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mai bune decât ale lui. Dar interesul comentariului rămâne 
neatins, pentru că Augustin l-a hrănit cu propria sa experienţă 
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Comentariu 
la }  salinul 1

OmuCpământesc şi omuC \ 
ceresc:

Adam şi 3-Cristos I





1. „Fericit bărbatul care nu s-a abătut în adunarea 
necredincioşilor." (v. 1) Acest cuvânt trebuie sfi se înţeleagă 
despre Domnul nostru Iisus Hristos, adică despre omul lui 
D um nezeu.fericit bărbatul care nu s-a abătut în adunarea 
necredincioşilor” precum şi omul pământesc, care, la 
convingerea femeii sale înşelate de şarpe, a consimţit să 
încalce poruncile lui Dumnezeu2. „Şi în calea păcătoşilor nu 
s-a oprit" (Ibidem). EI (Hristos) a venit în calea păcătoşilor 
născându-Se ca păcătoşii\ dar nu s-a oprit pentru că amă
girile veacului nu l-au reţinut

„Şi pe scaunul putreziciunii4 n-a şezut.”(Ibid). Nu a vrut 
împărăţie pământească, ţel al poftelor mândriei; la mândrie 
se referă de fapt, scaunul putreziciunii, pentru că nu este 
aproape nimeni care să fie ferit de dragostea de stăpânire şi 
să nu caute slava omenească: ori pestilenţa5 este o boală 
care se întinde până departe şi care cuprinde cu otrava sa 
pe toţi sau aproape pe toţi oamenii. Totuşi scaunul 
putreziciunii se referă mai clar la învăţăturile vătămătoare, a 
căror molipsire se face din aproape în aproape ca şi 
cangrena6.

1 în prima carte a Retractărilor sale, cap. XIX, 8, Augustin, f&când 
recenzia operei De Sermone Domine in monte II, 6,20, spune: „Dar 
nu văd daci este bine spus om dumnezeiesc despre Acela care este 
Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, Omul Iisus Hristos, când El 
este, oricum, Domn.... Dar, oriunde am spus acest lucru, nu aş vrea si 
îl fi spus” blamându-se pe sine de a fi numit pe Hristos omul lui 
Dumnezeu.
1 Gen 3,6.
3 în trup material.
4 Literal: de molimă, pestilential, infect.
5 Deci mândria.
‘ IITim2,17.



Apoi trebuie să distingem progresia cuvintelor: „a se 
abate, a se opri, a se aşeza”. Omul s-a abătut când s-a înde
părtat de Dumnezeu. S-a oprit când s-a complăcut în păcat. 
S-a aşezat, când, întărit în mândria sa, nu a putut să se întoarcă 
decât eliberat de Cel care nu S-a abătut în adunarea necre
dincioşilor, nu s-a oprit în calea păcătoşilor şi nu a şezut pe 
scaunul putreziciunii.

2. „Ci a cărui voinţă s-a ataşat legii Domnului şi care, 
ziua şi noaptea, cugetă la această lege” (v. 2). „Legea nu este 
făcută pentru cel drept” zice Apostolul7. Dar altceva este de a 
fi în lege şi altceva a fi sub lege. Cel care este în lege se conduce 
după lege, cel care este sub lege este condus după lege. Primul 
este deci liber şi al doilea rob. Pe de altă parte, altceva este 
legea scrisă, impusă celui de sub lege, altceva este legea văzută 
prin ochii sufletului de omul care nu are nevoie de litera legii. 
„Care cugetă ziua şi noaptea,” adică fără odihnă; sau încă 
„ziua” cu bucurie, „noaptea” cu frământare. S-a zis, intr-adevăr:
, Avraam a văzut ziua mea şi s-a bucurat” (In 8,56). Şi despre 
fiământare s-a spus: „Până şi noaptea rărunchii mei m-au 
învăţat8" (Ps 15,7).

3. „Va fi ca un pom răsădit aproape de curentul9 apelor” 
(v. 3) adică lângă însăşi înţelepciunea care a binevoit a lua 
firea omenească pentru mântuirea noastră. Astfel, omul este 
cu adevărat un pom răsădit lângă curgerea apelor, legând, în 
acest sens, cuvântul unui alt psalm: „Râul lui Dumnezeu este 
plin de apă” (Ps 64,10). Sau încă, lângă Duhul Sfânt despre 
Care este spus: „Vă va boteza cu Duhul Sfânt” (Mt 3,11) şi

7ITimI,9.
'Legea Domnului.
’ cădere de ape.



„Cel căruia îi este sete să vină şi să bea” (In 7,37) şi încă: 
„Dacă ai cunoaşte darul lui Dumnezeu şi ai şti Cine îţi cere 
apă, tu ai ii cerut să bei şi ţi-ar fi dat o apă vie a cărei putere 
este aceea că cel care va fi băut nu va avea niciodată sete, 
ci se va face în el un izvor de apă curgătoare spre viaţa 
veşnică” (In 4,10-14).

Mai putem interpreta „lângă căderea apelor” prin „lângă 
păcatele oamenilor”, căci în Apocalipsă apele simbolizează 
oamenii10 şi nu este nepotrivit de a înţelege prin cuvântul 
„curent” o cădere de apă; ori o cădere are legătură cu 
păcatul. Deci, acest pom, adică Domnul nostru aşezat 
aproape de căderea apelor sau de oamenii păcătoşi îi va 
atrage din calea lor în rădăcinile legii Sale şi „vor da roade” 
prin instituirea Bisericilor Sale „în timpul Său” ,adică după 
ce a fost slăvit prin învierea şi înălţarea Sa la Ceruri. Atunci, 
într-adevăr, a trimis pe Duhul Sfânt Apostolilor, i-a întărit în 
credinţa pe care o aveau în El, i-a trimis spre neamuri şi 
drept roade au apărut Bisericile Sale.

„Şi frunzele Sale nu vor cădea” ceea ce vrea să spună 
că cuvântul Său nu va fi deşert. „Căci tot trupul este ca şi 
iarba uscată şi slava omului ca floarea câmpului: iarba s-a 
uscat şi floarea a căzut, dar cuvântul Domnului rămâne în 
veac” (Isaia 40,8). „Şi tot ce va fi făcut va spori” (v. 3), 
adică tot ceea ce acest pom va fi purtat; el poartă roade şi 
frunze, simboluri ale faptelor şi cuvintelor.

4. „Nu sunt aşa necredincioşii, nu sunt aşa! Ci sunt ca 
praful ce-1 spulberă vântul de pe faţa pământului” (v. 4). 
Aici pământul trebuie înţeles ca statornicie în Dumnezeu

10Apoc 17,15.



însuşi, despre Care este spus: „Domnul este partea moştenirii 
mele şi această moştenire este măreaţă” (Ps 15, 5-6); şi 
asemenea: „Aşteptaţi pe Domnul, păziţi căile Lui; El vă va 
înălţa să moşteniţi pământul” (Ps 36,34); şi încă: „Fericiţi 
cei blânzi, că ei vor moşteni pământul” (Mt 5,4). Această 
apropiere" vine din aceea că pământul văzut hrăneşte şi 
susţine omul trupesc şi că, în acelaşi fel, pământul nevăzut 
hrăneşte şi susţine omul lăuntric. Vântul, sau mândria care 
semeţeşte12, mătură pe cel necredincios de pe faţa acestui 
pământ. Ştia să se păzească cel care, desfătându-se de 
bogăţia lui Dumnezeu şi bând la torentul plăcerilor Lui, zicea: 
„Picior al mândriei să nu vină până peste mine” (Ps 35,11). 
Din contră, mândria a aruncat departe de acest pământ pe 
cel care a zis: „îmi voi pune tronul deasupra norilor13 şi voi fi 
asemenea Celui Prea înalt” (Isaia 14,14). Mândria a izgonit 
în acelaşi fel de pe faţa pământului pe cel care, după ce a 
consimţit să guste din fructul oprit, pentru a fi asemenea lui 
Dumnezeu, s-a ascuns de dinaintea feţei lui Dumnezeu14. Că 
acest pământ are legătură cu omul lăuntric şi că mândria îl 
respinge, este ceea ce reiese mai ales din acest cuvânt: 
„Pentru ce, cel care nu este decât cenuşă şi pulbere, se 
mândreşte? Căci prin mândrie el aruncă propriile simţăminte 
interioare” (Eccl 10,9). Este cu siguranţă drept de zis că s-a 
respins pe sine din locul de unde a fost respins.

5. „De aceea necredincioşii nu se vor ridica la judecată” 
(v. 5). într-adevăr, ei sunt spulberaţi precum praful de pe 
faţa pământului. S-a spus că cei mândri sunt lipsiţi de ceea

'1 Legătura între texte.
121 Cor 8; 1.
13 Literal: lângă Aquilion, vânt puternic de nord.
14 Gen 3,6.



ce caută, adică de puterea de a judeca; şi acest cuvânt este 
cel mai bine explicat prin cel care urmează: „nici păcătoşii in 
adunarea drepţilor” (Ibid). Scriptura reia, deseori, în acest 
fel cu mai multă claritate ceea ce a enunţat deja; prin necre
dincioşi trebuie deci înţeles păcătoşii şi cuvântul .judecată” 
înseamnă „în adunarea drepţilor”.

Totuşi, dacă altceva sunt necredincioşii şi altceva sunt 
păcătoşii, tot necredinciosul este păcătos, dar nu tot păcătosul 
este necredincios. Aceste cuvinte: „necredincioşii nu se ridică 
la judecată” înseamnă că necredincioşii se vor ridica, dar nu 
pentru a fi judecaţi, fiindcă ei sunt deja făgăduiţi pedepsei 
celei mai sigure; iar celelalte cuvinte: „nici păcătoşii în adunarea 
drepţilor” arată că păcătoşii se vor ridica, nu pentru a judeca, 
ci pentru a fi judecaţi, şi astfel este de cei despre care s-a 
spus:, Jocul va pune la încercare lucrurile fiecăruia Dacă lucrul 
unuia rămâne, el va primi plata sa; dacă, dimpotrivă, focul a 
ars lucrul său, el va îndura suferinţa; totuşi va fi mântuit, dar ca 
trecând prin foc” (I Cor 3,13-15).

,6. „Că ştie Domnul calea drepţilor”(v. 6).15 La fel cum 
medicina, se zice, cunoaşte sănătatea şi nu cunoaşte bolile, 
şi că, în acelaşi timp, bolile sunt recunoscute de arta 
medicinii; astfel putem spune că Dumnezeu cunoaşte calea 
drepţilor şi că nu cunoaşte calea necredincioşilor. Asta nu 
înseamnă că Dumnezeu ignoră ceva, deşi zice păcătoşilor: 
„nu vă cunosc pe voi” (Mt 7,23) şi: „calea necredincioşilor 
va pieri”. Este ca şi cum am zice: Domnul nu cunoaşte calea 
necredincioşilor; primul cuvânt enunţă mai precis că a nu fi 
cunoscut de Dumnezeu înseamnă a pieri şi că a fi cunoscut

l5ase vedea comentariul la psalmii 36 şi 141,versetul 1.



de Dumnezeu înseamnă a trăi; ca ceea ce aparţine ştiinţei 
lui Dumnezeu ţi ceea ce nu este cunoscut de El. Căci Dom
n u l  a zis: „Eu sunt Cel ce sunt” şi „Cel ce este, M-a trimis” 
(Iş 3 ,14).



Comentariu
la psalmul al 11-lea

Qiserica şi jrrigonitorii său 
Mrîstos şi Eiserica



*$£ a?



1. „Pentru ce neamurile s-au ridicat cu freamăt şi po
poarele au format intrigi deşarte? Pentru ce regii pfim&ntului 
s-au ridicat şi căpeteniile s-au adunat împotriva Domnului şi a 
Hristosului Său?” (v. 1 -2). Cuvântul .pentru ce” vrea să spună 
„degeaba". Intr-adevăr, ei n-au împlinit ceea ce vroiau, anume 
de a nimici pe Hristos. Se spune aşa despre prigonitorii Dom
nului despre care se vorbeşte în Faptele Apostolilor'.

2. „Să rupem legăturile lor şi să aruncăm jugul lor departe 
de noi” (v. 3). Deşi aceste cuvinte ar putea fi înţelese altfel, 
totuşi este mai bine să le aplicăm celor despre care proorocul 
a zis că au format intrigi deşarte. „Să rupem legăturile lor şi să 
aruncăm jugul lor departe de noi” înseamnă deci : să luăm aminte 
ca religia creştină să nu ne subjuge; să nu o lăsăm să ne si
lească2.

3. „Cel ce locuieşte în ceruri va râde de ei; Domnul îi va 
batjocori” (v. 4). Este repetarea aceleiaşi idei. Nu trebuie totuşi 
să dăm acestor expresii un sens carnal,3 ca şi cum Dumnezeu 
ar râde cu gura sau şi-ar bate joc cu nasul; ci trebuie să vedem 
puterea pe care El o dă sfinţilor Săi de a prevedea viitorul şi 
de a înţelege că noroadele au format intrigi deşarte când vor 
vedea că numele şi stăpânirea lui Hristos se vor întinde, vor 
dăinui şi vor stăpâni toate neamurile, in această putere a 
preştiinţei profetice constă derâderea şi batjocura lui Dum
nezeu. „Cel ce locuieşte în ceruri va râde de ei.” Dacă prin 
ceruri înţelegem sufletele sfinte, prin ele Dumnezeu, Care are 
mereu preştiinţa viitorului, va râde şi va batjocori noroadele.

1 Fapte 4,26.
2 Este vorba aici despre aceeaşi ataşare liberă faţă de credinţi, cum s-a 
vorbit In paragraful al doilea din comentariul la Psalmul precedent. 
Credinţa ne face liberi de orice subjugare.
3 literal.



4. „Atunci te vi voitoi întru mânia Sa ţi intru furia Sa ii 
va umple de tulburare” (v. 5). Pentru a arăta mai clar cum 
le va vorbi, spune: „li va umple de tulburare”. La fel 
lămureşte că „întru mânia Sa” înseamnă „întru furia Sa.” 
Prin mânia şi prin furia Domnului Dumnezeu nu trebuie 
să in(elegem o tulburare a sufletului, ci forţa care pedep
seşte cu o supremă dreptate, întreaga creaţie fiind supusă 
acţiunii Sale. Căci trebuie să ne raportăm aici cu grijă la 
ceea ce este scris la Solomon:, Jar Tu, Dumnezeul oştirilor, 
judeci cu calm şi ne conduci cu mare purtare de grijă” (Inţ. 
Sol 12,18). Mânia lui Dumnezeu este deci mişcarea ce se 
produce in sufletul învăţat de legea dumnezeiască, când 
vede această lege încălcată de cel păcătos; căci simţă
mintele sufletelor drepte este pedepsirea mulţimii greşelilor. 
Totuşi, mai putem vedea, cu dreptate, în mânia lui Dum
nezeu întunecarea sufletului care loveşte pe călcătorii Legii 
dumnezeieşti.

5. „El m-a pus rege pe muntele Său cel sfânt al Sionului, 
pentru a vesti poruncile Sale.” (v. 6) Este cu siguranţă vorba 
aici de Persoana Domnului nostru Bsus Hristos. Dacă, aşa’cum 
interpretează unii, Sionul înseamnă contemplare, noi tre
buie, înainte de toate, să recunoaştem Biserica, ce în fiecare 
zi tinde din toate puterile sale să se înalţe la contemplarea 
luminii dumnezeieşti, după cum spune Apostolul: „şi noi 
contemplăm cu faţa descoperită slava Domnului” (Π Cor
3,18). Sensul acestor cuvinte este deci: „El M-a pus rege 
in Sfânta Biserică, căreia i se dă numele de munte pe 
motivul înălţării şi al statorniciei sale. ,JE1 m-a pus rege” pe 
mine, de ale cărui legături ei voiau să se rupă şi de al cărui 
jug ei vroiau să se lepede: „pentru a vesti poruncile”. Cine nu ar 
înţelege ceea ce vede împlinindu-se zilnic?



6. „Domnul Mi-a zis: TU eşti Fiul Meu, Eu astâzi Te-am 
născut” (v. 7) \  Deşi putem crede că ziua arătată în profeţie 
este aceea în care Iisus Hristos este născut ca om, (având în 
vedere) totuşi că „astăzi" arată un timp prezent şi că în veşnicie 
nimic nu este trecut ca încetând să existe, nici viitorcanexistând 
încă, ci cS totul este prezent pentru că tot ceea ce este veşnic 
există mereu. Cuvintele: .Astăzi Te-am născut" trebuie să fie 
înţelese după sensul dumnezeiesc în care credinţa adevărată 
şi universală mărturiseşte veşnica naştere a Virtuţii şi a 
înţelepciunii lui Dumnezeu, care este Unicul Său Fiu.

7. „Cere de la Mine şi îţi voi da neamurile de moştenire” 
(v. 9). Aceste cuvinte sunt spuse în sens vremelnic despre omul 
răscumpărat de Fiul lui Dumnezeu, care S-a oferit ca jertfă pentru 
a înlocui toate jertfele şi care mijloceşte pentru noi5. Trebuie deci 
să raportam aceste cuvinte „Cere de la Mine” la ansamblul 
iconomiei divine în privinţa umanităţii care are drept ţintă să 
reunească toate neamurile sub nume creştinesc, să le răscumpere 
din moarte şi de a face ca Dumnezeu să le stăpânească. „îţi voi 
da neamurile drept moştenire,” pentru că le stăpâneşti spre 
mântuirea lor şi ca. ele să-ţi aducă roade duhovniceşti drept 
moştenire. „Şi stăpânirea Ta se va întinde până la marginile 
pământului” (v. 8). Cuvintele: .marginile pământului” nu sunt decât 
repetarea termenului precedent,.neamurile”, dar suntmai precise 
şi ne arată că este vorba despre toate neamurile. La fel expresia 
, .stăpânireaTa” o înlocuieşte pe aceasta: „moştenirea Ta”.

8. „Le vei conduce cu toiag de fier'’ (v. 9); în alţi termeni: 
cu o dreptate neînduplecată. „Şi le vei sparge ca pe vasele de 
lut,” adică vei zdrobi în ei poftele pământeşti, dorinţele

4 A se vedea comentariul la Ps 70, v. 7.
5 Rom 8,34.



mocirloase ale vechiului om şi tot ceea ce este impregnat şi 
mânjit de noroiul păcatului. „Şi acum împăraţi, înţelegeţi” (v. 
10). „Şi acum,” adică fiind de acum înnoiţi, spărgând de acum 
învelişurile de noroi sau vasele trupeşti ale greşelii care aparţin 
vieţii omului vechi; „acum înţelegeţi” voi care sunteţi de acum 
înainte împăraţi, voi care puteţi de acum înainte să stăpâniţi 
ceea ce este în voi de rob şi de fiară, voi care puteţi de acum 
înainte lupta nu ca izbind aerul ci pedepsindu-vă trupul şi 
supunându-16. Jnvăţaţi-vă toţi cei care judecaţi pământul”. 
Este şi o repetiţie: „învăţaţi-vă” după „înţelegeţi”; „voi care 
judecaţi pământul” după „voi, care sunteţi împăraţi”. Cei care 
judecă pământul indică pe oamenii duhovniceşti. Intr-adevăr, 
tot ceea ce judecăm este sub noi şi tot ceea ce este dedesubtul 
omului duhovnicesc este, numit într-adevăr, cu nume 
pământesc, pentru că aceste lucruri sunt corupte, stricate de
o otravă produsă de pământ.

9. „Slujiţi Domnului în frică” (v. 11) de teamă ca aceste 
cuvinte: „împăraţi care judecaţi tot pământul” să nu vă inspire 
otgoliu. „Şi vă bucuraţi Lui cu cutremur'’. Această invitaţie la 
bucurie vine după cea de dinainte, pentru ca porunca de a 
sluji Domnului cu frică să nu pară a însemna o umilire excesivă. 
Dar, de teamă ca bucuria să nu meargă până la manifestare 
îndrăzneaţă, s-a adăugat „cu cutremur”. Prin acestea suntem 
avertizaţi să fim atenţi şi să veghem cu grijă la sfinţirea noastră.

Mai putem da acestor cuvinte „Şi acum, o, împăraţi, 
înţelegeţi” explicaţia următoare: Actuala Mea înălţare la 
regalitate să nu vă întristeze, o, regi ai pământului, ca şi cum 
bunul vostru v-ar fi răpit, ci mai degrabă înţelegeţi şi vă învăţaţi. 
Căci vă este mai bine să fiţi supuşi Celui care vă dă înţelegerea

*ICor9,26-27.

şi ştiinţa. Vă este mai bine să nu stăpâniţi fără socoteală, ci, 
dimpotrivă, să slujiţi cu fiică Stăpânului tuturor şi să vă bucuraţi 
cu o adevărată şi temeinică fericire, veghind cu grijă să nu 
cădeţi prin mândrie.

10. „Luaţi învăţătură de la Domnul, de teamă să nu se 
mânie şi să nu vă pierdeţi în afara căilor dreptăţii” (v. 12). în 
acest sens a fost spus: „înţelegeţi şi vă învăţaţi” căci a înţelege 
şi a învăţa înseamnă a îmbrăţişa o rânduială. „Luaţi” arată că 
această rânduială este un ajutor şi o apărare în calea obsta
colelor care ar fi fatale dacă le-am lua cu atâta râvnă., JDe

- -teamă ca Domul să nu se mânie”. Aceste cuvinte exprimă o
i rîi doială nu în ochii profetului, care vede cu certitudine, ci din 
Γ  r ţ irtea celor care primesc avertizarea. Aceştia într-adevăr 
p  rfindesc, de obicei, cu îndoială la mânia lui Dumnezeu, căci 
^  ^descoperirea nu le este făcută pe faţă. Trebuie deci să zică:
I. fAJsă luăm învăţătură, de teamă ca Domnul să nu se mânie, şi 
r  'npi să ne pierdem de căile dreptăţii”. Am spus deja mai sus
-  ■> cţim trebuie sa înţelegem „mânia Domnului”. „Şi să nu vă 
w -^pierdeţi din căile dreptăţii”. Este aici o mare pedeapsă de 
 l i t r e  se tem cei care au gustat ceva din dulceţile dreptăţii.

Căci cel care se pierde în afara căilor dreptăţii va fi rătăcitor, 
în mijlocul celor mai mari nenorociri în căile nedreptăţii.

11. „Când degrabă mânia Sa va fi aprinsă, fericiţi cei 
care vor avea pusă în El nădejdea lor” (v. 13). înseamnă: 
Atunci când va veni ceasul pedepsei pregătită celor necredin
cioşi şi păcătoşi, pedeapsa nu doar că nu va atinge pe cei ce 
îşi pun nădejdea în Domnul, ci, mai mult, momentul acesta va 
sluji la eterna aşezare a împărăţiei şi slavei lor. Atunci, „când 
degrabă se va aprinde mânia Lui”, vor fi în siguranţă toţi cei 
care îşi vor fi pus nădejdea în El. în ceea ce priveşte cuvintele 
„în puţină vreme” sau „degrabă” cred că ele înseamnă că



această mânie va izbucni deodată, în timp ce păcătoşii vor 
crede clipa amânată într-un viitor îndepărtat.



Comentariu
la psalmul al 111-lea

I is u s  în  f a ţ a  Cui Iu d a ;  
3 is e r ic a  

tr iu m fe a z â  a s u p r a  
jr r ig o n ito r iC o r  

ş i  c r e ş tin i i  a s u p r a  
jfa tim iC o r



1. Acest psalm trebuie înţeles ca referindu-se la Persoana 
lui Iisus Hristos cum dovedesc cuvintele: „Eum-am culcat şi 
am adormit şi m-am sculat că Domnul va fi ajutorul meu” (v. 6).

Ele se aplică,într-adevăr, mai cuviincios Patimii şi învierii 
Domnului decât istoriei fugii lui David dinaintea fiului său revoltat 
împotriva lui1. Şi cum este scris despre ucenicii lui Hristos: 
„Câtă vreme Mirele este cu ei, fiii Mirelui nu postesc.” (Mt 9,
1S) nu trebuie să ne mire dacă fiul necredincios al lui David îl 
semnifică ucenicul cel necredincios care a trădat pe Iisus. Deşi 
am putea admite, în mod istoric, că Iisus a fugit din faţa lui 
Iuda când, după plecarea acestui ucenic, s-a retras cu ceilalţi 
pe munte, totuşi, în sens spiritual, când Fiul lui Dumnezeu, 
adică Puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu, a părăsit sufletul 
lui Iuda şi când diavolul a pus stăpânire în întregime, după 
cuvintele: „Şi diavolul a intrat în inima sa” (In 13,2). Putem 
spune îndreptăţit că Hristos a fugit din faţa lui Iuda; nu că 
Hristos ar fi cedat demonului, ci pentru că Iisus, retrăgându-Se 
demonul a rămas pe deplin posesor al lui Iuda.

Cred că în psalm această retragerea este numită fugă 
pentru a exprima rapiditatea; ceea ce arată şi cuvântul Dom
nului: „Ceea ce faci fă repede” (In 13,27). în limbaj obişnuit 
spunem: aceasta îmi scapă, despre un lucru care nu ne vine în 
minte; şi spunem despre un om savant: nimic nu-i scapă. In 
maniera aceasta de a vorbi, adevărul a scăpat minţii lui Iuda, 
când a încetat să o lumineze. Pe de altă parte, Abesalom, 
după interpretarea unora, înseamnă în limba latină: Ja tr is  
pax, pacea Tatălui”. Poate părea uimitor, fie în istoria Regilor, 
unde vedem pe Abesalom făcând război tatălui său, fie in istoria 
Noului Testament, unde vedem pe Iuda trădând pe Domnul,

'Π RgXV,17.



ca acest nume si poată semnifica pacea Tatălui. Dar, citind 
cu gnjă canea Regilor, găsim că în acest război David a rămas 
paşnic in privinţa fiului său şi chiar l-a plâns cu amar dupăj 
moarte, strigând în durerea sa:, Abesalom, fiul meu, mai bine: 
muream eu în locul tău!” (II Rg 18,33).

Şi în istoria Noului Testament vedem, la fel, imensa şi 
admirabila răbdare a Domnului, Care a acceptat atâta vreme ; 
pe Iuda ca pe un ucenic bun; deşi cunoştea gândurile sale2, l-a 
primit la Cina unde încredinţa şi lăsa ucenicilor Taina Trupului J 
şi a Sângelui Său; în sfârşit, în însuşi momentul trădării, 
acceptând sărutul trădătorului,3 demonstra că îi oferea pacea 
deşi nefericitul era chinuit de războiul interior al ticăloşiei sale 
groaznice. Astfel, Abesalom este numit pacea Tatălui, de
oarece tatăl său a avut fată de el sentimente de pace, pe care el 
nu le-a avut faţă de tatăl său.

2. „Doamne, de ce s-au înmulţit cei care mă tulbură?” 1 
(v. 2). într-adevăr, până într-atât s-au înmulţit, încât chiar între 
ucenicii Săi s-a găsit unul pentru a se alătura numărului i 
persecutorilor. „Mulţi s-au ridicat împotriva mea, mulţi zic 
sufletului meu că nu este mântuire lui în Dumnezeul lui” (v. 3). ] 
Este arătat că, dacă n-ar fi crezut că nu va învia, ei nu l-ar fi 
dat morţii. Aceasta înseamnă cuvintele: „Să coboare de pe 
Cruce dacă este Fiul lui Dumnezeu” (Mt27,42) şi:, A  mântuit 
pe alţii, nu poate să Se mântuiască pe Sine” (Ibid). Iudanu L-ar 
fi trădat dacă n-ar fi fost dintre aceia care dispreţuiau pe Hristos 
şi care ziceau: „Nu este mântuire Lui întru Dumnezeul Lui”.

3. „Ci, Doamne, Tu eşti sprijinul Meu” (v. 3). în calitatea 
Sa de Om, adresează lui Dumnezeu aceste cuvinte, căci

2 In 13,2.
3Mt21,43.



sprijinul omului este Cuvântul făcut trup. „T\i eşti slava Mea” şi 
Cel care zice cum că Dumnezeu este slava Sa, este însuşi Acela 
care Cuvântul lui Dumnezeu a hiat în aşa fel încât este Dumnezeu 
cu el. Ce lecţie pentru orgolioşii care îndură cu greutate că le 
zicem: „Ce aveţi voi pe care să nu-1 fi primit? Şi, dacă l-aţi 
primit, de ce vă măriţi ca şi cum nu l-aţi primit?” (I Cor 4,7). 
„Şi prin Tine eu pot să-mi ridic capul”. Cred că trebuie înţeleasă 
aici mintea omenească ce este numită, nu fără motiv, capul 
sufletului4. Acest spirit s-a lipit şi oarecum sudat aşa de intim 
de neasemuita mărire a Cuvântului întrupat că nu a cedat în 
chiar mijlocul tuturor înjosirilor suferinţei.

4. „Glasul Meu s-a ridicat cu un strigăt spre Domnul’ ’ (v. 4), 
nu glasul trupului care se fiice auzit cu ajutorul vibraţiilor aerului 
pe care îl loveşte, ci glasul inimii, care rămâne mut pentru 
oameni şi care pentru Dumnezeu răsună ca un strigăt puternic. 
Este glasul prin care Suzana s-a făcut auzită3 şi prin acest glas 
Dumnezeu ne porunceşte să-L rugăm cu uşile închise6 anume 
în taina inimii şi fără zgomot de cuvinte.

Nimeni nu poate spune că rugăciunea să fie mai puţină 
pentru a fi făcută cu acest glas fără ca trupul să redea nici un 
sunet de cuvânt, căci, în această rugăciune tăcută a inimii,7

4 Puterea mintii dă putere sufletului. Este recunoscută în spiritualitatea
ortodoxă puterea min(ii în lucrarea duhovnicească, gândul coordo
nând mişcarea inimii. De aceea se poate spune că omul se identifică 
tot cu ceea ce gândeşte. Dacă în minte ai rugăciunea, nu poti avea 
altceva în inimă; dacă ai gânduri deşarte, inima este goală. In 
Confesiuni^., 24,33, Augustin ne spune că Dumnezeu locuieşte în 
memorie „fiindcă, din clipa când Te-am cunoscut, rămâi în memoria 
mea şi acolo Te găsesc când îmi amintesc de Tine”. 
s Daniel 13,44.
6 Mt 6,6.
7 O surpriză şi bucurie mare mi-a făcut acest pasaj despre rugăciunea 
tăcută a inimii la dumnezeiescul rugător Augustin, despre care



dacă gânduri străine duhului de rugăciune intervin, nu mai 
putem spune: „Glasul meu s-a ridicat spre Domnul”. în plus, 
nu putem să ne exprimăm astfel, pe bună dreptate, decât 
atât cât sufletul vorbeşte singur cu Dumnezeu, acolo unde 
poate singur să audă, firă ca la rugăciunea sa să se amestece 
ceva de la trup sau din preocupările trupeşti. Această 
rugăciune este numită strigăt, pe motivul avântului său spre 
Dumnezeu

„Şi El m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui”. Proorocul ] 
numeşte cu numele de munte? pe însuşi Domnul nostru, când 
zice că piatra tăiată fără ajutorul mâinilor a crescut până la 
dimensiunile unui munte. Dar cuvântul psalmului nu poate fi 
luat despre însăşi Persoana lui Hristos, afară de cazul când, 
din întâmplare, să nu fi vrut să spună: «M-a auzit din mine 
însumi ca din muntele Său cel sfânt, locuind în mine ca înfr-un 
munte». Dar o interpretare mai clară şi mai cuvenită este să 
admitem că Dumnezeu l-a auzit din înălţimile dreptăţii Sale. 
Intr-adevăr că Dumnezeu l-a înviat din morţi pe nevinovatul 
jertfit, căruia i se răsplătise binele cu rău, şi şă pedepsească 
persecutorii cum meritau; şi mai citim: „Dreptatea ta este ca 
munţii lui Dumnezeu”.

5. ,,Μ-am culcat şi am adormit” (v. 6). Putem, îndreptăţit, 
să remarcăm cum cuvântul „Eu” este folosit pentru a face

niciodată nu am auzit vorbindu-se in literatura teologică 
rom&nească. De fapt, această profundă idee, împreună cu cea a 
cămării inimii, prezentă mai sus, este o temă frecventă în opera sa. 
Astfel, în comentariile la Psalmii 35, 5; 67, 7; 143,11 este scris: 
„cămara noastră este inima noastră;” şi în predica 2,8: „când intri în 
cămara ta, intri în inima ta”.
* Pentru o altă semnificaţie a acestui cuvânt, putem privi la De sermone 
Domini in monte 1,1,2.



cunoscut eft El a suferit moartea prin propria Sa voinţă, după 
cuvintele: „Tatăl Meu Mft iubeşte, pentru cft îmi dau viaţa 
pentru a o relua apoi. Nimeni nu mi-o răpeşte. Eu am puterea 
de a o da şi am şi puterea de a o recăpăta” (In 10,17-18). 
Deci nu voi M-aţi prins, zice El, şi dat morţii împotriva Mea, 
ci „Eu M-am culcat şi am adormit, şi M-am sculat, că Domnul 
va fi sprijinitorul Meu”. Scripturile cuprind nenumărate 
exemple de somn luat în sens de moarte, precum acest cuvânt 
al Apostolului: „Nu vreau, fraţii mei, să nu ştiţi soarta celor 
care dorm ultimul somn” (I Tes 4,12). Este fără folos să căutăm 
de ce cuvintelor „am adormit” au fost adăugate şi „m-am dat 
somnului”. De fapt, aceste feluri de repetiţii sunt folosite în 
Sfintele Scripturi şi am arătat numeroase exemple în cel de-al 
doilea psalm.

Câteva manuscrise prezintă: Dormivi et soporatus sum; 
altele prezintă variante după modul în care fiecare a crezut că 
trebuie să interpreteze textul grecesc: εγω δέ εκονμηθην καν 
ύπνωσα Poate primul termen exprimă aţipirea sau faptul de 
a muri, şi al doilea somnul sau starea de moarte. Aţipirea este 
astfel, trecerea spre somn, cum trezirea este trecerea la starea 
de veghe. Dar să ne păzim de a crede că aceste repetări în 
cărţile sfinte să nu fie decât podoabe deşarte de cuvântări. 
Putem deci să interpretăm cuvintele: „Eu m-am culcat şi am 
adormit” în acest sens: M-am dat suferinţei şi moartea a 
urmat. ,,Μ-am sculat, că Domnul va fi ajutorul meu”.

Este important de remarcat cum în aceeaşi frază verbele 
sunt folosite la trecut şi la viitor: „m-am sculat” este la trecut; 
„va fi ajutorul meu” este la viitor şi totuşi nu putea să învie 
decât cu acest ajutor. Dar, în profeţii, lucrurile viitoare se 
amestecă foarte bine cu lucrurile trecute, pentru a semnifica, 
în acelaşi timp, şi trecutul şi viitorul. Lucrurile viitoare vestite



in mod profetic urmează în ce priveşte timpul, dar, cât despr® 
preştiinţa cekrcare le profeţesc, sunt deja ca şi fapte împliniteJ 
Găsim, de asemenea, amestecat prezentul cu alte timpuri în 
verbe. Vom examina aceste moduri de a vorbi, fiecare la locul! 
său când se vor prezenta.

6. „Nu mă voi teme de mulţimea de popoare care mă 
înconjoară” (v. 7). Evanghelia povesteşte câtă mulţime de 
popoare înconjura pe Hristos suferindu-şi Patimile şi ţintuit] 
pe Cruce.9 „Scoală-Te, Doamne, Mântuieşte-mă Dumnezeul 
meu!” Dar nu spunem lui Dumnezeu adormit sau culcat: 
„Scoală-Te!” ; ci, în dumnezeiasca Scriptură, de obicei, se 
atribuie Persoanei lui Dumnezeu ceea ce El ne dă nouă înşine 
să facem; totuşi nu în toate ocaziile, ci când există o oarecare 
cuviinţă; de exemplu, când zicem că Dumnezeu însuşi ne 
vorbeşte, în timp ce harul Său dăruieşte darul cuvântului 
profeţilor, Apostolilor sau altor vestitori ai adevărului. Iată un 
exemplu: „Vreţi să puneţi la încercare pe Cel ce grăieşte în 
mine?” (II Cor 13,3). Sfântul Pavel nu zice: Pe Cel prin 
inspiraţia sau prin porunca Căruia vorbesc, ci atribuie cuvintele 
sale direct Celui care i-a acordat darul.

7 .,Pentru că Tu ai lovit pe toţi cei care m-au vrăjmăşit 
fără motiv” (v. 8). Nu trebuie să acceptăm aici o interpretare 
care ar presupune o singură idee în cuvintele: „Scoală-Te, 
Doamne, mântuieşte-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe 
toţi care m-au vrăjmăşit fără motiv”. Căci Dumnezeu nu îl 
mântuieşte lovindu-i vrăjmaşii, ci, mai degrabă, loveşte vrăj
maşii după ce l-a mântuit.

A doua parte a acestei fraze ţine, mai degrabă, de ceea 
ce urmează; şi iată sensul: „Că Tu ai lovit pe toţi cei care m-au

*Mt27,39.



vrăjmăşit fără motiv, Tu ai zdrobit dinţii p&cfitoşilor” adică ai 
zdrobit dinţii p&cfitoşilor pentru cfi ai lovit pe toţi vrăjmaşi i 
mei. Pedeapsa vrâjmaşilor este să fi avut dinţii zdrobiţi, anume 
vorbele p&cfitoşilor care batjocoresc şi sfBşie pe Fiul lui Dum
nezeu, au fost zădărnicite şi nimicite. Prm cuvântul, .dinţi” trebuie 
să înţelegem cuvintele insultfitoare, pricină pentru care 
Apostolul a zis: JDac&vS muşcaţi unul pe altul, pSziţi-văsă nu 
vă nimiciţi unul pe altul! ” (Gal 5,15). Dinţii pficfitoşilor sunt şi 
cfipeteniile pficfitoşilor care, prin autoritatea lor, scot afară pe 
cine pot din adunarea celor buni pentru a-i încorpora, oarecum, 
în adunarea celor răi. Dinţilor pficfitoşilor le sunt opuşi dinţii 
Bisericii, a cărei putere separă pe cei credincioşi de greşelile 
păgânilor şi de falsele învăţături şi îi aduce în propriul sfiu mediu, 
care este Trupul lui Hristos. Cu aceşti dinţi i-a fost zis lui Petru 
să mănânce animalele care vor fi sacrificate10. Adică să nimi
cească în neamurile păgâne greşeli şi vicii şi să le transforme 
în ceea ce el însuşi era.

Se spune despre dinţii Bisericii: „Dinţii tăi sunt ca o turmă 
de oi dezgolite de lâna lor, care urcfi de la scăldătoare: toate 
ducând un dublu rod şi nici una dintre ele nu este stearpă” (C. 
Cânt 4,2; 6, S). Sunt cei care dau sfaturi bune şi cei care îşi 
conformează după ele propria lor viaţă. Fac ceea ce este pre
scris: „Faptele voastre să strălucească în ochii oamenilor, astfel, 
ca ei să binecuvânteze pe Tatăl Vostru Care este în ceruri” 
(Mt 5,16). Sub influenţa autorităţii lor, Dumnezeu vorbind şi 
lucrând prin ei, oamenii cred, se despart de veacul acesta, şi 
devin mădularele Bisericii. Cei prin care se fac aceste lucruri 
sunt numiţi, îndreptăţit, din(i, pe care Scriptura îi compară cu 
oile dezgolite de lâna lor, pentru că au lăsat povara grijilor 
lumeşti; urcă de la scăldătoare, purificaţi de mizeriile veacului

10 Fapte 10,13



prin Taina Botezului; şi toţi duc un dublu rod, căci împlinesc 
cele două porunci de care se spune: „Toată legea şi profeţii 
sunt cuprinşi în cele două porunci” (Mt 22,40). Iubesc pe 
Dumnezeu din toată inima şi din tot cugetul şi iubesc pe 
aproapele lor ca pe ei înşişi. Pnntre ei, nici unul nu este sterp, j  
de vreme ce aduc lui Dumnezeu asemenea roade. Deci, după 
această lămurire trebuie înţelese cuvintele: „Tu ai zdrobit dinţii ] 
păcătoşilor” şi să zicem: Tu ai nimicit pe căpeteniile păcătoşilor 
lovmd pe cei care m-au vrăjmăşit fără motiv. Vedem, într-adevăr, 
în istoria Evangheliei, cum căpeteniile au chinuit pe Hristos în 
timp ce mulţimea copiilor II cinstea.

8. „Mântuirea vine de la Domnul: Binecuvântarea Ta să 
fie peste poporul Tău” (v. 9). în aceeaşi frază a arătat oame
nilor ceea ce trebuia să creadă şi s-a rugat pentru cei care vor 
crede. Căci, când spune: „Mântuirea vine de la Domnul,” 
vorbeşte oamenilor, dimpotrivă, restul frazei „Binecuvântarea 
Ta să fie peste poporul Tău” nu mai este pentru oameni, ci 
cuvintele se adresează lui Dumnezeu în favoarea aceluiaşi 
popor căruia i-a fost spus: „Mântuirea vine de la Domnul”. 
Care este deci ideea sa dacă nu aceasta? Nimeni să nu se 
încreadă în sine, căci nu este decât al lui Dumnezeu de a ne 
mântui din moartea păcatului. Căci „nenorocit om ce sunt, 
cine mă va elibera de acest trup al morţii? Harul lui Dumnezeu, 
prin Iisus Hristos Domnul Nostru,” (Rom 7,24); dar Tu, 
Doamne, binecuvântează poporul Tău, care îşi aşteaptă de la 
Tine mântuirea.

9. Mai putem atribui acest psalm Persoanei lui Hristos 
intr-un alt fel, anume, presupunând că vorbeşte in întregime. 
Zic în întregime, cu trapul căruia El îi este cap, după ceea ce 
zice Apostolul: „Voi sunteţi trapul şi mădularele lui Hristos” 
(I Cor 12,27). El este deci Capul acestui trup. De aceea



Apostolul zice altundeva: „Respectând adevărul în iubire, să 
creştem în toate în Iisus Hristos Care este Capul, cu Care tot 
trupul este unit şi sudat” (Ef 4, ÎS). Profetul face deci să vor
bească aici, în acelaşi timp cu Capul Bisericii, Biserica însăşi, 
aşezată în întreaga lume în mijlocul furtunilor persecuţiilor. 
Faptul este deja sigur în ochii noştri: „Doamne, de ce cei care 
mă tulbură s-au înmulţit? Mulţi se ridică împotriva mea”(Ps 3,
2), năzuind să nimicească numele creştinesc. „Mulţi spun 
sufletului meu că nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui” 
(Ibid 3), căci ei nu ar trage nădejde să poată distruge Biserica 
ce se întinde până la marginile pământului, dacă nu ar crede 
că Dumnezeu nu are grijă de Biserică.

„Ci, Doamne, Tu eşti sprijinul meu” (Ibid) mereu în 
Hristos, căci, în umanitatea Sa, Biserica a fost alcătuită, zidită 
de Cuvântul „care s-a făcut trup şi a locuit printre noi” (loan. 
1,14), dându-ne, prin aceasta, de a fi, într-ο zi, aşezaţi cu El 
în Ceruri11. Căci, precedaţi de cap, celelalte mădulare vor 
urma. Cine va putea să ne despartă de iubirea lui Iisus 
Hristos12. Biserica are deci motiv să zică: „Tu eşti sprijinul 
meu”. Ea mai zice: „Tu eşti slava mea,” căci Ea nu îşi atribuie 
cauza măririi Sale, deoarece ştie harul şi milostivirea Cui le 
datorează. „Şi Tu înalţi capul meu,” adică Primul Născut dintre 
morţi Care, s-a suit la cer. „Glasul meu s-a înălţat ca un strigăt 
spre Domnul şi El m-a auzit dintru înălţimea muntelui Său cel 
sfânt” (v. 5).

Aceasta este rugăciunea tuturor sfinţilor, parfum de bună 
mireasmă, care se suie spre Domnul. „Şi Biserica este auzită 
dintru înălţimea muntelui care este însuşi Capul ei, sau dintru 
înălţimile dreptăţii dumnezeieşti, care izbăveşte pe aleşii Săi şi

"Ef2,6.
12 Rom 8,35.



pedepseşte pe prigonitorii lor. Să zică deci şi poporul lui
Dumnezeu: „M-am culcat şi am adormit, m-am sculat pentru
că Domnul va fi ajutorul meu” (Ibid 6), pentru a fi ajutor şi unit 
capului său. Căci acestui popor i se spune: „Scoală-te,tucel ce 
doimi, trezeşte-te dintre morţi, şi Hristos se va apropia de tine!” 
(Ef5,14). Cum acest popor este prins în mijlocul păcătoşiloî| 
despre care s-a scris în general: „Cei ce dorm, dorm în timpul 
nopţii” (D Tes 5,7) să spună şi: „Nu mă voi teme de mulţimea 
de oameni ce mă înconjoară” (v. 7), adică mulţimea de neamuri 
care trasează în jurul lui înconjur de tranşee, pentru a distruge 
peste tot, dacă ar putea, numele creştinesc. Dar cum să se 
teamă de aceste neamuri, când în Iisus Hristos, fierbinţeala 
dragostei se aprinde în sângele martirilor ca focul în ulei? 
„Scoală-te, Doamne, mântuieşte-mă Dumnezeul meu!” (Ibid). 
Acestea trupul le poate spune capului; de fapt, trupul a fost 
mântuit când Capul a înviat şi s-a suit la cer, înlănţuind în victoria 
Sa pe captivii păcatului şi copleşind oamenii de darurile Sale13. 
Toate aceste lucruri spuse de profet au rămas ca evenimente ce 
unnau să vină în ziua când Dcermul nostru a fost atras pe pământ 
prin secerişul ajuns la maturitate, de care vorbeşte Evanghelia14 
şi a cănii mântuire este învierea Celui ce a binevoit să moară 
pentru noi. „Pentru că Tu ai lovit pe toţi cei care m-au vrăjmăşit 
fără motiv, Tu ai zdrobit dinţii păcătoşilor5’ (v. 8). Prin împărăţia 
Bisericii, duşmanii numelui creştinesc au fost reduşi la tăcere iar 
sufletele şi stăpânirea lor au fost nimicite. Omule, să crezi deci 
că: „mântuirea vine de la Domnul” şi Tu, Doamne, „fă să co
boare binecuvântarea Ta peste poporul Tău!” (Ibid 9).

10 . Oricare dintre noi poate să zică, de asemenea, când 
mulţimea defectelor şi a poftelor vrea să ne târască sufletul, în
13 Ps 67,19.
uMt9,37.



ciuda opozifiei lui, sub jugul picatului: „Doamne, pentru ce 
cei care mă tulbură s-au înmulţit? Mulţi se ridică împotriva 
mea”. Şi, mai adesea, în faţa unui asemenea morman de vicii, 
disperarea de a rămâne teferi se strecoară în sufletele noastre, 
asupra cărora aceleaşi vicii par a triumfa, în mod orgolios; 
sau încă această disperare este produsă în noi de vătămătoarele 
sugestii ale diavolului şi ale îngerilor săi; atunci putem să strigăm, 
într-adevăr. .Mulţi zic sufletului meu că nu este mântuire lui întru 
Dumnezeul lui” (v. 3). Ci, Doamne, „T\i eşti sprijinul meu” (v.
3). Izvorul nădejdii noastre este, într-adevăr, că Dumnezeu a 
binevoit a Se face sprijinul firii omeneşti în Persoana lui Hristos. 
„Tu eşti slava mea,” după principiul că nimeni nu trebuie să îşi 
atribuie nimic. „Şi înalţi capul meu” fie Hristos care este Capul 
nostru, al tuturor, fie mintea fiecăruia dintre noi este capul su
fletului şi al trupului.

De fapt, pe deoparte, bărbatul este capul femeii şi Hristos 
este Capul bărbatului15; şi, pe de altă parte mintea este înălţată 
când putem spune: „Sunt supus, prin minte, legii lui Dumnezeu” 
(Rom 7,25) în aşa fel încât celelalte puteri ale omului să fie 
curăţite şi supuse, intr-atât încât, trupul fiind deja ca înviat, 
moartea să fie înghiţită în această victorie. „Glasul meu s-a 
înălţat ca un strigăt spre Domnul” (I Cor 15,44) glasul lăuntric, 
strigăt prea puternic. „Şi El m-a auzit dintru înălţimea muntelui 
Său cel Sfânt” (v. 4), adică a celui prin care ne-a adus ajutorul şi 
prin mijlocirea căruia ne-a auzit „Am adormit şi m-am dat 
somnului; şi m-am sculat, căci Domnul va fi ajutorul meu” (v. 5). 
Care credincios nu are dreptul de a rosti aceste cuvinte când 
îşi aduce aminte de moartea păcatelor sale şi de darul înnoirii 
sale? „Nu mă voi teme de mulţimea de popoare care mă 
înconjoară” (v. 6).

151 Cor 15,54.



Dincolo de încercările prin care Biserica a trecut şi trece, 
fiecare dintre noi are ispitele sale care îl asaltează să zică: „Scoală- 
Te. Doamne, Mântuieşte-mă, Dumnezeul meu!” ; adică: Fă să 
mă ridic, „pentru căTuai lovit pe toţi care m-au vrăjmăşit 
&ă motiv”. Este o prezicere plină de adevăr despre diavol şi 
îngerii săi, care nu atacă doar tot trupul lui Iisus Hristos, ci şi 
separat pe fiecare din mădularele Sale. „Tu ai zdrobit dinţii 
păcătoşilor”. Fiecare are duşmani care îl jignesc prin cuvintele 
lor, fiecare are lângă el sfătuitori ai păcatului care se silesc să 
îl îndepărteze de Trupul lui Iisus Hristos. Dar „mântuirea vine 
de la Domnul”. Trebuie să ne temem de mândrie şi să zicem: 
„Sufletul meu s-a alipit de următorii Tăi” (Ps 62, 8). „Şi 
binecuvântarea Ta să coboare peste poporul Tău”, anume, 
peste fiecare dintre noi.



Comentariu
la ? salinul al W -lea

Adevărata fericire





1. „Hristos este sfârşitul legii pentru îndreptarea oricui 
crede în El” (Romi 0,4). Aici sfârşitul înseamnă perfecţiunea 
şi nu distrugerea. Ne putem întreba dacS orice imn religios 
este un psalm sau, mai degrabă, dacă orice psalm este un 
imn; sau şi dacă există imnuri pe care să nu le putem numi 
psalmi şi psalmi pe care să nu putem să îi numim imnuri. 
Dar, după Scripturi, imnul nu este un cântec de bucurie? 
Dimpotrivă, dăm nume de psalm la tot ce se cântă cu 
psalterionul, instrument pe care istoria, descoperindu-ne aici 
un mare mister, semnalează că David se slujea de el'. Nu este 
locul să vorbim mult despre acest subiect, care ar cere 
cercetări lungi şi o discuţie vastă: pentru moment, vom găsi în 
acest psalm cuvinte care se potrivesc fie Omului-Dumnezeu 
după învierea Sa, fie omului care aparţine Bisericii şi care 
crede şi nădăjduieşte în El.

2. „Dumnezeul dreptăţii mele m-a auzit când L-am 
chemat” (v. 1)J. Dumnezeul de la Care am dreptatea m-a 
auzit, spune el, când L-am chemat. „Când eram tulburat, m-ai 
desfătat.” Tu m-ai dus din neliniştea mâhnirii la desfătarea 
bucuriei, căci tulburările şi mâhnirea pun stăpânire pe sufletul 
oricui face rău3. Dar cel care zice: „Ne bucurăm în suferinţe, 
ştiind că ele aduc răbdarea” şi restul până la cuvintele „pentru

‘I Par 13,8; 16,5.
2 De acest prim verset este, spune în Confesiuni IX, 4, 8, Augustin 
legat în mod intim: „Aş fi vrut ca ei (maniheii) să se afle undeva prin 
preajma mea şi să asculte cuvintele mele în momentul în care, cu 
liniştea sufletească de atunci, citeam psalmul al patrulea, şi să priceapă 
cât de mult mă emoţiona acest psalm”. Este vorba despre perioada de 
retragere la Cassiciacum şi pregătirea pentru botez, timp în care zice: 
„câte strigăte nu am înălţat către Tine, Dumnezeul meu, când am citit 
Psalmii lui David, aceste cântări de credinţa!”-



că dragostea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre 
prin Duhul Sfânt, Care ne-a fost dăruit” (Rom 5, 3-5) acela 
nu simie neliniştile sufletului, in ciuda tuturor ispitelor exterioare j 
ale prigonitorilor

Dacă schimbarea persoanei, care, de la a treia: „El m-a i 
auzit,” trece, pe neaşteptate, la a doua: „Tu m-ai desfătat” nu 
a fost făcută pentru diversitatea şi plăcerea stilului, ar fi uimitor I 
ca profetul să fi vrut, dintru început, să împărtăşească J 
oamenilor că a fost auzit şi să întrebe apoi pe cel care l-a 
ascultat. Afară de cazul când, exprimând cum fusese ascultat I 
prin desfătarea inimii, nu a preferat să-i vorbească direct lui 
Dumnezeu. Arăta în acest fel ce înseamnă a avea inimă desfătată, 
adică a avea pe Dumnezeu în adâncul inimii sale, şi a vorbi cu 
El. Acestea se înţeleg despre cel care, crezând în Iisus Hristos, j 
este luminat de lumina Sa. Dar nu văd cum aceste cuvinte ar 
putea să se potrivească Persoanei Omului-Dumnezeu, în Care 
este întrupată Înţelepciunea lui Dumnezeu, căci ea nu l-a părăsit 
niciodată. Dar, ca şi cum rugăciunea lui Hristos ar fi, mai ales 
atunci, un indiciu al slăbiciunii noastre, tot aşa Domnul poate 
vorbi în acelaşi fel despre desfătarea neaşteptată a inimii, în 
ceea ce îi priveşte pe credincioşii Săi, al căror rol l-a luat 
când a zis: „Am fost flămând şi nu Mi-aţi dat să mănânc, Mi-a 
fost sete şi nu Mi-aţi dat să beau” (Mt 25,35) şi următoarele.

Poate deci să zică: „Tu m-ai desfătat” ui numele unui slujitor 
al Său vorbind lui Dumnezeu şi având în inimă dragostea divină, 
revărsată în el prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat4. „Milu- 
ieşte-mă şi îmi ascultă rugăciunea” (v. 1). De ce se roagă din 
nou după ce a arătat că fusese ascultat şi desfătat? Pentru noi 
spune: „Dacă nădăjduim ceea ce nu vedem, aşteptăm prin
’Rom 2,9.
4 Rom 5,5.



răbdare?” (Rom 8,25). Sau, mai degrabă, pentru a vedea 
împlinindu-se în cel care a crezut ceea ce a fost început?

3., JFii ai oamenilor, până când veţi avea inima greoaie?” 
(v. 2). Când greşeala voastră spune el, ar fi durat până la 
venirea Fiului lui Dumnezeu, de ,unde vine apoi greutatea 
inimilor voastre? Când veţi înceta de a mai fi înşelaţi, dacă 
sunteţi în însăşi prezenţa Adevărului? „De ce iubiţi deşer
tăciunea şi căutaţi minciuna?”. De ce să căutaţi fericirea în 
lucruri aşa mizerabile? Fericirea nu este dată decât prin singur 
Adevărul, de la Care tot ce vine este adevărat5. „Căci deşer
tăciunea este partea celor îngâmfaţi şi totul este deşertăciune. 
Ce folos are omul din toată truda lui cu care se trudeşte sub 
soare?” (Eccl 1,3). Deci de ce sunteţi robii iubirii de lucruri 
vremelnice? Pentru ce ţintiţi cele mai josnice lucruri, ca şi cum 
ar fi cele dintâi bunătăţi? Nu este decât deşertăciune şi min
ciună, căci doriţi să aveţi, într-un mod trainic, lucruri care trec 
ca umbra.

4. „Şi să ştiţi că minunat a făcut Domnul pe Cel Sfânt al 
Său” (v. 3). Cine este, dacă nu Cel ce a înviat din morţi şi a 
şezut de-a dreapta Sa în cer? Oamenii sunt conjuraţi de a se 
întoarce la El, respingând dragostea acestei lumi. Dacă cineva 
se uimeşte de adăugarea acestei conjuncţii „şi să ştiţi”, îi va fi

5 Ca toţi filosofii antichităţii târzii, din rândul cărora face parte, Augustin 
ne pune înainte o problemă ce i-a frământat tinereţile: fericirea. Şi ce ne- 
o poate da? „Fericit este acela care îl are pe Dumnezeu” concluzionează 
căutătorul ei în dialogul De beata vila III, 19, scris la Cassiciacum 
în 13-15 noiembrie 386. Tema aceasta, împreună cu cea a cunoaşterii 
Adevărului, revine într-o stăruitoare şi tulburătoare rugăciune: „Pe 
Tine Te invoc, Dumnezeule-adevSr..., Dumnezeule-înţelepciune..., 
Dumnezeule-fericire.... Dumnezeule-lumină inteligebilă, întru Care, de
la Pan» ci nrirt C'an» cim» ---  r r *\_____________



uşor si bage de seamă cât de familiar este acest mod de ai 
vorbi limbajului de care Profeţii se serveau. Deseori, într-adevM 
fraza începe astfel: „Şi Domnul zice”, „Şi Domnul îi spusa 
cuvântul Său”(EzechieI 1,1-3). Legătura unei conjuncţii, atunci] 
când nici o fiază nu este înainte, la care ideea următoare să se 
poată lega, este, poate, un mijloc excelent de a insinua legăturii 
mumă între adevărul exprimat prin cuvânt şi sentimentul produs 
minimă.

Totuşi, aici putem spune că prima frază: „Pentru ce iubiţi |  
deşertăciunea şi căutaţi minciuna?” înseamnă: „Păziţi-vă să 
iubiţi deşertăciunea şi să căutaţi minciuna!”. In această presu-1 
punere, a doua fiază: „Şi să ştiţi că Domnul a făcut minunat pe 
cel Sfânt al Său” se înlănţuieşte cu precedenta într-o perfectă I 
armonie. Dar Diapsalma6 interpusă între cele două fraze ;; 
interzice să le unim astfel. Ca acest cuvânt să fie, după părerea | 
unora, o expresie ebraică însemnând „aşa să fie,” sau să fie 
un cuvânt grecesc desemnând o pauză în cântarea psalmilor. 
Astfel încât, să înţelegem prin Psalma cuvintele de cântat şi 
prin Diapsalma pauza ce întrerupe cântarea; şi, astfel încât, 
cum numim Sympsalma cuvintele pe care cântarea trebuie să 
le unească, în acelaşi fel Diapsalma slujeşte la a separa şi a 
indica un anumit repaos în această întrerupere; oricare ar fi 
una sau cealaltă dintre aceste păreri, sau cu totul alta, un lucru 
este cel mai puţin probabil că nu trebuie căutată continuitate 
de sens între două fraze separate de Diapsalma.

5. „Domnul mă va auzi când voi striga către Dânsul”. ] 
Cred că aici suntem atenţionaţi să chemăm fierbinte ajutorul 
lui Dumnezeu din toate puterile inimii noastre, adică printr-un 
strigăt al sufletului căruia trupul nu i se alătură. Dar, aşa cum în

6 o pauză în cântarea psalmilor.



această viaţă trebuie să ne mulţumim de a fi primit lumina lui 
Hristos, tot la fel trebuie să ne rugăm să dobândim odihna de 
după această viaţă. Să primim, deci, sfatul Său din gura credin
ciosului Prooroc al lui Dumnezeu, sau din gura Domnului însuşi 
şi să îl înţelegem în aceşti termeni: „Domnul vă va auzi când 
veţi striga la El”.

6. „Mâniaţi-vă şi păziţi-vă să nu păcătuiţi!” (v. 4). Ideea 
care se înfăţişa singură era aceasta: Cine este vrednic să fie 
auzit, sau cum păcătosul nu strigă fără rost către Domnul? De 
aceea proorocul zice: „Mâniaţi-vă şi nu păcătuiţi!”. Aceste 
cuvinte ar putea să fie înţelese în două feluri: primul, dacă vă 
mâniaţi, păziţi-vă să nu păcătuiţi, anume, dacă se ridică în 
inima noastră o mişcare care să nu fie în puterea noastră, ca o 
consecinţă a păcatului care ne duce la suferinţă, cel puţin, 
raţiunea şi mintea noastră, reînnoite înăuntru după Dumnezeu, 
să nu consimtă la această mişcare, pentru ca, prin minte, să 
fim supuşi lui Dumnezeu, dacă prin trup suntem încă robi ai 
păcatului7.

Al doilea, faceţi pocăinţă, adică mâniaţi-vă pe voi din 
cauza păcatelor voastre trecute şi încetaţi de a mai păcătui! 
„Ceea ce ziceţi în inimile voastre”, imperativul ziceţi, este aici 
subînţeles şi fraza întreagă este aceasta: „Ceea ce ziceţi, ziceţi 
în inimile voastre” şi, în consecinţă, păziţi-vă de oamenii despre 
care s-a scris: „Mă slăvesc cu buzele, dar inima lor este departe 
de Mine” (Isaia 29,13)., JPocăiţi-vă întru odihna paturilor 
voastre”, ceea ce trimite la expresia dinainte: „în inimile 
voastre”. De fapt, despre acest pat Dumnezeu a vorbit atră- 
gându-ne atenţia să ne rugăm cu uşile închise. Cuvintele: 
„pocăiţi-vă” se referă la durerea pocăinţei, sufletul înseşi

7 Rom 7,25.



pedepsindu-se prin pocăinţă pentru a se feri la judecata luj 
Dumnezeu de osânda şi pedeapsa Sa; sau sunt ca imbold 
destinate să trezească, pentru a vedea lumina lui Hristos. Unii 
spun că nu trebuie să citim „pocăiţi-vă!”, ci, mai degrabu 
„deschideţi-vă inimile!”, pentru că în Psaltirea grecească se 
găseşte expresia χατανύγητε, căreia i se potriveşte deschid 
derea inimii, trebuincioasă pentru primirea căldurii dragostea 
căreia Duhul Sfânt îi este săvârşitorul.

7. „Oferiţi jertfa dreptăţii şi nădăjduiţi în Domnul!” (v. 
5). Proorocul zice, într-un alt psalm: „Sufletul pocăit este jertfe 
demnă de Dumnezeu” (Ps 50,18). La fel, nu este fără motiv 
că putem înţelege aici prin jertfa dreptăţii ceea ce se face 
prin pocăinţă. Ce este mai drept, de fapt, decât ca flecare să 
se mânie împotriva propriilor păcate mai curând decât pe ale 
celorlalţi şi să se jertfească înaintea lui Dumnezeu pedepsindu-se 
pe sine? Sau, mai mult: jertfa dreptăţii nu poate consta în 
faptele dreptăţii împlinite după pocăinţă? Poate Diapsalma 
pusă înaintea acestor cuvinte insinuează trecerea de la viaţa 
de dinainte la viaţa cea nouă; pentru ca omul cel vechi fiind i 
mort sau redus la neputinţă prin pocăinţă, jertfa dreptăţii, 
precum se cuvine reînnoirii noului om, să fie adusă lui 
Dumnezeu; ceea ce se face când sufletul deja curăţit se aduce 
şi se aşază pe altarul credinţei, pentru a fi mistuit de focul 
dumnezeiesc, adică de Duhul Sfânt Sensul cuvintelor: .Aduceţi 
jertfa dreptăţii şi nădăjduiţi în Domnul!” ar fi deci: Trăiţi în 
dreptate şi nădăjduiţi să primiţi Duhul Sfânt; pentru ca adevărul 
în care aţi crezut să vă lumineze.

8. Dar folosim cuvintele: „Nădăjduiţi în Domnul!” fară 
să le fi lămurit încă. Or, ce nădăjduim decât binele? Ci, cum 
fiecare vrea să obţină de la Dumnezeu cu titlu de bine ceea ce 
iubeşte şi cum este neobişnuit să găseşti oameni care să



iubească bunurile sufleteşti, anume cele ce aparţin omului 
sufletesc, singurele pe care trebuie să le iubim, în timp ce trebuie 
să folosim celelalte din nevoie şi nu din plăcere. Profetul, după 
ce a zis: „Nădăjduiţi în Domnul!”, adaugă în chip minunat: 
„Mulţi zic: «Cine ne va arăta nouă cele bune?»” (v. 6). Această 
vorbă, această întrebare se găseşte zilnic în gura tuturor 
nebunilor şi a celor răi. Pe de o parte, ei doresc pacea şi 
liniştea în această viaţă a veacului, şi, din cauza corupţiei nea
mului omenesc nu le găsesc; atunci, orbi ce sunt, îndrăznesc 
să învinuiască ordinea lucrurilor şi, învăluindu-se în meritele 
lor, cred că timpurile lor sunt mai rele decât timpurile vechi. 
Pe de altă parte, se îndoiesc şi deznădăjduiesc de viaţa viitoare 
care ne este promisă, şi repetă: Cine ştie dacă asta este ade
vărat? Cine a venit din mormânt să ne spună ce este?8

De aceea profetul arată minunat şi în puţine cuvinte, dar 
numai acelora care văd cu ochii sufleteşti, care sunt bunurile 
ce trebuie căutate, răspunzând la întrebarea: „Cine ne va arăta 
nouă cele bune?” prin cuvintele: „Lumina feţei Tale este 
întipărită peste noi Doamne” (Ibid). Această lumină este 
întipărită peste noi vrea să zică precum reprezentarea 
chipului regelui pe un dinar. Căci omul a fost făcut după chipul 
şi asemănarea lui Dumnezeu9, asemănare pe care el a distrus- 
o prin păcat: adevăratul său bine, binele său veşnic, este deci 
de a primi din nou această amprentă printr-o a doua naştere.

Cred, ca şi alţi exegeţi, că aceasta se referă la cuvintele 
Domnului, când, după ce a privit un dinar al Cezarului, a zis: 
„Daţi Cezarului ceea ce este al Cezarului, şi lui Dumnezeu 
ceea ce este al lui Dumnezeu” (Mt 22,21). E ca şi cum ar fi 
zis: Cezar are de la voi întipărirea chipului său, la fel şi

8 Atitudine a zilelor noastre.
9 Gen 1.26.



Dumnezeu; aşa cum această monedă trebuie să fie dată 
Cezarului, aşa sufletul luminat şi înseninat cu lumina chipuhj 
lui Dumnezeu trebuie să-I fie dat lui Dumnezeu.

„Tu ai revărsat bucuria în inima mea” (v. 7). Deci nu în 
afară trebuie să caute bucuria cei care mai au încă inima grei 
oaie, care iubesc deşertăciunea şi care urmează minciuna, ci 
înăuntru, unde este întipărită lumina chipului lui Dumnezeu.] 
Că spune Apostolul: „Hristos locuieşte în omul interior” j 
(Ef 3,17); şi, de vreme ce Hristos a zis: „Eu sunt Adevărul”] 
(In 14,6), contemplarea Lui nu aparţine decât omului interior, j 
De altfel, când Hristos transmitea Apostolului cuvântul Său, 
după mărturia aceluia: „Vreţi să dovedesc puterea lui Hristos 1 
care vorbeşte în mine?” (II Cor 13,3), este evident că nu-i 
vorbea dinafară, ci din adâncul inimii, acest loc închis, unde 
trebuie să se roage10.

9. Dar oamenii lacomi de lucruri vremelnice, şi, cu 
siguranţă, sunt mulţi, nu ştiu decât să spună: „Cine ne va arăta 
cele bune?”, pentru că nu pot vedea în ei înşişi bunurile ade
vărate şi sigure. La fel este, cu mare dreptate, că proorocul 
adaugă în privinţa Ion „Au sporit în timpul recoltei grâului, a 
vinului şi a untdelemnului lor”.

Nu în mod inutil cuvântul „lor” a fost adăugat. Există 
într-adevăr, grâul lui Dumnezeu, deoarece există pâinea cea 
vie, coborâtă din Ceruri1'. Există şi vinul lui Dumnezeu, căci 
profetul a zis: „Vor fi îmbătaţi de bogăţia casei Tale” (Ps 35,8). 
Este şi untdelemnul lui Dumnezeu, despre care se zice:, Ai 
uns capul meu cu untdelemn sfinţit”(Ps 22,6). Dar cei care 
zic: „Cine ne va arăta nouă cele bune?”, şi care nu văd înăuntrul

l0Mt6,6. 
"In 7,15.



lor împărăţia Cerurilor12 aceia „s-au înmulţit la vremea culesului 
grâului, a vinului şi a untdelemnului lor”.

Căci sporirea nu aduce întotdeauna bogăţia; poate aduce 
lipsă. Este ca şi cum un suflet dedat plăcerilor vremelnice se 
mistuie în focul dorinţelor sale neîncetate fără a se putea sătura; 
captivat în mulţimea şi frământarea gândurilor sale, nu poate 
vedea binele în simplitatea lui. Despre acesta este spus: „Trupul 
care se alterează îngreunează sufletul, şi această locuinţă 
pământească doboară sufletul printr-o mulţime de griji” (înţ 
Sol 9,15). Un astfel de suflet tulburat de necazurile şi schim
bările bunurilor vremelnice, adică plin de tulburări nenumărate 
legate de recolta grâului, a vinului şi a untdelemnului său13, 
arată un fel de plinătate care îl împiedică să împlinească po
runca: , Aveţi către Dumnezeu sentimente demne de El şi 
căutaţi-L cu inimă sinceră!”(înţ Sol 1,1).

Ori mulţimea de griji este în întregime împotriva simplităţii. 
De aceea, desprinzându-se de această mulţime de oameni 
care nu doresc decât bunuri vremelnice şi care spun: „Cine ne 
va arăta nouă cele bune?” , bunuri pe care trebuie să le căutăm, 
nu în afară prin ochii trupeşti, ci înăuntru, prin umilinţa inimii, 
omul credincios se bucură şi zice: „Mă voi culca şi voi adormi 
în pace” (v. 8). Oamenii credincioşi sunt, într-adevăr, întemeiaţi 
să nădăjduiască o totală despărţire de lucrurile supuse 
stricăciunii şi o uitare totală de necazurile veacului, foloase 
fericit arătate de expresiile profetice „aţipirea” şi „somnul”, 
care ne descoperă o pace căreia nici o frământare nu va putea 
să-i tulbure profunzimea.

Dar este un bun pe care nu-1 putem avea în această viaţă 
şi pe care sperăm să îl obţinem în cealaltă. Găsim această 
indicaţie în chiar cuvintele care sunt la viitor. Căci nu este spus:



„M-am culcat şi am adormit”, nici „Mă culc şi adorm” ci; 
„Aşa mă voi culca şi voi adormi”. Atunci, această naturi 
stricăcioasă va fi îmbrăcată în nestricăciune, şi această firţ 
muritoare va fi îmbrăcată în nemurire; atunci moartea va fi 
înghiţită în această victorie14. Despre acest lucru a fost spus: 
„Dacă nădăjduim ceea ce nu vedem, aşteptăm cu răbdare*! 
(Rom 8,25).

10 . De aceea profetul îndreptăţit adaugă această ultimi 
idee: „Că Tu. Doamne, m-ai făcut să trăiesc îndeosebi întru 
nădejde” (v. 8). Nu a zis aici: Mă vei face, ci M-ai făcut. Deci 
cel ce are deja nădejdea va avea, cu siguranţă, ceea ce nădăj
duieşte. Adaugă, pe bună dreptate: „îndeosebi”; căci el poate 
fi pus în faţa mulţimii oamenilor, care, fiind înmulţiţi în vremea 
culesului grâului, a vinului şi a untdelemnului lor, strigă: „Cine 
ne va arăta nouă cele bune?” Această multiplicitate piere şi 
unitatea se păstrează în sfinţii despre care Faptele Apostolilor 
au spus: „Or, mulţimea de credincioşi nu avea decât un singur 
suflet şi o singură inimă” (Fapte 4,32). Trebuie deci să trăim 
singuri şi simpli, adică deosebiţi de multiplicitatea şi de vacarmul 
lucrurilor ce se nasc şi mor, neiubind decât veşnicia şi unitatea, 
dacă vrem să fim uniţi cu Acela care singur este Domnul şi 
Dumnezeul nostru15.

14ICorl5,54.
15 Unul şi unitatea filozofiei eline este aici încreştinat de Augustin, 
aducându-ne şi nouă aminte de cuvântul Sfântului Arsenie cel Mare 
care spune: „Toate cetele cereşti, mii şi milioane, au o singură voinţă, 
iar intr-un singur om se luptă atâtea dnrintp”



Comentariu
la psalmul a l V - l t a

f 'Biserica în exiCuC său; ] 
Cauda dimineţii 

| JucCecâţiCe Cui Dumnezeu





l.T itlu l acestui psalm este: „Pentru cea care primeşte 
moştenirea”. Cuvântul acesta se referă la Biserică, aceea care 
prin Domnul Nostru Iisus Hristos, primeşte în moştenire viaţa 
veşnică, ce constă în a avea pe Domnul însuşi şi a găsi fericirea 
în această unire1. Dovada acestei propoziţii se află în cuvintele: 
„Fericiţi cei blânzi că aceia vor moşteni pământul” (Mt 5,4). 
Care pământ, de nu acela despre care este spus: „Tu eşti 
nădejdea mea şi partea mea în pământul celor vii” (Ps 141,6)? 
Şi cuvântul acesta este încă şi mai clar: „Domnul este partea 
care mi-a căzut de moştenire şi partea pusă în paharul meu” 
(Ps 15, δ)2. Biserica, la rândul ei, este numită moştenire a lui 
Dumnezeu, după cuvintele: „Cere de la Mine şi îţi voi da 
neamurile de moştenire” (Ps 2,28). Despre Dumnezeu se 
zice că este moştenirea noastră, pentru că El ne hrăneşte şi 
ne păstrează; despre noi se zice că suntem moştenirea lui 
Dumnezeu, deoarece El ne guvernează şi ne conduce. Biserica 
vorbeşte deci, în acest psalm, ca fiind chemată la moştenirea 
cerească, pentru a deveni ea însăşi moştenirea lui Dumnezeu.

2. „Doamne, ascultă cuvintele mele” (v. 1). Cea care este 
chemată cheamă pe Domnul, pentru a învinge, prin ajutorul Său 
răutatea acestui veac şi a ajunge până la El. „înţelege strigarea 
Mea!” (Ibidem). Proorocul arată bine care este strigătul şi cum, 
rostit înăuntru, în retragerea inimii, fără nici un sunet trupesc, 
ajunge până la Dumnezeu. Intr-adevăr, glasul trupului se face 
auzit, glasul sufletului se face înţeles. Totuşi, a auzi nu este pentru 
Dumnezeu funcţia unei urechi trupeşti, ci prezenţa măreţiei Sale 
dumnezeieşti.

' cu Dumnezeu.
2 Versetul acestui psalm, în Psaltire sună aşa: „Domnul este partea 
moştenirii mele şi a paharului meu”.



3. Ja  aminte Ia glasul rugăciunii mele!” (v. 2) adică la 
glasul cu care Biserica cere lui Dumnezeu să binevoiască ti 
înţeleagă, şi pe care l-a arătat prin cuvintele: „înţelege strigarea 
mea!”, , Ja aminte glasul rugăciunii mele, o, împăratul meu şi 
Dumnezeul meu!” (Ibidem).

Să facem această observaţie: Fiul este Dumnezeu şi Tatii 
este Dumnezeu, şi Tatăl şi Fiul sunt un singur Dumnezeu; şi, daci 
ne întrebăm despre Duhul Sfânt, nu avem altceva de răspuns 
decât că este Dumnezeu; şi, când numim în acelaşi timp pe Tatăl, 
pe Fiul şi pe Duhul Sânt, nu înţelegem vorbindu-se decât despic 
un singur Dumnezm Totuşi în Scripturi, Fiul este, în mod obişnuit, 
numit împărat De aceea, potrivit cuvintelor, ,Prin Mine, se merge 
la Tatăl Mat” (In 14,6), Biserica spune cu dreptate, mai întâi: 
„împăratul meu” şi apoi „Dumnezeul meu”. Nu a zis totuşi la 
plural ci la singular J a  aminte!”.

Intr-adevăr, credinţa adevărată3 nu învaţă să fie doi sau 
trei dumnezei; ea învaţă, dimpotrivă, că Treimea nu este decât

' Fides catholica ne spune originalul latin, în greceşte καθολικος-1 
universal. Până în secolul al doilea, termenul distingea Biserica de 
comunitiţile locale şi de sectele eretice sau schismatice. In timpul lui 
Augustin, acesta făcea trimitere la un creştin care se menţinea in 
sânul Bisericii universale şi adevărate, fără a face deosebirea între 
orientul sau occidentul Imperiului Roman. Având în vedere că Africa 
Romana era împărţită între donatişti, care, paradoxal, se numeau pe 
sine vere catholici, şi creştinii Bisericii adevărate, termenul de catolic 
se dădea unui credincios al acestei Biserici. Reactualizând astăzi 
termenul, după două mii de ani de creştinism, în care cei doi termeni, 
katholikos şi orthodoxos, au primit atât de adânci şi variate conotaţii, 
putem ajunge la o oarecare neînţelegere. Astfel, riscăm să facem o 
greşeală traducând acest termen prin catolic. Dimpotrivă, dacă vorbim 
despre Biserica păstrătoare a adevărului, putem asimila cuvântul lui 
orthodoxos, desemnând, astfel, Biserica adevărată şi universală în
păstrarea dogmei dc crcdintă.___________________________



un singur Dumnezeu. Totuşi ea nu crede cu Sabellius4 că 
Treimea poate fi numită, in acelaşi timp, când Tatăl, cândFiul 
şi când Duhul Sfânt; ci ea susţine dimpotrivă: că Tatăl nu este 
decât Tatăl, Fiul nu este decât Fiul, Duhul Sfânt nu este decât 
Duhul Sânt, şi că Toţi Trei, împreună, nu sunt decât Un Singur 
Dumnezeu. Asemenea, Apostolul care a vrut, credem, să arate 
Treimea in cuvintele: „Toate lucrurile vin de la El, toate există 
prin El, toate sunt în El” (Rom 11,36) nu a adăugat totuşi: 
Slavă lor!, ci: „Slavă Lui!”.

* Originar din Libia, acesta trăieşte, la începutul secolului al treilea, 
(230) la Pentapole, apoi la Roma. Punctul de plecare in teza lui Sabelie 
este monoteismul „monarhic” de influenţă iudaizantă. Combătând 
arianismul, care separa pe Tatăl de Fiul in mod radical, Sabelie susţine 
că Tatăl şi Fiul trebuie să fie interpretaţi ca diferite aspecte, moduri 
sau condiţii în care fiinţa dumnezeiască apare in exterior, nu ca 
persoane distincte în unitatea dumnezeirii. Dumnezeu, în propria Sa 
fiinţă nediferenţiată, simplă, este numai o singură Persoană, dar în 
relaţiile cu creaţia, se exprimă în trei moduri (de unde denumirea de 
modalism): este Tatăl, când îl considerăm ca fiinţă supremă Care a 
creat univeisul, aşa cum se descoperă, mai ales, în Vechiul Testament; 
este Fiul ca revelat în Hristos şi ca Mântuitor. Dumnezeu care este în 
Hristos este Tatăl însuşi, Care a luat trup din Fecioara Maria şi a 
devenit Fiu, Care este deci umanitatea lui Hristos, şi Care a suferit pe 
Cruce (patripasianism); El este Duhul ca paradei, sfinţitor. Prin 
urmare, pentru Sabelie, distincţia dintre Tatăl şi Fiul este doar nomi
nală, Tatăl şi Fiul fiind simple „modalităţi” în care Dumnezeu apare. 
Fiinţa lui Dumnezeu sau dumnezeirea este, în fond, nediferenţiată, 
personalitatea trinitară reprezentând doar o „mască” pe care o ia în 
manifestarea ei în afară. Sabelie neagă astfel, distincţiile ipostatice în 
Fiinţa Divină. Cele trei Persoane ale Treimii nu sunt realităţi sau relaţii 
personale în Treime, ci simple relaţii cu creaţia şi umanitatea ale acele
iaşi Fiinţe. La Roma, Sabelie a fost condamnat de papa Callistus. în 
canonul 7 al Sinodului din Constantinopol (381), se impune ca sabe- 
lienii să fie rebotezaţi, ca necreştini, dacă revin la Ortodoxie.



4. „Căci cătreTîne mă voi mga, Doamne, dimineaţa vei 
auzi glasul meu” (v. 2-3). Ce înseamnă această diferenţă de 
fant*)0 Biserica a zis mai sus: „Ascultă”, ca şi cum ar vrea si 
fie in prezent auzită, şi acum spune: „Dimineaţa vei auzf' şi nu 
auzi Şi mai zice: „Mă voi ruga către Tine” şi nu mă mg către 
Tine; şi mai departe: „Vbi sta înaintea Ta şi voi vedea” şi nu 
mă arăt ţi stau.

Poate, în prima ei rugăciune, se arată chemându-şi Dum
nezeul; dar, cufundată în întunecimile frământărilor acestei lumi, 
simte ci nu vede ceea ce doreşte şi că totuşi nu încetează să 
nădăjduiască intr-adevăr, „când vedem ceea ce am nădăjduit, 
nu mai este nădejde" (Rom 8,24). Ea înţelege totuşi de ce nu 
vede, pentru că, noaptea (sau întunecimile meritate de păcate), 
nu este încă sfârşită. Ea zice deci: „Căci către Tine mă voi 
ruga, Doamne” anume fiindcă Tu eşti Dumnezeul măririi spre 
Care mă voi ruga; „dimineaţa vei auzi glasul meu”.

Nu poţi fi văzut de cei ai căror ochi nu sunt încă eliberaţi 
de noaptea păcatelor, când deci noaptea rătăcirilor mele va fi 
încetat, când întunecimile pe care le-am creat în jurul meu 
prin păcatele mele se vor fi împrăştiat, atunci vei asculta glasul 
meu. Pentru ce deci mai înainte nu spune: „vei asculta”, ci 
„ascultă?” Deoarece, după ce a strigat: Ascultă, a simţit, nefiind 
auzită, care era calea de urmat pentru a fi auzită. Sau, deşi 
auzită imediat, nu crede că este încă, pentru că nu vede încă 
deloc pe Cel care a auzit-o; şi, zicând acum: „Dimineaţa vei 
auzi glasul meu”, a vrut să facă să se înţeleagă acestea: „Voi 
şti dimineaţa că vei fi ascultat glasul meu?” Ar fi ca şi m cuvintele: 
„Scoală-Te, Doamne!” (Ps 3,7), care înseamnă: Fă să mă 
scol! Dar cuvintele acestea se referă la învierea lui Hristos, 
iar cuvintele Bisericii se potrivesc textului: „Domnul Dumnezeul 
vostru vă încearcă să ştie dacă îl iubiţi” (Deut 13,3), care nu



poate fi bine înţeles decât în acest sens: pentru ca să ştiţi prin 
El, şi că El Însuşi vă face cunoscut ce creştere veţi fi făcut în 
dragostea Lui.

5. „Dimineaţa voi sta înaintea Ta şi voi vedea” (v. 3)5. 
Ce înseamnă „Voi sta” decât că nu voi rămâne întins? Or, ce 
înseamnă a fi întins, dacă nu a te odihni pe pământ sau a căuta 
fericirea în plăcerile pământeşti? „Voi sta” zice ea „şi voi 
vedea”. Nu trebuie deci să ne ataşăm de lucrurile pământeşti 
dacă vrem să vedem pe Dumnezeu, pe Care doar o inimă 
curată îl poate contempla. „Că Tu eşti Dumnezeu, Care nu 
iubeşte nedreptatea” (v. 4). Cei vicleni nu vor locui lângă Tine 
şi cei nedrepţi nu vor sta înaintea ochilor Tăi. Tu urăşti pe toţi 
cei care săvârşesc fărădelegea; pierzi pe toţi cei ce rostesc 
minciuna.

„Domnul va uri pe omul sângeros şi viclean” (v. 6). Ne
dreptatea, răutatea, minciuna, uciderea, înşelarea şi celelalte 
păcate de acest fel sunt, cu siguranţă, noaptea căreia îi urmează 
dimineaţa ce face posibilă vederea lui Dumnezeu. Ea a redat 
deci motivul pentru care dimineaţa va sta înaintea lui Dumnezeu 
şi ή va vedea; aceasta „pentru că nu eşti Dumnezeu care iubeşti 
nedreptatea”. Dacă Dumnezeu era Acela Care să aprobe 
nedreptatea, chiar şi cei vicleni ar putea să II vadă, şi aceasta 
nu ar fi doar dimineaţa, adică după noaptea nedreptăţii.

6 . „Cel viclean nu va sta lângă Tine” (v. 4) adică nu Te 
va vedea în aşa fel încât să rămână unit cu Tine. De aceea se 
spune apoi: „Şi nedrepţii nu vor sta înaintea ochilor Tăi”, pentru 
că ochii, adică mintea lor, ar fi orbită de lumina Adevărului:

! De remarcat că Psaltirea scrie: „mi vei vedea”, ceea ce presupune 
pasivitate, în timp ce „voi vedea” implicare personală. Despre aceasta 
a se vedea paragraful 5, comentariul al doilea la psalmul 26.



obişnuiţi cum sunt cu întunecimile picatului, nu ar putea 
suporta strălucirea dreptăţii supreme. Cei care deci nu văd 
decât puţin, adică înţeleg Adevărul şi, cu toate acestea, sunt 
încă nedrepţi, nu rămân sub privirea divină, pentru că iubesc 
lucruri care îi abat de Ia Adevăr. Ei îşi duc cu ei noaptea lor, 
adică nu doar obişnuinţa, ci şi dragostea de păcat. Dacă 
această noapte se risipeşte, anume, dacă ei încetează de a 
mai păcătui, dacă izgonesc şi dragostea şi obişnuinţa 
păcatului, dimineaţa soseşte, şi nu doar că înţeleg Adevărul, 
ci chiar i se şi ataşează.

7. „Tu urăşti pe cei ce lucrează nedreptatea” (v. 5). 
Trebuie să înţelegem, după aceste cuvinte, că ura lui 
Dumnezeu nu este alta decât aceea a păcătosului pentru 
Adevăr*. Cuvintele acestea ne arată că păcătosul urăşte 
adevărul şi că Dumnezeu nu lasă pe nici unul dintre ei să 
rămână întru El. Cei care nu pot suferi Adevărul nu locuiesc 
întru El. „Vei pierde pe toţi cei ce rostesc minciuna” (v. 6)1 
Este, într-adevăr, împotriva adevărului. Dar, de teamă să 
credem că există vreo substanţă sau natură de lucru opusă 
adevărului, nu trebuie să pierdem din vedere că minciuna 
aparţine nu a ceea ce este, ci a ceea ce nu este.

într-adevăr, dacă zicem ceea ce este, zicem adevăr; 
dimpotrivă, este minciună a zice ceea ce nu este7. De aceea

6 Dumnezeu nu urăşte pe cel păcătos, ci el însuşi, urând Adevărul, se 
îndepărtează de Stăpânul.
10 temă care a frământat tinereţile lui Augustin: existenţa răului. După 
cum Binele are o existenţă ontologică în sine, răul poate fi numit drept o 
lipsă a Binelui (privatio bon!), iară o existenţă in sine. Asemenea se 
poate voibi şi despre binomul Adevăr-Minciună: adevărul înseamnă 
existenţa, minciuna, ca lipsă a adevărului, non existenţa, sau mai degrabă 
un adevăr înşelător, Fericitul episcop folosind polemica pentru a demonstra 
acest lucru. Pe această temă a se vedea lucrările Despre natura binelui



psalmul adaugă: „Vei pierde pe toţi care urăsc minciuna”, 
deoarece se îndepărtează de ceea ce este şi se lasă duşi 
spre ceea ce nu este.

Deseori, este adevărat, minciuna pare fi f&cuti, nu din 
răutate, ci din bunătatea inimii, în vederea mântuirii sau binelui 
celuilalt; aşa este în Exod minciuna moaşelor care au spus 
regelui Egiptului un lucru inexact, pentru a salva de la moarte 
copii evreilor*. Cei care mint doar astfel, pot fi lăudaţi pentru 
inima lor bună, dar nu pentru cuvintele lor şi vor ajunge într- 
o zi s i se elibereze de toată minciuna. Căci chiar acest gen 
de minciuni nu se găseşte în gura celor drepţi. Lor le-a fost 
spus: „Să v i mirginiţi la aceste cuvinte: ceea ce este este, şi 
ceea ce nu este nu este; cici ce este în plus vine de la cel 
rău” (Mt 5,37). Cu înţelepciune este scris altundeva: „Gura 
care minte dă moarte sufletului” (înţ Sol 1,11), şi aceasta 
pentru ca nimeni să nu. creadi ci omul drept şi duhovnicesc 
trebuie si minţi pentru a salva viaţa vremelnici, fie a sa, fie 
a celuilalt, de o moarte care nu poate si atingi sufletul.

Dar, cum altceva este s i minţi şi altceva si ascunzi 
adevirul, fiindcă este cu totul diferit si afirmi un lucru fals 
sau s i ascunzi un lucru adevirat; daci se întâmpli să nu 
vrem deloc si dim un om acestei morţi vizute, putem să fim 
hotărâţi să ascundem adevărul, dar să nu spunem o minciună 
pentru a nu da pe nimeni la moarte şi pentru a nu minţi de 
teamă de a nu ne ucide sufletul pentru a salva trupul altuia. 
Dar daci cineva nu are înci acest curaj, daci, de altfel, nu

(399 sau 404), Despre ordine (386), Despre liberul arbitru (396) prin 
care luptătorul pentru adevăr ia poziţie Împotriva maniheilor ce susţineau 
existenţa a doua împărăţii contrare: a întunericului şi a luminii cu existenţa 
de sine stătătoare. Asupra acestui lucru vom mai reveni, când vom voibi 
despre manihei.
8Exodl,19.



mai are să-şi reproşeze decât aceste minciuni smulse de 
imprejuriri absolut necesare, merită să fie eliberat şi să primească 
puterea Duhului Sfânt, cu ajutorul Căruia va dispreţui toată 
suferinţa pentru adevăr.

Sunt două feluri de minciuni în care greşeala nu este gravă, 
deşi totuşi există greşeala; sunt minciunile în glumă şi minciunile cu 
caracter legal. Cea care se face în glumă nu este foarte vătămă
toare, fiindcă nu înşală pe nimeni. Acela care o ascultă ştie prea 
bine că nu este decât o glumă. Al doilea gen de minciună este 
obiectul unei îngăduinţe, deoarece păstrează un caracter de 
bunăvoinţă. De altfel, nu este minciună acolo unde nu este 
făţărnicia inimii9.

De exemplu, dacă o sabie este încredinţată cui face 
promisiunea că o va înapoia când îi va fi cerută, dacă cel 
care a încredinţat această sabie o cere într-o clipă de nebunie 
violentă, este învederat că nu trebuie să i-o înapoiem, de 
teamă să nu se omoare, sau să omoare pe altcineva, atâta 
vreme cât nu îşi va fi recăpătat stăpânirea de sine. Nu este 
aici făţărnicia inimii; căci cel căruia sabia i-a fost încredinţată, 
cu promisiunea de-a o înapoia la prima cerinţă, nu gândise 
că ar putea fi cerută la un moment de furie.

Domnul însuşi a ascuns adevărul când, considerându- 
şi ucenicii încă nepregătiţi, le zicea: „Am multe lucruri să vă 
spun, dar nu le puteţi duce acum” (Rom 16,4). Sfântul 
Apostol Pavel a făcut la fel, zicând: „Nu am putut să vă 
vorbesc ca unor oameni duhovniceşti; v-am vorbit ca unor 
oameni trupeşti” (I Cor 3,1). De unde urmează, în mod 
vădit, că nu putem fi acuzaţi de a ascunde, uneori, adevărul.

9 Aceasta este, poate, cea mai importantă caracteristică a minciunii. 
Tema aceasta a abordat-o Augustin în două opere: Despre minciună 
şi împotriva minciunii (420).



Dar nu găsim n ică ie ri să fie acceptat celor care vor să fie 
desăvârşiţi să spună orice, cât de puţin fals.

8. „Domnul va urî pe omul crud şi viclean” (v. 6). Putem 
vedea, in mod îndreptăţit, aici o repetare a ceea ce a fost 
spus mai sus:„Tu urăşti pe toţi cei ce săvârşesc fărădelegea; 
Tu pierzi pe toţi cei ce rostesc minciuna”. „Omul crud” se 
referă la cel care săvârşeşte fărădelegea, şi „viclean" la cel 
care spune minciuna. Viclenia constă în a ne comporta altfel 
decât ne prefacem că ne comportăm. Expresia „va urî” este 
aici îndreptăţit folosită.

Este obiceiul, într-adevăr, de a considera urâţi pe cei ce 
sunt dezmoşteniţi. Insă psalmul acesta este scris „pentru cea 
care primeşte moştenirea” şi care arată în aceşti termeni bucuria 
şi speranţele ei: ,Eu, încrezându-mă în bogăţia milei Tale, voi 
intra în casa Ta” (v. 7). Poate David vrea să înţeleagă prin 
cuvintele, jn bogăţia milei Tale” mulţimea de oameni desăvârşiţi 
şi fericiţi, din care va fi alcătuită această cetate pe care 
Biserica10 o naşte acum şi pe care o rodeşte puţin câte puţin.

Cine va tăgădui să putem vedea în această mulţime de 
oameni înnoiţi şi desăvârşiţi mulţimea milelor lui Dumnezeu? 
De vreme ce a fost spus în tot adevărul: „Ce este omul să îţi 
aminteşti de el? Ce este Fiul Omului ca Tu să-l cercetezi pe 
el?” (Ps 8,4).

„Voi intra în casa Ta” (v. 8), ca şi o piatră într-o clădire 
vrea să spună, îmi pare. Căci ce este casa lui Dumnezeu, dacă 
nu Templul Său, despre care este spus: „Templul lui Dumnezeu 
este sfânt şi acesta sunteţi voi” (I Cor 3,17). Şi piatra din 
capul unghiului a acestei clădiri" este Cel care a luat în

10 Ideea Bisericii ca cetate a lui Dumnezeu. 
"Ef2,20.



Persoana Sa Puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu, îm
preună veşnică cu Tatăl.

9. „Plin de fiica Ta, Te voi preaslăvi apropiindu-mă de 
sfânt Templul Tău” (v. 8). Adtemplum, „înspre Templu” 
înseamnă lângă Templu. Proorocul nu zice: „Te voi slăvi în 
templul Tău cel sfânt” , ci „Te voi slăvi apropiindu-mă de 
sfânt Templul Tău”. Trebuie să înţelegem că nu vorbeşte aici 
de perfecţiune, ci de o sporire spre perfecţiune. Desăvârşirea 
este exprimată prin cuvintele: „Ybi intra în casa Ta”. Dar, pentru 
a ajunge aici, spune mai întâi: Te voi slăvi apropiindu-mă de 
Templul Tău cel sfânt Poate că a adăugat: „Plin de fiica Ta”, 
deoarece fiica este un ajutor puternic pentru cei ce merg în 
calea mântuirii. Dar, când fiecare va fi sosit la ţintă, acest cuvânt 
se va împlini în El: „Dragostea desăvârşită înlătură frica” (I In
4,18). Intr-adevăr, cei ce posedă binele promis, nu se mai 
tem de prietenul care le-a zis: „De acum înainte nu vă voi mai 
numi slujitorii Mei, ci prietenii Mei” (In 15,15).

10. „Doamne, povăţuieşte-mă în calea dreptăţii Tale, 
din cauza vrăjmaşilor mei” (v. 9). Biserica arată bine aici că 
este în creştere, adică pe calea desăvârşirii, şi nu încă în însăşi 
desăvârşirea, de vreme ce cere să fie povăţuită. „A dreptăţii 
Tale”, şi nu a ceea ce este dreptatea în ochii oamenilor. Le 
pare drept a înapoia răul pentru rău; dar nu aceasta este 
dreptatea „Celui care face să răsară soarele peste buni şi peste 
răi” (Mt 5,45). Căci, chiar când Dumnezeu pedepseşte păcă
toşii, nu le face un iău care vine de la El, ci îi dă propriilor rele, 
după cuvintele: „Păcătosul a dus nedreptate înăuntrul său, a 
zămislit durerea şi a născut nelegiuirea. A deschis groapă şi a 
adâncit-o, şi a căzut în groapa pe care a făcut-o. Durerea pe 
care a zămislit-o să cadă iarăşi pe capul lui, şi nedreptatea lui 
să vină asupra lui” (Ps 7,14-16). Deci, când Dumnezeu



pedepseşte, pedepseşte ca judecător pe călcătorii legii Sale. 
Şi, pentru a duce la culme prea multa lor nenorocire, nu face 
să cadă peste ei un rău care vine de la El, ci îi aruncă în răul pe 
care ei l-au ales. Dimpotrivă, când răul înapoiază răul pentru 
rău, îl fiice printr-un principiu rău şi se fiice mai întâi vinovat, 
în timp ce vrea să pedepsească o greşeală.

11. „îndreptează-mi calea înaintea ochilor Tăi” (v. 8). 
Este foarte clar că Biserica vorbeşte aici de vremea sporirii 
sale. Acest drum nu se împlineşte datorită locurilor pe care le 
parcurgem, ci se face prin pregătirile inimilor. „îndreptează 
calea mea înaintea ochilor Tăi”, anume acolo unde nu pot 
vedea oamenii, a căror laudă sau blam nu trebuie să le credem. 
Oamenii nu pot, intr-adevăr, să judece conştiinţa altuia, şi în 
conştiinţă este drumul care duce la Dumnezeu12.

„Căci adevărul nu este în gura lor” (v. 9). Să nu dăm deci 
crezare judecăţilor lor. De aceea trebuie să ne adăpostim 
propria conştiinţă şi sub privirea lui Dumnezeu. „Inima lor este 
plină de deşertăciune” (Ibidem). Cum ar putea adevărul să fie 
în gura celor a căror inimă rămâne orbită de păcat şi de 
pedepsele păcatelor? Cuvântul care se potriveşte acestor 
oameni, pentru a le reaminti lor înşişi, este acesta: „De ce 
iubiţi deşertăciunea şi căutaţi minciuna?” (Ps 4,3).

12  . „Grumazul lor e un mormânt deschis” (v. 9). Acest 
cuvânt se poate înţelege despre dorinţa puternică de laude 
care duce pe ceilalţi la mii de mincinoase linguşiri. „Mormânt 
deschis”, minunată expresie, fiindcă această lăcomie puternică 
este mereu larg deschisă, spre diferenţa de morminte care, 
după ce au primit cadavrele, sunt închise.

12 într-adevăr, drumul cel drept este conştiinţa: ea, chiar şi fără lege 
sau poruncă, îndeamnă la desăvârşire şi respinge păcatul.



Mai putem explica acest cuvint in acest sens că aceşti 

oameni atrag i i  d prin minciună şi firnnecul linguşirii, pe cei pe 

cav ii duc la picat şi atunci îi sfâşie, să zicem aşa, aducându-i 

ho viaţă asemănătoare cu a lor. Şi, cum cei la care se întâmplă 

acest necaz mor de păcatele lor, este îndreptăţit că seducătorii 

lor sunt numiţi morminte deschise. Intr-adevăr, aceşti coru

pători ei înşişi sunt morţi într-un oarecare fel, de vreme ce nu 
au viaţa adevărului, şi primesc în ei pe a lţi morţi, adică pe cei 

care li se fâc asemenea, după ce i-au omorât prin minciuna şi 
■tgimâreainimu.

„S-au slu jit de lim bile lo r cu viclenie” (Ibidem) adică de 

limbi viclene, asta pare să însemne „lim bile lo r”. Cei ră i au 

limbi rele, adică spun lucruri rele când vorbesc cu viclenie. 

Lor li se adresează Domnul, când spune: „Cum a-ţi putea 

vorbi cele bune, voi, care sunteţi răi?” (M t 12,34).

13. „Judecă-i, Dumnezeul meu, in tenţiile lo r să fie  ru i

nate’' (v. IO)13. Este o profeţie şi nu un blestem. Nu este dorinţa 

nenorocirii lor, ci prevederea unui eveniment. Aceasta Ie va fi 

soarta, nu pentru că profetul le va f i dorit-o, c i pentru că ei 

vor fi meritat-o prin răutatea lor. Profetic este şi ceea ce zice 

mai jos: „Să se bucure toţi cei ce nădăjduiesc în  Tine” (v. 11), 

pentru că le prevede bucuria. Tot la fe l a spus: „Deşteaptă 

puterea Ta şi vino!” (Ps 79, 3), pentru că vedea venirea 

Mântuitorului.

Totuşi cuvintele „intenţiile lo r să fie ruinate” ar putea ele 

singure să se înţeleagă ca o dorinţă a profetului de a-i vedea 

căzuţi din relele lor intenţii, adică de a-i vedea renunţând; dar 

ceea ce urmează: „Ahmgă-i pe e i!” nu ne perm ite această 

interpretare. Căci nu putem în nici un fel să luăm faptele lo r de 

bune, de vreme ce ei sunt alungaţi de Dumnezeu.

13 Psaltirea propune: „si cadi din sfaturile lor”.



Nu este deci aici decât o profeţie, ci nu un cuvânt răuvoitor, 
de vreme ce spune doar că evenimentul anunţat va sosi negreşit 
pentru cei care vor fi vrut să stăruiască în greşelile pe care el le 
destăinuie: „Sfaturile lor să fie deci surpate”, este spus ca ei să 
cadă sub învinuirea propriilor gânduri, prin mărturia conştiinţei 
kr, după acest cuvântai Apostolului: „Gândurile lor îi învinovăţesc 
sau îi apără în ziua în care dreapta judecată a lui Dumnezeu va 
arata ceea ce este ascuns" (Rom 2,15-16).

14. „Alungă-i după mulţimea nedreptăţilor lor” (v. 10) 
adică alungă-i departe. Căci a fi respins după mulţimea nedreptăţii 
lor înseamnă a fi alungat la mare distanţă. Necredincioşii sunt 
deci lipsiţi de această moştenire pe care o avem prin înţelegerea 
şi vederea lui Dumnezeu, aşa cum ochii bolnavi sunt lipsiţi de 
strălucirea luminii, deoarece lumina care face bucuria altora este 
pentru ei o suferinţă. Aceia deci nu se vor înfăţişa dimineaţa 
înaintea lui Dumnezeu şi nu îl vor vedea14. Şi această izgonire 
este pentru ei o pedeapsă la fel de mare cum este recompensa 
vestită prin cuvintele: „Bucuria mea este de a fi unit cu Domnul” 
(Ps 72,27). Contrariul acestei pedepse este exprimat în termenii: 
„Intră întru bucuria Domnului Tău” (Mt 25, 2); pe când 
condamnarea: „Aruncaţi-i în întunecimile din afară” (Ibid. 30) 
corespunde pedepsei izgonirii.

15. „Pentru că Te-au amărât, Doamne” (v. 10). „Eu sunt 
pâinea coborâtă din cer'’ (In 6,51) zice Domnul; „Lucraţi să 
dobândiţi hrana cea nestricăcioasă” (In 6,27). „Gustaţi şi vedeţi 
cât de dulce este Domnul” (Ps 33,8). însă Pâinea Adevărului 
este amară păcătoşilor13, asemenea urăsc gura ce grăieşte 
adevărul. Deci ei au amărât pe Domnul, ei, care prin păcat au 
ajuns la boala de a nu putea suporta, ca şi cum ar avea amă-

14 a se vedea paragraful 5.
15 Nu Dumnezeu este amar, ci, dupfi gustul am&r&ciunii păcatelor, cel 
păcătos simte pe Domnul amar.



iăciunea fierii, pâinea adevărului, care face plăcerea sufletelor 
sănătoase.

16. „Şi să se bucure toţi cei ce nădăjduiesc în Tine” (v. 
11) adică cei cărora gustul Domnului le este dulce16. „Veşnic 
se vor bucura şi vei locui în ei” (Ibid.). Bucuria veşnică a 
drepţilor va fi deci să devină templul lui Dumnezeu şi 
Dumnezeu, devenit oaspetele lor, le va fi El însuşi bucurie...

„Şi toţi cei ce iubesc numele Tău se vor lăuda în Tine”, 
fiindcă vor avea în ei înşişi, pentru a se bucura, ţinta dragostei 
lor. Pe drept este spus „în Tine”, pentru că vor avea moştenirea 
de care vorbeşte titlul psalmului, în timp ce vor fi ei înşişi 
moştenirea Domnului; ceea ce arată cuvintele; „vei locui în 
ei”. Şi de la acest bine suprem vor fi excluşi toţi cei pe care 
Dumnezeu îi va alunga de la El, după mulţimea nedreptăţilor 
loc

17. „Că vei binecuvânta pe cel drept” (v. 12). Această 
binecuvântare este de a fi slăvit de Dumnezeu şi locuit interior17 
de El. Aceasta este sfinţirea dăruită drepţilor. Dar, pentru a 
deveni drepţi, trebuie să fie mai întâi chemaţi; şi datorează 
această vocaţie nu meritelor lor, ci barului lui Dumnezeu. „Căci 
toţi au păcătuit şi toţi au nevoie de slava lui Dumnezeu ”(Rom 
ΠΙ, 23) „Cel pe care Eli-a chemat i-a îndreptat; şi cei pe care 
i-a îndreptat i-a slăvit” (Rom 8,30). Chemarea nefiind fapta 
meritelor noastre, ci a bunătăţii şi milostivirii lui Dumnezeu, 
adaugă, prin urmare: „Tu ne-ai acoperit de dragostea Ta ca şi 
de o pavăză” (v. 12)**.

Intr-adevăr, dragostea lui Dumnezeu premerge dragostei 
noastre, căci El cheamă pe cei păcătoşi la pocăinţă. Acestea

14 în contrast cu amarul cel păcătos.
17 în suflet, înlăuntru.
18 Versetul 12 al acestui psalm este în Psaltire:„Căci cu arma bunăvo- 
irii ne-ai încununat pe noi”.



sunt armele cu care este combătut duşmanul, împotriva căruia 
se spune: „One va învinui pe aleşii lui Dumnezeu?” (Rom 8,33). 
„ D a c ă  Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? 
El nu a cruţat pe Unicul S&u Fiu, şi, dimpotrivă, L-a dat pentru 
noi toţi” (Rom 8,31 -32). Şi, dacă Hristos a murit pentru noi, 
pe când noi eram duşmanii lui Dumnezeu, cu atât mai mult, 
fiind împăcaţi cu El, vom fi izbăviţi de mânia Sa prin însuşi 
Hristos” (Rom 5, 9-10). Acesta este scutul de neînvins care 
alungă duşmanul atunci când, prin nenumărate tulburări şi ispite, 
el caută să ne facă să deznădăjduim de mântuirea noastră.

18. Deci tot textul acestui psalm este o rugăciune a Bise
ricii care cere să fie ascultată de la cuvintele: „Doamne, ascultă 
graiurilemele!” (v. 1), până la cuvintele: „O, împăratul meu şi 
Dumnezeul meu!” (v. 2). Vine, apoi, lămurirea lucrurilor ce 
împiedica Biserica să vadă pe Dumnezeu, adică să ştie că 
este ascultată, de la cuvintele: „Căci mă voi ruga către Tine 
Doamne, dimineaţa vei auzi glasul meu” (v. 2), până la „Vei 
urî pe omul ucigaş şi viclean” (v. 6).

în al treilea rând, ea nădăjduieşte să devină casa lui 
Dumnezeu şi de acum să se apropie de El cu frică, înaintea 
acestei desăvârşiri a dragostei care scoate afară orice frică; 
de la cuvintele: „Eu mă încred în mulţimea milei Tale” (v. 7), 
până la acestea: „Plin de frica Ta, Te voi slăvi apropiindu-mă 
de sfânt templul Tău” (v. 7).

In al patrulea rând, avântându-se şi înaintând în mijlocul 
tuturor piedicilor pe care le întâlneşte, cere de la Dumnezeu 
să fie ajutată interior, acolo unde nu pătrunde privirea oame
nilor, de teamă de a nu fi abătută de la bine prin limbile viclene; 
de la cuvintele: „Doamne, povăţuieşte-mă în calea dreptăţii 
Tale din pricina duşmanilormei” (v. 8); până la: „S-au slujit de 
limbile lor cu viclenie” (v. 9).



cri neoerfsxsojijx: când dreptul cu greu \a  fi izbăvit; şi răsplata 
pecarcovor primi drepţii care vorfirăspuns Ia chemarea Juj 
Dumnezeu şi au îndurai tot clanul până la dobândirea Slavei· 
de la Judecâ-i Dumnezeul meu!” (v. 10), până la sfârşitul



Comentariu
la Psalmul al W -lta

Judecăţile Cui Dumnezeu





1, „Ajungând până la octavă", pare neclar aici. (CSci 
restul titlului este mai clar). Unii au crezut că aceste cuvinte 
înseamnă Ziua Judecăţii, anume timpul celei de-a Doua Veniri 
a Domnului nostru, atunci când El va veni să judece viii şi 
morţii. Această Venire va avea loc după şapte mii de ani, 
începând de la Adam, astfel că, şapte mii de ani scurgându-se 
ca şapte zile, ar veni apoi timpul judecăţii care ar fi ca a opta 
zi; dar, cum a zis Domnul: „Nu vă este vouă să ştiţi timpurile 
pe care Tatii le-a pus în stăpânirea Sa supremă” (Fapte 1,7) 
şi asemenea: „Nimeni nu ştie ziua şi ceasul, nici îngerii, nici 
Puterile, nici Fiul, ci numai Tatii” (Mt 24,36), cum, în plus, 
este scris ci ziua Domnului va veni ca un fur1; reiese clar ci 
nimeni nu poate pretinde si ajungi la cunoaşterea acestui timp 
prin vreun calcul al anilor.

Daci, într-adevăr, aceasti zi trebuie să vină la sfârşitul 
celor şapte mii de ani, orice om poate să cunoască timpul 
celei de-a doua veniri socotind anii. Ce va deveni deci cuvântul 
că această zi este neştiuti de Fiul? Totuşi sensul acestui cuvânt 
este că oamenii nu vor afla această zi prin Fiul şi ci Fiul nu o 
ştie pentru Sine. Astfel s-a spus: „Domnul Dumnezeul vostru 
va încerca să ştie” (Deut 13,3), adică pentru a vă face să ştiţi; 
şi înci: „Scoali-Te, Doamne!" (Ps 3,7), adicifii ca noi să 
ne deşteptăm.

In consecinţă, -  de vreme ce se spune ci Fiul nu ştie 
această zi, nu că nu o ştie, ci ci face si nu fie ştiută, nedesco- 
pcrind-o lor, celor ce nu trebuie să o cunoască ce vrea să 
spună nu ştiu ce semeaţă îndrăzneaţi care, dupi un calcul al 
anilor, priveşte ca sigură venirea zilei Domnului dupi o durată 
de şapte mii de ani?

11 Tes V, 2.



2. CM ne priveşte pe noi, bucuroşi ignorăm ceea ce Dum
nezeu vrea ca noi să ignoram şi căutăm semnificaţia titlului; 
„Ajungând la octavă”. Putem, mai întâi, iară să facem nici o soco
teală îndrăzneaţă a anilor, să înţelegem prin acest cuvânt Ziua 
Judecăţii; căd viaţa veşnică, unnând la sfârşitul acestui veac, sufle
tele drepţilor nuvor mai fi supuse trecerii timpului; şi, cum timpul 
se compune din mişcarea continuă de şapte zile, numele de octavă 
este, poate, dat zilei care nu va mai fi supusă acestei succesiuni.

Mai est încă un ah motiv îndreptăţit de a numi astfel judecata, 
care nu va veni decât peste două generaţii, din care una este a 
tnipuhri, şi cealaltă a duhului Căd sub Adam şi sub Moise, neamul 
omenesc a trăit viaţa trupului, adică după trup: este numit omul 
exterior, omul vechi2, şi lui i-a fost dat Vechiul Testament, pentru 
casă fie, prin faptele sale, credincios încă de pe atunci; dar încă 
trupesc, înfăţişarea profetică a lucrurilor ce vor veni.

In tot acest timp în care trăiam după trup, „moartea a 
împărăţit, cum vorbeşte Apostolul, chiar asupra celor care nu au 
păcătuit. Ea a împărăţit, cum iarăşi zice, prin asemănarea greşelii 
lui Adam” (Rom 5,14). Intr-adevăr, cuvintele „şi sub Moise” 
arată tot timpul în care faptele legii, adică regulile ei respectate 
după trup, au ţinut legaţi, printr-o tainică înfăptuire, chiar pe cei 
ce nu ascultau decât pe Dumnezeu. Dar, după venirea Domnului, 
de la Care începând s-a făcut trecerea de la tăierea împrejur a 
trupului Ia tăierea-împrejur a inimii -  neamul omenesc a fost 
chemat să trăiască după duh, adică după omul lăuntric, care este 
numit şi omul cel nou,3 pentru reînnoirea sa şi a intrării sale într-o 
viaţă cu totul duhovnicească.

Or, este clar că numărul patru se referă la trup, din cauza 
celor patru elemente atât de cunoscute din care este alcătuit,4 şi

2Ef 4,22.
3 Col 3,10.
4 Este vorba despre: apă, aer, foc, pământ, cele patru elemente ale naturii.
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acelor patru calităţi ale sale: uscăciunea şi umiditatea, frigul şi 
căldura. De aceea trece prin patru anotimpuri: primăvara, vara 
toamna şi iama; toate lucrurile sunt foarte cunoscute. Am tratai 
în altă parte5 despre numărul patru cu privire la trup şi am 
făcut-o cu mai multă profunzime, dar, la fel, cu mai puţină 
claritate; dar în acest tratat trebuie să evităm orice neclaritate 
pentru că vrem ca el să fie şi la îndemâna celor mai puţin învăţaţi.

Pe de altă parte numărul trei6.se referă la suflet, după 
cum demonstrează porunca ce ne este dată, să iubim pe 
Dumnezeu în trei feluri: din toată inima noastră, din tot sufletul 
nostru şi din tot cugetul nostru7. Nu în legătură cu psalmii, ci 
cu Evanghelia se cuvine să vorbim despre fiecare din aceşti 
termeni. Acum cred să fi zis destul pentru a arăta că numărul 
trei se referă la suflet8.

5 De Musica 1,12, 21-22; Nu trebuie să ne miie această zăbovire a lui 
Augustin asupra numerelor. Si nu uităm că drumul spre filosofie, căreia 
i s-a ataşat atât de mult, trece, inevitabil, prin însuşirea temeinică a celor 
şapte arte liberale din care face parte şi Aritmetica. Despre numere 
vorbeşte foarte mult în tratatul Despre musica, unde,în cartea întâi, spune 
că numărul patru este „întreg şi perfect", sumă a primelor trei numere 
(4= 1 +2+3) de o armonie admirabilă care nu se va mai regăsi într-un şir de 
trei numere consecutive.
6 Tot în această operă, Augustin arată că în numărul trei rezidă o anumită 

perfecţiune, dat fiind că el formează un tot, fiind alcătuit dintr-un început, 
un mijloc şi un sfârşit, reprezentate fiecare prin câte o unitate (3=1+1+1).
7 Deut VI, 5 si Mt ΧΧΠ, 37; Eruditul episcop al Hipponei foloseşte cultura 
laică pe care a dobândit-o la Madauia, Cartagina, Roma, în consolidarea 
unei culturi creştine. Poate că lui i se datorează, în cel mai înalt grad, 
încreştinarea culturii păgâne pe care nu a refuzat-o ci a folosit-o în slujba 
afirmării Adevărului.
8 Din cele spuse de Augustin, putem concluziona că numărul 4 este al 
trupului, iar 3 al sufletului.



Când, dar, se vor fi scurs vremurile acestor numere ale 
trupului cu privire la vechiul cm şi \fechiul Testament şi acelea 
ale numerelor Duhului, cu privire la omul cel nou şi Noul 
Testament, adică atunci când al şaptelea număr9 va fi scurs", 

pentru ci fiecare număr reprezintă o anumită durată şi că există 
patru pentru trup şi trei pentru suflet; atunci va veni octava 
sau, mal optulea rând, Ziua Judecăţii, care, dând fiecăruia ce 
va fi meritat, va face să treacă sfinţii de la lucrurile vremelnice 
Ia viaţa veşnică şi va osândi necredincioşii pentru veşnicie.

3. De teama acestei osânde, Biserica se roagă în acest 
psalm şi zice: „Doamne, nu mă învinui întru mânia Ţa!” (v. 1). 
Apostolul foloseşte şi termenul „mânia judecăţii”: „îţi aduni, 
zice el, bogăţia de mânie pentru ziua mâniei şi a dreptei 
Judecăţi a lui Dumnezeu” (Rom 2,5), zi înfricoşătoare, în care 
nimeni nu vrea să fie mustrat, a tuturor celor ce în aceasta 
viaţi vor s i fie vindecaţi. „Şi nu mă certa întru furia Ta”. 
Expresia, jiu mă certa” pare mai blândă, căci certăm pentru a 
îndrepta; pe când un acuzat trebuie să se teamă ca învinuirea 
să nu îl ducă la osândire. Pe de altă parte, cum furia pare a fi 
ceva mai grav decât mânia", putem să ne întrebăm de ce 
expresia mai blândă de mustrare este alăturată celei mai dure, 
adică furiei.

9 în cele Optzeci fi  trei de probleme referitoare la Epistola către 
romani, Augustin scrie, la cea de-a 57-a chestiune, că: „numărul 
fapte cuprinde toată creaţia, de vreme ce numărul trei este atribuit 
sufletului ţi numărul patru trupului. ”
10 Omului, trup si suflet, îi aparţine cifra 7.
" In această comparaţie, Fericitul Augustin are dreptate. Despre 
mânie dicţionarul Larousse ne spune că este o stare violentă şi trecă
toare ce rezultă din sentimentul de a fi fost ofensat, iar despre fitrie 
că este o mânie violentă, frenetică, dezlănţuită.



Eu cred c i  aceeaşi idee este exprimaţi în doi termeni 
diferiţi. Căci in textul grecesc cuvântul θυμός, care este in 
prima parte a frazei, are acelaşi înţeles ca şi cuvântul όργή, 
care se găseşte in a doua parte. Traducătorii latini, vrând să 
folosească in mod egal două expresii, au căutat termenul 
mai apropiat de cuvântul „ ira " şi au adoptat pe cel de 
, Juror ” ; celelalte pun „furor " , în primul rând, şi „ ira " în 
al doilea rând. In sfârşit, alţii pun „indignatio " - indignare / 
revoltă sau „ bilis " - pornire în loc de „Juror"'2. Dar, oricare 
ar fi expresia, ea desemnează mereu o mişcare a sufletului 
care împinge la aplicarea unei pedepse. Dar această mişcare 
nu poate fi atribuită lui Dumnezeu ca şi născut în sufletul / 
cugetul Său, de vreme ce este scris despre El: „Iar Tu, 
Doamne al Oştirilor, judeci cu linişte” (înţ Sol 12-18).

Or, cel care este calm nu este tulburat. Nu se află deci 
tulburarea în Dumnezeu când judecă; dar pentru că El este 
în slujitorii hotărârilor Şale, cum aceştia nu lucrează decât 
prin legile Sale, o numim mânia lui Dumnezeu. Aceasta 
este mânia cu care sufletul ce se roagă în acest psalm nu 
vrea să fie nici învinuit, nici chiar certat, adică îndreptat sau 
învăţat; căci acesta este sensul cuvântului παίδευσης folosit 
în textul grecesc.

Insă, în ciuda judecăţii, aceia sunt acuzaţi care nu clădesc pe 
singura temelie care este Hristos13. Şi aceia sunt îndreptaţi sau 
curăţiţi, care pe această temelie au clădit lemn, fân, paie. Vor 
suferi o încercare, dar vor fi izbăviţi ca prin foc. Ce cere deci 
acela care nu vrea să fie acuzat nici ceitatmmânia lui Dumnezeu? 
Ce cere dacă nu să fie în bună sănătate? într-adevăr, cel ce este

12 Gramaticianul şi dialecticianul Augustin foloseşte exegeza literală.
13ICor3,11.



sănătos nu are s i se teamă nici de moarte, nici de mâna 
doctorului intr-armat cu fier şi foc.

4. De aceea profetul zice apoi: „Ai milă de mine, 
Doamne, că sunt bolnav! Vindecă-mă, Doamne, că s-au 
tulburat oasele mele!” (v. 2). „Oasele mele”, adică sprijinul 
sau puterea sufletului meu: aceasta înseamnă oasele. Sufletul 
recunoaşte deci, sub acest termen figurat, că puterea îi este 
zdruncinată. Nu trebuie să credem că sufletul să aibă oase 
asemănătoare celor ale corpului. Şi, pentru a lămuri, profetul 
zice apoi: „Şi sufletul meu este tulburat foarte” (v. 3) de teamă 
ca noi să nu înţelegem oasele trupului în cele despre care 
el a vorbit

Jiar Tu, Doamne, până când mă vei părăsi?” Cine nu 
înfelege că este vorba aici despre sufletul care luptă împo
triva bolilor sale, despre sufletul pe care doctorul l-a 
abandonat cu mai multă vreme înainte, pentru a-1 face să 
simtă în ce rele s-a aruncat el însuşi prin păcat? Ne păzim 
de un rău ce se tămăduieşte cu uşurinţă; dimpotrivă, cu cât 
vindecarea va fi fost mai grea, cu atât vom avea mai multă 
grijă să păstrăm sănătatea recăpătată. Nu trebuie deci să 
învinuim pe Dumnezeu de cruzime, fiindcă profetul îi zice: 
„Ci Tu, Doamne, până când mă vei părăsi?” Trebuie să-L 
privim, din contra, ca pe Bunul Sfătuitor al sufletului, pentru 
a-1 face să înţeleagă ce rele şi-a pricinuit. Acest suflet nu 
se roagă încă destul de desăvârşit pentru ca Dumnezeu să îi 
poată spune: „Chiar înainte ca tu să fi terminat de voibit, îţi voi 
răspunde: «Iată-Mă»!” (Isaia 65,24). De asemenea, vrea 
să-i descopere ce mare pedeapsă este pregătită pentru 
necredincioşii ce refuză să se întoarcă la Dumnezeu, de 
vreme ce chiar pe cei ce se întorc îi încearcă atâtea greutăţi 
pentru a ajunge la mântuire. Despre aceasta s-a scris în



altă parte: „Dacă dreptul se mântuieşte cu atâta chin, ce va 
fi cu păcătosul şi necredinciosul?” (I Ptr 4,18).

5. „Întoarce-Te spre mine, Doamne, şi scoate sufletul 
meu din abis!” (v. 4)M. întors spre Dumnezeu, sufletul îl roagă 
să Se întoarcă spre el, după cuvintele:, jntoarceţi-vă spre Mine, 
şi Mă voi întoarce spre voi! zice Domnul” (Zah 1,3). Sau, 
mai mult, trebuie să înţelegem cuvintele „Convertere, 
Domine ”în acest sens: Fă să mă întorc, până într-atât profetul 
simţea că această întoarcere era pentru el trudnică şi grea. 
Căci întoarcerea noastră, când este desăvârşită, găseşte pe 
Dumnezeu pregătit, cum a zis profetul: „îl vom găsi pregătit 
ca şi ivirea zorilor” (Osea 6, 3). Dacă L-am pierdut nu 
înseamnă că El S-a depărtat de noi, El, Care este pretutindeni; 
ci înseamnă că noi ne-am abătut de la El. „Era în lume, spune 
Evanghelistul, şi lumea a fost făcută de El, şi lumea nu L-a 
cunoscut” (In 1,10). Dacă deci era în lume şi lumea nu L-a 
cunoscut, înseamnă că murdăria noastră nu poate îndura 
arătarea Sa. Dimpotrivă, când ne întoarcem, anume când ne 
înnoim sufletul prin schimbarea vieţii noastre celei vechi, simţim 
că este greu şi dureros să te întorci din întunecimile poftelor 
pământeşti la seninătatea calmă a luminii dumnezeieşti. în 
mijlocul unei asemenea greutăţi, strigăm: „Întoarce-Te spre 
noi, Doamne!” adică: Ajută-ne să împlinim în noi schimbarea 
ce trebuie să Te găsească pregătit şi să dăruiască bucuria 
prezenţei Tale celor care Te iubesc.

Asemenea, după ce a zis: „Întoarce-Te spre mine Doam
ne”, adaugă „şi scoate sufletul meu din abis,” ca şi cum ar fi 
înlănţuit în încurcăturile acestui veac şi ca şi cum, în întoarcerea 
sa spre Dumnezeu, ar avea de îndurat spinii dureroşi ai

14 în Psaltire nu este: din abis.



dorinţelor lumeşti. „Mântuieşte-mă pentru mila Ta!”. EI înţelege 
că nu îşi datorează vindecarea propriilor merite, de vreme ce 
păcatele sale şi încălcările legii pe care a primit-o i-au adus o 
dreaptă osândire. „Vindecă-mă deci!, striga, nu socotind 
vrednicia mea ci milostivirea Ta!”15.

6. „Căci nu este în moarte nimeni care să-şi amintească 
de Tine” (v. 5). înţelege că timpul de acum este cel al întoarcerii; 
fiindcă la ieşirea din viaţa aceasta nu mai rămâne decât să 
moştenească ceea ce a meritat.

„Şi cine, în iad, va mărturisi numele Tău?” Numele acesta 
a fost mărturisit în iad de omul bogat de care vorbeşte 
Domnul16, care a văzut pe Lazăr bucurându-se de odihnă, pe 
când el însuşi gemea în chinuri; şi această mărturisire a mers 
până în punctul în care voia să prevină pe ai săi să renunţe la 
păcat pentru chinurile iadului în care refuzăm să credem. Deşi 
fără rost, el mărturisea deci totuşi că aceste chinuri îi erau 
aplicate cu dreptate, fiindcă dorea să-i prevină pe ai săi, de 
teamă ca şi ai săi să nu se piardă.

Deci, ce vor să spună aceste cuvinte: „Şi cine în iad va 
mărturisi numele Tău’?  Vrea să vorbească de iad, unde necre
dincioşii vor fi aruncaţi după Judecată şi în care, din cauza 
adâncimii întunericului, nu vor vedea nici o lumină a lui Dumne
zeu pentru a I se mărturisi. Dar acest bogat, ridicându-şi ochii, 
în ciuda nemăsuratei adâncimi ce îl separa de Lazăr în odihnă, 
şi, prin comparaţia celor două condiţii, a fost silit să recunoască 
dreptatea osândirii sale.

15 Acest pasaj al lui Augustin nu trebuie considerat ca o susţinere a 
supremaţiei harului in opera mântuirii, pentru că sufletul smerit nu îşi 
socoteşte niciodată meritul sau vrednicia, ci îşi socoteşte mântuirea 
in milostivirea lui Dumnezeu, cu Care are o permanentă colaborare.
“ Le 16,23.



Mai putem admite că David numeşte moarte păcatul făcut 
dispreţuind legea divină. Astfel, s-ar numi moarte boldul morţii 
pentru că boldul o produce. Or, acest bold este păcatul17. A fi 
în această moarte înseamnă a-L uita pe Dumnezeu, a dispreţul 
legea şi poruncile Sale, până într-atât David numeşte iad 
întunecimile sufletului care înhaţă şi învăluie pe cel păcătos, 
anume pe muribund. Căci, după Apostol: „Cum ei nu au vrut 
să recunoască pe Dumnezeu, Dumnezeu i-a lăsat fără 
judecată” (Rom 1,28)18. Din această moarte şi iad sufletul 
cere să fie eliberat, în timp ce se osteneşte să se întoarcă şi 
simte greutatea schimbării sale.

7. De aceea el continuă zicând: ,,Μ-am istovit din cauza 
suspinelor” (v. 6). Şi, ca şi cum această durere ar fi puţin 
lucru, mai adaugă:„In fiecare noapte voi spăla patul meu cu 
lacrimi” (Ibid.). Numeşte pat al său locul în care îşi odihneşte 
sufletul bolnav şi neputincios, adică adâncit încă în plăcerile 
trupului şi în toate desfătările veacului. Aceste plăceri şi le 
spală în lacrimi, silindu-se să şi le smulgă deoarece deja 
condamnă singur poftele trupului şi totuşi slăbiciunea sa este 
atrasă de aceste plăceri şi consimte să rămână cufundat în 
aceste plăceri din care poate singur să iasă un suflet ajuns 
sănătos. Prin cuvintele: „în fiecare noapte” a vrut poate să 
exprime că cel care, eliberat în suflet şi minte, percepe câteva 
luminiţe ale adevărului, şi care totuşi, stăpânit uneori de 
slăbiciunea trupului, se opreşte în mijlocul bucuriilor veacului 
acestuia, din cauza acestei succesiuni de sentimente potrivnice, 
trăieşte într-un oarecare fel, o alternanţă de zile şi nopţi. Când, 
de exemplu, zice: „prin minte sunt supus legii lui Dumnezeu” 
(Rom 7,25), simte venind ziua; când, din contra, zice: „Prin

l7ICorl5,56.
"  Literal: i-a dat stric&ciunii, unui sens imoral.



trup sunt supus legii picatului” (Ibid.), el pare să recadă în 
noapte, până când toată noaptea se va risipi şi va veni ziua 
unică despre care se spune: „Mă voi arăta dimineaţa înaintea 
Ta şi voi vedea” (v. 5). Atunci se va înfăţişa înaintea lui 
Dumnezeu. Dar, deocamdată, nu se poate ţine în picioare, 
fiindcă este în patul pe care îl va spăla în fiecare noapte cu 
lacrimi, pentru ca mulţimea lor să obţină de la milostivirea 
divină deplina vindecare.

Jmi voi uda aşternutul cu lacrimi” (v. 6) este o repetare. 
Zicând „de lacrimile mele” arată în ce sens a zis mai sus „voi 
spăla”. înţelegem cuvântul „aşternut” ca mai înainte pe cel de 
„pat”. Dar „voi uda” arată ceva mai mult decât „voi spăla”, 
căci un lucru poate să nu fie spălat decât la suprafaţă, în timp 
ce un lucru udat este pătruns în întregime; ceea ce înseamnă 
că lacrimile sale se varsă până m adâncul inimii.

Folosirea timpurilor diferite, a trecutului la început: „M-am 
istovit din cauza suspinelor”, apoi a viitorului, jn fiecare noapte 
îmi voi spăla patul de plâns” şi „voi uda aşternutul cu lacrimi” 
arată ceea ce trebuie să zică oricine; mai întâi, s-a istovit în 
suspine fără rost. Ca şi cum profetul ar fi zis: Ceea ce am 
făcut nu mi-a folosit la nimic, voi face deci altceva19.

8. „Mânia mi-a.tulburat privirea” (v. 7). Care mânie? A 
sa, sau a lui Dumnezeu, prin care cere să nu fie nici învinovăţit 
nici mustrat? Dar, dacă această mânie înseamnă Ziua Judecăţii 
cum putem să o înţelegem pentru prezent? Este începutul 
acestei mânii, pentru că, încă de pe acum, oamenii suferă aici 
jos dureri şi zbucium, mai ales pierderea înţelegerii adevărului

"  Cât de minunat compari aici Augustin frumuseţea vieţii creştine cu 
luptele şi biruinţele sale. Despre aceasta recomand opera Despre 
lupta creştină, scrisă în 396.



în sensul potrivit cuvântului pe care l-am spus mai înainte: 
„Dumnezeu i-a lăsat fără judecată” (Rom 1,28). Căci aşa 
este orbirea sufletului, că oricine îi cade pradă este lipsit de 
lumina interioară a lui Dumnezeu, dar nu încă cu totul, câtă 
vreme este în această viaţă. Căci există, în plus, întunecimile 
cele mai dinafară20 care aparţin, mai ales, Zilei Judecăţii; aşa 
încât, cel care nu va fi vrut să se îmbunătăţească, în timp ce 
era încă vreme, se va găsi cu totul aruncat afară de Dumnezeu; 
or, ce înseamnă a fi cu totul aruncat afară de Dumnezeu dacă 
nu de a fi lovit de o orbire completă? Căci Dumnezeu locuieşte 
într-o lumină neajunsă21 în care pătrund cei cărora li se spune:
,,Intră în bucuria Domnului tău” (Mt 25,21-23). Este voiba 
deci aici de începutul acestei furii, ale cărei efecte orice păcătos 
le resimte în această viaţă. De aceea, înfricoşându-se de Ziua 
Judecăţii, plânge şi suspină pentru a nu fi târât în această 
nenorocire ale cărei prime lovituri le resimte deja atât de 
temute. De asemenea, nu a zis că,.mânia” a stins, ci că „i-a 
tulburat privirea”.

Dacă totuşi el a vrut să vorbească de propria mânie, nu 
este de mirare că pune pe seama mâniei tulburarea privirii. 
Căci poate ca urmare a acestor cuvinte s-a spus: „Soarele să 
nu apună peste mânia voastră” (Ef4,26) pentru că soarele 
interior, care este înţelepciunea lui Dumnezeu, dispare ca şi 
apunănd ochilor sufleteşti care, din cauza tulburării, nu mai 
pot să-l observe.

9. „Am îmbătrânit în mijlocul tuturor vrăjmaşilor mei” 
(v. 7). El nu vorbise decât despre mânie (presupunând că a 
vorbit despre propria sa mânie), dar, după ce a socotit celelalte

"  Mt 25,30.
JIITim 6,16. 
“ Col 3,9.



defecte, se găseşte înconjurat de toate, şi, cum ele aparţin 

vieţii cefei vechi şi omului vechi, de care trebuie să ne dezbrăcăm 

pentru a ne îmbrăca în cel nou22, zice cu dreptate: „Am 

îmbătrânit”. Când adaugă:, jn  mijlocul tuturor vrăjmaşilor mei”, 

vorbeşte sau despre însăşi slăbiciunile sale, sau despre oamenii 

c*e nu vor să se întoarcă la Dumnezeu.

Căci aceşti oameni, deşi cruţă pe cei buni, deşi folosesc cu 

ei, fără discuţie şi într-o armonie aparentă, aceeaşi mâncare, 

aceleaşi locuinţe, aceleaşi cetăţi, totuşi, din cauza deosebirii 

intenţiilor lor, aceşti oameni, chiar & ă ştirea lor, sunt vrăjmaşii 

celor din urmă. Căci, dacă ar putea, i-ar duce în aceleaşi chinuri 

Şi este o mare binefacere a harului să fie amestecaţi în fiecare zi 

(fccuţiilor lor şi să nu treacă peste calea poruncilor lu i Dumnezeu 

Că, adesea, sufletul care tinde spre Dumnezeu se simte clătinat 

şi tremură in această cale, şi, în cazul în  care nu îndeplineşte 

bunele sale hotărâri, aceasta este, mai curând, pentru a nu şoca 

pe cei cu care trăieşte şi care iubesc şi caută bunurile stricăcioase 

şi trecătoare. Orice om de bine este separat de ei, nu de loc, ci 

de suflet; căci trupurile locuiesc locul pe care îl conţin, însă sufletul 

are ca loc ţinta iub irii sale23.

25 Opera sa magistrală Despre Cetatea lui Dumnezeu, scrisă între 
413-426, ilustrează atât de frumos coexistenţa pe acest pământ a cetăţii
lui Dumnezeu cu cetatea terestră, fondate pe două principii diametral 
opuse: Două iubiri au /acut două cetăţi, iubirea de sine dusă până 
la dispreţul lui Dumnezeu a produs cetatea pământească; iubirea 
lui Dumnezeu împinsă până la dispreţul de sine a produs cetatea 
cerească. Această teologie a istoriei pune în acelaşi spaţiu terestru 
două cetăţi ce se opun în materie religioasă (Cetatea lui Dumnezeu 
XIX, 17), pune împreună pe cei păcătoşi cu sfinţii ce locuiesc aceeaşi 
cetate, dar au scopuri şi preocupări diferite. Păgânii coexistă cu creş
tinii. Cunosc aceleaşi bunuri materiale, însă traiul şi năzuinţele lor 
sunt cu totul altele: unii sunt dominaţi de egoism (amor sui), ceilalţi 
sunt oameni virtuoşi.



10. Pentru aceea, după aceste dureri, suspinări, potopuri 
de lacrimi, cum este posibil ca o rugăciune aşa de fierbinte să 
ge deşartă pe lângă Cel ce este izvorul tuturor milelor? Şi, 
cum însuşi Adevărul a zis:, JDomnul este aproape de cei cu 
inima smerită” (Ps 33,19), sufletul evlavios, prin care putem 
înţelege Biserica, ne arată că, după atâtea greutăţi, este ascultat 
Şi vedeţi cum o face: „Depărtaţi-vă de la mine, toţi cei care 
săvârşiţi fărădelegea, că a auzit Domnul glasul lacrimilor mele!” 
(v. 8). Ori vorbeşte profetic despre viitor, fiindcă necredincioşii 
se vor depărta, adică vor fi separaţi de cei drepţi, când va veni 
Ziua Judecăţii; ori vorbeşte despre prezent îi vedem, intr-adevăr, 
participând chiar la aceleaşi adunări; dar, pe suprafaţa unui 
hambar, boabele de grâu mai înainte bătute sunt separate de 
paie, deşi ascunse in mijlocul lor; se mai pot găsi împreună, 
dar nu pot fi luate împreună de vânt24.

11 . „Că Domnul a auzit glasul lacrimilor mele; Domnul a 
ascultat stăruinţele mele; Domnul a primit rugăciunea mea” (v. 
8-9). Această bogată repetiţie a aceleiaşi idei nu este una din 
necesităţile expunerii, ci arată marea sa bucurie. Aşa vorbesc 
în mod obişnuit cei care au o mare bucurie; nu le ajunge să-şi 
exprime o singură dată fericirea. Iată roada acestor dureroase 
suspine, a acestor plângeri cu care îşi spală patul, cu care îşi 
udă aştemuturile; căci „va secera cu bucurie cel ce seamănă 
cu lacrimi” (Ps 125,5) şi „Fericiţi cei ce plâng, căci vor fi 
mângâiaţi” (Mt 5,5).

12. „Să se ruşineze toţi vrăjmaşii mei şi să se umple de 
tulburare” (v. 10). „Depărtaţi-vă de la mine!” a zis mai sus, 
ceea ce se poate face încă din această viaţă, după cum am 
arătat; dar pentru ceea ce zice apoi: „Să se ruşineze şi să se

24 Aşa cum vântul duce paiele şi lasă grâul, aşa vor fi separaţi cei răi 
de cei buni.



umple de tulburare", nu văd cum aceste cuvinte s-ar înfăptui, 
dacă nu în ziua în care vor fi arătate răsplătirile celor drepţi şj 
chinurile păcătoşilor.

Căci acum necredincioşii, departe de a se ruşina, nu 
încetează să ne jignească Chiar adesea ei reuşesc, prin batjo
curile lot, să facă să roşească cei slabi de numele lui Iisus Hristos; 
greşeala împotriva căreia e spus; „Mă voi ruşina înaintea Tatălui 
Meu de acela care se va ruşina de Mine înaintea oamenilor” 
(Lc 9,26). Şi, pe de altă parte, dacă un om vrea să împlinească 
aceste minunate porunci de a împărţi bunurile sale celor săraci 
pentru ca dreptatea sa să rămână veşnic25, să vândă toate averile 
sale pământeşti, să le împartă nevoiaşilor şi să urmeze pe Hristos 
zicând: „Noi nu am adus nimic în această lume şi nu putem să 
scoatem ceva; deci, să ne mulţumim cu hrana şi îmbrăcămintea 
noastră” (I Tim 6,7), acela este expus la batjocura nelegiuită a 
acestor necredincioşi şi este numit nebun de cei care nu vor ca 
să fie sănătoşi sufleteşte.

Precum se întâmplă că, pentru a nu primi un astfel de 
nume din partea acestor bolnavi disperaţi, acest om se teme 
şi amână să facă ceea ce i-a insuflat Cel mai credincios şi mai 
puternic dintre Doctori. Aceia deci nu pot să se ruşineze acum 
şi mai degrabă este de dorit ca ei să nu aibă puterea de a ne 
face să roşim noi înşine, de a ne abate din drum, a ne pune 
piedici sau a ne întârzia din mers. Dar va veni o vreme în care 
ei vor roşi şi vor zice cu Sfânta Scriptură: „Iată deci cei care 
au fost altădată ţinta batjocurilor noastre şi pe care îi judecam 
demni de ocară. Nebuni ce eram! Viaţa lor ni se părea o 
nebunie şi moartea lor fără de cinste. Cum sunt acum socotiţi 
între fiii lui Dumnezeu? Cum partea lor este cu Sfinţii? Noi am

” P*1U,9.



rătăcit de la calea adevărului; lumina dreptăţii nu a strălucit 
pentru noi şi soarele nu a răsărit peste noi. Ne-am umplut de 
căile fărădelegii şi ale pierzării şi am mers m groaznice pustietăţi 
şi nu am ştiut calea Domnului. La ce ne-a slujit trufia? Ce folos 
ne rămâne din bogăţiile cu care ne-am fălit? Toate acestea au 
trecut ca o umbră” (înţ Sol 5,3-9).

13. Cât despre cuvintele următoare: „Să se întoarcă şi să 
fie acoperiţi de ruşine” (v. 10) cine nu ar vedea o pedeapsă 
prea dreaptă? întoarcerea lor nu trebuie să-i ducă la ruşine de 
vreme ce nu au vrut să o facă să slujească mântuirii? Profetul 
adaugă: „pe neaşteptate, dintr-o dată”. în momentul când nu 
vor mai aştepta Ziua Judecăţii, când îşi vor striga: „Iată pacea!, 
atunci o moarte neprevăzută va veni peste ei”26 (I Tes 5,3). Un 
lucru este mereu neaşteptat, în orice moment ar veni, atunci 
când nu mai gândim că poate veni. Nu simţim lungimea acestei 
vieţi decât prin nădejdea de a mai trăi; căci nimic nu ne pare 
mai rapid decât timpul deja trecut de când trăim.

Când deci va veni Ziua Judecăţii, păcătoşii vor simţi că 
toată viaţa ce trece nu poate fi de lungă durată Astăzi nu li se 
va părea să fi venit târziu, zi care va sosi fără ca ei să o do
rească, sau, mai degrabă, fără să creadă. In acelaşi timp, 
aceste cuvinte au şi o altă însemnătate. Sufletul ascultat de 
Dumnezeu pentru atâtea suspine şi lacrimi poate fi privit ca 
slobozit de păcatele sale şi triumfător asupra tuturor relelor 
mişcări ale patimilor trupeşti. El spune, în aceasta privinţă: 
„Depărtaţi-vă de la mine toţi cei ce săvârşiţi fărădelegea; pentru 
că Domnul a auzit glasul lacrimilormele!” (v. 8).

Ajuns în acest punct, nu este uimitor ca el să fie deja destul 
de desăvârşit să se roage pentru binele vrăjmaşilor lui. Cuvintele: 
„Toţi vrăjmaşii mei să se ruşineze şi să se umple de tulburare”

26 literal: îi va apuca, îi va înhSţa.



se pot deci potrivi dorinţei pe care ar avea-o de a-i vedea 
făcând pocăinţă pentru păcatele lor, ceea ce cere ruşinareşj 
tulburare. Nimic nu ne opreşte să luăm în acest sens cuvintele 
care urmează: „Să se întoarcă şi să fie acoperiţi de ruşine”, 
adică să se întoarcă spre Dumnezeu şi să fie ruşinaţi de a se fi 
lăudat altădată cu întunecimile păcatelor în care erau adânciţi. 
Astfel a zis Apostolul: „Ce mărire aţi găsit altădată în lucrurile 
de care vă ruşinaţi astăzi!” (Rom 6-21). Ultimul cuvânt „dintr-o 
dată” se poate referi fie la intensitatea dorinţei sale, fie la puterea 
lui Hristos care a întors în atât de puţin timp la credinţa 
Evangheliei neamuri care, pentru a-şi apăra idolii, prigoneau 
Biserica.
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1. Este uşor să cunoşti, din a doua carte a Regilor1, 
faptele istorice care au fost prilejul acestei profeţii. Vedem că 
Ctausi, unul din prietenii regelui David, a trecut de partea lui 
Abesalom, fiul lui David, în timpul revoltei împotriva tatălui 
său; pentru a cunoaşte şi a dezvălui regelui planurile făcute 
împotriva lui de către fiul la incitarea lui Achitofel. Acesta 
renunţase, într-adevăr, la prietenia lui David şi ajuta cu sfaturile 
sale, după putere, pe fiul ridicat împotriva tatălui.

Dar cum nu avan să luăm în seamă, în acest psalm, istoria 
sub valul căreia profetul ne arată tainice adevăruri, să tragem 
vălul2, trecând degrabă la Iisus Hristos.

Să ne întrebăm, mai întâi, despre semnificaţia numelor 
pentru a le descoperi valoarea. Căci s-au găsit interpreţi care, 
examinând aceste nume într-un mod spiritual, şi nu literal, după 
sensul carnal, ne-au învăţat că Chusi însemnă tăcere, Gemini 
-  cel care este în dreapta, Achitofel -  prăbuşireafratelui. 
Uimând aceiaşi interpreţi, trădătorul Iuda este reprezentat 
de Abesalom, acest nume însemnând pacea tatălui. Tatăl 
său a fost, într-adevăr, paşnic faţă de el, deşi el, prin făţărnicia 
sa, nu a avut în inimă decât război împotriva tatălui său, aşa 
cum am zis în psalmul al treilea3.

Pe de altă parte, precum în Evanghelie vedem că ucenicii 
lui Iisus Hristos sunt numiţi fiii Săi4, tot aşa Evanghelia îi numeşte 
fraţii Săi. Domnul zice, după învierea Sa: „Mergeţi şi ziceţi 
fraţilor Mei” (In 20,17). Apostolul declară că El este întâiul 
Născut dintr-un mare număr de fraţi5. Prăbuşirea atrasă asupra

ORg 16.
JIICor3,16.
1 Comentariul la psalmul 3, sfârşitul primului paragraf. 
*Mt9,15.
*Pnmft *)Q_!_'_' —



Lui prin trădarea unui ucenic este deci înţelept mmâtprăbuşirea 
fratelui, şi aceasta este, am zis, interpretarea numelui lui 
Achitofel.

Cât îl priveşte pe Chusi, care înseamnă tăcere, se înţelege 
foarte bine despre tăcerea prin care Domnul Nostru a com
bătut aceste şiretlicuri viclene, adică despre această taină 
adâncă a orbirii unei părţi din Israel care a prigonit pe Domnul 
şi care, astfel, a fost motivul că mulţimea păgânilor a intrat în 
Biserică şi că tot Israelul a fost izbăvit Apostolul, contemplând 
profunzimea acestei taine şi tăceri, a strigat, ca şi lovit de 
groază, la vederea acestui abis: „O, adâncurile bogăţiei 
înţelepciunii şi ale ştiinţei lui Dumnezeu! Că judecăţile Lui sunt 
neînţelese şi căile nepătrunse. Cine deci a cunoscut planurile 
lui Dumnezeu? Cine a intrat în sfaturile Lui?” (Rom 11,33). 
Astfel slăveşte această mare tăcere prin admiraţia sa, fără 
totuşi să dezvăluie taina prin lămuririle sale. Domnul, ascunzând 
sub acest văl taina pătimirii Sale, a făcut să câştige planurile 
milei şi providenţei Sale, prăbuşirea de bunăvoie a fratelui, 
adică groaznica crimă a celui ce l-a trădat; încât ceea ce unul 
împlinea prin viclenia sufletului pentru căderea Unuia Singur, 
Celălalt, printr-o faptă providenţială făcea să se întoarcă spre 
mântuirea tuturor. Sufletul desăvârşit, deja vrednic de 
cunoaşterea tainelor lui Dumnezeu, adresează deci, în acest 
psalm, cânturile sale Domnului. El cânta: „pentru cuvintele lui 
Chusi”, fiindcă a meritat să cunoască cuvintele ascunse sub 
această tăcere. într-adevăr, pentru necredincioşi şi prigonitori 
este tăcere şi taină. Dar pentru cei credincioşi, cărora le-a 
fost spus: „Nu vă mai numesc slujitorii Mei, pentru că toate 
lucrurile ce le-am primit de la Tatăl Meu vi le-am făcut 
cunoscute” (In 15,15), pentru prietenii Domnului, prin urmare, 
aceasta nu mai este o tăcere, sunt cuvintele tăcerii, anume,



motivul acesteia lămurit şi arătat. Tăcerea, adică Chusi, este 
numit fiul lui Gemini sau al celui care este în dreapta. Căci 
ceea ce era făcut pentru sfinţi nu trebuia să le fie ascuns. Şi 
totuşi a zis Domnul nostru: „Mâna stângă să nu ştie ce face 
dreapta” (Mt 6,3). Pentru aceea, sufletul desăvârşit, căruia 
această taină îi este cunoscută, cânta profetic „pentru cuvintele 
lui Chusi”, adică pentru cunoştinţa pe care el o are despre 
această taină. Aceasta taină este Dumnezeu, Care este de-a 
dreapta, adică este prielnic şi binevoitor pentru el, care l-a 
desăvârşit. Iată de ce tăcerea este numită fiul celui de-a 
dreapta, sau, în alţi termeni, „Chusi, fiul lui Gemini”.

2. „Doamne Dumnezeul meu, în Tine am nădăjduit, 
izbăveşte-mă de toţi cei ce mă prigonesc şi mă slobozeşte! ” (v. 
1). Fiindcă este deja desăvârşit şi învingătorul tuturor atacurilor 
şi tuturor vrăjmăşiilor slăbiciunilor, şi că, astfel, nu îi rămâne 
alt vrăjmaş decât demonul invidios, strigă: „Mântuieşte-mă 
de toţi cei ce mă prigonesc şi mă slobozeşte, de teamă ca, 
precum un leu, să nu răpească sufletul meu” (v. 2). Sfântul 
Apostol Petru a zis: „demonul, duşmanul vostru, vă înconjoară 
ca un leu ce rage, căutând pe cine va sfâşia” (I Pt 5,8). De 
aceea, după ce a zis la plural: „Mântuieşte-mă de toţi cei care 
mă prigonesc”, foloseşte apoi singularul şi zice: „De teamă 
ca, precum un leu, să nu răpească sufletul meu”. Nu zice: De 
teamă ca ei să nu răpească, căci ştie care este duşmanul care 
îi rămâne şi care atacă puternic sufletul desăvârşit „In timp ce 
nu este nimeni să mă izbăvească şi să mă mântuiască”, adică 
de teamă să nu mă răpească, pe când Tu nu mă mântuieşti 
nici nu mă izbăveşti. Dacă, într-adevăr, Dumnezeu nu mântu- 
ieşte sufletul şi nu îl izbăveşte, demonul îl răpeşte.

3. Şi, pentru a fi foarte evident că sufletul desăvârşit 
vorbeşte astfel, atunci când nu are a se păzi decât de capcanele



înşelătoare ale demonului, vedeţi ce urmează: „Doamne 
Dumnezeul meu, de am făcut acestea” (v. 3). Ce vrea să spună 
prin „acestea?” Deoarece nu numeşte un păcat în particular, 
trebuie să se tragă concluzia că vorbeşte de păcat în general? 
Dacă această interpretare nu ne place, putem presupune ci 
spune ceea ce va urma, ca şi cum i-ar fi cerut: Ce înţelegi prin 
„acestea”? şi el să ne răspundă: „De am răsplătit cu rău celor 
cemi-au făcut rău” (v. 4). Or, nu este decât un desăvârşit cel 
care poate vorbi astfel îndreptăţit. într-adevăr, Domnul a zis: 
„Fiţi desăvârşiţi precum Tatăl vostru Care este în Ceruri, Care 
face să strălucească soarele peste cei buni şi peste cei răi şi să 
cadă ploaia Sa peste drepţi şi peste cei nedrepţi” (Mt 5,48); 
acela este deci desăvârşit care nu întoarce răul pentru rău.

Asemenea, când sufletul desăvârşit se roagă pentru a 
cunoaşte „cuvintele lui Chusi, fiul lui Gemini”, adică pentru a 
cunoaşte taina tăcerii săvârşită pentru mântuirea noastră prin 
bunătatea şi milostivirea Domnului, pe când el suporta şi 
suferea cu o extremă răbdare înşelăciunile celui ce l-a trădat, 
pare că Dumnezeu spune acestui suflet motivele tainei şi îi 
zice: Pentru Tine, necredincios şi păcătos, pentru a-ţi spăla 
fărădelegile în sângele Meu, am suportat în tăcere şi cu răbdare 
pe cel ce mă trăda. Nu vei putea să Mă imiţi şi să nu răsplăteşti 
răul cu rău? Atunci sufletul ce gândeşte şi înţelege ceea ce 
Domnul a făcut pentru el, şi, mergând după modelul Său pe 
calea desăvârşirii, spune: „De am întors răul celor ce mi l-au 
făcut pentru bine”, anume, dacă nu am îndeplinit ceea ce M- 
ai învăţat prin exemplul Tău, „să cad lipsit de tot sub loviturile 
vrăjmaşilor mei” (v. 5). El nu spune, şi este drept, „dacă am 
răsplătit răul celor ce mi l-au făcut”, ci „celor care mi-au 
răsplătit cu răul pentru bine”. Cel care răsplăteşte a primit 
deja ceva.



Or, este mai multă răbdare în a nu face rău cui a întors 
răul pentru bine după o binefacere, decât a nu face rău cui a 
vrut să facă rău fără să fi primit până atunci nici o binefacere. 
Dacă deci, spune el, „am răsplătit răul celor care mi l-au făcut 
pentru bine”, adică dacă nu Te-am imitat întru tăcerea Ta, sau 
răbdarea pe care ai arătat-o pentru mine, „să cad gol sub 
loviturile vrăjmaşilor mei”.

Acela se agită în zadar care, fiind el însuşi om, vrea să se 
răzbune împotriva unui om. în timp ce caută pe faţă să-l 
domine, este dominat el însuşi în taina de demon, care îl goleşte 
de orice bunătate prin deşarta şi orgolioasa bucurie pe care i-o 
insuflă, făcându-1 să creadă că nu a putut fi învins. Sufletul 
înţelege deci unde se câştigă cea mai mare victorie şi unde 
răsplăteşte Tatăl, care vede în taină6. Pentru a nu întoarce răul 
celor care deja i l-au întors pentru bine, îşi triumfă mai degrabă 
asupra mâniei sale decât asupra unui om, urmează învăţătura 
cuprinsă în cuvintele: „Cel ce este stăpânul mâniei sale valo
rează mai mult decât cel ce cucereşte un oraş” (Prov 16,32). 
„De am întors răul celor care mi l-au răsplătit pentru bine, să 
zac gol sub loviturile vrăjmaşilor mei”. Profetul pare să 
pronunţe aici un jurământ cu blestem, şi nici un blestem nu 
este mai grav decât atunci când omul zice: „Dacă am făcut 
acestea, pot suferi acelea! ” Dar altceva este jurământul în gura 
celui care jură, şi altceva în sufletul celui care profeţeşte. David 
spune doar ceea ce se întâmplă celor care întorc răul pentru 
rău, dar nu pronunţă nici împotriva lui, nici împotriva oricui ar 
fi o ocara în formă de jurământ.

4. „Să prigonească vrăjmaşul sufletul meu şi să-l stă
pânească” (v. 5). Vorbind din nou despre un singur vrăjmaş



arată din ce în ce mai muit cine este cel pe care mai înainte fl 
arăta ca pe un leu. Căci acest vrăjmaş prigoneşte sufletul; şi, 
dacă ajunge să îl înşele, i se face stăpân. Oamenii pot pedepsi 
până la moartea trupului, dar după această moarte văzută nu 
mai pot avea sufletul în puterea lor demonul, dimpotrivă, va fi 
stăpân sufletelor pe care le va fi chinuit şi înhăţat

„Să calce în picioare viaţa mea şi în pământ să o prefacă” 
anume, călcând viaţa mea în picioare o face ca pământul, sau, 
în alţi termeni, să şi-o facă mâncare. Căci nu poartă doar 
numele de leu, ci şi pe acela de şarpe; şi a fost zis şarpelui: 
„Pământ vei mânca” (Gen 3,14). I-a mai fost spus omului 
vinovat: „Pământ eşti, şi în pământ vei merge” (Ibidem 19). 
„Şi să prefacă slava mea în ţărână”. Este vorba aici de praful 
pe care vântul îl mătură de pe faţa pământului7 adică deşartă 
şi stupida îngâmfare a celor mândri, plini de ei şi seci, 
asemănători unui nor de praf ridicat de vânt. îndreptăţit 
vorbeşte aici despre slava sa, pentru că nu vrea să o vadă 
prefăcută în pământ. Vrea să o aibă solidă şi întreagă în 
conştiinţa sa, în prezenţa lui Dumnezeu, înaintea Căruia 
îngâmfarea dispare. „Cel care se laudă, să se laude în Dum
nezeu, zice Apostolul” (I Cor 1,31). Temeinicia laudei este 
prefăcută în pământ în omul care prin mândrie dispreţuieşte 
tainele conştiinţei unde Dumnezeu este singurul aprobator al 
omului şi vrea să se slăvească înaintea celorlalţi.

De aici, celălalt cuvânt al Profetului: „Dumnezeu va zdrobi 
oasele celor care vor să placă oamenilor” (Ps 52,6). însă cel 
care a învăţat sau trăit care este mersul progresiv al omului 
întru îndreptarea slăbiciunilor ştie că păcatul slavei deşarte 
este singurul sau cel puţin cel mai important de care cei

7 A se vedea comentariul la Psalmul I, versetul 4.



desăvârşiţi trebuie să se păzească. Căci sufletul nu învinge 
decât în ultimul rând păcatul care i-a cauzat prima cădere. 
Or, .mândria este începutul tuturor păcatelor” (Eccl 10,15) 
şi „primul păcat al celui mândru este căderea care îl desparte 
de Dumnezeu” (Ibidem 14).

5. „Scoală-Te, Doamne, întru mânia Ta” (v. 6). Pentru 
ce Cel căruia noi îi zicem desăvârşit mai provoacă pe Domnul 
la mânie? Cel cu adevărat desăvârşit nu era mai degrabă cel 
care striga, pe când îl băteau cu pietre: „Doamne, nu le socoti 
lor păcatul acesta?” (Fapte 7 ,59)8. Sau profetul nu pronunţă 
această ocară împotriva oamenilor, ci împotriva demonului şi 
a îngerilor săi, cărora păcătoşii şi necredincioşii le sunt pradă? 
Deci, aceasta nu însemnă să pedepsim, ci să facem faptă de 
milostivire să ne rugăm împotriva demonului şi să cerem ca 
prada să fie smulsă de Domnul Care îndreaptă pe cel păcătos9. 
Căci prin îndreptare necredinciosul devine drept din necre
dincios ce era, şi din temniţa demonului trece în Templul lui 
Dumnezeu. Şi, cum este o pedeapsă să pieizi o posesie asupra 
căreia vrea să îşi exercite stăpânirea, profetul numeşte mânie 
a lui Dumnezeu împotriva demonului această pedeapsă dată 
de a pierde pe cei care îi ţinea în puterea sa. „Scoală-Te, 
Doamne, întru mânia Ta!”. „Scoală-Te”, adică, arată-Te zice 
profetul într-un limbaj figurat şi potrivit gândurilor omeneşti, 
ca şi cum Dumnezeu ar dorini, când rămâne ascuns sub vălul 
tainelor Sale. „Fă să strălucească puterea Ta peste hotarele 
vrăjmaşilor mei!” (v. 6). Prin aceste hotare înţelege aici locul 
unde vrea Dumnezeu, înaintea demonului, să fie înălţat, adică 
cinstit şi slăvit, prin întoarcerea necredincioşilor şi prin laudele 
pe care le vor dărui Domnului.

8 este cuv&ntul Sfântului Ap. şi întâiul Mucenic Ştefan.
’Rom 4,5.



„Scoală-Te Doamne Dumnezeul meu, după porunca pe 
care ai dat-o” (Ibidem) anume, fiindcă ai poruncit smerenia, 
arată-Te smerit, îndeplineşte primul ceea ce ai poruncit; pentni 
ca oamenii, biruitori ai mândriei după exemplul Tău, să nu fie 
pradă demonului care a îndrăznit prin mândrie să încalce 
poruncile Tale zicând: „mâncaţi, şi ochii voştri vor fi deschişi 
şi veţi fi ca dumnezeii” (Gen 3,5).

6. „Şi adunarea popoarelor Te va înconjura” (v. 7). | 
Această propoziţie prezintă două sensuri. Adunarea popoa- I 
reior poate fi interpretată ca adunare a credincioşilor sau a 
prigonitorilor; căci amândouă au fost pricinuite de aceeaşi [ 
umilinţă a Domnului nostru. Mulţimea prigonitorilor, I 
nesocodndu-I umilinţa, L-au înconjurat, şi despre ei este spus: 
„Pentru ce neamurile s-au ridicat cu freamăt? Pentru ce ρο· [ 
poarele au format intrigi deşarte?” (Ps 2,1). Pe de altă parte, 
mulţimea de credincioşi, câştigată prin umilinţa Sa, L-a 
înconjurat astfel încât acest cuvânt s-a întemeiat: „O parte din 
Israel a orbit, pentru ca mulţimea neamurilor să intre în I 
Biserică” (Rom 11,25). Şi încă: „Cere de la Mine şi îţi voi da 
neamurile de moştenire şi stăpânirea Ta se va întinde până la 
marginile pământului” (Ps 2,28). „Şi pentru ea întoarce-Te la 
înălţime” (v. 7), adică având în vedere această adunare, I 
aceasta a făcut Domnul înviind şi suindu-se la cer. Căci, fiind 
astfel slăvit, a dăruit Duhul Sfânt; ceea ce nu putea avea loc 
înaintea preamăririi Sale, cum citim în Evanghelie: „Insă Duhul 
Sfânt nu fusese încă dat, pentru că Iisus nu fusese încă slăvit” I 
(In 7,39). Fiind deci ridicat la Cer, ţinând seama de adunarea 
popoarelor, a trimis Duhul Sfânt, şi predicatorii Evangheliei, 
fiind plini de El, au umplut de biserici toată lumea.

7. Mai putem înţelege acest text: „Scoală-Te, Doamne, I 
întru mânia Ta şi fă să strălucească puterea Ta peste hotarele j



vrăjmaşilor mei!” astfel: „Scoală-Te întru mânia Ta, încât 
duşmanii mei să nu Te înţeleagă”! în acest sens, „scoală-Te” 
ar însemna: ridică-Te la o asemenea înălţime ca să nu fii înţeles; 
ceea ce se referă la tăcerea despre care am vorbit10. Este 
spus într-un alt psalm despre această manieră de a se înălţa: 
„S-a ridicat pe Heruvimi şi a zburat”; şi încă: „A ales întune
cimile drept retragere” (Ps 17,2). Prin acest fel de a Te înălţa 
sau mai degrabă de a Te ascunde, cei care Te vor răstigni nu 
Te vor înţelege din cauza păcatelor lor şi adunarea celor 
necredincioşi Te va înconjura. Or, prin umilinţa Lui S-a ridicat, 
adică pentru ea nu a fost înţeles.

Mai putem raporta acestui sens cuvintele care urmează: 
„Scoală-Te, Doamne Dumnezeul meu, după porunca pe care 
ai dat-o”, adică fii înălţat pe măsura aparentă a josniciei Tale 
pentru ca vrăjmaşii mei să nu Te înţeleagă. Or, păcătoşii sunt 
vrăjmaşii celui drept şi necredincioşii a celui evlavios. „Şi 
adunarea poporului Te va înconjura”, adică, chiar prin aceasta, 
că cei care Te răstignesc nu Te înţeleg, neamurile vor crede în 
Tine şi astfel adunarea popoarelor Te va înconjura.

Dar, dacă aceasta este semnificaţia a ceea ce urmează, 
El încearcă mai multă durere din aceea că începem să-L 
înţelegem, decât bucuria de a fi înţeles. Intr-adevăr, iată ceea 
ce urmează: „Şi pentru ea la înălţime Te întoarce”, adică pentru 
această adunare a neamului omenesc alcătuită din ansamblul 
Bisericilor, întoarce-Te la înălţime sau încetează iarăşi de a fi 
înţeles. Ce înseamnă deci .pentru ea”, dacă nu fiindcă ea trebuie 
să Te supere îndeajuns că vei profeţi în toată dreptatea, când 
vei pronunţa cuvintele: „Crezi că Fiul Omului când va veni va 
găsi credinţă pe pământ?” (Lc 18,8).

10 în acest comentariu la primul paragraf.



Acelaşi lucru este spus şi despre falşii profeţi, sub numele 
cărora sunt arătaţi ereticii: „Din cauza nedreptăţilor lor 
dragostea multora se va răci” (Mt 24,12). Deci, pentru că va 
fi în Biserici, adică în adunarea popoarelor şi a neamurilor, 
până la marginile cărora numele creştin este răspândit, o I 
asemenea mulţime de păcătoşi (prezicere deja înfăptuită în 
mare parte), aceste cuvinte nu arata foamea după cuvântul lui j 
Dumnezeu,indicatăşiprintr-unaltprofet?n.Nudeaceea,că : 
această adunare îndepărtează de ea, prin păcatele ei, lumina | 
adevărului, Dumnezeu Se întoarce la înălţime; astfel încât I 
credinţa pură şi curăţită de toată pata de greşeală să nu fie I 
cunoscută şi păstrată de oameni sau cel puţin să nu fie decât I 
de câţiva despre care este spus: „Fericit cel ce va stărui până 
în sfârşit, acela va fi mântuit” (Mt 6,16). Pe drept este deci I 
spus: „Din cauza acestei adunări, întoarce-Te la înălţime”, adică I 
retrage-Te iarăşi întru măreţia tainelor Tale, chiar din cauza I 
acestei adunări a popoarelor care poartă numele Tău şi nu I 
împlineşte legile Tale.

8 . Dar, ca prima sau a doua noastră lămurire a acestui I 
pasaj să pară mai potrivită, şi aceasta fără a prejudicia o alta I 
mai bună sau la fel de bună, ceea ce urmează: „Domnul judecă I 
popoarele” (v. 8) se potriveşte minunat. într-adevăr, că I 
Domnul S-a întors întru înălţimi când, după învierea Lui, S-a | 
ridicat la cer, cum trebuie să coboare pentru a judeca viii şi I 
morţii, profetul a zis îndreptăţit: „Domnul judecă popoarele”. I 
Dar care Domn, dacă nu Iisus Hristos? Căci „Tatăl nu judecă 1 
pe nimeni, ci a încredinţat toată judecata Fiului” (In 5,22). I 
Asemenea vedeţi până la ce punct acest suflet care se roagă 
desăvârşit este fără frică în ceea ce priveşte Ziua Judecăţii, şi J

11 Amos 8,11.



cu ce siguranţă a doririlor spune în rugăciunea sa: „Vie 
împărăţia Ta” (Mt 6,6).

„O, Doamne, judecă-mă după dreptatea mea!” (v. 8). în 
psalmul de dinainte, profetul era slab şi rugător, implora mila 
lui Dumnezeu mai degrabă decât să-I amintească ceva din 
meritele sale, fiindcă Fiul lui Dumnezeu a venit să cheme 
păcătoşii la pocăinţă12. De aceea zicea: „Mântuieşte-mă, 
Doamne, pentru mila Ta!” (Ps 6,5), ceea ce vrea să zică: nu 
ca urmare a meritului meu. Dar, acum, după ce a fost chemat, 
a respectat şi păzit poruncile pe care le-a primit, îndrăzneşte 
să zică: „Doamne, judecă-mă după dreptatea şi după 
nevinovăţia care este asupra mea”. Aceasta este adevărata 
nevinovăţie, care nu face răul nici măcar unui duşman. Aşa 
cere să fie judecat pe bună dreptate după nevinovăţia sa, el, 
care a putut zice cu adevărat: „De am întors răul celor care mi 
l-au făcut pentru bine” (v. 5).

Cuvintele: „care sunt asupra mea” se pot aplica nu doar 
nevinovăţiei, ci şi dreptăţii sale; astfel că sensul acestui verset 
ar 6: Doamne, judecă-mă după dreptatea şi după nevinovăţia 
mea, virtuţi care sunt peste mine. Completând astfel ideea sa. 
arată că sufletul drept şi nevinovat nu îşi datorează aceste 
virtuţi lui însuşi, ci le consideră de la Dumnezeu, Care îl aprinde 
şi îl luminează. Zice despre acest subiect într-un alt psalm: 
„Doamne, vei aprinde făclia mea” (Ps 17,29). Şi este spus 
despre loan Botezătorul că nu era el Lumina, ci dădea mărturie 
despre Lumină13. El era o torţă arzând şi strălucitoare14. Deci 
această lumină prin care sufletele sunt aprinse precum torţele 
nu strălucesc de o lumină străină, ci de propriul foc; şi această

12 Lc 5,32.
13 In 1,8.
J In 5. 35__________________________________________________



lumini este însuţi Adevărul. Când, deci, s-a spus: „dupj 
dreptatea şi după nevinovăţiacare este peste mine”, este, ca 
să spunem aşa, una din torţele arzânde şi strălucitoare ce strigi- 
Judecă-mă după flacira ce este asupra mea, care face să nu j 
fiu eu însumi flacăra, ci prin care strălucesc fiind aprins de j 
line.

9. „Ci ca răutatea păcătoşilor să fie desăvârşită”, (v. I 
9)15. „Să fie desăvârşită” adică dusă la culme după cuvântul 
Apocalipsei: „Ca dreptul să devină şi mai drept, şi ca omul I 
pătat să se păteze încă şi mai mult” (Apoc 22,11). într-adevăr, |  
răutatea oamenilor care au răstignit pe Fiul lui Dumnezeu pare I 
a fi desăvârşită; dar şi mai mare este a celor care nu vor si 
ducă o viaţă dreaptă şi care urăsc legile adevărului pentru 
care Fiul lui Dumnezeu a fost răstignit „Ca răutatea păcătoşilor I 
să fie desăvârşită” zice, adică să fie dusă până la ultima limită, I 
ca să poată veni o dreaptă judecată.

Totuşi, cum nu este zis doar ca omul murdar să se murdă- I 
rească încă şi mai mult, ci cum este spus şi: ca dreptul si 
devină mai drept, profetul adaugă: „Vei cârmui pe cel drept o, 
Dumnezeule, care cercetezi inimile şi rărunchii” (v. 9). Cum 
poate fi cârmuit cel drept dacă nu în taină? Căci aceleaşi lucruri 
care, în primele timpuri ale creştinismului, pe când sfinţii erau 
încă prigoniţi prin persecuţiile adepţilor acestei lumi, păreau 
aşa de minunaţi oamenilor, astăzi, că numele creştinesc s-a 
înălţat aşa de sus, aceleaşi lucruri, ce fac dacă nu să sporească 
făţărnicia celor care sub nume creştin iubesc să placă mai 
mult oamenilor decât lui Dumnezeu? Cum va fi deci cel drept 
cârmuit de Dumnezeu în mijlocul unei asemenea amestec de 
prefăcătorii, de nu prin Cel care cercetează inimile şi rărunchii, I

15 Psaltirea propune: sfSrşească-se răutatea păcătoşilor.



adică vede gândurile tuturor, semnificate prin inima şi plăcerile 
pe care le caută semnificate prin rărunchi? Este drept că 
plăcerile obţinute prin lucrurile vremelnice şi pământeşti sunt 
atribuite rărunchilor.

Căci rărunchii sunt partea de jos a corpului, şi chiar locul 
unde rezidă plăcerile naşterii trupeşti, prin care natura 
omenească transmisă din neam în neam este adusă în această 
viaţă de mâhnire şi de bucurii înşelătoare. Dacă deci Dumnezeu, 
cercetându-ne inima, vede că se află acolo unde se găseşte 
comoara noastră16, adică în ceruri, dacă, cercetându-ne mă
runtaiele, vede că nu urmăm trupul şi sângele17, ci că desfă
tările noastre sunt în Domnul, atunci îl cârmuieşte pe cel drept, 
prin prezenţa Sa în conştiinţa acestuia, acolo unde nici un om 
nu vede şi unde pătrunde doar Cel care cunoaşte ceea ce 
fiecare gândeşte şi ce place fiecăruia. Fericirea este sfârşitul a 
toată dorirea, deoarece fiecare se sileşte prin grijile şi 
preocupările sale să ajungă la fericirea pe care o urmăreşte. 
Cel care cercetează inimile noastre ne vede deci dorinţele, şi 
Cel care cercetează rărunchii vede sfârşitul dorinţelor noastre, 
adică bucuriile pe care le căutăm: când deci recunoaşte că 
dorinţele noastre nu se apleacă spre poftele cărnii, nici spre 
pofta ochilor, nici spre ambiţia veacului18, toate lucruri care 
trec ca umbra, ci că, dimpotrivă, dorinţele noastre se înalţă 
spre bucuriile cele veşnice pe care nici o schimbare nu le-ar 
putea atinge, atunci Dumnezeu, Care cercetează inimile şi 
rărunchii, îl cârmuieşte pe cel drept Actele noastre, care se 
lucrează prin cuvinte şi fapte, pot fi cunoscute de oameni; dar 
intenţia întru care le împlinim şi ţinta pe care vrem să o atingem

16 Mt 6,22.
17 Gal 1,6.
" I In 2.17.



p r in  de nu sunt cunoscute decât doar de Dumnezeu, Care 
cercetează inimile şi rinnchii.

10. „Se cuvine să găsesc ajutor în Domnul, Cel ce 
măntuieşte pe cei drepţi la inimă”. Medicina are două slujbe 
de îndeplinit: una, să vindece boala; cealaltă, să menţină 
sănătatea Prin referire la această primă datorie, profetul a zis 
în psalmul precedent „Miluieşte-mă, Doamne, că sunt slab!” 
(Ps 6,3); prin referire la cea de-a doua, spune în acest psalm: 
„dacă este vreo nedreptate în mâinile mele, dacă am răsplătit 
răul pentru bine, să cad lipsit de tot sub loviturile vrăjmaşilor 
mei” (v. 4-5). Bolnav la început, îşi cere vindecare; întors la 
sănătate, cere apoi să îi fie păstrată. In vederea vindecării lui, 
zicea: „Mântuieşte-mă, Doamne, întru mila Ta!” (Ps 6,5), în 
a doua idee zice: „Se cuvine să găsesc ajutor în Domnul, Cel 
ce măntuieşte pe cei drepţi la inimă” (v. 11). Aceste două 
haruri dau mântuirea; dar prima face trecerea de la boală la 
sănătate, şi a doua păstrează sănătatea. Acolo, ajutorul este 
în întregime milostiv, deoarece nu există nici un merit în 
păcătosul care doreşte încă să fie îndreptat şi care crede în 
Cel ce îndreptează pe cel necredincios19. Aici este un drept 
ajutor, fiindcă este dat celui ce este deja drept

Acolo deci, păcătosul, după ce a zis: sunt slab, adaugă: 
„Doamne, mântuieşte-măîntru mila Ta!”; aici dreptul, după 
ce a zis: „De am întors răul celor ce mi l-au făcut pentru bine”, 
adaugă: „Se cuvine să găsesc ajutor întru Domnul, Cel ce 
izbăveşte pe cei drepţi la inimă”. într-adevăr, dacă Dumnezeu 
ne dă remediul care trebuie să vindece bolile noastre, cu cât 
mai degrabă ne va da pe acela care ne va păstra sănătatea? 
Căci, dacă Hristos a murit pentru noi pe când noi eram încă

"Rom 4,5.



păcătoşi, cu şi mai multă dreptate, acum, că suntem îndreptaţi, 
ne va izbăvi de mânia lui Dumnezeu20.

11. „Se cuvine să îmi găsesc ajutorul în Domnul, Cel ce 
măntuieşte pe cei drepţi la inimă” (v. 11). Dumnezeu călăuzeşte 
pe cel drept, căruia îi cercetează inima şi rărunchii: şi printr-un 
drept ajutor izbăveşte pe cei drepţi la inimă. El nu lucrează la 
fel, cercetând inimile şi rărunchii şi izbăvind pe cei ale căror 
inimi şi rărunchi sunt drepte; deoarece gândurile sunt rele într-o 
inimă stricată, în timp ce ele sunt bune într-o inimă dreaptă: şi 
pe de altă parte plăcerile rele aparţin rărunchilor, fiindcă sunt 
josnice şi pământeşti; pe când plăcerile curate aparţin nu 
rărunchilor, ci inimii. De aceea nu putem să spunem: oamenii 
ai căror rărunchi sunt drepţi, în acelaşi sens în care zicem 
oameni a căror inimă este dreaptă, fiindcă plăcerea se găseşte 
în mod necesar unde este gândirea; ceea ce nu poate avea 
loc decât când toate gândurile sunt întoarse spre lucrurile 
veşnice şi divine.

, Ai răspândit bucurie în inima mea" a spus profetul după 
ce la început a spus: „Lumina feţei Tale este întipărită peste 
noi, Doamne” (Ps 4,7). Căci deşi iluziile bunurilor vremelnice, 
aşa cum sufletul şi le creează în clipele în care este agitat de 
speranţe deşarte şi perisabile, îi aduc apoi, prin imaginile lor 
lipsite de realitate, tulburarea unei bucurii nebune, totuşi 
această plăcere nu poate fi atribuită inimii, ci rărunchilor, fiindcă 
toate aceste imagini sunt scoase de aici, de jos, adică din 
lucrurile pământeşti şi trupeşti.

In consecinţă, când Dumnezeu, cercetând inimile şi 
rărunchii, vede că în inimă toate gândurile sunt bune şi că 
rărunchii sunt lipsiţi de orice plăcere, dăruieşte cuvenitul ajutor

“ Rom 5.9.



odor cu inima dreaptă ţi care, întru curăţia gândurilor, se 
făc părtaşi mai înainte bucuriilor cereşti. De aceea, într-un 
alt pedm, dupi ce a zis: „Mai mult, până chiar şi noaptea, 
rărunchii mei m-au îndemnat” (Ps 15,7), adaugă vorbind 
despre ajutorul pe care l-a primit; „Priveam spre Domnul şi 
îl aveam pururea înaintea ochilor mei, că este de-a dreapta 
mea, de teamă să nu fiu clătinat” (Ps 15,8). Arăta prin aceasta 
c i nu a simţit din rărunchi decât ispite, şi nu bucurii; căci I 
dacă ar fi simţit bucurii ar fi fost zdruncinat Or, este spus: 
„Domnul este de-a dreapta mea, de teamă să nu mă clatin”; 
apoi adaugă: „pentru aceasta inima mea s-a veselit” (Ps 15, I 
9), fiindcă rărunchii săi, dacă au putut să îl îndemne nu au 
putut să îi impună plăcerile lor. Deci nu în rărunchi s-au născut 
plăcerile, ci acolo unde Domnul S-a aşezat de-a dreapta sa 
pentru a-1 apăra împotriva provocărilor rărunchilor, adică în 
inima sa.

12. „Dumnezeu este drept judecător, tare şi răbdător” I 
(v. 11). Care este acest Dumnezeu judecător dacă nu Domnul I 
care judecă popoarele? Este drept, El, Care va răsplăti 
fiecăruia după faptele lui21. Este tare, El, Care a suportat I 
pentru mântuirea noastră prigonirea necredincioşilor, în ciuda I 
puterii Lui asupra lor. Este răbdător, El, Gare nu a tras pe 
cei necredincioşi la chin imediat după învierea Sa, ci, 
dimpotrivă, i-a suportat, pentru ca ei să revină de la această 
necredinţă la mântuire, şi Care încă suportă pe cei păcătoşi, 
punând deoparte ultima pedeapsă pentru Judecata de Apoi, 
şi de aici încolo invitându-i la pocăinţă.

„Ei nu cheamă la Sine mânia în toate zilele” (v. 11). Poate 
cuvintele: „Nu cheamă la Sine mânia” au un sens mai energic

21 Mt 16,27.



decât acestea: „Nu se mânie”; şi acestea, de altfel, le găsim In 
textul grec22.

Nu intru El este mânia prin care pedepseşte, ci in spiritul 
slujitorilor Săi, care sunt supuşi rânduielilor adevărului. Ei sunt 
cei care transmit slujitorilor de ultim grad, numiţi îngeri ai mâniei, 
grija de a pedepsi pe cei păcătoşi. Or aceştia se complac în 
pedepsirea oamenilor, nu în vederea dreptăţii, pe care nu o 
iubesc, ci pentru propria lor răutate. „Dumnezeu nu îşi cheamă 
la Sine mânia în fiecare zi”, adică nu însărcinează zilnic pe 
slujitorii Săi să răzbune dreptatea Sa. Căci acum dreptatea lui 
Dumnezeu cheamă păcătoşii la pocăinţă; dar în ultima clipă, 
când oamenii, din cauza învârtoşării şi nepocăinţei inimii lor, 
vor fi adunat împotriva lor înşişi „bogăţie de mânie în ziua 
mâniei şi a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu” (Rom 2, 
5), atunci El va scoate sabia.

13. „De nu vă veţi întoarce, zice el, sabia Sa o va scoate” 
(v. 12). Omul lui Dumnezeu23 poate fi El însuşi luat drept sabie 
cu două tăişuri a lui Dumnezeu: sabia care nu a scos-o la 
prima venire, ci pe care a ascuns-o în teaca umilinţei; sabie pe 
care o va scoate, din contră, în momentul celei de-a doua 
veniri a Sa, când va veni să judece viii şi morţii, şi când, arătând 
splendoarea slavei Sale, va face să cadă asupra drepţilor lu
mina Sa, şi asupra necredincioşilor flăcările groazei Sale.

Intr-adevăr, în câteva exemple, în loc de cuvintele: „va 
scoate sabia Sa” citim: „va face sabia Sa să arunce sclipiri” şi 
cred că aceste cuvinte exprimă perfect ultima venire a slavei 
lui Dumnezeu, de vreme ce chiar despre Persoana lui Hristos 
sunt înţelese cuvintele unui alt psalm: „Doamne, izbăveşte 
sufletul meu de cei necredincioşi, scoate sabia Ta vrăjmaşilor

n μή όρήν έπάγων.
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mâinii Tale” (Ps 16,13). „El a încordat arcul Său şi îl ţĵ  
pregătit”. Să nu omitem să remarcăm diferitele timpuri al 
verbelor, după ce a zis la viitor „îşi va scoate sabia”, spune J  
trecut: „a încordat arcul”. începând de acolo, toate verbţU 
sunt întrebuinţate la trecut

14. „In arcul acesta a pus unelte de moarte; săgeţile! 
Sale ascund foc arzător” (v. 13). In acest arc aş vedea S 
plăcere Sfintele Scripturi în care forţa Noului Testament I 
precum coarda unui arc, a făcut să cedeze şi a umilit rigg I 
rozitatea Vechiului Testament. De acolo, ca şi săgeţile, sunt: 
trimişi Apostolii şi împrăştiate dumnezeieştile învăţături. Acest 
săgeţi „au foc arzător” fiindcă aprind de dragostea divină pe 
cei pe care îi lovesc. într-adevăr, cu ce altă săgeată a fosi j 
lovit sufletul ce strigă: ,3agă-mă în crame unde este vinul, [ 
pune-mă în mijlocul parfiimurilor, aşază-mă printre faguri, ea 
dragostea m-a rănit” (C. Cânt 2 ,4)24.

De ce altă săgeată este aprins cel care, dorind să se I 
apropie de Dumnezeu şi să revină asupra urmelor sale în calea 
vieţii, cere ajutor împotriva limbilor viclene, şi ca răspuns aude I 
cuvintele: „Ce vei primi? Ce-ţi va fi dat împotriva limbilor; 
viclene? Iată săgeţile Celui Puternic sunt ascuţite şi întărite cu 
cărbuni mistuitori” (Ps 119,3-4). Adică, lovit şi aprins de 
aceste săgeţi, vei arde de o dragoste aşa de puternică pentru 
împărăţia Cerurilor, că vei dispreţul cuvintele celor ce îţi vor j  
face piedici şi vor vrea să te abată de la hotărârea ta şi că vei 
râde de prigonirile lor, zicând: „Ce mă va despărţi de dragostea 
lui Iisus Hristos? Necazul, strâmtorările, prigonirea, foamea, 
goliciunea, primejdia, sabia? Sunt sigur, zice Apostolul, că nici 
moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici bucuriile

24 acest citat este după Septuaginta.



de acum, nici cele viitoare, nici puterea, nici înălţimea, nici 
adâncul, nici vreo făptură nu va putea să ne despartă de dra
gostea lui Dumnezeu în Iisus Hristos Domnul nostru” (Rom 8, 
35-39). Astfel, săgeţile Sale au foc arzător. Căci acesta este 
sensul textului grecesc ce arată că „săgeţile Sale sunt făcute 
din materie arzătoare” ; în ceea ce priveşte textele latine arată 
majoritatea că săgeţile Sale „sunt aprinse”. Dar chiar săgeţile 
să fie ele însele aprinse sau să poată doar să aprindă, ceea ce 
presupune evident că ele însele sunt aizânde, sensul rămâne 
neschimbat

15 . Dar cum profetul spune că Domnul a pregătit în 
arcul Său nu doar săgeţi, ci şi unelte de moarte, putem să ne 
întrebăm care sunt aceste unelte. Este vorba, din întâmplare, 
de eretici? Căci şi ei, din acelaşi arc, adică din aceleaşi Scripturi 
se avântă asupra sufletelor, nu pentru a le aprinde prin dragoste, 
ci pentru a le ucide prin otravă ceea ce, de altfel, nu se întâmplă 
decât în aceeaşi măsură în care l-a meritat. De aceea putem 
să raportăm această dispoziţie la Providenţa Divină, nu că ea 
face pe oameni păcătoşi, ci pentru că, după păcatul lor, ea 
urmează acest mers, în privinţa lor citind Sfânta Scriptură cu 
o dorinţă răutăcioasă, şi, prin păcat, negreşit, ei o înţeleg rău, 
ceea ce este pedeapsa păcatului lor. In acest timp, copiii 
Bisericii Universale, îmboldiţi de moartea acestor păcătoşi, 
ca şi de spini, sunt puşi în gardă împotriva somnului şi înaintează 
în înţelegerea Sfintei Scripturi. Căci „trebuie, zice Apostolul, 
să existe erezie, pentru ca aceia dintre noi care sunt de o 
virtute încercată să fie cunoscuţi pe faţă” (I Cor 11-19), adică 
să fie cunoscuţi de oameni, căci Dumnezeu îi vede descoperit

Sau trebuie să spunem că Dumnezeu a pregătit săgeţile ca 
nişte instrumente de moarte pentru pierderea necredincioşilor, 
în timp ce pentru folosul spiritual al credincioşilor ele sunt



aprinse, sau alcătuite din materie arzătoare? într-adevfc 
Apostolul a zis: „Suntem pentru unii mireasmă de viaţă cărei 
face să trăiască, iar pentru alţii mireasmă a morţii, care-i faCe 
să moară. Şi cine este capabil de o astfel de slujire?” (II C<» 
2,16). Nu este deci de mirare dacă Apostolii au fost în acelaşj j 
timp instrumente ale morţii pentru cei de la care au suferitf 
prigoană, şi săgeţi de foc spre a aprinde inimile credincioşii^

16. Acestor pregătiri providenţiale le vor urma dreapta 
judecată a lui Dumnezeu. Ceea ce zice aici profetul trebuie 
să ne facă să înţelegem că chinul oricărui om vine de la păcatul I 
său, şi că nedreptatea sa se schimbă în pedeapsă. Nu trebuie, 
într-adevăr, să credem că din seninătatea lui Dumnezeu şi din 
negrăita Sa lumină provin suferinţele ce pedepsesc păcatul; [ 
dar aceasta este legea pentru orice greşeală, ca aceleaşi 
obiecte care au adus plăcerea, să devină instrumentele lui Dum
nezeu în pedepsele Sale. „Iată, zice, că a născut nelegiuirea” 
(Ps 7,15). Deci ce a zămislit pentru a naşte nelegiuirea?” „A 
zămislit durerea”, răspunde. De unde acest cuvânt; „îţi vei 
mânca pâinea întru durere” (Gen 3,17) şi încă „veniţi la Mine, I 
toţi care sunteţi îndureraţi şi împovăraţi, căci jugul Meu este 
dulce şi povara uşoară” (Mt 11,28-30). într-adevăr, durerea 
nu va putea să sfârşească, dacă fiecare nu ajunge să iubească I 
doar bunurile care să nu-i poată fi luate fără voia lui. Căci, 
câtă vreme iubim lucruri pe care putem să le pierdem împotriva 
voinţei noastre, avem inevitabil de suferit din cauza lor cele 
mai mari dureri; şi noi uneltim nedreptăţi pentru a Obţine, în 
mijlocul grijilor, necazuri pământeşti, pentru că fiecare vrea să 
le acapareze înaintea celorlalţi sau să le smulgă celui ce le are.

Era deci normal şi conform ordinii ca acela să nască 
nedreptatea, care a zămislit durerea. Dar, ce aduce în lume 
de nu ceea ce a născut, cu toate că nu a născut ceea ce a ză- 
mislit? Intr-adevăr, ceea ce naşte nu este ceea ce a fost i

x̂ mislit; căci sămânţa este zămislire şi ceea ce se naşte este 
format din această sămânţă. Durerea este deci sămânţa ne
dreptăţii şi ea este zămislită prin fapta păcatului, anume prin 
acest prim păcat care este apostazia în ceea ce îl priveşte pe 
Dumnezeu (Eccl 10,14). Cel ce a zămislit deci durerea a 
născut fărădelegea, „a adus in lume nedreptatea”. Fărădelegea 
este acelaşi lucru ca nedreptatea: a adus deci în lume, ceea ce 
a născut. Dar ce zice apoi?

17 .,Λ săpat groapa şi a adâncit-o” (v. 16). în cele 
omeneşti, a deschide o groapă înseamnă, să zicem aşa, a 
pregăti o cursă în pământ, pentru a face să cadă pe acela pe 
care omul nedrept vrea să îl înşele. Or, această groapă este 
deschisă, imediat când cineva a consimţit relelor sugestii ale 
poftelor pământeşti; este adâncită când după aceasta primă 
consimţire se predă, intrigilor viclene. Dar cum se face că 
nedreptatea răneşte pe cel drept, împotriva căruia ea se face, 
înainte de a răni inima nedreaptă din care purcede? De aceea, 
de exemplu hoţii de bani, imediat ce aspiră (şi ajung) să supere 
pe celălalt printr-o pagubă, chiar el este rănit de avariţie. Şi 
cine deci ar fi aşa de nebun să nu vadă ce diferenţă este între 
cele două răniri, unul nepierzându-şi decât banii, celălalt 
pierzându-şi nevinovăţia. „Va cădea în groapa pe care a 
pregătit-o”. Ceea ce mai este exprimat într-un alt psalm 
„Domnul este cunoscut întru judecăţile Sale, păcătosul s-a 
găsit prins în faptele mâinilor sale” (Ps 9,17).

18. „Durerea pe care a vrut să o provoace se va întoarce 
asupra lui, şi nedreptatea lui va cădea pe capul lui ” (v. 17). 
Dorinţa lui nu a fost de a evita păcatul şi a căzut sub stăpânirea 
lui ca şi un sclav, precum i-a zis Domnul: Oricine păcătuieşte 
este rob (In 8,34). Nedreptatea lui va trece deci asupra lui, 
fiindcă este supus nedreptăţii sale, şi nu poate să zică lui



Dumnezeu cu oamenii drepţi şi nevinovaţi: „Tu eşti slava mea 
şi înalţi capul meu” (Ps 3, 4). Va fi deci astfel umilit şj 
nedreptatea se va ridica deasupra lui şi va cădea peste el, 
pentru că ea apasă pe capul său, îl copleşeşte, şi nu îi permite 
să-şi reia zborul spre odihna Sfinţilor. Aceasta se întâmplă io 
omul pervers, atunci când raţiunea este subjugată şi patima 
domină.

19. „Voi mărturisi dreptatea Domnului” (v. 18). Aceastâ 
mărturisire nu este cea a păcatelor. Căci cel ce vorbeşte astfel 
este acelaşi care zicea mai sus în toată dreptatea: „De este 
vreo nedreptate în mâinile mele” (v. 4). Această mărturisire 
este a dreptăţii lui Dumnezeu, căreia iată-i limbajul: Doamne 
Tu eşti cu adevărat drept; fiindcă aperi pe cei drepţi în aşa fel 
că chiar Tu eşti lumina lor şi fiindcă rânduieşti destinul păcă
toşilor astfel încât sunt pedepsiţi nu prin efectul mâniei Tale, ci 
al propriei lor răutăţi. Această mărturisire II slăveşte pe 
Dumnezeu până la a face neputincioase blasfemiile necredin
cioşilor care, pentru a-şi scuza crimele, nu vor să-şi atribuie 
greşelile păcatelor lor, adică nu vor să-şi privească greşelile 
ca fiind ale lor. De aceea găsesc modalitatea de a acuza norocul 
sau soarta sau demonul, deşi, după voinţa Creatorului nostru, 
este în puterea noastră a nu consimţi sugestiilor lui; sau acuză 
nu ştiu ce altă natură care nu ar fi opera lui Dumnezeu23, nefe
riciţi care preferă să plutească astfel după vânt şi să rătăcească 
la întâmplare, mai degrabă decât să-şi mărturisească greşelile 
lor lui Dumnezeu, pentru a obţine iertarea; căci nu poate fi 
iertare decât pentru cel ce zice: Am păcătuit. Cel ce vede 
deci că Dumnezeu a rânduit aşa de bine tot ceea ce revine 
meritelor fiecăruia, ca frumuseţea întregului să nu fie distrusă

25 greşeala maniheilor.
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din nici o parte, acela laudă pe Dumnezeu in toate lucrurile şi 
aceasta este mărturisirea, nu a păcătoşilor, ci a drepţilor.

într-adevăr, nu aceasta este mărturisirea ce convine păcă
toşilor, când Dumnezeu zice: „Te laud, Dumnezeul cerului şi al 
pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri înţelepţilor şi le-ai 
descoperit copiilor” (Mt 11,25). La fel citim şi în Ecclesiastul: 
„Mărturisiţi pe Domnul în toate lucrurile Sale, şi spuneţi în aceasta 
că toate faptele Domnului sunt minunate” (Eccl 39,19).

în acest psalm, oricine, în spiritul evlaviei şi cu ajutorul 
Domnului, observă diferenţa ce există între răsplătirile celor 
drepţi şi chinurile păcătoşilor, poate înţelege cum, cu ajutorul 
acestor două mijloace, toată făptura pe care Dumnezeu o 
conduce, după ce a alcătuit-o, este îmbrăcată într-o frumuseţe 
minunată pe care puţini oameni o pot recunoaşte. Profetul 
zice deci „voi mărturisi dreptatea Domnului”, căci vede că 
Domnul nu a făcut întunericul, ci le supune legilor Sale. 
Dumnezeu a zis „Să se facă lumină, şi lumina a fost făcută” 
(Gen 1,3). Nu a zis: „Să se facă întunericul şi întunericul a 
fost făcut; totuşi le-a supus legilor Sale”. Iată de ce este zis: 
.Dumnezeu a separat lumina de întuneric şi a dat numele de 
ziuă luminii şi numele de noapte întunericului” (Ibid 4, S). 
Distincţia importantă este deci aceasta: „Sunt lucruri pe care 
Dumnezeu le-a făcut şi le-a supus legilor Sale; sunt altele pe 
care nu le-a făcut, dar pe care totuşi le-a supus legilor Sale”.

Or, întunecimile semnifică păcatele, după cum vedem de 
la început prin cuvintele profetului: „întunecimile Tale vor fi 
luminate ca ziua” (Isaia 58,10), şi apoi prin cele ale Apostolului: 
„Cel ce îşi urăşte fratele este în întuneric” (I In 2,11); şi mai 
ales prin acestea: „Să aruncăm (aptele întunericului şi săîmbrăcăm 
annele luminii” (Rom 13,12). Aceasta nu mseamnă că întunericul 
are natura lui; căci ideea de natură cuprinde în mod necesar 
ideeade fiinţă. Or, fiinţa aparţine luminii şi non-fiinţa întunericului.



Cel ce se îndepărtează de Creatorul său şi se apropie de acela 
din care a fost scos, adică de neant, se adânceşte în întuneric 
prin păcatele sale; nu piere în întregime, ci este aruncat în cea 
din urmă demnitate a fiinţelor. De aceea, după ce a zis: „\fl 
voi mărturisi Domnului ”, de teamă să nu înţelegem că vorbea 
despre mărturisirea păcatelor, adaugă aceste ultime cuvinte: 
„Şi voi cânta psalmi în numele Domnului Celui Preaînalt”. Or, 
psalmodierea este o manifestare de bucurie, şi pocăinţa 
păcatelor o faptă de tristeţe.

20. Acest psalm mai poate ii înţeles despre Persoana 
Omului lui Dumnezeu cu condiţia să-l raportăm cuvintelor 
umilinţei pe care le cuprinde la slăbiciunea umană cu care 
Hristos era îmbrăcat



Comentariu
la Jtalmul al 1111-lea

Biserica
creşte pe credincioşi





1. Deşi titlul psalmului este „pentru teascuri” , totuşi 
profetul pare să nu zică nimic despre aceasta în cursul psalmului 
Este o dovadă că, adesea, în Scripturi, un singur şi acelaşi 
lucru ne este prezentat sub mai multe imagini diferite. Putem 
deci, să înţelegem Bisericile sub termenul de teasc, precum 
aplicăm Bisericii pe cel de arie. Căci, fie în arie, fie în teasc, 
nu facem altceva decât să curăţăm fructele de coaja ce le era 
necesară pentru a se naşte, a creşte şi a ajunge la maturitatea 
care permite sau strângerea sau culesul. în arie şi la teasc, 
fructele sunt deci separate de învelitori sau suporturi; grâul de 
paie, vinul de drojdia strugurilor. Asemenea, în Biserici, cei 
buni, în virtutea dragostei ce îi însufleţeşte, sunt separaţi, prin 
grija sluj itorilor lui Dumnezeu, de mulţimea oamenilor veacului, 
mulţime în mijlocul căreia se mai găsesc încă, şi care, mai 
întâi, le era necesară pentru a se naşte spiritual şi a se forma 
după cuvântul divin.

Nu este, într-adevăr, vorba acum să separăm pe cei buni 
de cei răi printr-o schimbare a locului, ci doar prin diversitatea 
sentimentelor, deşi în Biserici ei sunt împreună în ceea ce 
priveşte prezenţa trupească. Dar va veni un timp când grânele 
vor fi puse deoparte în grânare şi vinurile în crame, după 
cuvintele: „Va strânge grâul în hambarele Sale şi va arde paiele 
în focul care nu se va stinge” (Lc 3,17). Acelaşi lucru poate fi 
înţeles sub o altă imagine: El va închide vinul în pivniţa Sa şi va 
arunca drojdia porcilor, încât putem prin comparaţie să privim 
pântecele acestor animale ca reprezentând chinurile iadului.

2. Mai putem înţelege altfel teascurile, fără totuşi să 
încetăm să le comparăm cu Bisericile. Putem compara 
Cuvântul divin cu strugurele; căci Domnul a fost imaginat cu 
ciorchinele de struguri pe care exploratorii trimişi de poporul 
Israel l-au adus din pământul promis suspendat pe o pârghie



de lemn, ca pe o cruce1. De aceea, cuvântul divin, când este 
exprimat prin sunetul vocii, pentru a ajunge la urechile celor 
care îl ascultă, este, intr-un fel, ascuns, ca sunetul vocii hi 
drojdia strugurelui şi ca lumina înţelegerii în vin; şi, astfel, acest 
strugure ajunge la urechi ca şi la teascul culegătorilor de struguri.

Aici, într-adevăr, cuvântul este mai întâi perceput, sunetul 
vocii ajunge până la urechi, este înţeles, adică primit în mintea 
celor ce ascultă, ca într-o cuvă de teasc; pentru ca de acolo 
să treacă în adâncul inimii spre a deveni regula morală, cum 
vinul trece din cuvă în crame, unde se întăreşte îmbătrânind, 
dacă, fără de grijă, nu îl lăsăm să se acrească; căci el (cuvântul) 
s-a acrit în inima iudeilor şi cu acest oţet au adăpat ei pe 
DomnuP. Dar vinul ieşit din viţa noului legământ, pe care trebuie 
să-l bea Domnul cu sfinţii Săi în împărăţia Tatălui Său3, nu 
poate fi decât foarte plăcut şi calitativ.

3. La fel, adesea, interpretăm cuvântul teasc prin cel de 
martiriu în sensul că, atunci când mărturisitorii Numelui lui Iisus 
Hristos au fost striviţi prin suferinţele prigonirii, rămăşiţele lor 
pământeşti stau pe pământ ca şi drojdia strugurilor, şi sufletele 
se înalţă până Ia locul de cerească odihnă. Dar acest sens nu se 
îndepărtează încă de comparaţia noastră aceea de rodire a 
Bisericilor. Psalmul „pentru teascuri” este deci un cântec menit 
să celebreze întemeierea Bisericii, în momentul înălţării Domnului 
nostru după învierea Sa. Atunci, într-adevăr, a trimis pe Duhul 
Sfânt, Care a umplut pe Apostoli şi i-a făcut să predice cu 
încredere cuvântul lui Dumnezeu, pentru a forma Bisericile.

4. Psalmul începe deci astfel: „Doamne, Stăpânul nostru, 
numele Tău este minunat în tot pământul” (v. 1). întreb: De ce

'Num 13,24.
2 Rom 19,29.
JL c 2 2 ,18.

126



acest Nume este minunat în tot pământul; primesc răspunsul: 
Pentru că măreţia Ta s-a înălţat peste ceruri” (Ibid.). Sensul 

este deci: Doamne, care eşti Stăpânul nostru, cât Te admiră 
toţi cei ce locuiesc pământul! Fiindcă măreţia Ta, după umilinţa 
condiţiei Tale pe pământ, s-a înălţat deasupra cerurilor. Căci 
am ştiut în mod arătat ceea ce erai coborând pe pământ, când 
mai mulţi au văzut unde Te-ai suit, şi că ceilalţi au crezut prin 
mărturia lor.

5 . ,  A i scos din gura copiilor, chiar şi a celor ce sug, 
lauda desăvârşită, pentru a ruşina pe vrăjmaşii Tăi” (v. 2). Nu 
pot înţelege prin aceşti copii şi hrănire încă cu lapte, decât 
pe cei cărora Apostolul le-a zis: „Ca şi pruncilor în Iisus Hristos 
v-am dat lapte să beţi, şi nu hrană tare” (I Cor 3,1). Ei sunt 
cei care înfăţişau pe cei ce mergeau înaintea Domnului şi îl 
lăudau; şi Domnul, pe când iudeii II rugau să îi certe, S-a slujit 
în favoarea lor de mărturia acestui psalm, şi a răspuns iudeilor 
„Nu a-ţi citit aceste cuvinte: Ai scos din gura pruncilor laudă 
desăvârşită?” (Mt 21,16) Este drept că nu a zis:, Ai scos laudă”, 
ci „Ai scos laudă desăvârşită”. Căci sunt la fel în Biserică 
credincioşi care deja nu se mai hrănesc cu lapte, ci cu alimente 
solide, şi sunt desemnaţi chiar prin aceste cuvinte ale aceluiaşi 
Apostol:, ,Predicăm înţelepciunea celor desăvârşiţi’ ’ (I Cor 2,16).

Dar Bisericile nu simt alcătuite doar din ei; căci, dacă 
erau numai ei, Dumnezeu nu ar fi avut grijă de nevoile neamului 
omenesc. Insă El a avut grijă, făcând ca acei ce nu sunt încă în 
stare să cunoască lucrurile spirituale şi veşnice să fie hrăniţi 
prin credinţă în istoria realizată în timp despre lucruri pe care, 
după patriarhi şi profeţi, preamărita putere şi înţelepciune a lui 
Dumnezeu le-a săvârşit pentru mântuirea noastră prin taina 
întrupării; căci această credinţă este mântuirea tuturor credin
cioşilor. Dumnezeu vrea astfel ca fiecare credincios, atins de



respect pentru puterea Sa, si respecte poruncile; şi, cuito 
prin acest mijloc, înrădăcinat şi întărit în dragoste, să poată 
nemaifiind un copil de piept, ci un tânăr hrănit cu alimente I 
solide, să alerge cu sfinţii, să înţeleagă lăţimea, lungim» 
înălţimea şi adâncimea dragostei lui Iisus şi să intre în abisul 
acestei ştiinţe care întrece orice cunoştinţă4.

6. „Ai scos din gura copiilor ce sug laudă desăvârşi» 
pentru a ruşina pe vrăjmaşii Tăi” (v. 2). Trebuie să privim q  
duşmani ai ordinii lucrurilor stabilite prin Iisus şi prin Iisus 

răstignit, în general pe toţi cei care interzic să creadă în lucrurile 
necunoscute şi care promit ştiinţă sigură, cum fac toţi ereticii 
şi cei care, aparţinând superstiţiei păgânilor, poartă nume de 
filosofi3.

Promisiunea ştiinţei nu este condamnabilă, ci faptul că ea 
neglijează cu deadinsul treapta atât de mântuitoare şi necesari
a credinţei prin care ajungem la o siguranţă nu poate fi decât in 
ceea ce este veşnic. Astfel, este evident că nu au ştiinţa pe care 
o promit dispreţuind credinţa, de vreme ce nu cunosc această 
treaptă atât de utilă şi necesară. „Ai scos din gura copiilor cc 
sug lauda desăvârşită”. Tu, adică Domnul nostru, Care ne di 
acest sfat prin profetul Său: „Dacă nu aveţi credinţă, nu veţi 
avea înţelegere” (Isaia 7,9 f , şi care ne zice El însuşi: .fericiţi 
cei ce vor crede fără să fi văzut” (In 20,29).

„Pentru a ruşina pe vrăjmaşii Tăi.” Tot împotriva lor este 
zis: „Te slăvesc, Doamne al cerului şi al pământului, că ai ascuns

4Ef3,18.
5 Filosofii sunt numiţi aici duşmani ai lui Hristos. Totuşi, cel ce însuşi 
a fost filosof se foloseşte de ideile lor în sprijinul credinţei. De fapt, 
Augustin reproşează acestora în De vera religione c i, deşi au idei 
foarte apropiate creştinismului, participă încă la cultul păgân al zeilor. 
‘ după Septuagintă.

jgeste lucruri înţelepţilor şi Le-ai descoperit copiilor” (Mt ll, 
25). Vorbeşte de cei înţelepţi, nu că ar fi, ci pentru că ei cred 
ci ar fi. „Pentru a nimici pe duşman şi pe răzbunător”. De 
cine vorbeşte, dacă nu de «etic? Căci el este, în acelaşi timp, 
duşmanul şi apărătorul, el, care, atacând credinţa creştină, 
pare că o apără.

Totuşi p u t^  să privim şi pe filosofii acestei lumi ca duş
mani şi apărători; fiindcă Fiul lui Dumnezeu este puterea şi 
înţelepciunea lui Dumnezeu care luminează orice om cu 
adevirat înţelept, insă ei mărturisesc că iubesc această 
înţelepciune, de unde le vine numele de filosofi, de aceea par 
să apere, în timp ce ei sunt vrăjmaşii, fiindcă nu încetează să 
înveţe superstiţiile mortale, propunând respectul şi cultul 
elementelor acestei lumi7.

7. „Voi contempla cerurile, lucrul mâinilor Tale” (v. 3). 
Citim că Legea a fost scrisă de degetul lui Dumnezeu şi dată 
prin Moise, credinciosul Său slujitor*. Prin acest deget al lui 
Dumnezeu mulţi înţeleg pe Duhul Sfânt De aceea, dacă slujitorii 
lui Dumnezeu, plini de Duhul Sfânt, sunt priviţipe bună dreptate 
ca degete ale lui Dumnezeu, pe motivul aceluiaşi Duh ce
lucrează în ei, cum toată dumnezeiasca Scriptură a fost făcută 
pentru noi prin slujirea loi; putem în acest pasaj să înţelegem, 
cu cuviinţă, prin ceruri, cărţile celor două Testamente.

într-adevăr, vrăjitorii regelui Faraon, învinşi de Moise, au 
zis despre el:, Acesta este degetul lui Dumnezeu” (Gen 8,19); 
şi pe de altă parte este scris: „Cerul va fi strâns ca o carte” 
(Isaia 34,4). Fără îndoială, aceste cuvinte se aplică cerului 
propriu-zis, dar mai rezultă din această comparaţie că putem

7 Este vorba despre filosofii elini, care învăţau că lumea este creată 
din aer, apă, foc şi pământ.
*Iş 31,18; Deut9,10.



să dim în mod simbolic cerurilor numele de cărţi. Profetgi 
zice deci: „Pentru c i voi contempla cerurile, lucrul mâini 1̂  
Tale”, adică: voi vedea şi voi înţelege Scripturile, pe care le-ţ 
scris prin slujitorii Tăi sub inspiraţia Duhului Sfânt

8. Cerurile de care s-a vorbit mai sus în termenii: „Slavi 
Ta s-a înălţat deasupra cerurilor” (v. 1) pot fi luate, de ase
menea, drept aceleaşi cărţi. Toată această parte a psalmului 
ar prezenta acest sens: Pentru că slava Ta s-a înălţat peste 
ceruri, adică slava Ta întrece orice cuvânt al Scripturii, ai scos 
din gura copiilor, chiar din gura celor ce sug, lauda desăvârşiţi 
pentru aceea să înceapă, prin credinţa în Scripturi, cei care 
doresc să ajungă s i cunoască slava Ta.

Cât despre ea, este deasupra Scripturilor, pentru ci 
depăşeşte în măreţie orice laudă prin cuvânt sau alte limbaje. 
Dumnezeu a făcut deci să coboare Scripturile la nivelul înţelegerii 
copiilor, chiar al celor ce sug, cum cântă profetul într-un alt 
psalm: ,A  plecat cerurile şi S-a coborât” (Ps 17,11). Şi a făcut 
aceasta din cauza vrăjmaşilor Lui care, fiind duşmani ai crucii 
hii Hristos, nu pot, chiar când cuvântul lor orgolios exprimi 
ceva adevăr, să fie de folos celor mici şi copiilor sugari. Astfel 
este doborât cel ce este vrăjmaş şi apărător, care, deşi pare 
să apere înţelepciunea sau chiar Numele lui Hristos, încearcă 
totuşi să răstoarne de la treapta credinţei chiar adevărul, pe 
care promite să îl comunice foarte curând. Dar el 
demonstrează astfel că nu posedă adevărul; căci, atacând 
prima sa treaptă care este credinţa, arată că nu ştie cum să se 
înalţe până la el (adevăr). Acest îndrăzneţ, acest orb care 
promite adevărul şi care este, în acelaşi timp, duşman şi 
apărător, este deci nimicit doar la vederea cerurilor, lucrarea 
lui Dumnezeu, adică prin înţelegerea Scripturilor ce sunt puse 
la îndemâna slăbiciunii copiilor, şi care, prin umilinţa credinţei
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evenimentele istorice împlinite în timp, îi înalţă pană la sublima 
jHţelegere a lucrurilor veşnice, după ce i-a hrănit şi întărit printr-un 
aliment tare. Iată care sunt cerurile, anume cărţile, lucrările 
degetelor lui Dumnezeu: sunt opera Duhului Sfânt, lucrând în 
sfinţii Săi. Pentru cei ce sunt preocupaţi de propria lor mărire 
mai mult decât de mântuirea oamenilor, au vorbit fără insuflarea 
Duhului Sfânt, în care este adâncul milostivirii divine.

9. „Voi contempla cerurile, lucrul degetelor Tale, luna şi 
stelele pe care T\i Le-ai aşezat” (v. 3). Luna şi stelele sunt aşezate 
în ceruri, fiindcă Biserica universală, căreia luna îi este adesea 
imagine şi Bisericile locale răspândite m toate locurile, care cred 
să fi fost arătate sub nume de stele, sunt aşezate în aceleaşi 
Scripturi, pe care le credem desemnate sub numele de ceruri. 
De ce luna este simbolul potrivit Bisericii vom lămuri, de pre
ferinţă, vorbind despre un alt psalm, unde s-a zis: „Păcătoşii au 
întins arcul, pentru a străpunge cu săgeţile lor, în nopţile lipsite 
de lumina lunii, pe oamenii cu inima dreaptă” (Ps 10,2).

10. „Ce este omul că-Ţi aminteşti de el, sau fiul omului 
că II cercetezi pe el?”(v. 4). Putem să ne întrebăm ce diferenţă 
este între om şi fiul omului. Dacă nu era nici o diferenţă, atunci 
cuvintele „omul” sau „fiul omului” nu ar fi astfel separate. Dacă 
era scris: „Ce este omul că-Ţi aminteşti de el şi fiul omului că 
II cercetezi pe el” , am vedea o repetiţie a cuvântului „om”; 
dar, cum este spus „omul sau fiul omului” , este evident că a 
vrut să arate o oarecare diferenţă.

Şi, mai întâi, nu este îndoielnic că orice fiu al omului este 
om, dar nu despre orice om se poate spune că este fiul omului. 
Adam era om dar nu era fiu al omului. Din această idee putem 
să concluzionăm şi să deducem ce diferen(ă este în acest 
fragment între om şi fiul omului. Cei ce poartă în ei imaginea 
omului pământesc, care nu este fiul omului, trebuie să fie



chemaţi cu nume de oameni; şi cei care, dimpotrivă, poartg
în ei imaginea omului ceresc9 trebuie să fie mai degrabă numiţi
cu numele de fiu  al omului. Omul pământesc este, de fapt 
numit vechiul om, iar celălalt, omul cel nou10; dar cel nou se 
naşte din cel vechi, fiindcă regenerarea spirituală începe prin 
schimbarea unei vieţi pământeşti şi lumeşti.

In acest pasaj al psalmului, „omul” este deci omul pămân
tesc şi „fiul omului”, omul ceresc; primul este departe de Dum
nezeu şi al doilea este în prezenţa Sa; de aceea Dumnezeu îşi 
aminteşte de acela, fiindcă este îndepărtat, în timp ce îl cercetează 
pe cel care este în prezenţa Sa, luminându-1 cu lumina feţei 
Sale. Căci,mântuirea este departe de cei păcătoşi” (Ps 118,
155) şi „lumina feţei Tale este întipărită peste noi, Doamne" 
(Ps 4,7). Această idee mai este exprimată într-un alt psalm, 
unde profetul pune în acelaşi rând oamenii şi dobitoacele; nu 
pentru că le atribuie, fără deosebire, de a fi străluciţi de aceeaşi 
lumină interioară, ci pentru a arăta bogăţia milei lui Dumnezeu, 
care întinde bunătatea Sa până la făpturile cele mai puţin nobile; 
şi profetul zice atunci că oamenii vor fi mântuiţi chiar cu 
dobitoacele.

Intr-adevăr, mântuirea oamenilor trupeşti este trupească 
ca şi cum ar fi animale. Separând, dimpotrivă, pe fiii 
oamenilor de cei pe care i-a numit oameni şi pe care i-a pus 
în acelaşi rând cu animalele, el prezice că vor ajunge la fericire 
într-un mod mult mai deplin, primind lumina adevărului însuşi 
şi fiind ca inundaţi de izvoarele vieţii spirituale. Căci iată 
cuvintele sale: „Doamne Dumnezeule, vei mântui oamenii şi 
animalele după bogăţia milei Tale. Dar fiii oamenilor vor fi

Ί  Cor 15,49.
,0Ef4,22-24.
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„âdSjduind !n umbra aripilor Tale. Vor fi îmbătaţi de mulţimea 
(^nurilor casei Tale şi le vei potoli setea la torentul desfătărilor 
Tale; pentru că to Tine este izvorul vieţii şi întru lumina Ta vom 
vedea lumina. întinde mila Ta peste cei care Te cunosc” (Ps 
35,7-8). Dumnezeu îşi aduce aminte deci de om şi de animale 
prin mulţimea milei Sale; fiindcă această milă nesfârşită ajunge 
chiar până la cei ce sunt cel mai îndepărtaţi; dar cercetează 
pe fiul omului care s-a adăpostit sub protecţia aripilor Sale şi 
peste care îşi întinde El însuşi mila Sa; căruia îi dăruieşte 
lumina din propria Sa lumină, pe care îl adapă cu desfătările 
Sale şi pe care îl îmbată de bogăţia bunurilor casei Sale, pentru 
a-1 face să uite necazurile şi rătăcirile vieţii sale trecute.

Acest fiu al omului, adică omul cel nou, este născut în 
durere şi gemete prin pocăinţa omului vechi. Deşi nou, este 
totuşi numit tocă trupesc, câtă vreme este hrănit cu lapte:, Jiu 
am putut tocă să vă vorbesc, zice Apostolul, ca unor oameni 
duhovniceşti, ci ca unora trupeşti” (I Cor 3,1). Şi, pentru a 
arăta că totuşi ei erau deja reînnoiţi, adaugă: „Ca unor copii în 
Iisus Hristos, v-am dat lapte, şi nu hrană tare” (Ibidem). Şi 
când unul dintre ei recade în viaţa sa cea veche, cum se şi 
întâmplă adesea, aude reproşându-i-se că nu este nici măcar 
om: „Nu sunteţi oameni, zice Apostolul, şi nu vă purtaţi potrivit 
oamenilor” (Ibidem).

11. Deci Fiul Omului a fost cercetat, mai întâi, toPersoana 
Omului lui Dumnezeu11, născut din Fecioara Maria. Şi, din 
cauza slăbiciunii trupului nostru cu care înţelepciunea lui 
Dumnezeu a binevoit să se îmbrace, şi pentru umilinţa patimilor

" Aşa cum am menţionat la comentariul primului psalm, Augustin 
se căieşte de a fi numit pe Hristos Omul lui Dumnezeu. A se vedea 
nota nr. la acestui comentariu.



Sale, profetul a zis, îndreptăţit, despre acest Om al lui Dum. 
nezeu: „L-ai coborât puţin sub îngeri” (v. 5). Dar profetul 
sărbătoreşte şi slava pe care a dobândit-o după învierea Sa 
prin ridicarea la Cer „L-ai încununat, zice el, de slavă şi cinste 
şi L-ai înălţat deasupra lucrurilor mâinilor Tale” (v. 6). Cum 
îngerii sunt lucrul mâinilor lui Dumnezeu, vedem astfel înălţat 
deasupra îngerilor chiar pe Fiul unic al lui Dumnezeu despre 
care ştim şi credem că a fost coborât dedesubtul lor prin umi
linţa Naşterii Sale după trup şi a patimilor.

12. „Ai supus toate sub picioarele Lui” (v. 6). Profetul 
nu face excepţie de la nimic, căci zice: „toate”. Şi nu am putea 
înţelege altfel aceste cuvinte, căci Apostolul le confirmă, zicând 
, Afară de cel ce i-a supus toate lucrurile” (I Cor 15,27). El 
invocă înaintea evreilor12 mărturia acestui psalm, când vrea 
să demonstreze că toate lucrurile au fost supuse Domnului 
nostru Iisus Hristos, în aşa fel încât nimic nu a fost exceptat 

Asemenea, profetul pare să nu adauge mult, când zice 
apoi: „Toate oile şi toţi boii şi, în plus, toate animalele câmpului; 
păsările cerului şi peştii mării, care străbat cărările în toate 
părţile” (v. 7-8). Pare să lase la o parte Virtuţile şi Puterile şi 
toate rândurile cetelor cereşti şi chiar oamenii, şi să nu supuni 
lui Hristos decât animalele, doar dacă prin oi şi boi înţelegem 
sufletele sfinte care dau roade de nevinovăţie şi chiar fac să 
rodească pământul, anume, fac ca oamenii pământeşti să se 
înnoiască şi să participe la bogăţia bunurilor spirituale. Prin 
aceste suflete sfinte trebuie să înţelegem nu doar oamenii, ci şi 
îngerii, dacă vrem să concluzionăm că toate lucrurile sunt supuse 
Domnului nostru Iisus Hristos. Nici o făptură nu ar putea si 
nu fie supusă, dacă primele între toate, să vorbim aşa, spiritele 
angelice îi sunt supuse.

IJEvr. 12,8
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Dar cum să dovedim că putem înţelege prin numele de oi 
meaturile admise la o fericire aşa de mare şi nu doar oamenii, 
dar şi spiritele angelice? Nu prin acest cuvânt al Domnului, 
(aie spune că a lăsat nouăzeci şi nouă de oi în munte, adică în 
locurile cele mai înalte, şi a coborât pentru una singură?13 De 
vedem această oaie căzută în sufletul omenesc, adică în Adam, 
de vreme ce Eva însăşi a fost alcătuită din coasta lui14 (şi nu 
este aici timp să tratăm şi să explicăm în mod spiritual toate 
aceste lucruri), rezultă că cele nouăzeci şi nouă lăsate în munţi 
nu sunt sufletele omeneşti, ci spiritele îngereşti. Cât priveşte 
termenul de bou, putem uşor să-i dăm o interpretare conformă 
planului nostru. Căci oamenii nu primesc acest nume decât 
după imitarea îngerilor, ei vestesc cuvântul lui Dumnezeu, 
potrivit cu textul: „Nu vei lega gura boului care adună grâul în 
ţarină” (Deut 25,4). Mai mult, vom da acest nume îngerilor, 
care sunt mesagerii adevărului, de vreme ce Evangheliştii nu 
l-au primit decât prin participarea îngerilor13. Cuvintelor., J-ai 
supus toate oile şi toţi boii” distingem toate sfintele făpturi 
spirituale; şi în acest număr înţelegem sfinţii care trăiesc în 
Biserică sau în teasc16 şi pe care i-am văzut în mod egal figuraţi 
de lună şi stele17.

13. „Şi, în plus, toate animalele câmpului” (v. 7). Cuvântul 
„în plus” nu este deloc inutil. Mai întâi prin animalele câmpului 
am putea înţelege oile şi boii, căci deşi caprele locuiesc stâncile 
şi locurile râpoase, oile locuiesc câmpurile. Dacă deci profetul 
a zis: oile, boii şi animalele câmpului, ne-am fi întrebat cu

11 Le 15,4.
M Gen 2,22.
151 Cor 9,9; I Tim 5,1’8.
16 a se vedea supra.
" asemenea.



Ε Γ
dreptate ceea ce înseninau animalele câmpului, de vreme c»
oile şi boii puteau să fie în acest număr. Dar cum profetul > 
adăugat: „şi, in plus”, ne îndeamnă să recunoaştem între ele I 
nu ştiu ce diferenţă.

De altfel, cuvintele: „şi, în plus” se aplică nu doar animalelor I
câmpului, ci şi păsărilor cerului şi peştilor mării care străbat I 
căile în toate direcţiile. Care este deci această diferenţă? Si 
ne amintim teascurile ce conţin drojdia strugurilor şi vinul, aria I 
care cuprinde paiele şi grâul", plasele în care sunt prinşi peşti 
buni sau răi19, arca lui Noe unde erau animale curate şi 
necurate20 şi vom vedea că Bisericile, până în Ziua Judecăţii, 
vor cuprinde nu doar oi şi boi, adică sfinţi laici şi sfinţi preoţi, 
ci, în plus, animale de câmp, păsări din cer, şi peşti din mare, 
ce străbat căile în toate direcţiile.

De fapt, putem în mod potrivit să interpretăm animalele 
câmpului prin oamenii ce caută plăcerile lor în desfătările 
trupului, în care nu găsesc să urce nici un loc râpos, nici un drum 
obositor. Câmpurile sunt calea cea largă ce duce la moarte21 şi 
in câmpuri Abel este omorât22.

Asemenea, este de temut pentru omul care coboară din 
munţii dreptăţilor lui Dumnezeu, „căci dreptatea Ta, zice 
profetul, este asemenea munţilor lui Dumnezeu” (Ps 35,7), | 
ca să nu aleagă căile largi şi uşoare ale desfătărilor trupeşti şi 
acolo să nu cadă sub loviturile demonului. Vedeţi acum în 
păsările cerului pe cei orgolioşi, despre care este zis: „Şi-au 
ridicat gura lor până la cer” (Ps 72,9). Vedeţi cum ei sunt

"Mc 3,12.
19 Mt 13,47.
“ Gen7,8.
|  M t7,13.
22 Gen 4*8:



purtaţi la înălţime de vântul orgoliului, când zic: „Vom obţine 
mărire prin vorbele noastre; buzele noastre ne aparţin. Cine ne 
este stăpân?” (Ps 11,5). Priviţi şi peştii mării, adică pe cei pe 
care îi mistuie curiozitatea: străbat în toate direcţiile cătănie mării, 
anume caută bunuri vremelnice in abisurile acestei lumi; dar 
aceste bunuri se şterg şi dispar cu aceeaşi rapiditate ca şi o 
cărare trasată pe mare, pe care apa o şterge in aceeaşi clipă în 
care ea a lăsat să treacă vasele sau pe cei ce o străbat înot.

Profetul nu a zis doar: Care urmează cărările mării, ci 
„Care le străbat în toate direcţiile”, pentru a arăta grijile îndă
rătnice pe care le cer aceste lucruri deşarte şi trecătoare. Or, 
aceste trei feluri de vicii, dragostea de plăceri trupeşti, orgoliul 
şi curiozitatea, cuprind în ele toate păcatele. Şi mi se pare că 
Sântul Apostol loan le enumeră, când zice: „Păziţi-vă să iubiţi 
lumea, fiindcă nu este în lume decât pofta trupului, pofta ochilor 
şi ambiţia pământească” (I In 2,15). Intr-adevăr, mai cu seamă 
prin ochi se satisface curiozitatea; în ce priveşte restul, ştim la 
ce se referă.

Ispitele pe care le-a suferit Omul lui Dumnezeu23 sunt, 
de asemenea, în număr de trei. A fost ispitit prin hrană, adică 
prin pofta trupului, potrivit sugestiei: „Zi acestor pietre să 
devină pâini” (Mt 4,3). A fost ispitit prin slava deşartă, când 
demonul, ducându-1 pe un munte, I-a arătat toate împărăţiile 
acestui pământ şi i le-a făgăduit dacă l-ar adora. A fost ispitit 
de curiozitate, când demonul L-a sfătuit să se arunce de pe 
culmea Templului, pentru a vedea dacă îngerii II vor sprijini. 
Asemenea, vrăjmaşul neputând prevala asupra Lui prin nici 
unul din aceste mijloace, se spune după această luptă: „După 
ce diavolul sfârşise toată ispitirea” (Lc 4,13).

21 A se vedea ceea ce s-a spus la nota 1 a comentariului la primul
Psalm referitor la acest lucru.



De aceea, pe motivul semnificaţiei teascurilor, Hristos are 
sub picioare nu doar vinul şi drojdia strugurilor nu doar oile şi 
boii, adică sufletele sfinte ale credincioşilor, fie ale poporului 
fie ale slujitorilor lui Dumnezeu; ci, în plus, animalele plăcerii, 
păsările oigoliului şi peştii curiozităţii, toate felurile de păcătoşi 
pe care îi vedem acum amestecaţi în Biserici cu oamenii 
virtuoşi şi sfinţi.

Să lucreze deci în Bisericile Sale şi să despartă vinul de 
drojdie; noi să ne silim să fim vinul, oile, boii, şi nu drojdia 
strugurilor, animalele câmpului, păsările cerului sau peştii mării 
care străbat cărările în toate direcţiile. Nu înseamnă că aceste 
cuvinte nu pot fi interpretate decât în acest fel, dar trebuie si 
le explicăm potrivit cu locul unde se găsesc întrebuinţate: căci 
în altă parte înseamnă altceva.

In lămurirea oricărei alegorii trebuie să urmăm această 
regulă, să examinăm fiecare termen folosit în mod alegoric 
potrivit sensului pasajului de care ne ocupăm. Aceasta a fost 
practica Domnului nostru şi a Apostolilor.

Să repetăm deci ultimul verset al psalmului care este, de 
asemenea, şi primul, şi să lăudăm pe Dumnezeu, zicând: 
„Doamne, Stăpânul nostru, cât de minunat este NumeleTău 
în tot pământul!” Se potriveşte la sfârşitul discursului să revenim 
la primele cuvinte la care se referă întregul discurs.



Comentariu I
la Psalmul al ÎX-lea 1

fJapteCe tainice 
auz Cui J-fristos





1. Acest psalm este intitulat „Pentru sfârşit, pentru tainele 
fiului, al lui David, pentru el însuşi”. Putem să ne întrebăm 
despre sensul cuvintelor „Pentru tainele fiului”, dar, fiindcă 
profetul nu arată al cui este fiul acesta, trebuie să înţelegem pe 
însuşi Fiul Unic al lui Dumnezeu. Căci psalmul în care David 
vorbea de fiul său a avut ca titlu:„Pe când fugise dinaintea lui 
Abesalom, fiul său” (Psalmul 3), şi deşi acesta fusese numit, şi 
n u  era nici o îndoială posibilă, nu s-a mulţumit să pună „înaintea 
lui Abesalom”, ci a adăugat: „fiul său”. Dar aici cuvântul „său” 
nu există, şi, de altfel, se vorbeşte mult despre neamuri în 
cursul psalmului; nu poate deci să fie vorba de Abesalom. 
Căci războiul pe care fiul nefericit l-a purtat împotriva tatălui 
său nu a avut legătură cu neamurile, de vreme ce a divizat 
doar poporul iudeu împotriva sa însuşi1.

Psalmul acesta este deci cântat pentru tainele Fiului Unic 
al lui Dumnezeu. Căci Domnul însuşi, când zice J iu l” , fără a 
adăuga nimic, înţelege să vorbească despre El, Fiul Unic al 
Tatălui; de exemplu în pasajul: „Dacă Fiul vă eliberează, veţi fi 
cu adevărat liberi” (In 8,36), nu zice J iu l  lui Dumnezeu”; dar 
prin acest singur cuvânt J iu l” ne dă să înţelegem al Cui este 
Fiul. Acest mod de a vorbi nu se potriveşte decât supremei 
măreţii a Celui pe care îl arătăm aşa; astfel că, fără să îl numim, 
înţelegem despre cine vorbim. Astfel zicem: plouă, este frumos, 
tună şi tot atâtea lucruri asemănătoare; nu adăugăm prin cine 
se fac acelea, fiindcă suprema măreţie a Celui ce le este autor 
se prezintă ea însăşi minţii tuturor şi nu are nevoie să fie 
exprimată prin cuvinte.

Care sunt deci tainele Fiului? Acest cuvânt ne face mai 
întâi să înţelegem că oarecare lucruri ale Fiului sunt cunoscute,

IIRgcap. 15.



dintre care trebuie să le distingem pe cele pe care le numim 
tainele Sale. De aceea, fiindcă credem în două veniri ale 
Domnului, una deja săvârşită pe care iudeii nu au înţeles-o 
cealaltă încă neîmplinită şi în care noi toţi nădăjduim; şi cum 
această venire pe care iudeii nu au înţeles-o a fost folositoare 
neamurilor; putem fără neajunsuri să raportăm la „tainele Fiului” 
prima venire, unde o parte din Israel a fost lovit de orbire 
pentru ca mulţimea neamurilor să intre în Biserică2.

Scripturile menţionează, de asemenea, două judecăţi, 
dacă ne gândim, una tainică şi cealaltă arătată. Judecata tainică 
se înfăptuieşte acum; şi Sântul Apostol Petru vorbeşte (despre 
ea) astfel: „Iată timpul în care Domnul îşi va începe Judecata 
de la propria Sa casă” (I Pt 4,17). Judecata tainică este deci 
o durere pe care o încearcă un om pentru a-1 curăţi, sau care 
îl înştiinţează în scopul de a se întoarce; sau, dacă a dispreţuit 
chemarea şi legea lui Dumnezeu, care îl surprinde de orbire, 
pentru condamnarea sa.

Judecata arătată este aceea pe care o va face Domnul 
când va veni să judece viii şi morţii, toţi mărturisind atunci că 
El este Judecătorul suprem, Care va da celor buni răsplata 
lor şi celor răi pedeapsa. Dar această mărturisire nu va sluji 
de îndreptare chinurilor păcătoşilor; dimpotrivă, va pune vârf 
osândei lor.

După mine, Domnul a vorbit de aceste două judecăţi, una 
tainică, cealaltă arătată, când a zis: „Cel ce crede în Mine a 
trecut de la moarte la viaţă şi nu va veni la Judecată” (In 5,24), 
anume la Judecata arătată. Căci suferinţa prin care el trece de 
la moarte la viaţă, Dumnezeu pedepsind astfel pe tot fiul pe 
care îl primeşte, este o judecată ascunsă. „Dar cel care nu

2 Rom 2,25.
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crede în Mine, mai zice, este deja judecat” (In 3,18), adică 
prin judecata cea tainică este deja totul pregătit pentru Jude
cata arătată. Aceste două judecăţi sunt arătate şi în cartea 
înţelepciunii unde scrie: „De aceea i-ai judecat ca pe nişte 
copii fără de minte în chip de ameninţări; dar cei pe care 
această judecată nu i-a îndreptat au încercat o judecată vred
nică de Dumnezeu” (înţ Sol 12,25-26). Aceia deci pe care 
nu îi va fi îndreptat tainica judecată a lui Dumnezeu, vor fi 
pedepsiţi după cum merită, prin Judecata arătată.

în consecinţă, avem să examinămînacestpsalm tainele Fiului, 
adică smerita Sa Venire, pe care orbirea iudeilor a făcut-o folosi
toare păgânilor, şi pedeapsa ce acum loveşte în taină, încă nu 
pentru a osândi pe cei păcătoşi, ci pentru a încerca pe cei 
întorşi sau pentru a avertiza pe cei ce nu s-au întors sau pentru 
a pregăti condamnării, printr-o orbire spirituală, pe cei care 
refuză să se întoarcă.

2. „Doamne, Te voi mărturisi din toată inima mea” (v. 1). 
Acela nu mărturiseşte pe Dumnezeu din toată inima, care are 
îndoieli de ceva în providenţa Sa. Ci acela îl mărturiseşte, 
care înţelege deja tainele înţelepciunii lui Dumnezeu şi valoarea 
recompenselor Sale nevăzute; care strigă: „Ne bucurăm în 
necazuri” (Rom 5,3), care vede cum pedepsele trupeşti slujesc 
la întărirea celor întorşi la Dumnezeu sau la avertizarea celor 
ce au nevoie de întoarcere, sau la pregătirea păcătoşilor 
împietriţi pentru ultima lor osândire; şi care, astfel, înţeleg cum 
toate lucrurile sunt supuse guvernării providenţei divine, în timp 
ce nebunii cred că ele vin din întâmplare, din voia sorţii şi fără 
nici o dirijare din partea lui Dumnezeu.

„\foi povesti toate minunile Tale” Apovesti toate minunile lui 
Dumnezeu înseamnă a le vedea împlinindu-se nu doarîntr-un fel 
care poate fi arătat în trupuri, ci şi în suflete, într-un mod ascuns



fiiă îndoială, dar mult mai înalt şi mai minunat. Căci oamenii 
pământeşti, prizonieri ai simţurilor lor, admiră mai mult învierea 
trupului la Lazăr3, decât învierea sufletului la Pavel perse
cutorul4. Dar cum un miracol vizibil cheamă sufletul la lumina 
cerească, pe când un miracol nevăzut luminează sufletul care 
deja a răspuns la chemarea harului, acela povesteşte toate 
minunile lui Dumnezeu, care, de la credinţa în lucrurile văzute, 
trece la înţelegerea lucrurilor nevăzute.

3. „Mă voi bucura în Tine şi voi face să-mi strălucească 
veselia” (v. 2). Aceasta nu va mai fi în lucrurile acestei lumi că 
mă voi bucura, nici în desfătarea pe care o dau trupurile, nici 
în plăcerea cerului gurii şi a limbii, nici în delicateţea mirosurilor; 
nici în plăcerile sunetelor trecătoare, nici în formele şi culorile 
trupurilor, nici în deşertăciunile laudei omeneşti, nici în dulceţile 
căsătoriei şi în copii făgăduiţi morţii, nici în inutilitatea bogăţiei 
vremelnice, nici în cercetările ştiinţei lumeşti, fie de acelea care 
străbat spaţiile, fie acelea ce îşi pun întrebări despre trecerea 
timpului; ci „mă voi bucura şi voi face să strălucească marea 
mea bucurie în Tine, Doamne”, adică în tainele Fiului prin care 
„lumina feţei Tale este întipărită peste noi” (Ps 4,7), căci pro
fetul a zis: „îi vei ascunde în taina feţei Tale” (Ps 30,21). Acela 
deci se va bucura în Tine şi va face să strălucească marea sa 
bucurie, care va povesti toate minunile Tale. Şi acela va povesti 
toate minunile Tale (căci aceste cuvinte au un sens profetic), 
care a venit nu pentru a face voia Sa, ci voia Celui care L-a 
trimis5.

4. Deja Persoana Domnului începe să apară şi să 
vorbească în acest psalm. Căci iată urmarea: „Voi cânta slavei

’ In 11,44.
4 Fapte cap. 9.
5 In 6,38.
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numelui Tău, o, Dumnezeule Preaînalte, că ai făcut să se 
întoarcă vrăjmaşul Meu înapoi” (2-3). Şi când vrăjmaşul Meu 
a fost întors înapoi? Când i-a zis: „Retrage-te, satan?” (Mt 4, 
10). Atunci cel care voia să înainteze prin ispită a fost întors 
înapoi, neputând nici să înşele pe Cel pe care îl ispitea, nici să 
învingă cu nimic împotriva Lui.

Astfel că oamenii pământeşti au fost respinşi înapoi; căci 
omul ceresc a fost făcut primul, deşi nu a venit decât după ei6,
,primul om ieşit din pământ este pământesc; cel de-al doilea 
coborât din cer, este ceresc” (I Cor 15,47). Dar acela aparţi
nea, de asemenea, acestei prime origini, care a zis: „Cel care 
vine după mine era înaintea mea” (In 1,15). Şi Apostolul, 
uitând tot ceea ce este în spatele lui, se întinde spre lucrurile 
care sunt înaintea lui7. Vrăjmaşul a fost aruncat înapoi după 
ce a încercat inutil să înşele pe omul cel ceresc prin ispitele 
sale şi s-a întors spre oamenii pământeşti, asupra cărora îi 
este uşor să-şi întărească stăpânirea. Nimeni nu poate deci 
să-l depăşească şi să-l întoarcă înapoi decât cu condiţia de a 
dezbrăca chipul omului pământesc şi să poarte chipul omului 
ceresc8.

Dar, pe de altă parte, dacă prin „vrăjmaşul Meu” 
preferăm să înţelegem, în general, pe cel păcătos sau păgân, 
nimic nu se împotriveşte. Şi, atunci, cuvintele:, A i Scut să se 
întoarcă vrăjmaşul meu înapoi” nu va fi luat în sens de 
pedeapsă, ci de binefacere; şi o astfel de binefacere cu care 
nimic nu se poate compara. Ce e mai fericit decât să laşi acolo 
tot orgoliul; să nu pretinzi să mergi înaintea lui Hristos ca şi 
cum ai fi un om sănătos, căruia doctorul nu îi este de folos; şi

‘ dupi oamenii trupeşti.
7Flp3,13.
"ICor 15,19.



să vrei, dimpotrivă, să magi m urma lui Hristos, care chemândiHj 
ucenicii la desăvârşire,le-azis:„Urmaţi-Mă!” (Mt 19,21).

Totuşi este mai bine să aplicăm demonului aceste cuvinte- 
„Ai făcut să se întoarcă duşmanul meu înapoi”. Căci demonul 
a fost împins înapoi şi în prigonirea sa contra drepţilor; şi )e 
este mai folositor ca prigonitor decât dacă le-ar m age înainte
ca ghid sau şef Să cântăm deci Slavei Numelui Celui Preaînalt
Care a împins inamicul înapoi, căci mai bine să fugi de stăru
inţele lui, decât să urmezi comportamentul lui. Ştim unde să 
fugim şi unde să ne ascundem: în tainele Fiului, „fiindcă Domnul 
a devenit scăparea noastră”.

5. „Vor slăbi şi vor pieri dinaintea feţei Tale” (v. 3). Care 
sunt cei care vor slăbi şi vor pieri, dacă nu cei răi şi necredin
cioşi? „Vor slăbi”, adică, reduşi la neputinţă, „şi vor pieri”, 
deoarece vor înceta să mai fie necredincioşi; „dinaintea feţei 
lui Dumnezeu”, adică a cunoaşterii lui Dumnezeu, cum a pierit 
cel ce a zis:, Jiu  mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine” 
(Gal 2,20). Dar de ce necredincioşii „vor slăbi şi vor pieri 
dinaintea feţei Tale?” „Fiindcă ai Scut să se întoarcă în folosul 
meu judecata şi cauza mea”, adică ai făcut a mea judecata ce 
părea împotriva mea; şi că ai făcut a mea cauza în care oamenii 
mă condamnaseră, în ciuda dreptăţii şi a nevinovăţiei mele. 
Intr-adevăr, această judecată şi condamnare au slujit la izbă
virea noastră şi Fiul le declară ale Sale, aşa cum marinarii 
numesc vântul lor pe cel ce le este favorabil în navigaţie.

6. „Te-ai aşezat pe tronul Tău, Tu, care judeci cu dreptate” 
(v. 4). Poate este Fiul Cel ce adresează aceste cuvinte Tatălui, 
El, Care a mai zis:, Jiu  ai avea asupra Mea nici o putere dacă 
nu ţi-ar fi fost dată de Sus” (In 19,11); şi, în acest sens, El s-ar 
raporta la dreptatea Tatălui şi propriile Sale taine, ca jude
cătorul oamenilor, a fost judecat El însuşi pentru binele omenirii.
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Poate este omul care zice tui Dumnezeu: „Te-ai aşezat pe tronul 
Tău, Tu, Care judeci după dreptate”, numindu-şi sufletul tron 
al lui Dumnezeu, şi privindu-şi trupul ca pământul care a fost 
numit scaun sau rogojină a lui Dumnezeu9 căci Dumnezeu 
era in Iisus Hristos împăcând lumea cu El10. în sfârşit, poate 
este sufletul Bisericii, desăvârşit deja, fără nici o zbârcitură'1 
şi vrednic de tainele Fiului, fiindcă Regele l-a băgat în camera 
Sa12 Care zice logodnicei Sale: „Te-ai aşezat pe tronul Tău, tu, 
care judeci cu dreptate”, fiindcă ai înviat din morţi, că Te-ai suit 
la Ceruri şi te-ai aşezat de-a dreapta Tatălui. Oricare ar fi cea 
din cele trei interpretări a versetului, pe care să vrem să o 
adoptăm, nici una din ele nu iese din limitele credinţei.

7. Aceste cuvinte ni se par mai potrivit adresate Domnului 
nostru, decât puse în gura Sa. Cine altcineva a certat neamurile 
şi a distrus necredincioşii, dacă nu Cel ce s-a urcat la Cer, a 
trimis Duhul Sfânt pentru ca Apostolii, animaţi de suflul Său, 
să predice cu încredere cuvântul lui Dumnezeu şi să certe liberi 
păcatele oamenilor? Ca rezultat al acestor mustrări, necre
dinciosul a pierit, fiindcă a fost îndreptat şi a devenit credincios.
, Ai şters numele lor în veac şi în veacul veacului” (v. 5). Numele 
credincioşilor este şters, căci cei ce cred în adevăratul Dumne
zeu nu mai sunt chemaţi necredincioşi. Iar numele lor este 
şters „în veac”, anume, în timpul acestui veac trecător, „şi în 
veacul veacului”. Ce înseamnă veacul veacului, dacă nu 
veşnicia, ale cărei chip şi umbră ni le oferă veacul prezent, să 
zicem aşa.

’Isaia66,1.
10 Π Cor 5,19.
11 Ef 5,27.
12Cânt.C 1,3.



Intr-adevăr, schimbarea timpurilor ce se succed, marcaţi 
prin luna ce descreşte şi creşte, rând pe rând, prin soarele ce 
revine in fiecare an in acelaşi loc, prin primăvara, vara, toamna 
şi iama, ce trec pentru a se reîntoarce, este un fel de imitarea 
veşniciei. Dar veacul acestui veac trecător constă în imuabila
eternitate. Aşa este cu un vers pe care îl avem în minte şi unul
pe care îl pronunţăm. Acela se înţelege, acesta este auzit de 
ureche şi primul imprimă măsura celui de-al doilea; asemenea,
primul trăieşte în arta care l-a născut, în timp ce al doilea răsună
în aer şi trece. Asemenea, felul acestui veac trecător este deter
minat de veacul neschimbător numit aici veacul veacului. De 
aceea acesta subzistă în măiestria divină, adică în înţelepciunea 
şi Puterea Iui Dumnezeu pe când veacul trecător se epuizează 
slujind nevoilor creaturilor.

Cu condiţia totuşi ca aceşti doi termeni să nu fie o repetiţie 
şi ca profetul, după ce a zis: „în veac”, să nu fi adăugat: „şi în 
veacul veacului”, de teamă a nu înţelege primul cuvânt în sensul 
a ceea ce trece. în textele greceşti citim: είς τόν αίωνα, καί 
είς τόν αίωνα τοΟ αίωνως; ceea ce mare parte din latini 
interpretează nu prin cuvintele: în veac şi în veacul veacului, 
ci în veşnicie şi în veacul veacului, astfel că în veacul 
veacului ar avea acelaşi sens ca în veşnicie. Ai şters deci 
pentru veşnicie numele necredincioşilor, pentru că, de acum 
înainte, nu vormai fi necredincioşi. Şi, dacă în veacul de acum 
acest nume nu le mai este dat, cu atât mai puţin le va fi dat în 
veacul veacului.

8. „Săbiile duşmanului s-au tocit până întru sfârşit’' (v. 6). 
Nu trebuie să luăm cuvântul latin inimici la plural, ci la singular 
şi înseamnă duşmanul. Şi care este duşmanul ale cărui săbii s-au 
tocit, dacă nu demonul? Aceste săbii sunt diferite greşeli prin 
care, precum spada, face să piară sufletele. Pentru a birui şi
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toci aceste săbii, Hristos le opune sabia, despre care este 
spus in psalmul al şaptelea: „De nu vă veţi întoarce, sabia Sa 
Şi-o  va pregăti” (Ps 7,13). Şi, poate, este chiar El sfârşitul în 
oue se tocesc săbiile vrăjmaşului, căci până la El şi-au păstrat 
puterile lor. El lucrează acum într-un mod ascuns, dar la 
judecata de Apoi va lovi deschis.

Această sabie va distruge cetăţile, căci astfel este urmarea 
textului: „Săbiile duşmanului s-au tocit în sfârşit şi Tu ai distrus 
cetăţile” (v. 6). Sunt cetăţile peste care împărăţeşte demonul; 
unde sfaturi de şiretenie şi de înşelătorie ţin, într-un fel, loc de 
conducere; unde puterea are ca dependenţi şi slujitori pe 
fiecare din membrele corpului: ochii pentru curiozitate, urechile 
pentru cuvinte lascive şi tot cuvântul rău, mâinile pentru răpire 
şi orice altă crimă ruşinoasă şi celelalte membre care ajută în 
acest fel puterea tiranică a unei voinţe perverse. Toate 
sentimentele pline de voluptate, toate mişcările dezordonate 
ale minţii, care provoacă în om răzvrătiri zilnice, sunt ca şi 
poporul acestei cetăţi. Este deci o cetate oriunde se găsesc 
rege, consiliu, sfat, slujitori şi popor. Intr-adevăr, toate aceste 
rele nu ar exista în cetăţile corupte dacă nu ar exista, mai întâi, 
în oameni, care sunt elementele şi principiul cetăţilor.

Hristos distruge aceste cetăţi, când izgoneşte pe stăpânul 
despre care se zice: „Stăpânul acestei lumi a fost dat afară” 
(In 12,31); când regatele sunt pustiite prin cuvântul adevărului; 
când sfaturile perfide sunt potolite, sentimentele ruşinoase 
îmblânzite, slujirea membrelor şi a simţurilor redusă la 
captivitate, şi puterea lor pusă în slujba dreptăţii şi a faptelor 
bune; când, în sfârşit, după cuvântul Apostolului: „Păcatul nu 
mai împărăţeşte în trupul nostru muritor” (Rom 6,12). Atunci 
sufletul este curăţit şi omul pregătit să guste odihna şi fericirea.



„Pomenirea lor”, anume a necredincioşilor, „a pierit” o® 
strepitu, „cu zgomot” sau „cu zgomotul”. In primul sens 
profetul ar fi zis „cu sunet”, fiindcă se face sunet când necredinţa 
este distrusă. Nu ajungem la o mare pace, unde împărăţeşte
o adâncă tăcere, fără a fi combătut mai întâi patimile sale cu 
mare zgomot In al doilea sens, „cu zgomotul”, ar însemna că 
aducerea aminte a necredinciosului se stinge chiar cu zgomotul 
în care necredinţa lucrează13.

9. „Şi Domnul rămâne în veac” (v. 7). „Pentru ce neamu
rile s-au ridicat cu freamăt? De ce popoarele au format intrigi 
deşarte împotriva Domnului şi a Hristosului Său?” (Ps 2 ,1), 
de vreme ce Domnul rămâne veşnic? „El a pregătit tronul SSu 
de judecată şi va judeca toată lumea cu dreptate”. A pregătit 
acest tron în momentul în care El însuşi era judecat. Prin 
răbdarea Sa, El ne-a dat dreptul la cer, şi Dumnezeu făcut om 
a fost de folos celor credincioşi. Aceasta este judecata tainică 
a Fiului. Dar, cum trebuie să vină în plus să judece deschis şi 
arătat viii şi morţii, El a pregătit tronul Său prin această tainică 
judecată, şi va veni ziua în care va judeca deschis toată lumea 
cu dreptate, răsplătind fiecăruia după meritele lui şi aşezând 
mieii de-a dreapta Saşi ţapii de-a stânga14.

„Va judeca popoarele cu dreptate” (v. 8). Este aceeaşi 
idee ca şi precedenta: „Va judeca toată lumea cu dreptate”. 
Judecata Domnului nu va fi asemenea celei a oamenilor, care 
nu văd adâncul inimilor şi care lasă să scape mai mulţi vinovaţi 
decât condamnă; va fi dreaptă şi echitabilă; se va întemeia pe

13 După ce Augustin a vorbit despre coexistenţa celor drepţi cu cei 
necredincioşi intr-o singură cetate, aşa cum am v&zut In comentariul 
la psalmul 6, paragraful 9, în acest pasaj face o radiografie a cetăţii 
terestre ,sau, mai bine zis, a diavolului.
14 Mt 25,33.
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mărturia conştiinţei şi chiar a gândurilor oamenilor care îi vor 
acuza sau îi vor apăra15.

10 . „Şi Domnul a devenit scăpare săracului” (v. 9)“ . 
Cum va putea vătăma vrăjmaşul, care a fost aruncat înapoi să 
facă toate stăruinţele sale care îi vor plăcea, acelora cărora 
Domnul le va fi devenit scăpare? Această scăpare le va fi 
asigurată dacă aleg să fie săraci în această lume, în care 
demonul este stăpân, neiubind nimic decât bunurile pe care le 
pierde cel care trăieşte şi se ataşează de acestea care le 
pierdem în ceasul morţii. Acesta este săracul căruia Domnul 
se face scăpare. „îi va ajuta la timp potrivit în necazuri”. 
Dumnezeu cheamă la sărăcie, fiindcă pedepseşte pe toţi cei 
pe care îi primeşte în numărul fiilor Săi17, şi sensul cuvintelor: 
„la timp potrivit” este determinat de cuvântul următor: „în 
necazuri”. într-adevăr, sufletul nu se întoarce la Dumnezeu 
decât în măsura în care se rupe de lume şi, prin urmare, în 
măsura în care chinurile şi durerile sunt amestecate cu inuti- 
lităţile sale şi cu vătămătoarele şi primejdioasele sale plăceri.

1 1 . „Să-şi pună întru Tine nădejdea cei ce cunosc 
Numele Tău” (v. 10), când vor fi încetat să nădăjduiască în 
bogăţii şi în celelalte dulceţi ale lumii. Căci sufletul ce caută în 
ce să-şi pună nădejdea, din momentul în care se smulge lumii, 
găseşte la timp înaintea sa cunoaşterea Numelui lui Dumnezeu, 
însuşi Numele lui Dumnezeu este răspândit în toate părţile; 
dar să cunoşti un nume înseamnă să cunoşti pe cel care îl 
poartă. Un nume nu este un nume prin el însuşi, ci prin ceea 
ce el semnifică.

l!Rom2,5.
16 Despre acelaşi verset a se vedea comentariul la Psalmul 82. 
"Evr 12,6.



Or, s-a zis: „Domnul este Numele Lui” (Ier 33,2). Ia« 
de ce cel ce se bucură să fie slujitorul lui Dumnezeu, cunoaşte 
acest Nume divin. „Să îşi pună nădejdea în Tine cei ce cunosc 
Numele Tău”. Acest Nume Dumnezeu l-a descoperit lui 
Moise: ,JEu sunt Cel ce sunt”, şi voi veţi zice copiilor lui Israel 
„Cel ce este m-a trimis la voi” (Exod 3,14). „Să-şi pună în 
Tine deci nădejdea cei ce cunosc Numele Tău”. Să nu şi-o 
pună în lucrurile pe care timpul le ia, în trecerea sa rapidă, şi 
care nu cunosc decât un viitor şi un trecut. Viitorul care pare 
că le aparţine nu a venit, că deja este trecut; îl aşteptăm cu 
nesaţ, îl pierdem cu durere. In Dumnezeu, dimpotrivă, nu există 
viitor care să nu fie încă; nu există trecut care deja nu mai e; 
nu este decât ceea ce este, şi aceasta este veşnicia. Să 
înceteze deci aceia, să-şi pună nădejdea şi dragostea lor în 
lucrurile vremelnice şi să se întoarcă spre nădejdea cea veşnică 
care cunosc Numele Celui ce a zis: „Eu sunt Cel ce sunt” şi 
despre Care s-a spus: „Cel ce este m-a trimis la voi”. „Fiindcă 
Tu nu laşi pe cei ce Te caută”. Ci cei ce caută pe Domnul nu 
mai caută lucrurile trecătoare şi stricăcioase; căci „nimeni nu 
poate să slujească la doi domni” (Mt 6,24).

12. „Cântaţi Domnului Care locuieşte în Sion” (v. 11). 
Profetul se adresează celor pe care Domnul nu îi lasă deloc 
fiindcă II caută. Locuieşte în Sion, ceea ce vrea să spună să 
căutăm cu privirea, care este simbolul Bisericii de acum, aşa 
cum Ierusalimul este simbolul Bisericii viitoare, adică a cetăţii 
sfinţilor primiţi să se bucure de viaţa îngerilor, fiindcă 
Ierusalimul înseamnă vedere de pace. Intr-adevăr, căutarea 
pin privire precede vederea, cum Biserica actuală precede 
cetăţii fără de moarte şi veşnice ce ne este promisă. Dar ea o 
precedă în timp nu prin vrednicie; fiindcă scopul pe care ne 
silim să-l ajungem este mai bun decât ceea ce noi facem pentru
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a merita să îl ajungem; or, noi acţionăm prin privire, pentru a 
ajunge la vedere. Dar, dacă Domnul nu ar locui şi in Biserica 
de acum, cele mai înflăcărate căutări nu ar ajunge decât la 
greşeală.

Asemenea s-a spus acestei Biserici: „Templul lui Dum
nezeu este sfânt şi acest Templu sunteţi voi” (I Cor 3,17); şi 
încă: „Hristos locuieşte prin credinţă în inimile voastre, înomul 
dinlăuntru” (Ef 3,16). Ne este deci poruncit să cântăm Dom
nului Care locuieşte în Sion, adică să îl lăudăm în armonie 
obştească pe Domnul Care locuieşte în Biserică. „Vestiţi minu
nile Sale printre neamuri”, ceea ce a fost făcut şi nu va înceta 
să se facă.

13. „Fiindcă El Şi-a adus aminte de sângele slujitorilor 
Săi şi l-a cercetat” (v. 12). Este ca şi cum la porunca: „Vestiţi 
minunile Sale printre neamuri”, cei care sunt trimişi să predice 
Evanghelia ar răspunde: „Doamne, cine a crezut cuvântului 
nostru?” (Isaia 53,1), „Suntem jertfiţi în fiecare zi pentru Tine” 
(Ps 43,22). Şi profetul adaugă, îndreptăţit, că creştinii ce vor 
muri în prigoane vor lua cu ei o răsplată pentru veşnicie, .fiindcă 
Şi-a adus aminte de sângele slujitorilor Săi şi l-a cercetat”. 
Dar de ce profetul a vorbit cu precădere „de sângele lor”? Ar 
fi acestea că un om mai puţin ascuţit la minte şi de o mai mică 
credinţă ar întreba: Cum vor vesti Evanghelia, când nea
murile necredincioase ii vor prigoni? El i-ar fi răspuns: că 
şi-a amintit de sângele slujitorilor Săi şi l-a cercetat, adică 
va veni Judecata de Apoi, unde slava celor jertfiţi şi pedeapsa 
ucigaşilor vor izbucni dintr-o dată.

„Şi-a amintit”; nimeni să nu vadă în această expresie o 
presupunere că Dumnezeu poate să uite; dar, cum Judecata 
nu trebuie să vină decât într-un timp îndepărtat, aceste cuvinte 
sunt puse aici ca printr-o acomodare cu slaba înţelegere a



oamenilor, care îşi imaginează aproape că Dumnezeu uiţi 
fiindcă nu lucrează aşa de repede cum ar vrea ei. Lor li se 
adresează cuvintele următoare: „Nu a uitat strigătul săracilor” 
ca şi cum, după ce a auzit cuvintele: „Şi-a adus aminte", ar 
zice: Deci, a uitat, „Nu a uitat strigătul săracilor” le răspunde 
profetul.

14 . Dar mă întreb: Care este strigătul celui sărac, pe 
care Domnul l-a uitat? Este acela pe care îl exprimă cuvintele: 
„Ai milă de mine Doamne, vezi smerenia la care m-au întors 
vrăjmaşii mei!" (v. 13). De ce nu zice: Ai milă de noi, 
Doamne, vezi smerenia la care ne-au adus vrăjmaşii noş
tri, ca şi cum mulţime de săraci ar striga? De ce zice, dim
potrivă: , Ai milă de mine, Doamne?” Oare, nu pentru că Unul 
Singur mijloceşte pentru sfinţi, Care, din bogat ce era, s-a 
făcut Sărac primul pentru noi18.

De fapt, El însuşi spune: „O, Tu care mă ridici din porţile 
morţii să vestesc laudele Tale porţii fiicei Sionului” (v. 14). 
Căci in El s-a ridicat nu doar Omul pe care l-a răscumpărat şi 
care este Capul Bisericii, ci şi pe fiecare dintre noi care suntem 
celelalte mădulare ale Sale; şi s-a ridicat din toate poftele cele 
rele care sunt porţi ale morţii fiindcă duc la moarte. Or, daci 
moartea constă în bucuria de a avea o plăcere pe care nu 
putem să o dorim fără păcat, cum „pofta este rădăcina tuturor 
relelor” (I Tim 6,10), este chiar prin aceasta poarta morţii; 
căci zice Apostolul: „Văduva care trăieşte în desfătări este 
deja moartă” (I Tim 5,6). Ajungem la aceste desfătări prin 
poftă ca prin porţile morţii. Dimpotrivă, porţile fiicei Sionului 
sunt eforturile pline de râvnă pentru bine, prin care ajungem la 
vederea păcii în Sfânta Biserică. La aceste porţi vestim cum-

'· II Cor 8,9.
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ĉade laudele lui Dumnezai,pentruca lucrurile cele sfinte să 
nu fie date câinilor, nici perlele aruncate înaintea porcilor19; 
căd primii iubesc mai mult să latre cu încăpăţânare decât să 
caute cu râvnă, şi ceilalţi, fără să latre, nici să caute nu le place, 
^cât în mocirla desfătărilor.

Dar, când laudele lui Dumnezeu sunt vestite cu o râvnă 
sfântă, cei care cer primesc, cine caută, zăreşte şi poarta este 
deschisă celor ce bat Sau poate porţile morţii sunt în simţurile 
trupului şi al ochilor, care au fost deschise în om după ce a 
gustat fiuctul oprit20, şi deasupra cărora sunt înălţaţi cei cărora 
le este spus să caute nu cele văzute, ci cele nevăzute; „fiindcă 
lucrurile văzute sunt trecătoare, şi cele nevăzute, veşnice” (Π 
Cor 4,18). Cu privire la această interpretare, porţile fiicei 
Sionului sunt tainele şi începuturile credinţei, porţi ce sunt 
deschise celor ce bat pentru a pătrunde în Tainele Fiului; şi 
.̂ ochiul omului nuavăzut, urechea lui nu a auzit, inima tui nu a 
gustat ceea ce Dumnezeu a pregătit celor care îl iubesc pe ΕΓ 
(I Cor 2,9). Aici se opreşte strigătul săracilor pe care 
Dumnezeu nu i-a uitat

15. Vine apoi cuvântul: ,,Mă voi bucura în Mântuitorul 
pe Care mi-L dai”, adică voifiplin de bucurie primindmântuirea 
care îmi va veni de la Iisus Hristos Domnul nostru, Puterea şi 
înţelepciunea hi Dumnezeu21. Acestea surrt cuvintele Bisericii, 
care este îndurerată aici, jos, şi se bucură deja de mântuire 
prin nădejde. Câtă vreme judecata Fiului rămâne tainică, ea 
zice întru nădejde: „Mă voi bucura de Mântuitorul pe Care 
mi-L dai”, căci pentru prezent ea este sub presiunea dureroasă 
a violenţei şi greşelii din partea neamurilor necredincioase.

'*Mt7,6.
“ Gen. 3,7.
!II Cor 1,24.



„Neamurile sunt cufundate în abisul morţii pe care l-au 
săpat” (v. 15). Băgaţi de seamă în ce fel pedeapsa pregătita 
celor păcătoşi este pregătită de propriile lor fapte şi cum cei 
ce doreau să prigonească Biserica, au căzut în prăpastia unde 
doreau să o arunce. Doreau să ucidă trupurile, şi sufletul lor 
primea moartea. „Piciorul lor a fost prins în cursa pe care au 
întins-o în secret”. Cursa întinsă în secret este un gând perfid. 
Prin piciorul sufletului înţelegem cu cuviinţă dragostea care, 
când este coruptă, se numeşte poftă sau patimă, şi când 
este dreaptă, dragoste duioasă sau milă. Intr-adevăr, 
dragostea pune sufletul în mişcare şi îl poartă unde el tinde, ca 
în orice loc. Or, locul sufletului nu este în spaţiul ocupat de 
forma trupului, ci în plăcerea unde se bucură de a fi adus de 
dragoste. Pofta este urmată de o plăcere mortală şi dragostea 
de o plăcere roditoare. Pofta a primit deci numele de rădă
cini?1, şi rădăcina este privită ca picior al copacului.

Asemenea, dragostea este numită cu acest nume, în 
paragraful unde Domnul nostru vorbeşte despre seminţe23, 
care puse în loc pietros, se usucă sub arşiţa soarelui, fiindcă 
nu îşi înfig rădăcini adânci. Aceste seminţe sunt simbolul celor 
ce primesc cu bucurie cuvântul adevărului, dar care cedează 
persecuţiilor cărora nu rezistăm decât prin dragoste. Şi 
Apostolul zice: „Pentru ca, întemeiaţi şi întăriţi în dragoste, să 
puteţi înţelege” (Ef 3,17). Deci piciorul păcătoşilor, adică 
dragostea, este prins în cursa pe care o întind în secret. După 
ce faptele lor perfide au fost urmate de plăcere, după ce 
Dumnezeu i-a lăsat dorinţelor imorale ale inimilor lor24 însele, 
plăcerea îi leagă până în punctul în care nu au tăria de a-şi 
detaşa dragostea de această plăcere şi de a o muta spre lucruri
°ITim6,10.
“Mtn.s.
"Rom 1,24.

156



folositoare. Căci curând ei încearcă şi să ispitească, să zicem 
aşa, să îşi smulgă piciorul din cursa care îl ţine, suferă în ei 
ţp ş iş i, şi, învinşi de această durere, nu au curajul de a se retrage 
din plăcerile lor vătămătoare. „Piciorul lor”, anume dragostea 
ce ajunge în mod înşelător la o bucurie deşartă de unde naşte 
durerea, „piciorul lor a fost deci prins în cursa pe care chiar ei 
au întins-o în taină”, adică în planurile lor perfide.

16. „Se cunoaşte Domnul întru judecăţile Sale” (v-16). 
Aşa sunt judecăţile lui Dumnezeu. El nu scoate nici cuţit, nici 
flăcări, nici forţă animalică, nici orice alt instrument de chin; 
pacea fericirii Sale şi tainele înţelepciunii Sale unde sunt primite 
sufletele sunt fericite. Dar cum atunci sunt pedepsiţi păcătoşii 
şi cum Dumnezeu face judecăţile Sale? „Păcătosul, zice profe
tul, s-a prins întru faptele mâinii Sale”.

17 . Aici se găseşte o întrerupere arătată prin cuvintele: 
„Cântec de pauză”25. Atât cât putem presupune, profetul 
exprimă astfel bucuria tainică pe care o simte prin separaţia 
care se face, nu cât priveşte locurile şi sentimentele sufletului 
între cei drepţi şi cei păcătoşi, ca şi între grâu şi paie în arie. El 
adaugă: „Să fie aruncaţi păcătoşii m iad” (v. 17), adică să fie 
daţi lor înşişi, pe când Dumnezeu îi cruţă, şi să se lege cu 
propriile lor mâini în legăturile plăcerilor lor mortale. „Şi toate 
popoarele care uită pe Dumnezeu”, căci, nedând dovadă că 
aveau cunoaşterea lui Dumnezeu, au fost lăsaţi de Dumnezeu 
minţii lor condamnabile26.

18 . „Căci săracul nu va fi uitat niciodată” (v. 18). Pare 
uitat acum, în timp ce privim păcătoşii ca fericiţi de toate 
bogăţiile veacului, şi pe cei drepţi ca lăsaţi durerii. „Dar răbdarea

21 din textul grecesc după Septuaginta.
“ Rom 1,28.
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săracilor nu va fi înşelate în veac". De aceea rSbdarea este 
necesari celor drepţi în viata aceasta, pentru a suporta pe 
cei răi, care deja sunt separaţi de ei prin voinţă, aşteptând 
să fie şi la Judecata de Apoi.

19. „Scoală-Te, Doamne, să nu biruie omul asupra Ta!” 
(v. 19). Aici profetul cheamă Judecata de Apoi, dar înainte 
de a veni. „Neamurile să fie judecate înaintea Ta", adicfi 
judecate prin această judecată tainică, care este hotărâti 
înaintea lui Dumnezeu şi nu este înţeleasă decât de un numlr 
mic de sfinţi şi drepţi. „Doamne, pune un legiuitor peste 
ele” (v. 20). Cred că este vorba aici de Antihrist, despre 
care Apostolul a zis: „Când omul păcatului va fi arătat" (II 
Tes 2,3). „Ca să ştie popoarele că oameni sunt”. Ca cei ce 
refuză să fie izbăviţi de Fiul lui Dumnezeu, să aparţină Fiului 
Omului şi să fie ei înşişi fii ai omului, adică oameni noi; aceia 
să fie robii omului, adică ai omului vechi şi păcătos, „fiindci 
sunt oameni”.

20. Şi fiindcă credem că Antihrist trebuie să ajungă la 
un aşa înalt grad de slavă deşartă ca să împlinească tot ceea 
ce va vrea împotriva oamenilor şi a sfinţilor lui Dumnezeu, 
aşa încât câţiva oameni slabi îşi vor imagina, pentru aceasta, 
că Dumnezeu nu poartă grijă de lucrurile omeneşti; profetul, 
după ce a făcut o pauză, pare să expună cuvintele celor 
care suspină şi se plâng că judecata este amânată: „Doamne, 
zice el, de ce Te-ai retras departe?” (v. 21).

Dar, imediat după această întrebare, ca şi cum dintr-o 
dată a înţeles, sau ca şi cum nu a pus-o decât pentru a da 
răspunsul pe care îl ştia dinainte, adaugă: „Tu nu treci cu 
vederea la vreme de necazuri”, adică nu binevoieşti să 
foloseşti uitarea şi faci să se nască necazurile pentru a aprinde
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inimile de dorinţa venirii Tale27. De fapt, izvorul vieţii este 
plăcut mai ales celor care au simţit arsurile setei. Pentru aceea 
profetul ne sfătuieşte să fim in stare să aşteptăm, prin cuvintele: 
{n timp ce necredinciosul se mândreşte, săracul se aprinde” 

(v.22).
Este uimitor, tot atât cât adevărat, de ce râvnă vederea celui 

păcătos aprinde nădejdea modeştilor credincioşi şi îi duce la 
virtute. Pentru acest motiv ascuns, Dumnezeu acceptă existenţa 
ereziilor. Nu aceasta este dorinţa ereticilor, ci aceasta este lucrarea 
harului pe care îi scoate din păcatele lor Providenţa divină. Ea 
cedează şi conduce lumina, dar doar conduce întunericul28, pentru 
ca, prin contrast cu întunericul, lumina să pară mai plăcută; la fel, 
prin comparaţie cu ereticii, cunoaşterea adevărului devine mai 
preţioasa. Căci, prin această comparaţie, drepţii cunoscuţi de 
Dumnezeu sunt, de asemenea, cunoscuţi de oameni.

21. „ s  -au prins în intenţiile pe care le au” (v. 22), adică 
intenţiile lor vinovate devin lanţuri pentru ei. Dar de ce devin 
lanţuri? „Fiindcă, zice profetul, păcătosul se laudă cu dorinţele 
cele păcătoase ale sufletului” (v. 23). Limbile linguşitorilor 
înlănţuiesc sufletele în legăturile păcatelor lor. Se complac în 
fapte, nu doar fără a se teme de a le vedea sancţionate, ci 
chiar sunt lăudate. „Şi cel ce păcătuieşte primeşte laude”. 
Astfel, păcătoşii sunt prinşi în gândurile pe care le au.

22. „Cel păcătos a supărat pe Domnul” (v. 24). Nimeni 
nu felicită pe cel vinovat care prosperă în cale, care nu găseşte 
un răzbunător să îi pedepsească greşelile, ci linguşitori, pentru

” De multe ori, Domnul „uită” pe om, în scop pedagogic, pentru a-L 
chema cu şi mai mare rivnă în ziua necazului.
” Aşa cum am amintit la comentariul psalmului 5, paragraful 7, răul nu 
are existenţă în sine, pentru că Dumnezeu nu este creatorul răului. El 
este lumină, dar are în stăpinirea Sa şi întunericul, ca lipsă a luminii.



a-1 lăuda Este cea mai grozavă mânie a Domnului. E o dovadă 
că cel păcătos a supărat pe Domnul îndeajuns, pentru a avea 
de suportat toată indiferenta Sa; şi de a nu mai fi judecat 
vrednic de pedepsele prin care El îndreaptă pe cei vinovaţi. 
„Păcătosul a supărat pe Domnul; întru mulţimea mâniei Luj 
Domnul nu Se va nelinişti pentru el”. Dumnezeu este foarte 
supărat când nu se mai nelinişteşte pentru cel păcătos; când 
pare să uite greşelile lui şi să nu dea nici o atenţie; când îl lasă 
să ajungă prin înşelătorii şi crime la bogăţii şi onoruri. Aceasta 
va fi mai ales soarta lui Antihrist, care va părea aşa de fericit, 
că oamenii îl vor lua chiar ca pe un dumnezeu. Dar ceea ce 
urmează ne arată până unde merge această mânie a lui 
Dumnezeu.

23. „Dumnezeu nu este înaintea ochilor lui, căile lui sunt 
spurcate în toată vremea” (v. 25). Cel care ştie în ce constă 
bucuria şi veselia sufletului, acela ştie cât este de nefericit să fii 
lipsit de lumina adevărului; pentru că oamenii privesc deja ca 
o nenorocire groaznică orbirea trupească ce ne lipseşte de 
lumina zilei. Cât de mare este deci pedeapsa celui care, prin 
progresul în crime, ajunge la punctul ca Dumnezeu să nu mai 
fie înaintea ochilor lui, şi căile lui să fie spurcate în toată vremea, 
adică gândurile şi planurile lui să fie necurate. „Judecăţile Sale 
lepădate de la privirea Sa”. Căci sufletul ce are conştiinţa 
greşelilor sale, şi care nu se simte lovit de nici o pedeapsă, 
crede că Dumnezeu nu îl judecă; şi, astfel, judecăţile lui 
Dumnezeu sunt îndepărtate privirii sale, orbire care este deja cea 
mai gravă condamnare. „Şi va birui asupra tuturor vrăjmaşilor 
lui”. într-adevăr, este vestit că Antihristul va domina peste toţi 
regii şi singur va împărăţii. Apostolul a spus la fel despre el: „Va 
stăpâni în Templul lui Dumnezeu şi se va înălţa deasupra a tot 
ceea ce este cinstit şi numit Dumnezeu” (Π Tes 2,4).

160



24. Lăsat poftelor inimii sale şi sortit să fie, in sfârşit, 
lovit de condamnare, ajunge totuşi, prin şiretlicurile sale 
criminale, la deşarta şi goala mărire şi la această stăpânire; 
iată de ce profetul adaugă: „Şi-a zis in inima sa: Numai prin 
crimă voi trece din neam în neam" (v. 26) adică: numele şi 
[enumele meu nu va ajunge din veacul de acum la veacurile ce 
urmează decât atât cât, prin şiretlicurile criminale, voi fi dobândit
o putere aşa de mare că posteritatea să nu o poată trece sub 
tjcere. Căci un suflet pierdut de vicii, lipsit de orice virtute şi 
străin luminii dreptăţii nu se teme de a-şi croi prin şiretlicuri 
criminale un drum care să-l ducă la un renume aşa de durabil 
pentru a fi faimos in generaţiile următoare. Cei care nu pot fi 
cunoscuţi intr-o lumină favorabilă năzuiesc ca ceilalţi să vor
bească despre ei, chiar de rău, pentru ca numele lor să se 
răspândească până departe. Astfel interpretez eu acest para
graf: Numai prin rău voi trece din neam in neam.

Mai putem să îl luăm in acest sens, că un suflet mândru şi 
plin de greşeală şi-ar imagina să nu poată trece din această 
generaţie muritoare la generaţia veşnică decât prin mijloace 
criminale. Este mărturia dată împotriva lui Simon29 care a crezut 
că poate să dobândească cerul prin şiretlicuri vinovate şi să 
treacă cu ajutorul magiei din generaţia omenească la cea divină. 
Ce ar fi deci uimitor în aceea că Antihrist, acest om al păcatului, 
care trebuie să pună vârf la toată necredinţa şi ticăloşia tuturor 
profeţilor falşi şi să împlinească minuni uimitoare şi să înşele 
chiar pe cei aleşi, dacă ar fi posibil, îşi zice în inima sa: „Numai 
prin rele voi trece din generaţie în generaţie”.

25. „Gura lui este plină de blesteme, de amărăciuni şi 
înşelăciuni” (v. 27). Este, într-adevăr, o blasfemie îngrozitoare

s Fapte 8,9-24; Simon Magul cere prin bani Apostolilor darul Duhului 
Sffint.



să pretinzi să dobândeşti cerul prin mijloace atât de rele şi sj 
strângi astfel de merite pentru a lua loc în locuinţele sau corturile 
cele veşnice. Dar gura lui este, într-adevăr, plină de blestem· 
căci această dorinţă nu va avea nici un efect şi va fi doar pentru 
pierderea sa în gura care a îndrăznit să-şi promită astfel aceste 
bunuri prin amărăciune şi înşelăciune, adică prin violenţă şi 
vicleşugurile cu ajutorul cărora atrage mulţimea de partea sa.

„Sub limba lui sunt munca şi durerea”. Nimic cu mai multă 
trudă decât nedreptatea şi necredinţa. Durerea urmează acestei 
munci, fiindcă nu este doar fără roadă, ci mortală. Munca şi 
durerea se referă la ceea ce Antihristul va zice în inima sa: 
„Numai prin rău voi trece din neam în neam”. Asemenea este 
scris apoi „sub limba sa”, şi nu pe limba sa, căci se va deda în 
tăcere acestor gânduri vinovate şi va avea înaintea oamenilor 
un alt limbaj, pentru a păream ochii lor drept şi bun şi fiu al lui 
Dumnezeu

26. „Se aşază la pândă cu cei bogaţi”, (v. 28). Cu care 
bogaţi de nu cu cei pe care el îi va fi copleşit de bunurile 
acestei lumi? Şi, dacă s-a spus că stă la pândă cu ei, este 
fiindcă, pentru a înşela oamenii, va expune ochilor lor cu 
ostentaţie falsa fericire a acestor bogaţi. Cei care, în dorinţele 
lor corupte, vor aspira să li se asemene şi nu vor băga în 
seamă bunurile veşnice, vor cădea în plasele lor. „Ca să 
omoare pe cel nevinovat în locuri ascunse”. „în locuri 
ascunse”, adică acolo unde nu este uşor să distingi ceea ce 
trebuie să doreşti şi ce trebuie să eviţi. A ucide un nevinovat 
înseamnă a face din nevinovat un vinovat.

27. „Ochii lui sunt aţintiţi asupra celui sărac” (v. 28). 
Intr-adevăr, el va prigoni mai ales pe cei drepţi, despre care 
s-a spus: „Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia 
Cerurilor” (Mt 5,3). „Va pune capcane secrete, ca şi leul în
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vizuina sa”30. Profetul numeşte leu în vizuina sa pe cel care 
lucrează cu violenţă şi prin şiretenie.

Prima persecuţie tocmită împotriva Bisericii a fost violentă 
fiindcă se căzneau, prin exilări, torturi şi masacre să-i 
constrângă pe creştini să jertfească idolilor. A doua persecuţie 
foloseşte înşelăciunea; este ceea ce acum urzesc ereticii, oricare 
ar fi ei, şi falşii fraţi. Rămâne a treia care va fi stârnită de 
Antihrist şi care va fi cea mai periculoasă dintre toate, fiindcă 
va pune în lucru, dintr-o dată, violenţa şi înşelăciunea. Va folosi 
violenţa asuprind şi înşelăciunea făcând miracole. La violenţă 
se referă cuvântul „leul”, şi la înşelăciune „în vizuina sa”. Şi 
aceleaşi preziceri sunt repetate doar într-o ordine diferită: „Va 
pune capcane, zice profetul, pentru a răpi pe cel sărac”, cuvinte 
care profeţesc înşelăciunea „să ridice pe cel sărac atrăgându-1 
la el”, cuvinte care vestesc violenţa. Căci cuvintele „atrăgându-1 
la el” arată suferinţele pe care le va aplica să le suporte celor 
care vor fi înhăţaţi, aducându-i la el.

28  . Cele două fraze care urmează au încă acelaşi înţeles: 
Ji va umili în cursa lui”; iată şiretenia: „va clătina şi va cădea 
pe când va stăpâni asupra celor săraci” (v. 10), iată violenţa. 
Cursa reprezintă capcanele; stăpânirea arată în mod clar 
teroarea. Profetul zice îndreptăţit: „II va umili în capcana sa”. 
De fapt, când Antihrist va fi început să facă minunile sale, cu 
cât vor părea mai minunate oamenilor, cu atât mai mult sfinţii 
ce vor trăi în vremea aceea vor fi dispreţuiţi şi priviţi ca de 
nimic; căci el va părea să depăşească prin minunile sale pe cei 
care îi vor rezista pentru dragostea de dreptate şi nevinovăţie. 
Dar „va clătina şi va face să cadă când va stăpâni pe cei 
săraci”, adică pe când va face să sufere mii de chinuri pe 
slujitorii lui Dumnezeu care îi vor rezista.

î0 al doilea comentariu la Psalmul 29.



29 . Dar de ce îl vom vedea clătinându-se şi căzând? 
„Pentru că a zis în inima lui: Dumnezeu a uitat, a întors ochi 
Săi ca să nu vadă nimic până în sfârşit” ( v. 31). Iată cea ma 
tristă prăbuşire şi cea mai jalnică cădere! Astfel, sufletul 
omenesc crede că prosperă în nedreptate şi că scapă de orice 
pedeapsă, în timp ce este lovit de orbire şi menit celei mai 
mari răzbunări care U va aştepta la ceasul său. Aceasta exprimă 
profetul acum: „Scoală-te, Doamne Dumnezeule, striga el, şi 
ridică mâna Ta!” (v. 32), anume: arată puterea Ta. Mai înainte 
spusese: „Scoală-Te, Doamne, pentru ca omul să nu biruie 
asupra Ta, toate neamurile să fie judecate înaintea Ta”, adică 
în taina unde Dumnezeu singur poate vedea. Este ceea ce se 
face în momentul în care cei necredincioşi au ajuns, după 
judecata oamenilor, la culmea fericirii. Un legislator le-a fost 
dăruit aşa cum l-au meritat, despre care este spus: „Doamne, 
pune peste ei un judecător, pentru ca popoarele să ştie că nu 
sunt decât oameni”. Dar acum, după această pedeapsă tainici, 
şi răzbunare ascunsă, profetul strigă: „Scoală-Te, Doamne 
Dumnezeule, şi ridică mâna Ta!”, nu în secret, ci în toati 
strălucirea slavei Tale. „Nu uita pe sărac până în sfârşit”, 
după cum gândesc necredincioşii care zic: „Dumnezeu a uitat, 
a întors ochii Săi, pentru ca să nu vadă nimic până în sfârşit”.

Aceia pretind că Dumnezeu nu vede nimic până în sfârşit 
care susţin că Dumnezeu nu se ocupă de lucruri omeneşti şi 
pământeşti. Pământul, este de fapt, ca şi sfârşitul lucrurilor, 
fiindcă este ultimul element pe care oamenii suferă dureri 
minunat rânduite de Dumnezeu; dar nu pot să disceamă 
rânduiala ce aparţine în principal tainelor Fiului. Biserica ce 
suferă în vremurile acestea, ca şi corabia în mij locul valurilor 
şi a furtunilor, provoacă pe Domnul, ca şi cum ar fi adormit, 
pentru a porunci vânturilor şi liniştea să restabilească. Ii zice



deci Lui: „Scoală-Te, Doamne Dumnezeule, şi ridică mâna 
Ţa, nu uita pe săracii Tăi până in sfârşit!”.

30 . De aceea, la gândul acestei Judecăţi obşteşti a lui 
Dumnezeu, cei drepţi strigă plini de bucurie: pentru ce a mâniat 
cel necredincios pe Dumnezeu?”(v. 33). Deoarece şi-a găsit 
fericirea în răul pe care l-a făcut! Fiindcă şi-a zis în inima sa: 
Dumnezeu nu va cerceta greşelile mele”. Vin apoi cuvintele: 
Vezi, că Tu priveşti osteneala şi mânia, pentru a le lua în mâinile 

Tale” (v. 34). Acest paragraf cere să fie spus ironic, căci astfel 
devine neclar. Iată deci ce îşi zic necredincioşii în inima lor:
, Dumnezeu nu va cerceta geşelile mele”, ca şi cum Dumnezeu 
ar privi truda şi mânia, cărora s-ar deda pentru a le face să 
cadă în mâinile Sale, anume ca şi cum Dumnezeu temându-Se 
să sufere şi să se enerveze, i-ar cruţa de teamă ca pedeapsa 
lor să nu îl coste prea mult, sau ca frământările mâniei să nu 
îi tulbure odihna. Astfel se întâmplă adesea oamenilor să 
renunţe la răzbunare pentru a evita încurcătura sau ura.

31. „Cel sărac se lasă în grija Ta” (Ib). De fapt, el s-a 
făcut sărac, adică a făcut să dispară bunurile vremelnice ale 
acestei lumi, pentru ca Tu singur să-i fii nădejdea. „Voi veni în 
ajutorul orfanului”, adică acelui pentru care nu mai există lumea 
care îi era tată şi care îl născuse după trup, încât să poată zice: 
„Lumea este răstignită pentru mine, cum sunt şi eu răstignit 
pentru lume” (Gal 6,14). Dumnezeu devine un Tată pentru 
astfel de orfani, şi Domnul învaţă pe ucenicii Săi să devină 
astfel, când le zice:, Jiu daţi nimănui pe pământ numele Tată' 
(Mt 25,9). El însuşi le-a dat primul exemplu, întrebând: „Cine 
este mama Mea? Şi care sunt fraţii Mei?” (Mt 12,48).

De aici, câţiva eretici foarte periculoşi (manihei) vor să 
conchidă că n-a avut deloc mamă, şi nu văd că urmarea acestor 
cuvinte, dacă ar fi atenţi, ar fi că ucenicii lor nu ar fi avut părinţi.



Căci cel ce a zis: „Cine este mama Mea? ”, a zis şi ucenicilor 
Săi, învăţându-i: „Nu daţi nimănui pe pământ numele de Tată'

32. „Zdrobeşte braţul celui păcătos şi a celui rău” (v 
35); aici este vorba despre cel de care profetul zicea mai sus· 
„Va stăpâni peste toţi vrăjmaşi săi” (Ib 35). Prin braţul său el 
înţelege puterea sa, căreia îi este opusă puterea lui Hristos 
despre Care este spus: „Scoală-Te, Doamne Dumnezeule 
ridică mâna Ta” (v. 32). „Domnul va cerceta păcatul său şi cel 
vinovat nu se va mai găsi” (v. 35). Şi acela, din cauza păcatului 
său, adică cel care va ii judecat de greşelile sale, şi că pe 
motivul greşelilor sale va pieri. Asemenea, ce este uimitor ca 
profetul să adauge apoi: „Domnul va împărăţi în veac şi în 
veacul veacului. Neamuri, veţi dispărea din pământul Său?” 
Prin neamuri el înţelege pe păcătoşi şi pe cei necredincioşi.

33. „Dumnezeu a auzit dorinţa săracilor” (v. 37), dorinţa 
care îi mistuia, în timp ce, în mijlocul neliniştilor şi tulburărilor 
acestei lumi, ei năzuiau la ziua Domnului. „Urechea Ta auzit 
râvna inimii lor”(Ib). Este pregătirea inimii pe care o cântă 
profetul într-un alt psalm: „ Gata este inima mea, Doamne, 
gata este inima mea” (Ps 56,8) şi despre care Apostolul a zis: 
„Dacă nădăjduim ceea ce nu vedem încă, aşteptăm prin 
răbdare ” (Rom 8,25). Prin urechea lui Dumnezeu este drept 
să înţelegem nu un mădular trupesc, ci puterea prin care El ne 
aude. Este la fel cu toate mădularele lui Dumnezeu numite în 
psalmi: pentru noi acestea sunt mădulare văzute şi trupeşti, 
pentru Dumnezeu sunt puterile prin care lucrează. Să înţelegem 
această idee, pentru a nu o repeta deseori. Căci noi nu putem 
să gândim că Dumnezeu aude prin mijlocirea unui organ 
trupesc, nu sunetele vocii, ci pregătirea unei inimi.

„Va face dreptate orfanului şi celui smerit” (v. 38), adică 
celui ce nu este nici potrivit acestui veac, nici orgolios. Altceva 
este să judeci pe orfan, altceva să-i faci dreptate. Să judeci
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pg orfan înseamnă să îl osândeşti; să-i faci dreptate celui orfan 
ţnseamnă a pronunţa o judecată în favoarea sa. „Pentru ca 
omul să nu încerce, pe viitor, să se înalţe pe pământ” (Ib.) 
Este vorba aici de cei care sunt numiţi oameni şi despre care 
profetul a zis: „Doamne, pune peste ei un legiuitor, pentru ca 
neamurile să ştie că oameni sunt” (v. 21). Dar judecătorul 
care va fî aşezat peste ei nu va fi decât un om, şi despre el s-a 
spus: „Pentru ca omul să nu încerce pe viitor să se înalţe pe 
pământ „Pe viitor ”, adică atunci când Fiul Omului va fi
venit să aducă şi să facă dreptate orfanului, care s-a dezbrăcat 
de omul cel vechi şi se arată ca şi Tatăl Său.

35. După tainele Fiului, despre care s-a vorbit mult în 
acest psalm, vor veni faptele publice, despre care s-au spus 
iarăşi câteva cuvinte de la sfârşitul aceluiaşi psalm. Dar întregul 
psalm are pus ca titlu ceea ce face principalul său obiect. Chiar 
ziua venirii Domnului pare a fi socotită printre Tainele Fiului, 
deşi prezenţa Domnului trebuie să fie arătată. S-a spus despre 
această zi că nimeni nu o cunoaşte, nici îngerii, nici Puterile, 
nici Fiul Omului31. Oare ce este mai tainic decât ceea ce zicem 
că este ascuns chiar judecătorului, nu în ce priveşte cunoştinţa 
faptului, ci puterea de a o descoperi?

Dar prin tainele Fiului, dacă cineva vrea să înţeleagă, nu 
tainele Fiului lui Dumnezeu, ci cele ale fiului lui David, căruia 
toată Psaltirea îi este atribuită (căci toţi psalmii sunt numiţi 
Psalmi ai lui David), să asculte cuvintele adresate Domnului: 
„Miluieşte-mă, Fiul lui David!” (Mt 20,30). Astfel încât va 
înţelege că este încă vorba de acelaşi Domn Iisus Hristos, ale 
Cărui taine sunt vestite în titlul psalmului. Şi îngerul a zis deque 
El: „Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl Său” (Lc 1,3).

JIM t24,36.
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Şi această interpretare nu este contrazisă de pasajul in care 
Domnul nostru pune iudeilor întrebarea: „Dacă Hristos este 
fiul lui David, cum David II numeşte în duh Domnul sau pig, 
cuvintele: „Domnul a zis Domnului meu.' Şezi de-a dreapta 
mea până voi face pe vrăjmaşii tăi drept aşternut 
picioarelor? " (Mt 22,44; Ps 109,1). Căci această întrebare 
este adresată oamenilor puţin învăţaţi, care, deşi nădăjduiau 
in venirea lui Hristos, nu II aşteptau totuşi ca pe un om şi nu ca 
fiind Puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu. El învaţă, prin 
aceasta, credinţa cea mai adevărată şi curată, pe de o parte ci 
este Domnul rege al lui David în sensul că, este Cuvântul cel 
veşnic32, Dumnezeu cu Dumnezeu prin care toate lucrurile au 
fost făcute, şi, pe de altă parte, că este fiul lui David, în sensul 
că S-a născut, după trup din neamul lui David33. Intr-adevir, 
nu zice: Hristos nu este fiu l lui David, ci zice: „dacă deja îl 
priviţi ca fiu al său, învăţaţi şi cum este Domnul său, nu vă 
mulţumiţi să priviţi pe Hristos ca Fiu al Omului, fiindcă este 
fiul lui David”, ignorând că El este Fiul lui Dumnezeu, căci 
este astfel Domnul lui David.

32 In. 1,1
33Rom.l,3
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Comentariu 
la f  salinul al X-lta

Trezia 
şi Eiserica adevărată





1 Acest titlu nu are nevoie să fie lămurit din nou. Am zis 
deja suficient ce înseamnă cuvintele: „Pentru sfârşit ”. Vedeţi 
chiar textul psalmului. Mi se pare că îl putem opune ereticilor1 
ca^ amintind şi exagerând greşelile mai multora care sunt in 
Biserică (ca şi cum în rândul lor toţi sau cel puţin cea mai 
mare parte ar fi drepţi), se silesc să ne abată şi să ne smulgă 
din sânul Bisericii, singura noastră adevărată mamă. Pentru 
aceea şi afirmă că Hristos este cu ei şi ne invită, printr-un fel 
de râvnă pioasă, să trecem cu ei şi să ne apropiem astfel de 
Hristos, pe Care, zic ei în mod mincinos, îl posedă.

Or, este cunoscut că, in profeţii, printre numeroasele nume 
simbolice date lui Hristos, figurează cel de „Munte”. De aceea, 
trebuie să răspundem acestor eretici prin cuvintele: „îmi pun 
nădejdea în Domul; cum ziceţi voi sufletului meu: treci peste 
munţi ca o pasăre?” (v. 1). Nu cunosc decât un Munte în 
Care mi-am pus nădejdea; cum îmi ziceţi să trec la voi, ca şi 
cum ar fi mai mulţi Hristoşi? Sau, dacă vă luaţi din orgoliu 
nume de munte, fără îndoială eu trebuie să fiu pasărea cu 
aripi armate de puterile şi poruncile lui Dumnezeu, dar aceste 
puteri şi precepte îmi interzic să zbor spre munţii voştri şi să 
îmi pun nădejdea în oameni mândri. Am un locaş unde să mă

1 Este vorba de donatişti. Această sectă creştină apare în Africa la 
începutul anilor 300 şi atinge apogeul chiar în timpul episcopatului 
lui Augustin, dispărând definitiv în secolul al VII-lea. Iată câteva 
trăsături: între Biserică şi lume există o opoziţie insurmontabilă, orice 
contact cu puterea politică distruge şi pătează Biserica; apoi Biserica 
nu poate accepta în sânul ei slujitori îndoielnici moral, nevrednici, 
deoarece validitatea Tainelor depinde de statutul moral al săvârşito- 
rului. Pentru că Tainele Bisericii Universale erau săvârşite de slujitori 
imorali, deci nerecunoscute ca valide, toţi credincioşii acestei Biserici 
trebuiau rebotezaţi pentru a se putea mântui.
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odihnesc, pentru că nădejdea mea este în Domnul. Pasăre» 
de fapt, îşi găseşte lăcaş2 şi Dumnezeu S-a fâcut scăpai» 
săracului3. Să spunem, deci, cu toată încrederea, de teamă a 
pierdem pe Hristos căutând la eretici: „îmi pun nădejdea in 
Domnul, cum ziceţi voi sufletului meu: treci peste munţi cao 
pasăre?”.

2. „Căci iată că păcătoşii şi-au întins arcul şi au pregătit 
săgeţile în tolbă, pentru a le arunca, în nopţile lipsite de lumina 
lunii, asupra oamenilor drepţi la inimă” (v. 2). Acestea sunt 
groaznicele ameninţări pe care ni le fac aceşti oameni vorbind 
de păcătoşi, pentru ca noi să trecem în rândul lor, ca şi cum ei 
ar fi adevăraţii drepţi. „Iată, zic ei, că păcătoşii şi-au întins 
arcul”, Scripturile, fără îndoială, pe care le interpretează într-un 
mod trupesc şi de unde scot sentinţe pline de otravă pentru a 
le arunca asupra noastră. „Şi-au pregătit săgeţile în tolbă”, 
sunt cuvintele pe care le-au pregătit în taina inimi lor şi pe care 
vor să le lanseze cu ajutorul autorităţii Scripturilor. „Pentru a 
le aruncam nopţile lipsite de lumina lunii asupra celor drepţi la 
inimă”. Adică nădăjduiesc că lumina Bisericii se va întuneca 
din pricina mulţimii oamenilor ignoranţi şi trupeşti, iar ei nu vor 
putea să fie recunoscuţi ca vinovaţi de greşeală, şi că, atunci 
vor corupe obiceiurile bune prin cuvintele lor vătămătoare*. 
Dar tuturor acestor ameninţări ajunge să răspundem: „îmi pun 
nădejdea în Domnul ”.

3. îmi amintesc că am promis3 să arăt, vorbind de acest 
psalm, că luna era privită, pe bună dreptate, ca imagine a 
Bisericii. Există asupra lunii doua păreri posibile; dar care este

2P s83 ,3.
3Ps9,10.
4 Π Cor 15,33
5 în comentariul laPs 8,9.
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ceâ bună e foarte dificil, dacă nu cu totul imposibil dc ştiut, 
pg fapt, când căutăm origine luminii lunii, unii răspund că ea 

propria sa lumină, dar că globul ei este pe jumătate luminos 
ή pe jumătate întunecat; însă, în timp ce ea se mişcă în cercul 
« întoarce puţin câte puţin spre pământ partea ei luminoasă, 
fo felul de a fi văzută de noi, şi, prin urmare, ne apare mai întâi 
s u b  forma de corn.

Dacă, într-adevăr, luaţi o minge pe jumătate albă şi pe 
jumătate neagră, când aveţi înaintea ochilor partea neagră, nu 
observaţi nimic din partea albă. Dacă începeţi să întoarceţi 
partea albă înspre ochii voştri, şi să faceţi aceasta lent, o veţi 
vedea, mai întâi, în formă de com, apoi, se va mări puţin câte 
puţin, până ce jumătatea albă va fi înaintea ochilor voştri şi 
jumătatea neagră va fi dispărut în întregime. Continuaţi aceeaşi 
mişcare şi, curând, partea neagră reapare, şi cea albă se mic
şorează; din nou nu rămâne mai mult ca un com şi, în sfârşit, 
dispare în întregime, şi ochiul nu mai zăreşte decât partea întu
necată. Astfel, zicem, este luna a cărei lumină se va mări până 
în a cincisprezecea zi şi diminua până la a treizecea, redusă 
mai întâi la un corn şi, în sfârşit, dispărând cu totul.

După această părere, luna reprezintă în mod simbolic 
Biserica, fiindcă Biserica este în întregime luminoasă din punct 
de vedere spiritual şi întunecată în ceea ce este trupesc. Câteo
dată partea spirituală străluceşte ochilor oamenilor prin fapte 
bune, şi câteodată este ascunsă în adâncul conştiinţei şi nu 
este cunoscută decât de Dumnezeu, deoarece doar trupul 
apare oamenilor. Este ceea ce se întâmplă când ne rugăm din 
inimă şi părem că nu facem nimic, fiindcă harul ne îndeamnă 
să ne înălţăm inimile spre Dumnezeu, neglijând pământul.

O a doua părere este că luna nu are propria sa lumină şi 
primeşte lumina de la soare. Când se apropie de el, ne prezintă
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o parte din ea care nu mai este luminoasă, astfel încât nu vedea 
m ea nici o lumină. Când începe, dimpotrivă, să se îndepărte» 
de soare, arată pământului partea sa strălucitoare şi, mai întâi 
are, prin urmare, forma unui com, până ce, în a cincisprezecea 
zi este cu totul în partea opusă soarelui. (Căci atunci ea răsare 
la asfinţitul soarelui, astfel încât, după cum s-a observat, soarele 
asfinţind, dacă ne întoarcem spre est, în clipa când soarele a 
dispărut, se observă luna răsărind.) Dar, apoi, când luna, 
urmându-şi cursul, începe să se apropie de soare, îşi întoarce 
puţin câte puţin spre noi partea sa întunecoasă, până ce îşi 
reia forma de com şi încetează în întregime să apară, ceea ce 
se întâmplă când partea ei strălucitoare este îndreptată în sus, 
spre cer, şi partea pe care razele soarelui nu pot cădea este 
întoarsă spre pământ.

Urmând cea de-a doua părere, luna rămâne încă simbolul 
Bisericii, fiindcă aceasta nu are propria lumină şi este luminată 
de Fiul Unic al lui Dumnezeu, Care, în multe locuri ale Sfintei 
Scripturi, a primit în mod simbolic numele de Soare. Şi anumiţi 
eretici, neştiind sau neputând să înţeleagă acest sens mistic*, 
se silesc să atragă gândirea celor simpli doar asupra acestui 
soare material şi vizibil ce este lumina comună a trupurilor 
omeneşti şi a muştelor. Reuşesc, într-adevăr, să seducă pe 
câte unii care nu pot vedea în suflet lumina adevărului şi nu vor

6 Este vorba despre manihei, pe care Fericitul Augustin, în Despre 
Geneza contra maniheilor, cartea I, cap. 3 şi cartea a II-a, cap. 2S, îi 
prezintă ca adorând soarele, şi în Despre obiceiurile maniheilor, 
cap. 8,4,13 ca plecând genunchii înaintea lui. Apoi, în Despre erezii, 
spune cum aceştia îi adresează rugăciuni întorcându-se cu fa(a spre 
el. Din adept al acestei secte, Augustin devine cel mai redutabil 
combatant al ei. întemeiată de profetul Mani, în jurul anului 275, 
aceasta are doctrină principală dualismul: existenţa a două principii 
diametral opuse, permanent în luptă.
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gse mulţumească cu simpla credinţă ortodoxă7; şi totuşi, această 
credinţă este singura mântuire a celor mici, este singurul lapte ce 
întăreşte şi perniţe să primim apoi o hrană mai tare.

Oricare ar fi aceea din cele două păreri unde se găseşte 
adevărul, luna este, evident, simbolul potrivit al Bisericii. Dacă 
acum nu are sau voinţa sau răgazul sau capacitatea de a-şi 
pregăti mintea asupra acestor întrebări obscure, mai mult 
stânjenitoare decât folositoare, ajunge să priveşti luna cu 
acelaşi ochi ca poporul obişnuit, fără a căuta să pătrunzi cauzele 
misterioase ale diferitelor sale faze, şi să recunoşti, ca toată 
lumea, că are creşterea, deplinătatea şi descreşterea sa. Şi 
ajunge ca ea să nu-şi piardă lumina decât pentru a şi-o relua, 
pentru ca, chiar mulţimea neştiutoare să recunoască imaginea 
Bisericii, în care credem în învierea morţilor8.

4. Trebuie acum să căutăm ceea ce înseamnă în acest 
psalm cuvintele: „Nopţile lipsite de lumina lunii”, timp în care 
cei păcătoşi se pregătesc să arunce săgeţile lor asupra oame
nilor cu inima dreaptă.

Lumina lunii poate, într-adevăr, să lipsească în mai multe 
feluri: când acest astru este la sfârşitul ciclului său lunar, când 
lumina sa este oprită de un nor, sau când este eclipsă în clipă 
de lună plină. Or, putem spune, mai întâi, despre persecutorii 
martirilor că au vrut să-şi arunce săgeţile asupra celor drepţi 
în timp ce luna nu-şi răspândea deloc lumina. Şi, într-adevăr, 
Biserica fiind atunci in primele sale zile nu răspândea încă o 
lumină mare pe pământ şi nu risipise întunecimile superstiţiilor 
păgâne. Apoi luna, adică Biserica, atunci nu putea fi văzută în

1 A se vedea distincţia de termeni pe care am ficut-o în comentariul la 
Psalmul al cincilea, paragraful 3
' Frumoasă comparaţie: ca şi luna, omul are o creştere, o desăvârşire 
şi apoi o înviere în Hristos, toate acestea împlinindu-se în Biserică.
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strălucirea sa, din cauza norilor ce acopereau pământul şi ̂  
erau, să zicem aşa, formaţi din blestemele şi calomniile celor 
care defăimau numele creştinesc. In sfârşit, moartea muce
nicilor şi torentele de sânge răspândite făceau că luna, întune
cată ca in momentul unei eclipse, nu mai arăta decât o faţj 
sângerândă, ceea ce abătea pe cei slabi să mărturisească nu
mele creştinesc; şi, în mijlocul acestei terori, păcătoşii aruncau 
cuvintele lor viclene şi pângăririle pentru a perverti chiar şi pe 
cei drepţi.

Putem să spunem acelaşi lucru despre păcătoşii pe care 
îi cuprinde Biserica şi care, prinzând prilejul unui timp lipsit de 
lumina lunii, au comis mulţime de greşeli9 pe care ereticii ni le 
reproşează acum ca să ne acopere de necinste, deşi îi acuzăm 
pe partizanii lor de a le fi fost autori. Dar, oricum s-ar fi petrecut
lucrurile în acest timp în întunecime, acum că numele de ortodox 
este răspândit şi vestit în toată lumea, pentru ce m-aş tulbura 
pentru lucrurile care îmi sunt necunoscute?

„Nădăjduiesc deci în Domnul” şi nu ascult pe cei ce zic 
sufletului meu: „Treci peste munţi ca o pasăre. Căci, iată, 
păcătoşii au întins arcul lor pentru a străpunge cu săgeţile, în 
timpul nopţii lipsite de lumina lunii, pe cei drepţi” (v. 1-2). Sau 
dacă păcătoşii pretind că luna se întunecă fiindcă ei ar vrea să 
arunce bănuieli asupra adevăratei Biserici ortodoxe şi să o 
acuze de păcatele atâtor oameni trupeşti pe care ea îi cuprinde, 
ce contează pentru cel care zice, într-adevăr: „îmi pun nădej
dea în Domnul”. Prin aceste cuvinte, el arată că este grâul

9 Se face aluzie aici la trădările comise în timpul nenorocirilor perse
cuţiei, şi reproşate în mod calomnios credincioşilor Bisericii adevărate, 
de către donatişti; în timp ce s-a demonstrat de arhivele oraşului ci 
foştii donatişti au dat persecutorilor Sfintele Scripturi şi sfintele vase, 
aşa cum scrie Augustin în scrisorile 76,2 şi 105,2.
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Domnului şi, până la vremea când vântul îl va separa de paie, 
jj suportă cu răbdare.

5. „îmi pun deci nădejdea în Domnul” (v. 1). Să se 
gamă cei care îşi pun nădejdea în om şi care nu pot tăgădui 
că aparţin partidei celui pe al cărui păr alb se jură10. Când, de 
altfel, îi întrebăm în conversaţie cărei comunităţi aparţin, nu 
pot fi recunoscuţi pentru ceea ce sunt dacă nu zic că sunt din 
partida acestui om. Ziceţi, ce fac ei, când amintim nenumăratele 
păcate şi crime zilnice ale celor de care este plină această 
societate. Pot răspunde ei: „îmi pun nădejdea în Domnul; cum 
ziceţi voi sufletului meu: treci peste munte ca o pasăre?’ (v. 1). 
Căci nu îşi pun nădejdea în Domnul cei ce susţin că tainele nu 
sunt sfinte, decât atâta vreme cât sunt administrate de oameni 
sfinţi11.

De asemenea, când îi întrebăm care sunt sfinţii, se ruşi
nează să răspundă: Noi suntem. Or, dacă ei nu se ruşinează 
să zică, aceia care îi aud roşesc pentru ei. Ei obligă pe cei 
care primesc tainele să îşi pună nădejdea lor într-un om căruia 
nu îi pot vedea inima. Şi totuşi: „Blestemat ce] ce îşi pune 
nădejdea sa în om” (Ier 17,1). Căci ce înseamnă a zice: Ceea 
ce eu dau este sfânt dacă nu: Puneţi în mine nădejdea 
voastră? Dar ce este dacă nu eşti sfânt? Arată-mi inima! Dacă 
nu poţi, cum voi vedea eu că eşti sfânt? Ziceţi cu Scriptura: „îi 
veţi cunoaşte prin faptele lor'’ (Mt 7,16).

Văd, într-adevăr, lucruri minunate. Văd în toate zilele 
violenţele Circoncellionilor12; le văd în purtarea episcopilor 
lor şi a preoţilor, fugind ici şi colo şi dând numele lui Israel

10 Donatiştii se jurau pe p&rul alb al lui Donat
" poziţie donatişti amintită mai sus
l! Bandele lor se dădeau la cruzimi de tot felul: biteau cu ciomegele, 
vărsau apă de var şi oţet în ochii credincioşilor Bisericii Universale; 
Însuşi Augustin a fost batjocorit şi ameninţat cu moartea



groaznicelor bastoane cu care sunt înarmaţi13; toate aceste 
lucruri oamenii timpului nostru le văd şi le suferă în fiecare a. 
în ceea ce priveşte timpul lui Macarie14, pe care ereticii ni-j 
reproşează, cel mai mare număr nu l-a văzut şi nimeni acum 
nu Π vede; şi tot ortodoxul care ar fi fost martor a putut spune, 
dacă dorea să fie slujitorul lui Dumnezeu: „îmi pun nădejdea 
in Domnul”. Acela zice la fel astăzi la vederea lucrurilor pe 
care le deplânge în Biserică, acela care se simte încă dus în 
mijlocul apelor în aceste plase pline de peşti buni şi peşti 
răi13,până ce ajungem la ţărmul mării, locul de separare între 
cei buni şi cei răi.

Care ar fi, dimpotrivă, răspunsul lor, dacă unul din cei pe 
care ei îl botează le-ar adresa cuvintele: Pentru ce mă sileşti 
la incertitudine, nesiguranţă şi îngâmfare? Căci daci 
meritul aparţine celui care dă şi celui care primeşte, lui 
Dumnezeu care dă şi conştiinţei mele care primeşte, cel 
puţin eu cunosc şi bunătatea lui Dumnezeu şi sinceritatea 
conştiinţei mele. Pentru ce să interveniţi voi aici, voi, 
asupra cărora nu pot avea nici o siguranţă? Lăsafi-mă să 
zic: „îmi pun nădejdea în Domnul”. Căci dacă o pun în voi 
cum să fii sigur că voi nu aţi păcătuit chiar în această noapte?

Dar, în sfârşit, dacă vreţi să cred cuvântului vostru, îmi 
este posibil să merg dincolo? Cum deci să mă încred în cei cu 
care voi aţi vorbit ieri, cu care vorbiţi astăzi sau o veţi face 
mâine, şi să fiu sigur că ei nu au făcut rău în timpul acestor trei

13 Bastoanele lor purtau numele de Israel
14 Macarie, în timpul ciruia donatiştii se plângeau de a fi fost crunt 
persecutaţi de credincioşii Bisericii Universale, a fost, în jurul anului 
348, trimis de Constant spre a alina suferinţa celor săraci şi a întoarce 
pe schismatici la credinţa adevărată. Despre acestea a se vedea scri
soarea 44 a lui Augustin.
15Mtl3,47.
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zile? Ş>. dacă ceea ce ignorăm nu pătează nici pe voi nici pe 
mine, de ce rebotezaţi pe cei care nu au cunoscut nici timpurile 
gjdării, nici pe cele ale lui Macarie pe care voi ni le reproşaţi? 
Pentru ce aveţi îndrăzneală de a reboteza creştini veniţi din 
Mesopotamia care niciodată nu au auzit vorbindu-se despre 
Cecilianus16 şi Donat17, şi cum îndrăzniţi să negaţi că ei sunt 
creştini? Dar, dacă sunt pătaţi de păcate de care sunt străini şi 
pe care nu le cunosc chiar, voi sunteţi cu siguranţă încărcaţi 
de toate greşelile ce se fac în fiecare zi în partida voastră, 
chiar fără ştirea voastră; şi veţi obiecta degeaba împotriva 
ortodocşilor constituirile împăraţilor, de vreme ce, în ceea ce 
vă priveşte, voi, simpli indivizi, pedepsiţi cu atâta violenţă cu 
ajutorul bâtelor şi flăcărilor. Iată până unde au căzut cei care, 
văzând păcătoşi în Biserica Ortodoxă, nu au putut spune: „îmi 
pun nădejdea în Domnul” şi şi-au pus nădejdea lor în om. Şi 
acest cuvânt l-ar spune cu siguranţă, dacă nu ar fi ceea ce sunt 
şi dacă n-ar fi ei înşişi aşa cum presupun cei de care ei s-au 
prefăcut că se despart în mândria lor profanatoare.

6 . Să zică deci sufletul ortodox: „îmi pun nădejdea în 
Domnul; cum ziceţi voi sufletului meu: Treci peste munţi ca o 
pasăre? Căci iată, păcătoşii şi-au întins arcul şi au pregătit 
săgeţile în tolbă, pentru a le arunca, în timpul nopţilor lipsite 
de lumina lunii, împotriva oamenilor drepţi”. încetând apoi să 
răspundă celor care îi vorbeau aşa, sufletul să adreseze

"  în anul 311 , imediat după moartea episcopului Mensurius, pe 
scaunul episcopal din Cartagina este ales pe furiş un colaborator al 
puterii p o litice , arhidiaconul Cecilianus. Date fiind antecedentele 
acestuia, episcopul Secundus de Tigisis îl depune din scaun, 
numindu-1 în  locul său pe Maiorinus.
17 Cel care dă numele mişcării, Donat, va fi succesorul lui Maiorinus 
la scaunul Cartaginei.



cuvântul Domnului şi să-I zică: „Căci ei au distrus lucrunfc 
Tale cele mai desăvârşite" (Ps. 10,4). Şi el să zică nu doar 
împotriva donatiştilor, ci împotriva tuturor ereticilor. Căci tai 
tot atât cât este în ei, au distrus lauda desăvârşită pe can 
Dumnezeu a pus-o în gura copiilor şi a celor care sug"; şj 
aceasta, agitând pe cei mici prin întrebări deşarte şi minuţioase 
şi oprindu-i să se hrănească cu laptele credinţei. Este ca şi 
cum am întreba sufletul acesta: Pentru ce aceşti oameni vi zic 
„Treceţi peste munţi ca o pasăre ?” Pentru ce cei care au 
întins arcul spre a arunca săgeţi în lipsa luminii lunii împotriva 
oamenilor drepţi vă înspăimântă, ameninţându-vă depăcătoşi! 
Şi sufletul răspunde: Dacă mă sperie, „aceasta pentru că au 
distrus cele mai desăvârşite lucruri ale Tale”, Dumnezeul meu! 
Dar în care Ioc de nu în adunările lor unde fac să piară prin 
otrăvurile lor, în loc să-i hrănească cu lapte, pe copiii care nu 
cunosc încă lumina interioară?

„Dar cel drept ce a făcut?” Dacă Macarie, dacă Ceci- 
lianus v-au ofensat, ce v-a făcut Hristos care a zis: „Vă dau 
pacea Mea, pacea Mea o las vouă” (In 14,27), pace pe care 
voi aţi încălcat-o prin discuţiile voastre criminale? Ce v-a făcut 
Hristos care a îndurat cu atâta răbdare pe cel ce II trăda, 
căruia i-a dat, ca şi celorlalţi Apostoli, Euharistia făcută pentru 
prima dată de propriile Sale mâini şi recomandată de propria 
Sa gură?19. Ce v-a făcut Hristos care a trimis cu ceilalţi 
Apostoli pentru a predica împărăţia Cerurilor20 pe acelaşi 
trădător pe care l-a numit diavol21 şi care, înainte de a-şi preda 
Stăpânul, nu fusese chiar credincios dăruitor din punga sa,

'* Ps 8,3.
19 Lc 22,19-21. 
“ Mt 10,5.
11 In 6,71.
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miluitor22, pentru a arăta că darurile lui Dumnezeu sunt dobân
dite de cei care le primesc cu credinţă, când chiar acela câruia 
j ̂  dau ar fi un alt Iuda?

7. „Domnul locuieşte în Templul Său cel sfânt” (v. 4). 
Trebuie să înţelegem aceste cuvinte în sensul Apostolului: 
„Templul lui Dumnezeu este sfânt, şi Acesta sunteţi voi. Şi 
oricine va strica Templul lui Dumnezeu, Dumnezeu îl va 
pierde” (I Cor 3,17). Or, acela strică Templul lui Dumne- 
2CU23, care strică unitatea. Căci nu rămâne lipit Capului24 de 
unde trupul întreg, unit şi legat25 prin membre între ele, fiecare 
potrivit cu funcţia care îi este proprie, îşi primeşte şi trage 
creşterea pentru a spori prin dragoste26. Domnul locuieşte în 
acest Templu sfânt care este al Său şi care este alcătuit din 
numeroasele sale mădulare, în care fiecare are slujba sa proprie 
şi pe care dragostea le reuneşte în acelaşi edificiu.

Templul este stricat de oricine se separă de adunarea27 
drept-credincioşilor în scopul de a se înălţa pe sine., Domnul 
locuieşte în Templul Său cel sfânt, Domnul are scaunul Său în 
cer” (v. 4). Dacă prin cer înţelegem pe cel drept, aşa cum 
prin pământ înţelegem pe cel păcătos căruia îi este zis: „Tu 
eşti pământ şi în pământ vei merge” (Gen. 3,19), cuvintele 
profetului: „Domnul este în Templul Său cel sânt” sunt repetate 
în următoarele: „Domnul are tronul Său în cer”.

8. „Ochii Lui sunt atenţi să privească pe cel sărac” (v. 4). 
Căci cel sărac s-a abandonat Lui. El a devenit scăpare săracului.

a In 12,6.
0 Se Înţelege cfi este vorba despre Biserici.
“ Col 2,19.
“Textul grecesc spune: άφης (contact).
“ Ef4,16.
27 Literal: societatea.



Asemenea, răzvrătirile, şi dezordinele ce au loc in mrejele ţ* 
care Dumnezeu le duce la mal28 şi care provoacă împotijy, 
noastă insultele ereticilor, spre pierderea lor şi pentru îndrept 
rea noastră, vin din partea oamenilor care refuză să fie sănicjj 
lui Iisus Hristos. Dar reuşesc ei să abată ochii lui Dumnezeu 
de deasupra celor ce vor să fie aceşti săraci? Nu, căci „ochii 
Săi privesc spre cel sărac”. Este de temut ca în mij locul mulţimii 
de bogaţi, să nu bage de seamă numărul mic de săraci pe 
care El îl păzeşte şi îl hrăneşte în sânul Bisericii Ortodoxe? 
Nu.

„Pleoapele Sale cercetează pe fiii oamenilor” (v. 4). Aici 
cred bucuros că prin „fiii oamenilor” putem înţelege pe cei 
care din omul cel vechi sunt înnoiţi prin credinţă. Intr-adevăr, 
ei sunt pregătiţi prin oarecare locuri obscure ale Scripturilor, 
comparabile ochilor închişi ai lui Dumnezeu, să se dedea 
cercetărilor; şi mai departe sunt luminaţi, prin alte locuri, cu 
un sens evident, comparabil ochilor deschişi ai lui Dumnezeu, 
pentru ca să fie umpluţi de bucurie. Această alternativă a 
sensului închis şi a sensului deschis, aşa de frecvente în Cărţile 
Sfinte, sunt ca pleoapele lui Dumnezeu care cercetează, adică 
încearcă pe fiii oamenilor, astfel că nu sunt obosiţi, ci pregătiţi 
prin obscuritatea anumitor lucruri şi că nu simt umflaţi29, ci 
întăriţi prin cunoştinţa pe care o au despre alte adevăruri.

9. „Domnul cercetează pe cel drept şi pe cel necredin
cios” (v. 5). Pentru ce deci să ne temem că necredincioşii nu 
ne vatămă cu ceva, dacă din întâmplare ei participă cu noi 
la taine fără sinceritatea inimii, de vreme ce Dumnezeu cer
cetează şi pe cel drept şi pe cel necredincios? „Dar pe cel ce 
iubeşte nedreptatea îl urăşte sufletul Său” (Ibid.), adică adeptul

28 MM 3,47
29 de mândrie
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nedreptăţi* nu vatămă pe cel ce crede în Dumnezeu şi care nu 
îşi pune nădejdea în om; nu îşi vatămă decât sufletul Său.

10. „Va face să plouă curse peste cei păcătoşi” (v. 6). 
Dacă prin nori trebuie să înţelegem profeţii în general, fie buni, 
fie răi (şi aceştia din urmă sunt, de asemenea, numiţi profeţi 
falşi)30, aceasta este rânduiala lui Dumnezeu asupra falşilor 
profeţit că Pnn ei, El face să plouă curse asupra celor păcătoşi. 
Căci nu există numai păcătosul; îi urmează, fie pentru a-şi 
pregăti lui însuşi ultima pedeapsă, dacă se încăpăţânează să 
stăruie în păcat, fie pentru a fi adus să-şi îndrepte mândria, 
dacă ajunge să II caute pe Dumnezeu cu mai multă grijă şi 
sinceritate.

Dacă, dimpotrivă, prin nori nu trebuie să înţelegem decât 
pe profeţii buni şi adevăraţi, este clar că Dumnezeu fiice prin 
ei, de asemenea, să plouă curse peste cei păcătoşi, deşi, în 
acelaşi timp, de asemenea, prin ei, El stropeşte pe oamenii 
virtuoşi, pentru a-i face să aducă roade. „Pentru unii, zice 
Apostolul, suntem miros de viaţă care face să trăiască; pentru 
alţii, miros de moarte care face să moară” (Π Cor 2,16). 
Căci nu doar profeţilor, ci tuturor celor care stropesc sufletele 
cu cuvântul lui Dumnezeu, putem să le atribuim numele de 
nori. Când învăţăturile lor sunt rău înţelese, acestea sunt curse 
prin care Dumnezeu face să plouă peste cei păcătoşi; când, 
din contră, aceste sfaturi sunt bine înţelese, este o ploaie prin 
care Dumnezeu face să rodească inimile oamenilor evlavioşi 
şi credincioşi.

Aşa, de exemplu, dacă le interpretăm în sens de patimi 
rele, cuvintele: „Vor fi doi într-un singur trup” (Gen 2,24), 
cad ca o cursă asupra păcătoşilor. Dacă, împotrivă, le înţelegem 
ca şi cel care le-a explicat astfel: „Vreau să spun în Iisus Hristos

“ Mt 24,24.
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şi în Biserică” (Ef 5,32), ea cade ca ploaia pe un pământ 
fertil Şi acest dublu rezultat este produs de acelaşi nor, anume 
de Sfânta Scriptură. La fel, Domnul a zis: „Nu ceea ce intră in 
gura voastră vă spurcă, ci ceea ce iese” (Mt 15,11). Păcătosul 
aude aceste cuvinte şi îşi dă gura lăcomiei; cel drept le aude şi 
le înţelege să nu pună distincţii superstiţioase între alimente. 
Deci şi aici, din acelaşi nor al Scripturilor, cade, în raport cu 
ceea ce fiecare a meritat, asupra celui păcătos o ploaie de 
curse, şi asupra celui drept ploaie roditoare.

11.  „Focul, pucioasa şi viforul sunt partea paharului lot” 
(v. 6). Aceasta este pedeapsa, acesta este sfârşitul celor ce 
blestemă Numele lui Dumnezeu. Mai întâi, ei sunt pustiiţi de 
focul poftelor lor, apoi sunt izgoniţi din adunarea celor fericiţi, 
potrivit cu duhoarea faptelor lor criminale; în sfârşit, răpuşi şi 
cufundaţi în abis, suferă dureri inexprimabile. Aceasta este 
partea pusă în paharul lor; şi, dimpotrivă, cât este de minunat 
paharul pe care Tu îl dai celor drepţi şi care îmbată de bucurie!31 
Căci scris este: „Vor fl îmbătaţi de mulţimea bogăţiei casei 
Tale” (Ps. 35,9).

Cred că cuvântul pahar a fost folosit aici de teamă ca 
noi să nu uităm că niciodată Providenţa Divină nu lucrează 
peste dreapta măsură, chiar în pedepsirea păcătoşilor. De 
aceea profetul, dând socoteală, să zicem aşa, de aceasti 
lucrare divină, adaugă: „Deoarece Domnul este drept şi iubeşte 
dreptăţile” (v. 7). Ultimul cuvânt nu este pus fără folos la plural; 
nu înseamnă într-adevăr că, vorbind de oameni, profetul folo
seşte cuvântul de dreptăţi în loc de cel de drepţi. Pare într- 
adevăr că există tot atâtea dreptăţi câţi drepţi, pe când unică 
este dreptatea lui Dumnezeu, la care toate celelalte participă.

|  P s22 ,5.
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La fel, când o singură figură este în faţa mai multor oglinzi, 
trăsăturile ei, deşi simt unice in ea, sunt reproduse in număr 
ggal cu numărul oglinzilor. De aceea revine apoi la numărul 
singular prin cuvintele: „Faţa lui a văzut dreptatea”, ca şi cum 
ar fi: „Dreptatea a fost văzută pe chipul Său”, adică in lucrurile 
prin care îl cunoaştem. într-adevăr, chipul lui Dumnezeu este 
puterea prin care Se face cunoscut celor care îl merită. Sau 
cel pufin: „Privirea Sa a văzut dreptatea” fiindcă nu permite 
celor răi să îl cunoască, ci numai celor buni, şi in aceasta 
constă această dreptate.

12 . Dacă acum vrem să admitem32 că luna reprezintă 
Sinagoga, nu trebuie decât să raportăm psalmul la Patimile 
Domnului, să zicem despre iudei: „Ei au distrus lucrurile Tale 
cele mai desăvârşite” şi să întrebăm despre Domnul: „Şi Dreptul 
ce a făcut?” Ei acuzau pe Acest Drept de distrugerea Legii şi 
ei înşişi au distrus poruncile Sale prin viata lor stricată, prin 
dispreţul pentru poruncile Sale şi prin înlocuirea voinţei Sale 
cu propria lor voinţă; în timp ce chiar Domnul strigă, în calitatea 
Sa de om, potrivit cu limbajul Său obişnuit: „îmi pun nădejdea 
in Domnul; de ce ziceţi voi sufletului meu: Treci peste munţi 
ca o pasăre!" Şi aceasta din cauza ameninţărilor celor care 
doreau să-L prindă şi să-L răstignească.

Putem admite justificat că „oamenii drepţi” pe care 
păcătoşii vor să-i străpungă cu săgeţile lor sunt cei care au 
crezut în Iisus Hristos; şi că „nopţile lipsite de lumina lunii” 
simbolizează Sinagoga toată plină de păcătoşi. Ceea ce 
urmează: „Domnul locuieşte îh Templul Său cel Sfânt, Domnul 
are tronul Său în cer” (v. 4) se potriveşte acestei explicaţii? 
Da, aceste cuvinte simbolizează Cuvântul făcut om şi pe Fiul 
Omului care însuşi este în Ceruri. „Ochii lui sunt aţintiţi spre

)! O altă interpretare alegorici.
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cel sărac” sau cel sărac pe care, ca Dumnezeu, cuvântul U
unit în Persoana Sa, sau săracul pentru care El a suferit ca om

„Pleoapele Sale cercetează pe fiii oamenilor”. Această 
alternativă deschişi şi închişi, probabil reprezentate prig 
cuvântul pleoape, poate fi interpretat ca simbol al morţii a 
învierii Sale, prin care El a încercat pe fiii oamenilor, pe ucenicii 
Săi înspăimântaţi de Patima Sa şi copleşiţi de bucurie prin 
învierea Sa. „Domnul cercetează pe cel drept şi pe cel 
necredincios”, căci din înălţimea cerului El conduce Biserica. 
„Ori, pe cel ce iubeşte nedreptatea îl urăşte sufletul Său”. De 
ce? Urmarea face să se înţeleagă destul. Căci „va face să 
plouă curse peste cei păcătoşi”. Aceste cuvinte şi restul până 
la sfârşitul psalmului trebuie să se înţeleagă în sensul în care 1- 
am expus mai sus.
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Comentariu I  
la psalmul al Xl-lea |

fI

AjutoruC Cui Dumnezeu



% i jfi ffHpoţ



1. în comentariul asupra psalmului şase1, am zis că 
octava ar putea să se înţeleagă ca zi a judecăţii. „Pentru 
octavă” se mai poate lua în sensul veacului etern, care, după 
jcest timp împărţit în şapte zile2, va fi dat sfinţilor.

2. „Mântuieşte-mă, Doamne, că nu mai este cel drept!” 
/y. l), adică nu îl găsim. Astfel, noi zicem: nu mai este grâu sau 
ou mai sunt bani. „Fiindcă adevărurile aproape au dispărut 
dintre fii oamenilor” (Ibidem). Nu este decât un Adevăr care 
luminează sufletele sfinte; dar, deoarece sufletele sunt 
numeroase, putem spune că, privite în aceste suflete, adevă- 
rurile sunt la fel de numeroase, precum în mai multe oglinzi 
vedem mai multe imagini ale unei singure figuri3.

3· „Toţi oamenii folosesc spre aproapele lor cuvinte 
mincinoase” (v. 2). Prin aproapele trebuie să înţelegem pe 
toţii oamenii, fiindcă nu trebuie să facem rău nimănui şi că prin 
dragoste pentru aproapele nu lucrăm răul4. „Buzele lor sunt 
înşelătoare, spun lucruri viclene cu o inimă şi o inimă’ ’ (Ibidem). 
Această repetiţie: „Cu o inimă şi o inimă” exprimă făţărnicia 
inimii.

4. „Domnul să nimicească toate buzele înşelătoare” (v. 
3). Zice „toate” pentru ca nimeni să nu se creadă exceptat. 
Apostolul a zis asemenea: „In sufletul oricui face răul, a iudeului 
mai întâi, apoi a păgânului” (Rom 2,9). „Şi limba ce vorbeşte 
cu semeţie” (Ibidem), adică limba cea mândră.

' Este vorba de primul paragraf al acestuia.
2 Tot din comentariul la psalmul şase, paragraful al doilea, ne amintim 
ci Augustin a vorbit despre semnificaţia numărului şapte.
1 Ideea este aceea a omului (sfânt) ca imagine a lui Dumnezeu (Imago
Dei). Despre aceasta a se vedea comentariul la psalmul precedent,
paragraful 11.
‘RomS, 10.
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5. „Ei au zis: Vom fi măriţi prin vorbele noastre, buzele 
noastre ne aparţin; cine ne este stăpân?” (v. 4). Profetul araţi 
aici pe ipocriţii mândri care se întemeiază pe cuvintele |0r 
pentru a înşela oamenii şi care refuză să se supună lui 
Dumnezeu

6. „Pentru necazul nevoiaşilor şi suspinele săracilor, acum 
Mă voi scula, zice Domnul" (v. 5).5 Intr-adevăr, Domnului I 
s-a făcut milă astfel de poporul Său în Evanghelie, pentru ci 
nu era nimeni să îi călăuzească, atunci când era gata să se 
supună. Asemenea, pentru acest motiv este spus în Evanghelie: 
„Secerişul este bogat, dar puţini sunt lucrătorii” (Mt 9,38). 
Cuvintele profetului se aplică Persoanei lui Dumnezeu Tatăl, 
Care, pentru nevoiaşi şi săraci, adică pentru cei ce suferă lipsi 
şi sărăcie de bunuri spirituale, a binevoit să trimită pe Fiul Său 
pe pământ. La fel, predica lui Iisus de pe munte, expusă de 
Sfântul Matei, începe prin cuvintele: „Fericiţi cei săraci cu 
duhul, că a lor este împărăţia Cerurilor” (Mt 7,29).

„îmi voi pune în Cel ce este mântuirea”. Tatăl nu zice ce 
îşi va pune; ci aceste cuvinte: „în Cel ce este mântuirea” trebuie 
să se înţeleagă despre Hristos, după cuvântul: „Că ochii Mei 
au văzut pe Cel ce este mântuirea pe care o dăruieşti” (Lc 2, 
30). De aceea înţelegem că Tatăl a pus în El ceea ce este 
necesar, pentru a face să dispară necazul nevoiaşilor şi să 
înceteze suspinele săracilor. „El va fi deţinătorul întregii mele 
nădejdi’ după cuvintele Evangheliei: „însă El îi învăţa ca având 
autoritate, şi nu cum făceau cărturarii lor” (Mt 7,29).

7. „Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate” (v. 6). în 
acest loc profetul zice: „Cuvintele Domnului sunt cuvinte 
curate”. „Curate” adică nestricate de prefăcătorie. într-adevăr, 
mulţi predică adevărul, dar nu într-un mod curat, pentru că îl

5 A se vedea comentariul la psalmul 93, versetul 6.
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yjjnd la preţul favorurilor acestui veac. Apostolul spune despre 
e;ci vestesc cu gând necurat6. „Caargintul pe care focul l-a 
jujăţit de tot pământul” (Ibidem). Cuvintele Domnului sunt 
jjjtate păcătoşilor prin propriile lor tulburări. „De şapte ori 
curăţite” prin frica de Dumnezeu, prin evlavie, prin ştiinţă, prin 
«utere, prin sfat, prin înţelegere, prin înţelepciune7. Acestea 
sunt cele şapte trepte ale fericirii pe care, după Sfântul Matei, 
Domnul le-a expus în predica Sa de pe munte: .fericiţi cei 
săraci cu duhul; fericiţi cei blânzi; fericiţi cei ce plâng; fericiţi 
cei flămânzi şi însetaţi de dreptate; fericiţi cei milostivi; fericiţi 
cei cu inima curată; fericiţi făcătorii de pace” (Mt S, 3).

Este de remarcat că întreaga predică nu este decât dezvol
tarea acestor şapte sentinţe. Cât despre cea de-a opta, unde 
este spus: .fericiţi cei care suferă prigonire pentru dreptate”, 
ea înseamnă chiar focul prin care argintul este curăţit de şapte 
ori. La sfârşitul aceste predici, Evanghelistul face această 
remarcă: „Insă El învăţa ca având autoritate, şi nu cum făceau 
cărturarii lor” (Mt 7,29), cuvânt care are legătură cu acest 
pasaj al psalmului: „El va fi deţinătorul întregii mele nădejdi”.

8 . „Tu, Doamne, ne vei feri şi ne vei păzi de neamul 
acesta până în veac” (v. 7), aici, jos, ca nevoiaşi şi săraci; în 
veşnicie, ca îmbelşugaţi şi bogaţi.

9., .Necredincioşii merg în cerc”, adică în poftele lucrurilor 
vremelnice care, reproducând fără încetare ciclul celor şapte 
zile, se roteşte în jurul său însuşi ca o roată; de asemenea, cei 
necredincioşi nu ajung la octavă sau veşnicie, al cărei titlu acest 
psalm îl poartă. Solomon a zis, în acelaşi sens: „Un rege înţelept 
risipeşte pe cei necredincioşi ca vântul cel puternic şi îi face să 
treacă pe sub roata durerilor” (Prov. 20,26)8.

‘Fii 1,17.
’baia 11,2.
'  Acest citat este d u p i Septuaginta.
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„Ai înmulţit pe fii oamenilor după măreţia Ta.” Există j» 
lucrurile vremelnice o multiplicitate care îndepărtează de unita» 
hii Dumnezeu9; de unde vine că „trupul care este corupt îngr®. 
unează sufletul, şi că această locuinţă terestră doboară sufletul 
prin mulţimea de griji pe care i le impune” (înţ Sol 9,15). Dar 
cei drepţi sunt înmulţiţi după măreţia lui Dumnezeu, când 
„avansează din putere în putere” (Ps 83,8).

9 Pentru ca toate cele de sus, mii şi milioane, au o singură voinţă, dar 
într-un singur om se lupţi atâtea dorinţe, spune Sf. Arsenie cel Mare.



Comentariu
- U i

„întoarce 
faţa Ta sjrre ηοϋ.,





1. „Hristos este sfârşitul Legii pentru îndreptarea tuturor 
lor ce-ar crede în El” (Rom 10,4). Primele cuvinte ale

^gjjnului: „Până când, Doamne, mă vei uita, până în sfârşit?” 
ţyl) înseamnă deci: Până când vei întârzia să mă faci să înţeleg 
spiritual pe Hristos, care este Puterea lui Dumnezeu şi dreptul 
sfârşit la care trebuie să tindă toate eforturile sufletului? „Până 
r§nd vei întoarce faţa Ta deja mine?” (Ibidem) La fel cum 
Dumnezeu nu uită, tot aşa nu îşi mai întoarce faţa, dar Scriptura 
* conformează limbajului nostru. Oi; despre Dumnezeu spunem 
$  îşi întoarce faţa când nu Se face cunoscut sufletului1 care nu 
are încă ochiul spiritual destul de curat

2. „Până când voi pune gânduri în sufletul meu?” (v. 2). 
Nu este nevoie de gânduri decât în vrăjmăşie. Deci cuvintele: 
Până când voi pune gânduri în sufletul meu?’ înseamnă: Până 

când voi fi în vrăjmăşie? Sau dimpotrivă, aceleaşi cuvinte sunt 
un răspuns la întrebările de mai dinainte, şi iată-le sensul: Mă 
vei uita, Doamne, până în sfârşit, şi vei întoarce de la mine faţa 
Ta până ce pun un gând în sufletul meu? Dacă, într-adevăr, 
omul nu ia în sufletul său hotărârea de a exersa desăvârşit mila, 
Dumnezeu nu îl va duce spre sfârşit şi nu îi va dărui deplina Sa 
cunoştinţă, ce constă în a-L vedea faţă către faţă. „Şi să simt 
durere în inima mea în toate zilele?’’Dar cuvintele: „Să simt” se 
subînţeleg. Expresia „în toate zilele" arată continuitatea, şi 
cuvântul ziuă are sens de lungă durată de timp. Oricine duce 
astfel în  inima sa o durere de care nădăjduieşte să fie izbăvit, 
acela cere să se înalţe spre lucrurile eterne şi să nu mai fie 
supus zilei lucrurilor omeneşti.

3. „Până când vrăjmaşul meu se va înălţa asupra mea” 
(v. 3). Vrăjmaşul este demonul sau viaţa trupească.

4. „Priveşte-mă şi ascultă-mă, Doamne Dumnezeul 
meu!” (v. 4). „Priveşte-mă” se potriveşte cuvintelor Până când

' în comentariul la primul psalm, paragraful 6.



vei întoarce faţa Ta de la mine; şi „ascultă-mă” cuvintelor  ̂
mai dinainte: Până când măvei uita, pânămsSişitr.Jaiminea^ 
ochii, să nu adorm întru moarte!”. Profetul vorbeşte desjgţ 
ochii inimii sale şi cere ca niciodată să nu fie închişi ca urrnaiţj 
încântărilor fatale ale păcatului.

5. „De teamă ca vrăjmaşul să nu poată zice: am biruit 
împotriva lui’ (v. 5). Trebuie să ne temem de această insuhâa 
demonului. „Cei care îmi stârnesc tulburări vor triumfa dacă 
sunt clătinat” (Ibidem). Este vorba aici despre diavol şi îngerii 
săi care mi au avut biruinţă de sărbătorit asupra sfântului bărbat 
Iov, când îl copleşeau de necazuri, că a fost clătinat2, anume 
deoarece nu a ieşit din statornicia credinţei.

6. „Ci mi-am pus nădejdea în milostivirea Ta” (v. 6). Omul 
care nu este clătinat şi rămâne statornic în Domnul nu trebuie 
să îşi atribuie meritul, de teama că, mărindu-se de a nu fi fost 
clătinat, să nu fie într-adevăr clătinat prin mândrie. „Inima mea 
va tresări de bucurie întru Mântuitorul Tău” (Ibidem), adică în 
Hristos, care este înţelepciunea lui Dumnezeu. „Voi cânta 
Domnului care m-a umplut de bunătăţi”, de bunătăţi spirituale, 
care nu sunt ale zilei omeneşti. „Şi voi slăvi în psalmi numele 
Domnului celui Prea înalt’ ’, adică voi aduce cu bucurie mulţumiri 
fierbinţi şi mă voi sluji cu rânduiala cea mai desăvârşită de 
aptitudinile trupului meu.

Acestea sunt cântările duhovniceşti ale sufletului. Dar dacă 
se impune să băgăm de seamă aici câteva diferenţe între cele 
două expresii ale profetului, trebuie să o înţelegem pe prima: 
„voi cânta” despre sentimentele inimii şi pe cea de-a doua, „voi 
slăvi în psalmi” despre faptele bune pe care Dumnezeu singur le 
vede. „Numele Domnului”, prin Numele Său, Dumnezeu se t a  
cunoscut oamenilor, cunoştinţă folositoare nu lui Dumnezeu, cincuă

2 Iov 1,22.
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1. Este inutil să repetăm ceea ce vrea să zică: „Pentru 
jgjjşjt”1. într-adevăr, după învăţătura Apostolului, „Hristos este 
jgişitul Legii pentru îndreptarea tuturor celor ce cred în El” 
(Rom 10,4). Credem în El când începem să intrăm pe calea 
cea bună; îl  vom vedea când vom ajunge la sfârşitul acestui 
diurn, lată de ce este El însuşi sfârşitul.

2. „Cel nebun a zis în inima sa: Nu este Dumnezeu” (v. lj2.
Şi totuşi, aceşti detestabili şi nelegiuiţi filosofi care nu au despre 
Dumnezeu decât gânduri false şi perverse3, ei înşişi nu au 
îndiăznit să zică: Nu este Dumnezeu. Asemenea profetul a scris: 
„Cel nebun a zis în inima sa” ; nici un om într-adevăr nu îndrăz
neşte  să zică aceste lucruri, chiar dacă ar îndrăzni să le gândească. 
„Sunt stricaţi şi au devenit urâţi întru faptele lor” (Ibidem), adică 
iubind lumea şi neiubind deloc pe Dumnezeu. Acestea sunt 
faptele ce strică sufletul şi îl orbesc îndeajuns ca cel nebun să 
poată spune în inima sa: „Nu este Dumnezeu”. Şi, fiindcă ei nu 
au arătat că aveau cunoştinţa lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a lăsat 
simţurilor lor decăzutei*.

„Nu este nici unul care să facă binele, nu este până la unul”. 
„Până la unul’ ’ poate însemna nici chiar unul singur şi să exprime

'S-a vorbit despre aceasta în comentariul precedent.
2 Aceiaşi verset îl găsim şi în psalmul 52,1.
3 Augustin, marele erudit, format la şcoala filozofică a antichităţii târzii, 
după ce combate scepticismul Noii Academii în Contra Academicos 
(386-387), îmbrăţişează neoplatonismul, care îl conduce spre învă
ţătura creştină. Pentru el filozofia nu este rea în sine, pentru că poate 
avea ca finalitate adevărul creştin. Astfel, filozofia se încreştinează, 
apărând sintagma philosophia Christiana care arată creştinismul ca 
filozofie adevărată. însă episcopul Hipponei se ridică aici împotriva 
speculaţiilor eronate ale unor filosofi sau a neajunsului acelora care au
o învăţătură apropiată creştinismului (o credinţă într-un singur 
Dumnezeu), dar participă la ritualurile păgâne. Combaterea acestora o 
face în De vera religione (390).
4 Rom 1,28, unde Sfânta Scriptură spune: „I-a lăsat fără judecată”.
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că nici măcar un singur om nu a făcut binele; poate să însemne şi 
afară de unul şi să desemneze pe Domnul Nostru I isus Hristoe. 
Asemenea zicem: acest câmp se întinde până la mare, fără si 
înţelegem marea în această întindere. Acest sens este cel mjj 
bun, deoarece mărturiseşte că nimeni nu a Scut binele până 1» 
Iisus Hristos, nimeni neputând să-l facă decât după exemplul 
Mântuitorului. Şi aceasta este adevărat, căci, câtă vreme omul 
nu cunoaşte pe unicul Dumnezeu, nu poate face binele.

3 . „Dintru înălţimea cerului Domnul şi-a aruncat ochii peste 
fiii oamenilor, ca să vadă de este vreunul care cunoaşte sau cauţi
pe Dumnezeu” (v. 2). Acest paragraf se poate înţelege despre 
iudei, pe care profetul, din cauza cultului lor pentru singurul adevărat 
Dumnezeu, îi numeşte mult mai onorabil fii ai oamenilor, în 
comparaţie cu păgânii, de care s-a zis mai sus: nebunul a zis in 
inima lui: „Nu este Dumnezeu” şi restul. Or, Dumnezeu Se apleacă 
să vadă, când vrea să privească în sufletele sfinte care sunt ale 
Sale; acesta este sensul cuvintelor „dintru înălţimea cerului”, căci 
pentru a vedea prin El însuşi, nimic nu Ii este ascuns.

4 . „Toţi s-au abătut din calea cea dreaptă şi au ajuns
netrebnici” (v. 3), adică iudeii au ajuns asemenea păgânilor, despre 
care s-a vorbit mai sus. „Nu este nici unul care să fiică binele; nu 
este până la unul”. Trebuie să lămurim aceste cuvinte ca mai sus: 
„Gâtlejul lor este mormânt deschis”5. Cuvintele acestea exprimă 
lăcomia unei guri necumpătate sau arată simbolic pe ucigaşii 
spirituali care îşi devorează victimele fâcându-le să împărtăşească 
moravurile lor decăzute. Acest cuvânt este comparabil prin 
contrast cu porunca dată Sfântului Petru: „Taie şi mănâncă!” (Fapte 
10,13), pentru a întoarce pe păgâni la credinţa Sa şi la sfinţenia 
vieţii Sale. „Se slujesc de limbile lor pentru a înşela”. Linguşirea |
le este familiară celor lacomi şi celor răi de toate felurile.

5 Ps 5, 9. Acest verset a fost lămurit in comentariul la psalmul S, 
paragraful 12.



„Venin şi aspidfi este sub buzele lor”. Prin venin profetul 
înţeleg® perfidia; adaugă „şi aspidă”, fiindcă cei răi refuză să 
jjailte poruncile Legii; precum aspidele refuză să asculte vocea 
vrăjitorilor, ceea ce este redat mai clar încă într-un alt psalm6. 
Gura lor este plină de ameninţări” -  iată veninul aspidelor! 
picioarele lor sunt repezi, când e vorba să verse sângele” ; aici 
profetul arată obişnuinţa lor de a face răul. „Durerea şi mâhnirea 
sunt în căile lor.”

într-adevăr, căile păcătoşilor sunt mereu pline de suferinţe 
şi dureri. Astfel, Domnul strigă: „Veniţi la Mine, toţi cei care 
suferiţi şi sunteţi împovăraţi, şi Eu vă voi uşura! Luaţi jugul Meu 
şi vă învăţaţi de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima; căci 
jugul Meu este bun şi povara Mea este uşoară” (Mt 11,28). 
„Ei nu cunosc glasul păcii;” evident, aceea cu care Domnul 
cheamă, cum am zis vorbind despre dulceaţa jugului Său şi 
uşurimea sarcinii Sale. „Nu este frică de Dumnezeu înaintea 
ochilor lor”; ei nu zic: „Nu este Dumnezeu”, dar totuşi nu au 
fiică de Dumnezeu.

5. „Nu vor vedea la sfârşit ceea ce fac, toţi cei ce săvârşesc 
fărădelegea?” (v. 4) îi ameninţă cu judecata. „Şi care mănâncă7 
pe poporul Meu ca o bucată de pâine”, adică în fiecare zi, căci 
pâinea este hrana de fiecare zi. Or, aceia mănâncă poporul, 
care îşi trag câştigul din materia sa şi care nu îşi slujesc slujba 
spre slava lui Dumnezeu şi spre mântuirea celor asupra cărora 
sunt puşi.

6. „Nu au chemat pe Domnul” (Ibidem), căci aceia nu II 
cheamă cu adevărat, care doresc lucruri ce li displac. „Au 
tremurat de frică unde nu era nimic de temut”, adică pentru 
pierderea bunurilor vremelnice. Au zis, într-adevăr: „Dacă îi 
lisăm să facă aşa, toţi vor crede în El şi vor veni romanii şi ne
6 Este vorba de Psalmul 37,5.
7 Literal: sfâşie.
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vor răpi ţara şi neamul” (In 11,48). Ei s-au temut să piardi0 
împărăţie pământească, lucru de care nu aveau să se teamă; ή
au pierdut împărăţia Cerurile»; lucru de care trebuia să se terni
Această vorbă trebuie să se înţeleagă despre toate bunurile
vremelnice, din cauza cărora oamenii care se tem să le piardă nu
ajung la bunurile cele veşnice.

7. „Că Domnul este cu neamul drepţilor” (v. 5), adică nu 
este cu cei care iubesc veacul acesta. Este nedrept, într-adevăr 
să lăsăm pe Creatorul veacurilor şi să iubim veacul şi să slujim 
creaturii înaintea Creatorului. „Tu eşti batjocorit de cel pe care 
săracul l-a îmbrăţişat, pentru că Domnul este nădejdea lui’ adică 
aţi dispreţuit smerita venire a Fiului lui Dumnezeu pentru că nu aţi 
văzut decât fastul veacului. Dar cei pe care Dumnezeu i-a chemat 
şi-au pus nădejdea lor doar în El, şi nu în lucrurile care trec.

8. „Cine va face să răsară din Sion mântuirea lui Israel?" 
(v. 6) subînţeles: dacă nu este Acesta, Cel căruia voi i-aţi dispreţuit 
umilinţa? Căci va veni întru slava Sa, să judece viii şi morţii şi să 
aşeze împărăţia celor drepţi, pentru că, aşa cum o parte din Israel 
a fost lovită de orbire, în momentul acestei umile veniri pentru a 
permite păgânilor să intre în Biserică8, asemenea la cea de-a 
doua venire să se împlinească profeţia care va urma, şi prin aceasta 
tot Israelul să fie mântuit

într-adevăr, Apostolul aplică la fel iudeilor un pasaj din Isaia 
conceput în aceşti termeni: „Va veni din Sion Cineva care va 
ucide necredinţa lui Iacov” (Isaia 59,20), şi acest pasaj este 
conform cuvântului: „Cine va aduce din Sion mântuirea lui Israel? 
Când Domnul va fi întors captivitatea poporului Său, Iacov va fi 
plin de bucurie şi Israel se va veseli” (v. 7). Aceasta este o repetare 
obişnuită a profetului, căci cred că cuvintele: „Israel se va veseli” 
au acelaşi sens ca acestea: „Iacov va fi plin de bucurie”.

“Rom 11,25.
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1. Acest titlu nu ridică nici o problemă1.
„Doamne, cine vafiprimitîn cortul Tău în timpul călătoriei

sale?” (v. 1) Deşi cuvântul „cort” se foloseşte uneori pentru a 
jrâta locuinţele veşnice, totuşi, cortul fa accepţiunea sa proprie, 
este o locuinţă de război. De aceea soldaţii sunt numiţi prieteni 
de cort, ca locuind împreună acelaşi fel de locuinţă Cuvintele: 
Cine va fi primit fa timpd călătoriei sale?” ajută să determinăm 

acest ultim sens; căci noi luptăm fa timp împotriva demonului 
şi avem pentru aceasta chiar nevoie de un cort unde să ne 
refacem puterile. Acest loc de odihnă arată, mai ales, credinţa 
în ceea ce Dumnezeu a făcut fa timp prin întruparea Cuvântului, 
săvârşită pentru noi în acelaşi timp. „Şi cine se va odihni în 
muntele cel sfânt al Tău?” (Ibidem). Poate aici profetul arată 
deja locuinţele veşnice, pentru a ne face să înţelegem prin 
termenul de munte mărimea supremă a dragostei lui Dumnezeu 
în viaţa veşnică.

2. „Cel ce merge în calea cea curată şi face dreptatea” 
(v. 2). Enunţă aici principiul general şi îl dezvoltă apoi.

3. „Cel ce vorbeşte după dreptatea inimii” (Ibidem). Unii 
au adevărul pe buze şi nu în inimă. Sunt asemenea celui care, 
ştiind un drum plin de hoţi, îl arată, zicând: „Mergi pe acolo şi 
vei fi în siguranţă de hoţi”. De se întâmplă, fatr-adevăr, să nu 
găsească hoţi, va fi zis adevărat, dar nu fa inima sa, căci gândea 
contrariul, şi va fi zis bine fără să ştie. Este deci puţin să zici un 
lucru adevărat, dacă adevărul nu este fa inimă. „Cel ce nu şi- 
a folosit limba pentru viclenie” (v. 3), limba face înşelăciune 
când gura rosteşte un lucru şi inima tăinuieşte un altul. „Care 
nu a făcut rău aproapelui său”, spunem că prin aproapele 
trebuie înţeleşi toţi oamenii. „Si care nu a ascultat ocară

1 titlul este '.Psalmul lui David pentru el însuşi.



împotriva aproapelui său” (Ibidem), adică nu a crezut bucura 
sau cu îndrăzneală un acuzator.

4. „Vicleanul a fost nimicit în ochii Săi” (v. 4). 
desăvârşirea pentru un om, ca cel păcătos să nu aibă nici o 
influentă asupra lui şi ca acest fapt să fie clar aşezat „în ochii 
Săi”, anume să ştie în modul cel mai sigur că cel viclean este 
nimicit; numai sufletul să nu se abată de la veşnica şi neschim- 
bătoarea frumuseţe a Creatorului său spre frumuseţea creaturii 
care a fost făcută din nimic. „Dimpotrivă, îi cinsteşte pe cei ce 
se tem de Domnul” (Ibidem), şi însuşi Domnul îi cinsteşte. 
Dar „fiica de Domnul este începutul înţelepciunii” (Ps. 11 o 
10; Eccl 1,16), deci aşa cum tocmai ceea ce zice profetul se 
aplică celor desăvârşiţi, la fel, ceea ce va spune acum se 
potriveşte începătorilor.

5. „Cel ce se jură aproapelui şi nu îl înşeală; cel ce nu a 
împrumutat cu camătă argintul său şi nu a primit daruri ca să 
prigonească pe cei nevinovaţi” (v. 4-5). Nu sunt acestea mari 
virtuţi; dar cine nu le poate îndeplini, poate măcar să zică adevărul 
m inima sa, spunând simplu: „Asta este, asta nu” (Mt. 5,37), să 
nu facă deloc rău aproapelui, adică a nimănui, şi să nu asculte 
ocările împotrivaaproapelui. Toate aceste lucruri sunt proprii 
celor desăvârşiţi, în ochii cărora cel viclean a fost nimicit. Totuşi 
profetul trage concluzia enumerării acestor virtuţi cu cel mai 
mic merit prin cuvintele: „Cel ce face aşa nu va fi niciodată 
clătinat” (v. 5) adică va ajunge la virtuţi mai desăvârşite, unde 
va găsi o puternică şi neclătinată stabilitate. Nu este, poate, fără 
motiv că timpul verbelor a fost schimbat, astfel că trecutul se 
găseşte în prima concluzie iar viitorul în cea de-a doua. Căci în 
primul loc profetul a zis: „Cel păcătos a fost nimicit în ochii Săi” 
şi apoi a spus: „Nu va fi niciodată clătinat”.
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1. împăratul nostru vorbeşte în acest psalm ca fiind 
îmbrăcat în natura omenească, El al Cărui titlu regal înscris 
((asupra Crucii îşi răspândeşte toată lumina în ziua pătimirii11.

2. Ori, El zice: „Păzeşte-Mă, Doamne, că în Tine mi- 
gn pus nădejdea. Am zis Domnului: Tu eşti Dumnezeul meu 
cg nu ai nici o nevoie de bunătăţile Mele” (v. 1-2) că nu 
aştepţi după bunătăţile Mele să fii fericit.

3. „Prin sfinţii Săi, care locuiesc pământul” (v. 3) sfinţi 
ore şi-au pus nădejdea lor în pământul celor vii; cetăţeni ai 
Ierusalimului ceresc, cărora viaţa spirituală, deşi sunt prezenţi 
facă în trup pe acest pământ, le este fixată cu ancora nădejdii 
fa această patrie atât de îndreptăţit numită pământ al lui 
Dumnezeu. „Dumnezeu a făcut să part minunată întru ei toate 
voile Mele” (Ibidem). Pentru aceste suflete sfinte, Dumnezeu 
a făcut minunate toate voile Mele în progresul lor spiritual, 
fa care au simţit cât de folositor le era ca umanitatea să fie 
unită întru divinitatea Mea, pentru ca să pot muri, şi divinitatea 
cu umanitatea Mea pentru a putea învia2.

4. „Slăbiciunile lor au fost înmulţite” (v. 4) nu pentm a-i 
pierde, ci pentru a-i face să-şi dorească pe doctor. .Atunci 
s-au grăbit”. Deci la vederea nenumăratelor lor slăbiciuni β
ω grăbit să-şi caute vindecarea. „Nu-i voi reuni în adunările

1 Ne aducem aminte ci deasupra capului Celui Răstignit scria în trei 
limbi -  ebraici, greacă şi latină -  împăratul iudeilor, pentru a arata 
ci Hristos va lumina şi împărăţi nu numai peste iudei, ci şi peste 
păgâni. Aceste trei limbi simbolizează adunarea tuturor popoarelor 
care îi vor recunoaşte stăpânirea. Totuşi, inscripţia nu zice împăratul 
neamurilor ci împăratul iudeilor, amintind originea poporului creştin. 
A se vedea şi comentariul la psalmul al doilea, paragraful 5.
1 intr-adevăr, întru umanitatea Sa, ne-a arătat moartea, iar Intru divini
tatea Sa învierea şi viaţa cea veşnică.



lor si vărs sângele victimelor” . Intr-adevăr, adunările lor q, 
vor fi trupeşti, şi nu atunci când voi fi potolit de sângele m . 
malelor îi voi aduna. „Şi nu îmi voi mai aminti numele Io, 
pentru a le pronunţa pe buze” , dar, schimbaţi ce vor fi prjj 
minte, vor uita ceea ce au fost, şi, mulţumită darului păcjj 
Mele, nu îi voi mai chema cu nume de păcătoşi, nici de 
vrăjmaşi, nici de oameni, ci de drepţi, de fraţi ai Mântui torului 
lor şi de copii ai lui Dumnezeu.

5. „Domnul este partea moştenirii Mele şi a paharului 
Meu” (v. 5) Sfinţii vor avea, intr-adevăr, cu Mine de moştenire 
pe însuşi Domnul. Alţii să îşi aleagă părţi pământeşti şi 
vremelnice, pentru a se bucura; partea sfinţilor este Domnul 
cel veşnic. Alţii să bea desfătări ce ucid; partea turnată io 
paharul Meu este Domnul. Când zic „paharul Meu”, unesc 
cu Mine Biserica, fiindcă acolo unde este Capul, acolo este 
şi trupul. Ii voi uni în aceste adunări, pentru a împărţi 
moştenirea; îmbătaţi din băutura paharului Meu, voi uita 
numele lor cel vechi. „Tu eşti cel ce îmi dai moştenirea Mea” 
(Ibidem), adică cei pe care îi izbăvesc vor cunoaşte astfel 
slava în care eram cu Tine înainte de a fi lumea3. Căci voi nu 
îmi veţi da ceea ce nu am pierdut; ci veţi da celor ce au 
pierdut cunoştinţa Slavei Mele, şi pentru că sunt ca unul dintre 
ei, zic: „îmi veţi întoarce”.

6 . „Sorţii mi-au căzut într-un fel minunat” (v. 6). 
Moştenirea care Mi-a căzut prin sorţi este cu totul în mijlocul 
Slavei Tale, precum partea preoţilor şi a leviţilor este însuşi 
Dumnezeu. „Şi moştenirea Mea este puternică”. Puternici 
pentru Mine, nu în ochii tuturor, ci a celor ce o apreciază, şi, 
fiindcă sunt ca unul dintre ei, zic: „Pentru Mine”.

7. „Voi binecuvânta pe Domnul Cel ce mi-a dat înţe
lepciunea” (v. 7). El îmi dă puterea de a aprecia şi a avea



această moştenire. „Şi, pe deasupra, r&runchii mei m i în
deamnă până şi noaptea?”. Deşi deja luminat de această 
înţelepciune, am mai fost învăţat până la moarte de partea 
Mea inferioară, de trupul pe care l-am luat, astfel ci am 
cunoscut întunecimile morţii care nu putea atinge această 
înţelepciune.

8. „Privirile Mele M-au dus mereu spre Domnul” (v. 
g). Coborât în mijlocul acestei lumi care trece, nu Mi-am 
abătut ochii de la Cel ce rămâne în veac, neavând în vedere 
decât să mă întorc lângă El, după săvârşirea a ceea ce aveam 
de făcut în timp. „El este de-a dreapta Mea de teamă si nu 
fiu clătinat” (Ibidem), fiindcă mă protejează pentru ca, sprijinit 
pe El, să rămân neclătinat.

9. „Pentru aceasta inima Mea s-a umplut de bucurie şi 
limba Mea cântă de veselie” (v. 9); pentru aceasta bucuria 
îmi umple gândurile şi veselia străluceşte în cuvintele Mele. 
„Şi, mai mult, chiar trupul Meu se va odihni întru nădejde" 
(Ibidem). Şi, mai mult, chiar trupul Meu nu va muri spre 
nimicire, ci se va odihni întru nădejdea învierii sale.

10. „Că nu vei lăsa sufletul Meu în iad” (v. 10), nu vei 
lăsa iadul să ia sufletul Meu. „Şi nu vei suferi pe Sfântul Tău 
lovit de stricăciune”, şi nu vei suferi ca trupul sfinţit, prin 
care ceilalţi vor fi asemenea sfinţiţi, să fie lovit de stricăciunea 
mormântului.

„1\i M-ai făcut să cunosc căile vieţii” (v. 11), Tu ai făcut 
să cunoască prin Mine căile umilinţei, pentru ca oamenii să 
poată face din nou drum spre viaţa de unde au căzut prin 
mândrie, şi fiindcă Eu sunt ca unul dintre ei, zic: „Tu M-ai 
făcut cunoscut”. „Mă vei umple de bucurie la vederea feţei 
Tale”, îi vei umple de bucurie, pentru a nu căuta nimic mai 
mult decât acestea, când Te vor fi văzut faţă către faţă; şi



fiindcă sunt ca unul dintre ei, spun: „Mă vei copleşi» 
.fericirea este de-a dreapta Ta pentru veşnicie”. Aceastj 
fericire constă In bunăvoinţa şi îngăduinţa Ta în timpul acesta 
vieţi şi se desăvârşeşte veşnic în slava prezenţei Tale.



C o m e n ta riu  
U  fsalntul a lX D M t i

înconjurată de vrăjmaşi, 
biserica 

cheamă pe. DomnuC 1





1. Aceasta rugăciune trebuie să fie atribuită Domnului, 
lutru unire cu Biserica, ce este trupul Său.

2. , Auzi-mă, Doamne, după dreptatea ce este întru Mine;
;a aminte la rugăciunea Mea! Deschide urechea Ta la 
rugăciunea Mea, care nu este din buze înşelătoare” (v. 1), 
care nu iese din buze viclene să meargă spre Tine. .Judecăţile 
Mele să iasă din lumina feţei Tale!” (v. 2), lumina ştiinţei Tale 
si lumineze judecăţile Mele şi să le facă drepte. Sau încă: 
judecăţile Mele să iasă nu din buze viclene, ci dintru lumina 
feţei Tale, pentru ca intru judecăţile Mele să nu spun altceva 
decât ceea ce văd intru Tine. „Ochii Mei să vadă dreptatea”, 
ochii inimii Mele.

3. „Ai încercat inima Mea şi ai cercetat-o noaptea” (v. 
3), fiindcă însăşi inima Mea a fost încercată de necazurile care 
au cercetat-o. „M-ai încercat în foc şi nu s-a găsit nedreptate 
întru Mine”. Nu doar cu numele de noapte trebuie numită 
frământarea din cauza tulburării pe care în mod obişnuit o 
aduce, ci şi cu numele de foc, deoarece arde'; supus acestei 
încercări, am fost găsit drept.

4. „Ca gura Mea să nu grăiască lucruri omeneşti” (v. 4), 
ca nimic să nu iasă din gura Mea decât spre slava şi lauda Ta 
şi nu despre faptele oamenilor care încalcă voia Ta. „Pentru 
cuvintele gurii Tale”, pentru cuvintele păcii Tale sau ale 
profeţilor Tăi. „Am mers pe căi dureroase”, am mers în căile 
dureroase ale umanităţii, care este supusă suferinţei şi morţii.

5. „Ca să desăvârşeşti paşii Mei în cărările Tale” (v. 5), 
pentru a face desăvârşită dragostea Bisericii în căile înguste 
prin care ajungem la odihna Ta. „Ca urmele paşilor Mei să nu 
fie şterse”, ca semnele ce arată drumul Meu să nu fie şterse, 
cele pe care le-am lăsat întipărite ca atâtea urme în tainele

1 Este vorba de focul încercărilor care întireşte.



Mele şi în scrierile Apostolilor Mei, pentru ca cei ce vorg 
mă urmeze să le observe şi să le respecte. Sau încă: pentrj 
ca Eu să rămân ferm în veşnicie, după ce am parcurs căile 
dureroase şi am mers în defileele înguste ale cărărilor Tale.

6. „Către Tine, Doamne, am strigat, că M-ai auzit” (y 
6); Ţi-am adresat fără constrângere o rugăciune plini de 
nădejde şi putere, pentru că ai auzit deja o rugăciune mai 
slabă pentru a-mi da să ajung la această nouă treaptă. 
„Apleacă urechea Ta către Mine şi ascultă cuvintele Mele”, 
nu dispreţul umila Mea slăbiciune!

7. „Fă să strălucească milele Tale!” (v. 7), nu lăsa să 
scadă mila Ta, de teamă să nu fie mai puţin iubită.

8. „Tu, Cel ce mântuieşti pe cei ce nădăjduiesc întru 
Tine de loviturile celor ce stau împotriva dreptei Tale” 
(Ibidem), de cei ce stau împotriva bunăvoinţei pe care Tu 
Mi-o dai. „Păzeşte-Mă, Doamne, cape lumina ochilor!”(v. 
8). Pupila pare foarte mică şi îngustă, prin ea totuşi trece 
puterea vizuală, prin care discernem lumina de întuneric, la 
fel cum prin umanitatea lui Hristos trece divinitatea, întru caie 
judecata discerne între cei drepţi şi cei păcătoşi. „Acoperă- 
Mă sub acoperământul aripilor Tale” (Ibidem), apără-Mă 
sub acoperământul dragostei şi a milostivirii Tale „împotriva 
necredincioşilor care Mă necăjesc!” (v. 9).

9. „Vrăjmaşii Mi-au cuprins sufletul, şi-au încuiat inima 
lor cu grăsimea ce-i înfăşoară” (Ibidem). După ce şi-au potolit 
poftele prin crime, îşi arată bucuria, cu care se acoperă 
precum trupul se acoperă de grăsime. „Gura lor a rostit 
cuvinte mândre” (v. 10). Din cauza bucuriei lor trupeşti, 
gura le-a grăit cuvinte mândre ca acestea: „Ave, regele 
iudeilor” şi altele asemenea.



10. „După ce M-au izgonit, acum Mă înconjoară” (v. 11). 
pupă ce M-au izgonit din oraş acum Mă înconjoară atârnat 
pe cruce. „Au hotărât să ţină ochii lor plecaţi spre pământ”, 
au hotărât să coboare spre lucrurile pământeşti dorinţele inimii 
jor, imaginându-şi că Cel pe care îl ucideau era marele nefericit 
iar ei înşişi nu erau în nici un fel.

11. ,,Μ-au apucat cum leul la vânătoare îşi apucă prada” 
(v. 12), M-au apucat asemenea vrăjmaşului ce dă târcoale 
fără încetare, căutând pe cine să sfâşie2. „Şi ca puiul de leu ce 
locuieşte în ascunzişuri”, sunt ca şi fii acestui vrăjmaş, cei 
despre care se spune: „Tu eşti fiul diavolului” (In 8,44). Nu 
caută decât curse pentru a apuca pe cel drept şi a-1 pierde.

12. „Scoală-Te, Doamne, întâmpină-i pe ei şi îi tulbură!” 
(v. 13). Scoală-Te Doamne Tu, pe care ei Te cred adormit şi 
indiferent la nedreptăţile oamenilor; dar mai înainte să fie orbiţi 
de propria lor răutate, pentru ca răzbunarea Ta să întâmpine 
faptele lor rele şi să îi tulbure astfel.

13. „Scoate sufletul Meu din mâinile necredincioşilor" 
(Ibidem). Scoate sufletul Meu, înviindu-Mă din moartea pe care 
cei necredincioşi M-au făcut să o sufăr3. „Scoate-Ţi sabia către 
vrăjmaşii mâinii Tale! Intr-adevăr, sufletul Meu este sabia pe 
care mâna Ta, adică puterea Ta cea veşnică, a apucat-o pentru 
a răsturna prin ea împărăţia fărădelegii, şi a separa cu ea pe 
cei drepţi de cei necredincioşi. Scoate-o deci „către vrăjmaşii 
mâinii Tale”, sau ai puterii Tale, adică ai vrăjmaşilor Mei. 
.Doamne, ia-le pământul şi Imprăştie-i în timpul vieţii!”. 
Doamne, ia-le pământul pe care îl locuiesc, împrăştie-i în lumea 
întreagă în viaţa aceasta pe care ei o cred a fi singura lor viaţă, 
de vreme ce nu nădăjduiesc în viaţa cea veşnică.

21 Pt 5,8.



„Pântecele lor este plin de lucrurile pe care le-ai ascu  ̂
ochilor lor” (v. 14). Pedeapsa văzută despre care tocmai 
vorbit nu este singura care îi va lovi; ci mai mult, gândurile^ 
vor fi pline de păcatele lor, ale căror întunecimi le va ascunde 
lumina adevărului Iau, astfel încât nu îşivor aminti de Dumnezeu 
„S-au săturat de came de porc”, s-au săturat de necurăţit 
călcând în picioare perlele cuvintelor dumnezeieşti. „Si au lăsat 
resturile copiilor lor” când au strigat' „Păcatele acestea să cadă 
asupra noastră şi asupra copiilor noştri” (M t 27,25).

14. „Eu întru dreptate voi apărea înaintea ochilor Tăi" 
(v. 15). Eu, care nu am apărut celor care, din cauza murdăriei 
şi întunecimii inimii lor, nu puteau vedea lumina înţelepciunii, 
voi apărea întru dreptatea Ta înaintea ochilor Tăi. „Voi fi 
îndestulat când Mi se va arăta slava Ta”. Şi în timp ce unii vor 
fi sătui de necurăţii, până la a nu Mă putea înţelege, Eu voi fi 
îndestulat când slava Ta va străluci în cei ce Mă înţeleg.

Să băgăm de seamă că în versetul unde este spus: „S-au 
săturat de came de porc” câteva exemplare aduc: „S-au 
săturat de copii”. Această a doua interpretare ţine de 
ambiguitatea textului grecesc4. Prin cuvântul de copil înţelegem 
faptele; prin faptele bune copiii virtuoşi, iar prin cele rele copiii 
vinovaţi

! Despre această parte a versetului 13 a se vedea primul comentariu la 
psalmul 34.
4 într-adevăr, în câteva manuscrise citim ύιων-fiu, în altele ύων-porci 
sau ύείων-came de porc. Augustin vorbeşte despre acelaşi verset 
14 în scrisoarea 149 către Paulin de Nola, în jurul anului 414, şi 
spune la paragraful 5: Am revăzut o foarte scurtă explicaţie a acestui 
psalm pe care am dictat-o acum multă vreme. Aceasta lămurire ne 
face să credem că comentariul acestui psalm datează cu mult înainte 
de acest an.



Comentariu
la ţsalm ul al X tll-lea

Biserica unită. Cui tfristos 
triumfă împotriva 

vrâjmaşiCor





1. „întru sfârşit slujitorului lui Dumnezeu, lui David 
ţusuşi” adică lui Hristos, care, considerat în umanitatea Sa, 
este numit Cel cu braţ puternic. David a adresat lui Dum
nezeu cuvintele acestui psalm în ziua în care Domnul l-a 
izbăvit din mâinile tuturor vrăjmaşilor lui şi din mâinile lui 
Saul şi zice: „Ziua în care Domnul l-a eliberat din mâinile 
tuturor vrăjmaşilor lui şi ale lui Saul” (II Rg 22), adică ale 
regelui pe care chiar iudeii îl ceruseră. Căci precum numele 
lui David înseamnă „cel cu braţ puternic”, tot aşa numele lui 
Saul vrea să însemne „cel cerut”. într-adevăr, ştim cum 
poporul a cerut pe Saul de rege1 şi l-a primit nu după legea 
lui Dumnezeu, ci a sa însăşi.

2. Deci aici, Hristos şi Biserica, adică Hristos în întregime, 
cap şi trup, zic: „Te voi iubi, Doamne, pe Tine, care eşti puterea 
mea”, Te voi iubi, Doamne, prin Care sunt puternic.

3. „Doamne, sprijinul meu cel puternic, scăparea şi 
izbăvitorul meu” (v. 1). Doamne, cel ce m-ai susţinut fiindcă 
eu am scăpat întru Tine, şi întru Care m-am adăpostit fiindcă 
Tu m-ai izbăvit. „Dumnezeul meu este ajutorul meu şi întru 
El îmi voi pune nădejdea” (v. 2). Dumnezeul meu, care m-ai 
întâmpinat cu ajutorul chemării Tale, pentru ca eu să pot 
nădăjdui în Tine. „Păzitorul meu şi cornul mântuirii mele şi 
răscumpărătorul meu” (v. 3). Păzitorul meu deoarece eu nu 
m-am socotit sculându-mi într-un fel împotriva Ta cornul 
mândriei; şi, fiindcă Te-am găsit ca un com, adică cea mai 
înaltă şi puternică apărare a mântuirii mele şi pentru ca să 
pot găsi această apărare, Tu m-ai răscumpărat.

4. „Voi lăuda pe Domnul şi îl voi chema şi voi fi mântuit 
din mâinile vrăjmaşilor mei” (v. 4). Căutând slava lui

11 Rg 8,5.



Dumnezeu şi nu a mea, îl voichema şi greşelile necredinţei q.
vor putea să îmi facă rău.

5. „Durerile morţii m-au înconjurat” (v. 5), adică dureifc 
trupului. „Şi râurile fărădelegii m-au tulburat”. Mulţime 4 
necredincioşi, ridicaţi pentru o vreme, asemenea torentului 
trecător de ploaie, s-au ostenit să mă tulbure.

6. „Durerile iadului m-au cuprins” (v. 6). Cei ce m-au 
cuprins să mă piardă erau pradă durerilor poftei, care dau 
moarte şi duc în iadul păcatului. „Cursele morţii m-au 
întâmpinat”. Vrăjmaşii m-au întâmpinat pentru că au vrut să 
mă chinuie primii prin durerile ce trebuia apoi să le fie întoarse. 
Ori, aceşti vicleni, pun stăpânire, pentru a-i pierde, pe cei pe 
care ajung să-i convingă de rău, lăudându-se cu prefăcuta lor 
dreptate; de aparenţe, şi nu de realitatea de care se laudă 
împotriva păgânilor.

7. „Şi în nenorocirea mea am chemat pe Domnul şi am 
strigat către Dumnezeul meu; şi din Templul Său cel sfânt a 
ascultat glasul meu” (v. 7-8). Mi-a ascultat glasul, din inima 
mea unde sălăşluieşte. „Şi strigătul pe care l-am scos înaintea 
Lui”(v. 8), strigăt care nu răsună urechilor oamenilor, ci îl rostesc 
în prezenţa Lui înăuntrul meu2, „a pătruns până la urechile Lui”.

8. „Pământul a fost mişcat şi s-a cutremurat” (v. 9). Astfel, 
la vederea Fiului Omului slăvit, păcătoşii au fost mişcaţi şi s-au 
cutremurat „Şi temeliile munţilor au fost clătinate”, şi speranţele 
celor mândri, întemeiate pe acest veac, au fost cutremurate. 
„Şi au fost scuturaţi pentru că Dumnezeu s-a mâniat împotriva 
lor”, şi aceasta pentru ca speranţele bunurilor vremelnice să 
nu poată să se întărească în inimile oamenilor.

2 Despre silăşluirea tainică a Domnului în inima rugătorului am văzut 
că mai vorbeşte dumnezeiescul Augustin în comentariul la Psalmul al 
treilea, paragraful 4.



9. „Mânia Sa a făcut să se ridice fumul” (v. 10). 
Rugăciunea amestecată cu lacrimi a celor ce s-au pocăit la 
vederea pedepselor pregătite celor necredincioşi s-a ridicat 
spre Dumnezeu. „Foc arzător a ieşit de la faţa Lui”. Focul 
dragostei se aprinde, după pocăinţă, prin cunoştinţa lui 
Dumnezeu. „Cărbuni au fost aprinşi de El”. Oameni deja morţi, 
c a r e , lipsiţi de focul dorinţelor bune şi al luminii dreptăţii, 
rămăseseră reci şi cufundaţi in întunecimi; regăsind iarăşi 
căldura şi lumina, au fost readuşi la viaţă.

10., A  plecat cerurile şi S-a pogorât” (v. 11). A plecat 
pe Cel Drept ca să coboare până la slăbiciunea oamenilor. 
„Şi nori întunecaţi sub picioarele Lui”. Necredincioşii, 
îndrăgostiţi doar de lucrurile pământului, orbiţi de norul 
răutăţilor lor, nu L-au cunoscut. Căci pământul este sub El 
precum scaunul la picioarele Sale.

11. „S-a suit pe heruvimi şi a zburat” (v. 12). S-a ridicat 
deasupra a toată ştiinţa, astfel ca nimeni să nu poată ajunge la 
El, decât prin dragoste. Că dragostea este împlinirea Legii3. 
Şi, ca urmare, a dovedit celor care II iubesc că nu poate fi 
cuprins de simţuri, de teamă ca ei să nu creadă că II pot 
înţelege cu ajutorul imaginilor trupeşti., A zburat acolo unde 
aripile vântului nu se pot înălţa”. Această rapiditate a zborului 
prin care a dovedit că nu poate fi cuprins de simţuri este 
superioară tuturor puterilor sufletului, puteri cu ajutorul cărora, 
ca şi cu ajutorul unor aripi, sufletul se înalţă deasupra temerilor 
pământeşti in locurile cereşti ale libertăţii.

12. „Şi-a pus întunericul drept locaş” (v. 13). A aşezat 
Tainele şi a pus în inimile credincioşilor o nădejde ascunsă, 
pentru a Se ascunde vederii alor Săi, pe care nu îi lasă totuşi. 
S-a retras în întuneric, în mijlocul căruia şi noi mergem prin
’Rom 13,10.



necredinţă, şi nu prin vedere4, „câtă vreme nădăjduim şi aşteptăm 
prin răbdare, ceea ce nu vedem” (Rom 8,25). „Este înconjura
de cortul Lui”. Totuşi cei ce s-au convertit şi care cred în El sum
lângă El; Θ este în mijlocul k ţ  le dă tuturor darurile Sale şi locuieşte 
în ei, în această viaţă, ca într-un cort. „Cortul Lui ca o apj 
întunecoasă în noriivăzduhului”. De aoeea nimeni, chiar dintre cei
ce înţeleg Scripturile, nu trebuie să se creadă deja ajunşi la această 
lumină care nu va străluci pentru noi decât în ziua în care trecem 
de la credinţă la vedere. Intr-adevăr, El rămâne în umbră în 
învăţătura profeţilor şi a tuturor celor care ne vestesc cuvântul lui 
Dumnezeu

13. „în comparaţie cu strălucirea ce o răspândeşte 
prezenţa Sa” (v. 14), (trebuie să gândim mai ales la această 
umbră) prin comparaţie cu strălucirea ce o răspândeşte 
arătarea prezenţei Sale. „Norii au trecut”, predicatorii 
cuvântului Său nu mai sunt închişi în graniţele Iudeii, au trecut 
la păgâni. „A căzut grindină şi ploaie de foc”. Este imaginea 
mustrătorilor care lovesc ca grindina inimile împietrite. Dar 
duritatea grindinii se preface în apă ce cade pe pământ cultivat 
şi înmuiat, adică într-un suflet evlavios; atunci ameninţările 
mustrătorilor pline de fulgere şi întărite în formă de grindină se 
transformă într-o învăţătură ce satură sufletul. Şi, aşa, inimile 
prind viaţă aprinse de focul dragostei. Toate aceste lucruri au 
trecut la păgâni cu norii lui Dumnezeu3.

14. „Şi dintru înălţimea cerului Domnul a Scut auzit tunetul 
Său” (v. 15). Din inima celui drept, prin credinţa acestuia în 
Evanghelie, Domnul a făcut să se audă glasul Său. „Şi Cel

4 Π Cor 5,7.
s Despre vestitorii Cuvântului simbolizaţi ca nori a mai adus aminte 
Augustin în comentariul la Psalmul 10,10.



pjeaînalt a trimis cuvântul Său”, să ne rămână nouă, şi în abisul 
wjurilor omeneşti înţelegem lucrurile cereşti.

15. „A aruncat săgeţile Sale şi i-a risipit” (v. 16). A trimis 
pe Apostolii Săi, care în zborul lor, purtaţi pe aripile virtuţilor, 
d-au urmat drumul lor drept, nu prin propriile lor puteri, ci cu 
ajutorul Celui ce i-a trimis. El i-a împrăştiat pe cei spre care 
Apostolii Săi au fost trimişi, ca să fie pentru unii miros de viaţă 
care te face să trăieşti, iar pentru alţii miros de moarte care te 
face să mori6. „Şi-aînmulţit trăsnetele şi i-a tulburat”, şi-aînmulţit 
minunile şi i-a tulburat

16. „Şi izvoare de apă s-au arătat” (v. 17). Izvoarele de 
apă, ce s-au arătat în persoanele Apostolilor, au ţâşnit spre 
viaţa cea veşnică7.,,Temeliile lumii au fost puse în lumină’ Profeţii 
au fost lămuriţi şi dezvăluiţi, ei, care fuseseră înţeleşi şi pe care 
trebuie să fie înălţat edificiul credinţei universale. „Prin 
ameninţările Tale, Doamne” (v. 18), prin ameninţările celui ce 
striga: „împărăţia lui Dumnezeu este aproape devoi” (Lc 10,9). 
„Şi prin suflarea năvalnică a mâniei Sale”, prin suflarea Celui ce 
a zis: „De nu vă pocăiţi, veţi pieri toţi la fel” (Lc 13,5).

17.,Λ  trimis din înălţimea cerului şi m-a luat” (v. 19), 
chemând la moştenirea Sa din mijlocul păgânilor, slăvită Sa 
Biserică, ce nu are nici pată nici zbârcitură8. „M-a scos din 
adâncul apelor”. M-a scos din mulţimea popoarelor*.

18. ,,Μ-a smuls din mâinile temuţilor mei viăjmaşi” (v. 20). 
M-a scos din mâinile vrăjmaşilor mei ce reuşiseră să tulbure şi

6II Cor 2,16.
7Deut4,14; loan 4,14.
'Ef5,27.
9 în Apocalipsa 17,15, apele simbolizeazi mulţimea de oameni, aşa 
cum spune şi comentariul la primul Psalm, paragraful al treilea.



să nimicească viaţa Mea trecătoare. „Şi de cei ce mă uiâsc 
pentru că ei au ajuns mai tari decât mine”, în timp ce sub 
stăpânirea lor am ignorat pe Dumnezeu.

19. „M-au întâmpinat în vremea necazului meu” (v. 211 I 
M-au vătămat primii în vremea în care purtam un trup supus 
morţii şi suferinţei „Şi Domnul S-a făcut sprijinul meu.” Şi 
fiindcă sub greutatea amarelormele dureri, sprijinul bucuriilor 
pământeşti s-a clătinat şi s-a răsturnat, Domnul a devenit 
sprijinul meu

20. „Domnul m-a izbăvit şi m-a pus întru lăigime” (v. 22) 
şi, deoarece sufeream tulburările trupului, El m-a eliberat şi mi- 
a dat libertatea sufletească. ,,Μ-a scos din mâinile lor, că a voit 
să mă ia” înainte ca eu să vreau să-L am, El m-a smuls din 
mâinile prea puternicilor mei vrăjmaşi, care m-au invidiat imediat 
ce am vrut să-L am şi care mă urăsc acum pentru că-L doresc.

21 . „Şi Domnul mă va răsplăti după dreptatea mea” (v.
23) şi Domnul mă va răsplăti după meritul bunei mele voinţe,
El, Care mi-a făcut milostivire înainte ca eu să am bunăvoinţă,
„Şi mă va răsplăti după curăţia mâinilor mele;” şi El mă va 
răsplăti după nevinovăţia faptelor mele, El, Care mi-a dat să 
fac binele, ducându-mă la lărgimea credinţei.

22. „Fiindcă am păzit căile Domnului” (v. 24); pentru ca 
să dau faptelor mele toată lărgimea faptelor bune ce se fac 
prin credinţă şi lungimea ce vine din stăruinţă.

23. „Şi nu m-am îndepărtat de Dumnezeu prin 
fărădelegile mele. Că toate judecăţile Lui sunt înaintea ochilor 
mei” (v. 25) „Toate judecăţile Lui”, adică răsplătirile celor 
drepţi, pedepsele păcătoşilor, suferinţele celor ce trebuie 
îndreptaţi şi ispitele celor ce trebuie încercaţi, judecăţi pe care 
eu le consider cu o stăruinţă atentă. „Şi nu am îndepărtat legile 
Lui atât de drepte", ceea ce fac cei care cad sub greutatea lor | 
şi se întorc la vărsăturile lor.



24. „Şi mă voi păstra curat în ochii Săi şi mă voi păzi de 
jdâncul nedreptăţilor mele” (v. 26).

25. „Şi Domnul mă va răsplăti după dreptatea mea” (v. 
27). De aceea Domnul mă va răsplăti după dreptatea mea, 
nu doar fiindcă am urmat căile cele largi ale credinţei, ce 
lucrează prin iubire10, ci şi pentru lungimea acestei căi în care 
an stăruit „Şi după curăţia mâinilor mele ce luminează înaintea 
ochilor Săi”, nu a ochilor oamenilor, ci ai lui Dumnezeu. „Căci 
lucrurile văzute sunt vremelnice, şi cele nevăzute veşnice” (Π 
Cor. 4,18) şi spre veşnicie se înalţă nădejdea.

26. „Vei fi sfânt cu cel sfânt” (v.28). Este, de asemenea, 
în adâncul tainelor Tale o dovadă că Tu eşti sfânt cu cel ce 
este sfânt, anume că toată sfinţenia de la Tine vine. „Şi vei fi 
nevinovat cu omul nevinovat”. Intr-adevăr, nu vei face rău 
nimănui, şi chiar cel păcătos nu este legat decât de lanţurile 
păcatelor sale".

27. , Ales vei fi cu cel ales” (v. 29), vei fi ales cu cel pe 
care L-ai ales. „Şi pervers vei fi cu cel ce este pervers”. Vei 
părea a fi pervers cu cei ce sunt astfel, fiindcă sunt oameni ce 
zic: „Calea Domnului nu este dreaptă” (Ezec 18,25), dar 
propria lor cale nu este dreaptă.

28. „.Pentru că vei mântui poporul cel smerif ’ (v. 30). 
Or, pare pervers celor perverşi ca Tu să mântuieşti pe cei ce 
îşi mărturisesc păcatele. „Şi vei smeri ochii celor mândri”, vei 
smeri pe cei ce nu cunosc dreptatea lui Dumnezeu şi se bizuie 
pe a lor12.

29. „Fiindcă Tu, Doamne, vei aprinde făclia mea” (v. 31). 
Pentru că lumina noastră nu vine de la noi, ci Tu Doamne vei

“Gal 5,6.
11 Prov 5,22.
“Rom 10,3.



aprinde făclia. „Dumnezeul meu, vei lumina întunericul meu” 
noi nu suntem decât întuneric, din cauza păcatelor noastre 
dar Tu, Dumnezeul meu, vei lumina întunecimile mele.

30. „Că voi fi scos de Tine din ispită” (v. 3 2 ) .  Nu p r j j  

mine, ci prin Tine voi fi scos afară din ispită. „Şi prin ajutorul 
Dumnezeului meu voi trece zidul” ; şi prin ajutorul Lui, nu prin

propriile mele puteri, voi trece zidul pe care păcatul l-a ridicat
între oameni şi Ierusalimul cel ceresc.

31. „Fără de prihană este calea Dumnezeului meu” (v. 
33). Dumnezeul meu vine să locuiască în oameni, numai când
i s-a pregătit o cale fără de prihană a credinţei, căci calea Lui 
este fără de pată. „Cuvintele Domnului au fost lămurite de 
foc”. Cuvintele Domnului au fost lămurite de focul necazurilor.
,31 este protectorul tuturor celor ce nădăjduiesc în El”. Şi toţi 
cei ce şi-au pus nădejdea, nu în ei, ci în El, nu sunt nimiciţi de 
aceste necazuri; căci nădejdea urmează credinţei.

32. „Că cine este Dumnezeu, dacă nu Domnul” (v. 34) 
ai Cărui slujitori suntem? „Şi cine este Dumnezeu, afară de 
Dumnezeul nostru?” Şi cine este Dumnezeu, afară de Domnul 
pe Care noi II vom avea, în calitate de copii, ca o moştenire 
dorită, după ce II vom fi slujit bine?

33. „El este Dumnezeul ce m-a încins cu putere” (v. 1
35). A încins rărunchii mei pentru a-mi da putere; de teamă ca 
pofta, ca şi un veşmânt moale şi larg, să nu împiedice faptele 
şi paşii mei. „Şi mi-a arătat o cale fără prihană”. Mi-a arătat 
calea nepătată a dragostei, pentru a merge la El, cum mi-a 
arătat calea fără de pată a credinţei, prin care El vine la mine.

34. ,Λ făcut picioarele mele drepte ca ale cerbului” (v.
36). A desăvârşit dragostea mea pentru a putea trece peste 
mărăcinii acestei lumi. „Şi mă va aşeza în cele mai înalte locuri”.



Va duce gândurile mele spre locaşurile cereşti, pentru ca să 
fiu umplut de desăvârşirea lui Dumnezeu13.

35. „învaţă mâinile mele la luptă” (v. 37). Mă învaţă ce 
trebuie să fac pentru a învinge pe vrăjmaşii ce se silesc să ne 
închidă împărăţia Cerurilor. „Şi ai făcut braţele mele ca un arc 
de aramă”. M-ai făcut neobosit în împlinirea faptelor bune.

36. „M-ai protejat spre mântuire, şi dreapta Ta m-a 
sprijinit” (v. 38), bunăvoinţa harului Tău m-a sprijinit „Certarea 
Ta m-a condus spre sfârşit”, mustrările Tale, împiedicându-mă 
să renunţ la calea Ta, m-au dus şi m-au constrâns să potrivesc 
toate faptele mele acestui sfârşit prin care suntem uniţi cu Tine. 
„Şi cercetarea Ta însăşi mă va învăţa”. Aceleaşi mustrări m- 
au învăţat să ajung acolo unde mă duceau.

37. „Ai lărgit sub paşii mei căile în care mergeam” (v. 
40). Piedicile trupului nu vor fi un obstacol pentru mine fiindcă 
ai desăvârşit dragostea mea care de acum înainte va lucra 
întru bucurie, înălţată deasupra lucrurilor muritoare şi a sluj irii 
mădularelor (trupului). „Şi urmele paşilor mei nu s-au şters”. 
Adică locul unde trebuie să păşesc, sau urmele paşilor mei 
pentru a deschide calea celor ce mă urmează.

38.„îmi voi urmări vrăjmaşii şi îi voi prinde” (v. 41). îmi 
voi urmări patimile trupeşti şi ele nu mă vor înlănţui; dimpotrivă, 
le voi prinde şi le voi nimici „Şi numă voi abate din urmărirea 
lor până ce nu vor fi cu totul înfrânte”. Nu mă voi abate din 
silinţele urmăririi lor, pentru a mă odihni, înainte ca toate patimile 
ce-mi stau împotrivă să fie nimicite.

39. J i  voi zdrobi şi nu vor putea să stea” (v. 42). Ele nu 
vor sta împotriva mea. „Vor cădea sub picioarele mele”. După 
ce le voi fi zdrobit, voi aşeza deasupra lor dragostea ce duce la 
veşnicie.

IJE f3 ,19.



40. „Şi M-ai încins cu putere spre război” (v. 43). Putere 
Ta a strâns în jurul inimii mele cutele laigi ale dorinţelor trupeşti 
de teamă ca în această luptă ele să nu vatăme faptele mele., a
făcut să cadă sub mine pe cei ce se ridicau împotriva mea”. Ai 
înşelat speranţele celor ce se îndârjeau în a mă urmări, încât cei 
ce voiau să mă stăpânească sunt supuşi stăpânirii mele.

41. „Şi ai pus pe vrăjmaşii Mei în spatele meu” (v. 44), 
Ai făcut să întorc spatele vrăjmaşilor Mei şi i-ai pus înapoia 
Mea, obligându-i să mă urmeze. „Şi ai risipit pe cei ce Mâ 
urăsc”, dar pentru cei ce au continuat să Mă urască i-ai risipit

42., Au strigat şi nu era nimeni să-i mântuiască” (v. 45). 
Cine ar putea, într-adevăr, să mântuiască pe cei pe care nu îi 
mântuieşti TU?, Au strigat către Domnul şi nu i-a auzit”. Au 
strigat către Domnul şi nu spre altcineva, şi nu i-a considerat 
vrednici de a fi ascultaţi, fiindcă nu au renunţat la răutatea lor.

43. „îi voi nimici ca praful în faţa vântului” (v. 46). îi voi 
preface în ţărână, că s-au uscat, neprimind ploaia milostivirii 
cereşti; pentru ca, înălţându-se şi umflându-se de mândrie, să 
fie smulşi din speranţele puternice şi de neclătinat ca dintr-un 
pământ ferm şi stabil. „îi voi nimici ca pe noroiul uliţelor”. în 
timp ce ei se dăruiesc desfiâului şi dezmăţului, Eu îi voi nimici 
în căile largi în care merg atâţia oameni.

44. „Mă vei scoate din răzvrătirile poporului” (v. 47). 
Mă vei scoate din răzvrătirile celor ce au zis: „Dacă îl lăsăm 
să plece, toată lumea îl va urma” (In 11,48).

45. ,Mă vei pune căpetenie neamurilor. Poporul pe care 
nu-L cunoşteam mi-a fost supus.” (v. 48). Poporul păgânilor 
pe care nu l-am cercetat trupeşte mi-a fost supus. „M-a ascultat 
imediat ce Mi-a auzit glasul.” Ochii lor nu M-au văzut, dar, 
primind pe Apostolii Mei, M-au ascultat de îndată ce cuvântul 
Meu a lovit urechile lor.



46. „Fiii străini M-au minţit” (v. 49). Fiii cărora nu le 
pot spune ai Mei, ci mai degrabă fiii străini, cărora se 
adresează cu chiar cuvintele: „Sunteţi fiii diavolului” (In. 8, 
44). Aceşti copii M-au minţit, .fiii străini au îmbătrânit”. Fiii 
străini, cărora le-am adus, pentru a-i înnoi, Noul Legământ, 
au rămas în starea vechiului om.

, Au şchiopătat în căile lor”, ca infimii de un picior, fiindcă, 
având Vechiul Testament, au respins pe cel Nou; au ajuns 
şchiopi, urmând chiar tradiţiile lor întru Legea cea Veche, mai 
curând decât poruncile lui Dumnezeu. Intr-adevăr, ei făceau 
o crimă din a se pune Ia masă fără să-şi fi spălat mâinile14, 
fiindcă acestea erau căile pe care ei înşişi le trasaseră şi le 
croiseră prin obiceiurile lor, depărtându-se din cărarea porun
cilor tui Dumnezeu.

47. „Domnul este Dumnezeul cel viu; binecuvântat să 
fie Dumnezeul meu” (v. 50). Dragostea de cele ale trupului 
este moarte13, căci Domnul este viu şi binecuvântat să fie! 
„Dumnezeul mântuirii mele să fie înălţat deasupra a toate”. 
Sentimentele mele pentru Dumnezeul Cel ce mă mântuieşte 
să nu aibă nimic din obişnuinţele pământeşti; şi să nu 
nădăjduiesc deloc o mântuire ce vine de la pământ ci una 
care vine de la El şi dintru înălţimea cerurilor.

48. „O, Dumnezeule care îmi dai răzbunarea şi îmi supui 
popoarele!” (v. 51). Dumnezeu care mă răzbună, supunându- 
mi popoarele. ,,ΊΙι, Cel ce mă izbăveşti de vrăjmaşii mei cei 
furioşi”, de iudeii ce strigau; „Răstigneste-L! Răstigneste-L!” 
(In 19,6).

49. „Tu mă vei înălţa deasupra celor ce se ridică 
împotriva mea” (v. 52). Mă vei înălţa, prin învierea Mea,

14 Mt 15,2. 
I! Rom 8,6.



deasupra iudeilor ridicaţi contra Mea întru Patima Mea., 
vei scoate din mâinile nedreptăţii”, Mă vei scoate din împărăţia 
lor de nedreptate.

50. „De aceea, Doamne, Te voi mărturisi între neamuri" 
(v. 53). De aceea, Doamne, neamurile se vor mărturisi Ţie 
prin îngrijirile Mele. „Şi voi cânta slavei Numelui Tău” şi vei fi 
cunoscut până departe prin lucrările Mele cele bune.

51. „Slavei lui Dumnezeu ce lucrează cu atâta măreţie 
mântuirea al cănii lucrător este Regele Său” (v. 54). Slavei lui 
Dumnezeu ce lucrează cu atâta măreţie, Care face atât de 
minunată mântuirea pe care Fiul Său o dă celor ce cred în El. 
„Şi Care face mila Hristosului Său”. Dumnezeu este Cel ce 
face milă Hristosului Său. „Lui David şi urmaşilor lui, întru toţi 
vecii”. însuşi eliberatorului a cărei mână puternică a biruit 
lumea şi celor ce cred în Evanghelie şi pe care I-a născut 
pentru veşnicie.

Toate cuvintele acestui Psalm, pe care nu le putem raporta 
mai ales Domnului însuşi, trebuie să fie raportate Bisericii, 
căci Cel ce vorbeşte aici este Hristos, în întregime, întru Care 
toţi sunt mădularele Sale.



primul Comentariu
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Dorirea judecăţiCor Cui 
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X. Titlul acesta este cunoscut1. Nu Dornul nostiu Iisus Hnstos 
jsteCelce vorbeşte, ci aceste cuvinte sunt spuse despre EL

2. „Cerurile spun slava lui Dumnezeu” (v. 1). Sfinţii Evan- 
ghelişti, în care Dumnezeu locuieşte ca în cernii, povestesc Slava 
Domnului iwstru Iisus Hristos, sauSlava pe care Fiuladat-o Tatălui, 
în timpul cât era pe pământ „Şi bolta cerească vesteşte lucrul 
^sinilor Sale.” Bolta cerească, adică inima transformată in cer 
prin încrederea în Duhul Sfânt, din pământ ce era mai înainte prin 
fiica, bolta cereasca vesteşte faptele puterii dumnezeieşti.

3 . „Ziua zilei spune cuvânt” (v. 2). Duhul arată oamenilor 
duhovniceşti deplinătatea imuabila Inţelepciunialui Dumnezeu,care 
este Cuvântul, Dumnezeu dintraînceputcuDumnezeu2. „Şinoaptea 
vesteşte nopţii ştiinţa”; şi firea muritoare a trupului, vcibind intr-un 
fel oamenilor trupeşti ce stau departe, le vesteşte, strecurându-le 
credinţa, ştiinţa care trebuie să vină apoi pentru ei3.

4. „Nu este limbă, nu este grai întru care glasul lor să nu se 
audă” (v. 3), întru care să nu fi fost auzit glasul Evangheliştilor, 
Evanghelia fiind propovăduită în orice limbă.

1 Acelaşi titlu: „P entru  sfârşit, Psalmul lui David, pentru el însuşi” .
! In 1,1.
1 Raportul credinţă-raţiune (respectiv filozofie-teologie) este într-adevăr
foarte com plex  şi gingaş. Fericitul episcop de Hippona ştie acest
lucru şi ti d i cuvenita  im portanţă, rezumându-şi poziţia in două 
formule: intellige ut credos, crede ut intelligas, spunând: „Înţeleg 
ca să cred, cred ca  să înţeleg” . Deşi progresul credinţei şi al cunoaşterii 
este reciproc, to tuşi există m om ente când uneia dintre ele i se acordă 
primatul: cronologic, credinţa precedă raţiunii, ultima făcându-ne să 
înţelegem ceea ce  credem . Credinţa nu demonstrează; ea propune, 
nu impune, raţiunii revenindu-i rolul de întăritor al credinţei. Şi aici se 
observă întâietatea credinţei în  actul cunoaşterii Creatorului. Drumul 
spiritual al lui A ugustin  m erge crescător de la raţiune spre credinţă, 
primei restrângându-i-se activitatea o  dată cu creşterea în credinţă. 
Referitor la această tem ă se recomandă lucrările: Contra Academicos 
(III, 2 0 ,4 3 ) ;  De vera religione (8); De Trinitate (XIII, 9,12); De 
Magistre (XI, 37) etc.



5. i n i  | t i·* ·  lor μ  A yâ ftto  pe aareg

OH*«lkrapaBHiliBBCHfe 4X.
6. j b  soare Şi-a pus conul Lui” (v. 5). Domnul pa»*, 

coafa t taaptetpa peveW or«vcmeâane, trebuind să adu^p 
p in i·  a · paoaa a  «taa*. a aşezat in vremea artttni Salea  
aa om nafcnr ta ave kxweşte. care eee tuna întrupăm S^. 
jŞ i em  aaaaaaaa i**a met ce e e  din camera nuntii" Şi Q 
lanp nrttai rioui fnonac. ta care Diam ant S-a una a ^ j  
genafB precum macle se laieşic miresei ,.S-aa\ântat ca «  
a m , ca 4  alerge dnanul fca” (v. 6)ţ s-a avimat ca Cd pukna 
pme*celen(i. Care earece pe top oamenii pnntr-onemăsu·» 
putere, şi aceasta penau a alerga in calea Sa, nu pentni a se 
statornici; căci nu S-a oprit in calea păcătoşilor*.

7.  _A ieşit dmmi înălţimea cetului"(v. 7). A ieşit din sâni 
Tatălui Său, din care, s-a născut num timp, ci în veşnicie, 
drumul Său se înălţă până la cele mai înalte ale ceruluiSt 
taal|lpradcptaiiaac»dOT<eranihdc»ăvâty ta egalitate ca 
Tatăl’. JŞi nimeni nu se poate ascunde căldurii Sale.” Când 
Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi7, îmbrăcând firet 
noastră muritoare, nu a permis nici unui muritor să se poată 
noade untade morţii,dci chiar aceste umbre au fact pătrunse 
de căldura C uvântului.

‘It MCM 
’fa 1,1.
* h  tta f l  doaanaa, şriţm m T n o u  maniheism, Fcncitul cpttcoţ 
A c a  a luptai p  h f n t n n  anctiilor care puneau pe Fiul fa rindul 
rii— îlw. ocaconUodu-l consubstanţialitatea cu Tatii Arie (2)4- 
Î36) învăţa ci a fost aa timp când Fiul nu era, prin El Tatii creând 
«Mtc orirtritt «te turaii In 417, goţii au >)mn la Hippom impfomiai 
cp i scopul lor arian. Deşi are câteva confruntări cu acesta, Augustin 
uxuşi nu reuşeşte să-i stârpească pe arieni. Scrie Despre Trinitate. 
Despre erezii, fa care rămâne mărturisitorul egalităţii desăvârşite a 
Fiului cu Tatăl. Acestora le este adresată această replică.
’ ta 1.14.



8. JLegeaDommiluiesieiăiăprihană, întoarce sufletele"
^ g). Chiar El este Legea Damului, El care râesâBnplineaââ 
j>uea, nu să o distrugă*. El este Legea fiiă de prihană, fiindcă 
m as ă \ ^ t  păcatul, şi minciuna nu s-a găsit in gura Sa* El nu 
asupreşte sufletele sub jugul sclaviei, ci le întoarce la liberate 
pnmia-L putea imita. ..Mânuiia Domnului e credincioasă, dă 
jţdepciune pruncilor.’ ’ Mărturia Domnului este aedncioasă", 
pjntru că nimeni nu cunoaşte pe Tatăl, decăt numai Fiul, şi cel 
căruia Fiul vrea sS i se descopere1*. Aceste lucruri au fost 
!BCunsec*krmţekpţi şi descoperite cx)piikr,fiindcă,XXiimaeu 
stă împotriva celor mândri şi celor smeriţi, din contra, le dă 
harul Său” (Iac 4,6).

9 . „Judecăţile Domnului sunt drepte şi veselesc inima” 
(v. 9). Toate judecăţile Domnului sunt drepte in cel ce nu a 
învăţat nimic pe care sSnu-1 fi f&cut El însuşi11; pentiu ca cei 
care îl imită să se bucure în inima lor de lucrările pe care le {tux 
liber din dragoste, fi nu slugarnic, prin fiică. „Poiuncile Domnului 
sunt strălucitoare, luminează ochii". Poruncile Demnului sunt 
strălucitore, nu sunt Învăluite de nici o preacnppc trupcucâ, 
luminează vederea omului lluntric.

10. .frica de Dumnezeu este curaţi, rămâne In vecii 
veciloi” (v. 10).Nu este frica Legii Vechi, aceea ce pedepseşte, 
care are groază de pierderea bunurilor vremelnice prin a căror 
dragoste trage sufletul într-un fel de stricăciune; ci o fiica purii,

*M t5,17.
•ΠΡ12.22.
"Mt 11.27.
1 Faptele Mfintuitonilui sunt exemplul desăvârşit, pentru câ El este 

învăţătorul Suprem al sufletului omenesc, aşa cum spune Augustin 
in dialogul De Magistro, scris in 389. Nici un adevăr nu Iţi ia autoritatea 
ţi întregimea decât din iluminarea divină a lui Hristos.
“ IIn4,8.



ce face cu atât mai mult ca Biserica să încerce o arzătoare 
dragoste pentru Mirele său. Mai mult ea duce grijă să se pă
zească de a-L supăra. De aceea dragostea desăvârşită nu ahmgg
această fiică12 ce rămâne, dimpotrivă, în vecii vecilor.

11., Judecăţile Domnului sunt adevărate şi îndreptăţite !
prin îndeplinirea lor” (v. 10). Judecăţile Celui ce nu judecă pe 
nimeni, ci a încredinţat toată judecata Fiului13, sunt cu adevărat 
îndreptăţite prin imuabila Iot certitudine. Dumnezeu, într-adevăr, 
nu înşeală pe nimeni, nici întru ameninţările Sale, nici întru 
promisiunile Sale; şi nimeni nu poate să sustragă pe cel 
necredincios de la pedeapsa Sa, nici să lipsească pe cel drept 
de răsplata pe care Dumnezeu i-o dă.

Desiderabilia super aurum ei lapidem pretiosum mltum. 
,jSunt mult mai de dorit decât aurul şi pietrele preţioase” (v. 11).
Cât priveşte cuvântul multum, „mult”, se poate referi la aur sau 
la pietrele preţioase, la care să schimbăm fie cuvântul „de dorit” 
fie cuvântul „preţioase”; dar, oricare ar fi sensul, judecăţile lui 
Dumnezeu sunt mai de dorit decât toate strălucirile acestei lumi, 
a căror dorire vinovată face să nu le dorim, ci să ne temem de 
judecăţile lui Dumnezeu, sau să le dispreţuim, sau să nu credem 
în ele.

Dar dacă un om devine el însuşi aur sau piatră preţioasă, 
pentruanufinimicită prin foc, ci aşezată în visteria lui Dumnezeu, 
pentru el, judecăţile dumnezeieşti sunt mai de dorit decât el 
însuşi, fiindcă el preferă voinţa lui Dumnezeu sieşi. „Şi mai 
dulce decât mierea şi decât fagurele.” Şi dacă un om ajunge el 
însuşi miere, eliberat cum ar fi de legaturile acestei vieţi şi 
aşteptând ziua intrării sale la oaspăţul lui Dumnezeu; sau un fagure, 
învăluit cum ar fi de această viaţă ca de ceară, fără să fie 
amestecat totuşi, ci întregind-o, şi având nevoie, pentru a trece

11 In 5,22.



(jintru această viaţă vremelnică la viaţa cea veşnică, nu să fie 
gpgsat, ci să fie scos din acoperământul său printr-o apăsare a 

lui Dumnezeu; judecăţile dumnezeieşti îi sunt mai dulci 
decât el însuşi, fiindcă sunt mai dulci decât mierea şi fagurele.

12., Asemenea, robul Tău le păzeşte pe ele” (v. 12), căci 
aua Domnului vafiamară celor ce mi le vorfipăzit. „Şi,păziiKlu- 
le, găseşte mare răsplătire.’ ’ Această mare răsplată nu constă în 
vreun bun venind din afară, ci chiar din respectarea judecăţilor 
lui Dumnezeu; şi este mare pentru bucuria pe care o avem14.

13. „Unde este înţelegerea celui ce face păcatul?” (v. 13), 
Ce bucurie poate fi în păcatul ce lipseşte pe om de înţelegerea 
sa?  Unde este înţelegerea celui ce păcătuieşte, devreme ce 
păcatul închide ochiul sufletului căruia adevărul îi este plăcut, 
pentru care judecăţile lui Dumnezeu sunt de dorit şi dulci? Ori, 
precum întunecimile închid ochii, aşa păcatele închid sufletul şi îl 
împiedică să vadă lumina şi pe sine însuşi.

14. „Curăţeşte-mă, Doamne, de greşelile mele cele as- 
cunse!” (v. 13). Curăţeşte-mă, Doamne, de poftele ascunse 
în inima mea. „Şi fereşte pe slujitorul Tău15 de greşelile altuia!” 
(v. 14), pentru ca să nu fiu atras de celălalt; căci cel ce este 
curăţit de propriile sale păcate nu este ţinut de cele ale celuilalt 
Fereşte deci de poftele străine, nu pe cel mândru şi care vrea 
să fie propriul său stăpân, ci pe slujitorul Tău. „Dacă ele nu 
mă stăpânesc, voi fi fără prihană.” De nu sunt stăpânit nici de 
greşelile mele cele ascunse, nici de cele străine, atunci voi fi fără 
prihană. Căci nu este o a treia origine a păcatului, nu este decât 
păcatul ascuns şi personal în care a căzut demonul, şi păcatul 
străin ce a atras pe om şi pe care omul şi l-a împropriat, dându- 
si consimţământul. ,jŞi voi fi curăţit de păcat mare” ;de care păcat,

14 Bucuria mare a credinciosului este însuşi Domnul, iar nu vreo 
răsplată exterioară.
11A se vedea versetul 14, în comentariul la Psalmul 39.



dacă nu de acd a  ai mândriei? Căci nu există păcat mai mare cj
apostazia ce face si abandonezi pe Dumnezeu: cel ce este
începutul mândriei omului"1. Acela este fără de prihană care a
este pătat de această greşeală; căci ea este ultima greşeală s 
celor ce se întorc la Dumnezeu, după cum este prima a celor ct 
se Îndepărtează de EL

15. „Şi îţi vor plăcea cuvintele gurii mele; şi vei primi 
gândurile inimii mele, ce mă vor ţine în prezenţa Ta pururea” (v. 
16). Gândurile inimii mele nu vor tinde spre lauda deşartă de a 
plăcea oamenikx, de vreme ce mândria va fi nimicită m mine; ά
mă vor ţine înaintea Ta mereu, a Cărui privire coboară în 
conştiinţele curate. „O Doamne păzitorul meu şi Mântuitorul meu”. 
O Doamne, păzitorul meu, spre Tine tind; că Tu eşti izbăvitorul 
meu, pentru ca să pot tinde spre Tine; de teamă ca nimeni să nu 
se bizuie pe propria sa înţelepciune, dacă se întoarce la Tine, sau 
pe propriile sale puteri, dacă ajunge până la Tine; şi să nu fie 
atunci respinsă de Tine, care stai împotriva celor mândri17. Nuar 
fi fost curăţit de marele păcat al mândriei şi n-ar fi fost plăcut 
înaintea Ta, care ne răscumperi, pentru ca noi să ne întoarcem la 
Tine, şi care ne ajuţi să ajungem până la Tine.

“ Eccl 10,14.
17 Iacob 4,6.
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1. După ce am rugat pe Domnul sfi ne cuiăţeascS de 
„ţestele noastre ascunse' şi să păzească pe slujitorii Săi de 
ţaţele altora, să căutăm să pătrundem sensul acestor cuvinte; 
-aitru a le cânta ca oameni înţelegători şi nu ca şi păsările, cici 
mierlele, papagalii, corbii, coţofenele şi alte păsări de acest fel 
sunt adesea învăţate de oameni să pronunţe sunete cărora nu le 
pot înţelege sensul. Dimpotrivă, Dumnezeu a binevoit să dea 
omului puterea de a înţelege ceea ce cântă. Câţi răutăcioşi şi 
aîfuşinaţi sunt pe care îi vedem, cu o vie durere, cântând lucruri 
vrednice de urechile şi inimile lor! Sunt cu atât mai vinovaţi cu 
cât ei nu pot ignora natura cântecelor lor. Ştiu, intr-adevăr, că ei 
cântă lucruri infame şi totuşi le cântă cu atât mai bucuroşi cu cât 
sunt mai necurate; fiindcă se cred cu atât mai plăcuţi cu cât 
cântecele lor sunt mai ruşinoase.

Dar noi, care am învăţat în Biserică să cântăm cuvintele 
cele dumnezeieşti, noi trebuie, toţi împreună, să ne silim să fim 
dintre cei despre care a fost scris: „Fericit poporul care ştie să 
înţeleagă cântecele Sale de bucurie” (Ps 88,15). De aceea, 
iubiţii mei, trebuie să cunoaştem şi săvedem întru curăţia inimii 
noastre ceea ce glasurile noastre unite ajung să cânte. Fiecare 
dintre noi a rugat pe Domnul în acest cântec şi I-a zis: „Cură- 
ţeşte-mă, Doamne, de păcatele mele cele ascunse şi păzeşte 
pe slujitorul Tău de păcatele altuia! De nu sunt stăpânit de ele, 
atunci voi fi fără prihană şi voi fi curăţit de păcat mare” (v. 14). 
Pentru a şti bine care este acest păcat şi de ce gravitate este, 
vom parcurge pe scurt, atâta cât Dumnezeu ne va da să facem, 
textul însuşi al psalmului.

2 . Cântarea aceasta are legătură cu Hristos, ceea ce pare 
evident după cuvintele: ,JE1 este ca mirele ieşind din patul de 
nuntă” (v. 5). Care este Mirele, dacă nu Cel cu care este unită

1 Predică adresată poporului, în care Augustin respinge pe donatişti



Fecioara, despre care vorbeşte Apostolul, această Fecioară 
ţintă a curatelor temeri a castului prieten al Mirelui?2 Acesta se 
teme, intr-adevăr, că aşa cum şarpele prin şiretlicurile sale a 
înşelat pe Eva, în acelaşi fel simţurile acestei Fecioare, mireasă 
a lui Hristos, să nu fie întoarse, prin corupere de la curăţia ce 
este în Hristos. Domnul şi Mântuitorul Iisus Hristos are întru El 
deplinătatea a tot harul, după aceste cuvinte ale Sfântului loan: 
„Am văzut slava Lui, slavă cum Fiul Unic trebuia să primească 
de la Tatăl: şi era plin de har şi de adevăr” (In 1,14).

„Cerurile spun această slavă” (v. 1). Cerurile sunt Sfinţii; 
s-au ridicat deasupra pământului şi poartă pe Domnul. Totuşi 
cerul, asemenea, a povestit într-un oarecare fel Slava lui Hristos. 
Când a povestit-o? Când, la naşterea Domnului, o stea necu
noscută până atunci a apărut deodată3. Dar există alte ceruri 
mai adevărate şi mai înalte, despre care psalmistul spune apoi: 
„Nu este cuvânt, nu este limbă întru care glasul lor să nu fie 
auzit. Sunetul glasului lor s-a răspândit pe întreg pământul, şi 
cuvântul lor a pătruns până la marginile lumii” (v. 3-4). Glasul 
cui, de nu al cerurilor? Al căror ceruri, dacă nu acelea ale Apos
tolilor? Ei ne povestesc slava lui Dumnezeu, pusă în Iisus Hristos, 
prin harul ce Ii este dat spre iertarea păcatelor. „Căci toţi au 
păcătuit şi toţi au nevoie de slava lui Dumnezeu şi de îndreptarea 
Lui în dar prin sângele lui Iisus” (Rom 3,23).

Cum este în dar este har; căci nu este har dacă nu este în 
dar. Cum noi nu tăcuserăm nimic bun, primii, pentru a merita un 
astfel de dar, cum, mai ales, nu degeaba primiserăm o pedeapsă, 
este vădit că binefacerea pe care am primit-o este numai în dar. 
In ceea ce meritasem înainte, nu erau decât motive de con
damnare. Deci nu pentru dreptatea noastră, ci pentru mila Sa

M C orii,3.
1 Mt 2,2.



lisus ne-a salvat prin apa renaşterii4, lată, spun, slava lui 
Dumnezeu pe care cerurile au povestit-o. lată, repet, slava lui 
pumnezeu, şi nua voastră. Că nu aţi făcut nimic bun şi totuşi aţi 
primit un bine aşa de minunat. Dacă, deci, aparţineţi acestei 
slave pe care cerurile au povestit-o, spuneţi Domnului Dumne
zeului vostru: „Dumnezeul meu, mila Ta mă va întâmpina” (Ps 
58,11). Ea v-a întâmpinat, intr-adevăr; cu siguranţă ea v-a 
întâmpinat, de vreme ce nu a găsit nimic bun în voi. Voi aţi 
meritat pedepsele sale, mândrindu-vă; El a întâmpinat aceste 
pedepse, ştergându-vă păcatele.

Fiindcă din păcătos ai fost făcut drept; din necredincios, 
evlavios; din osândit, ales pentru ceruri. Spuneţi Domnului 
Dumnezeului vostru: „Nu ne da nouă, Doamne, nu ne da nouă 
slava, ci numelui Tău”9. Să spunem: nu nouă; căci cui ar da El 
slava Sa dacă o dădea ca pentru noi? Să spunem, repet, nu 
nouă; căci, de ne trata ca pentru noi, nu ar face decât să ne 
pedepsească. Să nu ne dea slava nouă, ci Numelui Său, fiindcă 
nu ne-a tratat după nedreptăţile noastre6. Nu ne da deci 
Doamne, nu ne da slava. Această repetare a aceluiaşi cuvânt 
este confirmarea acestui lucru. Doamne, nu ne da slava, ci dă-
o Numelui Tău. Aceasta ştiau cerurile care ne-au spus slava lui 
Dumnezeu.

3 . „Şi bolta cerească vesteşte lucrul mâinilor Sale” (v. 1). 
Cuvintele „faptele mâinilor Sale” sunt o repetare inutilă a acestora: 
„slava lui Dumnezeu”. Care sunt lucrurile mâinilor Sale? Nu 
trebuie să ne gândim, ca unii, că Dumnezeu, creând toate lucrurile 
prin cuvântul Său, a alcătuit omul cu mâinile Sale, ca superior 
celorlalte lucrări ale Sale. Nu trebuie să admitem această

4 Tit 3,5.
5 A se vedea şi al doilea comentariu Ia Psalmul 113,1.
‘Ps 102,10.



interpretare, este slabă şi prea puţin aprofundată; căci Dumnezeu 
a făcut totul prin cuvântul Său. Căci deşi în spusa diverselor 
lucruri ale lui Dumnezeu se spune că a făcut pe om după 
asemănarea Sa7, totuşi, „toate lucrurile au fost făcute prig 
Cuvântul şi nimic nu a fost făcut fără El” (In 1,3). în ceea ce 
priveşte mâinile lui Dumnezeu, s-a zis asemenea despre ceruri: 
„Şi cerurile sunt lucrul mâinilor Tale” (Ps 101,26); şi pentru ca 
să nu gândim că în acest loc Profetul, vorbind despre ceruri, 
vrea să arate pe sfinţi, adaugă: „Vor pieri; Tu, dimpotrivă, vei 
rămâne”.(Ib. 27) Prin urmare, nu doar oamenii, ci şi cerurile 
care trebuie să piară au fost făcute de mâinile lui Dumnezeu, 
căruia Profetul îi adresează cuvintele: „Şi cerurile sunt lucrul 
mâinilor Tale”.

De altfel, s-a spus la fel despre pământ, în aceşti termeni: 
„Căci marea este a Lui, şi El a făcut-o şi mâinile Sale au pus 
temeliile pământului”(Ps 94,5). Dacă deci Dumnezeu a făcut 
cu mâinile Sale cerurile şi pământul, omul nu este singura făptură 
a mâinilor Sale; dimpotrivă, dacă El a creat cerurile prin cuvântul 
Său şi pământul, asemenea a creat omul prin cuvântul Său. Ceea 
ce a creat prin cuvântul Său, a făcut cu mâinile Sale; şi ceea ce 
a Scut cu mâinile Sale, a creat prin cuvânt Deoarece Dumnezeu 
nu are o statură şi membre distincte în modul în care are omul, 
El care este totul în întregime peste tot, şi nu este conţinut în nici 
un loc. De aceea, ceea ce a făcut prin cuvântul Său, a făcut 
prin înţelepciunea Sa; şi ce a făcut cu mâinile Sale a făcut prin 
puterea Sa.

Or: „Hristos este Puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu” 
(I Cor 1,24); „toate lucrurile au fost Scute prin El şi nimic nu a 
fost făcut fără El” (In 1,3). Cerurile au spus, spun, vor spune 
slava lui Dumnezeu. Da, zic, slava lui Dumnezeu va fi spusă de

7 Geneza captolul 1.



ceruri, adică de sfinţi, ce sunt înălţaţi deasupra pământului, care 
poartă pe Dumnezeu, care fac să se audă tunetul poruncilor 
Sale, care aruncă luminile înţelepciunii Sale. Şi care slavă? Aceea 
care ne-a mântuit in ciuda nevredniciei noastre. Această 
nevrednicie care este a noastră este recunoscută prin tânărul 
risipitor cuprins de mizerie; această nevrednicie, spun eu, este 
recunoscută prin fiul cel mai tânăr, chiar dacă este rătăcit departe 
. de tatăl său, când slujeşte demonii, şi când duce porcii la păscut; 
el recunoaşte slava lui Dumnezeu, chiar când este târât înmizerie. 
Şi cum această slavă ne-a făcut ceea ce nu eram prin meritul 
nostru, zice tatălui său: „Nu sunt vrednic sa fiu numit fiul tău” 
(Lc 15,21). Nefericitul obţine fericirea prin umilinţa sa şi se 
arată vrednic chiar prin aceea că se mărturiseşte nevrednic.

„Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi bolta cerească vesteşte 
lucrul mâinilor Sale” (v. 2). Bolta cerească este inima tare şi nu 
inima sfioasă. Faptele tui Dumnezeu au fost vestite, într-adevăr, 
în mijlocul necredincioşilor, a vrăjmaşilor lui Dumnezeu, a 
prietenilor acestei lumi şi a prigonitorilor celor drepţi. Da, aceste 
lapte au fostvestite în mijlocul lumii înfuriate. Dar ce putea mânia 
lumii, când tăria vestea aceste fapte? „Bolta cerească vesteşte”. 
Ce vesteşte? .Faptele mâinilor Sale”. Care sunt faptele mâinilor 
Sale? Această slavă a lui Dumnezeu prin care am fost salvaţi şi 
zidiţi întru faptele cele bune8. Intr-adevăr, noi suntem lucrul 
mâinilor lui Dumnezeu, creaţi în Iisus Hristos întiu faptele cele 
bune. Căci El ne-a făcut nu doar oameni, ci drepţi (dacă noi 
suntem totuşi) şi nu suntem noi cei care ne-am făcut pe noi 
oameni şi drepţi9.

4. „Ziua zilei spune cuvânt şi noaptea nopţii vesteşte ştiinţă” 
(v. 2). Care este semnificaţia acestui cuvânt? Poate este clar şi 
evident Cuvintele: „Ziuazilei rosteşte cuvânt” indicăodescoperire

®Ef2,10. 
’Ps99,3.



evidentă şi arată ca ceea ce se face în plină zi; dimpotrivă, cuvintele: 
„Noaptea nopţii vesteşte ştiinţă” arată ceva neclar ca ceea ce se 
face noaptea Ziua vorbeşte zilei, adică: sfinţii sfinţilor, Hristos 
însuşi Apostolilor Săi, cărora le-a zis: „\bi sunteţi lumina lumii!” 
(Mt 5,14). Aceasta pare evident şi uşor de înţeles. Dar cum 
„noaptea vesteşte nopţii ştiinţă?” Unii au înţeles aceste cuvinte 
foarte simplu şi poate au dreptate: au crezut că ele însemnau că 
Apostolii, în vremea Domnului Nostru Iisus Hristos, au primit de 
la Dânsul învăţătura, pe când trăia pe pământ şi că această 
învăţătură s-a transmis la urmaşi ca din veac în veac. Or această
învăţătură, fiind predicată ziua şi noaptea, „Ziua vesteşte zilei şi 
noaptea nopţii” adică: ziua dinaintea zilei ce urmează şi noaptea 
dinaintea nopţii ce urmează. Această interpretare foarte simplă 
ajunge cui o găseşte suficientă. Dar adesea chiar obscuritatea 
Sfintei Scripturi a servit la a face să se nască diverse interpretări, 
într-adevăr, dacă sensul acestui text ar fi evident, voi n-aţi auzi 
decât o singură explicaţie; dar cum este cu adevărat neclar, veţi 
primi mai multe.

Iată deci o altă interpretare: „Ziua vesteşte zilei şi noaptea 
nopţii”, adică sufletul sufletului şi trupul trupului. Mai este un alt 
înţeles: „ Ziua zilei ” adică oamenii duhovniceşti oamenilor 
duhovniceşti;, ,şi noaptea nopţii’ ’, adică oamenii trupeşti oamenilor 
trupeşti. Şi unii şi ceilalţi înţeleg adevărul, dar nu-1 gustă la fel. 
Căci unii îl înţeleg ca pe un cuvânt spus înaintea lor; alţii ca pe o 
ştiinţă ce Ie este vestită. Ceea ce este spus nu este decât înaintea 
ascultătorilor; ceea ce este vestit poate să le fie la distanţe 
îndepărtate. Putem găsi cuvântului ceruri mai multe alte înţelesuri, 
dar trebuie să ne luăm după timpul ce ne presează. Să facem 
totuşi cunoscută încă o părere, pe care unii au înaintat-o doar ca 
o presupunere. Când, zic ei, Hristos vorbea Apostolilor Săi, ziua 
rostea cuvânt zilei; când Iuda dădea pe Hristos iudeilor, noaptea 
vestea ştiinţă nopţii.



5. „Nu este cuvânt, nu este limbă în care glasul lor să nu 
ge auzit” (v. 3). Glasul cui, de nu al celor ce spun slava lui 
Dumnezeu? ,̂ Nu este cuvânt, nu este limbă întru care glasul lor 
să nu fie auzit”. Citiţi Faptele Apostolilor10, vedeţi cum au fost 
umpluţi toţi de Duhul Sfânt, când a coborât asupra lor, şi cum 
voibeau limbile tuturor neamurilor, după cum Duhul Sfânt le 
punea cuvintele în gură. Iată că, într-adevăr, „nu este limbă, nu 
este cuvântîntm care glasul lor sănufie auzit”; dar sunetul glasului 
lor nu a răsunat doar acolo unde au fost umpluţi de Duhul Sfânt 
„Sunetul glasului lor s-a răspândit pe întreg pământul şi cuvântul 
lor a pătruns până la marginile lumii ” (v. 4). De aceea şi noi 
vorbim în acest loc. Căci glasul lor a venit până la noi, glasul lor 
ce s-a răspândit pe tot pământul, în timp ce glasul ereticilor nu 
intră în Biserică. Glasul acesta s-a răspândit pe tot pământul, 
pentru ca voi să intraţi în cer.

O, tu, care răspândeşti molima, contrazicător îndârjit, om 
viclean, încăpăţânat în greşeală, o fiu orgolios, ascultă testamentul 
tatălui tău: „Sunetul glasului lor s-a răspândit pe întreg pământul, 
şi cuvântul lor a pătruns până la marginile lumii”. Este nevoie să 
îţi explic aceste cuvinte? Pentru ce lupţi împotriva ta însuţi? 
Pentru ce, prin cârtire, să nu păstrezi decât o parte din ceea ce 
poţi păstra întreg prin înţelegere.

6 . „Şi-a pus cortul în soare” (v. 5), a aşezat Biserica Sa în 
plină lumină, şi nu în umbră; ea nu trebuie sa fie nici ascunsă, 
nici acoperită, să zicem aşa; de teamă să nu apară ca învăluită 
în mijlocul turmei de eretici11. S-a spus cuiva în Sfânta Scriptură: 
ceea ce aţi făcut în taină veţi ispăşi în faţa soarelui12, adică aţi 
făcut răul în taină, veţi suferi chinul în ochii tuturor. „Şi-apus

10 Fapte 2,24.
" C. Cânt 1,6, după Septuagintă.
IJIRg 12,12.



deci cortul Său in soare”. Şi tu, ereticule, de ce fugi întru cele 
întunecoase? Eşti creştin? Ascultă-L pe Hristos! Eşti sclav? 
Ascultă-ţi stăpânul! Eşti fiu? Ascultă-ţi tatăl, îndreaptă-te, revino 
la viată! Să putem spune despre tine: „Mort era şi a înviat 
pierise şi iată-1 regăsit” (Lc 15,32).

Nu îmi zice: „Pentru ce mă căutaţi dacă am pierit?” Te caut 
chiar pentru că ai pierit., Jiu , -  zice el - ,  nu mă căuta.” Este 
ceea ce ai face la vederea nedreptăţii lui ce-1 separă de noi; dar 
este ce nu vrea dragostea care ne face fraţi. Aş fi fără reproş 
de mi-aş căuta sclavul; şi aş merita reproşurile de-mi caut fratele? 
Să lăsăm asemenea sentimente cui nu are dragoste frăţească; 
eu îmi caut fratele. Chiar el să se supere, numai să fie căutat; 
căci se va linişti când îl voi fi găsit. îmi caut fiatele, spun, şi mă 
adresez lui Dumnezeu, nu împotriva lui, ci pentru el. Şi, 
adresându-mă lui Dumnezeu, nu îi voi spune: „Doamne, spune 
fratelui meu să împartă cu mine moştenirea” (Lc 12,13), ci îi 
voi zice: Spune fratelui meu să ia cu mine moştenirea. Pentru ce 
deci, o fratele meu, te rătăceşti de la calea cea dreaptă? Pentru 
ce să fugi în colţurile întunecate? Pentru ce încerci să te ascunzi?13

„Şi-a pus cortul în soare, şi chiar El este asemenea unui 
mire ce iese din camera Sa de nuntă” (v. 5). Cred că îl recu
noaşteţi. Or, Cel care este asemenea unui mire ieşind din cămara 
de nuntă, şi „s-a avântat ca un uriaş pentru a alerga drumul Lui” 
este acelaşi cu Cel Care „şi-a pus cortul în soare”. Anume, 
Cuvântul, când s-a făcut trup, asemenea unui mire, a găsit patul 
său de nuntă în sânul unei Fecioare; unit prin această taină cu 
natura omeneasă şi ieşind din acest curat şi cast pântece, smerit 
prin milostivire mai prejos de toţi, puternic în vrednicie deasupra 
tuturor, „s-a avântat ca un uriaş pentru a aleiga drumul lui” (v. 6),

13 Ca un părinte iubitor, Augustin nu doreşte pierderea ereticilor, ci 
revenirea lor la Adevăr.



S-a născut, a crescut, a învăţat, a suferit, a înviat, S-a ridicat la 
ceruri; a alergat drumul vieţii Sale, nu S-a oprit. Or, acelaşi 
Mire, care a făcut toate acestea, „Şi-a pus cortul Său”, Sânta 
Biserică, „in soare” , adică în plină lumină.

7. Vreţi să ştiţi care este drumul pe care l-a alergat cu 
atâta repeziciune?, A  plecat dintru înălţimea cerului şi drumul 
Său s-a întors întru înălţimea cerului” (v. 7). Dar, după ce a ieşit 
din ceruri şi s-a întors în ceruri, El a trimis pe Duhul Său. Cei 
asupra cărora a venit acest Duh au văzut ca nişte limbi de foc 
distincte unele cu altele14. Duhul a venit ca un foc, pentru a 
nimici trupul care nu este decât iarbă uscată şi pentru a arde şi 
curăţi aurul. A venit ca un foc; iată de ce „nu este nimeni care să 
se ascundă de căldura Lui”.

8 . „Legea Domnului este fără de pată, întoarce sufletele” 
(v. 8). Această lege este Duhul Sfânt. „Mărturia Domnului este 
credincioasă, dă înţelepciune pruncilor ’, şi nu celor mândri. Iarăşi 
Duhul Sfânt

9., Judecăţile Domnului sunt drepte” (v. 9), nu înspăimântă, 
ci „veselesc inima”. Este Duhul Sfânt „Poruncile Domnului sunt 
strălucitoare’ ’, nu slăbesc, ci „luminează ochii”, nu ochii trupului, 
ci cei ai sufletului, nu ochii omului exterior, ci aceia ai omului 
lăuntric. Este Duhul Sfânt

10., f r ic a  de Domnul” nu este înrobitoare, ci „curată” 
(v. 10), iubeşte pe Dumnezeu pentru El însuşi; nu se teme să fie 
pedepsită de Cel în faţa Căruia ar tremura, ci să fie despărţită 
de Cel pe care îl iubeşte. Aceasta este fiica cea curată, care nu 
izgoneşte dragostea desăvârşită15, ci „care trăieşte în vecii ve
cilor”. Este iarăşi Duhul Sfânt sau, în alţi termeni, este Duhul 
Sfânt care dăruieşte această fiică, care o pune în noi, care o

14 Fapte 2,3.
l5I I n 4 ,18.



întipăreşte în inimile noastre. .Judecăţile Domnului sunt 
adevărate şi tind întru unire”, nu înspre certurile care despart, ci 
spre unitatea care apropie; căci aceasta este puterea acestui 
cuvânt In idipsum, „în acelaşi punct”. Este Duhul S ân t Aşaa
fecut ca cei în care a coborât mai întâi să vorbească toate limbile, 
pentru a vesti că va reuni într-una singură diversele limbi ale 
tuturor neamurilor. Ceea ce făcea atunci un singur om care, 
după ce a primit Duhul Sfânt vorbea limba tuturor popoarelor16, 
unitatea Bisericii o face astăzi, vorbind ea însăşi limba tuturor. 
Astăzi, un singur om vorbeşte în mijlocul tuturor popoarelor 
limba tuturor, un singur om, anume Capul şi trupul; un singur 
om, Hristos şi Biserica, omul desăvârşit; Unul fiind Mirele, 
cealaltă fiind mireasa; dar, zice Scriptura, „vor fi doi într-un 
singur trup” (Gen 2,24). .Judecăţile Domnului sunt adevărate 
şi dreptatea lor tinde spre unitate”, ţinta lor este unitatea.

11 . Desirabilia super aurum et lapidem pretiosum 
multum, „Sunt mai de dorit decât aurul şi pietrele preţioase” 
(v. 11). Alăturaţi după placul vostru cuvântul, jnultum”, mult fie 
cuvântului aur, fie cuvântului de dorit, fie cuvântului preţioase, 
orice ar fi mult nu este decât puţin pentru eretici. Ei nu iubesc 
precum noi unitatea, deşi mărturisesc pe Hristos cu noi. Dar 
acest Hristos pe Care voi II mărturisiţi cu mine, iubiţi-L deci cu 
mine. Căci acela care nu vrea unitatea, care o refuză, care îi stă 
împotrivă, care o respinge cu dispreţ, acela nu o priveşte ca 
mai dorită decât aurul şi pietrele preţioase. Ascultaţi încă alte 
cuvinte: „şi mai dulci decât mierea şi fagurele”. Dar cel ce se 
află în greşeală combate unitatea; că mierea este amară celui ce 
are febră, dar devine dulce şi plăcută cehii convalescent pentru 
că place celui ce e sănătos. „Sunt mult mai dorite decât aurul şi 
pietrele preţioase şi mai dulci decât mierea şi fagurele.”

16 Fapte 2,4.



12. „Şi robul Tău le păzeşte pe ele” (v. 12). Robul Tău 
aiată cât ii sunt de dulci nu doar lăudându-le prin cuvintele sale, 
ci, mai ales, respectându-le. Slujitorul Tău le păzeşte, şi pentru 
că îi sunt dulci acum şi pentru că îi sunt folositoare pentru viitor. 
Căci, „păzindu-le, nădăjduieşte o mare răsplăti” Dar ereticul, 
complăcându-se în ura lui, nu vede frumuseţea acestor porunci 
şi mi le simte dulceaţa.

13 . Intr-adevăr, „cine cunoaşte păcatele sale?” (v. 13), 
„O, Tată, iartă-le lor, căci nu ştiu ce fac!” (Lc 23,34). Acela, 
zice profetul, este slujitorul Tău, care păstrează această dulceaţă, 
această plăcere a iubirii, această dragoste de unitate. Eu, prin 
urmare, zice el, eu, care păstrez aceste sentimente, îţi adresez 
rugăciunea mea, (căci „cine îşi cunoaşte păcatele?”) de teamă 
ca vreo greşeală să nu se strecoare în mine, fiindcă sunt om, şi 
fiindcă sunt om, să mă las năpădit de vreo greşeală. „Cură- 
ţeşte-mă, Doamne, de greşelile mele cele ascunse!” Am cântat 
deci aceste cuvinte şi iată-ne ajunşi aici în discursul nostru. Să 
le spunem, să le căutăm cu înţelegere, să ne rugăm cântând şi 
să obţinem rugându-ne; să spunem: „Curăţeşte-mă, Doamne, 
de greşelile mele cele ascunse”. Cine cunoaşte, intr-adevăr, 
păcatele sale? Cine poate să vadă întunecimile va putea să-şi 
cunoască păcatele. Dar când ne căim de greşelile noastre suntem 
întru lumină. Căci atâta vreme cât un om este înfăşurat de păcatele 
sale, nu le vede, pentru că ochii săi, să zicem aşa, sunt acoperiţi 
şi înconjuraţi de întuneric; dacă, intr-adevăr, acoperim ochii 
trupului vostru, imediat nu mai vedeţi nimic, nici chiar obiectul 
care vă acoperă ochii.

Să zicem deci lui Dumnezeu, Care ştie să vadă ceea ce 
are de curăţat şi care ştie să privească ceea ce are de vindecat, 
să spunem lui Dumnezeu: „Doamne, curăţeşte-mă de greşelile 
mele cele ascunse şi păzeşte pe slujitorul Tău de greşelile altuia”. 
Păcatele mele mă pătează, ale celorlalţi mă fac să sufăr;



cuiăţeşte-mă de primele, păzeşte-mă de celelalte. Goneşte 
din inima mea toate gândurile cele rele, alungă de la mine tot 
sfatul rău; în alţi termeni: „Curăţeşte-mă de greşelile mele 
cele ascunse şi păzeşte pe slujitorul Tău de greşelile altuia”. 
Că aceste două feluri de păcate, proprii şi străine, au avut 
prima lor izbucnire de la originea lumii. Demonul a căzut 
prin propriul său păcat17; Adam a căzut prin păcatul altuia18. 
Acelaşi rob al lui Dumnezeu, care păzeşte judecăţile lui 
Dumnezeu, întru care găseşte o minunată răsplată, se mai 
roagă astfel într-un alt psalm:, ficiorul mândriei să nu ajungă 
până la mine şi mâinile păcătoşilor să nu mă clatine” (Ps35,12). 
Piciorul mândriei să nu ajungă la mine, adică: „Curăţeşte-mă, 
Doamne, de greşelile mele cele ascunse”, şi mâinile păcă
toşilor să nu mă clatine, adică: „Păzeşte pe robul Tău de 
greşelile altuia”.

14. „Dacă păcatele mele cele ascunse şi păcatele altuia 
nu mă stăpânesc, voi fi fără prihană” (v. 14). Nu îndrăzneşte 
să nădăjduiască din propriile sale puteri; ci roagă pe Dumnezeu 
să îi dăruiască să izbândească; Dumnezeu, căruia, îi zice într-un 
alt psalm: „îndreptează calea mea după cuvântul Tău şi nici o 
nedreptate nu mă va stăpâni” (Ps 118,133). Păzeşte-te, dacă 
eşti creştin, de teama stăpânirii exterioare a omului; teme-te 
mereu de Domnul Dumnezeul Tău. Teme-te de răul ce este în 
tine, adică poftele tale; nu de un rău pe care Dumnezeu să-l fi 
făcut în tine, ci de un rău pe care ţi l-ai făcut sieşi. Domnul te-a 
creat un bun slujitor, şi tu însuţi ţi-ai creat în inima un stăpân 
rău. Ai meritat să fii supus nedreptăţii; ai meritat să fii supus 
stăpânului pe care ţi l-ai creat, pentru că nu ai vrut să rămâi 
supus Celui care te-a creat!

17 Isaia 14,12.
" Facere capitolul 3.



15. Dar, zice profetul, „dacă aceste greşeli nu mă 
stăpânesc, voi fi ftră prihană şi curăţit de păcat mare” (v. 14). 
De care păcat, ne gândim? Care este marele păcat? Poate este 
altul decât cel pe care eu îl voi spune, totuşi nu îmi voi ascunde 
sentimentul. Acest mare păcat, după mine, este orgoliul! Poate 
aceasta a exprimat profetul în mod diferit în aceşti termeni: „Şi 
voi fi curăţit de păcat mare”. Intrebaţi-vă care este mărimea 
păcatului care a făcut pe înger să cadă, îndeajuns să facă din 
înger un demon şi să-i închidă pentru totdeauna împărăţia 
cerurilor? Este o crimă enormă, care este originea şi cauza tuturor 
păcatelor; căci este scris: „începutul tuturor păcatelor este 
mândria” (Eccl 10,15).

Şi de teamă să nu tratăm acest păcat cu oarecare indiferenţă, 
ca ceva lejer, Scriptura adaugă: „începutul mândriei omului este 
o lepădare ce ne face să abandonăm pe Dumnezeu” (Eccl 10, 
14). Nu este deci, fraţii mei, un rău uşor acest viciu. Acest viciu, 
aşa cum îl vedeţi în multe persoane considerabile, este vrăjmaşul 
smereniei creştine. Din cauza acestui viciu ele dispreţuiesc să-şi 
aplece capul sub jugul lui Hristos şi chiar prin acestea ele se 
înlănţuiesc mai strâns sub jugul păcatului. Căci nu vor putea 
niciodată să se sustragă la toată slujirea: refuză slujirea şi slujirea 
le este benefică. Refuzând supunerea ele nu fac altceva decât 
să se sustragă slujirii Bunului Stăpân, dar nu scapă de o altă 
slujire: căci cel ce refiiză să fie supus dragostei, este inevitabil 
supus nedreptăţii. Din acest viciu, izvorul tuturor celorlalte vicii 
ce se nasc din el, vine lepădarea sau abandonarea lui Dumnezeu, 
pe când sufletul se îndepărtează în întunecimi prin reaua folosire 
a liberului său arbitru, şi curând toate celelalte păcate merg în 
urma primului.

Astfel, fiul risipitor a ajuns să risipească toate bunătăţile 
sale trăind cu femei desfrânate şi să se facă întru disperare păzitor



al porcilor, el, care era tovarăşul îngerilor19. Din cauza acestui 
viciu, din cauza acestui mare păcat al mândriei, Dumnezeu S-a 
făcut umil pe pământ. Cauza aceasta, acest mare păcat, cruda 
boală a sufletelor, a atras din cer pe Doctorul Atotputernic, L-a 
forţat să Se coboare până la chipul cel de rob, L-a acoperit de 
necinste şi L-a atârnat pe cruce; pentru ca, prin puterea cea 
mântuitoare a unui astfel de remediu, această tumoare să fie 
vindecată. Ca omul să roşească deci, în sfârşit, de a fi un orgolios, 
el, pentru care Dumnezeu S-a făcut umil. Aşa zice profetul „voi 
fi curăţit de păcat mare”, că „Dumnezeu stă împotriva celor 
mândri şi dă harul Său celor smeriţi” (Iac 4,6; I Pt 5, S).

16. „Pentru ca, prin aceasta, cuvintele gurii mele să-ţi placă 
şi cugetele inimii mele să fie mereu plăcute înaintea Ta” (v. 15). 
Căci, dacă nu sunt curăţit de acest mare păcat, cuvintele mele 
vor fi plăcute înaintea oamenilor, şi nu a Ta. Sufletul mândru 
vrea să placă exterior oamenilor, sufletul smerit vrea să placă în 
taina privirilor lui Dumnezeu; de aceea, dacă ajunge să placă 
oamenilor pentru oarecare fapte bune, să se bucure să vadă că 
faptele bune le plac, dar să nu se bucure pentru el însuşi, fiindcă 
trebuie să-i ajungă că a făcut binele., ,Slava noastră, zice Apostolul, 
este întru mărturia conştiinţei noastre’ ’ (H Cor 1,12).

Să spunem deci şi ultimele cuvinte ale psalmului: „Doamne, 
fii ajutorul şi izbăvitorul meu!”; ajutorul meu întru bine, izbăvitorul 
meu întru rău; ajutorul meu pentru ca să trăiesc în iubirea Ta, 
izbăvitorul meu, pentru ca prin line să fiu slobozit de nedreptăţile 
mele.
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1.Tithil este cunoscut, mi este Hristos Cel care vorbeşte, 
ci profetul care vorbeşte lui Hristos şi cânţi, sub formă de 
dorinţă, cele ce vor veni.

2.„SăteaudăDomnulînziuanecazului!”(v. 1). Domnul 
si te audă în ziua ta care zid: „Tată, preaslăveşte pe Fiul T8u!” 
(In 17,1). „Numele Dumnezeului lui Iacob să te apere!”. Ţie 
îţi aparţine poporul născut a doua oară, pentru că cel mai 
mare trebuie să slujească cehii mai tânăr1.

3 . „Să-ţi trimită ţie ajutor din locaşul Siu cel sfânt şi 
dintru înălţimea Sionului să te apere” (v. 2), sfinţind Trupul 
Tău, care este Biserica, şi punând-o în siguranţă pe înălţimile 
în care contemplă toate lucrurile, în timp ce aşteaptă întoar
cerea Ta de la nuntă.

4. „Să pomenească toate jertfele Tale” (v. 3). Să facă să 
ne amintim toate insultele şi nedreptăţile pe care Le-ai suferit 
pentru noi., Jertfe Ta să fie preţuită în ochii Săi”. Să facă să 
urmeze crucii pe care ai fost dat în întregime lui Dumnezeu, 
bucuria învierii

5. „Diapsalma. Pauză! Să-ţi dea Domnul după inima 
Ta” (v. 4). Să-ţi dea Domnul nu după inima celor ce au crezut 
că pot să Te nimicească prigonindu-Te, ci după inima Tacare 
Te-a făcut să cunoşti tot folosul Patimii Tale. „Şisăîinplinească 
toate planurile Tale”. Şi să împlinească nu doar intenţia care 
Te-a făcut să-ţi dai viaţa pentru prietenii Tăi2 pentru ca grăunţa 
să afle în moarte izvorul unei noi vieţi, mai bogate3, încă şi 
planul ca urmare a căruia „o parte din Israel a fost lovit de 
orbire, pentru ca toate neamurile să intre în Biserică şi, astfel, 
tot Israelul să fie mântuit” (Rom 11,25).



6. „Ne vom bucura de mântuirea care îţi va fi dată” (v 
5). Ne vom bucura că moartea nu va putea să Te vatăme cu 
nimic; căci ne vei dovedi, astfel, că nu ne va vătăma mai mult 
„Şi vom fi măriţi întru Numele Dumnezeului nostru”. 
Mărturisind Numele Tău, nu doar vom evita pierderea noastră, 
ci vom fi şi măriţi întru EL

7. „Domnul să-Ţi împlinească toată cererea!” (v. 5). 
Domnul să împlinească nu doar cererile pe care I le-ai adresat 
pe pământ, ci şi toate cele pe care I le adresezi în cer pentru 
noi.,DeacumştiucăDomnulamântuitpeHristosulSău”(v.6). 
De acum mi-a arătat în profeţie că Domnul va învia pe 
Hristosul Său. „II va auzi în cer, Templul Său cel Sfânt” (v. 7).
II va auzi nu doar pe pământ, unde a cerut să fie slăvit4, ci şi în 
cer, unde, fiind deja de-a dreapta Tatălui, mijloceşte pentru 
noi5 şi de unde a revărsat Duhul Sfânt peste cei ce cred în El6. 
„Mântuirea care o lucrează dreapta Sa este o putere de 
neînvins.” Puterea noastră este în mântuirea ce ne vine din 
mila Sa, în timp ce ne ajută în mijlocul necazurilor noastre: 
astfel, însăşi slăbiciunea noastră devine cauza puterii noastre7. 
Dar mântuirea pe care o primeşte omul, nu din dreapta lui 
Dumnezeu, ci din stânga Sa, este deşartă8. Nu serveşte decât să 
umfle de un nebun orgoliu pe păcătoşii care o primesc într-un 
mod trecător.

8. „Unii sunt mândri de carele lor, alţii de caii lor” (v. 8). 
Unii sunt atraşi de rapida mişcare a bunurilor vremelnice; alţii 
sunt plini de mândrie de onoruri şi în ele îşi pun bucuria. „Noi 
dimpotrivă, ne vom bucura întru Numele Domnului

4 In 17,1.
5 Rom 8,34.
* Fapte II.
7IC orl2 ,10.
*Ps59,13.



Dumnezeului nostru.” Noi din contră, fixându-ne speranţa în 
bunurile veşnice şi uitând de toată slava, ne vom pune bucuria 
în Numele DomnuhiL

9. „S-au legat şi au căzut” (v. 9). De aceea s-au legat 
chiar ei în pofta de bunuri, temându-se că, dacă cruţă pe 
Domnul, romanii pun stăpânire pe ţara lor8; au lo vit piatra de 
poticnire şi de scandal10 şi au căzut din nădejdea cea cerească. 
Peste ei a căzut orbirea ce a lovit o parte din Israel'', pentru 
că ignorau dreptatea lui Dumnezeu şi voiau să-şi stabilească 
propria dreptate12. „Dar noi ne-am ridicat şi ne-am îndreptat.’ ’ 
Dar pentru ca popoarele neamurilor să intre în Biserică, noi, 
din pietre ce eram, deveniţi fiii lui Avraam13, noi, care nu 
căutam dreptatea, am îmbrăţişat-o'4 şi ne-am ridicat şi ne-am 
îndreptat, nu prin puterile noastre, ci prin credinţa care ne-a 
îndreptat

10. „Doamne, mântuieşte pe împăratul” (v. 10), pentru 
că, după ce ne-a dat prin patima Sa exemplul luptei, El oferă 
şi jertfele noastre, ca preot înviat din morţi15 şi deja aşezat în 
ceruri. „Şi ne auzi pe noi în ziua în care Te vom chema.” Şi în 
timp ce El oferă dejajertfa pentru noi, auzi-ne pe noi în ziua în 
care Te vom chema.

’In 11,48.
10 Rom 9,32.
"RomU,25.
12 Rom 10,3.
13 Mt 3,9.
14 Rom 19,30.
15 Imaginea lui Hristos ca Jertfă şi Jertfitor.
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Comentariu
l a  I s a l m u l  a l  X X - t a

λ

Prigonitorii Cui Mristos





1. Titlul este cunoscut. Psalmul se aplică lui Hristos.
2. „Doamne, împăratul se va bucura intru puterea Ta" 

(v. 1). Doamne, lisus Hristos, Dumnezeu-Om, se va bucura 
intru puterea prin care Cuvântul s-a făcut trup. „Şi va face să 
izbucnească bucuria cea mare pentru mântuirea pe care i-o 
dai”, va face să strălucească bucuria din cauza mântuirii prin 
care faci toate să trăiască.

3. ,4-ai dat după dorinţa sufletului său” (v. 2). A dorit să 
mănânce Paştile1; a dorit să-şi pună şi să-şi reia viaţa in clipa 
când ar vrea2 şi Tu i-ai dat-o. „Şi nu L-ai lipsit de ceea ce i-au 
cerut buzele.” Vă las pacea Mea, a zis EP, şi aşa a fost.

4. „Pentru că L-ai întâmpinat pe El cu dulceaţa 
binecuvântării Tale” (v. 3). Fiindcă, mai întâi, gustase dulceaţa 
binecuvântării Tale, fierea păcatului nu a putut să-I facă rău. 
JaxnA-Diapsalma. Ai pus pe capul Lui coroană de pietre 
scumpe”. Dintru începutul predicării Sale a fost înconjurat de 
coroană de pietre scumpe, adică de ucenicii Săi, care au 
început să II facă cunoscut

5. „A cerut viaţă şi i-ai dat-o Lui” (v. 4). A cerut învierea 
Sa, zicând: „Tată, preaslăveşte pe Fiul Tău!” (In 17,1) şi I-ai 
dat-o. „Şi viaţă îndelungată în vecii vecilor”, anii cei lungi ai 
vieţii pentru Biserica Sa şi apoi veşnicia în vecii vecilor.

6. „Mare este slava Lui întru mântuirea pe care i-ai dat- 
θ’’ (v. 5). Intr-adevăr, slava Sa este mare pentru mântuirea pe 
care i-ai dăruit-o, înviindu-L. ,41 vei umple de slavă şi îl vei 
înconjura de strălucire”, dar această slavă va fi mai mare încă 
şi această strălucire mai sclipitoare, când îl vei aşeza de-a 
dreapta Ta, în cer.

'L c22 ,15.
2 In 10,18. 
J In 14,27.



7. „Pentru că îl vei binecuvânta în vecii vecilor” (v. 6). 
Iată binecuvântarea pe care i-o vei da în vecii vecilor: „îl Vei 
umple de bucurie întru vederea feţei Tale”. Prin vederea fetei
Tale 3 vei umple de bucurie întru omenitatea Sa, pe El, Care a
înălţat pe om spre Tine.

8. „Pentru că împăratul îşi va pune nădejdea în Domnul” 
(v. 7), fiindcă împăratul nu se mândreşte, ci, întru umilinţa 
inimii Lui, nădăjduieşte în Dumnezeu. „întărit prin mila Celui 
Preaînalt, nu va fi clintit” întărit întru mila Celui Preaînalt, nu 
va fi clintit întru umilinţa Sa printr-o ascultare dusă până la 
moarte pe cruce.

9. „Mâna Ta să apese peste toţi vrăjmaşii Tăi”(v. 8). O, 
împărate, când vei veni să judeci oamenii, puterea Ta să apese 
peste toţi vrăjmaşii Tăi care nu Te-au recunoscut în mijlocul 
umilinţelor Tale. „Dreapta Ta să găsească pe toţi cei care Te 
urăsc.” Lumina pe care o străluceşti, aşezat de-a dreapta 
Tatălui, să Te facă să vezi, în Ziua Judecăţii, spre pedepsirea 
lor, pe toţi cei care Te urăsc, deoarece chiar ei nu au ştiut 
acum să o vadă.

10 . J i  vei face să ardă ca un foc aprins” (v. 9). îi vei 
face să ardă de un foc lăuntric prin conştiinţa necredinţei lor. 
, Jn ziua în care se va descoperi faţa Ta”, în ziua arătării Tale. 
„Domnul îi va tulbura întru mânia Sa şi focul îi va ucide” (v. 
10). Apoi, tulburaţi de răzbunarea Domnului, după 
învinovăţirea propriilor lor conştiinţe, vor fi daţi focului veşnic, 
pentru a fi sfâşiaţi.

11. „Vei nimici rodul lor de pe pământ” (v. ll).Veinimici 
rodul lor de pe pământ, fiindcă este pământesc. „Vei nimici 
neamul lor dintre fiii oamemlor”Nu vei aşeza printre fii oamenilor 
pe cei pe care i-ai chemat la moştenirea cea veşnică, nici faptele 
lor, nici pe vreunul dintre cei pe care ei îi vor fi atras.



12. pentru că au făcut să cadă rele asupra Ta” (v. 12). 
Chinul acesta le va fi aplicat pentru că au făcut să cadă asupra 
Ta, dându-Te la moarte, relele de care ei se credeau ameninţaţi 
prin domnia Ta. ,Λη făcut un plan pe care nu l-au putut împlini " 
Au făcut un plan criminal, zicând: „Mai bine Unul singur să 
moară pentru toţi” (In 11,50), şi nu au putut reuşi, pentru că 
nu ştiau ce ziceau.

13. J i  vei pune în spatele Tău” (v. 13). îi vei pune în 
numărul de la care îţi vei întoarce faţa cu dispreţ. „Şi vei pregăti 
faţa lor prin lucrurile pe care le laşi lor.” Prin lucrurile pe care 
le laşi lor, adică prin poftele împărăţiei pământeşti, pe care o 
dispreţuieşti; vei pregăti neruşinarea lor şi vei face să slujească 
Patimilor Tale.

14. „Scoală-Te, Doamne, întru puterea Ta!” (v. 14). 
Tu, pe care ei nu Te-au cunoscut întru umilinţa Ta, o, Doamne, 
scoală-Te întru puterea Ta, pe care au luat-o drept slăbiciune. 
„Vom cânta şi vom sărbători prin cântece puterea Ta.” Prin 
inima şi faptele noastre vom sărbători şi face cunoscute minunile





Comentariu
la psalmul al XXi-lca

TatimiCe şi Tudoristia





1. Domnul Nostru Iisus Hristos vorbeşte aici în ceea ce 
priveşte sfârşitul, pentru învierea Sa. Aceasta a fost, intr-adevăr, 
în dimineaţa Sabatului, în care a avut loc învierea Sa, prin 
care a intrat în viaţa cea veşnică „unde moartea nu mai avea 
putere asupra Lui” (Rom 6,9). întregul psalm se referă la Iisus 
răstignit; căci chiar El a spus primele cuvinte pe când era atârnat 
pe cruce, păstrând încă forma omului vechi, a cărui condiţie 
muritoare o luase. într-adevăr, omul nostru cel vechi a fost 
răstignit împreună cu El1.

2 ., .Doamne Dumnezeul meu, priveş&mă, ia aminte la mine, 
de ce m-ai părăsit aşa departe de mântuirea mea?” (v. 1). Te 
îndepărtezi de mântuirea mea, pentru că mântuirea se în
depărtează de cei păcătoşi2. , Acesta este strigătul păcatelor 
mele”. Cuvintele acestea nu sunt ale dreptăţii mele, ci ale 
păcatelor. Omul cel vechi voibeşte, neştiind chiar de ce Dum
nezeu l-a părăsit. Sau cel puţin spune: Glasul păcatelor mele 
îmi îndepărtează mântuirea.

3 . „Dumnezeul meu, ziua voi striga către Tine şi nu mă 
vei auzi” (v. 2). Dumnezeule, voi striga către Tine în timp ce 
voi avea bogăţiile acestei vieţi, ca ele să nu-mi fie luate înapoi; 
şi nu mă vei auzi, fiindcă acesta va fi glasul păcatelor mele 
ce va striga spre Tine. „Şi în timpul nopţii şi aceasta va fi 
pentru a primi înţelepciunea.” Mă voi ruga şi în vitregiile acestei 
vieţi, pentru ca ele să îmi fie luate înapoi, şi nu mă vei mai 
auzi. Ceea ce faci Tu nu este pentru ca eu să ajung nebun, 
ci, dimpotrivă, să am înţelepciunea de a cere ceea ce vrei 
Tu; şi să auzi de la mine nu cuvintele păcatului produse de 
dorinţa bunurilor vremelnice, ci cuvintele întoarcerii spre 
Tine, produse de dorinţa vieţii veşnice.

'Rom 6,6.
2 Ps 118,155.



4., Jar TU, care eşti lauda lui Israel, locuieşti într-un loc 
sfânt” (v. 3). Locuieşti într-un locaş sfSnt. şi pentru aceea nu 
împlineşti cuvintele cele necurate ale păcatelor. Eşti slava 
celui ce Te contemplă, şi nu a celui ce a căutat slava gustând 
fructul oprit şi care, de îndată ce ochii trupului său au fost 
deschişi, s-a silit să se ascundă departe de ochii Tăi3.

5. „Părinţii noştri au nădăjduit întru Tine” (v. 4). Anume, 
toţi drepţii ce au căutat nu lauda lor, ci a Ta., Au nădăjduit 
întru Tine şi i-ai scos din prăpastie.”

6. ,Au strigat către Tine şi au fost izbăviţi” (v. 5). Au 
strigat către Tine, dar nu cu glasul păcatelor care îndepărtează 
de mântuire; aşa au fost izbăviţi., Au nădăjduit în Tine şi nu 
au fost ruşinaţi”. Au nădăjduit întru Tine şi nădejdea lor nu i-a 
înşelat; căci nu şi-o puseseră în ei înşişi.

7 ., Jar eu sunt vierme şi nu om” (v. 6). Nu mai vorbesc 
acum ca un fiu al lui Adam, sunt însuşi Iisus Hristos, născut 
în trup fără lucrarea omului, pentru ca în natura Mea 
omenească să fiu mai mult decât un om; şi aceasta pentru ca 
mândria omenească să binevoiască să imite umilinţa Mea. 
„Necinstea, ocara oamenilor şi lepădătura poporului.” 
Această umilinţă Mi-a adus ocara oamenilor într-atât încât, 
drept culme a insultei, i se zicea unui om;, Jar tu eşti ucenicul 
Lui” (In 9,28) şi Eu eram expus dispreţului poporului.

8. „Toţi cei ce Mă vedeau mă luau în râs” (v. 7). Toţi 
cei ce Mă vedeau râdeau de Mine., Au grăit cu buzele şi au 
clătinat capul.” Nu au vorbit din inimă, ci din buze.

9. într-ade văr, au clătinat capul în semn de derâdere şi 
au zis:, A  nădăjduit în Dumnezeu ca Dumnezeu să-L scape;

3 Geneza capitolul 3.



să-L izbăvească acum dacă îl iubeşte” (v. 8). Acestea erau 
cuvintele lor, dar nu vorbeau decât din buze.

10. „Tu M-ai scos din sânul Maicii Mele” (v. 9); Tu 
M-ai scos nu doar din sânul unei Fecioare (căci aceasta 
este legea comună a naşterii oamenilor, de a ieşi din pântecele 
femeii), ci şi din inima neamului iudeu, in întunericul căruia 
este încă închis şi nu este născut la lumina lui Hristos oricine 
îşi pune mântuirea în respectarea literală a Sabatului, a tăierii 
împrejur şi a altor puncte asemănătoare. „Tu eşti nădejdea 
Mea din timpul din care eram la sân.” O, Dumnezeule, Tu 
eşti nădejdea Mea, nu de când o Fecioară a început să Mă 
alăpteze, căci erai mai dinainte; ci M-ai smuls de la sânul 
Sinagogii, cum am spus despre inima sa, de teamă să nu Mă 
hrănesc cu deprinderile trupeşti.

11· „Am fost sprijinit de Tine de la sânul Maicii Mele”(v. 
10). Sânul este acela al Sinagogii, care nu M-a purtat, ci M- 
a respins. Dacă nu am căzut, este pentru că Tu M-ai sprijinit. 
„Tu eşti Dumnezeul Meu de la sânul Maicii Mele.” „De la 
sânul Maicii Mele.” Sânul Maicii Mele nu a fost motiv ca, 
asemenea unui copil, să Te fi uitat.

12 . „Dumnezeul Meu eşti Tu, să nu Te depărtezi de 
Mine, că necazul este aproape”(v. 11). Tu eşti deci Dumnezeul 
Meu, să nu Te depărtezi de la Mine căci durerea îmi este 
aproape, este chiar în trupul Meu. „Si nu este nimeni să Mă 
ajute.” Şi cine mă va ajuta, dacă nu o vei face Tu?

13. „Mulţimede viţei furioşi M-au înconjurat”(v. 12). 
Am fost înconjurat de mulţime de popoare care se dedau 
celor mai josnice violenţe. „Tauri puternici M-au împresurat.” 
Căpeteniile popoarelor, bucuroşi să Mă vadă asuprit, M-au 
împresurat.



14. „Şi-au deschis gura împotriva Mea” (v. 13). Şj. 
au deschis gura pentru a-Mi pune în faţă, nu Sfintele Tale 
Scripturi, ci strigătele pornirilor lor. „Ca un leu ce îşi răpeşte 
prada şi răcneşte.” Ca un leu a cărui pradă am fost, că Eu 
am fost înhăţat şi dus, şi a cărui răcnet a fost: „Răstigneşte- 
L, răstigneşte-L” (In 19,6).

15. „M-am vărsat ca apa, toate oasele Mele au fost 
risipite” (v. 14). M-am vărsat ca o apă în care au căzut 
prigonitorii Mei. Teama a risipit departe de Mine pe 
sprijinitorii trupului Meu, adică ai Bisericii, ai ucenicilor Mei. 
„Inima Mea a ajuns, în mijlocul pântecelui Meu, asemenea 
cu ceara ce se topeşte” (v. ÎS). înţelepciunea Mea arătată 
în Sfintele Cărţi era grea, să zicem aşa, era litera închisă, şi 
oamenii nu au înţeles-o; dar, expusă focului Patimii Mele, 
ea s-a topit, a fost dezvăluită şi adunată în amintirea 
Bisericii Mele.

16. „ S-a uscat ca lutul tăria Mea” (v. 16). în focul 
Patimii Mele, s-a uscat tăria Mea nu ca iarba, ci ca lutul pe 
care flacăra îl întăreşte. „Şi limba Mea s-a lipit de cerul 
gurii Mele”, şi cei prin care trebuia să vorbesc au păstrat 
poruncile Mele în inima lor. „Şi M-ai dus în ţărâna morţii” 
şi M-ai făcut să cad în mâinile necredincioşilor sortiţi morţii,

Γ pe care vântul îi spulberă ca ţărâna de pe faţa pământului4.
17. „Că am fost înconjurat de câini mulţi” (v. 17). Că 

am fost înconjurat de mulţime de oameni care lătrau după 
Mine, să apere nu dreptatea, ci obiceiurile lor. „Adunarea 
celor vicleni M-a împresurat, au străpuns mâinile şi 
picioarele Mele” (v. 17-18). Au străpuns cu cuie mâinile 
şi picioarele Mele.

4 A se vedea comentariul primului Psalm, paragraful 4.



18. „Au numărat toate oasele Mele” (v. 19). Au 
numărat toate oasele Mele întinse sub pomul crucii. „Iar ei 
M-au privit şi cercetat.” Iar ei, adică: nefiind schimbaţi de 
acest spectacol, M-au privit şi cercetat.

19. „Şi-au împărţit hainele Mele şi au tras la soiţi 
cămaşa Mea” (v. 20).

2 0 . „Ci Tu, Doamne, nu întârzia să Mă ajuţi” (v. 21). 
Ci Tu, Doamne, înviază-Mă de pe acum, şi nu ca pe ceilalţi, 
la sfârşitul lumii. „Veghează spre apărarea Mea”; veghează 
ca ei să nu-mi poată face rău.

21. „Izbăveşte sufletul Meu de sabia cu două tăişuri” 
(v. 22), izbăveşte sufletul Meu de limba ce răspândeşte 
vrajba. „Şi din puterea câinelui pe cea singură a Mea.” 
Izbăveşte Biserica Mea de puterea acestui neam ce o 
hăituieşte, pentru obişnuinţele sale.

22 . „Mântuieşte-Mă de gura leului!”(v. 23). 
Mântuieşte-Mă de porţile împărăţiei acestei lumi. „Izbăveşte 
smerenia Mea de cornul taurilor!”9. Izbăveşte smerenia Mea 
de măreţia celor mândri care vor singuri să se înalţe şi care 
nu suferă să-Mi fie întocmai6.

23. „Voi răspândi numele Tău printre fraţii Mei” (v. 24). 
Voi răspândi numele Tău printre fraţii Mei care sunt smeriţi 
şi se iubesc unii pe alţii, aşa cum sunt iubiţi de Mine. „Voi 
cânta măririle Tale în mijlocul Bisericii” (v. 24). Voi 
propovădui măririle Tale cu bucurie în mijlocul Bisericii.

24. „Voi, care vă temeţi de Domnul, lăudaţi-L pe El!” 
(v. 25). Cei ce vă temeţi de Domnul păziţi-vă să căutaţi

5 literal: licorn, animal fantastic.
6 literal: să se egaleze, să se asemene.



mărirea voastră, şi să nu-L lăudaţi decât pe EH „Voi toţi cei 
ce sunteţi din neamul lui Iacov, slăviţi-L pe El”. Toţi care 
sunteţi din neamul celui căruia fratele sau întâiul născut li va 
fi supus; „Slăviţi-Lpe Domnul!”

25. „Tot neamul lui Israel să se teamă de Domnul” (v. 26). 
Să aibă teamă de toţi cei care sunt născuţi la o viaţă nouă şi 
înnoiţi pentru a ajunge la vederea lui Dumnezeu. „Că nu a 
înfruntat nici nu a dispreţuit rugăciunea săracului.” Rugăciunea 
pe care nu a înfruntat-o nu este a celor mândri, care, făcând 
să audă Dumnezeu strigătele păcatelor lor, refuzau să renunţe 
la viaţa lor de orgoliu, ci rugăciunea celui sărac care nu se 
umflă de vanitate în plăceri deşarte, trecătoare. „Nu şi-a 
întors faţa Lui de la Mine”(v. 28), cum a făcut celui ce zicea: 
Voi striga către Tine şi nu mă vei auzi. „Şi, când am strigat 
către El, M-a auzit."

26. „întru Tine este lauda Mea" (v. 29). Că nu caut propria 
Mea laudă, fiindcă Tu eşti lauda Mea, Tu, Cel ce locuieşti 
Templul; Tu eşti lauda lui Israel şi asculţi mai înainte pe sfinţii 
care-Ţi aduc rugăciunea lor. „Te voi lăuda în adunare mare”(v. 
29). Te voi lăuda în Biserica Universală7. „îmi voi îndeplini 
jurămintele8 înaintea celor ce se tem de Domnul.” Voi da Taina 
Trupului şi Sângelui Meu celor ce se tem de Domnul.

27. „Vor mânca săracii şi se vor sătura” (v. 30)’. Cei 
smeriţi şi dispreţuitorii veacului vor mânca şi Mă vor imita10. 
Astfel, ei nu vor dori bogăţiile acestei lumi şi nu se vor teme de 
lipsă. „Şi cei ce caută pe Domnul îl vor lăuda” (v. 30). A lăuda

7 Tot ptm&nul este o Biserică.
1 literal: mi voi achita de legământ.

* O altă explicaţie asupra aceluiaşi verset se afli In primul comentariu 
al Psalmului 48.
10 Vor mânca pe Domnul fi ti vor fi asemenea, se vor Indumnezei.



pe Domnul înseamnă a dovedi c& El ne-a săturat. „Inimile 
lor v o t fi vii în vecii vecilor", căci El este hrana inimii.

28. „Popoarele tuturor marginilor pământului îşi vor 
aduce aminte de Domnul şi se vor întoarce la El” (v. 31). îşi 
vor aduce aminte; într-adevăr, Dumnezeu a ieşit din amintirea 
păgânilor, născuţi în moarte şi înclinaţi spre lucrurile 
exterioare; dar acum toate popoarele, până la marginile 
pământului, se vor întoarce la Dumnezeu. „Şi toate neamurile 
pământului se vor închina înaintea Lui” (v. 32). Toate 
neamurile pământului II vor cinsti din adâncul inimii lor.

29. „Că stăpânirea este a lui Dumnezeu, El va împărăţi 
peste neamuri” (v. 33). Stăpânirea este a Domnului, şi nu a 
celor mândri; Dumnezeu va împărăţi peste neamuri.

30. „Bogaţii pământului au luat parte la masa Lui şi I s-au 
închinat” (v. 34). Bogaţii pământului au mâncat trupul umilinţei 
Domnului lor şi, deşi nu au fost săturaţi precum săracii, totuşi 
s-au închinat Lui. „Toţi cei care se coboară în pământ vor 
cădea dinaintea Sa." într-adevăr, El Singur vede cum se 
coboară toţi cei care, lăsând viaţa cerească, vor să pară 
fericiţi pe pământ oamenilor care nu văd căderea lor.

31. „ Şi sufletul meu va trăi pentru El ”(v. 35). Şi sufletul 
meu care, prin dispreţuirea acestui veac, pare într-un fel să 
moară ochilor oamenilor, va trăi, nu sieşi, ci pentru El. 
„Urmaşii mei îl vor sluji”, şi faptele mele, sau cei care prin 
mine vor crede în El, îl vor sluji.

32. „Un neam ce va să vină va fi vestit ca fiind al 
Domnului” (v. 36). Neamul Noului Legământ va fi vestit ca 
dăruit slavei Domnului. „Şi cerurile vor vesti dreptatea Sa”, 
şi Evangheliştii vor vesti dreptatea Sa. „Poporului ce va urma, 
lucrul mâinilor lui Dumnezeu", poporului ce se va naşte din 
credinţa în Domnul.
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* De ce să căutaţi fericirea in lucruri aşa mizerabile? 
Fericirea nu este dată decât prin singur Adevărul, de la Care 
tot ce vine este adevărat (IV, 3).

* Trăiţi în dreptate şi nădăjduiţi să primiţi Duhul Sflnt; 
pentru ca adevărul în care a-ţi crezut să vă lumineze (IV, 7).

*Nu în afară trebuie să caute bucuria cei care mai au încă 
inima greoaie, care iubesc deşertăciunea şi care urmează 
minciuna, ci înăuntru, unde este întipărită lumina chipului lui 
Dumnezeu (IV, 8).

‘ Sporirea nu aduce întotdeauna bogăţia; poate aduce 
lipsă (IV, 9).

* Trebuie deci să trăim singuri şi simpli, adică deosebiţi 
de multiplicitatea şi de vacarmul lucrurilor care se nasc şi mor, 
neiubind decât veşnicia şi unitatea, dacă vrem să fim uniţi cu 
Acela care singur este Domnul şi Dumnezeul nostru (TV, 10).

* Nu trebuie să ne ataşăm de lucrurile pământeşti dacă 
vrem să vedem pe Dumnezeu, pe Care doar o inimă curată îl 
poate contempla (V, 5).

* Ura lui Dumnezeu nu este alta decât aceea a păcătosului 
pentru Adevăr (V, 7).

* Nu este minciună acolo unde nu este făţărnicia inimii (V, 7).
* Dacă zicem ceea ce este, zicem adevăr; dimpotrivă, este 

minciună a zice ceea ce nu este (V, 7).
* în conştiinţă este drumul care duce la Dumnezeu (V, 11).
* Cum ar putea adevărul să fie în gura celor a căror inimă 

rămâne orbită de păcat şi de pedepsele păcatelor? (V, 11).
* Trupurile locuiesc locul pe care îl conţin, însă sufletul 

are ca loc ţinta iubirii sale (VI, 9).
* Nu simţim lungimea acestei vieţi decât prin nădejdea 

de a mai trăi; căci nimic nu ne pare mai rapid decât timpul 
deja trecut de când trăim (VI, 13).



* Acela se agită In zadar care, fiind el însuşi om, vrea să 
se răzbune împotriva unui om. în timp ce căuta pe faţă să-l 
domine, este dominat el însuşi în taina de demon (VII, 3).

* Temeinicia laudei este prefăcută în pământ în omul care 
prin mândrie dispreţuieşte tainele conştiinţei unde Dumnezeu 
este singurul aprobator al omului şi vrea să se slăvească înaintea 
celorlalţi (VII, 4).

* Căci sufletul nu învinge decât în ultimul rând păcatul 
care i-a cauzat prima cădere (VII, 4).

* In lămurirea oricărei alegorii trebuie să urmăm această 
regulă: să examinăm fiecare termen folosit în mod alegoric 
potrivit sensului pasajului de care ne ocupăm (VIII, 13).

* Judecata tainică este deci o durere pe care o încearcă 
un om pentru a-1 curăţi, sau care îl înştiinţează în scopul de a 
se întoarce (IX, 1).

* Acela nu mărturiseşte pe Dumnezeu din toată inima, 
care are îndoieli de ceva în providenţa Sa (IX, 2).

* Oamenii pământeşti, prizonieri ai simţurilor lor, admiră 
mai mult învierea trupului la Lazăr decât învierea sufletului la 
Pavel persecutorul (IX, 2).

* Acela povesteşte toate minunile lui Dumnezeu, care de 
la credinţa în lucrurile văzute trece la înţelegerea lucrurilor 
nevăzute (IX, 2).

* Ce e mai fericit decât să laşi acolo tot orgoliul; să nu 
pretinzi să mergi înaintea lui Hristos, ca şi cum ai fi un om 
sănătos căruia doctorul nu îi este de folos; şi să vrei, dimpo
trivă, să mergi în urma lui Hristos, Care, chemându-şi ucenicii 
la desăvârşire, Ie-a zis: „Urmaţi-Mă!” (IX, 4).

* Nu ajungem la o mare pace, unde împărăţeşte o adâncă 
tăcere, fără a fi combătut mai întâi patimile (IX, 8).

* Prin răbdarea Sa, El ne-a dat dreptul la cer, şi 
Dumnezeu făcut om a fost de folos celor credincioşi (IX, 9).



* Sufletul nu se întoarce la Dumnezeu decât în măsura în 
care se rupe de lume şi, prin uimaie, în măsura în care chinurile 
şi durerile sunt amestecate cu inutilităţile sale şi cu vătămă
toarele şi primejdioasele sale plăceri (IX, 10).

* Căci sufletul ce caută în ce să-şi pună nădejdea, din 
momentul în care se smulge lumii, găseşte la timp înaintea sa 
cunoaşterea Numelui lui Dumnezeu (DC, 11).

* în Dumnezeu, dimpotrivă, nu există viitor care să nu fie 
încă; nu există trecut care deja nu mai e; nu este decât ceea 
ce este, şi aceasta este veşnicia (IX, 11).

* Ne este deci poruncit să cântăm Domnului care locuieşte 
în Sion, adică să îl lăudăm în armonie obştească pe Domnul 
care locuieşte în Biserică (IX, 12).

* Moartea constă în bucuria de a avea o plăcere pe care 
nu putem să o dorim fără păcat (IX, 14).

* Dar când laudele lui Dumnezeu sunt vestite cu o râvnă 
sfântă de cei care cer primesc, cine caută, zăreşte şi poarta 
este deschisă celor ce bat (IX, 14).

* A ucide un nevinovat înseamnă a face din nevinovat un 
vinovat (IX, 26).

* Acela strică Templul lui Dumnezeu care strică unitatea 
(X,7).

* Templul (Biserica) este stricat de oricine se separă de 
adunarea drept-credincioşilor în scopul de a se înălţa pe sine 
(X,7).

* Există în lucrurile vremelnice o multiplicitate care 
îndepărtează de unitatea lui Dumnezeu (XI, 9).

* Este deci puţin să zici un lucru adevărat, dacă adevărul 
nu este în inimă (XIV, 3).

* Limba face înşelăciune când gura rosteşte un lucru şi 
inima tăinuieşte un altul (XIV, 3).
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* Focul dragostei se aprinde, după pocăin)ă, prin 
cunoştinţa lui Dumnezeu (XVII, 9).

* El nu asupreşte sufletele sub jugul sclaviei, ci le întoarce 
la libertate, pentru a-L putea imita (XVm, 1,8).

* Precum întunecimile închid ochii, aşa păcatele închid 
sufletul şi îl împiedică să vadă lumina şi pe sine însuşi (XVm, 
1,13).

* Nefericitul obţine fericirea prin umilinţa sa, şi se arata 
vrednic chiar prin aceea că se mărturiseşte nevrednic (XVIII, 
2,3).

* Eşti creştin? Ascultă-L pe Hristos! Eşti sclav? Ascultă- 
ţi stăpânul! Eşti fiu? Ascultă-ţi tatăl, îndreaptă-te, re vino la 
viaţă! (XVIII, 2,6).

* Duhul a venit ca un foc, pentru a nimici trupul care nu 
este decât iarbă uscată şi pentru a arde şi curăţi aurul (XVIII, 
2,7).

* Atâta vreme cât un om este înfăşurat de păcatele sale, 
nu le vede, pentru că ochii săi sunt acoperiţi şi înconjuraţi de 
întuneric (XVIII, 2,13).
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