
decât atât – este început [i r\d\cin\ nu numai al poporului, ci ca atare [i jertf\.

Mama fiilor lui Macabei îns\ a afierosit întreaga ceat\ a fiilor ei lui Dum-
nezeu. Ea a întrecut maicile [i preo]ii prin faptul c\ jertfele ei [i-au dorit masa de
sacrificiu, au fost jertfe ra]ionale [i s-au gr\bit spre altarul de jertf\. Ea ar\ta spre
pieptul ei amintind c\ au fost crescu]i de ei, ar\ta implorând p\rul c\runt [i vârsta
ei, îns\ nu pentru a câ[tiga pe fiii ei la via]\, ci pentru a-i încuraja la suferin]\,
deoarece ea considera ca pericol nu moartea, ci amânarea. Nimic nu a putut s\ o
aplece, s\ o înduplece sau s\ o descurajeze: nici funiile pentru dislocarea
membrelor, nici ro]ile în[iruite, nici securile, nici tor]ionarii, nici vârfurile de fier
ale cuielor, nici s\biile ascu]ite, nici cazanele fierbin]i, nici focul arz\tor, nici
tiranul amenin]\tor, nici masa poporului, nici zbirul constrâng\tor, nici prive-
li[tea lor, nici membrele sfâ[iate, nici carnea rupt\, nici ]â[nirile de sânge, nici
tinere]ea nimicit\, nici spaimele prezente, nici am\r\ciunea. {i ceea ce este de
altfel cel mai greu în astfel de rela]ii, anume cursul încet al torturilor, a fost
pentru ea cel mai u[or; ea a avut bucuria ei în aceast\ priveli[te. Nu numai modul
diferit al chinurilor care în întregime au fost dispre]uite de ei ca un singur chin de
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c\tre unul singur, ci cuvânt\rile diferite ale tiranului, care uneori batjocorea,
alteori amenin]a sau lingu[ea, au provocat amân\ri ale martiriului, c\ci el a pus
totul în mi[care pentru a ajunge la ceea ce spera.

5. În ceea ce prive[te r\spunsurile pe care fiii le d\deau tiranului erau, în
acela[i timp, atât de în]elepte [i curajoase, încât toate cuvintele cinstite ale tuturor
celorlal]i sunt ne`nsemnate fa]\ de vitejia lor [i vitejia tuturor celorlal]i era mic\
fa]\ de în]elepciunea care vorbea prin cuvintele fra]ilor, încât de acum înainte
numai lor le este propriu s\ sufere astfel [i în acela[i timp s\ r\spund\ atât de
în]elept la amenin]\rile tiranului [i la chinurile folosite, de care n-au fost r\pu[i
nici fiii curajo[i, nici mama mai curajoas\. Mama i-a întrecut pe to]i [i, unind
curajul cu iubirea, s-a f\cut pe sine jertf\ cinstit\ a mor]ii pentru fiii ei, deoarece
le-a urmat în moarte celor mor]i. {i cum a fost cuvântarea pentru cei mor]i pe
care ea a ]inut-o? Chiar dac\ cuvintele pe care fiii le-au spus în fa]a tiranului au
putut fi în]elese ca frumoase dep\[ind totul în frumuse]e, deoarece erau armele
lor cu care l-au doborât la p\mânt pe tiran, mult mai cinstite îns\ au fost cu-
vintele mamei, care mai întâi au fost cuvinte de aten]ionare [i apoi cuvinte de
înmormântare. Care au fost atunci cuvânt\rile fiilor? Este bine s\ v\ aminti]i de
ei în m\sura în care astfel de timpuri vin din nou, având un model de lupt\ [i
cuvinte care apar]in martirilor. Cuvintele lor erau deosebite de cuvintele tiranului
sau a artei tor]ionarilor sau râvnei sufletelor. S\-i l\s\m s\ vorbeasc\: „O, Antioh
[i voi to]i care sta]i aici, Dumnezeu este singurul nostru Împ\rat, de Care suntem
crea]i [i spre Care ne re`ntoarcem. Moise este singurul nostru legiuitor pe care
nu-l vom t\g\dui [i dispre]ui, deoarece virtutea sa l-a condus în multe pericole [i
el a f\cut multe minuni; noi nu am face aceasta chiar dac\ un alt Antioh ne-ar
amenin]a cu ceva mai r\u decât tine. Cunoa[tem numai o arm\, respectarea Legii
[i înt\rirea ei, care este zidul nostru. Singura noastr\ m\re]ie este ca de dragul
acestor suferin]e s\ acord\m mai pu]in\ aten]ie vreunei glorii. Singura noastr\
bog\]ie sunt comorile pe care le n\d\jduim. Cel mai înfrico[\tor lucru este s\ te
temi mai mult de altceva decât de Dumnezeu. Ideile acestea sunt înarmarea [i
armele noastre. Cu astfel de oameni ai tu de-a face. Lumea aceasta este pl\cut\,
p\mântul natal, prietenii, rudele, împreun\ vie]uitorii din tinere]e, templul acesta,
al c\rui nume este mare [i vestit, adun\rile festive natale, tainele [i toate acestea
prin care p\rem s\ ne deosebim de celelalte popoare, dar trebuie s\ credem c\
nimic nu este mai pl\cut ca Dumnezeu [i ca suferin]a noastr\ pentru bine. Patria
noastr\ este Ierusalimul ceresc care este puternic [i necucerit [i pe care nici unui
Antioh nu i se îng\duie s\ spere c\-l va cuceri [i îl va supune sie[i. Rudele
noastre sunt cei ce au Duhul [i sunt n\scute pentru virtute. Prietenii no[tri sunt
Profe]ii [i Patriarhii; ei ne sunt modele în via]a religioas\. Împreun\ vie]uitorii
no[tri din tinere]e sunt cei ce ast\zi sunt împreun\ cu noi martiriza]i [i în acela[i
timp î[i arat\ fermitatea lor. Mult mai m\re] decât templul este îns\ cerul.
Adun\rile noastre festive sunt corurile îngerilor. Singura mare [i chiar cea mai
mare tain\ a noastr\, care r\mâne ascuns\ mul]imii, este Dumnezeu, scopul
tainelor acestei vie]i.

6. De aceea, nu ne promite mai departe ceea ce este ne`nsemnat [i nedemn!
Nu vrem cinstiri care sunt d\un\toare [i nu vrem s\ câ[tig\m ceva ce ne
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d\uneaz\. Nu vrem s\ particip\m la astfel de afaceri josnice. Las\ la o parte
amenin]\rile! Altfel amenin]\m [i noi cu descoperirea sl\biciunii tale [i în plus cu
pedepsele care ne stau la dispozi]ie, c\ci noi avem un foc pentru a pedepsi pe
tirani. Tu crezi c\ ai de-a face cu prin]i la[i sau cu popoare [i ora[e? În timp ce
unii înving, vei deveni probabil st\pân peste ceilal]i. Ei nu lupt\ pentru acela[i
lucru ca noi. Ceea ce tu comba]i este Legea, tablele scrise de Dumnezeu sunt
tradi]iile p\rinte[ti care sunt însufle]ite de acela[i Duh [i care te vor ru[ina prin
triumful lor în[eptit. A le învinge pe acestea nu este nici o fapt\ eroic\, îns\ a fi
învins de ele este dinafar\ ru[inos. Noi suntem urma[i [i ucenici ai acelora care
au fost condu[i de stâlpii de foc [i de nori pentru care marea s-a desp\r]it, râul s-a
oprit, soarele a stat, a plouat cu p=ine din cer, prin întinderea mâinilor [i prin
rug\ciune au fost lovi]i mii în fug\, în fa]a c\rora s-au retras fiarele, pe care focul
nu i-a atins [i în fa]a c\rora împ\ra]ii au fugit din admira]ie fa]\ de curajul lor.
Vrem s\ vorbim înc\ de ceea ce ]ie î]i este cunoscut. Suntem ucenici ai lui
Eleazar, a c\rui fermitate ai putut s\ o afli. Întâi p\rintele a câ[tigat lupta, dup\ el
o vor c=[tiga [i fiii. Preotul a mers într-acolo, jertfele îl vor urma. Cu multe tu ne
însp\imân]i, noi îns\ suntem preg\ti]i pentru ceva mai r\u. B\rbat necuviincios,
ce vrei s\ câ[tigi de la noi cu amenin]\rile tale? Ce va trebui s\ mai suferim noi?
Nimic nu este mai puternic decât cei ce sunt gata s\ suporte totul. C\l\ilor, de ce
[ov\i]i? De ce amâna]i? De ce a[tepta]i onorata porunc\? Unde sunt s\biile, unde
sunt c\tu[ele? Vreau s\ m\ gr\besc! A]â]a]i mai mult focul, face]i fiarele mai
s\lbatice, c\uta]i afar\ mai multe chinuri! S\ se dezvolte mai mult splendoarea
împ\r\teasc\! Sunt primul-n\scut, m\ jertfesc mai întâi! Sunt ultimul-n\scut, s\
se inverseze ordinea! Unul din cei ce s-au n\scut între ace[tia trebuie s\ fie dintre
cei ce ajung întâi aici ca s\ fie cinstit în acela[i timp! Vrei s\ cru]i? A[tep]i
probabil schimbarea convingerii? Repet\m mereu aceea[i explica]ie: nu putem s\
mânc\m nimic necurat, nu vom ceda. Mai curând vei respecta tu înv\]\tura
noastr\ decât s\ ced\m noi celor ale tale. Pentru a spune pe scurt: fii convins c\
noi dispre]uim chinurile preg\tite, tu îns\ trebuie s\ inventezi altele”.

7. A[a au vorbit fra]ii c\tre tiran. Era atât de minunat [i sfânt ceea ce au dat
spre încurajare, ceea ce au oferit ochilor! Pentru tem\torii de Dumnezeu era mai
pl\cut decât tot ceea ce putea fi privit [i auzit. Ori de câte ori m\ gândesc la
aceasta m\ simt umplut de bucurie; iau parte în duh la luptele lor [i `mi place s\
relatez acestea. Ei s-au îmbr\]i[at [i s-au s\rutat; era o s\rb\toare ca [i c=nd lupta
s-ar fi sfâr[it. Strigau: „L\sa]i-ne fra]ilor s\ mergem la chinuri! S\ mergem, s\ ne
gr\bim, cât timp tiranul este aprins împotriva noastr\! El nu trebuie s\ se lase
înduio[at, iar noi nu vrem s\ pierdem mântuirea! Cina este preg\tit\. S\ nu o
sc\p\m! Este frumos când fra]ii locuiesc împreun\, împreun\ m\nânc\ [i se
îngrijesc pentru ei. Mai frumos îns\ este când pleac\ împreun\ la lupt\ pentru
bine. Dac\ ar fi fost posibil am fi luptat cu armele pentru tradi]ia p\rinteasc\, c\ci
moartea este într-o astfel de lupt\ l\udabil\. Pentru c\ timpul nu permite astfel de
lupte vrem s\ a[ez\m trupul nostru pe altarul de jertf\! Dac\ nu murim acum, nu
vom muri apoi absolut deloc? Oare nu trebuie s\ pl\tim na[terii soldul datorat?
Ceea ce este necesar vrem s\ facem liber. S\ ar\t\m în moarte în]elepciunea
noastr\! S\ l\s\m ca via]a s\ fie r\scump\rat\ prin moarte! Nici unul din noi s\ nu
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]in\ la via]\, nici unul s\ nu se descurajeze! Precum de noi a[a [i de al]ii poate s\
se decep]ioneze tiranul! El poate dispune de ordinea chinurilor, noi vrem s\
încheiem persecu]ia. Noi nu vrem s\ fim la urm\ în râvn\ [i zel. Primul va ar\ta
celorlal]i drumul, ultimul va pecetlui lupta. C\ vom fi împreun\ încorona]i [i c\
tiranul nu prime[te nici o împ\rt\[ire, c\ nu va fi îng\duit în r\utatea sa
crescând\, numai s\ câ[tige unul [i s\ se bucure apoi de aceasta ca [i când ar birui
peste to]i, despre aceasta to]i vrem s\ fim convin[i în acela[i mod. S\ ar\t\m c\
suntem fra]i nu numai prin na[tere, ci [i în moarte! To]i vrem s\ mergem la
moarte ca un b\rbat [i fiecare pentru to]i ceilal]i! Eleazar, prime[te-ne! Mam\,
urmeaz\-ne! Ierusalime, dac\ sunt l\sate m\dulare r\mase spre îngropare,
`nmormânteaz\ festiv mor]ii t\i! Poveste[te faptele noastre, arat\ celor ce vin
dup\ noi [i prietenilor t\i locurile sfinte de `nmormântare ale fra]ilor!”.

8. Dup\ ce fra]ii au vorbit astfel, au ac]ionat [i s-au înt\rit reciproc de la cel
mai mare pân\ la cel mai mic încât erau în acela[i timp ascu]i]i (pentru lupt\
n.n.), persistând unanim în fermitatea lor. Compatrio]ii lor ajungeau la bucurie [i
admira]ie, prigonitorii lor îns\ la spaim\ [i groaz\. C\ci de[i acestea au avut loc
împotriva întregului popor, au câ[tigat [apte fra]i care au intrat cu to]ii atât de
mult în lupt\, încât nu le-a lipsit mult\ n\dejde s\-i câ[tige pe ceilal]i. Curajoasa
[i adev\rata mam\ a acelor mari fii care s-au distins atât de mult, ucenic\ mare [i
convins\ în mod nobil de Lege a fost între timp umplut\ de bucurie [i team\ fiind
în mijlocul a dou\ sentimente. Se bucura pentru curajul nobil pe care l-au ar\tat
deja, se temea îns\ pentru suferin]ele prea mari care st\teau înainte. Precum o
pas\re la apropierea unui [arpe sau a unui alt pericol a[a î[i înconjura ea copiii,
st\tea în preajma lor, îi încuraja, le ajuta în lupt\. Cum ac]iona ea prin cuvânt [i
fapt\ în timp ce fiii ei se preg\teau de biruin]\! Ea aduna în grab\ pic\turile lor de
sânge, ridica oasele împr\[tiate [i s\ruta r\m\[i]ele lor. De la unul l\sa ceea ce
`nc\ mai era acolo, pe un altul îl trimitea la chinuri, pe un altul îl preg\tea pentru
torturi. Tuturor le striga: „Mântui]i-v\, fiii mei! Mântui]i-v\, vitejii mei!
Mântui]i-v\, voi care locui]i în trupuri, de[i sunte]i aproape elibera]i de trup!
Mântui]i-v\, voi care ap\ra]i Legea, m\ ap\ra]i pe mine, femeie în vârst\, ora[ul
care v-a educat [i care v-a ridicat la o astfel de virtute! Nu mai dureaz\ mult [i
noi vom învinge. M\ nelini[te[te îns\ numai c\ c\l\ii au obosit. Înc\ ceva timp [i
eu voi fi l\udat\ între mame [i voi ve]i fi l\uda]i între tineri. Cu toate acestea, v\
este dor de mam\. Nu v\ voi l\sa, v\ promit. Nu, eu nu-mi ur\sc a[a copiii!”.

9. Când mama a v\zut c\ fiii ei s-au desp\r]it de via]\ [i s-a lini[tit pentru
împlinirea lor, [i-a ridicat bucuros capul precum un înving\tor olimpic, [i-a
ridicat mâinile [i s-a rugat cu glas tare, s\rb\toresc: „Î]i mul]umesc P\rinte Sfinte
[i ]ie st\pân\ Lege, ]ie p\rinte Eleazar, predecesor în lupta fiilor t\i, c\ci voi a]i
primit roadele durerilor mele [i eu am ajuns o mam\ mai scump\ decât toate
mamele. Nu am l\sat nimic lumii, am jertfit totul lui Dumnezeu: comoara mea,
speran]ele [i sprijinul vârstei mele. Cât de mult sunt eu cinstit\, cât de minunat s-a
avut grij\ de vârsta mea! Eu, fiii mei, am primit r\splata pentru educa]ia voastr\.
Am v\zut cum a]i luptat pentru bine; am privit cum to]i a]i fost încorona]i. Pe
c\l\i îi consider ca pe binef\c\torii mei. Aproape c\ doresc s\-i mul]umesc
tiranului c\ prin ordinea poruncit\ m-a l\sat s\ ajung la urm\ la martiriu, c\ci
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vreau s\ las mai întâi pe fiii mei s\ apar\, ca s\ iau parte la lupta fiec\ruia [i apoi
deplin lini[tit\ s\ urmez jertfelor depline în moarte. Nu-mi smulg p\rul, nu-mi
sfâ[ii hainele, nu-mi zgârii trupul cu cuie, nu înal] strig\t de plângere, nu strig cu
plângerile femeie[ti, nu vreau s\ m\ închid în întuneric pentru ca aerul s\ se
întristeze împreun\ cu mine, nu a[tept un mângâietor, nu a[ez înainte pâinile
durerii. Acestea ar face mamele f\r\ noble]e, care sunt numai mame dup\ trup,
ale c\ror fii se despart f\r\ ca s\ li se poat\ da un necrolog demn. Pentru mine, fiii
mei cei mult iubi]i, nu sunte]i mor]i, ci jertfi]i. Nu sunte]i disp\ru]i, ci numai a]i
schimbat locul. Nu a]i fost sfâ[ia]i, ci numai uni]i la un loc. Nu v-a r\pit un ani-
mal s\lbatic, nu v-a înghi]it marea, nu v-a omorât un criminal, nu v-a desfiin]at o
boal\, nici un r\zboi, nu v-a secerat nici un destin mai mare sau mai mic. Dac\ vi
s-ar fi întâmplat a[a ceva v-a[ fi plâns cu durere foarte mare, mi-a[ fi manifestat
iubirea mea de mam\ prin lacrimi precum o ar\t acum prin aceea c\ nu v\rs nici
o lacrim\. Mai mult înc\! V-a[ plânge în orice chip dac\ v-a]i fi g\sit sc\parea ca
la[i, dac\ a]i fi cedat datorit\ chinurilor, dac\ unul dintre voi ar fi inferior precum
persecutorii sunt acum inferiori. Acum îns\ s-a dat celor r\ma[i în urm\ glorie,
bucurie, cinste, pl\cere [i entuziasm, c\ci dup\ voi m\ jertfesc [i eu. Ne vom face ase-
menea lui Finees (Numerii 25, 7), vom fi cinsti]i împreun\ cu Ana (I Regi 1, 22).
Finees a fost numai unul, voi sunte]i mai mul]i, care a]i str\puns cu pasiune
desfrânarea, nu vorbesc despre desfrânarea trupului, ci cea a sufletului. {i Ana a
d\ruit numai un singur fiu lui Dumnezeu [i anume imediat dup\ na[tere; eu îns\
am consacrat Domnului [apte b\rba]i cu voia lor proprie. Ieremia îmi cânt\
cântecul de `nmormântare, totu[i se cuvine s\ nu fie un cântec de jale, ci un cân-tec
de laud\ pentru sf=r[itul sfânt. Mi-a]i str\lucit ca z\pada, a]i fost mai albi decât
laptele, [i ceata voastr\ este mai de pre] decât safirul (Plângeri 4, 7), c\ci ea s-a
n\scut [i a fost jertfit\ pentru Dumnezeu. {i la urm\, o tirane, al\tur\-te, c\ci
du[manii arat\ în special daruri fiilor pentru ca lupta ta s\ devin\ mai vestit\! O,
dac\ a[ fi putut totu[i s\ str\bat prin toate chinurile lor, ca sângele meu s\ se
lini[teasc\ în sângele lor [i trupul meu cel vârstnic în trupul lor! De dragul fiilor mei
mi-e dor de chinurile lor. Dac\ nu mi-ar fi fost dat aceasta, a[ ad\uga cenu[a mea la
cenu[a lor [i atunci ar putea s\ ne primeasc\ unul [i acela[i mormânt! Invidia]i pe cei
care au fost egali în virtute, nu pe cei egali în cinstea mor]ii! Tr\i]i bine, mamelor!
Educa]i copiii vo[tri s\ devin\ astfel de oameni! Tr\i]i bine, fii ai acestora! L\sa]i-v\
educa]i spre a deveni astfel de eroi! V-am dat un model bun. Lupta]i!”.

10. Dup\ aceast\ cuvântare s-a al\turat fiilor ei. În ce fel? Îi îndemna la rugul
la care au fost condamna]i, ca [i când ar fi fost camera mirelui. Nu a a[teptat pe cei
ce trebuiau s\ o trag\ dup\ ei, c\ci nu voia ca un trup nesfin]it s\ ating\ trupul ei
sfânt [i nobil. Un astfel de rod cinstit a dat ac]iunea preo]easc\ a lui Eleazar care a
fost ini]iat în tainele cere[ti [i ini]ia, [i nu a sfin]it pe Israel cu stropiri exterioare, ci
cu propriul s\u sânge [i moartea sa a fost cea mai mare tain\. Astfel de roduri
cinstite a dat tinere]ea fra]ilor care nu s-au predat pl\cerilor, ci [i-au st\pânit
patimile [i [i-au sfin]it trupurile lor încât au intrat într-o via]\ f\r\ suferin]\. Astfel
de roade a dat rodnicia mamei; copiii vii erau mândria ei, cu cei mor]i [i-a încheiat
via]a. Pe cei pe care i-a n\scut lumii i-a d\ruit lui Dumnezeu. Num\rul martiriilor a
fost tot atât de mare ca num\rul durerilor na[terii [i ordinea execu]iilor i-a amintit
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în ce ordine s-au n\scut fiii; lupta a început cu cel mai mare, la cel mai mic s-a
sfâr[it. Precum talazurile se îmbulzeau, tot a[a unul dup\ altul dovedea vitejia sa
[i îl împingea pe fiecare mai mult spre suferin]\, înt\rit prin suferin]ele prede-
cesorului. De aceea, tiranul a fost bucuros c\ mama nu le-a mai dat via]\ copiilor.
Înfrângerea sa ru[inoas\ ar fi fost [i mai rea înc\. Pentru prima dat\ el a recu-
noscut inutilitatea armelor sale când a ie[it înaintea fiilor lipsi]i de ap\rare, a
c\ror singur\ arm\ era sufletul evlavios [i se îmbulzeau mai mult spre suferin]\
decât el însu[i spre ac]iune.

11. Jertfa fra]ilor Macabei d\ succes sigur [i este mai cinstit\ decât jertfa lui
Ieftae (Judec\tori 11, 30). C\ci aceea nu devenise necesar\ precum aceasta (a lui
Ieftae n.n.) printr-o promisiune gr\bit\ [i prin dorin]a dup\ o biruin]\ de care s-a
îndoit deja. Slujba jertfei lor a fost cu mult mai liber\ [i singura r\splat\ pe care
au a[teptat-o a fost o alt\ lume. Jertfa lor nu este inferioar\ ca valoare luptelor lui
Daniel care a fost aruncat ca mâncare înaintea leilor, dar care a înfrânt animalele
prin întinderea mâinilor. Nu este mai mic\ decât cea a tinerilor în Asiria, care în
foc au primit r\corire de la înger, c\ci pentru a nu înc\lca Legea p\rinteasc\ au
respins mânc\rurile necurate [i p\gâne. Ea nu câ[tig\ mai pu]in\ cinste decât
jertfele care au fost aduse mai târziu din iubirea fa]\ de Hristos. În timp ce acestea
precum ar\tam la început au urmat lui Hristos Cel jertfit [i se l\sau conduse de
jertfa m\rea]\ [i minunat\ pe care Dumnezeu a adus-o, fra]ilor Macabei le-au lipsit
modelele numeroase [i cinstite în virtute. Toat\ Iudeea s-a minunat de fermitatea
lor, a s\rb\torit cu bucurie [i s-a ridicat ca [i cum ea îns\[i ar fi fost încoronat\.
Depindea de fiecare zi de lupt\ grea care amenin]a ora[ul dac\ Legea va fi
desfiin]at\ sau va trebui s\ fie cinstit\. Martiriul fra]ilor a fost un moment critic în
istoria întregului popor evreu. Antioh însu[i a trebuit s\ fie uimit [i amenin]area sa
s-a transformat în admira]ie. Chiar du[manii în[i[i [tiau s\ admire vitejia b\rba]ilor,
dup\ ce mânia lor s-a potolit [i puterea faptelor [i-a ar\tat valoarea. De aceea,
Antioh a retras lucrurile f\cute. El l-a l\udat mult pe tat\l s\u Seleucul, deoarece
acesta aprecia poporul (evreu) [i cinstea templul; lui Simon, dimpotriv\, i-a f\cut
repro[uri grele deoarece a provocat venirea, cruzimea [i ru[inea sa.

12. Noi to]i, preo]i, maici [i fii, vrem s\ lu\m ca model pe ace[ti martiri! Se
cuvine ca preo]ii s\ fac\ aceasta spre cinstea lui Eleazar, p\rintele spiritual care a
înv\]at prin cuvânt [i fapt\ ceea ce este mai bun, mamele îns\, în m\sura în care
descoper\ iubirea lor de mam\ spre cinstea mamei viteze, s\-[i jertfeasc\ copiii,
ca cinstea lor s\ fie sfin]it\ prin astfel de jertfe, fiii îns\ în m\sura în care-[i petrec
tinere]ea nu în patimile d\un\toare, ci în lupta împotriva lor, în cinstea fiilor
sfin]i [i zi de zi cu curaj lupt\ împotriva lui Antioh care prin diferite persecu]ii
lupt\ împotriva tuturor membrelor. Cer ceart\ în orice timp [i în orice fel, cearta
acelui gen [i acelei vârste, fie ap\rute deschis sau în tain\. În istoria veche sau
nou\ ele pot aduce putere. Precum albinele, ele pot aduna de peste tot ceea ce
este mai bun ca s\ ia na[tere în mod m\re] un singur fagure dulce, pentru ca
Dumnezeu, Care este l\udat în Fiul [i în Duhul, s\ fie pream\rit atât în Vechiul
cât [i în Noul Leg\mânt [i Care cunoa[te pe ai s\i [i este cunoscut de ai s\i (Ioan
10, 14), Care este m\rturisit [i m\rturise[te (Matei 10, 32), este pream\rit [i
pream\re[te în Hristos, C\ruia se cuvine slava în to]i vecii! Amin.

(Trad. de Lect. Dr. Vasile Cristescu)


