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III
Fecioara Îl are ca Mire pe Hristos

Hristos îţi este soţ, prieten, partea moştenirii, [El îţi
este] Domn şi Dumnezeu. Ai în El un soţ, pe Care să-L
iubeşti: „Împodobit eşti cu frumuseţea mai mult decât
fiii oamenilor”7.
El este fratele adevărat pe Care să te sprijini, pentru
că prin înfiere tu eşti fiica lui Dumnezeu, al Cărui Fiu
El este după fire. El este prietenul de care nu trebuie să
te îndoieşti, căci El Însuşi spune: „Tu eşti singura mea
iubită”8.
Ai în El moştenirea pe care să o cauţi, fiindcă El este
chiar partea moştenirii tale.
Ai în El răsplata pe care ai putea-o dobândi, pentru
că sângele Lui este răscumpărarea ta.
Ai în El pe Dumnezeu Care să te cârmuiască, pe
Domnul pe Care să-L cinsteşti şi de Care să te temi.
Fecioria cere9 pentru sine de la Hristos un privilegiu
deosebit: fecioara Îl poate avea ca Mire pe El, Cel înaintea Căruia tremură îngerii, Căruia Îi slujesc puterile, de
Care virtuţile ascultă10, în faţa Căruia cele cereşti şi cele
Psalmi 44, 3.
Cântarea Cântărilor 6, 3.
9
Vindicat, are un înţeles juridic, „pretinde, cere formal, pe baza
unui act normativ”.
10
Virtutes obtemperant.
7
8
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pământeşti îşi pleacă genunchiul. Către camera de nuntă a Acestuia să se grăbească [fecioara] împodobită cu
toate virtuţile, şi să-I păstreze patul de nuntă din inima sa, un pat de nuntă neprihănit.
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IV
Preţul cu care ne-a răsumpărat
Hristos nu are seamăn

Şi ce altceva mai mare ar putea o fecioară să-I aducă Lui, când Hristos I S-a dat ca mire, şi Şi-a pus în balanţă sângele Său ca zestre şi dar11? Aşadar, cei care îşi
iau soţii obişnuiesc să aducă zestre, să ofere daruri şi
să-şi dea averile lor în schimbul pierderii fecioriei; încât par că mai degrabă îşi cumpără soţii şi nu că se căsătoresc cu ele.
Soţul tău, fecioară, Şi-a dat pentru tine sângele Său ca
zestre, cu acesta te răscumpără, cu acesta te-a făcut ruda Sa, pentru ca să nu-ţi pierzi fecioria şi să ai răsplată.
Cu cât mai mare este răsplata pentru darul [zestrei]
Sale, cu atât mai nemăsurată este iubirea Lui.
Fiindcă El mult iubeşte pe cea cu care S-a căsătorit
cu preţul propriului Său sânge. Şi pentru aceasta a ales
Ca şi la alţ Părinţii latini (Sfântul Ambrozie al Milanului sau
Sfântul Papă Grigorie cel Mare, majoritatea influenţaţi de Tertulian), şi aici întâlnim un limbaj specific dreptului roman: „dotis ac
muneris titulo compensavit”. Despre această particularitate a literaturii patristice latine, vezi Caroline Humfress, „Patristic Sources”, în The Cambridge Companion to Roman Law, ed. David Johnson, Cambridge University Press, 2015, în sp. pp. 97-100, iar pentru o discuţie mai generală: David S. Dockery, Biblical Interpretation
Then And Now: Contemporary Hermeneutics In The Light Of The Early
Church, Grand Rapids: Baker, 1992.
11
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să-Și dea trupul loviturii vătămătoare a sabiei, pentru ca
să-Şi cumpere pentru Sine curăţia ta şi să păzească fecioria ta. El i-a iubit pe toţi oamenii la fel.
Căci aşa cum moartea Sa este viaţa noastră, iar smerenia Sa este leacul pentru mândria noastră, tot astfel deplinătatea noastră a fost cumpărată prin rănile Sale, de
vreme ce era dornic ca mai degrabă să Se lase El a fi lovit, decât să îngăduie ca noi să fim loviţi de „ciocanul
lumii întregi”12.
[Luaţi seama la] „preţul cu care aţi fost cumpăraţi!”,
a spus apostolul. Aşadar, „nu vă faceţi robi oamenilor”13.
De ce ai dori tu, o, fecioară, să-ţi dai trupul unui bărbat când Hristos l-a răscumpărat deja?
Unul te-a răscumpărat, iar tu vrei să te măriţi cu altul? Tu lupţi cu preţul libertăţii altui om şi te osândeşti la
o robie de bunăvoie?
Dacă lumea întreagă este socotită zestre14, ce este
mai preţios decât sângele lui Hristos care a răscumpărat lumea?
Cântăreşte răsplata şi preţul, ca să poţi înţelege că
Cel Care a răscumpărat valorează mult mai mult decât
ceea ce a răscumpărat.
Şi astfel, cât de greşit înţelege această Jertfă fecioara
care simte dispreţ pentru cumpărător, dar îndrăgeşte
banii; care arată nepăsare faţă de sângele lui Hristos,
dar îmbrăţişează lumea ce a fost răscumpărată.

Ieremia 50, 23.
I Corinteni 7, 23-24.
14
Mundus omnis titulo dotis scribitur, expresie inspirată din limbajul dreptului roman, „lumea întreagă a fost înscrisă ca [cu/a primit titlul de] zestre”.
12
13

