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Prolog
1. Mai `ntâi se cuvine s\ cercet\m când s-a n\scut acest
b\rbat. Unii spun c\ a tr\it mai `nainte de Moise, al cincilea
neam de la Avraam, iar al]ii c\ a tr\it `n Lege. Dar s\ nu ne
d\m cu p\rerea pân\ ce nu vom afla chiar din istorisire dac\
a tr\it `ntr-una sau alta dintre vremuri. Nu pu]in contribuie
aceasta la a cunoa[te virtutea b\rbatului. C\ci nu este acela[i lucru dac\ un asemenea om, atât de virtuos [i minunat,
s-a bucurat de legea mozaic\ sau a ar\tat atâta putere [i
mai `nainte de aceast\ `nv\]\tur\ de lege. C\ era un mare
b\rbat, o arat\ [i faptele lui, dar o arat\ [i Dumnezeu ~nsu[i când zice: „Dac\ s-ar afla acolo Noe, Iov [i Danel1, nu
vor sc\pa pe fiii [i fiicele lor”2.
2. Dar pentru ce nu este pomenit de `nsu[i Moise? Dar
ce nevoie era s\ fie pomenit? Sau pentru ce? Tu `ns\ vezi
cum str\mo[ul s\u Isav nu l-a v\t\mat `n nici un fel. C\ci
nu era din Avraam, sau, mai degrab\, nu era din Iacov, ci
avea [i ]ar\ str\in\. Vezi c\ Dumnezeu a trimis tuturor `nv\]\tori? Vezi cum cuno[tin]a lui Dumnezeu era v\dit\
Textul oferit de Sfântul Ioan atest\ grafia Danhvl care apare numai
la Iezechiel 14, 14; 20 [i 28, 3; ar putea fi vorba de un conduc\tor `n]elept, erou al unei istorii ugaritice, din secolul al XIV-lea `.Hr., [i nu de
Daniel Proorocul. Noe, Iov [i Danel ar fi, astfel, trei drep]i din vechime,
dintre neamurile vecine lui Israel (John Day, „The Daniel of Ugarit and
Ezekiel and the Hero of the Book of Daniel”, Vetus Testamentum 30, nr. 2
[1980], pp. 174-184).
1

2

Iez. 14, 14-20.
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despre virtutea lui decât când este silit. Cum spunea [i Pavel:
„M-am f\cut ca unul f\r\ de minte l\udându-m\. Voi m-a]i
silit”4. Pentru ce spune f\r\ prihan\? Fiindc\ era drept. Adev\rat. „C\ci mincino[i sunt fiii oamenilor”5. Adev\rat6 nu numai cu vorbele, ci [i cu faptele. C\ci aceasta `nseamn\ om
adev\rat. „Aceasta este tot omul: teme-te de Dumnezeu [i
p\ze[te poruncile Lui”7. C\ci a[a cum statuile sunt oameni
fal[i, la fel [i ace[tia sunt oameni fal[i. C\ci dac\ a fi om
`nseamn\ a te teme de Dumnezeu, cel care nu se teme de
Dumnezeu nu este om, ci este un om fals. Iov avea dorin]\
numai de lucrurile adev\rate. De aceea, zice, era adev\rat [i
tem\tor de Dumnezeu. Apoi spune pricina tuturor bun\t\]ilor, anume c\ ~l cinstea pe Dumnezeu. C\ci pornind de la
acelea L-a cunoscut pe Dumnezeu. O via]\ curat\ te face s\
~l cuno[ti pe Dumnezeu, dup\ cum o via]\ rea, dimpotriv\.
C\ci cunoa[terea lui Dumnezeu se afl\ prin via]\ [i devine
p\zitoarea vie]ii. Astfel `ncât de nic\ieri altundeva nu vine
p\gânismul decât dintr-o via]\ necurat\. C\ci „oricine face
rele ur\[te lumina [i nu vine la lumin\”8.
Dep\rtându-se, zice, de orice lucru r\u. Nu a zis „nef\când
nici un lucru r\u”, ci [i departe fiind de orice lucru r\u, ca nu
cumva s\ zic\ cineva c\ era drept numai `ntr-o privin]\ [i
adev\rat numai `ntr-o privin]\. {i nu se poate spune c\ era
astfel din pricina neputin]ei. Ascult\ [i din alt\ parte pe
cineva care zice: „Ca nu cumva, s\turându-m\, s\ m\ fac
mincinos [i s\ m\ jur pe numele Domnului”9. Vezi c\, pentru
cei ce nu iau aminte, bog\]ia devine temei pentru minciun\?
4

II Cor. 12, 11.

5

Ps. 61, 9.

6

Adev\rat, adic\ sincer, f\r\ f\]\rnicie.

7

Eccl. 12, 13.

8

In 3, 20.

9

Pilde 30, 9.
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Dar Iov nu este la fel. Era bogat, ca s\ `nve]i c\ avea bog\]ia
care ar fi putut s\-l `ncline spre r\u [i c\ nu bog\]ia este
pricina r\ut\]ii, ci voin]a omului. Vezi-l pe el [i `n s\r\cie,
iar\[i ca s\ nu socote[ti c\ s\r\cia este pricin\ pentru nerecuno[tin]\. Vezi-l pe el [i `n bog\]ie, [i `n s\r\cie, `n ambele
fiind un mare atlet. C\ci era tem\tor de Dumnezeu. De unde
era astfel? Textul nu spune. Dar vei auzi mai târziu. Este
limpede c\ de la el `nsu[i.
2. {i i s-au n\scut lui [apte feciori [i trei fiice10. Vezi cum
mai `ntâi spune virtutea [i apoi spune cele de la Dumnezeu.
Vezi buna odr\slire de prunci la ambele sexe ale firii, propor]ionat\ `n func]ie de genul cel mai dorit? Mai mare rodul. Spune mai `ntâi cele pentru care trebuie s\ `l ferice[ti
pe om, multa virtute [i buna odr\slire a sufletului. C\ci la
cei din vechime aceasta venea de la virtute, m\ refer la na[terea pruncilor, „Nu va fi la tine femeie f\r\ urma[i, nici
stearp\”11. Dar pentru aceasta Avraam era f\r\ copii, ca s\
`nve]i de aici c\ nu acestea sunt cu adev\rat r\spl\tirile virtu]ii, ci altele. Dar din acest motiv Dumnezeu ]i le-a f\g\duit [i pe acestea, pogorându-Se la sl\biciunea ta.
3. {i turmele lui erau [apte mii de oi, trei mii de c\mile, cinci
sute de perechi de boi, cinci sute de asini [i mul]ime mare de slugi
[i mari erau lucr\rile lui pe p\mânt12. Vezi c\ avea mai ales
bog\]ii agricole. Nu zice c\ avea camete [i dobânzi, profituri, nici aur `ngropat `n p\mânt. Nimic de prisos, ci toate
erau dintre cele necesare. C\ci a[a era bog\]ia celor din vechime. Dac\ aveau cumva [i aur, era pu]in [i ieftin. Nu spune
c\ avea cas\ cu acoperi[ul aurit, bog\]ia lui nu era neroditoare. C\ci de la oi [i boi era cu putin]\ s\ faci bine celor
lipsi]i, dar de la acoperi[uri de aur, nici un bine nu se poate
10

Iov 1, 2.

11

Ie[. 23, 26; Deut. 7, 14.

12

Iov 1, 3.
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face. Mare este bog\]ia aceasta. Nimeni nu este `mpiedicat
s\ o aib\. {i mari erau lucr\rile lui pe p\mânt. Unii spun c\ este
vorba despre cele duhovnice[ti. Cu adev\rat mari lucr\ri
sunt acestea. Al]ii spun c\ se refer\ la vii, m\slini [i altele asemenea. Totu[i acel lucru este mare care r\mâne, care nu se
pierde, care nu `nceteaz\ [i nu se surp\. Vezi `n ce mare bog\]ie era drept [i dep\rtându-se de orice lucru r\u?
4. {i era omul acela cel mai de seam\ `ntre locuitorii r\s\ritului13. Autorul `l nume[te pe el r\s\ritean. Era mai str\lucitor
decât to]i [i mai vestit [i putea num\ra str\mo[i `nsemna]i
[i str\lucitori. Oare nu l-ar fi `n\l]at la mândrie virtutea lui,
fericirea adus\ de copii, faptul de a fi singurul care s\ aib\
[i virtute, [i bog\]ie, [i faptul de a avea str\mo[i minuna]i?
Dar când toate acestea vin la cei necucernici, ascult\ ce zice
Profetul: „Pentru aceea `i st\pâne[te pe ei mândria [i se `mbrac\ cu nedreptatea [i silnicia”14. {i iar\[i acesta zice: „Pentru ce tr\iesc nelegiui]ii [i `mb\trânesc `n bog\]ie?”15. Dar Iov
nu era a[a. C\ci nu firea bog\]iei era pricina acestor [nelegiuiri], ci voin]a celor care nu se folosesc de bog\]ie cum
trebuie. Nu vezi aici nici c\m\t\rie, nici negustorie nedreapt\,
nici afaceri, nici nimic altceva asem\n\tor, ci o bog\]ie legiuit\, o bun\stare natural\, pe care ~nsu[i Dumnezeu a lucrat-o. Nu vezi aici cai, nimic pentru mândrie, nimic iubitor de slav\, nimic de prisos, ci toate folositoare. Acestea se
pot spune [i despre Avraam. C\ci [i pentru el bog\]ia era
legat\ mai mult de lucrarea p\mântului. Aceast\ minunat\
bog\]ie este mai dorit\ [i mai pl\cut\, mai folositoare [i mai
sigur\ [i mai dreapt\, mai potrivit\ evlaviei [i, mai ales, mai
cuvenit\ omului, mai lipsit\ de trud\, nesuferind atâta pagub\, neprimind nici schimbare, nici `ntoarcere. Unii spun
13

Iov 1, 3.

14

Ps. 72, 6.

15

Iov 21, 7 [Septuaginta].
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c\ expresia printre locuitorii r\s\ritului se refer\ la urma[ii lui
Avraam, fiindc\ de acolo era Avraam.
5. Feciorii lui se duceau unul la altul, f\ceau ospe]e `n fiecare
zi, luând totodat\ cu ei [i pe surorile lor ca s\ m\nânce [i s\ bea cu
ei16. Mult\ era unirea de cuget, cel mai mare dintre bunuri.
Erau `nv\]a]i s\ m\nânce `n comun, s\ aib\ o mas\ comun\. Acest lucru contribuie nu pu]in la armonie. Vezi,
iubite, bucuria cu siguran]\? Vezi mas\ fr\]easc\? Vezi adunare strâns unit\? Aceasta se `ntâmpla din multa iubire.
6. Iar când se ispr\veau zilele osp\]ului lor17. Aceasta este
cea mai mare dovad\ de iubire. De aceea [i Sfântul Pavel a
poruncit zicând: „De aceea, fra]ii mei, când v\ aduna]i ca
s\ mânca]i, a[tepta]i-v\ unii pe al]ii”18. Astfel comuniunea
mesei este leg\tur\ a dragostei, fiindc\ biruie[te [i r\utatea
tâlharilor. Se spune c\ cei ce `[i `mpart sarea [i masa `[i
schimb\ atitudinea fa]\ de cei cu care sunt `n comuniune la
mas\, [i nu se folosesc de r\utate `mpotriva celor cu care
[ed la mas\. Astfel `ncât Iov a g\sit o metod\ care unea [i
pl\cutul, [i utilul, punându-i pe ei s\ m\nânce `n comun `n
fiecare zi. Vezi [i acest obicei: era fapta feciorilor [i nu a fiicelor. C\ci aceia, zice, preg\teau osp\]ul, [i aceasta nu o dat\
sau de dou\ ori, ci se `ntâmpla mereu. {i când se ispr\veau
zilele osp\]ului trimitea Iov [i `i cur\]a pe ei. Unde trimitea? {i
cum `i cur\]a pe ei? Care era modul cur\]irii? Era ceva
necurat la osp\]? Ce `nseamn\ cele spuse? Ascult\ mai departe [i afl\ ce `nseamn\ `i cur\]a pe ei. C\ci nu `i cur\]a de
vreo `ntin\ciune trupeasc\ (fiindc\ `nc\ nu era aceast\ lege),
ci de o `ntin\ciune a cugetului.
7. Ca s\ nu b\nuie[ti nimic r\u, ascult\ ce spune: {i trezindu-se dis-de-diminea]\, aducea jertfe pentru ei, dup\ num\rul
16

Iov 1, 4.

17

Iov 1, 5.

18

I Cor. 11, 33.
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lor, [i un vi]el pentru p\cat, pentru sufletele lor. C\ci zicea Iov:
„Nu cumva feciorii mei s\ fi cugetat rele `mpotriva lui Dumnezeu”19.
Aceasta `nseamn\ `i cur\]a. Pentru faptele lor cele ascunse
[i nem\rturisite aducea jertfe. Dac\ avea atâta grij\ pentru
faptele cele ascunse [i ale cugetului, gânde[te-te care era
grija lui pentru faptele cele v\zute. Vezi cum `mplinea degrab\ cuvântul apostolului: „{i voi, p\rin]ilor, cre[te]i pe
copiii vo[tri `ntru `nv\]\tura [i certarea Domnului”20? Aceasta
este grija fa]\ de copii. Aceasta este protec]ia fiilor. Gânde[te-te cum `i p\zea. Mai cu seam\ a ar\tat virtutea lor,
vorbind despre armonia lor, apoi `ns\ a ar\tat c\ aceasta
venea din protec]ia tat\lui. „Nu cumva feciorii mei s\ fi cugetat rele `mpotriva lui Dumnezeu.” Nu fiindc\ erau astfel, ci
fiindc\ erau oameni. Oare el nu a avut niciodat\ astfel de
gânduri? Mare lucru s\ te temi [i de cele ascunse. „Nu cumva
feciorii mei s\ fi cugetat rele `mpotriva lui Dumnezeu.” Prin cuvânt nu ar fi `ndr\znit s\ spun\, având un astfel de educator
[i `nv\]\tor. Dar fiindc\ nu putea cerceta cele ascunse, cugeta
`n sine [i se socotea c\ aducând astfel jertf\, nici cele ascunse
nu `i vor putea sc\pa. Pe cele v\dite vor putea s\ le `ndrepte.
Dar cu cele ascunse ce puteau face? C\ci spune Dumnezeu lui
Moise: „Cele descoperite sunt ale noastre [i ale fiilor no[tri
pe veci, dar cele ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului
nostru”21. Dar nici pe cele ascunse nu le-a l\sat lui Dumnezeu,
ci [i pe acestea s-a silit s\ le `ndrepte printr-o metod\ educativ\. Aceast\ metod\ a fost pentru fiii lui nu numai [tergerea p\catelor, ci totodat\ [i `nv\]\tur\. C\ci ace[tia, [tiind
c\ este pedeaps\ de la Dumnezeu pentru gândurile rele [i
pentru p\cate (c\ci tat\l lor nu ar fi adus jertf\, dac\ nu se
gr\bea s\ [tearg\ vreun p\cat) [i ne`ncetat `nv\]ând acestea
19

Iov 1, 5.

20

Ef. 6, 4.

21

Deut. 29, 29.
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prin jertfe, ar fi devenit mai z\bavnici `n a cugeta r\ul, dac\
se `ntâmpla ceva de felul acesta. Vezi-l pe el `ndreptând nu
numai p\catele cu fapta, ci [i pe cele cu gândul [i `mplinind
prin fapte cuvântul lui Hristos: „Din inim\, zice, ies gândurile rele… [i acestea sunt care spurc\ pe om”22. A[adar, fiindc\
acestea spurc\ pe om, `i cur\]a. Vezi aici o cur\]ire nu mozaic\, nici dup\ lege, ci apostolic\, `n fiecare zi cur\]ind
mintea lor, nu numai prin `ndemn sau sf\tuire, ci [i prin
protec]ie [i prin rug\ciunile cele c\tre Dumnezeu. Nu le
purta de grij\ numai ca p\rinte, ci [i ca preot. De[i [tim c\
atunci nu era nici un preot. S\ aud\ to]i cei ce au copii, cât\
grij\ sunt datori s\ aib\ pentru ei. Fiindc\ era b\utur\, fiindc\
era osp\], [i adeseori `n aceste ocazii mintea obi[nuie[te s\ se
perverteasc\. De aceea [i Moise zicea: „mâncând [i bând,
aminte[te-]i de Domnul Dumnezeul t\u”23. Adic\, pr\p\stios este locul acela, `ndat\ duce la uitarea [lui Dumnezeu].
Mai ales atunci aminte[te-]i de El, când diavolul se str\duie[te s\ scoat\ din cugetul t\u comoara. Astfel [i Iov [tia c\
desf\tarea [i veselia lucreaz\ ceva de felul acesta. Astfel [i
„fiii lui Israel au mâncat [i s-au sculat s\ joace”24. De aceea,
dup\ ce se termina osp\]ul, Iov „aducea jertfe”. Unii spun c\
erau preo]i `n vechime, precum Melchisedec, nehirotoni]i.
C\ci aceasta `nseamn\ acel: trimitea. Iar dac\ aducea jertfe,
aceasta nu era dup\ lege, fiindc\ [i Avraam aducea jertfe,
[i Noe, [i Abel. Dar ce trebuia s\ fac\? Trebuia s\ `i pedepseasc\. Dar cum s\ `i pedepseasc\ dac\ nu cuno[tea gre[eala
lor? Atunci trebuia s\ le treac\ cu vederea. Dar adeseori se
`ntâmpla s\ p\c\tuiasc\. Vezi cum [i la jertfe `i `nv\]a pe ei
armonia, aducând un singur vi]el jertf\ pentru to]i, ca pentru
un singur suflet? Vezi ce p\rinte iubitor era, cât de cucernic,
22

Mt. 15, 19-20.

23

Deut. 6, 11-12. Red\m citatul cum apare la Sfântul Ioan Gur\ de Aur.

24

Ie[. 32, 6.
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cât de tem\tor de Dumnezeu, cât de „drept”, de „adev\rat”,
cât de mult „se dep\rta de orice lucru r\u”? „F\r\ prihan\”.
Nu `l puteai `nvinui c\ nu poart\ grij\ de feciorii lui. ~n
sfâr[it, era drept, fiindc\ le acorda grija pe care trebuia s\ le-o
acorde, tem\tor de Dumnezeu, fiindc\ f\cea aceasta pentru Dumnezeu. Dar oare ce vom spune? C\ `[i iubea copiii? C\ iubea
pe Dumnezeu? Din care dragoste `ndeosebi f\cea aceasta?
Mi se pare mie c\ mai `ntâi din dragoste pentru Dumnezeu
[i apoi din dragoste pentru fiii lui. {i a[a f\cea Iov `n toate zilele25. Vezi cucernicia lui, c\ nu se limita la un num\r determinat de zile, ci era cucernic tot timpul? Dar noi dac\ o dat\
sau de dou\ ori facem ceva bun sau ne rug\m, sau c\dem
la picioarele Lui, socotim c\ am f\cut totul.
8. {i când a fost ziua aceea au venit `ngerii lui Dumnezeu s\
se `nf\]i[eze `naintea Lui [i a venit [i diavolul cu ei, dup\ ce a dat
ocol p\mântului [i a cutreierat cele de sub cer26. Se deschide a[adar teatrul: atletul este tras `n aren\. Dar pentru ca nimeni
s\ nu spun\ ceea ce diavolul a zis: Oare degeaba te cinste[te pe
Tine Iov?27, Dumnezeu `nchide gura nu numai diavolului, ci
[i tuturor acelora care râvnesc lui. Da, era drept, adev\rat, tem\tor de Dumnezeu, zice, dar nu a r\bdat nimic mare, nici o
ispit\, nici un vifor, nici un naufragiu. Arat\-mi-l pe acesta
`n s\r\cie, arat\-mi-l pe el `n nenorociri. C\ci dac\ era cucernic când era `n prosperitate [i `n bog\]ie, ce mare lucru?
{i aceasta era mare lucru, o, omule, c\ci nu este mai pu]in
`ncercat cel ce este cucernic `n vreme de bog\]ie fa]\ de cel
ce este astfel `n s\r\cie. Auzi-l pe profet zicând: „C\ am
pizmuit pe cei f\r\ de lege, când vedeam pacea p\c\to[ilor”28.
{i iar\[i: „De osteneli omene[ti nu au parte [i cu oamenii nu
25

Iov 1, 5.

26

Iov 1, 6-7.

27

Iov 1, 9.

28

Ps. 72, 3.
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sunt biciui]i. Pentru aceea `i st\pâne[te pe ei mândria pân\
`n sfâr[it”29. Vezi c\ nu mic\ era [i aceast\ ispit\, faptul de a
fi bogat [i prosper [i a nu fi biciuit? Astfel `ncât, dac\ vrei,
dreptul este deja `n aren\ [i mereu `n lupt\, nu numai când
este s\rac, ci [i bogat. C\ci faptul de a fi bogat nu predispune la cucernicie, ci te ridic\ la cele contrare ei. Totu[i cunoa[te-l pe el cine este [i din alt\ parte. {i diavolul, zice, a
venit cu ei. Ce spui: Cu `ngerii? El, cel r\zvr\tit, cel f\r\ de
cinste? S\ nu te tulburi, iubite. Aceasta este o imagine [i o
figur\. A[a cum zice undeva `n cartea a treia a Regilor c\ „a
ie[it un duh r\u [i Domnul a zis: «Cine ~mi va `n[ela pe
Ahab?» {i a zis acela: «Eu `l voi ademeni»”30, [i a zis [i cum.
Caracterul antropomorfic al Scripturilor este frecvent, `ncât
s\ dea un chip cuvântului [i s\ `l apropie mai mult pe cel
mai simplu prin istorisire. C\ci, pentru a convinge, a afirma
ceva pur [i simplu nu este acela[i lucru cu a `mpodobi cuvântul [i a-l descrie prin imagini. A[a [i aici, dac\ Scriptura
ar fi spus c\ diavolul a uneltit `mpotriva lui Iov, cu `ng\duin]a lui Dumnezeu, oare ar mai fi avut atâta pl\cere istorisirea? Nicidecum, ci scurtimea cuvântului ar fi curmat
pl\cerea. Dar acum, prin faptul c\ adaug\ la istorisire [i
dialogul [i reproduce exact cele pe care le-ar fi spus diavolul, dac\ i s-ar fi `ng\duit, Scriptura taie orice pretext al celor neru[ina]i. C\ci cele pe care pretinde c\ le-a spus diavolul, nu le-a spus c\tre Dumnezeu, ci le-a gândit. C\ci nu
este propriu diavolului un asemenea cuvânt [i atâta `ndr\znire `naintea lui Dumnezeu. C\ci chiar dac\ demonii,
v\zându-L pe Fiul lui Dumnezeu, strigau [i ziceau: „Ce ai
Tu cu noi?”31, totu[i nu le este proprie starea `mpreun\ cu
`ngerii.
29

Ps. 72, 5-6.

30

III Regi 22, 20-21.

31

Mt. 8, 29.

Capitolul I
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Au venit `ngerii lui Dumnezeu s\ se `nf\]i[eze `naintea Lui
[i a venit [i diavolul cu ei, dup\ ce a dat ocol p\mântului [i a cutreierat cele de sub cer32. Ce `nv\]\m de aici? C\ lumea este plin\
[i de diavoli, [i de `ngeri [i c\ fiecare din ace[tia se afl\ sub
puterea lui Dumnezeu [i c\ `ngerii se `nf\]i[eaz\ `naintea
lui Dumnezeu primind porunci de la El [i c\ diavolul nu
poate face nimic din cele ce `i plac, dac\ nu prime[te `ng\duin]\ de sus. C\ci dac\ refuz\ frâiele [i este `n afar\ de a-L
sluji pe Dumnezeu, totu[i frica este pentru el ca un frâu care
nu `i `ng\duie s\ se foloseasc\ de propria lui putere. {i vezi:
`ngerii se `nf\]i[eaz\ `naintea Lui ca slujitori, aducând cu ei
cele bune f\ptuite de ei, precum se poate vedea [i la Zaharia33, dar diavolul nu are nimic bun de spus. A[adar, expresia
„a venit [i diavolul cu ei” nu arat\ nimic altceva decât c\ [i
diavolul este supus lui Dumnezeu, ca nu cumva cuvântul s\
dea temei celor care aduc `n discu]ie materia34.
9. {i diavolul… C\ci `ngerii erau slujitori ai lui Dumnezeu, dar diavolul nu era nicidecum [slujitor] al lui Dumnezeu. A venit [i diavolul cu ei, nu ca s\ se `nf\]i[eze `naintea
Domnului precum aceia, ci a venit pur [i simplu. Aceia, pe
bun\ dreptate, aveau `ndr\znire [i au venit ca s\ se `nf\]i[eze
`naintea Domnului, dar diavolul nu a venit ca s\ se `nf\]i[eze
`naintea Domnului. Dac\ [i „Cain s-a dus de la fa]a Domnului”35, cu cât mai mult acesta? Ce `nseamn\, a[adar, a venit
[i diavolul cu ei? C\ [i diavolul este cu ei `n lumea aceasta.
32

Iov 1, 6-7.

Zah. 1, 10-11.
Acest text, neclar, face aluzie la doctrina gnostic\ potrivit c\reia
diavolul ar fi creatorul materiei. Cartea lui Iov oferea gnosticilor ocazia
de a pune problema r\ului. Dumnezeu, fiind transcendent [i bun, nu
putea fi creatorul r\ului, era deci necesar s\ fie admis un al doilea creator, fie un demiurg, fie diavolul.
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Fc. 4, 16.

Sfântul Ioan Gur\ de Aur – Comentariu la Iov
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C\ci a[a cum oamenii buni [i r\i exist\ amesteca]i, la fel [i
`ngerii [i demonii. {i, dac\ vrei, te voi convinge din Scripturi. Ascult\-l pe Pavel zicând: „De aceea femeia este datoare s\ aib\ semn de supunere asupra capului ei, pentru
`ngeri”36. {i iar\[i Hristos: „S\ nu dispre]ui]i pe vreunul din
ace[tia mici, c\ zic vou\: C\ `ngerii lor `n ceruri, pururea
v\d fa]a Tat\lui Meu, Care este `n ceruri”37. {i iar\[i `n alt\
parte despre Petru spuneau apostolii: „Este `ngerul lui”38.
{i `n Vechiul Testament Iacov spunea: „~ngerul cel ce m-a
izb\vit pe mine de tot r\ul din tinere]ile mele”39. {i neamurilor sunt rândui]i `ngeri. „A statornicit hotarele neamurilor dup\ num\rul `ngerilor lui Dumnezeu.”40 {i la Daniel
g\sim astfel spus: „Mihail, `ngerul vostru p\zitor”41. {i `n
Vechiul Testament adeseori `ngerii nu numai c\ vin `n lume din partea lui Dumnezeu, ci li se [i `ncredin]eaz\ ceva
cum spune Sfântul Pavel: „Trimi[i ca s\ slujeasc\ pentru
cei ce vor fi mo[tenitorii mântuirii”42. {i iar\[i Profetul: „trimis-a prin `ngeri nimicitori”43. De aceea [i noi, rugându-ne,
cerem `nger de pace, fiindc\ exist\ [i un `nger al r\zboiului
[i al luptei, m\ refer la diavol. C\ci [i aceia sunt numi]i `ngeri cum spune Mântuitorul: „Duce]i-v\ de la Mine, blestema]ilor, `n focul cel ve[nic, care este g\tit diavolului [i `ngerilor lui”44. C\ci numele de `nger este ambiguu. Dac\ nu
36

I Cor. 11, 10.

37

Mt. 18, 10.

38

Fapte 12, 15.

39

Fc. 48, 16 (la Sfântul Ioan).
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Deut. 32, 8.

41

Dan. 10, 21.
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Evr. 1, 14.
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Ps. 77, 54.

44

Mt. 25, 41.

