
impropriază. De aceea nu se poate şti cu exactitate când se 
sfârşeşte citatul scripturistic şi când vorbeşte tâlcuitorul, când 
strigă profetul şi când comentatorul psalmului. Augustin 
prelungeşte cuvântul Duhului Sfanţ din experienţa profetului 
în propria experienţă de convertire pe care ne-o pune înainte 
ca model.

Ierom. Dr. A rsen ie O b re ja  
Universitede Sorbonne, 

Institut d 'Etudes A ugustiniennes 
Paris, decem brie 2010
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Comentariu Ca 'PsaCmuC aC XXI-ka 
TatimiCe “DomnuCui

1. N u trebuie să păstrez sub tăcere1, şi voi trebuie să 
ascultaţi ceea ce Domnul nu a voit să tacă în Sfintele Sale 
Scripturi. Patim a Domnului Nostru s-a întâmplat o dată, o 
ştim; o singură dată Hristos a  murit, Cel nevinovat pentru cei 
vinovaţi.2 Ştim , avem  siguranţa, credem  cu o credinţă de 
neclătinat3, „că Iisus Hristos o dată înviat din morţi nu mai

1 Tonul acestui comentariu este îndreptat împotriva donatiştilor. 
Această sectă creştină apare în Africa la începutul anilor 300, fiind 
întemeiată de Donat, şi atinge apogeul chiar în timpul episcopatului 
lui Augustin, dispărând definitiv în secolul al VII-lea. lată câteva 
trăsături: între Biserică şi lume există o opoziţie insurmontabilă, orice 
contact cu puterea politică distruge şi pătează Biserica; apoi Biserica 
nu poate accepta in sânul ei slujitori îndoielnici moral, nevrednici, 
deoarece validitatea Tainelor depinde de statutul moral al 
săvârşitorului. 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.
2 1 Pt 3, 18. Augustin foloseşte versetul acesta în toată opera sa 
numai de patru ori; aici este citat în acelaşi fel ca şi în Predica 
Guelferhytanus 4.
3 Fide immobilv. cf. I Cor 15, 58. Aceeaşi idee se află în Confesiuni 
XII, 20,29; Comentariul la Psalmul 92,1 precum şi în Prima Cateheză
25. 47, unde scrie: «Fugi, aşadar, prin credinţă neclintită şi bune 
obiceiuri, fugi frate, de acele chinuri unde nici schingiuitorii nu 
obosesc, nici schingiuiţii nu mor.»
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moare, şi moartea nu va mai avea stăpânire asupra Lui'* (Rom 
6,9). Aşa a zis Sfanţul Pavel: şi de teamă ca noi să nu ajungem 
să uităm ceea ce s-a făcut o dată, îi sărbătorim în fiecare an 
aducerea aminte. înseamnă oare că Iisus H ristos m oare de 
fiecare dată când sărbătorim noi Paştele?

Totuşi această amintire anuală ne pune oarecum sub ochi 
ceea ce s-a făcut o dată4, şi noi ne emoţionăm la fel de viu ca 
şi cum vedem pe Hristos suspendat pe cruce5, nu pentru a-L 
batjocori, ci pentru a crede în El. Căci pe cruce El a  fost 
batjocorit, iar astăzi adorăm pe Cel ce este în ceruri6. Astăzi 
nu mai este batjocorit, şi trebuie oare să ne mâniem împotriva 
iudeilor care L-au luat în râs pe cruce, iar nu întru împărăţia 
Sa cea cerească? Şi cine râde astăzi de Hristos? A plăcut lui 
Dumnezeu să nu fie decât unul, doi, pe care putem chiar să-i 
numărăm! Orice pai care este în aria Sa râde de El, iar grăuntele

4 în predicilc rostite cu ocazia marilor sărbători liturgice, şi mai ales în 
cele cu caracter pascal, Augustin revine asupra contradicţiei dintre 
singularitatea evenimentului sărbătorit şi existenţa unei celebrări 
anuale a acestuia. Iată exemple: Predica 220, Predica Guelferhytanus 
2, I şi 4, 1. Sărbătoarea Patimilor Domnului, spune Augustin, nu 
repetă evenimentul ci îl reactualizează: «Când sărbătorim Paşti le, nu 
răstignim iarăşi pe Domnul...» .(Predica 252, 12). Predica  
Guelferhytanus 2, pronunţată nu ia mare distanţă de comentariul de 
faţă, ne spune că, mulţumită acestei sărbători, ceea ce afost văzut 
numai de ochii iudeilor, «acum este contemplat de ochii credinţei în 
lumea întreagă ca şi cum s-ar fi întâmplat astăzi». Aceste texte insistă 
asupra valorii pedagogice a sărbătorii, pentru a o retrăi în memoria 
credincioşilor, pentru a aminti evenimentul pe care îl cclcbrăm în 
Euharistie (Scrisoarea 98,9).
5Cf.Mt27,39-42
\  Antiteză întâlnită în mai multe predici contra donatiştilor care are 
menirea de a-i face să înţeleagă că ei sunt mai răi decât iudeii: Predica 
129,7; Scrisoarea 23,5; Predica Guelferhytanus 2,2.



cel bun7 suspină să vadă pe Domnul batjocorit
Vreau să suspin îm preună cu voi; căci iată vrem ea 

lacrimilor. Sărbătorim Patimile Domnului; este vremea să 
suspinăm, e timpul să plângem, e timpul să ne mărturisim  
păcatele noastre şi să cerem iertare. Şi cine dintre noi ar putea 
vărsa atâtea lacrimi să se învrednicească incomparabilelor Sale 
chinuri? Să ascultăm pe profetul: „Cine va dărui, spune el, 
apă capului meu şi ochilor mei izvor de lacrimi?” (Ier 9,1 )8 
Nu, să fie într-adevăr izvor de lacrimi în ochii mei, şi nu ar fi 
îndeajuns atunci când II vedem pe Hristos batjocorit, când 
adevărul este atât de clar şi când nimeni nu poate spune: Eu 
nu ştiam. Că Celui ce are întreg universul îndrăznim să-i oferim 
o parte; Celui ce şade de-a dreapta Tatălui Său îi spunem: 
Ce este al Tău aici? Şi în loc de întreg pământul, nu-i arătăm 
decât Africa9.

2. C e devin, fraţilor, cuvintele pe care tocmai le-aţi 
ascultat? N u le putem  scrie cu lacrimi? Care este femeia ce 
vine cu m iruri?10 Al cui simbol era ea? Oare nu al Bisericii? 
Ce prefigura mireasma pe care o ducea? Oare nu mireasma 
cea bună despre care a  spus Apostolul: Suntem în tot locui 
bună-mireasmă a lui Iisus Hristos?11 Şi Sfântul Pavel ne arată
7Cf. M t3 ,12
x După Septuaginta evreiască acest citat se află la capitolul 8, 23. 
Probabil acest verset a făcut parte din lectura zilei. Augustin citează 
încă de trei ori acest text, de două ori tot împotriva donatiştilor: Contra 
Parmilianum 11,7, 13 şi în Tratatul la Evanghelia S f loan 13, II.
9 Anunţă tema pe care o va dezvolta în paragraful 28.
10 Mt 26,7
11 II Cor 2, 14. Despre interpretarea acestui verset des citat de 
Augustin, putem alege câteva r&nduri din Tratatul la Evanghelia Sf. 
loan SO, 7-8: Apostolul este «bună mireasmă căci nu spune unora: 
Sunt bună mireasmă spre viaţă; şi altora: un miros greu spre moarte; 
el spune că este bună-mireasmă şi nu rea, şi chiar această mireasmă



şi d  Biserica; căci zicând: „noi suntem”, se adresează 
credincioşilor. Şi ce le spune? Suntem în tot locul bună-mi
reasmă lui Iisus Hristos. Iată deci pe Sfanţul Pavel care ne 
spune că credincioşii sunt bună-mireasmă lui Hristos, şi noi 
îndrăznim să-l contrazicem? Susţinem că numai Africa este o 
bună-mireasmă, că restul lumii nu are decât un miros împuţit'2? 
Cine afirmă deci că noi suntem în tot locul bună-mireasmă lui 
Hristos? Biserica. Această bună-mireasmă o simboliza vasul 
de mir vărsat asupra Domnului. Să vedem dacă nu cumva 
Hristos însuşi o atestă.

Când oamenii avizi de interesele lor, avari şi răpitori, adică 
atunci când Iuda spunea despre mirul acesta: „De ce să-l pierdem 
aşa? Am fi putut să-l vindem scump şi să facem bine săracilor” 
(Mt 26,8). Când el voia să vândă astfel buna-mireasmă a lui 
Iisus Hristos, ce îi răspunde Mântuitorul? „De ce, spune El, 
întristezi pe această femeie? Ce a făcut ea pentru Mine, este o 
faptă bună” (Ib, 10). Ce am să spun mai mult, când Mântuitorul 
adaugă: „Oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta*'. 
Spune Iisus Hristos. Şi ca şi cum l-am întreba: Unde va fi 
propovăduită? „In toată lumea”, răspunde El.

Să ascultăm Psalmul nostru, să vedem de vorbeşte în 
acelaşi sens. Să ascultăm această cântare de jale, şi cu atât 
mai vrednică de lacrimile noastre cu cât îl cântăm pentru nişte

bună, după el, dă viaţă unora şi moarte altora. Fericiţi cei pe care 
mireasma cea bună îi face s& trăiască; este oare ceva mai nefericit 
decât să afli în buna mireasă motivul morţii? Iubeşti pe cel ce face 
binele? Buna-mireasmă te tace să trăieşti; porţi invidie celui ce face 
binele? Buna-mireasmă te face să mori. Dar pentru că tu ai vrut să 
mori, oare ai făcut rea mireasma aceasta? Nu invidia pe nimeni şi 
mireasma cea bună nu te va face să mori».
12 literal: puturos
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surzi13. Aş fi mirat, fraţilor, să cântăm astăzi psalmul acesta la 
Donatişti. Iertaţi-mă fraţilor, dacă vă mărturisesc uimirea mea, 
însă II recunosc pe Hristos cel milostiv, privesc pe oamenii 
aceştia ca pe nişte pietre, dacă ei nu înţeleg aceste lucruri. 
Cum să vorbesc mai clar, chiar şi unor surzi? Putem citi în 
psalmul acesta Patimile lui Hristos la fel de clar ca şi în 
Evanghelie, şi totuşi a fost alcătuit cu nu ştiu câţi ani înainte ca 
Mântuitorul să se fi născut din Fecioara Maria: era crainicul 
ce vestea pe Judecătorul ce va veni14. Să-l citim deci, atât cât 
ne va permite puţinul timp ce ne rămâne, nu atât cât ar vrea 
durerea noastră, ci, aşa cum am spus, atât cât ne va permite 
ceasul înaintat.

3. „Dumnezeule, Dumnezeul Meu priveşte la Mine; pentru 
ce să Mă părăseşti?” Sunt aceleaşi cuvinte pe care le-aţi auzit 
pe cruce, atunci când Domnul a strigat: „Eli, Eli” adică, 
Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu. „Lamasabachtani?”, de 
ce M-ai părăsit? Evanghelistul a tradus cuvintele acestea, şi 
spune că Domnul striga în evreieşte: „Dumnezeul Meu, 
Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” . Ce voia să spună 
Domnul?15 Căci Dumnezeu nu L-a părăsit, de vreme ce El 
însuşi este Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu este Dumnezeu,
13 Augustin reproşează adesea donatiştilor surditatea, aşa cum vedem 
în Comentariul la Psalmul 95, II; Predica Guelferhytanus 2, I; 
Scrisoarea 76, I .
14 Câteodată profeţii sunt numiţi vestitori ai lui Dumnezeu, cum ne
arată Comentariul la Psalmul 94, 12. însă imaginea aceasta aplicată 
chiar unui text scripturistic, este foarte rară. Totuşi iată un exemplu: 
«Titlul unui psalm este ca un crainic ce ne strigă: Va veni. despre El 
vorbesc, despre Hristos voi cânta» (Comentariulla Psalmul 139,3). 
'/ Modul în care citează Augustin aici versetul psalmului 21 arată 
indiferenţa faţă de litera textului, mai ales când cuvintele nu modifică 
înţelesul. Din cele 20 de citări ale acestui verset pc care le găsim în 
opera sa, 10 spun Dumnezeu! Meu iar celelalte 10. Dumnezeule. Dar
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Cuvântul lui Dumnezeu este Dumnezeu. Să ascultăm  în cel 
dintâi capitol al său, pe acest Evanghelist care revărsa în afară 
bogăţia pe care a luat-o din inima Domnului16; să vedem dacă 
Hristos este Dumnezeu. „La început era Cuvântul, şi Cuvântul 
era în Dumnezeu, şi Dumnezeu era Cuvântul” (In 1 ,1). 
Cuvântul acesta deci, care era Dumnezeu, „S-a făcut trup 
pentru a locui printre noi”. Cuvântul acesta, care era D um 
nezeu, şi care, facându-se trup, zicea când era pironit pe cruce: 
„Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, priveşte asupra Mea, 
pentru ce M-ai părăsit?” Pentru ce să vorbească aşa, dacă

oare Dumnezeu abandonează pe Fiul Său? Comentariul de faţă este 
prima încercare de a lămuri problema pe care i-o pune Honoratus mai 
târziu în Scrisoarea 140. Cum Dumnezeu, care vine în ajutorul tuturor 
credincioşilor, ar putea să-şi abandoneze Fiul? (Comentariul la 
Psalmul 37, 27) «Dumnezeu abandonează» este mai degrabă o 
antropomorfizare proprie stilului biblic care arată experinţa omului, 
iar nu acţiunea lui Dumnezeu. Episcopul Hipponei afirmă dc mai multe 
ori că Tatăl nu şi-a putut abandona Fiul, dcoarccc Acesta nu S-a 
depănat niciodată de El (Comentariul la Psalmul 34,2,5; 43,2; 49,5) 
spre deosebire de Adam care a întors spatele Creatorului (Com. La 
Ps. 58. 1-2). Dumnezeu nu a ascultat rugăciunea cererii unui bine 
pământesc, anume scăparea de la moarte, ci pe aceea a bunătăţilor 
cereşti: «In ochii oamenilor EI este mort, în ochii fiilor oamenilor El a 
înviat» (Epistola 25). Scopul acestui abandon este didactic, dc a ne 
învăţa că trebuie să căutăm ceea ce este veşnic (Ep. 59 şi 82); Hristos 
a rostit aceste cuvinte «pentru că noi eram în El» (Corn. la Ps. 34, 2, 
5; 40,6:70,1,11), pentru că Biserica este Trupul Lui. Glasul Lui este 
glasul nostru (Corn. la Ps. 41,17), este glasul Bisericii (Corn. Ps. 30, 
2,1; 58,1), al vechiului om (Com. Ps. 37,27; 40,6) şi al slăbiciunii 
omeneşti a păcatului (Com. Ps. 49,5 şi Epistola 140,18). Asumându- 
şi firea omenească. Fiul a cunoscut slăbiciunea trupului: «Cel ce a 
luat asemănarea trupului păcatului, de ce nu ar fi luat şi asemănarea 
cuvântului păcatului?» (Corn. Ps. 49,5)
16 In 23,23. Evanghelistul loan, rezemându-se pe pieptul Domnului la 
Cina cea de Taină.
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nu pentru că noi înşine eram acolo şi că Biserica este Trupul 
lui Iisus Hristos?17 Pentru ce să zică: „Dumnezeul Meu, 
Dumnezeul Meu, priveşte spre Mine, oare Mă vei părăsi?”, 
dacă nu pentru a trezi atenţia noastră, şi pentru a ne zice 
oarecum: „Despre Mine s-a vorbit în psalmul acesta. Strigătele 
păcatelor mele depărtează de la mine mântuirea.” Ce păcate 
avea Cel despre care s-a zis: „El nu a săvârşit nici un păcat, şi 
minciuna nu s-a aflat în gura Lui?” (I Pt 2,23). Cum poate 
spune „păcatele Mele”, dacă nu deoarece El cere iertarea 
păcatelor noastre, şi că a voit ca ele să devină păcatele Lui, 
ca dreptatea Lui să devină dreptatea noastră?

4. „Dumnezeul Meu, ziua voi striga către Tine şi nu Mă 
vei auzi; noaptea, şi nu-Mi va fi Mie de nebunie” (Ps 21,2). 
Vorbeşte astfel despre El însuşi, despre voi, despre mine; 
căci vorbea în numele trupului Său tainic care este Biserica. 
Poate afară de cazul în care, fraţilor, voi nu credeţi că Domnul 
se temea să moară atunci când zicea: „Tată, dacă este cu 
putinţă, să se depărteze de la Mine paharul acesta” (Mt 26, 
39). Niciodată soldatul nu este mai de valoare decât generalul. 
„Este slujitorului de ajuns să se asemene stăpânului” (In 10, 
25). Totuşi Sfanţul Pavel, luptător al împăratului Iisus, scria: 
„Mă simt strâns din amândouă părţile, am dorinţa vie să fiu 
dezlegat de legăturile trupului pentru a fi împreună cu Iisus 
Hristos” (Fii 1,23). Sâ-şi dorească el moartea pentru a fi cu 
Hristos, dacă chiar Hristos se temea să nu moară?u Ce 
însemnă aceasta oare, dacă nu că purta in El neputinţa noastră.

17 Efcs 1,23
lk Augustin neagă că Hristos S-a temut dc moarte. Niciodată nu 
citează prima parte a versetului de la Mt 26,39 f lr t  a o adăuga imediat 
pe a doua: «...dar nu cum voicsc Eu». Comentează zicând că aceste 
cuvinte ale Mântuitorului inva(â pe oameni să nu se teamă de moarte.



Cuvântul lui Dumnezeu este Dumnezeu. Să ascultăm în cel 
dintâi capitol al său, pe acest Evanghelist care revărsa în  afară 
bogăţia pe care a luat-o din inima Domnului1 A; să vedem dacă 
Hristos este Dumnezeu. „La început era Cuvântul, şi Cuvântul 
era în Dumnezeu, şi Dumnezeu era Cuvântul” (In 1,1).  
Cuvântul acesta deci, care era Dumnezeu, „S-a făcut trup 
pentru a locui printre noi”. Cuvântul acesta, care era Dum
nezeu, şi care, facându-se trup, zicea când era pironit pe cruce: 
„Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, priveşte asupra Mea, 
pentru ce M-ai părăsit?” Pentru ce să vorbească aşa, dacă

oare Dumnezeu abandonează pe Fiul Său? Comentariul de faţă este 
prima încercare de a lămuri problema pe care i-o pune Honoratus mai 
târziu în Scrisoarea 140. Cum Dumnezeu, care vine în ajutorul tuturor 
credincioşilor, ar putea să-şi abandoneze Fiul? (Comentariul la 
Psalmul 37, 27) «Dumnezeu abandonează» este mai degrabă o 
antropomorfizare proprie stilului biblic care arată experinţa omului, 
iar nu acţiunea lui Dumnezeu. Episcopul Hipponei afirmă dc mai multe 
ori că Tatăl nu şi-a putut abandona Fiul, deoarece Acesta nu Ş-a 
depărtat niciodată de El (Comentariul la Psalmul 34,2,5; 43,2; 49,5) 
spre deosebire dc Adam care a întors spatele Creatorului (Corn. La 
Ps. 58, 1-2). Dumnezeu nu a ascultat rugăciunea cererii unui bine 
pământesc, anume scăparea de la moarte, ci pe aceea a bunătăţilor 
cereşti: «în ochii oamenilor El este mort, în ochii fiilor oamenilor El a 
înviat» (Epistola 25). Scopul acestui abandon este didactic, dc a ne 
învăţa că trebuie să căutăm ceea ce este veşnic (Ep. 59 şi 82); Hristos 
a rostit aceste cuvinte «pentru că noi eram în El» (Com. la Ps. 34. 2, 
5; 40,6; 70,1,11), pentru că Biserica este Trupul Lui. Glasul Lui este 
glasul nostru (Corn. la Ps. 41,17), este glasul Bisericii (Corn. Ps. 30, 
2 , 1 ; 58,1), al vechiului om (Corn. Ps. 37,27; 40,6) şi al slăbiciunii 
omeneşti a păcatului (Corn. Ps. 49,5 şi Epistola 140,18). Asumându- 
şi firea omenească. Fiul a cunoscut slăbiciunea trupului: «Cel ce a 
luat asemănarea trupului păcatului, de ce nu ar fi luat şi asemănarea 
cuvântului păcatului?» (Corn. Ps. 49,5)
16 In 23,23. Evanghelistul loan, rezemându-se pe pieptul Domnului la 
Cina cea de Taină.
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nu pentru că noi înşine eram acolo şi că Biserica este Trupul 
lui Iisus Hristos?17 Pentru ce să zică: „Dumnezeul Meu, 
Dumnezeul Meu, priveşte spre Mine, oare Mă vei părăsi?”, 
dacă nu pentru a trezi atenţia noastră, şi pentru a ne zice 
oarecum: „Despre Mine s-a vorbit în psalmul acesta. Strigătele 
păcatelor mele depărtează de la mine mântuirea.” Ce păcate 
avea Cel despre care s-a zis: „El nu a săvârşit nici un păcat, şi 
minciuna nu s-a aflat în gura Lui?” (I Pt 2 ,23). Cum poate 
spune „păcatele Mele”, dacă nu deoarece El cere iertarea 
păcatelor noastre, şi că a voit ca ele să devină păcatele Lui, 
ca dreptatea Lui să devină dreptatea noastră?

4. „Dumnezeul Meu, ziua voi striga către Tine şi nu Mă 
vei auzi; noaptea, şi nu-Mi va fi Mie de nebunie” (Ps 21,2). 
Vorbeşte astfel despre El însuşi, despre voi, despre mine; 
căci vorbea în numele trupului Său tainic care este Biserica. 
Poate afară de cazul în care, fraţilor, voi nu credeţi că Domnul 
se temea să moară atunci când zicea: „Tată, dacă este cu 
putinţă, să se depărteze de la Mine paharul acesta” (Mt 26, 
39). Niciodată soldatul nu este mai de valoare decât generalul. 
„Este slujitorului de ajuns să se asemene stăpânului” (In 10, 
25). Totuşi Sfântul Pavel, luptător al împăratului Iisus, scria: 
„Mă simt strâns din amândouă părţile, am dorinţa vie să fiu 
dezlegat de legăturile trupului pentru a fi împreună cu Iisus 
Hristos” (Fii 1,23). Să-şi dorească el moartea pentru a fi cu 
Hristos, dacă chiar Hristos se temea să nu moară?1* Ce 
însemnă aceasta oare, dacă nu că purta în El neputinţa noastră.

l7Efes 1,23
IH Augustin neagă că Hristos S-a temut dc moarte. Niciodată nu 
citează prima parte a versetului de la Mt 26,39 fără a o adăuga imediat 
pe a doua: «...dar nu cum voicsc Eu». Comentează zicând cft aceste 
cuvinte ale Mântuitorului învaţă pe oameni să nu se teamă dc moarte.



şi ci vorbea aşa in numele credincioşilor statorniciţi deja in 
trupul Său mistic, şi care ar putea şi ei să se teamă de moarte? 
De aici vine că rugăciunea aceasta era rugăciunea mădularelor, 
iar nu a Capului.

La fel şi cu cuvintele acestea: „Ziua am strigat către Tine şi 
noaptea, şi Tu nu mă vei auzi”. Mulţi strigă Ia Dumnezeu în 
dureri şi nu sunt ascultaţi, dar este spre mântuirea lor, iar nu 
pentm că sunt nebuni. Pavel cerea să fie izbăvit de boldul trupului 
şi nu a obţinut aceasta; a auzit răspunsul: „Iţi ajunge harul Meu, 
căci virtutea se desăvârşeşte în cei slabi” (II Cor 12,9). Nu-1 
asculta Dumnezeu, şi refuzul acesta, departe de a-L acuza de 
nebunie, trebuia să-l înveţe înţelepciunea; pentru că omul trebuie 
să înţeleagă că Dumnezeu este tăm ăduitor şi că durerea 
este un remediu pentru a ne vindeca, şi nu o pedeapsă 
care duce la osândire. Pentru a vă vindeca pe voi, vă arde, 
vă taie, iarvoi ţipaţi; doctorul este surd la dorinţele voastre, el 
caută numai să vă tămăduiască19.

5. „IarTu, o, slava lui Israel, întru cele sfinte locuieşti” (v. 
3). Locuieşti în cei pe care îi sfinţeşti şi pe care îi faci să înţeleagă 
că, dacă lepezi cererile lor, este spre binele celor care Te roagă 
şi că asculţi pe alţii spre propria lor pierzare. Spre câştigul 
Sfântului Pavel Dumnezeu a respins rugăciunea lui, şi spre 
ruşinarea lui Satan a primit-o pe a sa. El a cerut să-l ispitească 
pe Iov, ceea ce i-a fost dat20. Demonii au cerut să intre în

19 Tema încercării mântuitoare de către Dumnezeu-Tămăduitorul o 
putem vedea în Tratatul la Evanghelia Sf. loan 6,6-8 şi Predica 354, 
7. Exemplul lui Pavel Apostolul este grăitor: «Tu ai cerut, ai strigat, 
chiar de trei ori ai strigat, Eu am auzit de prima dată ce ai strigat, nu 
Mi-am întors urechile de la Tine, ştiu ce fac: tu vrei să ţi se ia tocmai 
leacul din pricina căruia simţi că arzi» (Comentariul la Prima Epistolă 
a lui loan 6,7).
20 Iov 1, II
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porci, şi Iisus le-a permis21. Astfel diavolii sunt ascultaţi. 
Apostolul nu: insă sunt ascultaţi spre pierzarea lor; şi pentru 
mântuirea lui. Apostolul nu a fost22. „Aceasta nu pentru a mă 
convinge de nebunie. Tu eşti slava lui Israel şi locuieşti în cei 
sfinţi ai Tăi.” De ce nu asculţi chiar pe cei ce sunt ai Tăi? Dar 
de ce să vorbim aşa?

Amintiţi-vă să spuneţi mereu: Slavă lui Dumnezeu, înaintea 
acestei mulţimi de oameni, şi au venit mulţi care nu vin de 
obicei. Pentru toţi spun deci că durerea nu este pentru creştin 
decât o încercare, dacă nu-L părăseşte pe Dumnezeu23. Atunci 
când omul este fericit întru cele din afară, creştinul este într-o 
nepăsare sufletească. Focul este pus în cuptor, şi cuptorul 
argintarului este simbolul unei mari taine. Se află acolo aur, se 
află paie, este şi foc care arde în loc închis24. Focul este acelaşi, 
efectul este foarte diferit, transformă paiele în cenuşă şi scoate 
aurului impurităţile lui25. Cei în care locuieşte Domnul devin 
astfel mai buni prin suferinţe, sunt încercaţi precum aurul. Dacă 
deci diavolul, vrăjmaşul nostru, cere pe careva şi îl obţine de 
la Dumnezeu, atunci, fie prin boli trupeşti, fie prin pierderea 
bunurilor, fie prin moartea celor apropiaţi ai lui, creştinul îşi 
ţine inima în mâinile Celui care nu îl lasă şi care nu pare să-şi 
plece urechea la durerea lui decât pentru a asculta apoi cu 
milostivire rugăciunea lui. Artistul care ne-a făcut ştie ce trebuie 
să facă, ştie şi cum să ne întărească. Este un Arhitect abil

21 Mt 8,31
22 Acceaşi opoziţie între Pavel care nu a fost ascultat şi demoni se 
poate afla şi în Comentariul la Ps. 8 5 ,9  şi Predica 3 54 ,7
23 Putem înţelege: «în necazuri ne dam scama dacă nu-L abandonăm 
pe Dumnezeu.»
24 Joc de cuvinte intraductibil: angustus  (strâmt) / angustiae  (necaz, 
durere)
25 literal: zgura



cârc a zjdit construcţia, ştie să repare ceea ce s-a putut prăbuşi.
4. Ascultaţi ce mai zice Piu fetul: „Intru Uneau nădăjduit 

părinţii noştri, intm Tine au nădăjduit, şi Tu i-ai izbăvit pe ei” 
(V. 4). Noi ştirii, căci am citit în Scripturi, pe câţi dintre părinţii 
noştri i-a izbivit Dumnezeu, pentru că nădăjuiau întru EI, El a 
eliberat din Egipt pe tot popoml fui Israel36. A izbăvit pccci 
trei tineri din flăcările cuptorului; a izbăvit pe Daniel din groapa 
leilor”, şi pe Suzana, de o acuzaţie mincinoasă28: toţi L-au 
chemat, toţi au fost izbăviţi24. A lipsit oare de aceasta pe Fiul 
Său, neascultându-L pe cruce? De ce nu L-a mântuit într-o 
clipită Cel cea zis: „Părinţii noştri întru Tine au nădăjduit, şi Tu 
i-ai izbăvitpeei?”

7. „Iar Eu sunt vierme şi nu om” (v. 6). Un vierme şi nu 
om*. Omul este şi el un vierme, dar Acesta este vierme şi nu

*Ex 12,51 
r  Dan HI 
a In XIV
v'  In XIII. Acestor patru exemple de izbăvire arătate aici. Epistola 140,
20 şi 28 mai menţionează pe Isaac, Iov, Noe, Lot, Iosif, M oise şi 
Rahab. Formule ca: «Mântuieşte-mă Doamne, precum ai mântuit pe 
Daniel din gura leilor» sunt destul de dese în Liturghia Africană.
* Acest verset este pus în gura Mântuitorului. De ce? Pentru Augustin 
imaginea viermelui desemnează trei lucruri: naşterea lui H ristos în 
trup. zămislirea sinesemine şi umilinţa Fiului Iui Dumnezeu. Viermele 
care se naşte din carnea în descompunere {Epist. 102, 36), evocă 
corupţia şi stricăciunea omului; aici tema este prezentată fără a fi 
dezvoltată. O altă imagine este aceasta: «Omul este putreziciune, iar 
fiul omului vierme» (Epistola 104,21). Apoi, viermele, pentru cei de 
demult care credeau în naşterea spontană, era simbolul naşterii 
virginale a lui Hristos. Origen este cel dintâi care dezvoltă această 
temă: «Eu sunt născut, face pe Domnul să zică, ca un virme care nu 
îşi află originea lui în vreo sămânţă străină, ci în însăşi carnea în care 
se dezvoltă» (Omilia la Luca 14,8). în al treilea rând, expresia aceasta 
arată smerirea voită a Fiului lui Dumnezeu, fiind mai înainte folosită 
de Tertulian, Ciprian, Ambrozie, Ieronim.
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om. De cc nu om? Pentru că este Dumnezeu. De ce S-a 
pogorât până la a-şi spune vierme? Oare pentru că un vierme 
se naşte din came spontan cum Hristos S-a născut din Fecioara 
Maria? Este El un vierme? Şi totuşi nu este om. De ce un 
vierme? Pentru că este muritor, pentru că este născut din trup, 
pentru că este născut dintr-o Fecioară şi fară ajutorul vreunui 
om. De ce nu este om? Fiindcă Cuvântul era dintru început, şi 
Cuvântul era în Dumnezeu, şi Dumnezeu era Cuvântul31.

8. „Sunt ocara oamenilor şi lepădătura poporului” (v. 6). 
Vede(i cât a suferit El; şi înaintea istorisirii patimilor Lui, pentru 
a-L asculta cu şi mai sincere suspinuri, vedeţi mai întâi chinurile 
pe care le-a îndurat şi vedeţi apoi de ce. Care este rodul 
patimilor Lui? Părinţii noştri au nădăjduit şi au fost eliberaţi 
din Egipt. Şi, aşa cum am spus, atâţia alţii L-au chemat şi fără 
de nici o întârziere au fost izbăviţi din viaţa aceasta, fară a 
aştepta viaţa cea veşnică. însuşi Iov, dat lui Satan care l-a 
cerut, pradă bubelor şi viermilor’2, şi-a regăsit totuşi sănătatea 
în această viaţă, şi bogăţii îndoite celor pe care le-a pierdut33. 
Iar Mântuitorul este biciuit, şi nici un ajutor; este acoperit de 
necinste34, şi nici un ajutor; este ridicat pe cruce, şi nici o 
izbăvire; strigă: „Dumnezeul meu, Dumnezeul Meu, pentru ce 
M-ai părăsit?” (M t 28), şi nici un ajutor. Pentru ce fraţilor? 
Pentru ce toate acestea? Care e răsplătirea atâtor chinuri? 
Tot ceea ce El îndură este preţ de răscumpărare. Ce poate 
răscumpăra cu preţul atâtor suferinţe?

Să rostim psalmul şi să vedem ce cuprinde. Să căutăm 
mai întâi ce a suferit şi apoi de ce: şi să înţelegem câţi sunt

31 In  4 ; 1

12 Iov 1,11
M Id 42, U
34 literal: scuipături



r
cun!nani ai lui Hnstosccice mărturisesc chinurile pe care El \ 
le>a indurai >1 care ii răpesc preţul. Ascultăm deci toate acestea ] 
în psalm şi vedem ce a suferit El şi pentru care motiv. S i ' 
reţineţi aceste două puncte: ce a suferit şi pentru ce? Lămuresc 
acum ce a suferit, iară a mă opri prea mult asupra acestui j 
luau: cuv mtele psalmuluivă vor lămuri mai bine decât mine. 
Vedeţi, creştinilor, ce a îndurat Domnul; El este „ocara ] 
oamenilor şi lepădătura poporului".

9. ..Tou care Mă vedeau Mă batjocoreau, grăiau cu buzele j 
şi clătinau capul. A nădăjduit în Dumnezeu, Dumnezeu să-L 
izbăvească. Dumnezeu să-L mântuiască fiindcă L-a plăcut pe 
ΕΓ (v. 7-8). De ce vorbeau aşa iudeii? Pentru că Hristos s-a 
ticul om. iar ei îl tratau ca om.

10. „Că Tu M-ai scos din pântece” (v. 9). Oare vorbeau j 
aşa împotriva Cuvântului care era dintru început? Dar Cuvântul, 
prin care toate au fost făcute35, nu a fost scos din pântece I 
decât prin aceea că Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre 
noi ". ..Deoarece M-ai scos din pântecele Maicii Mele, Tu 
eşti Dumnezeul Meu imediat ce am supt la sân” (v. 10). Tu 
eşti Tatăl Meu înainte de toţi vecii, însă eşti Dumnezeul Meu I 
de când am supt la sân37.

11. „De la sânul Maicii Mele, am fost primit în braţele <■ 
Tale", pentru ca Tu să fii singura Mea nădejde; acesta este

M In 1,1-3
*  In 1,14
' Mama lui Iisus nu este aici Fecioara, ci Sinagoga, trecerea prin ş 
sânul ei este o viaţă întunecată: a bea laptele ei înseamnă a adopta 
ritualurile carnale ale sabatului, circumciziunii... Vorbind despre Sf. I 
Pavel pe care Dumnezeu l-a despărţit de sânurile maicii lui, Augustin \ 
spune: «Este despărţit, să spunem aşa, de pântecele matern, oricine Λ  
se separă de oarba obişnuinţă a părinţilor trupeşti.» (Comentariul la ] 
Epistola către Galateni 8).
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omul şi omul întru slăbiciunea lui. Cuvântul făcut trup, vorbeşte 
în acest fel. „Din pânteccle Maicii Mele Tu eşti Dumnezeul 
Meu” (v. 10). Nu Dumnezeul Meu prin Tine însăţi; prin Tine 
însăţi Tu eşti Tatăl Meu; iar Dumnezeul Meu numai de când 
am trecut prin pântecele Maicii Mele.

12. „Nu Te depărta de la Mine; că necazul Meu este 
aproape, şi nu este nimeni care să Mă ajute” (v. 11). Vedeţi 
cum este părăsit şi ce nefericire pentru noi, dacă El ne părăsea. 
„Nu este nimeni care să ne ajute”.

13. „Viţei fară de număr, tauri puternici M-au înconjurat” 
(v. 12). Iată poporul şi stăpânul, poporul sau viţeii cei tineri 
fără număr, stăpânul sau taurul cel puternic.

14. „îşi deschid asupra Mea gura lor precum leul ce răpeşte 
şi răcneşte” (v. 13). Ascultaţi răcnetele din Evanghelie: 
„Răstigneşte-L! Răstigneşte-L!” (In 19,6).

15. „M-am vărsat ca apa şi oasele Mele s-au risipit” (v.
14). Numeşte oase pe ucenicii cei mai puternici, căci oasele 
sunt soliditatea trupului. Când au fost risipite aceste oase? 
Atunci când le zice: „Iată, vă trimit pe voi ca pe nişte oi în 
mijlocul lupilor” (Mt 11,16). Şi-a risipit deci ucenicii cei mai 
puternici, iar El S-a vărsat ca şi apa. Apa vărsată spală sau 
udă; Hristos S-a vărsat precum apa pentru a spăla spurcă
ciunile noastre şi pentru a uda sufletele noastre.

„S-a topit inima Mea precum ceara în mijlocul pântecelui 
Meu” (v. 15). Biserica este cea pe care El o numeşte pântece 
al Său. Cum inima Lui a ajuns ca ceara? Inima Lui, Scriptura, 
sau mai degrabă înţelepciunea cuprinsă în Sfintele Scripturi. 
Scriptura era o carte închisă pe care nu o înţelegea nimeni; 
Domnul a fost pironit pe cruce, şi atunci ea a devenit clară38 
precum ceara lichidă, şi cele mai slabe suflete au putut-o

38 transparentă
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kQcfcpe. De aia s-a rupi catapeteasma templului* iar ceea ce 
era tscm*. se descoperă*1.

16. „S-a uscat puterea Mea ca şi argila” (v. 16). 
\ilmirjbiU expresie pentru a spune: numele Meu s-a întărit 
pn.n chinun. Aţa cum argila este moale înainte de a trece prin 
fac, şi >. ·■' κϋ arunci când iese; la fel numele Domnului, dispreţuit 
Iniinku patimilor. a ieşit glorios. ..S-a lipit limba Mea de cerul 
puni Mdc"(v 16). C um mădularul acesta nu foloseşte decât 
pentru a * ort*. Mântuitorul numeşte limbă a Sa pe predicatorii 
Sii. iar ei s-au lipit cerului gurii pentru a scoate înţelepciunea 
dm adâncurile ei tainice. ..Şi in ţărâna morţii M-ai pogorât.”

17. ..Haită de câini Mă înconjoară, sfatul celor nelegiuiţi 
Mă împresoară" (v. 17). Vedeţi şi Evanghelia. „Străpuns-au 
mâinile şi picioarele Mele" (v. 18). S-au deschis atunci rănile, 
ale căror cicatrice le-a atins ucenicul cel necredincios. El a 
spus: .Dacă nu pun mâinile mele în rana cuielor, nu voi crede”. 
Itsus i-a spus atunci: ..Vino. pune mâna ta, o, necredinciosule”, 
b rd  şt-a pus mâna lui şi a striat: .Domnul meu şi Dumnezeul 
meu4’. Iar Iisus: Pentru că M-ai văzut ai crezut; fericiţi cei ce 
cred fară să vadă41. .Au străpuns mâinile şi picioarele Mele.”

18. .Au  numărat toate oasele Mele” (v. 19), atunci când 
era întins pe cruce. Nu putem exprima mai bine întinderea 
trupului pe cruce decât zicând: ..au numărat toate oasele Mele”.

19. JKu privit la Mine, M-au examinat cu atenţie” (v. 19). 
Au examinat, dar fară să înţeleagă; s-au uitat, dar fară să vadă. 
Ochii lor vedeau trupul însă inima lornu se ridica la Cuvântul42.
**Mî27.51
* C'a şi vălul lui Moisc (II Cor 3. 13-16). catapeteasma Templului 
simbolizează obscuritatea Scripturilor, descoperirea tainelor Legii. 
Această interpretare o găsim pentru prima dată la Origen.
M In 20.25-28 

Aceeaşi idee în Predica Guelferhytanus 21.3



..Şi-au împărţit hainele Mele” (v. 20). Hainele Lui sunt tainele. 
Băgaţi de seamă fraţilor, că hainele Lui sau tainele au putut fi 
împărţite de erezii; dar se afla acolo cămaşa pe care nimeni 
nu a putut-o împărţi. „Au tras cămaşa Mea la sorţi.” „Era 
acolo'*, spune Evanghelistul, „cămaşa Lui ţesută dc sus” (In
19.23). Ţesută deci în cer, ţesută de Tatăl, ţesută de Duhul 
Sfanţ. Care este cămaşa aceasta, dc nu dragostea care nu se 
poate împărţi? Care este cămaşa, dacă nu unitatea? Se trage 
la sorţi fiindcă nu se poate împărţi. Ereticii au putut împărţi 
tainele, dar nu dragostea. Neputincioşi in a o împărţi, s-au 
retras, însă ca rămâne în integritatea ei43. Sorţii au dăruit-o 
unora; acela care o are este în siguranţă; căci nimeni nu o 
poate arunca în afara Bisericii universale; şi dacă omul de 
dinafară începe să o aibă, se bagă înăuntrul ei, precum ramura 
de măslin adusă de porumbel44.

20. „Iar Tu, Doamne, nu depărta de la Mine ajutorul Tău” 
(v. 21). Aşa a fost, iar Dumnezeu L-a înviat pe El a treia zi. 
„Ia aminte la sprijinul Meu.”

21. „Scoate sufletul Meu de la sabie” (v. 22); adică din 
moarte. Prin sabie El a vrut să se înţeleagă moartea45. „Şi pe

43 Cămaşa ţesută dc sus până jo s este simbol al unităţii Biscricii 
inspirat ca imagine dc la Sf. Ciprian: «Hristos purta pc FI unitatea 
care vine dc sus, adică din cer de la Tatăl» (De Unitate 7).
44 Gen 8. 11. Arca lui Noe este în mod tradiţional recunoscută ca
simbol al Biscricii. Asemenea, Augustin (inc la simbolistica iniţială
prin carc ramura dc măslin arată pacea. Găsim însă în Contra Faustum  
12,20 o altă imagine: aceca a schismaticilor revenind in Biserică. Cel
cc se separă de Biserică este ca o ramură ruptă dc marele trup al 
Bisericii. Spre anul 407 ramura adusă de porumbel desemnează pc cei
botezaţi afară dc Biserică, pe donatişti.
49 în unele locuri ca mai semnifică limba celor răi (Com. Ps. 56,12). 
Epistola 140,41 leagă atât interpretarea dată mai sus cât şi pc accca 
din textul comentariului nostru.
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cea singura a Mea din gheara câinilor." Adică sufletul. Şi această 
simzuni suni sufletul şi trupul Lui; es te  B ise r ic a  p e  c a re  o 
numeşte cea singură. ..Din gheara", adică d in  pu terea câinilor. 
Care sunt câinii? Cei care latră precum  câin ii, fa ră  s ă  ş tie  de 
cine se iau. Nu li se face nim ic şi to tuşi ei la tră . C e  face  un 
trecător unui câine? Şi totuşi el latră. Să latri o rbeşte , fară sâ 
*tii nici împotriva cui, nici pentru cine. asta înseam nă a  fi câine.

22. „Izbăveşte-Mă de gura leului" (v. 23). C unoaşteţi leul 
răcnind ce ne dă târcoale căutând pe  cine să  înghită46. „Cruţă 
smerenia Mea de cornul taurilor." N u num eşte  tauri d ecâ t pe 
cei mândri; şi a adăugat: „Smerenia M ea".

23. Aţi auzit chinurile pe care le-a  su fe rit H ris to s , şi 
rugăminţile pe care El le-a făcut pentru a fi izbăvit: s ă  băgăm  
de seamă acum, pentru ce a suferit. Vedeţi m ai în tâ i, fraţi lor: 
la ce ne foloseşte să purtăm num ele de  creştin , cân d  n o i nu 
suntem în moştenirea pentru care a suferit Hristos? A m  ascultat 
ce a suferit; 1 s-au numărat oasele, L -au b a tjo co rit, I s-au 
împărţit hainele, I-au tras cămaşa la sorti, I s-au risip it oasele; 
asta ne învaţă psalmul şi asta citim  în Evanghelie. S ă  vedem  
de ce.

O Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Tu nu ai suferi dacă 
nu ai vrea; arată-ne nouă dulce roada patimilor Tale. 
Ascultaţi, ne spune El, care este rodul: nu  ascund; d a r  om ul 
este surd la cuvintele Mele. Ascultaţi b ine  care  e s te  rodul 
cumpărat prin chinurile Mele. „Voi vesti numele Tău fraţilor Mei." 
Să vedem dacă nu cumva predică numele D om nului fraţilor Săi 
decât într-o parte a lumii. „Voi vesti numele Tău fraţilor M ei, Te 
voi cânta în mijlocul Bisericii”  (v. 24). Asta se îm plineşte acum. 
Dar să vedem care este Biserica: „Te voi cânta în  m ijlocu l 
Bisericii”. Să vedem Biserica pentru care El a suferit.

*IPt5 .8
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24. „Lăudaţi pe Domnul, voi cei ce vă temeţi de ΕΓ (v. 
25). Biserica lui Hristos este peste tot acolo unde ne temem 
şi unde binecuvântăm pe Dumnezeu. însă, vedeţi fraţilor, dacă 
în aceste zile nu are sens cântarea Amin şi Aliluia ce răsună 
în tot pământul47. Oare nu este Dumnezeu temut? Nu este 
Domnul binecuvântat? Iată ce tocmai ne-a spus Donat48: «Nu 
mai este frică, şi întreaga lume a pierit»; nu are drepatate când 
zice lumea întreagă; nu o să rămână deci decât o mică parte 
din Africa? Dar oare nu are Hristos cuvânt să închidă gura 
acestor predicatori? Nu are El cuvânt să taie limba lor? Să 
căutăm şi poate vom găsi.

Când trebuie Hristos să binecuvinteze pe Dumnezeu în 
mijlocul Bisericii, despre Biserica noastră vorbeşte. „Bine
cuvântaţi pe Domnul voi cei ce vă temeţi de Dumnezeu.” Să 
vedem dacă adversarii noştri laudă pe Domnul ca să 
înţelegem dacă despre ei se vorbeşte, dacă El este 
binecuvântat în Biserica lor. Cum binecuvinteazăpe Hristos 
cei ce vestesc că El a pierdut tot pământul, că diavolul a 
biruit asupra Lui, că nu-I rămâne decât o parte? Să mai 
vedem că şi psalmul vorbeşte cu şi mai multă claritate, se 
explică cu evidenţă; că nu mai este nevoie de interpretări, 
că nu rămâne nici o îndoială. „Lăudaţi-L pe El toată seminţia 
lui Iacov.” Poate vor mai spune: „Noi suntem din seminţia

47 La Hippona, şi probabil în toată Africa, nu se cânta Aliluia decât 
între Paşti şi Cincizecime conform Epistolei 55,32. „Ce vrea să însemne 
Aliluia? Este un cuvânt evreiesc; lăudaţi pe Dumnezeu. Alelw. lăudaţi, 
ia: Dumnezeu. A spune Aliluia înseamnă deci: lăudaţi pe Dumnezeu 
şi noi ne îndemnăm unul pe celălalt să lăudăm pe Dumnezeu » 
(Predica 243, 8). Cântarea lui Aliluia şi a lui Amin desemnează aici 
prin sinecdocă cultul creştin în general, care de acum se întinde pe 
tot pământul.
4K întemeietorul sectei care îi poarta numele.
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Iui lacob. Si vedem dacă intr-adevăr sunt din aceastj 
senanpe".

25. ..Să se teamă de El toţi urmaşii lui Israel" (v. 26). Sâ 
mu spună d  sunt din neamul lui Israel, le permitem să o  spună. 
„Că n-a dispreţuit nici n-a lepădat ruga săraci lor.” A căror 
săraci? A celor ce nu se socotesc pe ei înşişi. Să judecăm prin 
aceasta dacă sunt săraci cei ce spun: „Noi suntem drepţi”49,

. când Însuşi Hristos a spus: „Strigătele păcatelor Mele 
depărtează de la Mine mântuirea” (v. 1). Să spună ei ce le va 
place. „Nu şi-a întors de la Mine privirea Lui, şi când am 

*, strigat către El, M-a auzit” (v. 28). întru ce l-a ascultat, şi 
.. pentru ce?

26. „Tu eşti ţinta laudei mele” (v. 29). îşi pune lauda în 
Dumnezeu pentru a ne învăţa pe noi să nu-1 socotim pe om. 
Să spună ce vor vrea. încep să simtă deja efectul focului ce j 
şe apropie: „Că nu se poate nimeni ascunde de căldura Lui” I 
(Ps 18,7)50. Să mai spună: nu ne mai încredem în noi, ci în 
Dumnezeu ne lăudăm; să spună chiar: „In adunare mare voi 
cânta laudele Tale”. Aici mi se pare că Hristos îi atinge la 
inimă. Ceesteaceasta fraţilor, dacă nu o mare Biserică? Vom 
numi oare o mare Biserică un colţ de pământ? O mare Biserică

49 Aceste afirmaţii pretenţioase sunt citate şi în lucrarea îm potriva  
luiParmenian III. 6,29. Scrisoarea 93,42 adresată lui Vincent, episcop 
donatist de Cartena în anul 408, spune: «Nu sunteţi oare fii răi, voi 
care v i daţi drepţi, şi care nu vă puteţi spăla mâinile voastre de 
ruşinea despărţirii?» Augustin a compus chiar şi un Psalm  alfabetic 
împotriva donatiştilor in care scrie: «Strigaţi că doar voi sunteţi drepţi».
50 Versetul evocă judecata divină ca şi în Predica 3 2 ,2 3 .0  interpretare 
frumoasă a acestui verset o avem într-o altă predică: «C ăldura 
dumnezeiască este acum în Cuvântul divin: să te încălzească mai 
degrabă, şi nu te vei topi ca şi ceara înaintea focului pc care El îl va 
aprinde.» (Predica 22,3)
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este întreg pământul. Ar vrea cineva să-L contrazică pe 
Hristos? lată cuvintele Tale, Hristoase: „Cânta-voi laudele Tale 
într-o mare Biserică”; spune-ne nouă care este această 
Biserică! Te-ai retras într-un colţ al Africii51; ai pierdut lumea 
întreagă, Ţi-ai vărsat sângele pentru toţi52; însă vrăjmaşul a 
invadat terenul Tău53. Dacă voibim aşa fraţilor, este ca şi cum 
L-am întreba pe El, căci noi ştim ce ar avea să răspundă.

Biserică.
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juruinţele mele înaintea celor ce se tem de El” (v. 29). Care 
este legământul lui Hristos? Jertfa pe care o oferă tui Dumnezeu. 
Ştiţi care jertfă? Cei credincioşi cunosc juruinţele lui Hristos 
înaintea celor ce se tem de El55. Căci iată ce urmează: „Vor 
mânca săracii şi se vor sătura” (v. 30). Fericiţi sunt deci săracii
51 Acelaşi persiflaj în  Corn. la Psalmul 3 6 ,2 ,2 0  şi în Scrisoarea 93,24.
52 M t2 6 ,28
53 Imaginea este lămurită pe larg în paragraful 31. A se vedea şi Tratatul 
la Evanghelia Sf. loan  7 ,1 1.
54 Baga 'u cetate romană din secolul îl ,  apare în anul 347 ca una dintre 
fortăreţele donatismului. Tamugade sau Timgad, oraş important în 
secolul IV, poate fi numit capitală a donatiştilor; aici, episcopul lor. 
Optat de M ileve, a construit o mare catedrală.
55 Cuvânt dezvoltat mai jo s , în paragraful 28, este folosit de Augustin 
pentru a acoperi Taina Euharistiei, din pricina prezenţei catehumenilor 
ce nu puteau înţelege acum pe deplin.
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Jcare mănâncă astfel pentm a fi săturaţi! Deci cei săraci 
mânând Căi despre cei bogaţi, ei nu se satură, pentru că nu 
le este foame. Cei săraci vor mânca. Era un sărac, pescarul 
Petru, şi loan, un alt pescar, şi Iacob, fratele lui56, chiar şi 
bogatul Matei5’. Erau săraci, toţi ceilalţi care mâncau şi se 
saturau, deoarece sufereau ca şi victima pe care o mâncau. 
Căci Hristos şi-a oferit chinurile Sale aşa cum Şi-a oferit \ \ 
bogăţiile: cel care suferă ca şi El, acela este săturat. Cei săraci 11 
fl imită pentru că suferă pentm a urma paşii lui Iisus Hristos5*. ] 
;,\br mânca săracii.” Cum sunt săraci? „ÎI laudă pe Domnul, 
cei ce-L caută pe ΕΓ (v. 30).

Bogaţii se laudă pe ei-înşişi, cei săraci laudă pe Domnul. 
Cum sunt săraci? Binecuvintează pe Domnul, caută pe Domnul, * 
şi Domnul este comoara celor săraci: de unde vine că le este în ? 
lipsă casa, pe când inima le este plină de bogăţii. Cel bogat se I 
munceşte să-şi umple lăzile lui, săracul caută să-şi umple inima: 
şi atunci când inima îi este îmbogăţită, binecuvintează pe ' 
Domnul, cel ce-L caută pe El. Vedeţi fraţilor, în ce constă I 
bogăţia celor cu adevărat săraci; ea nu stă nici în lăzi, nici 11 
în hambare, nici in beciuri. „Inimile lor în veac vor fi vii.” 1

28. Ascultaţi-mă fraţilor. Hristos a suferit, a îndurat tot ce . 
aţi auzit; am căutat scopul chinurilor Lui, iar El ne-a spus: „Voi ] i 
vesti numele Tău fraţilor Mei, Te voi cânta în mijlocul Bisericii”, j 
Iar ei răspund: noi suntem Biserica. „Să se teamă de el urmaşii I 
lui Israel.” Şi ei să zică: Noi suntem urmaşii lui Israel . „Nu a I 
lepădat nici nu a dispreţuit ruga celor săraci.” Ei zic: noi suntem I 
cei săraci. „Nu şi-a întors de la mine faţa Lui.” Iisus Hristos I  
Domnul nostru, nu şi-a întors faţa Sa de la El însuşi, sau de la

HMt4,18 
57 Id 9,9
*IPt2,21
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trupul Lui cârc este Biserica. „larTu eşti lauda Mea.” Şi voi 
vreţi să vă lăudaţi pe voi înşivă. Dar, ne vor răspunde ei, şi noi 
îl cântăm pe El. „Voi împlini făgăduinţele Mele înaintea celor 
ce se tem de El.” C redincioşii ştiu că aceasta este jertfa păcii, 
jertfe dragostei, jertfa propriului trup: nu ne putem întinde astăzi 
asupra acestui subiect. „Voi împlini făgăduinţele mele înaintea 
celor ce se tem de El.” Mâncaţi bogaţilor, mâncaţi pescarilor, 
mâncaţi, umiaţi pe Domnul, suferiţi, şi veţi fi săturaţi. însuşi Domnul 
a murit; şi cei săraci au murit la rândul lor, şi moartea ucenicilor 
vine să se adauge morţii învăţătorului. De ce? Arătaţi-mi folosul. 
Jşi vor aminti de Domnul marginile pământului, şi se vor întoarce 
către El” (v. 31).

Ei! fraţilor, de ce să ne întrebăm noi ce vom răspunde 
partizanilor lui Donat? Psalmul pe care îl citim astăzi aici se 
citeşte şi la ei astăzi. Să-l însemnăm pe frunţile noastre, să 
mergem cu el, să nu dăm nici o odihnă limbii noastre şi să 
repetăm fară încetare: Hristos a  suferit, iată că ne arată 
dumnezeiescul neguţător ce trebuie să răscumpere, sângele 
pe care El l-a vărsat este preţul. Ducea preţul acesta într-o 
pungă divină; iar punga s-a vărsat sub lovitura suliţei 
necredincioase şi a ieşit de aici răscumpărarea întregii lumi.

Ce-mi spui tu, ereticule? Nu este oare preţul întregii lumi? 
Numai Africa ar fi răscumpărată!, ai îndrăzni să zici. Toată 
lumea a fost răscumpărată, vei spune, dar a scăpat lui Hristos. 
Ce răpitor a făcut pe Hristos să piardă ceea ce era a Lui? „Iată 
că toate marginile pământului îşi vor aminti de Domnul şi se vor 
întoarce către El.” Să vă fie suficiente aceste cuvinte. Deci se 
spunea: Marginile pământului, iar nu „toate marginile pământului”, 
ei ar putea să ne răspundă: în Mauritania avem marginile 
pământului. Dar, o, ereticule, s-a spus: „Toate marginile pămân
tului”, da, toate; unde vei putea fugi să eviţi răspunsul? Nici un
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Domnului este împArăţia, El va stăpâni peste neamuri".
Mh (V ar puici» răspunde? Nu ştiu; sft se in după Stîntclc 

Scripturi iar nu după noi. lata cartea pe carc ci o combat. La 
cc ne foloseşte sA/icetn: Noi am salvat Scripturi Ic carc ar fi 
ars? Au fost salvate ca sA tc ardă pc tine ereticule. Pentru cc 
sA le salvăm? Dcsehidc-le sA Ic citeşti. Tu Ic-ai salvat şi le 
combaţi."1 Dc cc sA salvezi din tl&cAri ceea cc tu ştergi de pc 
limba ta? Nu crcd nimic, nu pot sa cred că le-ai salvat; nu* nu 
Ic-ai salvat, nu crcd nimic. Ai noştri, dimpotrivă, au dreptate 
să zicA că tu le-ai aruncat.

Îşi arată trădarea acela carc refuză sâ împlinească un 
testament pc carc nu-l urmează. Eu îl citesc şi II urmez, tu îl 
conteşti. Cc mână l-a aruncat In foc? Oare mâna celui ce tl 
acceptă şi (I unnea/ă. sau mana celui cc este supărat că încă 
mai există şi pe care uu-l mai putem citi? Dur nu mai vreau să-l 
cunosc pe salvatorul acestei cărţi; puţin contează in ce tel sau 
în cc cav emâ s-a găsit; este Testamentul părinţilor noştri. Nu-i 
cunosc nici pc răpitorul care voia să-l ia. nici pe prigonitorul 
care v oia sâ-l ardă: dc oriunde ne vine. cl trebuie s& fie citit 
Pentru cc să ne certăm? Suntem fraţi, de ce sft ne judecăm? 
Părintele nostru nu a muin foră Testament A fecut unul şi a 
murit; după moartea Lui. a înviat. Ne certăm pc moştenirea 
unui mort. în timp ce testamentul nu a devenit public: imediat 
ce testamentul se produce in public, toţi păstrează tăcerea, ca 
sâ sc deschidă şi să se citească, judecătorul îl ascultă cu atenţie, 
avocaţii tac uşierii fac linişte, tot poporul rămâne in suspans,
*  Pttn amil in timpul cţHsv.vpulut ikxtthst N ltcark . s-a întâmplat
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pentru a lăsa să se citească cuvintele unui mort, care sta fără 
de mişcare în mormânt. Acest om este deci fără viaţă sub 
piatră, însă cuvintele lui au o valoare: iar când Iisus Hristos 
este aşezat în ceruri, îi contestăm Testamentul? Deschideţi deci 
şi citiţi.

Suntem fraţi, pentru ce aceste dispute? Să fim mai paşnici, 
Părintele nostru nu ne-a lăsat fară Testament. Şi Cel care a 
făcut acest Testament trăieşte în veac, aude glasuri le noastre, 
cunoaşte ceea ce este al Lui. Să citim deci, la ce ne foloseşte 
să ne certăm? Să ne luăm moştenirea atunci când vom fi 
găsit-o. Deschideţi Testamentul şi citiţi unul dintre primii psalmi 
„Cere de la Mine”. Dar cine vorbeşte aşa? Poate nu este 
Iisus Hristos. Mai aveţi un alt loc: „Domnul a zis către Mine: 
Tu eşti Fiul Meu, Eu astăzi Te-am născut” (Ps 2,7). Este deci 
Fiul lui Dumnezeu cel ce vorbeşte sau Tatăl care vorbeşte 
Fiului Său? Şi ce zice Fiului? „Cere de la Mine şi-ţi voi da 
neamurile de moştenire, şi stăpânirea Ta va îmbrăţişa toate 
marginile pământului” (Ps 2,8). Adeseori, fraţilor, când se 
contestă asupra unui teren, se caută posesorii care îl 
învecinează, şi între cutare sau cutare vecin, căutăm pe moşte
nitorul căruia i-a revenit sau pe cel care este cumpărător. La 
care vecini să ne informăm? La cei care au propietăţi le încon
jurătoare. Insă cel ce nu are nici un hotar al moştenirii lui nu 
are nici un vecin. Şi, în orice parte v-aţi întoarce, Hristos este 
posesorul.

Ai de moştenire marginile pământului, vino, ia împreună 
cu mine întreg pământul. De ce să mă chemi în judecată ca 
să-mi ceri parte? Vino aici, este un motiv în plus să pierzi 
procesul, căci vei avea tot. Ce motiv să te cerţi? Am citit 
Testamentul şi tu încă te mai cerţi? Vei veni oare să obicctczi 
că s-a spus: „Marginile pământului” şi nu toate marginile?
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Să citim împreună atunci. Ce am citit? „Toate neamurile 
pământului se vor închina înaintea Lui. A Domnului este 
împărăţia, şi El va stăpâni peste neamuri.” A Lui deci este 
stăpânirea. Recunoaşte-ţi deci pe Domnul Stăpân al vostru şi 
moştenirea Domnului.

31. Insă voi care vreţi să aveţi o posesiune aparte, şi nu 
împreună cu noi la unitatea lui Hristos, pentru că vreţi să 
stăpâniţi pe pământ, iar nu să împărăţiţi împreună cu El în 
ceruri, aveţi casele voastre. Câteodată am mers să le găsim, 
fraţilor, să le spunem: să căutăm adevărul, să găsim adevărul. 
Iar ei să ne răspundă: păziţi ceea ce aveţi; tu ai oile tale, eu pe 
ale mele; lăsaţi în pace oile mele cum le las şi eu pe ale voastre. 
Slavă lui Dumnezeu, eu am oile mele, şi el le are pe ale lui, 
deci ce a răscumpărat Hristos? Ah! oile astea nu sunt nici ale 
tale, nici ale mele, ci ale Celui care le-a răscumpărat, ale Celui 
care le-a pecetluit cu numele Lui! „Nici cel care plantează nu 
este nimic, nici cel care udă, ci Dumnezeu care dăruieşte 
creşterea” (I Cor 3,7).

Pentru ce deci să avem tu oile tale şi eu pe ale mele? 
Dacă este Hristos cu tine, şi oile mele să meargă, că nu sunt 
ale mele; şi dacă Hristos este cu noi, oile tale să vină şi ele, 
pentru că nu sunt ale tale. Să intre întru moştenirea lor 
sărutându-ne fruntea şi mâinile, iar fii străini să dispară. Ele nu 
sunt ale mele, spune el. Adică? Să vedem dacă nu sunt ale 
voastre, să vedem dacă voi nu v-aţi revendicat posesiunea. 
Eu lucrez în numele lui Hristos, tu în numele lui Donat; căci 
dacă pentru Hristos lucrezi, Hristos este peste tot. Tu zici: 
„Hristos este aici” (Mt 24,23), iar eu spun că El este peste 
tot. „Lăudaţi tineri pe Domnul, binecuvântaţi numele 
Domnului.” De unde va veni lauda aceasta? Şi până unde va 
meige? „De la Răsărit la Apus, binecuvântaţi numele Domnului"



(Ps J02,1). Eu vă arăt Biserica, pe ea a răscumpărat-o HristoJ 
pentru ea şi-a dat sângele Lui. Iar tu, ce zici? Iar eu pentru El 
strâng. „Cel ce nu adună împreună cu Mine, îţi răspunde El, 
acela risipeşte (Mt 22,30). Or, tu împărţi unitatea, vrei o 
proprietate aparte. De ce să porţi numele lui Hristos? Pentru 
că tu ai pretins ca numele să-ţi fie ca un titlu care să garanteze 
posesiunea.

Oare nu asta fac mulţi cu privire la casa lor? Pentru a o j 
garanta împotriva avidităţii unui răpitor puternic, stăpânul ei 
pune numele unui alt om puternic, titlu mincinos. Vrea să fie 
stăpânul casei lui, şi pentru a şi-o asigura pune în faţă un nume 
de împrumut, ca, citind numele unui om puternic al lumii, 1 
răpitorul să fie cuprins de frică şi să se abţină de la orice vio- 
lentă. Asta au făcut ereticii noştri când i-au condamnat pe 
maximianişti60. Au plecat să găsească pe judecători, şi pentru 
a arăta nişte nume care să fie priviţi ca episcopi, au recitat 
canoanele sinodului Io/’1. Atunci judecătorul a întrebat: mai 
este aici un alt episcop din partida lui Donat? Adunarea a 
răspuns: noi nu cunoaştem decât pc Aurel iu62, care este o r -1 
todox. De frica legilor, nu au vorbit decât despre un singur : 
episcop. Dar pentru a fi ascultaţi dejudecător, au împrumutat 
numele lui Hristos şi şi-au acoperit numele posesiunii lor. Să-i ■ 
ierte Domnul întru bunătatea Lui şi să-şi revendice moştenirea 
peste tot acolo unde găseşte numele Lui: mila Lui este îndeajuns

60 Canonul 69 de la Sinodul din Cartagina vorbeşte despre maximianişti 
ca fiind o sectă desprinsă din erezia donai istă. Aceştia din urmă. deşi 
s-au purtat foarte rău cu ei atunci când s-au desprins dc erezia lor, i- 
au primit totuşi înapoi, le-au recunoscut botezul, şi i-au repus In 
funcţiile deţinute înainte.
M Ţinut la Bagai in 394.
62 Episcopul ortodox al Cartaginci, primat al Africii, contemporan al 
lui Augustin.



de mare să le facă acest dar, şi să-i aducă în Biserica Sa pe 
toţi cei pe care îi va întâlni sub numele lui Hristos.

Voi, vedeţi, fraţilor, când un stăpân găseşte numele lui pe 
vreun domeniu, oare nu are grijă să îl revendice zicând: dacă 
nu era domeniul meu, nu ar fi purtat numele meu! Găsesc 
numele meu pc el, domeniul este al meu, îmi aparţine orice 
domeniu atunci când poartă numele meu. Oare îşi schimbă 
vreodată numele? Numele dc altădată este numele dc astăzi; 
moştenirea îşi poate schimba stăpânul, iar nu titlul. La fel, atunci 
când cei care au primit botezul lui Hristos revin la unitate, nu 
le schimbăm numele, nu le ştergem; ci recunoaştem numele 
Împăratului nostru, numele Stăpânului nostru. Ce să spunem? 
Nefericită moştenire, tu fii stăpânirea Celui Căruia îi porţi 
numele; porţi numele lui Hristos, să nu fii moştenirea lui Donat

32. Ne întindem mult fraţilor, dar păziţi-vă să nu uitaţi 
ceea cc am citit. Vă repet, şi trebuie să vă spun adesea; în 
numele acestei zile sfinte, sau mai degrabă a tainelor pe carc 
le sărbătorim, vă rog, nu uitaţi cuvintele: „Toate neamurile 
pământului îşi vor aduce aminte dc Domnul şi se vor întoarce 
spre El. Toate popoarele pământului se vor închina înaintea 
Lui. A Domnului este împărăţia şi El va stăpâni popoarele". în 
faţa unui atât de limpede nume. unei atât de autentice stăpâniri 
a lui Hristos, închideţi-vă urcchilc la cuvintele unui impostor. 
Orice contradicţie este cuvântul unui om. acesta este cuvântul 
lui Dumnezeu.
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Comentariu Ca TsaCmuC 
aC XXII-Cea 

TâşuniCe DomnuCui

1. Biserica vorbeşte lui Hristos „Domnul mă paşte1 şi 
nimic nu-mi va lipsi” (v. 1). Domnul Iisus este păstorul meu, şi 
de nimic nu voi duce lipsă.

2. .jn loc de păşune m-a aşezat" (v. 2). M -a aşezat, să 
mă hrănească, în acest loc de păşune, care începe prin a mă 
conduce la credinţă2. „M-a hrănit cu apele mântuirii.” M-a

‘ Pascit folosit pentru regii în Psaltirea Romană şi în Vulgata, 
corespunde altor variante ale Septuagintei. Augustin găseşte expresia· 
in Latina Veche africană, căci şi donatistul Petilian foloseşte acelaşi 
text ca şi el, aşa cum vedem în Contra Petilianum II, 4 7 ,109-110. * j  
; Păşunile la care ne duce Hristos în acest verset evocă câteodată la 
Părinţi Raiul eshatologic, sau mai adesea Scripturile şi învăţăturile 
catehetice. Imaginea mesei şi a potirului ce înlocuiesc in versetul 5 
păşunile de la început, ne cheamă să opunem hrana animală celei 
omeneşti şi să vedem în text o progresie a omului de la una la cealaltă;
folosirea verbului educare (v. 2) precum şi a cuvântului virga (x. 4). 
care aminteşte de învăţătorul şcolii, ne împinge şi ea la o astfel de 
lecturi In comentariul lui Augustin, începătorul (incipiens, ca în 
Comentariul la Psalmul 14,4), numit apoi oaie (De Genesi contra 
Manichaeum I, 23. 40). se distinge de creştinii mai avansaţi 
(grandiores. maior, crescentes), ce au fost deja botezaţi. în timp ce 
primii încă mai mănâncă iarbă sau lapte, simboluri de hrană spirituală 
elementară, ceilalţi sunt primiţi la masa euharistică (Confesiuni VII,



crescut cu apele botezului, cele ce dau putere şi sănătate 
celor ce au slăbit3.

3. „El dă putere sufletului meu, şi mă face să merg în 
căile dreptăţii, pentru slava numelui Său ” (v. 3). M-a condus 
întru căile cele strâmte ale dreptăţii Lui, unde puţini ştiu să 
meargă (Mt 7,14); nu pentru vredniciile mele, ci pentru slava 
numelui Său4.

4. „Chiar atunci când mergeam în mijlocul umbrelor 
morţii'* (v. 4). Chiar atunci când mergeam în mijlocul acestei 
vieţi care este umbră a morţii5. „Nu mă voi teme de nici un 
rău, căci Tu cu mine eşti.” Nu mă voi teme de rău că Tu 
locuieşti în inima mea, prin credinţă6, iar acum eşti împreună 
cu mine, ca, după umbrele morţii, să fiu şi eu împreună cu 
Tine7.

„Toiagul Tău şi vaiga Ta, iată ce m-a mângâiat” (v. 5). 
Rânduiala Ta este pentru mine ca o vargă ce duce oile în* 
staul, ca toiagul care se face simţit copiilor mai mari, ce trec

10,16: «Eu sunt hrana ce lo r m ari; creşti, şi Mă vei mânca»). Este de 
crezut că  A ugustin a  cunoscut această interpretare ce venea de la 
Ori gen prin predicaţia lui Am brozie.
’ literal: lâncezit. D espre integritas p ierdut de omul căzut a  se vedea 
De Libero arbitrio III, 14, 41 şi Scrisoarea 186, 37 C are spun că 
atunci liberul arb itru  şi-a p ierdut din putere.
4 A se vedea Predica 177 ,2 , scrisă  în  397.
5 A ceeaşi idee ap a re  şi în  Predica 2 1 6 , 4 , ia r  sp re  394 , şi în 
Adnotationes in lob 12. A  fost inpirată lui Augustin dc către Am brozie 
care în De paradiso 5, 29 opune vieţii in umbra mortis pe  care o 
cunoaşte omul după cădere, vieţii in umbra vitae, a  omului paradisiac. 
Asem enea, ţara îndepărtată în care  se duce fiul risip itor este numită 
umbra mortis.
6E f 3 ,17
7 Dum nezeu este m ereu p rezent om ului, însă om ul nu ajunge cu totul 
prezent lui D um nezeu decât după m oarte.
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de la via (a animală la cea spirituală*; departe de a m ă necăji 
ele m-au mângâiat, pentm că Tu porţi grijă de mine9.

5. „Ai pregătit, sub ochii mei, masă, împotriva celor cc mfi 
prigonesc”(v. 6). După varga ce a păzit, în staul şi la păşune/ 
copilăria şi viaţa mea animală, după varga aceasta a venit 
toiagul10, şi atunci ai pregătit masă ochilor mei, ca să nu-mi mai 

fie ca aliment laptele copilăriei11, ci, devenit mai mare, să iau 

hrana care să mă întărească împotriva celor ce mă prigonesc12,] 
„Ai vărsat pe capul meu untdelemn sfinţit.” Ai dăruit inimii mele 
bucurie duhovnicească13. „Ce fericită beţie în potirul14 pe care

* fîta animalis, simbolizată de oi, este aceca a omului fizic, trupesc 
sau lăsat propriilor sale puteri omeneşti, spre deosebire de cel cc 
trăieşte prin Duhul lui Dumnezeu, după I Cor 2, 14. Aceasta este 
condiţia omului după păcatul originar, cum spune A ugustin  în De 
genesi contra Manichaeos II, 8 ,10 şi Comentariul la Psalmul 49,27.
* Aluzie la Ps 8,5 care exprimă în mod poetic uimirea faptului că, deşi 
omul esteo infimă creatură în univers, contează în ochii lui Dumnezeii |

Ciobanul din Palestina avea două bastoane, unul pentru a se apăra, 
altul pentru a merge. Şi unul şi celălalt, virga şi baculus, reprezintă 
pentm Augustin disciplina lui Dumnezeu, îndreptările pe care HI Ic dă 
oamenilor in scop educativ. Confesiunile evocă adesea loviturile dc 
vargă sau baston, metaforic date oamenilor de propriile lor patimi, 
dar folosite de Dumnezeu pentru a-i aduce la El. «Cu loiagu I învăţăturii 
Tale, Tu mi-ai lovit oasele» (Conf. VI, 6,9), Augustin consideră, ca ş i  

Origen, corecţiile divine diferite pentru păcătoşii nebotezaţi, încă ş i 

pentru creştini. Toiagul pare a fi în textul nostru echi valcnt termenului 
de lege a lui Hristos. Ambele etape menţionate, a vărgii şi a toiagului, 
corespund la ceea ce găsim în Comentariul la Ps 24,8-9 şi 12: vremea î 
de dinaintea convertirii în care omul nu se supune decât lui însuşi, şi 

timpul de după convertire, când este ascultător legii lui Dumnezeu.
" I  Cor 3,2
121 Cor 3,2. A se vedea Coment. la Ps. 8,5 şi 10,3.
13 Uleiul simbolizează veselia ca şi în Ps 44,8, dar mai ales bucuria 
Duhului, cum arată Augustin in Contra Petilianum II, 47, 110 (în 
legătură cu ungerea baptismală) şi în Coment. la Ps 67,26.
14 Este cu siguranţă vorba despre potirul euharistie pc care pentru
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Tu mi l-ai dăruit.” Cât de dulcc este băutura Ta15 care ne face 
să uităm deşartele plăceri!

6. „Iar mila Ta mă va urma în toate zilele vieţii mele” (v. 
7); adică, atâta vreme cât sunt în viaţa aceasta muritoare, ce 
nu este a Ta, ci a mea16. „Ca să locuiesc casa Domnului, întru 
zile veşnice”. Ea mă va urma, nu doar aici pe pământ, ci îmi 
va dărui casa Domnului, spre viaţă veşnică.

prima dată, îl primim după botez. Augustin vorbeşte de mai multe ori 
despre potirul lui Hristos ce aduce omului o atât de puternică veselie, 
că îl face să înfrunte chiar şi martiriul.
15 Aici. b&utura lui Hristos îl face pe cel nou botezat să uite viaţa 
trecutft. Pasajul acesta este probabil inspirat din Sf. Ciprian. 
Scrisoarea 63.11.0  interpretare a na Ion gă a beţiei se află în De Musica 
VI, 16,52.
16 Viaţa muritoare, consecinţă a păcatului lui Adam, se deosebeşte de 
viaţa cea adevărată, la care cheamă Dumnezeu pe om.
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de la viaţa animală la cea spirituală8; departe de a m ă necăji f 
elem-au mângâiat, pentru că Tu porţi grijă de mine9.

5. „Ai pregătit, stfb ochii mei, masă, împotriva celor cc mâ [ 
prigonesc” (v. 6). După varga ce a păzit, în staul şi la păşune I 
copilăria şi viaţa mea animală, după varga aceasta a  venit I 
toiagul10, şi atunci ai pregătit masă ochilor mei, ca să nu-mi mai I 
fie ca aliment laptele copilăriei11, ci, devenit mai mare, să iau I 
hrana care să mă întărească împotriva celor ce mă prigonesc12,1 
„Ai vărsat pe capul meu untdelemn sfinţit." Ai dăruit inimii mele I 
bucurie duhovnicească13. „Ce fericită beţie în potirul14 pe care I

* Vita unimalis, simbolizată de oi, este aceea a omului fizic, trupesc I 
sau lăsat propriilor sale puteri omeneşti, spre deosebire de cel cc I 
trăieşte prin Duhul lui Dumnezeu, după I Cor 2, 14. A ceasta  este I 
condiţia omului după păcatul originar, cum spune A ugustin  în De |  
genesi contra Manichaeos II, 8 ,10 şi Comentariul la Psalmul 49 ,27 . I
* Aluzie la Ps 8,5 care exprimă în mod poetic uimirea faptului că, deşi I 
omul esteo infimă creatură în univers, contează în ochii lui Dumnezeul I
10 Ciobanul din Palestina avea două bastoane, unul pentru a se  apăra, I
altul pentru a merge. Şi unul şi celălalt, virga şi bacu/us, reprezintă |  
pentru Augustin disciplina lui Dumnezeu, îndreptările pe care HI le dă |  
oamenilor in scop educativ. Confesiunile evocă adesea loviturile de I 
varga sau baston, metaforic date oamenilor de propriile lor patimi, I 
dar folosite de Dumnezeu pentru a-i aduce la El. «Cu toiagu I învăţăturii I 
Tale, Tu mi-ai lovit oasele» (Con/ VI, 6 ,9 ), Augustin consideră, ca şi 1 
Origen, corecţiile divine diferite pentru păcătoşii nebotezaţi, încă şi I 
pentru creştini. Toiagul pare a fi în textul nostru echivalent term enului I 
de legea lui Hristos. Ambele etape menţionate, a vărgii şi a toiagului, J  
corespund la ceea ce găsim în Comentariul la Ps 24 .8*9 şi 12: vremea 1  
de dinaintea convertirii in care omul nu se supune decât lui însuşi, şi : 
timpul de după convertire, când este ascultător legii lui D um nezeu. I 
" I  Cor 3,2
121 Cor 3,2. A se vedea Coment. la Ps. 8 ,5  şi 10,3.
13 Uleiul simbolizează veselia ca şi în Ps 44, 8, dar mai a le s  bucuria |  
Duhului, cum arată Augustin în Contra Petilianum II. 47 , 110 (în |  
legătură cu ungerea baptismală) şi în Coment. la Ps 6 7 ,2 6 .
14 Este cu siguranţă vorba despre potirul euharistie pc care pen tru  I
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Tu mi l-ai dăruit.” Cât de dulce este băutura Ta15 care ne face 
să uităm deşartele plăceri!

6. „Iar mila Ta mă va urma în toate zilele vieţii mele” (v. 
7); adică, atâta vreme cât sunt în viaţa aceasta muritoare, ce 
nu este a Ta, ci a mea16. „Ca să locuiesc casa Domnului, întru 
zile veşnice”. Ea m ă va urma, nu doar aici pe pământ, ci îmi 
va dărui casa Domnului, spre viaţă veşnică.

prima dată, îl primim după botez. Augustin vorbeşte de mai multe ori 
despre potirul lui Hristos ce aduce omului o atât de puternică veselie, 
că îl face să înfrunte chiar şi martiriul.
15 Aici. băutura lui Hristos îl face pe cel nou botezat să uite viaţa 
trecută. Pasajul acesta este probabil inspirat din Sf. Ciprian. 
Scrisoarea 63,11.0  interpretare analoagă a beţiei se află în De Musica 
VI, 16.52.
16 Viaţa muritoare, consecinţă a păcatului lui Adam, se deosebeşte de 
viaţa cea adevărată, la care cheamă Dumnezeu pe om.



Comentariu Ca TsaCmuC 
a i XXIJI-Cea 

înâCţarea “DomnuCui
1. Psalmul lui David pentru slăvită înviere1, ce s-a întâmplat 

în dimineţa primei zile după Sabat2, zi pe care noi de atunci o 
numim Duminica sau Ziua Domnului3.

2. „Al Domnului este universul şi tot ce cuprinde el, 
pământul şi toate popoarele care-l locuiesc” (v. 1); fiindcă 
slava Lui este oferită peste tot de credinţa neamurilor, şi 
Biserica Lui îmbrăţişează întreg universul4. „El l-a întemeiat 
pe mări”(v. 2). El a aşezat cu tărie Biserica peste valurile

' Menţiunea din titlul psalmului despre Ziua Domnului duce pe 
Augustin să interpreteze întregul psalm ca un cântec de slavă adus 
lui Hristos. El insă nu menţionează nici o circumstanţă liturgică în 
acest comentariu. Psalmul e compus din două părţi distincte. Augustin 
atribuie primele versete Bisericii şi concentrează exegeza primei părţi 
(v. 1-6) în jurul celui de-al treilea verset: «Cine se va înălţa pe muntele 
Domnului?» în cea de-a doua parte (v. 7-10), dublarea versetelor 7-8 
şi 9-10 nu este considerată ca o repetiţie. Pentru Augustin, prima 
dată problema este pusă de oamenii care slujesc demonului, iar a 
doua oară de Satana şi îngerii lui.
2 Mt 28,1
3 Se mai poate vedea asupra lui dies dominicus Coment. la Ps 93,3.
* Pământul reprezintă Biserica; asupra acestei universalităţi a Bisericii 
la Augustin să se citească Predica de pe munte a Domnului II, 10,36 
şi Confesiuni XIII, 12,13. Versetele 2-6 se referă la Biserică; într-însa 
neamurile au primit credinţa şi profeţia psalmistului: «a Domnului 
este pământul», în ea s-au împlinit.



acestui veac, care trebuie să-I fie Lui supuse, şi sânu-i facă 
niciodată rău. „Şi a înălţat-o pe ca deasupra râurilor.” Cum 
râurile merg spre mare5, tot aşa omul nesăţios se revarsă în 
această lume6: însă Biserica stăpâneşte şi, înnăbuşind, prin 
har, poftele pământeşti, se pregăteşteprin dragoste slavei celei 
nemuritoare.

3. „Cine se va înălţa la muntele Domnului?” (v. 3). Cine 
ar putea atinge culmile dreptăţii dumnezeieşti?7 „sau cine va 
locui în locaşul Său cel sfânt”? Şi după ce se va fi înălţat în 
acest locaş sfânt întărit peste mări, ridicat deasupra râurilor, 
cine se va putea menţine aşa?

4. „Cel ce are mâini nevinovate şi inimă curată” (v. 4). 
Cine va putea să se ridice la înălţimile acestea şi să se menţină, 
de nu omul cu fapte nevinovate şi cu inima curată? „Care nu 
şi-a luat sufletul său în deşert.” Care nu şi-a lăsat sufletul să se 
alipescă la tot ce este stricăcios, ci care, mândru de nemurirea 
lui, l-a făcut să râvnească veşnicia care este netrecătoare şi 
imuabilă. „Şi care nu s-ajurat niciodată.” Şi care lucrează 
spre fraţii lui fară de făţărnicie, ci cu simplitatea şi adevărul a 
tot ceea ce este veşnic8.

5., Acesta va primi binecuvântarea Domnului şi milostivire 
de la Dumnezeu, Mântuitorul său. ” (v. 5)

5 în întreaga tradiţie clasică, marea este simbolul lumii, după cum 
reiese din cuvintele «Priviţi peştii mării», adică pe cei pe care îi mistuie 
curiozotatea: străbat în toate direcţiile cărările mării, anume caută 
bunuri vremelnice în abisurile acestei lumi; dar aceste bunuri se şterg 
şi dispar cu aceeaşi rapiditate ca şi o cărare trasată pc mare... (Coment. 
la Ps 8,13)
6 Se poate vedea Coment la Ps 8 8 ,1,26.
7 «Nimeni să nu se încreadă în sine, căci nu este decât al lui Dumnezeu 
a ne mântui din moartea păcatului» (Coment la Ps 3,8).
8 «Unii au adevărul pe buze şi nu în inimă» (Coment. la Ps 14,3).
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6. „Acesta esie neamul celorce-L caută pe Domnul" (v 
o' Aşa se nasc toţi cei ce-L caută pe El9, „care caută faţa 
Dumnezeului lui iacob. Diapsalma.”10 Ei caută faţa aceluiaşi 
Dumnezeu ce a dâmit întâietate celui mai tânăr dintre fraţi11

7. ..Deschideţi, căpetenii, porţile” (v. 7)12. Voi, care căutaţi 
vtjpânia· peste oameni, ridicaţi porţile lăcomiei şi ale fricii, pe 

L-are le-aţi întărit de teamă să nu vă fie rău. „Ridicaţi porţile 
Γcele veşnice." Porţile vieţii celei veşnice, porţile lepădării de
lume şi a întoarcerii către Dumnezeu. „Şi va intra împăratul 
slavei." Va intra atunci împăratul întru care ne putem slăvi fară 
mândrie; care a s fa râmat porţile morţii, şi a deschis porţile 
cerului, împlinindu-seastfel ceea ce El a spus: „Bucuraţi-vă, 
că am biruit lumea.”1*

8. ..Cine este Acesta împăratul slavei?” (v. 8) Firea 
omenească cu fiică întreabă: „Cine este Acesta împăratul 
slavei? Este Domnul tare şi puternic”, pe care voi L-aţi crezut 
slab şi învins. ..Domnul cel puternic în război.” Atingeţi rănile 
Lui14, le veţi afla închise, şi neputinţa omenească transformată ]

'  in Predica 216. A Augustin explică acest verset catehum enilor în 
raport cu naşterea din nou din apa botezului.
0 Asupra sensului lui diapsalma (pauză în cântarea psaltică) aici 

nccomcntat, a se vedea Coment. la Ps 4,4.
"Gen 25,23-34

Versetele 7-10, constituite dintr-un triplet în care se succed un 
ordin, o interogaţie şi un răspuns, pun problema unui interlocutor şi 
a motivului dublării. Vechea tradiţie creştină vede aproape unanim în 
aceste versete un dialog între puterile îngereşti, aşa cum ne îndeamnă \ 
expresia «împăratul slavei». întrebarea: «Cine este Acesta împăratul 
slavei?» este pusă în gura îngerilor care, văzând pe Fiul Iui Dumnezeu ] 
urcând la cer, se uimesc şi se cutremură. Pentru unii autori patristici, ] 
mirarea îngerilor este datorată înălţării trupului, căci pentru prima \ 
dată un Om se urcă la cer cu trup.
■J In 16,33
w In 20,24-28. Rănile Lui au devenit cicatrice după înviere conform  j
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întru nemurire. Ea a desăvârşit această slăvire a Domnului care 
trebuia să lumineze pe pământ, unde a luptat împotriva morţii.

9. „Deschideţi voi, căpetenii, porţile voastre" (v. 9). Ca 
de aici să putem merge la cer. Să răsune iarăşi trâmbiţa 
profetului. „Ridicaţi, căpetenii ale cerului, porţile prin care intraţi 
în sufletul celor ce cinstesc oştirile cereşti" (IV Regi 18,10); 
ridicaţi-vă porţile cele veşnice. Porţile dreptăţii veşnice, ale 
iubirii, ale curăţiei prin care sufletele noastre se unesc singurului 
adevărat Dumnezeu, Iară să ofere atâtor alţi aşa-zişi dumnezei
o jertfă desfrânată. „Şi va intra împăratul slavei." Va intra 
împăratul slavei, ce trebuie să şadă de-a dreapta Tatălui să 
mijlocească pentru noi.

10. „C ine este Acesta împăratul slavei?" (v. 10) De unde 
vine mirarea15, o, căpetenii ale puterilor cereşti, şi pentru ce 
întrebarea: „Cine este Acesta împăratul slavei? Este Domnul 
Puterilor, împăratul slavei". A înviat Cel pe care tu L-ai ispitit 
odinioară, şi merge pe capul tău, se înalţă deasupra îngerilor, 
Cel pe care îl ispitea îngerul cel nelegiuit16. Nici unul dintre 
voi, de acum înainte, să nu se mai năpustească şi să ne închidă 
trecerea17, să se facă cinstit de noi ca Dumnezeu18: nici 
stăpânie, nici înger, nici putere să nu ne despartă de acum de 
dragostea lui Iisus Hristos19; mai bine este pentru noi să

Epistolei 102,7 către Deogratias, în 409.
15 E f2 ,2
16 Mt 4,1-11
17 După Origen, dubla poruncă de a se deschide porţile nu fac de fapt
o dublă folosinţă sub aceeaşi sem nificaţie: prim a se adresează 
păzitorilor porţilor iadului, iar cea de-a doua păzitorilor porţilor cereşti. 
Augustin nu se interesează despre identitatea celui ce dă porunca, 
nici de aceea a  celui ce răspunde întrebării; pentru el se pare că este 
profetul.
18 despre falsul m ijlocitor a se vedea Predica F. D olbeau 2 6 ,38-62.
19 Rom 8 ,39
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nădăjduim în Domnul decât în căpetenii20; cel ce se slăveşte 1 
| să nu se slăvească decât în Domnul21. Este adevărat că în I 
rânduiala acestei lumiduhuriledin aersuntputeri, însă „Domnul I  
puterilor este împăratul slavei".

I

28 Ps 118,9 
211 Cor 1,31
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Comentariu Ca TsaCmuC 
aC XXfV-Cea 

NâcCejcCea în Dumnezeu

1. Iisus Hristos vorbeşte aici, însă în numele Bisericii Sale.1 
Căci tot ce cuprinde psalmul se referă mai mult la poporul 
creştin întors către Dumnezeu.2

2. „Spre Tine Doamne ridic sufletul meu” (v. 1), prin 
dorinţe duhovniceşti, pe cel care se ţâra pe pământ prin pofte 
trupeşti.3 „Intru Tine mi-am pus nădejdea, Dumnezeule, şi nu 
mă voi ruşina” (v. 2). Doamne, nădejdea în mine m-a redus la 
neputinţele trupului. L-am abandonat pe Dumnezeu ca să fiu 
eu însumi câ un dumnezeu4, şi uite că cel mai mic dintre 
animale5 m-a făcut să mă tem de moarte şi a trebuit să mă 
ruşinez de mândria mea; acum că nădăjduiesc doar în Tine, 
nu mă mai ruşinez.

3. „Să nu mai râdă vrăjmaşii mei de mine” (v. 2). Să nu

1 «Christus în ecclesiae persona» este o expresie neobişnuită la 
Augustin care are bucuria de a spune mai mult: Cap şi Trup.
2 De trei ori psalmistul imploră iertarea păcatelor: în versetele 7,11 şi 
18. Poporul creştin care aici se exprimă prin gura lui David, evocă 
succesiv convertirea (v. 2-7), drumul vieţii celei noi de după botez (v. 
8-15), precum şi necazurile Bisericii (v. 16-22).
3 Metafora aceasta îşi are originea în Psalmul 7 ,6.
4 Gen 3 ,5
5 A se vedea De vera religion? 45, 84.
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ml mai batjocorească cei ale căror sugestii ascunse ■ 
otrăvitoare mă împiedică; şi care, strigându-mi: curaj, curaj6. !  
m-au înjosit7 îaacest fel. „Că nu mai este ruşi nare pentru cei I 
a '  nădăjduiesc în Tine.”

4. „Să fie acoperiţi de ruşine cei ce fac cu mine lucruri I 
deşarte” (v. 3). Ruşine celor ce fac răul pentru a primi bunurile I 
carc trec. ..Dar Tu. Doamne, arată-mi căile Tale, deschide-mi I 
cărările Tale” (v. 4); ele nu sunt largi, şi nu duc mulţimea la 1 
pierzare*: învaţă-mă căile Tale cele înguste, pe care puţini Ie I 
cunosc.9

5. „Fă-mă să merg întru adevărul Tău” (v. 5), şi să fug de I 
greşală. «învaţă-mă Tu», fiindcă prin mine nu cunosc decât 3  
minciuna. ,J*e Tine Dumnezeule, Cel ce eşti Mântuitorul meu, I  
pe Tine Te-am aşteptat toată ziua” (v. 5). Alungat de către I 
Tine din Rai10, rătăcind în locuri îndepărtate11, nu m ă pot |  
întoarce la Tine dacă nu vii Tu înaintea mea12; şi întru această I 
viaţă pământească, mila Ta a aşteptat întoarcerea mea13.

6. „Adu-ţi aminte Doamne, de milele Tale” (v. 6). 
Aminteşte-Tî Doamne de faptele milostivirii Talc, că oamenii 1 
Te acuză de uitare. „Aminteşte-Ti de bunătăţile Tale cele I 
veşnice.” Mai ales nu uita că milele Tale au început împreună f 
cu lumea. Că ele sunt nedespărţite de Tine, fiindcă ai supus 1

6 euge, euge este reluat în psalmul 69,3
7 smerit
*Mt7,13
*Mt 7,13-14
10 Gen 3,13
11 Lc 15,17
12 Aceeaşi idee a întoarcerii către Dumnezeu numai cu ajutorul lui 1 
Hristos: omul «nu a putut să se întoarcă decât eliberat dc Cel carc nu 1 
s-a abătut în adunarea necredincioşilor» (Coment la Ps I, I).
13 C’f. De Genesi contra Manichaeum II, 22,34.
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pe omul păcătos deşertăciunii, dar întru nădejde14, şi ai dat 
făpturii Tale atât de multe şi mari motive de nădejde.

7. „Să nu păstrezi amintirea păcatelor tinereţii mele şi ale 
neştiintei mele” (v. 7). Nu pune deoparte pedeapsă pentru 
păcatele pe care le-am săvârşit din îndrăzneală şi neştiinţă1 \  
să fie şterse ele în ochii Tăi. „Pomeneşte-mă Dumnezeule, 
după mila Ta” (v. 8). Pomeneşte-mă nu după mânia de care 
sunt vrednic, ci după mila cea vrednică de Tine. „Pentru bună
tatea Ta”, iar nu pentru meritele mele.

8. „Plin este Domnul de blândeţe şi dreptate” (v. 9)16. De 
blândeţe pentru că i se face milă de păcătoşi şi necredincioşi, 
până la a le ierta păcatele trecute, dar şi de dreptate, că, după 
darul chemării17 şi al iertării, dar pe care noi nu l-am meritat18, 
El va cere în ziua Judecăţii de Apoi merite egale acestui dar. 
„Şi va face cunoscută legea Lui celor ce se rătăcesc pe cale”, 
căci pentru a-i duce pe cale, El s-a milostivit de ei.

9. „El îndreptează pe cei smeriţi la judecată” (v. 10). El 
va conduce pe cei blânzi, şi, în ziua Judecăţii, nu va arunca 
întru groază pe cei ce urmează voinţa Lui, care nu stau 
împotriva Lui pentru a prefera voinţa lor. „Va învăţa pe cei 
blânzi19 căile Sale.” Va învăţa căile Sale, nu pe cei ce vor să

14 Rom 8,20
151 Tim 1, 1-20. Neştiinţa este privită ca o consecinţă a căderii în 
păcat spune Augustin în De libero arbitrio III, 18,51 în anul 391.
Ih Blândeţea lui Dumnezeu este pusă în legătură cu harul şi iertarea la 
Origen şi Ambrozie.
17 Nu poate exista convertire fără chcmarca lui Dumnezeu: «Pentru a 
deveni drepţi, trebuie să fie mai întâi chemaţi» (Coment la Ps 5 ,17).
n Gratia sine meritis: singurul exemplu al acestei expresii înainte de 
criza pelagianâ.
19 S-ar potrivi mai mult cuvântul docil, deoarece, atunci când Augustin 
vrea să lămurească acest verset arc în minte, aşa cum este cazul şi 
aici, imaginea măgarului sau a calului dresat pe care trebuie să-l urmeze 
omul ce vrea să «poarte» pe Dumnezeu.



Ic ca şi cum ar fi ci înşişi mai in stare să se
ooafcd o  pe cei carc nu ştiu nici să-şi ridice capul, nici să se 
inpovivcascA atunci când li se pune un jug dulce şi o sarcină 
u ţo rf*

10. „Toate căile Domnului nu sunt decât milă şi adevăr*1 
<v ! 1 r  Ce căi poate Domnul învăţa, dc nu mila care sc lasă 

şi adevărul care îl face de neînduplecat?22 O arată 
pe cea dintâi iertându-ne păcatele, şi pe cea de-a doua 
judecând meritele noastre. De aici că orice cale a Domnului 
se reduce b  cele două veniri ale Fiului lui Dumnezeu, una 1 
pentru a-şi arăta mila şi cealaltă judecata. Acela ajunge la f 
Dumnezeu pe dmmul trasat, care recunoaşte că fară de nici |  
un merite! este izbăvit de păcatele lui, care renunţă la mândrie 1  
şi se teme de examenul exigent al unui Judecător a Cărui ajutor f 
milostiv’el l-a încercat. „Pentru cei ce caută unirea şi legea I 
Luf\Căci recunosc milostivirea Domnului în cea dintâi venire I  
a Sa, dreptatea Lui în cea de-a doua, cei ce caută cu smerenie I  
şi blândeţe Testamentul prin care El ne-a răscumpărat pentru [ 
\iata cea veşnică „Pentru numele Tău, vei fi milostiv păcatelor 1 
mele ce sunt atât de multe” (v. 12). Nu numai că ai acoperit |  
cu iertare păcatele pe care le-am săvârşit înainte de a veni la I

*  Mi 11.30
: Mila este mereu pusă în legătură cu iertarea păcatelor şi cu harul 
cum se arată în Quaestiones in Heptateuch I, 161. Veritas este 
considerat ca echivalent al dreptăţii divine, aceste două cuvinte 
formând un cuplu de contrast. Despre faptul că în Dumnezeu mila şi 
adevărul fac pereche, dar şi că omul cu greu le poate practica pe 
amândouă odată, vorbeşte Augustin în Comentariul la Ps 32 ,2 , 1 din 
anul 403 şi în acela al psalmului 100,1 -3, datat 394-395.
“  Este vorba despre integritatea morală a judecătorului, iar nu despre 
incoruptibilitate ca atribut dumnezeiesc, cum se vede adesea la Părinţi.
23 literal: îndurător



credinţă; ci primeşti jertfa unei inimi înfrânte*. Te va îmblânzi 
pentru păcatele mele cele multe, căci adevărata cale nu este 
fară de piedică.

12. „Care este omul care se teme de Domnul” (v. 13) şi 
care se îndreaptă astfel spre înţelepciune?25 „Domnul îi va 
pune lege în calea pe care a ales-o”. Domnul îi va pune legile 
Sale în calea pe care cu bucurie a ales-o şi nu va mai păcătui 
nepedepsit.26

13. „Se va odihni sufletul lui întru bogăţia bunătăţilor, şi 
seminţia lui va moşteni pământul” (v. 14). Faptele lui vor avea 
posesia trainică a unui trup reînnoit prin înviere.

14. „Domnul este puterea celor ce se tem de El” (v. 15). 
Frica nu pare să se potrivească decât celor slabi, însă Domnul 
este întărirea celor ce se tem de El. Şi numele Domnului, în 
toată lumea slăvit, întăreşte pe aceia ce au frică de El. „Iar El le 
descoperă lor aşezământul Lui.” Ii face să cunoască aşezământul 
Lui, că neamurile şi marginile pământului sunt moştenirea lui 
Hristos.27

15. „Totdeauna ochii mei s-au întors spre Domnul, că El 
va scoate din cursă picioarele mele” (v. 16). N-am să mă tem 
de primejdiile de pe pământ atunci când nu-1 privesc, căci Cel 
pe care II contemplu eu va scoate din cursă picioarele mele2*.

24 literal: pocăite, Ps 50 ,19
25C f.P sllO , 10
26 Cf. Rom 3, 20. Legea a fost dată, spune Augustin în comentariul 
Epistolei către Galateni 24, ca să se arate păcatul.
27 Cf. Ps 2, 8. Aici moştenire se traduce prin alianţă, legătură de 
comuniune.
2* Paradoxul faptului că omul nu cade dacă nu priveşte la picioarele 
sale se află şi aici: «De ce să te temi că ridicându-ţi ochii, să nu vezi în 
faţa ta, iar piciorul tău să nu cadă în vreo cursă? Fii fară frică, s-au 
oprit şi acolo privirile lui Dumnezeu pe care le avea asupra ţa  aţintite» 
(Coment. la Ps 31 ,2 ,21 ).
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16. „Priveşte la mine şi mă miluieşte, că sărac şi singn I 
sunt”(v. 17). Eu sunt poporul cel unic, păzind duhul umilinţei I 
in Biserica Ta, ce este unică şi nu suferă schismă nici erezieH

17. „S-au-înmulţit durerile inimii mele”, (v. 18) Tare s-»f 
mâhnit inima mea când am văzut crescând nelegiuirea şi |  
dragostea lăcindu-se3. „Izbăveşte-mă de nevoile mele”. Cum I  
îmi este necesar să sufăr pentru a cuceri mântuirea prin 
răbdarea finală50, izbăveşte-mă de nevoile acestea ale mele31.®

1 & „lfai smerenia şi osteneala mea” (y. 19). Vezi că mă I 
umilesc3- şi că mândria dreptăţii mele nu mă aruncă în afara I 
unităţii; vezi-mi osteneala de a suferi pe oamenii nedrepţi ce I 
mă inconjoariL „Şi iartă păcatele mele”. Socotind dureroasele· 
jertfe, iartă-mi păcatele mele, nu doar cele ale tinereţii şi | 
neşti inţei mele de dinainte de a crede în Tine, ci şi pe acelea | 
pe care slăbiciunea şi întunericul acestei vieţi m-au făcut să le f 
săvârşesc de când mag întru credinţă.33

19. „Bagă de seamă cât s-a înmulţit numărul vrăjmaşilor I 
mei”(v. 20). Ii întâlnesc nu numai în afară, ci şi în comuniunea J 
Bisericii. „M-au chinuit cu o ură nedreaptă”. M-au urât când I 
eu îi iubeam.

20.„Fii păzitorul sufletului meu şi mă izbăveşte (v. 21)”. I 
Păzeşte sufletul meu deteamasănuajungsă unnezpe cei răi, I 
şi izbăveşte-mă de chinul pe care îl îndur de a fi împreună” cu I

•'Versetul de la Mt 24,12 este foarte des folosit de Augustin în lupta I 
contra donatiştilor.
"M t 10,22
31 Aceste afirmaţii au legătură cu lupta antipelagianâ în carc nevoile «  
mele arată natura umană rănită de păcatul originar.
'' Aici, ca fi în Confesiuni VII, 9,14, humilitas înseamnă smerenie, | |  
pe când în operele de mai târziu, arată mai mult mizeria spirituală.
"R om i, 17 
M literal: amestecat
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ei. „Nu voi fi ruşinat că am nădăjduit în Tine". Să nu se înalţe 
spre iuşinare împotriva mea, că întru Tine iar nu în mine mi-am 
pus nădejdea.

21. „Cei nevinovaţi şi drepţi s-au alipit de mine, că pe 
Tine Te-am aşteptat, Dumezeule” (v. 22). Inimile curate şi 
drepte nu-mi sunt alipite precum cei răi doar prin prezenţa 
trupească, ci prin aplecarea lor spre nevinovăţie şi dreptate, că 
nu Te-am lăsat pe Tine ca să urmez pe cei păcătoşi; ci Te-am 
aşteptat şi încă Te aştept, până ce vei vântura ultima recoltă.

22. „Izbăveşte, Dumnezeule, pe Israel de toate necazurilc 
lui” (v. 23)·15. Răscumpără, Doamne, pe poporul pe care L-ai 
pregătit să vadă lumina Ta36, izbă vcştc-l. nu numai de toate 
necazurile dinafară, ci şi de acelea pe care le îndură înăuntru.

15 Sc parc c9 dintre toţi Părinţii Latini, Augustin este singurul carc nu 
spune redime me, izbăve;tc-m3, ci redă corect accst verset, probabil 
din Latina Veche.
3Λ Sens etimologic al numelui dc Israel, prezent şi în Primul Comentariu 
la Psalmul 21.4.
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voi spăla mâinile care vor cuprinde înălţimi le Tale sublime* 1  
„Şi altarul Iau voi înconjura. Dumnezeule.”

7. „Ca sâ ascult galsul laudei Tale” (v. 7). Să învăţ să Te I 
binecuvintez.1* „Şi să spun toate minunile Tale.” Când voi şti I 
să Te laud, voi vesti toate minunile Tale.

8. „Am iubit Doamne, frumuseţea casei Tale”, sau a | 
Bisericii, „şi locaşul slavei Tale”; locaşul în care este o măreţie I 
să locuieşti1".

9. „Să nu pierzi sufletul meu cu cei necredincioşi” (v. 9)11. f 
Sâ nu pierzi, împreună cu cei care Te urăsc pe Tine, sufletul I 
meu căruia îi place frumuseţea locaşului Tău. „Şi viaţa mea cu I 
oamenii vărsători de sânge.” Cu cei ce urăsc pe aproapele. I 
Că două porunci înfrumuseţează locaşul Tău.12

10. „Sunt spurcate mâinile lor cu fărădelegi” (v. 10). Să I 
nu mă pierzi pe mine împreună cu cei necredincioşi şi cu I 
vărsătorii de sânge ale căror fapte sunt rele. „Este plină de I 
daruri dreapta lor.” Şi ceea ce le-a fost dăruit să primească I 
drept mântuire veşnică, ei au folosit pentru a-şi procura I 
bunătăţile acestei lumi şi au privit milostivirea ca pe un mijloc I 
de câştig13.

11. „Iar pe mine, care am umblat întru nevinovăţie, I 
răscumpără-mă întru mila Ta” (v. 11). Preţul cel de nepreţuit14 I

* Aluzie la Taina Euharistiei, după cum vedem şi în al doilea comentariu 4  
al acestui psalm, paragraful 10.
9 Tot în acest sens este citat versetul de faţă şi în Confesiuni XI, 2, 3. I
10 A se vedea şi Predica 50,11.
" Perechea oameni necredincioşi, oameni vărsători dc sânge I  
corespunde negativ poruncii iubirii de Dumnezeu şi dc aproapele, I  
aşa cum se vede în acest pasaj precum şi în al 12-lea.
12 Dragostea de Dumnezeu şi dc aproapele este frumuseţea sufletului. I
131 Tim 6,5 . Mâna cea dreaptă simbolizează bunătăţile veşnice şi |  
dumnezeieşti (Cf. Coment. Ps 120,8).
u inestimabil
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al sângelui Dumnezeului meu să mă izbăvească cu totul şi mila 
Ta să nu mă lase niciodată.

12. „Piciorul meu a stătut în calea cea dreaptă” (v. 12). 
Nu s-a depărtat dragostea mea de dreptate. „Intru adunare 
Te voi binecuvânta pe Tine Doamne. ” Nu voi lăsa Doamne, 
pe cei ce Te cheamă pe Tine, să nu cunoască bunătăţile Tale; 
căci iubirii pentru Tine, eu voi alătura dragostea de aproapele.



AC cCoiCea Comentariu Ca TsaCmuX 
aC XXy-Cea 

N evinovăţia

I. Sfinţiile voastre aţi ascultat1, ca şi noi, citindu-se acest II 
pasaj al Sfântului Pavel: „Trebuie, spune el, după adevărul pe I 
care ni-1 propovăduicşte învaţă Iisus Hristos, să vă d ezb răca ţi 
de omul cel vechi după care aţi trăit altădată şi care se strică I 
urmând amăgirea poftelor sale. înnoiti-vă înlăuntrul sufletului ■  
vostru şi îmbrăcaţi-vă cu omul cel nou care este creat după I 
asemănarea lui Dumnezeu, întru dreptate şi sfinţenie adevărată’’ I  
(Ef4,21-24). Şi, de teamă să nu ne imaginăm că trebuie să I 
ne dezbrăcăm de un obiect sensibil ca de un veşmânt şi să ne 1 
îmbiăcăm pe dinafară aşa cum ne luăm o haină, ca şi cum ar I 
trebui să lăsăm o haină pentru a lua o alta, şi ca un gând atât I 
de pământesc să nu împiedice pe oameni să împlinească |  
înlăuntru şi intr-un mod duhovnicesc ceea ce ne recomandă I 
Apostolul, ne lămureşte imediat ce înseamnă a se dezbrăca I  
de vechiul om şi a se îmbiăca în cel nou. Căci urmarea a ceea 1  
ce am citit nu tinde decât să ne facă să înţelegem.

1 In timpul conferinţei de la Caitagina din iunie 411, donatiştii luau I 
literal versetele 4 şi 5 ale acestui psalm, refuzând sâ stea împreună cu I 
ortodocşii. Acest luciu ne face sâ credcm cft acest comentariu a fost I 
rostit puţin după această conferinţă, in 411 sau 412.



El pare să răspundă la întrebarea: cum să mă dczbrac de 
omul cel vechi şi să mă îmbrac în cel nou? Voi fi oare ca un al 
treilea om2 ce renunţă la cel vechi ce eram, pentru a lua unul 
nou ce nu eram? Aşa încât ar exista trei oameni, şi cel din 
mijloc l-ar lăsa pe cel vechi pentru a se alipi celui nou? De 
frică deci ca o asemenea idee să nu ne incomodeze şi ca, 
neîmplinind porunca, să nu ne găsim o scuză în obscuritatea 
pasajului, Sfântul Pavel adaugă: „De aceea renunţaţi la min
ciună şi spune(i adevărul." Aceasta înseamnă a se dezbrăca 
de vechiul om şi a  se îmbrăca în cel nou. «De aceea deci, 
lăsaţi minciuna, şi fiecare să spună adevărul către aproapele 
său, căci suntem mădulare unii altora” (E f 4,25).

2. Să nu ne imaginăm, fraţilor, că nu trebuie să spunem 
adevărul decât creştinilor, şi că putem spune minciuna 
păgânilor. Vorbiţi aproapelui vostru după adevăr; iar aproa
pele vostru este acela care este ca şi voi născut din Adam 
şi din Eva. Noi suntem toţi părinţi din punctul de vedere al 
naşterii omeneşti; însă suntem fraţi într-un alt mod, şi prin 
nădejdea moştenirii cereşti. Trebuie deci să trataţi ca pe 
aproapele vostru pe tot omul, înainte chiar de a fi în Hristos. 
Pentru că voi nu ştiţi ce este el înaintea lui Dumnezeu, nu cu
noaşteţi planurile lui Dumnezeu cu el.

Cutare adoră pietrele, iar voi râdcţi de el; el se întoarce 
într-o zi, îl cinsteşte pe Dumnezeu şi devine mai evlavios decât 
voi, care odinioară îl găseaţi ridicol. Avem deci fraţi ascunşi în 
oamenii aceştia care nu sunt încă fii ai Bisericii, aşa cum sunt 
fii ai Bisericii ce se ascund departe de noi. lată de ce, în necu
noaşterea noastră a viitorului, vedem în tot omul pc aproapele

' Expresia aceasta este cu totul neobişnuiţi pentru Augustin: nu o 
mai găsim altundeva în opera sa.



μ ι niflnai în\imitca accstei naturi omeneşti, careÂ  
'jkx si ’ŢGrtim împreună cu el aceeaşi soartă aici pc pământ; 
c: v in \ LTiiieamoştenirii cereşti, pentru că noi nu ştim ce yj 
aţunţx: cel ce acum nu este nimic.

3-Ascuhaţi deci ceea ce mai numeşte Sfanţul Pavel a se 
JeBbrkade vcchml om şi a se îmbrăca in cel nou. „Să alungăm

Li rvi minciună, şi fiecare să spună adevărul aproapelui 
>ău pentru că noi suntem mădulare unii altora. Mâniaţi-vă, 
dir nu păcătuiţi.’’ Dacă vă mâniaţi împotriva slujitorului vostni 
care a lacui o greşeală, supăraţi-vă pe voi înşivă ca să nu 
păcătuiţi. ..Să nu apună soarele peste mânia voastră” (E f 4, 
261. Aceasta se înţelege fraţilor despre timpul cât trebuie ea 
s! dureze. Că, dacă în slăbiciunea omenească, în neputinţa 
acestui tmp muritor pe carc îl purtăm, se strecoară la un creştin 
mânia, ea nu trebuie să fie dc lungă durată, nici să meargă 
pană Ia ziua de mâine. Izgoneşte-o din inima ta, înainte de a 
se lăsa lumina aceasta văzută, de teamă ca lumina cea nevăzută) 
sâ nu se lase.

Totuşi, putem da acestui pasaj un alt sens şi să-l înţelegem 
despre Hristos Cel ce este pentru noi Adevărul, Soarele

’ Cel dintâi fundament al acestei afirmaţii este natura comună a oa
menilor. condiţia omenească muritoare. Un al doilea motiv de a vedea 
in tot omul pe aproapele nostru. îl reprezintă nădejdea aceleiaşi 
moşteniri cereşti care face din noi fraţi. în Predica 359, paragraful 9. 
rostiţi tot după aceeaşi conferinţă. Augustin îşi îndeamnă auditoriul 
să nu-şi limiteze dragostea numai la fraţii creştini: «Ce să faci, dacă 
nu este încă fratele tău in Hristos? Fiindcă el este om, este aproapele 
tău: iubcştc-l ca să-l câştigi şi pc el. Dc trăieşti în deplină armonie cu 
fratele tău creştin, iubeşte-l şi pe aproapele tău. chiar atunci când nu 
poţi trăi în perfect acord cu el, deoarece nu este încă fratele tău în 
Hristos. nu este încă renăscut în Hristos, nu cunoaşte încă tainele lui 
Hristos: este păgân, este iudeu: totuşi este aproapele tău, fiindcă 
este om ...»
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dreptăţii, nu soarele pe care îl adoră păgânii şi manihcii şi carc 
străluceşte ochilor noştri păcătoşi; ci un alt soare carc este 
lumina firii omeneşti şi bucuria îngerilor. Cât îi priveşte pe 
oameni, dacă ochii inimii lor sunt prea slabi pentru a-i suporta 
strălucirea, să se curăţească prin respectarea poruncilor, în 
aşa fel încât să o poată admira. Atunci când Soarele acesta 
va locui în om prin credinţă, păziţi-vă atunci să nu lăsaţi să 
biruiască mânia ce se ridică întru voi, ca Hristos să apună 
peste mânia voastră, sau mai degrabă să abandoneze sufletul 
vostru, căci nu îi place să stea împreună cu mânia. Aş spune 
de fapt că se stinge pentru voi, atunci când voi vă stingeţi 
pentru El: că mânia învechită devine ură; şi când este ură, este 
ucidere. Că Sfanţul loan a zis: „Oricine urăşte pe fratele său 
este ucigaş" (1 In 3,15). El a mai zis: „Oricine urăşte pe fratele 
său rămâne în întuneric” (In 2,9). Nu este de mirare că un om 
este în întuneric atunci când soarele a apus pentru el.

4. Poate acesta mai este sensul a ceea ce aţi auzit în 
Evanghelie: „Corabia era în pericol pe lac” (Lc 8,23). Căci 
noi plutim pe un lac unde nu ne lipsesc vânturile, nici furtunile; 
în fiecare zi ispitele acestui veac sunt pe punctul de a scufunda 
vasul nostru. De unde vine asta, dacă nu din aceea că Iisus a 
adormit? Dacă nu dormea Iisus în tine, tu n-ai îndura aceste 
vijelii, ci te-ai bucura de linişte interioară pentru că Iisus ar 
veghea împreună cu tine. Ce înseamnă a zice că Iisus doarme? 
Credinţa ta în Iisus Hristos a aţipit. Atunci se ridică furtunile 
pe lacul acestei vieţi, vezi prosperând pe cel necredincios, pe 
cel drept întru necazuri, aceasta este încercarea, valurile ce se 
ridică. Şi sufletul tău strigă: aceasta este oare, Doamne, 
dreptatea Ta, ca cei răi să se veselască, cel drept să fie în 
necaz? Te iei de Dumnezeu. Asta este deci dreptatea Ta? Iar 
Domnql îţi răspunde: asta este credinţa Ta? Asta ţi-am făgăduit



Eu ţie? Penmi a le veseli4 in această viaţă eşti tu creştin? Te I 
chinui si vezi mtm bucurie pe cei răi, care trebuie să fie chinuiţi I 
împreună cu diavolul. Pentru ce şoaptele astea? De ce să te I 
tulbure urletul valurilor şi a furtunilor acestei vieţi? Asta pentru |  
că Iisus doanne. sau mai degrabă credinţa ta în Iisus Hristos I 
a aţipit în inima ta. Ce faci tu sâ ieşi din pericol? Trezeşte-Lpe I 
Hristos şi zi-I Lui: „învăţătorule, pierim” (In 8,24). Lacul nu 
este sigur, ne înspăimântă: noi pierim.

Se va trezi Iisus, sau mai curând va reveni în inima ta I 
credinţa in Iisus Hristos; şi la lumina credinţei vei vedea în 
sufletul tău că bunătăţile dăruite astăzi celor răi, nu trebuie să 
le rămână pentru totdeauna. Căci trebuie, sau să le scape din 
această viaţă, sau cel puţin să le scape la moarte. Iară ţie, 
ceea ce-ţi este promis, trebuie să-ţi rămână veşnic. Fericirea I 
nu are pentru ei decât un timp, va dispărea curând. „Se usucă 
precum floarea câmpului; or, orice trup este o iarbă, şi iarba 
s-a uscat iar floarea a căzut, pe când cuvântul lui Dumnezeu 
rămâne în veci” (îs 40,8). întoarce deci spatele tău la.tot 
ceea ce trece, şi faţa spre tot ce rămâne. Când se va trezi 
Hristos, inima ta nu va mai fi bătută de furtună, nici barca 
scufundată de valuri: deoarece credinţa ta va porunci vânturilor 
şi furtunilor, şi pericolul se va risipi5. La acestea, fraţi lor, se ; 
referă sfaturile pe care niledă nouăApostolul de a ne dezbrăca 
de omul cel vechi.

„Mâniaţi-vă, dar nu păcătuiţi; să nu apună soarele peste i 
mânia voastră, şi nu daţi loc diavolului” (Ef 4,27). Omul cel

4 literal: deschide, lumina
5 Aceeaşi temă, a somnului lui Hristos în cel ce uită de porunca Lui, I 
este dezvoltată în Predica 63 unde Augustin scrie: «Cc vrea să zică: 
Hristos doarme în inima ta? Adică tu îl uiţi. Trezeşte-te deci, aminteşte-ţi 
de EI, pentru ca Hristos să se trezească în tine.»



vechi îi dădea loc; nu aşa este şi cu cel nou. „Cel ce fura să nu 
mai fure” (In 4,28). Omul cel vechi deci fură, cel nou să nu 
mai fure. Şi acela este un om, este acelaşi om; era Adam, să 
devină Iisus Hristos; era vechiul om, să fie cel nou; şi restul ce 
urmează apoi.

5. Dar să vedem mai cu atenţie în psalm, că orice creştin 
ce creşte In desăvârşire în Biserică, trebuie să-i suporte în 
Biserică pe cei ră i6. Totuşi, cel care se aseamănă lor nu îi 
cunoaşte, pentru că cel mai adesea cei care se plâng pentru 
cei răi sunt la rândul lor răi; şi un om sănătos va supurta 
mai uşor doi bolnavi, decât doi bolnavi să se supoite reciproc.

Iată deci, fraţilor, ce vă spunem noi: aici pe pământ Biserica 
este o arie în care se bate grâul. Am repetat-o adesea, o 
spunem iarăşi. In această arie sunt paiele şi grâul cel bun. Să 
ne păzim să căutăm să despărţim paiele, înainte să vină 
Dumnezeu, vânturându-le la mână. Nimeni, înaintea acestui 
timp, să nu iasă din arie, ca şi cum n-ar putea suporta pe 
păcătoşi: de teamă ca pasărea să nu-1 găsească în afara ariei 
şi să nu-1 adune înainte să fi intrat în hambarele cereşti. Ascultaţi 
fraţilor ce înseamnă asta. Atunci când începe să se bată,

* Donatiştii voiau o B iserică  pură, alcătuită  numai din oameni 
ireproşabili, şi aceasta încă de pe pământ; nu puteau fi amestecaţi cu 
cei răi. Problema este cu mult tact dezvoltată în magnifica lucrare De 
Civitate Del·, dragostea este principiul apartenenţei noastre de o 
parte sau de cealaltă, a celor răi sau a celor buni. La începutul acestei 
lucrări Augustin îndeam nă «cetatea cea străină de pe păm ânt a 
împăratului Hristos să-şi am intească că, chiar printre vrăjmaşii ei, se 
ascund mulţi dintre viitorii ei cetăţeni. Se va păzi astfel să creadă că 
nu are nici un rost să nădăjduiască pentru ei suportându-i ca vrăjmaşi, 
până în ziua în care va ajunge să-i prim ească ca şi credincioşi. 
Asemenea, în timpul peregrinării ei în lume, C etatea lui Dumnezeu 
adună în sânul ei oameni uniţi ci prin participarea la tainele carc nu 
vor împărţi cu ea destinaţia veşniefl a sfinţilor» (De Civ. Dei 1,35).



boabele, nu seating înăuntrul paielor, ele sunt să zicem  aşa,] 
străine din cauza paielor care le separă. Oricine nu priveşte! 
hambarul decât de departe, nu zăreşte decât paiele; se chi nu ie I 
să disceamăgrâul cel bun, dacă nu se apropie mai mult, dacă I  
nu întinde mâna, dacă nu suflă cu gura sa, ca suflul acesta să I 
facă o separaţie. Se întâmplă deci câteodată, că boabele sunt 
atât de separate una de cealaltă, atât de străine, că creştinul [ 
ce înaintează în evlavie se crede singur.

Gândul acesta, fraţilor, a fost o ispită pentru îl ie7, şi acest I 
mare profet, aşa cum ne-a amintit Apostolul, striga: „Doamne, 
auucispeprofeţiiTăi,aurăstumataltareleTaleşi n-am rămas 
decât eu singur, iar ei vor să mă omoare. ” Dar cc îi răspunde 1 
Dumnezeu? „Mi-am păstrat şapte mii de oameni carc nu şi-au 
plecat genunchiul înaintea lui Baal”(IIf Regi 19,10). Nu a zis 
Dumnezeu: sunt doi sau trei care îţi seamănă, ci: să nu te crezi 
singur sunt şapte mii împreună cu tine, iar tu te crezi singur? 1 

Iată pe scurt recomandarea pe care am început sâ v-o 
fac vouă. Sfinţiile voastre să mă ascultaţi cu atenţie, şi cu rog 
pe Dumnezeu să atingă întru milostivirea Sa inimile voastre, 
ca voi să înţelegeţi modul în care el lucrează şi rodeşte în voi. | 
Ascultaţi deci într-un cuvânt: cel cc încă mai este rău să nu I 
creadă că nimeni altcineva nu este bun, şi cel cc este bun să I 
nu-şi imagineze că este singurul. înţelegeţi oare bine? Vă repet I 
fiţi atenţi. Cel ce este rău, care-şi întreabă propria conşti inţă, I 
şi nu primeşte decât o mărturie rea, să nu-şi imagineze că 
nimeni altcineva nu este bun; acela carc este bun sâ nu sc 
creadă singuml şi să nu-i fie frică, în ciuda dreptăţii lui, sâ tic 
amestecat celorrăi; va veni vremea în care va li despărţit de 
ei. Asemenea, noi astăzi am cântat: „Să nu pierzi sufletul meu 
cu cei necredincioşi, şi viaţa mea cu cea a vărsătorilor dc j 
71 Regi 19,10



sânge" (v. 9). Ce vrea să zică: „Să nu pierzi viaţa mea cu cei 
necredincioşi"? Nu mă pierde, să nu fiu confundat cu ei. De 
ce se teme de o asemenea prăbuşire? Eu crcd că el spune lui 
Dumnezeu: Tu ne suporţi pe noi acum că suntem confundaţi, 
dar să nu numeri în aceeaşi cădere pe cei pe care ii laşi 
confundaţi. Acesta este sensul psalmului, pc care eu vreau 
să-l lămuresc grabei tale, că el este scurt.

6. „Judecă-mă, Doamne" (v. I). Această dorinţă, dc a fi 
judecat, este o dorinţă neplăcută şi poate fi periculoasă pentru 
el. Care este judecata pe care el o cheamă? Despărţirea dc cei 
răi. Această judecată de separaţie o arată cu claritate intr-un alt 
psalm:, Judecă-mă Doamne şi desparte cauza mea de cea a 
unui popor necuvios" (Ps42,1). Aici vedem sensul acestui 
cuvânt:, Judecă-mă." Cei buni şi cei răi să nu meargă în focul 
cel veşnic, aşa cum vedem astăzi pe cci buni şi pe cei răi 
intrând în Biserică, ca să zicem aşa, fără nici un discernământ. 
,Judecă-mă, Doamne." Şi pentru ce? ..Pentru că cu ani umblat 
întru nevinovăţia mea, şi nădejdea mea în Dumnezeu nu va fi 
clătinată" (v. 1). Care este această „nădejde in Dumnezeu"? 
Acela şovăie printre păcătoşi, care nu şi-a pus nădejdea lui în 
Dumnezeu. De aici au venit uneltitorii schismelor. Au tremurat 
văzându-sc printre păcătoşi, ci carc erau mai răi1, s-au ruşinat 
să fie buni in mijlocul necredincioşilor'.

Ah!, dacă ar fi fost grăuntele cel bun. ar fi tolerat paiele în 
hambar, până în ziua Vânturătomlui. Insă cum nu erau decât 
paie, iată că un suflu s-a ridicat, a luat-o înaintea vânturării 
Domnului şi a furat din hambar paiele pe care Ic-a aruncat 
între spini. Afost luat un pai. dar ceea ce a rămas nu este oare

'  Decât cei păcătoşi
* Aşa cum am mai spus, această predici este contra donatiştilor. iar 
atitudinea redată de autorul ei mai sus le api tţ n e  accnora.
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d e*  eenii piu? Nunw paick se ridicâ înainte de separa* 
fi totuşi rămân şi paie şi grâu; şi la vremea despărţirii paiele 
acestea nu vor mai fi vânturate, lată ce zice profetul: „Am 
umblat intra nevinovăţia mea, şi nu va fi clătinată nădejdea 
net in Domnul". Dacă nu nădăjduiam decât intr-un om, i-aj 
vedeapoatepeomul acesta căzând in dezordine şi ncurmând 
căile dreptăţii pe care le va face cunoscute sau chiar le învăţ» 
in Biserică, ci rătăcindu-se in cele pe care i le-a arăta t satanl 
Dacă deci era năde jdea mea intr-un om, s-ar fi clătinat şi ar fi 
căzut împreună cu omul ce se clatină şi cade; dar cum ea este 
m Domnul, este de neclătinat10.

7. „Inceaică-mă, Doamne, şi cercetează sufletul meu,.1', 
spune apoiprofetul, fa rărunchii şi inimameasă treacă prin I 
foc”(v. 2). Ce înseamnă: „Treci prin foc rărunchii şi inima I 
mea"? Treci prin foc poftele şi gândurile mele. Rărunchi se I 
zice aicipoftelor, şi inimă gândurilor, ca nici un gând să nu I 
sc oprească la rău, şi nici un rău să nu trezească dorinţele I 
melc. Prin ce foc să treci rărunchii mei? Prin focul cuvântului I 
Tău. Prin ce foc să treci inima mea? Prin focul Duhului Tău. 'm 
Despre focul acesta s-a spus într-o altă parte: „Nimeni nu I 
poate să se ascundă de căldura lui” (Ps 18,7) şi despre care I 
Domul a zis la rândul Său: „Foc am venit să aduc pe pământ” ·  
(Lc 12,49).

8. Continuă profetul. „Mila Ta este înaintea ochilor mei, şi II 
mi-a plăcut adevărul Tău”(v. 3). Adică nu am căutat să plac Π 
oamenilor, ci Ţie am voit să-Tiplac înlăun truunde intră ochii X 
Tăi.neÎDgnjindu-măsăplac oamenilor ce văd în afară, cuma I 
spus Apostolul: „Fiecare să-şi cerceteze faptele lui, şi atunci i1

" C i  răspuns la criza donatistă. Augustin îşi îndeamnă credincioşii |  
să-şi pună nădejdea lor nu in el, ci în Domnul: nu vor fi astfel ispitiţi ] 
să părăsească Biserica (Cf. Contra Petiliamim III, 2 ,3).
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se va putea lăuda întru sine şi întru altul" (Gal 6,4).
9. „în adunarea deşertăciunii n-am şezut” (v. 4). Care 

este sensul acestei expresii: „Nu m-am aşezat"? Ascultaţi, 
fraţilor. Zicând: „Nu m-am aşezat", el cheamă pe Dumnezeu 
care vede totul. Poţi fi absent de la o adunare, şi totuşi să şezi 
intru ea. De exemplu, nu eşti la teatru, dar gânduri le teatrului 
preocupă sufletul tău. contrar cuvântului: „Treci prin foc 
rărunchii mei”, atunci şezi la teatru, în ciuda absentei tale 
trupeşti. Dar se poate întâmpla ca un prieten să te facă să intri 
şi să te retină, sau ca o datorie de dragoste să te forţeze să 
stai. Cum este posibil acest lucru? Se poate întâmpla ca un 
creştin să aibă de săvârşit o faptă bună care îl forţează să stea în 
amfiteatru: a vrut să elibereze nu ştiu ce gladiator; atunci s-a 
putut aşeza şi a putut aştepta până a apărut cel pe care voia. 
să-l elibereze. Omul acesta, in ciuda prezenţei lui trupeşti, nu 
a şezut în adunarea deşertăciunii. Ce înseamnă a şedea? 
înseamnă a fi într-o inimă cu cei ce asistă. Dacă inima ta nu 
este împreună cu ei, în ciuda prezenţei tale, tu nu şezi cu ei; 
dacă este inima ta, tu şezi cu ei în ciuda prezentei tale. „Nu mă 
voi alipi lucrătorilor nedreptăţii; pentru că urăsc adunarea celor 
răi” (v. 4-5). Vedeţi deci că „a şedea împreună cu cei 
necredincioşi” se spune despre cele interioare.

10. „între cei drepţi voi spăla mâinile mele” (v. 6). Nu cu 
apa cea văzută. A-ţi spăla mâinile înseamnă a avea drept fapte 
gânduri curate şi nevinovate înaintea lui Dumenzeu. Tot sub 
ochiul lui Dumnezeu este şi altarul de care s-a apropiat preotul 
ce s-a jertfit cel dintâi pentru noi. Altarul este sfânt şi nimeni 
nu poate să-l îmbrăţişeze dacă nu şi-a spălat mâinile lui 
împreună cu sufletele sfinte. Este adevărat, mulţi se apropie 
cu nevrednicie, iar Dumnezeu acceptă pentru o vreme să-I fie 
necinstite Tpinele. Totuşi, fraţilor, oare aşa va fi şi în Ierusalimul
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ceresc, ca şi cu zidurile care ne înconjoară? Deloc, şi dacă 
intraţi împreună cu cei râi intre zidurile acestei Biserici, nu veţi 
intra împreună cu cei răi în sânul lui Avraam. Deci să nu vă fie 
frică să vă curăţiţi mâinile voastre. „Voi îmbrăţişa altarul 
Domnului", altarul la care oferi darurile tale lui Dumnezeu, la 
care îţi aduci" rugăciunile tale, unde încrederea ta este curată, 
unde spui lui Dumnezeu ce eşti tu; şi dacă ai ceva în tine ce nu 
place lui Dumnezeu, Cel care primeşte mărturisirea ta te va 
tămădui. Spală-ţi deci mâinile tale între cei drepţi, îmbrăţişează 
altarul Domnului ca să asculţi glasul laudelor Lui.

11. Asta urmează de fapt: „Ca să asculte glasul laudelor 
Tale şi să facă cunoscute minunile Tale” (v. 7). Ce înseamnă: 
„Să ascult glasul laudelor Tale”? Adică să înţeleg. A înţelege, 
de fapt, înaintea lui Dumnezeu, nu înseamnă a auzi sunete pe 
care mulţi le ascultă, şi pe care mulţi alţi i nu le înţeleg. Câţi ne 
ascultă pe noi şi sunt surzi în faţa lui Dumnezeu! Câţi au urechi, 
dar nu urechile despre care vorbea Iisus atunci când striga: 
„Cel ce are urechi de auzit să audă.” (Mt 13,9). Ce înseamnă 
deci a auzi glasul laudei? O voi spune, dacă-mi este posibil, cu 
ajutorul lui Dumnezeu şi cu rugăciunile voastre. Aasculta glasul 
laudei înseamnă a înţelege interior că tot ce este în tine stri cat de 
păcat, vine de la tine; că tot ceea ce este bun şi drept, vine de la 
Dumnezeu.

Tu ascultă deci glasul laudei astfel încât să nu te lauzi pe 
tine însuţi, oricare ar fi dreptatea ta. A-ti lăuda propria bunătate 
înseamnă a deveni rău. Smerenia te-a făcut bun,mândria  te 
arată rău. Intru întoarcerea ta ai căutat lumina, şi uite că 
întoarcerea aceasta te-a făcut luminos, ai devenit strălucitor. 
Dar la cine te-ai întors? La tine însuţi? De puteai fi iluminat 
întorcându-te latine însuţi, nu ai fi niciodată în întuneric, pentru

literal: reverşi



că ai fi mereu cu tine. De unde vine lumina ta? De Ia întoarcerea 
spre ceea ce nu erai? Şi ce nu erai tu? Dumnezeu este lumina. 
Tu nu erai lumină din cauza păcatelor tale. Vrând Apostolul să 
focă auzit credincioşilor glasul laudelor, le zice: „Altădată eraţi 
întuneric, iar acum  sunteţi lumină” (E f 5 ,8 ). Ce înseamnă: 
„Altădată eraţi întuneric”, dacă nu că era întru voi vechiul om? 
Acum sunteţi lumină, şi nu degeaba, după ce aţi fost întuneric, 
sunteţi lumină, pentru că aţi fost luminaţi. Păzeşte-te să nu te 
crezi lumină prin tine însăţi: lumina este aceea care „luminează 
pe tot omul ce vine în lume” (In 1,9).

In ceea te priveşte, natura ta, voinţa perversă, îndepărtarea 
ta de Dumnezeu te-au făcut întuneric, iar acum eşti lumină, 
însă de teama de a nu se mândri cei pe care el îi felicită zicând: 
„Sunteţi lumină”, Apostolul adaugă: „întru Domnul”. Că zice: 
„Eraţi altădată întuneric, iar acum sunteţi lumină întru Domnul”. 
Dacă deci nu există lum ină în fară de Domnul, şi dacă voi 
sunteţi lumină, cu siguranţă pentru că întru El sunteţi; „ce aveţi 
voi, să nu fi primit? Şi dacă aţi primit, de ce să vă lăudaţi ca şi 
cum n-aţi fi primit?” (I C or 4 ,7). Acesta este, într-un alt loc, 
cuvântul Apostolului către cei mândri şi care vor să-şi atribuie 
darurile lui Dumnezeu, să se laude cu bunurile pe care le au, 
ca şi cum vin de la ei înşişi. C e aveţi, le spune el, pe care să 
nu-1 fi primit? Dacă aveţi, de ce să vă lăudaţi ca şi cum nu l-aţi 
fi primit? Cel ce dăruieşte celor smeriţi, ia celor mândri; căci 
Acela care poate să dea, poate să şi ia înapoi.

Acesta este sensul, fraţilor, dacă v-am făcut să-l înţelegeţi, 
atât cât voiam; dar nu atât cât aş fi vrut, măcar cât am putut; 
acesta este sensul cuvintelor: „Cu cei drepţi voi spăla mâinile 
mele şi altarul Tău voi îmbrăţişa, Dumnezeule, ca să aud glasul 
laudei Tale”; anume, ca binele ce este întru mine să nu-mi dea
o încredere semeaţă în mine, ci nădejdea întru Tine, care mi l-ai

73



dăruit, şi sâ nu caut lauda mea în mine însumi, ci pe a Ta fo ţi 
Tine. Şi profetul* adăugat: „Să ascult glasul laudei Tale şi A  
mărturisesc minunile Tale”. Da. minunile Tale, iar nu pe alei 
mele.

11 Iar acum, fraţilor, să vedeţi pc omul care II iubeşte»} 
Dumnezeu, care şi-a pus nădejdea lui în Dumnezeu, iată-lU 
mijlocul celor răi, şi cere lui Dumnezeu să nu fie pierduţi 
împreună cu cei răi, deoarece Dumnezeu este desăvârşit întru I 
judecăţile Lui. Iar tu, dacă vezi oameni adunaţi în acelaşi locj 
îi crezi egali în vrednicie; dar să nu te temi, nu se poate Domnul! 
înşela. Ai nevoie de un suflu bun să desparţi paiele de grâu; I 
vrei să sufle vântul, şi cum nu tu eşti suflu puternic, vrei să-ţi I 
vină vântul în ajutor, şi când vânturând scuturi paiele şi grâul, I 
vântul ia ce este uşor şi lasă ce este greu. Ai cerut deci ajutorul I 
vântului ca să desparţi ce este în hambar. Dar oare Dumnezeul 
are trebuinţă de ajutor să judece, să nu piardă pe cei buni | 
împreună cu cei răi? Nu-ţi fie frică şi stai liniştit, chiar cu cei I 
răi; şi zi împreună cu profetul: „Doamne, am iubit frumuseţea I 
casei Tale” (v. 8). Casa lui Dumnezeu este Biserica, care i 
cuprinde fară îndoială mulţi necredincioşi; dar frumuseţea casei |  
lui Dumnezeu este în cei drepţi şi sfinţi: şi aceasta este I 
frumuseţea pe care eu o iubesc în ea. „Iubit-a locaşul salvei Tale”! 
Care este sensul acestor cuvinte? Cuvintele acestea, o mărturisescI 
mai au încă un sens, puţin mai ascuns, pe care l-am expus mai [ 
sus. Să-mi vină Domnul în ajutor şi să facă atente inimile 
voastre. Ce numeşte profetul: „Locaşul slavei Tale”? Tocmai I 
a spus: „Frumuseţea casei Tale” ; şi pentru a lămuri frumuseţe! I 
aceasta, adaugă: „Locul locaşului slavei Tale”. Nu-i ajunge si j 
spună: „Locaşul Domnului”, ci „locul locaşului slavei lui | 
Dumnezeu”. Cane este slava lui Dumnezeu? Despre ea am L 
vorbit mai devreme, că, cel care devine bun, nu se laudă în el



însuşi, ci în Dumnezeu12. „Că toţi au păcătuit, şi toţi au nevoie 
de slava lui Dumnezeu" (Rom 1, 23). Aceia alcătuiesc 
frumuseţea casei lui Dumnezeu, întru care locuieşte Domnul, 
pentru a se slăvi El însuşi în darurile Sale, care nu vor să-şi 
însuşească şi să-şi revendice ca bun al lor ceea ce au primit 
de la Dumnezeu. Scriptura nu îi deosebeşte atât de special, 
dacă nu erau alţii care au într-adevăr darurile lui Dumnezeu, şi 
care, departe de a se lăuda în Dumnezeu, se laudă în ei-înşişi13: 
ei au darurile lui Dumnezeu, dar nu contribuie la frumuseţea 
casei Lui. Căci cei ce contribuie la frumuseţea acestei case, şi 
întru care stă slava Lui, sunt locaşul slavei Lui. Dar în cine stă 
slava lui Dumnezeu, dacă nu în cei ce se laudă, nu în propria 
lor slavă, ci în aceea a Domnului?

Deci, pentm că îndrăgesc slava casei Tale, adică a tuturor 
celor ce sunt ai Tăi şi care caută slava Ta, pentru că nu mi-am 
pus nădejdea mea în om, că nu mi-am dat acordul celor 
necredincioşi, că nu am vrut nici să intru şi să şed în adunările 
lor; pentru că aceasta a fost purtarea mea în Biserica lui 
Dumnezeu, care va fi oare răsplata mea? Ne dă răspunsul 
versetul următor „Să nu pierzi sufletul meu cu cei necredincioşi, 
şi cu vărsătorii de sânge viaţa mea” (v. 9).

13. „Mâinile lor sunt pline de nedreptăţi, dreapta lor 
spurcată de daruri" (v. 10). Darurile nu sunt doar bogăţie, 
aur, argint, obiecte preţioase; şi toţi cei care le primesc, nu le 
primesc ca daruri pentru aceasta. Biserica primeşte uneori, 
chiar şi Petru a primit, Domnul a primit, a avut o răsplată, şi 
argintul pe care l-a aruncat. Iuda l-a furat14. Ce înseamnă să 
primeşti daruri? Cel care judecă nedrept, nu doar din dragoste

121 Cor 1,31
11 Augustin face aici aluzie la aceiaşi donatişti afirmând că tainele nu 
ţin de omul care le săvârşeşte.
14 In 12,6
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de MK sau argint, sau de alte bogăţii, ci din slavă deşaiti 
primeşte un dar, şi unul din cele mai deşarte. Şi-a deschis 
mâna sâ primească mărturia unui cuvânt străin şi a pierdut 
mânuria conştiinţei lui. Deci, „mâinile lor sunt pline de 
nedreptăţi, şi dreapta lor pătată de daruri”. Vedeţi, fraţilor, câ 
sunt sub privirile lui Dumnezeu, cei a căror mâini nu sunt pline 
de fărădelegi şi a căror dreaptă nu este spurcată de daruri, 
simt sub ochii Iui Dumnezeu, şi nu-1 pot spune decât Lui: Tu I 
ştii Doamne; doar Lui îi pot spune: „Să nu pierzi sufletul meu I 
cucei necredincioşi, şi viaţa mea cu vărsătorii de sânge”; numai I 
El poate vedea că nu primesc nici un dar. Aşa fraţilor, doi I 
oameni au de tenninat15 o neînţelegere înaintea unui slujitor al I 
lui Dumnezeu; fiecare nu vede decât dreptatea cauzei sale. I 
Dacă-şi credea nedreaptă cauza, n-ar ii recurs lajudecător. I 
Unul se crede drept, asemenea şi celălalt. Se duc în faţa I 
judecătorului. înaintea sentinţei, fiecare zice: acceptăm I 
arbitrajul1" tău, nu-I place lui Dumnezeu să respingem I 
hotărârea ta! Iar tu, ce zici? Spune după vederi le tale, numai I 
spune. Să fiu blestemat de caut să te contrazic. Amândoi îl I 
iubesc pe judecător înainte de hotărâre. Această sentinţă totuşi, I 
va condamna pe unul dintre cei doi, şi nimeni nu ştie care vafi 
cel condamnat.

Dacă judecătorul vrea să fie pe placul amândurora, I  
primeşte în dar laudele omeneşti. Şi darul acesta pe care îl I 
acceptă, să vedeţi ce dar îl va face să piardă. Primeşte un I 
cuvânt ce face zgomot şi trece, pierde pe cuvântul pe care îl I 
repetăm, care nu trece; căci cuvântul lui Dumnezeu se rosteşte I 
mereu fără a trece vreodată; şi cuvântul omului dispare în 
măsura în care se rosteşte. Pierde ceea ce este netrecător, ca I 
să aibă ce este lipsit de valoare. Dar dacă nu îl are în vedere I
15 golit 
"■judecata



decât pe Dumnezeu, va rosti o  sentinţă împotriva unuia dintre 
ei, privind spre Dumnezeu, care ascultă judecând astfel. însă 
acela împotriva căruia va fi fost dată această sentinţă, dacă nu 
poate să o anuleze, deoarece este legat, dacă nu poate prin 
dreptul eccleziastic, cel puţin prin legea mai marilor acestei 
lumi, care, din respect pentru B iserică17 au mers până la a 
stabili că aceste judecăţi, oricare ar fi fost ele, nu ar îl putut fi 
infirmate, dacă, spun eu, nu o poate anula, măcar refuză, din 
această clipă, să se cunoască pe sine însuşi; îşi întoarce 
împotriva judecătorului sau ochii rătăciţi de patimă şi îl ocărăşte 
cât poate. A voit să placă, spune el, adversarului m eu, l-a 
favorizat pe cel bogat, a primit daruri, i-a fost frică să-l supere, 
îl acuză deci pe judecăto r că a prim it daruri. Un sărac are 
judecată îm potriva bogatului, şi se pronunţă hotărârea în 
favoarea săracului; cel bogat are acelaşi limbaj. A primit daruri. 
Ce daruri poate un sărac face? A văzut, spune el, sărăcia lui, 
i-a fost frică de blestem dacă judeca în dezavantajul săracului 
şi uite că a înnăbuşit dreptatea şi a dat o sentinţă împotriva 
adevărului. Dacă deci sunt inevitabile aceste reproşuri, să 
înţelegeţi că numai Dumnezeu vede pe cei ce primesc darurile 
şi pe cei care le resping, şi că doar înaintea Lui, cei care le 
refuză pot spune: „Iar eu, întru nevinovăţie am  um blat, 
izbăveşte-mă, m iluieşte-m ă, piciorul meu a  stat în calea cea 
dreaptă' ’ (v. 11 -12). Fără îndoială am putut fi clătinat de necazurile 
şi eforturile celor ce protestau cu îndrăzneală împotriva judecăţii

17 Cu privire la acest subiect Codul Tcodosian în carctca a XVI-a, sub 
titlul Despre judecăţile episcopilor, o lege a lui Constantiu, dată lui 
Ablavius, prefect al pretoriu lu i, prin care îm păratul ordonă ca 
sentinţele pronunţate de cpiscopi, de orice natură ar fi, să fie inviolabile 
şi irevocabile, iar toate cazurile, chiar şi cele care aparţin dreptului 
civil sau p re to rian , a tunci când se sfârşesc  p rin tr-o  ju d eca tă  
episcopală, să fie pentru totdeauna valabile şi irevocabil judecate.



mele, dar „piciorul meu a stat in căi le cele drepte”. Decefc; 
caile cele drepte0 fentru că s-a spus mai sus: „în Domnjj I 
nădăjduiesc, şi nu voi fi clătinat” (v. 1).

14. Care este deci concluzia lui? „Te voi binecuvânta 
Doamne. în adunările cele mari” (v. 12). Adică, nu pe mine j 
mă voi binecuvânta în Biserici, aşa cum eram  asigurat de J 
oameni, ci pe Tine te voi binecuvânta prin faptele mele; şi a 
binecuvânta pe Dumnezeu, fiaţilor, înseamnă a trăi în aşa fel 
încât faptele fiecăruia să fie o laudă pentru D om nul. Sâ 
binecuvintezi pe Domnul cu limba şi să-L blestemi prin fapte, I 
aceasta nu mai înseamnă să-L binecuvintezi în adunări; I 
aproape toţi îl binecuvintează cu limba; dar nu toţi prin I 
fapte. Unii îl binecuvintează prin cuvinte, iar alţii prin fapte. I 
însă cei ale căror fapte sunt în dezacord cu cuvintele îl I 
blesteamă pe Domnul. Şi cei care nu intră în B iserică, deşi I 
adevăratul motiv care îi împiedică să fie creştini este I 
ataşamentul de dezordinile lor, iau drept scuză pe creştinii I 
cei răi şi se aprobă pe sine, se înşeală ei înşişi zicând: pentm I 
ce să mă entuziasmez să devin creştin? Un creştin m-a înşelat, I 
iar eu niciodată; un creştin şi-a călcat jurământul către mine, 
iar eu niciodată. Limbajul acesta îl întoarce de la mântuire şi 
degeaba, nu numai că au câteva calităţi, ci că sunt pe jumătate 
răi: aşa cum un om care se află în întuneric îşi va deschide 
ochii degeaba, tot aşa degeaba este în faţa luminii, dacă vrea 
să-i închidă. Aceasta este imaginea unui păgân, şi vorbesc 
bucuros din cauza vieţii lor cinstite în aparenţă; el îşi deschide 
odiii, dar este în întuneric, pentru că nu cunoaşte pe Domnul 
care este lumina lui; cât despre creştinul care trăieşte  în 
dezordine, el este, o mărturisesc, în lumina lui Dumnezeu, 
dar ochii lui sunt închişi. în căderea lui, el refuză să vadă pe
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Primuf comentariu Ca TsaCmuC 
af XXVI-tea

ereJinţâ .Domnul este lumina mea şi mântuirea mea, dect 
dndh3nT(v. I). Domnul îmi dăruieşte harul dea-L cunoaşte] 

de 3 mă izbăvi, cine va putea oare să mă smulgă de Ia El? 
_E1 ikc apărătorul v ieţii mele, cinema va face să tremur?”(v.
2 L Domnul care trebuie să respingă asaltul şi cureele vrăjmaşilor

2. „Cei răi se apropie de mine să mănânce trupul meu" 
(v. 3). Cei răi se apropie de mine să mă cunoască, să-mă 
necinstească şi să se ridice asupra mea, când eu vreau să mâ 
schimb in bine; dintele lor cel rău va mânca, nu pe mine, ci 
dorin|ele mele cele trupeşti. „Vrăjmaşii mei mă prigonesc.”·! 
Nu doar cei ce vin în numele prieteniei să mă blesteme şi să 
mă întoarcă dc la planurile mele, ci şi vrăjmaşii mei. „S-au 
clătinat şi au căzut." Lucrând astfel să apere gânduri Ie lor, au 
ajuns slabi ca să îmbrăţişeze o mai bună credinţă şi au urât 
cuvântul care mă face să lucrez împotriva voinţei lor.

3. „Să mă înconjoare oştire, nu se va înfricoşa inima mea” 
(v.5). Mulţimea duşmanilor mei să conspire şi să se ridice 
împotriva mea, nu se va teme inima mea să şada împreună cu 
ei. _Si se ridice împotriva mea, îmi voi îndoi credinţa” (v. 6). 
Să curgă peste mine prigoanele lumii, îmi voi întări nădejdea

I. Cu\ intui acesta este al ostaşului Iui Hristos ce vine la

mei. de nimeni nu mă voi înfricoşa.
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in rugăciunea pe caic o gândeşte inima mea.
4. „Una am cerut de la Domnul. Şi voi mai cere”  (v. 7). 

Ce un cerut Domnului, voi mai cere. „Să locuiesc in casa lui 
Dumnezeu în toate zilele vieţii mele.” Ca in vremea călătoriei 
mele de pe pământ, nici un necaz să nu mă despartă deccice 
păzesc unitatea credinţei in lumea întreagă. „Si văd într-o zi 
frumuseţea Domnului”(v. 8). Perseverenţa in credinţă să-mi 
descopere nespusa frumuseţe a Domnului şi să o pot vedea 
faţă către faţă. „Să fiu apărat precum locaşul lui”, moartea, 
înghiţită de biruinţă, să mă înveşmânteze tn nemurire şi să facă 
din mine un locaş al Domnului.

5. „Că m-a ascuns sub acoperământul Lui, în ziua chinurilor 
mele" (v. 9). Căci cu ajutorul acestui trup muritor, cu care 
Cuvântul S-a îmbrăcat, mi-a pregătit acoperământ împotriva 
ispitelor la care este supusă viaţa mea muritoare. „M-a primit 
in acoperamantul locaşului Său.” M-a apărat, atunci când 
credinţa ce îndreptează se afla în inima mea1.

6. „Pe piatră m-a întărit" iV. 10). Şi pentru a mă aduce la 
mântuire, prin arătarea credinţei mele, mi-a dat puterea să o 
mărturisesc în ziua cea mare. „M-a înălţat deasupra vrăjmaşilor 
mei." Ce îmi pregăteşte pentru viitor, căci de astăzi, trupul 
meu a murit păcatului, iar sufletul, îl simt, este supus legii lui 
Dumnezeu, fără a se lăsa robit dezordinii legii păcatului?2 ,Am 
privit în toate părţile şi am jertfit lui Dumnezeu, în templul Său 
ce sânt, jertfă de laudă” (v. 11). Am văzut că lumea întreagă 
crede acum în Hristos, şi pentru că El S-a smerit pentru noi, 
L-am binecuvântat întru veselia mea: asta este jertfa pe care 
i-am oferit-o. „Voi cânta, voi lăuda pe Domnul.” Inima şi faptele 
mele vor mărturi si Lui bucuria mea.
'Rom 10,10
IRom8,10
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Miluiejie-niS, ascultă mgăciunea mca.
8.„Ţieazis inima mea: faţa Ta ani căutat” (v. 13). Nu 

iiumtea oamenilor m-am mgaU ci in taină, unde doar Tu ascultjg 
inima mea a zis Ţie: caut răsplătire, nu în afara Ta, ci întni 
privirea Ta binevoitoare. „Această privire, Doamne, vreau şâ 
ocaut/'Această priviieovoi căuta neîncetat; nimic josnic nu 
mi-ar putea place; fără margini va fi dragostea mea pentru 
Tine, că nimic nu-mi este mai scump.

9. „Nu întoarce faţa Ta de la mine” (v. 14), ca eu să găsesc! 
ceea ce caut. „Nu Te depărta, întru mânia Ta, de slujitorul 
Tiu"; de teamă să nu mă alipesc altor lucruri, căutându-Te 
pe Tine. Ce pedeapsă mai dureroasă pentru cel ce Te iubeşte 
pe Tine, şi care caută in privirea Ta strălucirea adevărului? 
„Vino în ajutorul meu!” (v. 15). Când Te-aş putea găsi, fără 
ajutoml Tău? „Nu mă lăsa, nu mă dispreţul, Dumnezeule, 
Mântuitorul mea” Nu lepăda un muritor ce îndrăzneşte să 
caute pe Dumnezeul cel veşnic: Tu, Dumnezeul meug 
tămăduieşti lănilepăcatului meu.

10. „Iată, tatăl meu şi maica mea m-au părăsit, (v. 16). 
Iată că împărăţia lumii acesteia, cetatea pământească, care 
mi-au dăruit pentru o vreme această viaţă muritoare, m-au 
lăsat că am nădăjduit săTeampe Tine, iar eu am dispreţuit 
ceea ce-mi puteau ele oferi; că ele nu-mi pot da ce caut eu cu 
insistenţi „DarDomnul m-aprimit” M-a primit Dumnezeul 
care poate să se dăruiască mie.

11. „Arată-mi Doamne, căile pe care trebuie să le urmez” 
(v. 17). Mă silesc să meig spre Tine, încep prin frică, cea mai 
înalta faptă, să ajung la înţelepciune; învaţă-mă Doamne, calea

7. „Ascultă Doamne glasul pe caro către Tine îl înalţ” ( | 
21 Asoilă Dumnezeule, glasul inimii, pe care dorinţele mele 
ile\iile ridică in urechi le Talc. „Milu ieşte-mă, ascu Ită-măJ
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pe care trebuie să o urmez, de teamă să nu mă rătăcesc şi 
credinţa Ta să nu mă părăsească. „Binevoieşte să mă duci în 
calea cea dreaptă, ca să ruşinez pe vrăjmaşii mei.” în cărările 
Tale înguste. fS-mă pe mine să iau calea cea dreaptă. Căci nu 
ajunge să merg, fiindcă vrăjmaşul nu va înceta să mă necăjească 
până la sosirea mea.

12. „Să nu mă dai pe mine furiei prigonitorilor mei” (v. 18). 
Nu suferi ca cei ce mă necăjesc să se îndestuleze de chinurile 
mele. „Martori nedrepţi se ridică împotriva mea”. S-au ridicat 
oameni să mă acuze pe nedrept, ca să mă despartă şi să mă 
depărteze de Tine, ca şi cum aş căuta slava mea printre oameni. 
„Şi nedreptatea a minţit împotriva ei însăşi.” Nedreptatea însă 
nu s-a putut cinsti decât de falsitatea ei; că nu m-a clătinat, şi 
pentru aceasta o şi mai frumoasă răsplată mi-a fost promisă 
în ceruri.

13. „Sunt sigur să văd bunătăţile Domnului în pământul 
celor vii” (v. 19). Şi fiindcă Domnul a suferit prigonirile acestea 
înaintea mea, dacă eu, la rândul meu, dispreţuiesc cuvintele 
oamenilor pradă moiţii, „căci gura care minte, omoară sufletul" 
(Inţ 1,11), sunt sigur să văd bunătăţile Domnului, în pământul 
celor vii, unde nu mai este minciună.

14. „Aşteaptă pe Domnul, lucrează cu putere; întăreşte 
sufletul tău şi aşteaptă pe Domnul” (v. 20). Când se va împlini 
făgăduinţa aceasta? Celui muritor să acuze greutatea, iubirii 
să acuze încetineala; ascultă totuşi graiul de nepovestit care 
spune: „Aşteaptă pe Domnul”. Suferă cu curaj focul ce arde 
rărunchii tăi şi cu vitej ie pe acela ce arde inima ta, nu privi ca 
refuzat ceea ce nu ai primit. împotriva deznădejdii şi a 
slăbiciunii, ascultă cuvântul:, Aşteaptă pe Domnul.”
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A t doiCea comentariu Ca TsaCmvi 
aC-XXVl-Cea 

Nădejdea în Dumnezeu

1. Domnul Dumnezeul nostru, voind să ne a d re s e i 
cuvinte mângâietoare, văzându-ne ruşinaţi de soartă la a mânca 
pâinea noastră în sudoarea frunţii1, binevoieşte să împrumute I 
limbajul nostru pentm a ne vorbi, pentru a ne arăta, nu doar 
că El ne-a creat, ci şi că locuieşte împreună cu noi. Am ascultat 
şi în parte am cântat cuvintele psalmului. D acă spunem  că 
aceste cuvinte nu sunt ale noastre, să ne temem ca nu cumva 
să nu fim întru adevăr, căci ele aparţin mai mult Duhului Sfânt 
decât nouă. Totuşi ar fi fost o minciună evidentă să spunem că 
acestea sunt cuvintele noastre, de vreme ce nu sunt decât 
suspine ale sufletelor în chinuri sau mai degrabă strigăte pline 
de durere şi lacrimi, ce răsună de la un capăt la celălalt al 
psalmului, ar fi ele oare ale Celui ce nu poate fi trist?

Dumnezeu este milostiv, fraţilor, iar noi mizerabili. Cel ce 
este destul de compătimitor ca să binevoiască să ne adreseze 
cuvânt nouă celornefericiţi, a binevoit să ia şi limbajul nefericirii. 
Este deci adevărat de spus că aceste cuvinte sunt ale noastre 
şi că nu ne aparţin nouă; că este glasul Duhului sfanţ şi că, 
totuşi, nu este al Său. Este cuvântul Duhului Sfânt, deoarece 
nu este in gura noastră decât prin inspiraţia Lui; dar nu este



cuvântul Lui, în sensul că nu răsună nici mizerie nici osteneală, 
iar cuvintele sunt strigătele durerii şi ale ostenelii. Ele sunt 
cuvintele noastre, căci mărturisesc mizeria noastră; dar nu vin 
de la noi, fiindcă este darul Lui, Căruia îi datorăm puterea de 
a suspina.

2. „Psalmul lui David, înainte de a primi ungerea.” Acesta 
este titlul psalmului: „Psalmul lui David, înainte de a primi 
ungerea”. Adică înainte să fie uns, căci el a primit ungerea 
împărătească.2 Atunci nu exista ungere decât pentru rege şi 
pentru preot, şi aceşti doi oameni care primeau untdelemnul 
sfanţ erau simbolul lui Hristos, unicul împărat şi unicul preot, 
şi numit Hristos, de la ungerea pe care El a primit-o. Şi nu 
doar Capul nostru a primit ungerea, ci şi noi, cei ce suntem 
Trupul Lui. El este deci împăratul nostru, fiindcă ne conduce 
şi ne pastoreste; este preot, căci mijloceşte pentru noi3. Mai 
este unicul care este în acelaşi timp jertfă. Căci jertfa de 
sacrificiu, pe care El a oferit-o lui Dumnezeu, nu este altul 
decât El însuşi: nu a putut găsi în afara Lui o jertfă raţională, 
preacurată, în stare să ne răscumpere prin vărsarea sângelui 
Său, ca şi mielul fară prihană, şi să ne încorporeze Luişi ca 
mădulare şi să ne facă împreună cu El un singur şi acelaşi 
Hristos.

De aceea toţi creştinii iau parte la ungerea, care, în Vechiul 
Testament, era temelia exclusivă a celor două persoane. De 
unde urmează că noi suntem trupul lui Hristos, fiindcă am primit 
cu toţii ungerea; şi că toţi suntem întru El hristoşi şi un singur 
Hristos, deoarece capul şi mădularele îl alcătuiesc pe Hristos 
în totalitatea Lui. Ungerea aceasta trebuie să desăvârşească 
în noi viaţa cea duhovnicească ce ne este făgăduită. Acest

21 Regi 16,13
1 Rom 8,31 *
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AC doilea comentariu Ca TsaCmul 
aC-XXyi-Cea 

Nădejdea în Dumnezeu

I. Domnul Dumnezeul nostru, voind să ne adrese· 
cuvinte mângâietoare, văzându-ne ruşinaţi de soartă la a mânca 
pâinea noastră în sudoarea frunţii1, binevoieşte să împrumute 
limbajul nostru pentru a ne vorbi, pentru a ne arăta, nu doar 
că El ne-a creat, ci şi că locuieşte împreună cu noi. Am asculţi 
şi în parte am cântat cuvintele psalmului. Dacă spunem că 
aceste cuvinte nu sunt ale noastre, să ne temem ca nu cumva 
să nu fim întru adevăr, căci ele aparţin mai mult Duhului Sfânt 
decât nouă. Totuşi ar fi fost o minciună evidentă să spunem că 
acestea sunt cuvintele noastre, de vreme ce nu sunt decât 
suspine ale sufletelor în chinuri sau mai degrabă strigăte pline 
de durere şi lacrimi, ce răsună de la un capăt la celălalt al 
psalmului, ar fi ele oare ale Celui ce nu poate fi trist?

Dumnezeu este milostiv, fraţilor, iar noi mizerabili. Cel ce 
este destul de compătimitor ca să binevoiască să ne adresezi 
cuvânt nouă celor nefericiţi, a binevoit să ia şi limbajul nefericirii. 
Este deci adevărat de spus că aceste cuvinte sunt ale noastre 
şi că nu ne aparţin nouă; că este glasul Duhului sfanţ şi că, 
totuşi, nu este al Său. Este cuvântul Duhului Sfânt, deoarece 
nu este în gura noastră decât prin inspiraţia Lui; dar nu este
'Gen 3,9



cuvântul Lui, în sensul că nu răsună nici mizerie nici osteneală, 
iar cuvintele sunt strigătele durerii şi ale ostenelii. Ele sunt 
cuvintele noastre, căci mărturisesc mizeria noastră; dar nu vin 
de la noi, fiindcă este darul Lui, Căruia îi datorăm puterea de 
a suspina.

2. „Psalmul lui David, înainte de a primi ungerea." Acesta 
este titlul psalmului: „Psalmul lui David, înainte de a primi 
ungerea”. Adică înainte să fie uns, căci el a primit ungerea 
împărătească.2 Atunci nu exista ungere decât pentru rege şi 
pentru preot, şi aceşti doi oameni care primeau untdelemnul 
sfanţ erau simbolul lui Hristos, unicul împărat şi unicul preot, 
şi numit Hristos, de la ungerea pe care El a primit-o. Şi nu 
doar Capul nostru a primit ungerea, ci şi noi, cei ce suntem 
Trupul Lui. El este deci împăratul nostru, fiindcă ne conduce 
şi ne pastoreste; este preot, căci mijloceşte pentru noi3. Mai 
este unicul care este în acelaşi timp jertfa. Căci jertfa de 
sacrificiu, pe care El a oferit-o lui Dumnezeu, nu este altul 
decât El însuşi: nu a putut găsi în afara Lui o jertfă raţională, 
preacurată, în stare să ne răscumpere prin vărsarea sângelui 
Său, ca şi mielul fără prihană, şi să ne încorporeze Luişi ca 
mădulare şi să ne facă împreună cu El un singur şi acelaşi 
Hristos.

De aceea toţi creştinii iau parte la ungerea, care, în Vechiul 
Testament, era temelia exclusivă a celor două persoane. De 
unde urmează că noi suntem trupul lui Hristos, fiindcă am primit 
cu toţii ungerea; şi că toţi suntem întru El hristoşi şi un singur 
Hristos, deoarece capul şi mădularele îl alcătuiesc pe Hristos 
în totalitatea Lui. Ungerea aceasta trebuie să desăvârşească 
în noi viaţa cea duhovnicească ce ne este făgăduită. Acest

21 Regi 16,13
3 Rom 8,31 ·
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psalm este deci rugăciunea unui suflet după viaţa d u h o v a  
ceaşcă, cerând cu insistenţă harul care va fi desăvârşi t întn I 
noi. in cea din urmări a noastră. Şi are drept titlu: înainteaI 
ungerii. Căci noi primim aici, pe pământ, ungerea prin taină. 3  
taina este simbolul a ceea ce trebuie să fim într-o z i. Şi viitorul I 
acesta necunoscut şi de negrăit, pe acesta trebuie să-l dorim, I 
să ne facă să suspinăm atunci când primim taina, pentru ca |  
într-o zi să ne bucurăm de realitatea căreia taina îi este un I 
simbol.

3. lată psalmul: „Domnul este lumina mea şi mântuirea f 
mea, de ce m-aş putea teme?” (v. 1). El mă luminează; înapoi I 
întuneric! Elestemânturea mea. înapoi neputinţă! Umblând I 
cu putere şi întru lumină, de ce să mă tem? Mântuirea care I 
vine de la Domnul nu este o mântuire pe care să o putem I 
smulge; nici lumina Lui, o flacără ce se poate stinge. Dumnezeii I 
este Cel care ne luminează, şi noi suntem luminaţi; Dumnezeu, I 
ne mântuieşte, iar noi suntem mântuiţi. Dacă deci Dumnezeu I 
este lumină, noi suntem luminaţi; El este Mântuitorul, noi, cei [ 
mântuiţi fară de El nu am fi decât întuneric şi neputinţă. Având I 
deci o nădejde de neclintit în El, întărită, fermă, de cine ne-arn I 
putea oare teme?

Domnul este lumina ta, Domnul este Mântuitorul tău. I 
Teme-te, de găseşti o putere mai mare. Eu sunt al lui Dumnezeu, I 
Cel mai puternic decât toţi, căci El este Cel Atotputernic; El I 
mă luminează, El mă mântuieşte; mă tem de El, nu am altă |  
frică. „Domnul apără viaţa mea, cine m-ar putea înfricoşa?” I

4. „Cei răi s-au apropiat de mine să mănânce trupul meu, I 
vrăjmaşii mei,prigonitorii mei s-au clătinat şi au căzut” (v. 3). I 
De ce să mă tem? Pentru ce să-mi fie frică? Cine să mă I 
înfricoşeze, şi pentru ce să tremur? Iată că prigonitorii mei se I 
clatină şi cad. Şi pentru ce să mă prigonască? „Să mănânce I

9
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trupul meu.” Ce este trupul meu? Dorinţele mele cele trupeşti. 
Să mă pedepsească deci cu mânie prigonindu-mS, nimic din 
mine nu poate muri, decât ceea ce este muritor. Este ceva în 
mine ce prigonirea nu ar putea atinge, este templul pe care-L 
locuieşte Dumnezeul meu. Să mănânce trupul meu vrăjmaşii 
mei; odată nimicit trupul meu, voi fi cu totul duh, om 
duhovnicesc. Şi chiar Domnul mi-a făgăduit mântuire desă
vârşită, că trupul acesta muritor, ce pare a fi pentru o vreme 
pradă prigonitorilor mei, nu va pieri veşnic, iar mădularele 
trebuie să nădăjduiască pentru ele însele învierea pe care au 
văzut-o la Capul lor.

De ce se poate teme sufletul meu, când Domnul locuieşte 
întru el? De ce se va putea teme carnea mea, când trupul 
acesta stricăcios se va îmbrăca întru nestricăciune? Vreţi să 
vedeţi cum prigonitorii, care mănâncă trupul nostru, nu sunt 
totuşi de temut? „S-a semănat trup animal, va învia trup 
spiritual.” Care nu trebuie să fie oare nădejdea celui ce înţelege 
că: „Domnul este lumina mea şi mântuirea mea, de cine să mă 
tem? El apără viaţa mea, cine mă va înfricoşa”? Un stăpân 
este înconjurat de garda lui şi nu se teme; un muritor păzit de 
alţi muritori este plin de siguranţă, şi atunci când acest muritor 
va fi păzit de Dumnezeu cel nemuritor, se va mai teme oare şi 
va mai tremura?

5. Să ascultaţi acum care trebuie să fie încrederea celui 
ce vorbeşte astfel: „Să mă înconjoare oştire, nu se va înfricoşa 
inima mea” (v. 5). Un câmp de luptă este fortificat, dar ce are 
mai puternic ca Dumnezeu? „Să mă asalte.” Ce-mi va face un 
asalt? îmi poate lua speranţa? îmi poate smulge darul Celui 
Atotputernic? Cel ce dăruieşte este de neînvins, iar darul pe 
care El îl face nu poate fi răpit. A răpi un dar înseamnă a 
învinge pe dăruitor. Deci, fraţilor, însăşi bunătăţile vremelnice.
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m u k  potfe rip decât numai Acela care ni le-a dăruit] 
Buo&ipie &hu\xuceş& pe care El u le dă. El nu ţi le ia i napoj 
oecii dacă tu le pierzi; însă bunătăţile vremelnice, bunul 
■vL'ăLipu Dumnezeu (i le ia, căci nimeni altul nu poate dacă nu 
a pnmit puterea de la El.

Ştim, penuu că le-am citit în Iov, că însuşi diavolul4, ce 
pare a fi pnmit cea mai mare putere în viaţa aceasta, nu poate 
ninuc ( k i  pevmisiunea lui Dumnezeu. A primit o oarecare 
putere asupra bunurilor de jos, el care le-a pierdut pe cele 
nui man şi arătate. Puterea lui nu este nici măcar efectul mâniei, 
d  chinul osândirii lui. Nu are deci putere asupra noastră decât 
pnn permisiunea lui Dumnezeu. Vedem acest lucru în cartea 
citată, iar Domnul spune în Evanghelie: „în noaptea asta, 
diavolul a cerut să treci prin sită ca şi grâul, dar Eu m-am 
rugai penuu tine. Petre, să nu slăbească credinţa ta” (Lc 22, 
30-31). Dumnezeu îi dă această putere să ne pedepsească 
sau să ne încerce. Dacă deci nimeni nu ne poate răpi darul lui 
Dumnezeu, să nu ne temem decât de Dumnezeu. Oricare ar fi 
groaza împotriva noastră, oricare ar fi obrăznicia vrăjmaşului 
nostru, si ne întărim inimile.

6. „Să lupte împotriva mea, eu în ea vreau să nădăjduiesc” 
(v. 6). Cine ea? „Una am cerut de la Domnul” (V; 7). Pune la 
feminin binefacerea pe care o cere, ca şi cum ar zice: o singura 
cere am facuL In conversaţie, de exemplu, noi latinii punem 
adesea doi la feminin iar nu la masculin; în acelaşi fel a zis 
Scriptura: „Una am cerut de la Domnul, şi o voi cere”. Să 
vedem ce a cerut cel ce nu are nici o teamă. Ce siguranţă de 
suflet! Vreţi şi voi sănu vă temeţi de nimic? Cereţi acest singur 
har pe care îl cere doar acela care nu se teme de nimic; dar ce 
a cerut ca să nu se teamă de nimic? „Una am cerut de la

4 Iov capitolul 1
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Domnul şi o voi mai cere." Accasta este ocupaţia celor ce 
umblă în calea cea dreaptă.

Care este această cerere, acest unic dar? „Să locuiesc 
templul Domnului în toate zilele vieţii mele." Una singură este, 
fiindcă numim templu lăcaşul în care trebuie să fim veşnic. 
Numim case locuinţele pământeşti, să le numim mai degrabă 
colturi, căci corturile sunt pentru călători, carc sunt în oaste şi 
care luptă împotriva duşmanului. Dacă sunt deci corturi, 
evident sunt şi duşmani. Căci a locui aceleaşi corturi, înseamnă 
a fi tovarăşi de cort, ceea ce se spune despre soldaţi, o ştiţi. 
Aici jos este cortul, în ceruri este templul. Dar abuzăm de 
asemănare ca să numim cort ceea ce este casă, şi mai ades 
încă, acelaşi abuz face să numim casă ceea ce este un cort. 
Totuşi, cerul este, la drept vorbind, templul; aici pe pământ 
suntem în corturi.

7. Intr-un alt psalm, profetul ne arată cu precizie ceea ce 
ne va ocupa în locaşul acesta: „Fericiţi, Dumnezeule, cei ce 
locuiesc locaşul Tău, Te vor binecuvânta în vecii vecilor" (Ps 
83,5). Aceasta este dorinţă puternică, să spunem aşa, este 
dragostea ce arde ca o flacără pe cel ce râvneşte să-şi 
petreacă toate zilele vieţii sale în casa lui Dumnezeu, şi, prin 
petrecerea acestor zile în casa lui Dumnezeu, el înţelege nu 
zile care se vor sfârşi, ci zile veşnice. Cu aceste zile este ca şi 
cu anii despre care s-a spus: „şi anii Tăi Doamne, nu se vor 
sfârşi” (Ps 101,28). Că zilele vieţii veşnice nu sunt decât o 
singură zi, fară de sfârşit. Spune deci Domnului: „Aceasta este 
dorinţa mea, aceasta este ruga mea; pe aceasta o voi repeta”.

Ca şi cum i-am zice: ce vei face în casa lui Dumnezeu? 
Ce plăcere vei gusta aici? Ce bucurie îţi va umple inima? Ce 
plăceri vor întreţine veselia ta? Căci nu vei rămâne acolo dacă 
nu eşti fericit. De unde-ţi va veni fericirea cea netrecătoare?
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Aici, pe pământ, plăcerile omului sunt diverse, şi îl numim f 
nefericit pe acela carc este lipsit de ceea ce iubeşte. Totuş^ I  
este cu adevărat fericit nu cel care are ceea ce iubeşte, ci care f 
iubeşte ceea ce este de iubit. Câteodată este mai nefericiţii ( 
ai ce iubeşti decât să fii lipsit de el. Este nefericit să iubeşti I 
ceeacctepoate vătăma, mai nefericit încă să îl şi ai.

Atunci când este stricată dragostea noastră, Dumnezeu I 
îşi foloseşte bunătatea Sa să ne refuze ceea ce noi iubim; şj [ 
întru mânia Lui ne dăruieşte ceea ce iubim pe nedrept. Ne I 
învaţă acest lucru Sfanţul Pavel, atunci când spune despre [ 
strămoşi că „Dumnezeu le-a dat dorinţelor inimilor lor” (Rom I
1,24). Le-a dat deci ceea ce doreau, însă spre osândirea lor. I 
Şi ne mai spune că Dumnezeu repinge cererile noastre. „De [ 
trei ori, spune el, am rugat pe Domnul să mă izbăvească (fe I 
boldul trupului, iar El mi-a răspuns: Iţi ajunge harul Meu, căci I 
virtutea se întăreşte întru slăbiciune” (II Cor 12, 8-9), I 
Dumnezeu a lăsat deci a filozofa dorinţelor inimi lor lor, şi a I 
lepădat rugăciunea lui Pavel. Ascultă pe unii spre osândirea I 
lor, refuză pe alţii spre binele lor spiritual. Insă atunci când I 
ţinta doririlor noastre este în acord cu voinţa lui Dumnezeii I 
fără de nici o îndoială, El ne va dărui. Şi ceea ce noi trebuie să} 
dorim cu siguranţă este să locuim în casa lui Dumnezeu în I 
toate zielele vieţii noastre.

8. Există, pentru oameni, în locuinţele noastre pământeşti, I 
plăceri şi bucurii destul de diverse; şi fiecare vrea să-şi aleagă I 
să locuiască locul în care nimic nu-i va necăji sufletul şi unde [ 
va găsi numeroase plăceri; aceste plăceri să dispară, omul 
caută aiurea. Să avem curiozitatea de a-1 întreba pe psalmist, [ 
iar el să binevoiască să ne spună ce trebuie să facă, ce vom I 
face noi împreună cu el, în acest locaş plăcut la carc râvneşte, 
unde doreşte atât de viu, în care cere ca şi unic har al Domnului j
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să locuiască în toate zilele vieţii lui. Ce faci tu acolo, spune-mi? 
Care este ţinta doririlor tale? Ascultaţi răspunsul său:, Admirăm 
frumuseţea Domnului”. Asta doresc, şi iată de ce vreau să 
locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele. Nesfârşită 
privelişte, să admiri frumuseţea Domnului însuşi! Când se va 
fi scurs noaptea aceasta pământească, el voieşte să se 
odihnească în lumina lui Dumnezeu. Atunci va fi trecut noaptea 
noastră şi se va ridica pentru noi dimineaţa.

Este la fel spus într-un alt psalm: „Dimineaţa mă voi scula 
şi Te voi vedea” (Ps 5, 3). Acum, că am căzut, nu Te pot 
vedea; dar atunci mă voi îndrepta şi Te voi vedea. Omul 
vorbeşte aşa, pentru că omul a căzut, iar dacă noi nu cădeam, 
Mesia nu ar fi venit pentru a ne ridica. Am căzut deci, şi El S-a 
pogorât. El a urcat, iar noi ne-am ridicat: „Că nu poate nimeni 
urca, dacă nu a coborât mai întâi” (In 3,13). Cel ce a căzut, 
S-a ridicat, Cel care S-a pogorât, a urcat. Dacă numai El a 
urcat, să nu ne descurajăm. Căci nu S-a pogorât decât pentru 
a ne ridica pe noi; şi atunci vom sta drepţi şi vom contempla şi 
vom fi plini de veselie.

Iată tot ce am zis, iar voi veţi striga sub greutatea doririi 
acestei frumuseţi pe care nu o vedeţi încă. înălţaţi inimile 
voastre deasupra a tot ce este obişnuit, ridicaţi-vă înţelegerea 
peste toate aceste gânduri trupeşti, care vin la voi din poftele 
trupului, şi care vă prezintă nu ştiu ce fantome. Goniţi totul din 
mintea voastră, renunţaţi la tot ceea ce vi se va arăta şi, 
mărturisindu-vă slăbiciunea inimii voastre, spuneţi tuturor 
acestor gânduri care vă vor veni în minte: nu este aşa; dacă 
asta mi se făgăduia, nu mi-ar veni în gând. în felul acesta 
nădăjduiţi la bunătăţi. Ce bunătăţi? Bunătatea tuturor 
bunătăţilor, de unde curge tot binele, şi căreia nu-i mai putem 
adăuga nimic bun. Oriunde în altă parte, vei spune un om bun.
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un pământ bun, o clădite bună, un animal bun, un copac bun; I
o sănătate bună, un bun prin natură, adaugi calităţii binelui; I 
ud însă, este Binele pur şi simplu. Binele de unde vine tot |  
restul bunătă(ilor. Binele din care decurge, toate celelalte I 
bunătăţi: aceasta este bunătatea Domnului pe care noi o vom |  
contempla.

Vedeţi, fraţilor, dacă tot ce numim aici bunătăţi, au pentni 
noi vreun farmec; dacă suntem îndrăgostiţi de un bine care nu 
este bine prin el însuşi; căci tot ceea ce este trecător nu este 
un bine prin el însuşi; judecaţi voi care va fi farmecul 
frumuseţilor celor netrecătoare, veşnice şi care vor rămâne 
mereu aceleaşi. Că, ceea ce numim pe pământ bunătăţi, nu 
vor avea pentru noi nid o atracţie, dacă nu au avut cu adevărat 
ceva bun; şi nu vor fi acolo bunătăţi, dacă nu au izvorât din 
Acela care este Binele simpla

9. Iată pentru ce, spune profetul, vreau să locuiesc in casa 
Domnului în toate zilele vieţii mele. V-am spus motivul: „Ca să 
admir frumuseţea Domnului”. Iar calată odihnă să contemplu; 
ca nici o ispită să nu mă întoarcă, nici o putere să nu mă smulgă, 
să nu fiu expus geloziei şi să gust în pace desfătările Dorimului] 
Dumnezeule, ce trebuie oare să mi se întâmple? Ocrotirea 
Domnului Vreau nu doar să admir frumuseţea Domnului, spune 
profetul, ci vreau să fiu „apărat ca locaş al Lui”. Ca El să mă j 
protejeze ca şi templu al Său,, voi deveni înfeadevăr templu al 
Său şi voi fi sub ocrotirea Lui. Este oare cu un templu al 
adevăratului Dumne2m aşa cum este cu templeleidblilpr? Idolii I 
sunt la adăpost în templele lor, însă Domnul Dumnezeul nostru,
El însuşi, îşi apără templul Său, şi eu voi fi în siguranţă.

A-L contempla pe El, va fi fericirea mea, ocrotirea Lui va 
fi siguranţa mea. Cât de desăvârşită va fi contemplarea mea, 
atât va fi şi ocrotirea Lui; şi cu atât mai desăvârşită va fi fericirea



contemplării, cu cât sfinţenia mea nu va putea fi coruptă. La 
aceste două cuvinte: „Ybi contempla şi voi fi ocrotit”, le putem 
reduce pe cele ce încep psalmul: „Domnul este lumina mea şi 
mântuirea mea, de cine mă voi teme?” Domnul este lumina 
mea, căci voi contempla frumuseţea Lui. Este mântuirea mea, 
pentru că El mă va ocroti ca pe un templu al Său.

10. Dar de ce Dumnezeu ne va dărui acest har pentru 
veşnicie? „Fiindcă m-a ascuns sub acoperământul Lui în ziua 
necazului meu” (v. 9). Voi locui în casa Lui în toate zilele vieţii 
mele, pentru a contempla frumuseţea Domnului şi a fi ocrotit 
ca templu al Său. De unde îmi vine totuşi nădejdea de a ajunge 
aici vreodată? „M-a primit sub acoperământul Său în ziua 
necazurilor mele.” Nu vor mai fi atunci pentru mine zile 
nefericite, ci, în zilele cele grele ale acestei vieţi, Domnul a 
privit la mine. Dacă El deci mă priveşte cu bunătate atunci 
când eu sunt atât de departe de El, cum va fi atunci când mă 
voi bucura de El?

Nu mă purtam oare cu îndrăzneală, când îi făceam Lui 
această singură rugăciune, şi când inima mea nu îmi spunea: 
ce cerere, şi cui o faci tu? Îndrăzneşti tu să te adresezi lui 
Dumnezeu, păcătos mizerabil? Cutezi să nădăjduieşti să 
contempli pe Dumnezeu, făptură slabă cu inima spurcată? Da, 
cutez să sper, nu în mine. ci în negrăita Lui bunătate: nădejdea 
aceasta nu e la mine o îngâmfare, ci un gaj al iubirii Lui. Acela 
care îmi arată atâta bunătate în cursul călătoriei mele, mă va 
lăsa oare la sfârşit, „El care m-a primit sub acoperământul 
Său în zile rele”? Zilele acestei vieţi sunt zilele noastre rele. 
Altele sunt zi lele rele pentru cei necredincioşi, şi altele pentru 
cei credincioşi. De nu existau zile rele pentru cei ce au credinţă, 
dar care sunt încă departe de Domnul, căci -  după Apostolul, 
„cât locuim în trup, suntem departe de Domnul” (Π Cor 5,6) -
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ce ar însemna oare acest cuvânt al Rugăciunii Domneşti; 
Jzbăveşte-ne de rău?” (Mt 6 ,13), dacă nu suntem în ziua 
nefericirii? larzHele rele sunt diferite pentru cei care nu au 
credinţă: Dumnezeu totuşi nu îi leapădă, deoarece a murit 
pentru ei Iisus Hristos.5

Să prindă curaj sufletul nostru şi să ceară de la Domnul 
singurul bine; îl va câştiga şi îl va avea cu siguranţă. Dacă întru 
urâţenia lui este atât de iubit, cum va fi oare când se va curăţi! 
„M-a primit sub acoperământul Său, în ziua necazurilor mele, 
m-a ocrotit în taina templului Său.” Care este taina templului 
Său? Ce să înţelegem prin aceasta? Cortul sfânt avea, se pare, 
mai multe părţi în exterior, însă era, înlăuntrul templului, un loc 
tainic numit Sfânta Sfintelor. Ce era acesta? Numai marele 
preot intra aici6. Şi poate chiar Marele Preot este cortul cel 
tainica! Domnului. Căci şi-a alcătuit trup din cortul trupului 
nostru şi a devenit pentru noi tainic adăpost; şi în acelaşi fel, 
mădularele ce cred în El alcătuiesc templul, iar El însuşi va fi 
locul tainic. „Voi sunteţi morţi, iar viaţa voastră s-a ascuns în 
Dumnezeu cu Hristos” (Col 3,3), a zis Apostolul.

11. Vrei să înţelegi că acesta este sensul Apostolului? Piatra 
este Hristos7. Ascultă ce urmează: „M-a primit în cortul Lui în 
ziua necazurilor mele, m-a ascuns la umbra templului Său”. 
Voiai să cunoşti taina acestui templu; ascultă urmarea: „Pc 
piatră m-a înălţat”. M-a înălţat deci pe Hristos. Tu în ţărână 
te-ai smerit, iar Dumnezeu te-a înălţat pe piatră. Dar Hristos 
este în cer, iar tu pe pământ. Ascultă urmarea: „A înălţat de 
acuma capul meu deasupra capului vrăjmaşilor mei”. De 
acuma, înainte să fi ajuns la templul pe carc vreau să-l locuiesc

'Rom 5,6
* Evr 11,3 
M Cor 10,4
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în toate zilele vieţii mele, înainte să fi ajuns să contemplu pe 
Domnul, „de azi, El a ridicat capul meu deasupra vrăjmaşilor 
mei”. Sunt prigonit, este adevărat, de către vrăjmaşii tmpului 
lui Hristos, este adevărat că nu sunt cu totul deasupra 
vrăjmaşilor mei, totuşi „Domnul a înălţat capul meu deasupra 
tuturor vrăjmaşi lor mei”. Capul nostru, care este Hristos, este 
deja în cer; şi totuşi vrăjmaşii noştri pot încă birui împotriva 
noastră, pentru că noi nu ne-am ridicat deasupra lor, însă Capul 
nostru este în cer de unde a zis: „Saule, Saule, de ce mă 
prigoneşti?” (Fapte 9,4). A arătat astfel că El este întru noi 
aici pe pământ; noi suntem deci întru El în cer, căci, „de astăzi. 
El a înălţat capul meu deasupra vrăj maşi lor mei”. Acesta este 
gajul pe care noi îl avem, al unirii noastre veşnice prin credinţă, 
nădejde şi dragoste cu Capul nostru care este în cer; El însuşi 
locuieşte împreună cu noi pe pământ până la sfârşitul 
veacurilor8, prin dumnezeirea Sa, prin bunătatea şi unitatea 
Sa.

12. „Am privit în toate părţile, şi în templul Lui am jertfit 
jertfă de laudă” (v. 11). Noi jertfim jertfa de sărbătoare, jertfa 
de bucurie, jertfă de fericire, jertfă dc mulţumire, ce rămâne 
deasupra tuturor cuvintelor. Unde o jertfim? In templul Său, 
în Sfanta Biserică. Carc este jertfa aceasta? O veselie 
nesfârşită pc care nici un cuvânt nu o poate exprima. Aceasta 
este jertfa de bucurie. Unde să o căutăm şi unde să o aflăm? 
Căutând în toate părţile. „Am privit peste tot", zpune profetul, 
şi „am jertfit în cortul Lui jertfă de laudă”.

Să vorbească sufletul tău tuturor făpturilor, şi toată făptura 
îţi va răspunde: Dumnezeu m-a creat. Orice frumuseţe a unei 
opere de artă face lauda creatorului ei, şi admiraţia ta pentru 
Ziditorul cel mare va creşte, în măsura în care vei aprecia

8 Mt 28,20



faptele Lui. Vezi cerul, este cea mai mare lucrare a | J  
Dumnezeu. Vezi pământul, Dumnezeu l-a acoperit cu planJ 
fără de număr, cu seminţe variate la nesfârşit, El e cel Care I.a 
populat cu animale. Treci a doua oară cerul şi pământul, nimjJ 
să nu-ţi scape; vei auzi răspândindu-se în toate părţile lauda 
Creatorului; şi aceste frumuseţi de creaturi atât de diferite 
formează un concert armonios în cinstea Celui care le-a făcut, I 
Cine ne va putea lămuri nouă toată creaţia? Cine va spune 
minunile Lui? Cine va putea cânta cu vrednicie cerul, pământul, 
mările şi tot ceea ce ele cuprind? Acestea nu sunt totuşi decât 
creaturi văzute. Cine va cânta cu vrednicie pe îngeri, Tronuri, 
Stăpânii. Domnii, Puteri? Cine va putea lăuda cu vrednicie 
ceea ce este viu în noi, ce însufleţeşte trupul, care face 
mădularele noastre să se mişte, care lucrează asupra simţurilor 
noastre, care cuprinde atâtea lucruri în memorie, care ne face 
să deosebim prin înţelegere? Dacă limbajul omenesc ajunge 
atât de sărac atunci când este vorba de făpturile lui Dumnezeu, 
cum să laude pe Creatorul, afară de cazul când, din 1 ipsă de 
cuvinte, nu am recurs la strigăte de laudă? „Peste tot am căutat 
şi am jertfit Domnului, în templul Său,jertfa de laudă.” i

13. Putem da acestor cuvinte un alt sens care îmi pare 
mai în armonie cu continuarea psalmului. Spune interlocutorul 
că a fost înălţat pe piatra care este Hristos; că al său Cap, 
care iarăşi este Hristos, a fost ridicat deasupra vrăjmaşilor lui; 
vrea deci să ne facă să înţelegem că el însuşi, înălţat pe piatră, 
a fost şi ridicat, prin Capul său cel cinstit, înălţat deasupra | 
vrăjmaşilor lui, făcând aluzie la slava Bisericii cărcia prigonitorii 
săi au trebuit să-i lase biruinţa. Şi cum această biruinţă este 
convertirea întregului univers la credinţa în Iisus Hristos: „Am 
privit peste tot”, spune profetul, „şi am jertfit lui Dumnezeu, în 
templul Său, jertfa de binecuvântare”; adică, am lăudat credinţa
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lumii întregi, credinţa care înalţă capul meu deasupra 
prigonitorilor mei, şi în templul Domnului, sau mai curând în 
Biserica ce cuprinde lumea, L-am binecuvântat, cu o bucurie 
denedescris.

14. „Voi binecuvânta pe Domnul, în cinstea Lui cântări 
voi cânta” (v. 11). In linişte atunci, vom cânta Domnului fără 
de frică, şi fără de frică II vom binecuvânta, atunci când vom 
contempla frumuseţea Lui, când El ne va ocroti ca pe templul 
Său, şi când moartea, înghiţită întru biruinţa Lui, ne va izbăvi 
de stricăciune. Ce să spunem acum că am arătat bucuria pe 
care trebuie să o gustăm, când singura noastră rugăciune va fi 
ascultată? Ce să spunem acum? „Doamne, auzi glasul meu” 
(v. 12). Să suspinăm acum, acum să ne rugăm: pentru cel 
nenorocit nu există decât suspinul, pentru cel nevoiaş, decât 
rugăciunea. Rugăciunea va trece şi va face loc sărbătorii; 
suspinele vor trece şi vor face loc bucuriei. Acum deci, cât 
suntem în zilele cele rele, să nu încetăm a chema pe Domnul, 
a-I adresa singura rugăciune; să nu fie niciodată întreruptă 
rugăciunea aceasta, până la sfârşit; prin harul şi sub 
coordonarea ei, vom ajunge să-L contem plăm .,,Ascultă, 
Doamne, glasul meu care spre Tine strigă; miluieşte-mă, 
ascultă-mă” (v. 12). Este singura cerere, atât cât pot ţine 
chemarea ei, suspinele şi lacrimile ei, ea nu face decât o singură 
cerere. A pus capăt tuturor dorinţelor, nu-i rămâne decât aceea 
de a fi ascultat.

15. Vedeţi rugăciunea cu adevărat făcută de el: „Ţie a  zis 
inima mea: Faţa Ta am căutat” (v. 13). Este acelaşi sens pe 
care l-a arătat mai devreme: „Vreau să contemplu frumuseţea 
Domnului, inima mea a zis Tie: Faţa Ta am căutat.” Dacă ne 
punem bucuria noastră în a admira soarele acesta pământesc, 
inima noastră nu va spune: „Faţa Ta am căutat”. Ci mai degrabă
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Domnului in toate zilele vieţii lui. La fel esteţi cucei care, tn 
thţba lui Dumnezeu, nu şi-ar propune un ah scop  ţi nu s-ar 

teme. in mânia lui Dumnezeu, decât sfi piardă vreuna din 
bunltiţilc vremelnice pe care le-ar putea avea. Nu dc asta se 
teme cel ce vorbeşte aici. cici permite vrăjmaşilor lui „si-i 
mănânce trupul" (v. 3). Pentru cc se teme deci de mânia lui 
Dumnezeu? S i nu fie lipsit de ţinta iubirii lui. Ce a iubit el? 
F^i Ta. Dumnezeule. Ar privi-o ca pe un efect al mâniei divine, 
ca Domnul să-şi intoarci de la el faţa Sa: „Nu întoarce, întru 
mima Ta, faţa Ta de la robul Tiu", li putem răspunde: D e  ce 

i i  te temi că El seva întoarce de la tine întru mânia Sa? D a c i 

s-ar întorce intru mânia Sa de la tine, te-ai teme mai puţin de 

răzbunarea Lui; iar de cazi în mâinile furiei Lui, El o va lisa * 

asupra ta. Trebuie deci să-ţi doreşti ca El si se întoarci de la 
tine intru mânia Sa. Nu, rispunde el, căci ţtie ce îţi doreşte. 
Mânia lui Dumnezeu înseamnă pentru el a-i ascunde faţa.

Dar dacă Dumnezeu te făcea nemuritor în mijlocul acestor 
plăceri ţi bucurii voluptoase? Nu asta vreau, ne răspunde 
curatul prieten al lui Dumnezeu; tot ce nu este El, nu are nici o 
dulceaţă pentru mine. Departe de mine orice alt dar pe care 
Dumnezeu ar vrea să mi-1 facă pentru ca El însuşi s i  se 
diruiasci mie. „Nu întoarce faţa Ta de la robul Tău, întru 
mânia Ta."Câteodată Domnul se întoarce de la noi, însă firi

'literal: descărca
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mânie, mulţi îi zic: ..întoarce faţa Ta de către păcatele melc* 
(Ps 70, II). A-şi întoarce faţa Lui de la păcatele tale nu 
înseamnă a se întoarce de la tine întru mânia Lui. Să-şi întoarcă 
deci faţa Lui de la păcatele voastre, iar nu de la voi.

17. „Ajutorul meu fii, nu mă lăsa pe mine” (v. 15 ), căci 
sunt pe cale; Ţi-am cemt doar să locuiesc în casa Ta în toate 
zilele \ ieţii mele, să admir frumuseţile Tale şi să fiu ocrotit ca şi 
templul Tău. Asta este singura bunătate pe care o cer, iar eu 
sunt pe calea care duce la ea. Poate îmi vei spune: sileşte-te, 
mergi, Ţi-am dat liberul arbitru, ai voinţa ta; du-te pe cale, 
iubeşte pacea, caut-o; păzeşte-te să nu te rătăceşti pe drum10, 
să nu te opreşti pe cale, să nu priveşti înapoi; mergi cu 
îndrăzneală, că „acela se va mântui, care va răbda până la 
sfârşit” (Mt 19,22). Tu crezi că poţi merge cu liberul arbitru, 
nu-ţi face o părere prea bună despre tine; să te părăsească 
ajutorul Lui, şi nu va mai fi pentru tine decât slăbiciune pe 
drum, cădere, rătăcire, nemişcare. Spune-I Lui: adevărat 
Doamne că Tu mi-ai dăruit voinţă liberă şi că fară de Tine 
eforturile mele nu înseamnă nimic. „Ajutorul meu fii, nu mă 
lăsa: nu mă părăsi. Dumnezeule, mântuirea mea” (V. 15). Tu 
mă vei ajuta căci sunt lucrul mâinilor Tale; nu vei părăsi făpturile 
Tale.

18. „lată că maica mea şi tatăl meu m-au părăsit” (v. 16). 
Se face înaintea lui Dumnezeu mic copil şi îl alege pe El ca 
Tată, îl socoteşte drept mamă. Dumnezeu este tată fiindcă l-a 
creat, fiindcă îi cheamă la slujirea Lui, îl rânduieşte, îl conduce; 
este mamă, pentru că îl încălzeşte, îl hrăneşte, îl alăptează, îl 
poartă la sânul ei; „Tatăl meu şi maica mea m-au lăsat, dar 
Domnul m-a luat” să mă ducă şi să mă hrănească. Nişte părinţi 
ce trebuie să moară l-au născut; fii muritori au urmat acestor
10 Ps31,9

100



părinţi muritori; s-au născut pentru a le urma, după moartea 
părinţilor; însă Acela ce m-a făcut pe mine, nu va mai muri; iar 
eu, niciodată nu mă voi despărţi de El. „Tatăl meu şi maica 
mea m-au lăsat, dar Domnul m-a primit”

Afară de aceşti doi părinţi, bărbatul şi femeia care au fost 
pentru noi Adam şi Eva şi care ne-au dat o viaţă trupească, 
avem, sau mai degrabă am avut un alt Tată şi o altă Mamă. 
Diavolul, care este părintele acestui veac, era tatăl nostru atunci 
când eram în necredinţă; că spune Domnul celor necredincioşi: 
„Pe diavolul aveţi ca tată” (In 8 ,44). Dacă el este tatăl tuturor 
necredincioşilor care lucrează asupra fiilor rătăciţi", el va fi 
oare şi mamă?

Exista un oraş oarecare care se numeşte Babilon; el este 
cetatea fiilor pierzării, de la Răsărit la Apus; el stăpâneşte 
pământul. Ea este capitala a ceea ce voi numiţi Republică, pe 
care o vedeţi îmbătrânind zi de zi şi micşorându-se. Ea a fost 
mai întâi mama noastră, întru ea ne-am luat naşterea. Am 
cunoscut apoi un alt Tată şi am renunţat la diavol. Oare cum 
ar îndrăzni el să se apropie de cei pe care i-a primit un 
Dumnezeu Atotputernic? Cunoaştem o altă mamă, Ierusalimul 
cel ceresc sau S fan ta Biserică a cărei parte este încă în exil pe 
pământ; iar noi am părăsit Babilonul. „Tatăl meu şi maica mea 
m-au părăsit”: nu-mi mai fac nici un bine; iar când se părea 
că-mi făceau vreunul, Tu, Dumnezeul meu, îmi făceai, iar eu îl 
atribuiam lor.

19. Cine poate oare, dacă nu doar Dumnezeu, să facă în 
lumea aceasta de jos omului vreun bine? Nimeni nu-i poate 
lua nimic fară ordinul sau permisiunea lui Dumnezeu, care ni 
le-a dăruit pe toate. însă oamenii, în nebunia lor, să ţină bogăţiile 
diavolului pe care îl adoră şi adesea îşi spun în ei înşişi că le 
"Ef2,2
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csacocccsar Dumnezeu pentru viaţa veşnică, viaţă cu toţJI 
spirituală, dar că, pentru bunătăţile acestei vieţi, trebuieji 
cinstim celelalte puteri demonice. Oameni nebuni! Dgfif 
întâietate acestor bunătăţi care vă fac să cinstiţi pe demoJj

I căci. sau preferaţi cultul demonilor, sau dacă nu-1 iubiţi ntil 
Γmult, cel puţin Ia fel. Totuşi Dumnezeu nu poate suferi s&|! 

impfrţim jertfe intre altarul Său şi cel al demonilor. Lui Ii datoru l 
cea mai înaltă cinstire. Cum? îmi vei spune tu, nu sunt] 
trebuincioase pentru bunătăţile de pe pământ? Nicidecum 
Nu trebuie să ne fie frică nici măcar că ei ne fac rău? Nu ne | 
pot vătăma decât dacă Dumnezeu permite. Ei sunt mereu [ 
pregătiţi să ne facă rău, şi rugăciunile voastre nu vor înduioşa I 
dorinţa lor de nestrămutat de a ne face rău. Acesta este i 
caracerul distinctiv al răutăţii lor.

Jertfa pe care voi le-o veţi aduce nu poate atinge decât I 
pe Dumnezeu, care în dreapta lui răzbunare vă va da puterii! 
lor; neputincioşi în a vă face rău, dacă Dumnezeu nu le-ar fi [ 
fost favorabil, vor face din voi jucăria răutăţii lor, pentru că j 
L-aţi supărat pe El. Pentru a vă arăta, vouă, celor ce aveţi | 
aceste gânduri căjertfa voastră către demoni este inutilă, chiar I 
şi pentru bunurile vremelnice, nu a existat dare niciodată un 
naufragiu al unui adorator al lui Neptun? Şi niciunul dintre cei l 
care îl necinstesc nu a ajuns în port? Toate mamele c a re ţi 
invocă pe Iunona câştigă o naştere fericită? înţelegeţi prin \ 
acestea, fraţii mei preaiubiţi, cât de mare este nebunia oamenilat j 
ce voiesc să cinstească pe demoni pentru a obţine bunuri 
vremelnice. Dacă trebuie să-i adoram pe ei să obţinem aceste 
bunătăţi, numai adoratorii lor ar trebui să posede marile averi.! 
Şi chiar când ar fi aşa, ar trebui să lăsăm deoparte asemenef |  
daruri, pentru a face lui Dumnezeu singura rugăciune. Ci, mai f 
mult, numai Dumnezeu poate dărui aceste bunătăţi, şi a-i adora 1
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pe demoni, înseamnă a-L supăra pe EL
înapoi deci tată şi mamă a noastră; înapoi satană; înapoi 

cetate a Babilonului! Trăiască Domnul care ne primeşte să ne 
mângâie prin bunătăţile vremelnice şi să ne facă fericiţi prin 
cele ale veşniciei! „Tatăl meu şi maica mea m-au lăsat, dar 
Domnul m-a primit.”

20. lată-ne deci primiţi de Domnul, după ce am fugit din 
Babilon şi de demonul care îl conduce; căci diavolul este acela 
care conduce pe cei necredincioşi, care este căpetenia lumii, 
print al întunericului. Al cărui întuneric, spuneţi voi? Al 
păcătoşilor, al necredincioşilor. Iar Apostolul zice celor care 
au îmbrăţişat credinţa: „Altădată eraţi întuneric, acum sunteţi 
lumină în Iisus Hristos” (Ef 5 ,8 ). Acum, că Dumnezeu ne-a 
primit, ce trebuie să zicem? „Doamne, pune-mi mie lege pe 
care să o împlinesc în calea Ta.” Cutezi să ceri lege lui 
Dumnezeu? Şi dacă Dumnezeu îţi răspundea: vei împlini Tu 
legea aceasta? O vei respecta dacă Ţi-o dau? Njli ar mai 
îndrăzni să o ceară, dacă nu îi spunea mai întâi: Domnul te-a 
primit Nu ar mai fi cerut-o dacă nu îi spunea mai întâi: vino în 
ajutorul meu.

De eşti Tu sprijinitorul meu, dacă Tu mă primeşti, „dă-mi 
mie lege Doamne, să o împlinesc în calea Ta”. Pune-mi mie 
lege în Hristosul Tău. Căci însăşi calea ne-a vorbit nouă şi ne-a 
spus: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa” (In 14,6). Legea în 
Hristos este o lege a milostivirii. El este înţelepciunea despre 
care s-a scris: „Are pe limba ei legea îndurării” (Prov 31,26). 
De sunteţi vinovaţi de încălcarea acestei legi, mărturisiţi-vă, şi 
veţi câştiga iertarea de la Cel ce şi-a vărsat pentru voi sângele 
Său. Numai aveţi grijă să nu abandonaţi drumul, şi spuneţi 
Lui: „Ocrotitorul meu fii, şi du-mă în calea dreptăţii Tale, din 
pricina vrăjmaşilor mei” (v. 17). Lege pune mie, dar nu mă
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lipsi dc mila Ta. într-un alt psalm profetul a zis: „Cei ce v~a 
da; legea, vă va dărui şi milostivirea”(Ps 83,8). Deci, cuvintele; 
„Pune mie lege, Doamne, să o împlinesc în calea Ta”, privesc 
porunca. Ce ne arată milostivirea Lui? „Indreptează-mă, spune 
profetul, în calea cea bună, din pricina viăjmaşilor mei.” :

21. ..Nu mă da pe mine voinţei prigonitorilor mei” (v. 18); 
adică, nu lăsa să consimt voinţei lor. Că, dacă eşti unit suflet şi 
voinţă cehii ce te prigoneşte, nu trupul tău îl mănâncă, într-un 
oarecare fel, ci sufletul tău, prin perversitatea pe care ţi-o 
insuflă. „Nu mă lăsa voinţei prigonitorilor mei.” Lasă-mă în 
mâinile lor dacă vrei. Aceasta era rugăciunea pe care o făceau 
mucenicii, iar El i-a lăsat în mâinile prigonitorilor lor. Insă ce 
le-a lăsat lor? Trupul numai. Şi aceasta este scris în cartea lui 
Iov: „Pământul a fost dat în mâinile necredincioşilor” (Iov 9, 
24), adică trupul e în mâinile prigonitorilor. „Nu mă da”, nu 
trupul meu, ci pe mine. Eu, sufletul, îţi vorbesc; eu, duhul. Nu 
îţi zic: nu da trupul meu în mâinile prigonitorilor, ci: „Nu mă da 
voinţei prigonitorilormei”. Cum s-au lăsat oare oamenii voinţei 
celor care îi prigonesc? „Martori mincinoşi s-au ridicat 
împotriva mea.” Mai întâi prin aceea că sunt martori mincinoşi, 
că îngrămădesc acuzaţii contra mea şi mă sfâşie prin mulţime 
de ocări; dacă Tu mă laşi voinţei lor, voi minţi şi eu la rândul 
meu, voi ajunge complicele lor şi, fără să iau parte la adevărul 
Tău, mă voi alătura minciunilor lor împotriva Ta. „Martori 
mincinoşi s-au ridicat împotriva mea, şi nedreptatea a minţit 
sieşi” (v. 18). Ei înşişi, iar nu mie. Ea să fie victima propriei 
minciuni, nu eu. De mă dai voinţei prigonitorilor mei, adică, 
de mă alătur planului lor, fărădelegea nu va mai minţi doar 
pentru ea însăşi, ci şi pentru mine; să-şi dezlănţuie împotrivă 
toată mânia lor şi să se străduiască să-mi împiedice drumul, 
numai Tu să nu mă laşi voinţei lor, iar eu să nu îmbrăţişez
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planurile lor perverse, voi sta atunci tare, voi rămâne întru 
adevăr, iar minciunile nedreptăţii se vor întoarce împotriva ei, 
şi nu a mea.

22. După atâtea pericole, atâtea osteneli, atâtea capcane, 
copleşit de ocările prigonitorilor, gâfâind, extenuat, însă mereu 
tare şi plin de nădejde în Acela care l-a primit, care-1 sprijină, 
care îl însoţeşte, care îl ocârmuieşte, profetul revine la singura 
lui cerere; a parcurs cu ochii toate făpturile tresărind de bucurie, 
a suspinat sub greutatea ostenelilor, la sfârşit oftează şi strigă: 
„Cred că voi vedea bunătăţile Domnului în pământul celor vii” 
(v. 19).

O, bunătăţi ale Dumnezeului meu, cât sunteţi de dulci! 
Bunătăţi nestricăcioase, fară pereche, veşnice, bunătăţi 
netrecătoare! Când voi vedea oare bunătăţile lui Dumnezeu? 
Cred că vă voi vedea, dar nu pe pământ unde murim. „Cred 
că voi vedea bunătăţile Domnului în pământul celor vii.” Acesta 
îi este cuvântul când suspină, când este împovărat, cuvânţul 
lui în mijlocul curselor fară de număr; şi nădăjduieşte totul de 
la bunătatea Aceluiaşi Dumnezeu căruia i-a zis: „Pune-mi mie, 
Doamne, lege”.

23. Şi ce îi spune Cel care i-a dat legea? Să ascultăm 
glasul Domnului, glas de încurajare şi mângâiere carc ne vine 
de sus. Să auzim glasul Celui ce ne ţine loc de tată şi de mamă, 
care ne-au părăsit. Să ascultăm, căci El însuşi a ascultat 
suspinele noastre, a înţeles plânsul nostru, a luat în seamă 
dorinţele noastre, şi singura răgăciune pe care i-o facem, a 
bine primit singura noastră cerere, prin mijlocirea lui Iisus 
Hristos, Apărătorul nostru; şi, atâta vreme cât va dura 
petrecerea noastră în această viaţă, ce depărtează de la noi 
făgăduinţele Sale, fară a ne lipsi totuşi de ele, ne repetă: 
„Aşteaptă pe Domnul". întru El nu vei aştepta un Dumnezeu
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a o n ,  un Dumnezeu ce greşeşte, un Dumnezeu caresâ nu I 
potfft ce a  vi dăruiască. Cel Atotputernic v-a făgăduit, 
C'aie este prin excelenţă credincios, care este însuşi Adevătnl 
„Aşteaptă pe DofnnuJ şi întâreşte-te.” Nu te lăsa abătut să nu 

_|tîi cu ca cărora le este spus: „Nenorocire celor care şi-au 
pacidM <Monucia~(Eccl 2.16). Aşteaptă pe Domnul, astao 
yxac tuturor oamenilor, deşi nu vorbeşte decât unuia singur: 

De fapt. nu suntem decât unul singur in Iisus Hristos, 
suntem Trapul lui Hristos, cei ce nu avem decât o singuri 
voinţă, nu alcătuim decât o singură dorinţă, care suspinăm ii 
zilele acestea ale tristeţii, care credem să vedem bunătăţile 
Domnului in pământul odor vii. Nouă tuturor celor ce suntem 
una in Iisus Hristos ne-a zis: „Aşteaptă pe Domnul, munceşte 
cu curaj, întăreşte sufletul tău şi aşteaptă pe Domnul.” Ce 
poate însemna asta, dacă nu repetarea a ceea ce aţi auzit? 
„Aşteaptă pe Domnul, întăreşte inima ta.” Aceluia care i-a 
lipsii nădejdea, este slab, un om fară vigoare. Bărbaţii să 
asculte acest cuvânt, femeile să-l înţeleagă şi ele, că bărbatul 
şi femeia una sunt în Iisus Hristos, care este un singur om. 
Dar nu mai este nici bărbat nici femeie, acela care trăieşte in 
Iisus Hristos15. „Aşteaptă pe Domnul, întăreşte inima ta şi 
aşteaptă pe Domnul" Numai prin nădejde vei avea pe Domnul, 
vei avea pe Acela pe care îl vei fi aşteptat. Eşti liber să-ţi 
formezi alte dorinţe, dacă tu găseşti o ţintă mai mare, mai 
vrednică, mai plăcută.

'-'Gal 3,28
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Comentariu Ca TsaCmuC 
aC XXVlI-Cea 

învierea  Cui tfristos
1. Interlocutorul acestui psalm este Mijlocitorul, al cărui 

braţ a fost puternic în lupta patimilor Lui. Nenorocirea pe 
care El pare a o chema peste vrăjmaşii Săi nu sunt atât 
blestemele, cât prevestirea pedepsei lor: aşa cum în 
Evanghelie, dacă El vorbeşte despre cetăţile care au văzut 
minunile Lui fără a crede în El1, prezice nenorocirea careîi 
ameninţă, cu mult mai mult decât îi loveşte cu anatema.

2. „Spre Tine se ridică strigătele Mele Doamne, nu lua de 
la Mine cuvântul Tău, Dumnezeule” (v. 1). Spre Tine strig, 
Doamne Dumnezeule, nu despărţi întru Mine Cuvântul Tău 
de omenitatea cu care sunt îmbrăcat. „De iei vreodată de la 
Mine Cuvântul Tău, voi fi asemenea celor ce merg în mormânt.” 
Unirea Cuvântului Tău veşnic cu M ine face să nu Mă asemăn 
celorlalţi oameni, care se nasc în adâncile mizerii ale acestui 
veac, unde nu se mai cunoaşte Cuvântul Tău ca şi cum ai 
păstra tăcerea. „Ascultă, Dumnezeule, glasul rugăciunilor 
Mele, când strig către Tine şi ridic mâinile Mele la templul 
Tău cel sfânt” (v. 2): când sunt pironit pe cruce, pentru 
mântuirea celor ce vor deveni templul Tău cel sfânt crezând 
intru Tine.



v

λ  ..N u înfrunta sufletul Meu cu cei păcătoşi, nu mă pieiţfc 
pe M ine împreunăcu cei ce săvârşesc fărădelegea, cu cei ce au 
cminte de pacepentm aproapele lor” (v. 3-4): cuce i ce-Mi 
a c  „Noi ştim învăţătorulecă de la Dumnezeu vii1, dar cele 
rele sunt în inimile lor", iar inima lor nu este deschisă decât 
landurilor perverse.

4. „Dă-le lor după faptele lor.” Este drept să le dai după 
faptele lor „Pedepseşte-i după vicleşugul scopurilor lor”. Căci 
căutândlăulnupotaflabinele. „Dă-ledupă faptele mâinilor 
lor"(v. 6). Măcar că faptele lor slujesc mântuirii celorlalţi, dă-le 
lor totuşi ceea ce este vrednic faptelor pe care le gândesc. 
„Răsplăteşte-le ce merită.” Deoarece, în locul adevărului pe 
care îl ascultau, nu au vrut să spună decât m inciuna, să fie 
înşelaţi de propriile lor minciuni.

5. „Şi nu au înţeles lucrurile Domnului” (v. 7). Cum ştim 
c i s-au înşelat pe ei înşişi? „Că nu au înţeles lucrurile 
Domnului.” Este cea dintâi pedeapsă a lor. Mintea lor perversă 
s-a alipit omului în Iisus Hristos şi nu au cunoscut că El era 
Dumnezeu, nici în ce scop al Tatălui s-a îmbrăcat în trupul 
nostru. „Nici faptele mâinilor Lui.” Fapte atât de evidente, 
care se împlineau sub ochii lor, nu i-au putut clătina. „Ii vei 
nimici Doamne şi niciodată nu-i vei zidi.” Să nu-Mi poată face 
rău şi să nu reuşească în planurile lor împotriva Bisericii Mele.

6. „Binecuvântat fie Domnul, care a ascultat glasul 
rugăciunii Mele" (v. 8).

7. „Domnul este sprijinul şi tăria Mea.” (v. 9). Domnul M-a 
întărit in chinurile Mele şi Mă sprijină dăruindu-Mi nemurirea 
şi învierea., jn  El a nădăjduit inima Mea, şi şi-a obţinut ajutoiul: 
„Şi trupul Meu a înflorit.” Aînviat. „Din tot sufletul M eu îl voi 
binecuvânta.” Şi cei care cred în Mine vor binecuvânta pe 

'  In 3,2
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Domnul, nu prin teamă, ca sub lege, ci cu voinţă liberă 
conformându-se legii; şi cum  Eu sunt întru ei, Eu voi 
binecuvânta pe Domnul.

8. „Domnul este tăria poporului Său” (v. 11). Nu a 
poporului ce nu cunoaşte dreptatea lui Dumnezeu şi care se 
sileşte să o stabilească pe a sa3, ci a  poporului ce nu crede 
propriei sale puteri; că Domnul este sprijinul poporului Său în 
lupta cu diavolul, în greutăţile acestei vieţi. „El este apărător 
celor pe care Hristosul Său i-a mântuit.” Aşa încât, după ce 
şi-a mântuit poporul prin Hristosul Său şi şi-a păstrat curajul 
în lupte, va pune o pace fără de sfăşit.

9. „Mântuieşte Doamne, poporul Tău şi binecuvintează 
moştenirea Ta.” (v. 12).A înflorittrupulM eu,şi Eu îţi aduc 
rugăciunea Mea; căci Tu Mi-ai zis: „Cere de la Mine şi îţi voi 
da neamurile de moştenire” (Ps 2 ,8 ). M ântuieşte poporul 
Tău, binecuvintează moştenirea Ta, fiindcă tot ce este al Meu 
îţi aparţine Ţie4. „Paşte-i pe ei, înalţă-i în slavă pentru veşnicie.” 
Paşte-i în viaţa aceasta, şi de aici de pe pământ, ridică-i la 
viaţa cea veşnică.



Comentariu Ca jtsaCmuC 
a( XXVlII-Cea 

fe r ic a  şi vestirea TvangfieCiei

1. Psalm în cinstea Mijlocitorului, mâinii celei puternice, 
spre desăvârşirea Bisericii Sale în lumea aceasta pământească, 
încarc zilnic trebuie să poarte război diavolului.

2. Profetul vorbeşte: „Aduceţi, fii ai lui Dumnezeu, aduceţi 
Domnului mieii oih*’’(v. I). Aduceţi-vă pe voi înşivă Domnului, 
vai pe care Apostolii, aceste căpetenii ale turmei, v-au născut 
prin Evanghelie. „Daţi Domnului cinste şi slavă." Faptele 
voastre sa fie pentru Dumnezeu slavă şi laudă. „Daţi slavă 
numelui Domnului.’’Cântaţi în lumea întreagă slava Lui. „Cinstiţi 
pe Domnul înaintea slavei locaşului Său” (v. 2). Cinstiţi pe 
Domnul în inimile voastre sfinţite şi mărite. Căci Voi înşivă 
sunteţi împărăţia şi locaşul Lui cel sfânt.

3. „Glasul Domnului peste ape” (v. 3). Glasul lui Hristos 
deasupra popoarelor „Domnul a tunat întru măreţia Lui.” Din 
mijlocul norului trupului Său, Domnul ne-a predicat pocăinţa 
cu glas înfricoşător şi măreţ. „Cel veşnic peste ape mari”, 
Domnul Iisus a făcut să se audă glasul Său peste popoare, pe 
care le-a îngheţat de frică; le-a întors la legea Lui şi a voit să 
locuiască întru ei.

4. „Glasul Domnului plin de putere.” (v. 4). Glasul 
Domnului este în ei deja şi le-a dăruitputere. „Glasul Domnului 
plin de slavă.” Glasul Domnului lucrează în ei lucruri mari.
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5. „Glasul Domnului ce sfărâmă cedri” (v. 5). Glasul 
Domnului sfărâmă inima celor mândri şi îi smereşte. „Domnul 
sfărâmă cedrii Libanului.” Domnul va sfărâma prin pocăinţă 
pe cei ce se socotesc de o cinste cu totul pământească, îi va 
înfhinta alegâng pe cei pe care lumea îi dispreţuieşte1, pentru 
a face si strălucească în ei puterea divină.

6. „îi va sfărâma, ca pe viţelul Libanului” (v. 6 ). Va smeri 
mândria lor înaltă, îi va nimici să se smerească precum acela 
care, asemenea unui viţel, a fost dus la măcelărie de cei mari 
ai lumii. Căci „căpeteniile şi cei mari ai lumii s-au ridicat şi au 
conspirat împotriva Domnului şi a Hristosului Său. Iar cel iubit 
ca puiul de rinocer.”. El, cel mult iubit, Fiul unic al Tatălui, s-a 
dezbrăcat de cinstea Sa; s-a făcut om asemenea fiilor iudei lor 
care nu au cunoscut dreptatea lui Dumnezeu2 şi care se lăudau 
cu mândrie pentru propria lor dreptate, ca şi cum ar fi singura 
dreptate.

7. „Glasul Domnului ce împarte para focului” (v. 7). Glasul 
Domnului ce deschide trecerea celor ce II prigonesc pe El cu 
cea mai cumplită ură şi nu primeşte nici o atingere, sau care 
aruncă divizare printre cei mai înverşunaţi duşmani ai Săi; El 
spune unora: „Nu este oare Hristos?”; iar celorlalţi: „Nu, ci 
amăgeşte poporul” (In 7,12). Aruncă astfel diviziunea în 
mulţimea fără de minte, îi aduce pe unii să-L iubească, şi lasă 
pe ceilalţi propriei lor viclenii.

8.„Glasul Domnului ce cutremură pustiul” (v. 8). Glasul 
Domnului ce cutremură, să aducă la credinţă neamurile ce 
odinioară nu aveau nici speranţă, nici Dumnezeu în viaţa 
aceasta3, şi acolo unde nici un om nu locuia, adică nici un

' I Cor 1,28 
!Rom 10,3
1 Ef2,12
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profit nici ur \estitor al cuvântului lui Dumnezeu. „Şj Vi 
cutremura pustiul Cadeşului "Atunci va pune in ev idem 
cuvântul cel sfânt al Scripturilor Sale, lăsat iudeilor carenilj, 
mţefcgcau -

9. „Glasul Domnului ce desăvârşeşte ceibii” (v. 9). Glasul 
Don inului aduce la desăvârşire mai întâi pe cei ce ştiu să reziste 
;! si biimisd limbile înveninate., jntr-o zi îi va pune în pădure." 
Le va descoperi profunzimile Cărţilor Sfinte, umbrele tainelor 
d  p a d  in libertate „Şi fiecare îl va slăvi in templul Său."Şi. 
in Biserica Lui, oricine este născut din nou întru nădejdea cea 
veşnică, binecuvintează pe Domnul după darul primit de la 
Duhul Sfânt.

10. „Domnul locuieşte potopul" (v. 10). Domnul locuicştc 
mai întâi marile ape ale acestei lumi, în persoana sfinţilor, pc 
can: ii păzeşte in Biserica Sa ca intr-o ană4. „Va şedea Domnul 
si impărăţească în veci.” Apoi va şedea pentru a împăraţi 
veşnic în cci aleşi ai Săi.

11. .Domnul dăruieşte tărie poporului Său” (v. 11). Pentru 
că Domnul trebuie să întărească pe poporul Său în lupta 
împotriva vijeliilor şi furtunilor acestei lumi, căci nui-a făgădui! 
pace aici pe pământ „Va binecuvânta Domnul pe poporul 
Său în pace.” Acelaşi Dumnezeu, care îşi va binecuvânta 
poporul, ii va da în El însuşi pacea; că a zis: „Pacea Mea o 
dau vouă. pacea Mea o las vouă” (In 14,27).

4 Gen cap. 7



frimuC Comentariu Ca TsaCmuC 
aC XXIX-Cea 

Hiserica

1. Pentru sfârşit. Cântec de veselie al învierii, care a reînnoit 
nu doar Trupul lui lisus Hristos, ci întreaga Biserică, şi-a 
schimbat-o în trup nemuritor. In psalmul precedent, cortul pe 
care trebuie să-l locuim in timpul războiului s-a terminat; acum 
trebuie să facem sfinţirea acestui templu, ce trebuie să-l locuim 
în pacea cea veşnica.

2. Aici vorbeşte Hristos în integritatea Sa: „Te voi înălţa 
Doamne, că m-ai ridicat” (v. 1). Măreţia Ta voi cânta pentru 
ci m-ai ocrotit. „Şi că nu ai veselit pe vrăjmaşii mei de 
nimicirea mea.” Nu ai lăsat ca cei care, de atâtea ori în toată 
lumea, au căutat să mă strivească sub greutatea prigoanelor, 
să se bucure de mine.

3. „Doamne, Dumnezeul meu, către Tine am strigat şi m-ai 
vindecat” (v. 2). Te-am chemat. Doamne Dumnezeul meu, şi 
nu mai sunt îngreuiat de un trup ţintă a morţii sau a bolii.

4. „Ai scos, Doamne, sufletul meu din mormânt, m-ai 
despărţit de cei ce se coboară în groapa” (v. 3). M-ai izbăvit 
de adânca orbire şi de străfundurile unui trup stricăcios.

5. „Sfinţi ai Domnului, cântaţi laudele Lui” (v. 4). Aici 
profetul vede în viitor ceea ce vesteşte, şi strigă cu bucurie: 
„Cântaţi laudele Lui, sfinţi ai Domnului, şi mărturisiţi pomenirea
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sfin{eniri Lui”. Şi mărturisiţi ci nu a uitat sfinţenia pe cane v-, 
dfcuie-o: cu «oaie că timpul ce desparte sfinţirea răsplătirii f»; 
lung dorinfelar voastre.

& „Mâniatui aduce răzbunarea” (v. 5). A răzbunat asupn 
voastră cel dintâi păcat pe care voi îl ispăşiţi prin moarte. I 
„Dar via|ă dăruieşte voinţa Lui.” Viaţa cea veşnică, la cate nn 
puteaţi ajunge prin propriile voastre puteri, v-a dăruit-o El, I 
printr-un act de bunăvoinţă. „în lacrimi se va scurge seara." I 
Seara a început atunci când lumina înţelepciunii s-a stins in 
omul cel păcătos, iar el a fost osândit la moarte; din seara 
aceasta fatală, trebuie să curgă lacrimi, atâta timp cât poporul 
lui Dumnezeu va aştepta, în osteneli şi încercări, ziua Domnului 
„Dimineaţa ne vom veseli.” Va aştepta până de dimineaţă, 
când va tresări de bucuria învierii viitoare, pe care ne-o vesteşte, 
ca o floare de dimineaţă, învierea lui Hristos.

7. „h zilele bogăţiei mele am zis; nu voi fi clătinat" (v. 6).
Iar eu, poporul care vorbea la început, în zilele bogăţiei mele, 
şi atunci când nu simţeam lipsa, zis-am: nu voi fi clătinat.

8. „Intru bunătatea Ta, Doamne, cu fericire m-ai întărit"
(v. 7). Dar am înţeles, Doamne, că bogăţia aceasta din 
bunătatea Ta îmi venea iar nu de la mine, atunci când „ai întors 
de la mine faţa Ta, iar eu am căzut în necaz”, căci păcatele 
mele Te-au făcut să-Ţi întorci de la mine faţa Ta, iar eu am 
căzut în necaz, când s-a stins lumina Ta pentru ochii mei.

9. „Către Tine voi striga, Doamne, pe Tine Te voi ruga, 
Dumnezeule” (v. 8). Când îmi aduc aminte de zilele mele de 
necaz şi de mizerie şi mă cred încă cuprins de ele, aştept atunci 
glasul Celui dintâi născut al Tău, a Celui ce-mi este Cap şi 
care trebuie să moară pentru mine, şi care strigă: „Pe Tine Te 
chem Doamne; pe Tine Te voi ruga. Dumnezeule!”

10. „Mai este oare nevoie să vărs sângele meu, daci
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trebuie să merg întru stricăciune? Putea-va oare ţărâna să Te 
slăvească pe Tine?” (v. 9) Dacă nu înviez cât de curând, dacă 
tropul meu este pradă stricăciunii, „Vei scoate oare laudă din 
ţărână”, sau din această ceată de necredincioşi pe care trebuie 
învierea Mea să-i îndrepteze? „Sau va putea vesti adevărul 
Tău?” Adică, vor putea ei să vestească celorlalţi adevărul 
mântuirii?

11. „M-a ascultat Domnul şi m-a miluit; sprijinitorul meu 
El a fost” (v, 10.) Nu a lăsat pe cel cuvios al Său să devină 
pradă stricăciunii1.

12. „întristarea mea ai prefăcut-o în bucurie” (v. 11). Iar 
eu, Biserica Ta, care am primit pe Cel dintâi născutdin morţi, 
cânt sfinţirea casei Tale: „Ai schimbat întristarea mea întru 
bucurie; ai rupt sacul2 meu ca să mă îmbraci întru veselie”. Ai 
depărtat vălul păcatelor mele şi întristarea morţii mele; iar slava 
mea să cânte laudele Tale, şi nu umilinţa mea, că m-ai scos 
din înjosire, şi conştiinţa păcatului meu, frica de moarte şi de 
judecată să nu mai străpungă inima mea. „Doamne, Dumnezeul 
meu, pe Tine în veci Te voi binecuvânta” (v. 12). Asta este 
lauda mea, E)umnezeule, de a mărturisi cu glas înalt lauda Ta, 
că nu este întru mine nimic de la mine însumi, şi că tot binele 
de la Tine vine, Dumnezeule, care eşti totul întru toate3.



Λ Γ  doiCea Comentariu Ca TsaCmui 
aC XXIX-Cea 

SCava creştiniCor după v ia ţa  
aceasta

1. Cu siguranţă am cântat: „Te voi înălţa Doamne, că m-ai 
ridicat, şi nuai dat vrăjmaşilor mei bucuria nimicirii mele” (v. 
1). Dacă Sfintele Scripturi ne-au făcut să ne cunoaştem 
vrăjmaşii, înţelegem adevărul acestei cântări, dar dacă 
prudenţa trupului ne-a aruncat in iluzie să nu mai ştim împotriva 
cui trebuie să luptăm', vom afla, dintru începutul psalmului, o 
greutate de nerezolvat pentru noi. Ale cui credem noi că sunt 
aceste cântări de mulţumire, acest glas ce binecuvintează pe 
Dumnezeu întru bucuria sa şi care strigă: „Te voi înălţa Doamne, 
că m-ai ridicat, şi nu ai dat vrăjmaşilor mei bucuria nimicirii 
mele?"

Să socotim mai întâi că Domnul Nostru care, în umanitatea 
cu care a binevoit să se îmbrace, a putut să-şi însuşească 
cuvintele profetului. A deveni om, înseamnă a lua neputinţele 
noastre, şi, ajuns neputincios, trebuia să se roage. Citind 
Evanghelia, tocmai am văzut că s-a despărţit de ucenicii Lui 
pentru a merge în pustie, unde ei mergeau, 11 căutau şi II găseau. 
Stând deoparte, se ruga, iar ucenicii găsindu-1 îi spuneau: „Te 
caută oamenii. Să mergem să predicăm, a răspuns El, în alte 
' E f 6 , t 2
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locuri. în alte cetăţi; căci pentru aceasta am venit" (Mc 1, 
35-38). Dacă nu luăm în seamă pe Domnul Nostru decât 
întru divinitatea Sa, cine este Cel care se roagă? Cui adresează 
El mgăciunea Sa? De ce se roagă? Se roagă oare Dumnezeu? 
Se roagă Celui ce îi este egal? Ce motiv pentru a se ruga poate 
avea Cel ce este mereu fericit, atotputernic, netrecător şi veşnic, 
împreună veşnic Tatălui? Dacă ascultăm glasul tunetului, care a 
făcut pe loan, ca dintr-un nor, să spună: „La început era 
Cuvântul, şi Cuvântul era la Dumnezeu, şi Dumnezeu era 
Cuvântul. Era dintru început cu Dumnezeu, toate prin El au fost 
făcute, şi nimic din ce s-a făcut, nu s-a făcut fără El, în El era 
viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor, şi lumina a strălucit în 
întuneric, iar întunericul nu a cuprins-o pe ea” (In 1,1-5),până 
aici nu aflăm nici rugăciune, nici motiv de rugăciune, nici vreo 
ocazie, nici dorinţă de rugăciune; însă atunci când mai jos e 
spus: „Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit printre noi” (In 1, 
14): aveţi un Dumnezeu pe care trebuie să-L rugaţi, şi un Om 
ce se va ruga pentru voi.

Căci Apostolul avea acest cuvânt după învierea Domnului 
Nostru Iisus Hristos: ,Λ  şezut de-a dreapta lui Dumnezeu, spune 
el, şi mijloceşte pentru noi” (Rom 8,34). De ce să mijlocească 
pentru noi? Că a binevoit să se facă Mijlocitorul nostru. Ce 
înseamnă a fi mijlocitor între Dumnezeu şi oameni? Nu spun 
intre Tatăl Său şi oameni, ci între Dumnezeu şi oameni2. Ce este 
Dumnezeu? Este Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt Ce sunt oamenii? 
Nişte păcătoşi, necredincioşi, nişte sărmani muritori. între Sfânta 
Treime deci, şi oamenii neputincioşi şi păcătoşi, un Om s-a făcut 
mediator, Om nevinovat, este adevărat, şi totuşi neputincios: ca 
întru nevinovăţa Lui, El să poată să vă apropie de Dumnezeu, şi 
întru neputinţa Lui, să poată să vă apropie între voi.

MTim2,5
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1
Aş» Cuvântul s-a făcut trup, sau Cuvântul s-a făcut om, a 

de\ enit mijlocitor între Dumnezeu şi oameni. Sub numele de 
trup înţelegem pe oameni. De aici cuvântul: „Tot trupul va 
\ cdea mântuirea lui Dumnezeu” (Lc 3,6). Tot trupul, adică 
toţi oamenii. Şi mai spune Apostolul: „Nu avem de luptat 
împotriva trupului şi a sângelui”, adică împotriva oamenilor, 
„ci împotriva Stăpâniilor, Puterilor, Căpeteniilor acestei lumi 
şi a întunericului” (Ef 6,12), despre care, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, vom vorbi mai târziu. Căci distincţia aceasta ne 
este necesară pentru înţelegerea psalmului pe care am început 
să vi-1 lămuresc întru numele Domnului. Am citat totuşi astăzi 
exemplele acestea, ca voi să ştiţi că trupul desemnează pe toţi 
oamenii, şi că a spune: „Cuvântul s-a făcut trup”, înseamnă 
pentru voi: Cuvântul s-a făcut om.

2. Nu fără motivam făcut aceste remarci. Voi trebuie să 
ştiţi, fraţilor, că altădată erau oarecare eretici numiţi 
apolinarişti3, şi poate mai sunt şi astăzi câte unii. Mulţi dintre 
ei au greşit vorbind despre umanitatea cu care înţelepciune a 
lui Dumnezeu s-a îmbrăcat, pentru a locui întru ea personal, 
nu numai ca în ceilalţi oameni, ci după cuvântul profetului:

' Apolinarie s-a născut către 310 în Laodiceea, la sud de Antiohia, 
unde tatăl său era profesor de gramatică. După ce a făcut studii 
strălucite, a învăţat şi el retorica, întrecând pe tatăl său în ştiinţă şi 
prin spiritul său pătrunzător, îndeplinind foarte curând funcţia de 
lector. Către 360, partidul niceean din Laodiceea l-a ales episcop. 
Combătând diofizismul lui Diodor din Tars, spunea că H ristos este 
radical deosebit de noi, neavând un suflet omenesc. Cuvântul nu s-a 
făcut om, ci a fost încarnat în sensul literal al cuvântului. Trupul lui 
lisus este acela care ne-a mântuit. Suspect de erezie din  373, a fost 
condamnat în 377 de Papa Damasius şi apoi de  S inodu l din 
Constantinopol în 381, precum şi la diverse sinoade locale: Sinodul 
de la Alexandria din 362 şi cele de Ia Roma din 374 şi 380. A murit în 
390. Multe dintre scrierile lui Apolinarie s-au pierdut.
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Domnul Dumnezeul vostru, v-a pecetluit cu untedelemnul 
bucuriei, El vă ridică peste toţi cei care trebuie să-l împartă cu 
voi” (Ps 44 ,8 ), adică cu ungere mai mare decât a celorlalţi 
oameni: de teamă să nu ajungem să credem că ungerea lui 
Hristos se aseamănă celorlalţi oameni, celorlalţi drepţi, 
patriarhi, profeţi, apostoli, mucenici şi a tot ce a dat mai mare 
neamul omenesc. Nici un alt om nu a fost mai mare ca loan 
Botezătorul, şi dintre fii oamenilor niciunul nu l-a depăşit.4 De 
căutaţi care a fost mătreţia lui, ajunge să spunem că el este 
loan Botezătorul. Dar cine era Acela căruia loan nu se găsea 
vrednic să-i dezlege încălţăminteie5, dacă nu Cel mai mare 
dintre toţi oamenii? Intru chiar umanitatea Lui, avea mai multă 
măreţie decât toţi ceilalţi oameni. Ca Dumnezeu, în divinitatea 
Lui, ca şi Cuvânt ce era dintru început, Cuvânt care era în 
Dumnezeu, care era Dumnezeu, este egal Tatălui, şi mult 
deasupra tuturor făpturilor. Dar noi vorbim aici despre 
umanitatea Lui. Unii dintre voi, fraţilor, vor crede poate că 
Omul acesta, cu care înţelepciunea divină a binevoit sa se 
îmbrace, era egal restului oamenilor.

In trupul omenesc, e o mare deosebire între cap şi celelalte 
mădulare, cu toate că membrele nu alcătuiesc cu adevărat 
decât un singur şi acelaşi trup, totuşi capul este mult superior 
restului membrelor. In toate celelalte nu aveţi simţ decât prin 
pipăit; ele simt atingând, dar prin cap auziţi, vedeţi, mirosiţi, 
gustaţi, pipăiţi. Dacă aceasta este superioritatea capului asupra 
celorlalte mădulare, care va fi oare superioritatea Celui ce 
este Capul Bisericii, sau a Omului pe care Dumnezeu a voit 
să-L pună Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni?

Aceşti eretici deci, au spus că Omul, căruia s-a îmbrăcat

*Mt 11,11 
'M c 1,7
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Cuvântul, aluna când Cuvântul s-a făcut trup, nu avea sufle 
omenesc, şi doarun suflet lipsit de inteligenţă omenească. Voi 
ştiţi din ce este omul alcătuit suflet şi trup. Dar iii sufletul omuluj 
este ceva mai mult decât în cel al animalelor. Căci şi aniinalefc 
au un suflet, de iîci numele lor de animale; şi nu s-ar numi 
animale dacă nu aravea suflet; vedem şi că ele au viaţă. Ce 
aie deci omul iii plus, care poartă imaginea Iui Dumnezeu?6 El 
înţelege, raţionează, discerne binele de rău; prin aceasta este 
făcut după chipul lui Dumnezeu. Este ceva în el ce nu au 
animalele. Şi, atunci când îşi nesocoteşte superioritatea asupra 
animalelor, nimiceşte în el, şterge, şi într-un oarecare fel 
degradează imaginea Iui Dumnezeu; acestor oameni le este 
spus: „Să nu vă asemănaţi calului şi catârului care sunt fară 
înţelegere” (Ps 31,9). Eretici i aceştia au susţinut că Domnul 
Nostru Iisus Hristos nu avea suflet omenesc, nici ceea ce grecii 
numesc logikon, ceea ce noi numim raţiune, partea sufletului 
care gândeşte şi pe care animalele nu o au.

Care este învăţătura lor? Ei învaţă că Cuvântul lui 
Dumnezeu era, întru omenitatea Sa, ceea ce este în noi sufletul. 
Biserica i-a respins, credinţa universală i-a lepădat, iar ei au 
format o sectă eretică. Credinţa universală a declarat că .Omul 
acesta, cu care a binevoit înţelepciunea divină să se 
înveşmânteze, nu avea nimic altceva decât ceilalţi oameni, în 
ceea ce priveşte integritatea naturii umane; ci că superioritatea 
Persoanei îl făcea superior celorlalţi oameni. Fiindcă putem 
zice despre ceilalţi că participă la Cuvântul lui Dumnezeu, de 
vreme ce Cuvântul lui Dumnezeu este în ei; însă nici unul dintre 
ei nu poate fi numit Cuvântul lui Dumnezeu, precum a fost 
Acesta din Evanghelie: „Cuvântul s-a făcut trup” (In 1,14).

3. Alţi eretici, născuţi din aceştia din urmă, au respins

‘ Fc 1,26
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Omului lui Dumnezeu7, Iisus Hristos, mijlocitor între Dumnezeu 
şj oameni, nu doar raţiunea, ci şi sufletul omenesc. Au susţinut 
d  El este Cuvânt şi trup, dar că nu avea întru El nici raţiune 
omenească, nici suflet omenesc. Iată ce învaţă ei, Cine era 
Iisus Hristos după ei? Cuvânt şi trup. Biserica i-a respins şi i-a 
despărţit de oile ei, de adevărata şi simpla credinţă, şi a 
declarat, aşa cum tocmai am spus, că Omul mij loci tor a avut 
tot ce este al omului, cu excepţia păcatului. Noi vedem în El 
atâtea fapte trupeşti, care ne arată că avea un trup adevărat, 
iar nu unul fictiv; cum vrem să pricepem că avea un trup?

Astfel, El merge, se aşează, doarme, este prins, biciuit, 
pălmuit, pironit pe cruce, moare. Depărtaţi trupul şi nimic din 
toate acestea nu se vor întâmpla. Aşa cum prin toate aceste 
indicii ale Evangheliei noi recunoaştem că Hristos avea un trup 
adevărat, tot aşa El însuşi o atestă după învierea Sa atunci 
când zice: „Atingeţi şi vedeţi, un duh nu are came şi oase, 
cum Mă vedeţi pe Mine” (Lc 24,39); cum credem acestor 
indicii şi fapte, înţelegem, recunoaştem că Domnul Nostru Iisus 
Hristos avea un trup, şi celelalte particularităţi ale firii ne fac 
să credem că avea un suflet. A-I fi sete şi foame, sunt fapte 
ale sufletului; depărtaţi sufletul, şi trupul neînsufleţit nu va mai 
simţi aceste trebuinţe. Dacă ei susţin că aceste nevoi erau 
fictive, noi nu vom mai vedea decât ficţiune în ceea ce se 
spune despre trup; dar dacă adevărul faptelor trupeşti ne face 
să concluzionăm adevărul trupului, adevărul faptelor sufleteşti

' în prima carte a Retractărilor sale, cap. XIX, 8, Augustin, f&când 
recenzia operei Desermone Domine in monte li. 6 ,20. spune: „Dar 
nu văd dacă este bine spus om dumnezeiesc despre Accia care este 
Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, Omul Iisus Hristos, când El 
este, oricum, Domn... Dar oriunde am spus acest lucru, nu aş vrea 
să-l fi spus*'. Astfel, vedem că autorul acestor pagini se blameazâ pe 
sine de a fi numit pe Hristos, Omul lui Dumnezeu.



ne va face si conchidem că şi sufletul era adevărat.
4. Ce? O, omule care mă asculţi, fără îndoială Domnul 

S-a făcut neputincios ca şi tine. tu insă nu merge să te compan 
cu El. Tu nu eşti decât o făptură, iar EI este Creatorul 
Cuvântul, Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om, nu este un motiv de 
a compara pe acest Om cu tine însuţi, ci de a te ridica deasupra 
ta însăţi, fiindcă El este Mijlocitorul tău, şi deasupra a toată 
creatura, de vreme ce este Dumnezeu; şi în sfârşit să înţelegi 
că Acela care s-a făcut om pentru tine, se poate pogotî la a se 
ruga pentru tine; şi, dacă rugăciunea nu este pentru tine o 
încălcare a demnităţii Sale, El poate, fără abatere, să .şi 
rostească pentru tine cuvintele: „Inălţa-Te-voi Doamne, că 
M-ai ridicat şi nu aidat viăjmaşilormei bucuria nimicirii mele”, 
însă dacă nu înţelegem bine despre ce vrăjmaş este vorba, 
vom falsifica aceste cuvinte punându-le în gura lui lisus Hristos. 
Cum Hristos va spune cu adevăr: „Te voi înălţa Doamne, că 
M-ai ridicat şi nu ai dat vrăjmaşilor mei bucuria nimicirii mele”? 
Cum ar fi acestea adevărate despre umanitatea Sa, despre 
slăbiciunea şi trupul Său? Căci a fost biruinţă pentru vrăjamşii 
Săi, când L-au răstignit, L-au prins, biciuit, L-au batjocorit, 
zicându-I: „Profeţeşte-ne, Hristoase!” (Mt 26,68) Bucuria 
pe care ei au avut-o, ne forţează oarecum să credem falsităţii 
cuvintelor „Şi nu ai dat vrăjmaşilor mei bucuria nimicirii mele”. 
Apoi, atunci când era pe cruce, treceau sau se opreau, II 
fixau clătinându-şi capul şi zicând: „Vedeţi pe Fiul lui 
Dumnezeu, a mântuit pe ceilalţi şi nu se poate mântui pe Sine 
însuşi; să coboare de pe cruce şi vom crede în El” (Mt 27, 
42). Nu se bucurau ei oare aruncându-1 aceste ocări? Ce 
devine deci cuvântul: „Te voi înălţa Doamne, că M-ai ridicat 
şi nu ai dat vrăjmaşilor mei bucuria nimicirii mele”?

5. Poate cuvântul acesta nu este despre Domnul Nostru
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I i s u s  Hristos, ci despre om, despre Biserica întreagă, despre 
poporul creştin, de vreme ce în Iisus Hristos toţi oamenii nu 
fac decât un singur om, şi toţi creştinii uniţi nu alcătuiesc decât 
un singur om. Poate omul însuşi, unitatea creştină zice: „Te voi 
înălţa Doamne, că M-ai ridicat şi nu ai dat vrăjmaşilor mei 
bucuria nimicirii mele”. Dar cum poate fi adevărat despre ei? 
Apostolii oare, nu au fost prinşi, loviţi, bătuţi cu vergi, daţi 
morţii, pironiţi pe cruce, arşi de vii, osândiţi animalelor, oamenii 
aceştia a căror amintire noi o sărbătorim astăzi? Atunci când 
oamenii îi tratează aşa, nu se bucură de nimicirea lor? Cum 
oare spune poporul creştin: „Te voi înălţa Doamne, că M-ai 
ridicat şi nu ai dat vrăjmaşilor mei bucuria nimicirii mele”?

6. Vom înţelege dacă ne oprim la titlul psalmului. Titlul 
este de fapt: „Pentru sfârşit, psalm pentru David, cântat la 
sfinţirea casei lui". In acest titlu nădăjduim să aflăm taina şi să 
lămurim problema. Casa pe care astăzi o construim va fi într-o 
zi sfinţită. Casa, care este Biserica, acum se clădeşte, mai 
târziu îi vom face sfinţirea; or, la sfinţirea aceasta va străluci 
fhunuseţea poporului creştin, frumuseţe astăzi ascunsă. Să 
lăsăm pe vrăjmaşii noştri să ne prigonească şi să ne umilească, 
să ne facă nu ceea ce vor ei, ci ceea ce Dumnezeu leva îngădui. 
Noi nu trebuie să atribuim vrăjmaşilor noştri tot răul pc care 
ei ne fac să-l îndurăm; câteodată el ne vine de la Domnul 
Dumnezeul nostru. Căci Mijlocitorul ne-a arătat prin exemplul 
Său că atunci când El permite ca oamenii să ne facă rău. El nu 
le dăruieşte voinţa, ci numai puterea.

Orice om rău găseşte in el însuşi voinţa de a face rău; 
puterea însă nu este lăsată la discreţia lui. Voinţa îl face vinovat; 
dar puterea răului îi vine din poruncile tainice ale Providenţei 
divine, care îi permite să lucreze, pentru a pedepsi pe unul, 
pentru a încerca pe altul, pentru a încununa pe un al treilea. Si



pedepsească pe unii, aşa cum a permis altădată străini Joi* Sj 
subjuge pe poporul Israel, care a păcătuit împotriva lyj 
Dumnezeu.’ Să pună pe alţii la încercare, cum a permis 
diavolului să ispitească pe Iov10. Biruinţă lui Iov, necinste 
diavolului. Să încununeze pe alţii, aşa cum a dat prigonitorilor 
pe martiri. Martirii au fost omorâţi, iar călăii lor se credeau 
biruitori: aceştia în ochii lumii câştigă un fals triumf, aceia,o 
cunună nevăzută, dar adevărată. Deci puterea celor răi intră 
în ochii Providenţei divine; voinţa de a face rău însă este a 
omului, care nu omoară totdeauna, aşa cum el ar vrea.

7. Iată-Lpe Domnul însuşi, Judecător al viilor şi al morţilor, 
se arată la bara unui tribunal, înaintea unui om; nu este un învins, 
dar vrea să înveţe de la orice soldat modul de luptă; şi, atunci 
când judecătorul îi spune, cu un dispreţ plin de mândrie: „Nu 
ştii Tu că putere am să Te eliberez sau să Te trimit la moarte?” 
El reprimă această nesocotinţă printr-un răspuns care trebuie 
să-i depărteze orice mândrie: „Nu ai avea nici o putere asupra 
Mea, îi spune, dacă nu-ţi era ţie dată de sus” (In 19,10-11). Şi 
Iov, căruia diavolul tocmai i-a ucis copiii şi i-a nimicit toate 
bunurile, ce răspunde? „Dumnezeu a dat. Dumnezeu a luat; aşa 
a plăcut Domnului, aşa a făcut, fie numele Domnului 
binecuvântat” (Iov 1,21). Să nu se laude vrăjmaşul cu fapta lui: 
iar eu, spune el, ştiu cine i-a dat puterea; a demonului e puterea 
de a face rău, a Domnului puterea de a încerca pe oameni. 
Când trupul îi este acoperit de răni, uite că vine femeia lui. care 
l-a lăsat, ca o altă Evă, în ajutorul demonului, iar nu pentru a-şi 
mângâia soţul; ea încearcă să-l zdruncine, şi îi zice, printre ocările 
ei: „Blesteamăpe Dumnezeu şi mori” (Iov 2,9).

8 Αλλόφυλοι
9 Judec 10,7 şi 13, l
10 Iov !  12
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Şi acest nou Adam a fost mai tare pc gunoiul lui, decât cel 
dintâi în paradis. Primul Adam a plecat urechea la femeia lui", 
în raiul în care a fost omorât. Cel de-al doilea Adam, pe 
bălegarul lui, a respins pe femeia sa, şi s-a învrednicit să intre 
în rai. Iar acest nou Adam, şezând pe gunoi, care năştea 
înăuntru nemurirea, când în afară el era mâncare viermilor, ce 
spune femeii sale? „Ca o femeie nebună ai vorbit: dacă am 
primit cele bune din mâinile lui Dumnezeu, dc ce să nu primesc 
şi pe cele rele?” (Iov 2,10) Mai spune că mâna lui Dumnezeu 
este peste el, atunci când I-a lovit diavolul; pentru că atenţia 
lui nu se oprea la cei care îl lovea, ci la Acela care permitea. 
La rândul lui diavolul numeşte mână a lui Dumnezeu putera pe 
care el o cerea. Căci vrând să afle păcate în acest om drept 
căruia Dumnezeu îi dădea mărturie. Satana spune lui 
Dumnezeu: „Oare degeaba cinsteşte Iov pc Dumnezeu? Nu 
l-ai înconjurat Tu ca de un gard, peel, casa lui, şi toate bunurile 
lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui, au crescut pe pământ 
averile lui; l-ai umplut pe el dc atâtea bunătăţi, pentru aceasta 
Te slujeşte. Dar întinde mâna Ta peste el, loveşte tot ce este 
al lui, şi vei vodea dacă Te va mai binecuvânta” (Iov 1,9-11). 
Ce înseamnă: „întinde mâna Ta”, când el însuşi voia să-l 
lovească? Cum nu-1 putea lovi el însuşi, numeşte mână a lui 
Dumnezeu, puterea de a lovi pe care el o primeşte de la 
Domnul.

8. Ce vom spune, fraţilor, la vederea acestor mari răutăţi 
pe care vrăjmaşii noştri au tfteut sâ le sufere creştinii, de 
nebunia, dc bucuria lor? Când se va vedea că bucuria lor era 
mincinoasă? Atunci când unii vor fi acoperiţi de ruşine, iar 
ceilalţi de veselie, la cea de-a doua venire a Domnului nostru 
Iisus Hristos, care va veni aducând in mâinile Sale răsplata

"Gen 3,4



fadnik necredincioşilor, osândire; celor drepţi. împărăţia- 
păcătoşită: tovărăşia diavolului: celor buni, însoţirea cu fiŝ  
Hristos. Cind astfel se va arata Domnul, şi drepţii se vor scula 
cu mareputerc^vă citez din Scriptură, amintiţi-vă cuvintcfe 
cărţii înţelepciunii. „Se vor ridica cei drepţi cu putere mart 
mpctnvî odorce-i vor fi chinuit şi vor zice aceştia in ei înşişj- 
La ce ne-a folosit mândria, ce ne-a adus deşarta noastră 
bogăţie? Toate au trecut ca umbra” (Inţ S, 1 -9). Şi ce vor 
spune despre cei drepţi? „Cum locul lor este printre fiii |Uj 
Dumnezeu, şi partea lor cu sfinţii?”

Atunci se va face sfinţirea acestei case pe care azi o 
construim cu chinuri; şi atunci poporul lui Dumnezeu va cânta 
întru bucurie: „Te voi înălţa Doamne, că M-ai ridicat şi nu ai dat 
viăjmaşilormei bucuria nimicirii mele.” Acest cuvânt va fi drept 
pentru poporal lui Dumnezeu, care astăzi este la strâmtorare, 
care suspmă astăzi sub greutatea atâtor încrcări, chinuri, prigoniri, 
tulburaţi. Oricine nu înaintează in virtute, nu cunoaşte în Biserică 
aceste dureri ale sufletului şi îşi imaginează că totul este în pace: 
dar si înainteze şi se va afla în tulburare. Căci când a crescut 
grâul şi a rodit, s-a arătat şi neghina.12 „Şi, oricine îşi înmulţeşte 
ştiinţa, îşi înmulţeşte şi durerea” (Eccl 1,18). Să înainteze, şi va 
vedea: să aibă roade, şi va apărea neghina. Este adevărat 
cuvântul Sfântului PaveLşi de la începutul până la sfârşitul lumii, 
nu se va şterge: „Toţi cei care, spune el, vor să trăiască cu 
evlavie in lisus Hristos, vor suferi prigoniri; cât îi priveşte pe cei 
răi şi pe impostori, ei se vor întări din ce in ce mai mult in rău, 
mergând în rătăcire şi aruncându-i şi pe alţii” P«Eiiffi}; 12-13). 
Nuacesta este oare semnul cuvintelorpsalmului:,,Aşteaptă pe 
Domnul, lucrează cu putere, întăreşte-ţi sufletul tău şi aşteaptă 
pe Domnul” (Ps 26,20)?

l:Mt 13,26
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Era puţin să fi zis o singură dată: „Aşteaptă pe Domnul”,
0 repetă. Şi, de teamă ca după o aşteptare de două, trei, 
palm zile să nu mai fie încă tulburat şi chinuit, adaugă: „Lucrează
01 putere”; apoi: „Întăreşte inima ta". Şi cum aşa trebuie să fie 
de la începutul până la sfârşitul lumii, repetă la final cuvântul 
începutului: „Aşteaptă pe Domnul”. Relele care te chinuiesc 
vor trece, va veni Acela pe care îl aştepţi; va şterge sudorile 
tale, va seca lacrimile tale, şi nu vei mai avea de ce să plângi. 
Aici, pe pământ, să suspinăm în chinuri, după cuvântul lui Iov: 
„Oare nu este viaţa omului pe pământ decât o încercare?” 
(Iov 7,1).

9. Totuşi, fraţilor, aşteptând ziua în care se va face sfinţirea 
casei, să băgăm de seamă că sfinţirea s-a făcut deja în Cel ce 
este Capul nostru; sfinţirea casei s-a săvârşit deja în culmea ei 
şi în piatra de temelie. Dar vârful ei, îmi veţi spune, este în sus; 
piatra de temelie este jos; şi poate am greşit eu, să spun că 
Hristos este temelia; este mai curând culmea, căci s-a înălţat 
la ceruri, pentru a şedea de-a dreapta Tatălui Său. Nu cred 
totuşi să mă fi înşelat; pentru căApostolul a zis: „Nimeni nu 
poate puneo altă temelie decât cea care a fost pusă, şi aceasta 
este Iisus Hristos: dacă ridicăm pe această temelie o casă de 
aur, argint sau pietre preţioase...” (I Cor 3,11) Aceia care 
duc o viaţă sfântă, care cinstesc şi binecuvintează pe 
Dumnezeu, care sunt răbdători în chinuri, suspină după Patrie, 
aceia clădesc de aur, argint, pietre preţioase; cei ce încă mai 
iubesc lumea, care sunt amestecaţi în treburi pământeşti, legaţi 
de o iubire trupească de pământuri le lor, soţiile, copi ii lor, şi 
care totuşi rămân creştini, anume inima lor nu se desparte de 
Hristos, şi nu pun nimic înaintea lui Hristos, şi construind nu 
pun nimic înaintea temeliei, aceia într-adevăr zidesc, însă de 
lemn, fân, paie.
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Or. cc spune Sfântul Apostol Pavcl după aceasta? „Focul 
vi înenealucrul fiecăruia.” Focul înccrcării şi al chinurilor 
thL-ârace a încercat aici pe pământ pe mai mulţi mucenici 
α κ  va incerta njamul omenesc în ziua de apoi. S-au p%- 
martin care aveau aceste legături ale lumii. Câţi bogaţi şj 
κοΜαπ «i suferit moan ca! Unii dintre ei totuşi zideau Iert» 
lin. pac. penau grijile şi afecţiunile trupului şi ale lumii; dar 
c m  aveau pe Hnstos ca temelie, şi construiau pe aceasti 
piatră de temelie. Unul a ars, iar ei au rămas pe temei ie Asta 
ne zice Apostolul: „Dacă lucrul unuia rezistă, el va primi 
răsplata"(I Cor3,13), şi fără nici o pierdere; căci va găsi cc 
a iubit. Ceaficut acestor oameni focul chinurilor? l-a încercat: 
„Dacă lucrul unuia rezistă, el va primi răsplată; acela însă a 
cărui lucru va fi an de foc, va suferi stricăciune; va fi totuşi 
mântuit, darea prin foc”(I Cor 3,14-15). Or, a nu fi atins de 
foc. este destul de diferit dea fi mântuit trecând prin foc. De 
unde această mântuire? Temelia construcţiei.

Temelia aceasta deci să nu se îndepărteze niciodată de 
inima noastră. Să nu pui niciodată temelia pe fân, adică să nu 
preferi fânul sau paiele acestei pietre de temelie, aşa încât cel 
dintâi loc in inima ta să fie dat paielor, al doilea lui Hristos; şi 
dacă vă este încă impasibil să depărtaţi paiele cu totul, primul 
loc să fie pentru Hristos, şi numai al doilea pentru paie.

10. Pentru noi, Hristos este piatra de temelie. Şi, aşa cum 
ziceam, a avut loc sfinţirea culmii, şi această culme este şi 
patra noastră de temelie; însă în mod obişnuit piatra este jos, 
in zidire, pe când vârfiil este în sus. înţelegeţi bine limbajul 
meu, fraţilor, poate mă va ajuta Dumnezeu să vorbesc cu 
claritate. Sunt două feluri de greutăţi, numim greutate 
rapiditatea cu care orice obiect tinde să-şi câştige locul său: 
asta este greutatea. Luaţi o piatră în mână, imediat simţiţi



greutatea ce apasă pe mână, deoarece ea îşi caută centrul. 
Vi«ti si vedeţi ce caută? Luaţi-vă mâna, ea cade pe pământ 
y stă acolo: a ajuns la locul pe care îl căuta, şi-a aflat centrul. 
Greutatea este ca o mişcare spontană, fără suflet sau simţire.

Există alte obiecte care au tendinţa de a se ridica. Aruncaţi 
jpâ in ulei, greutatea ei o duce imediat în jos. îşi caută locul, 
vtea si fie la locul ei, şi este contra firii apei să fie deasupra 
uleiului. Până ce nu este la locul ei firesc, şi nu îşi găseşte 
central, încearcă o mişcare continuă. Dimpotrivă, aruncaţi ulei 
in apă: un vas de ulei, de exemplu, cade în apă, în mare, sau 
intr-un lac, şi dacă se sparge, uleiul nu poate sta dedesubt; şi 
aşa cum apa aruncată în ulei tinde să coboare la fundul vasului, 
aşa uleiul, din contră, aruncat în apă, tinde prin greutatea lui 
si se ridice la sprafaţă. Dacă deci, fraţilor, este aşa, care este 
tendinţa reciprocă a focului şi a apei? Focul se ridică şi îşi caută 
locul lui întru cele de sus, apa îşi caută şi ea locul ei care îi va fixa 
greutatea. O piatră coboară în jos, aşa este şi cu lemnul, 
coloanele, pământul, care servesc la construcţia locuinţelor. Toate 
acestea sunt din numărul obiectelor pe care greutatea lor le fac 
sicoboare. Este vădit deci prin aceasta că ele au jos temelia 
care le susţine, apoi, că sunt antrenate de greutatea lor firească; 
şi că fără această bază de susţinere, totul se prăbuşeşte, fi indcă 
totul tinde spre pământ. Jos deci trebuie să punem temelie 
corpurilor care au tendinţa de a coborî. Biserica lui Dumnezeu 
insă, construită pe pământ, tinde a se înălţa spre cer. Acolo este 
piatra ei de temelie, care este Iisus Hristos Domnul Nostru, 
aşezat de-a dreapta Tatălui Său. Dacă deci, fraţilor, aţi înţeles 
ci sfinţirea pietrei noastre de temelie s-a făcut deja, să ascultăm 
şi să parcurgem pe scurt întreg psalmul.

11. „Te voi înălţa Doamne, că M-ai ridicat şi nu ai dat 
vrăjmaşilor mei bucuria nimicirii mele” (v. 1). Căror vrăjmaşi?
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Iudeilor Prin sfinţirea pietrei de temelie, trebuie să înţelegem 
sfinţirea viitorului nostru palat. Ce se spune azi despre piatra 
de temelie, trebuie spus atunci despre întreg palatul. Care sunt 
deci vrăjmaşşi despre care vorbim? Sunt oare iudeii sau mai 
degrabă diavolul şi îngerii lui, care au trebuit să fugă acoperiţi 
de înşine, la învierea lui Hristos? S-a chinuit căpetenia morţii 
văzând biruită moartea. „Şi nu ai suferit să se bucure de mine 
vrăjmaşii mei”; că nu a putut iadul să Mă ţină întru el.

12. „Doamne, Dumnezeul meu, către Tine am strigat şi m-ai 
vindecat" (v. 2). Domnul, înaintea patimii Sale, L-a rugat pe 
Tatăl pe munte, şi Tatăl Său L-a vindecat.13 Cum să vindeci pe 
Cel ce n-abolit? Oare Dumnezeu Cuvântul, Cuvântul care este 
divinitatea, El a fost vindecat? Nu, însă avea un trup muritor, 
Cel ce trebuia să te vindece, purta rana ta. Trupul a fost deci 
vindecat Când? La învierea lui Hristos. Ascultă pe Apostolul şi 
constată adevărata tămăduire. „Moartea, spune el, a fost înghiţită 
în biruinţa Lui. O, moarte! unde este boldul tău? O, moarte! 
unde este biruinţa ta?” (1 Cor 15,54) Noi va trebui să cântăm 
într-o zi bimnţa pe care astăzi o cântă Iisus Hristos.

13. „Ai scos, Doamne, sufletul meu din mormânt." Nu 
este nevoie să lămuresc acest pasaj. „M-ai despărţit de cei ce 
se pogoară în groapă" (v. 3). Cine se pogoară în groapă? Toţi 
păcătoşii care se aruncă în vârtej. Căci prăpastia este adâncimea 
acestui veac; şi ce este adâncimea acestui veac? Este oceanul 
desfâului şi a fărădelegilor. Acela se pogoară atunci în abis, care 
se aruncă în desfrâu şi în poftele pământeşti. Aşa au fost 
prigonitorii lui Hristos. Dar El ce spune aici? „M-ai izbăvit de 
cei ce se pogoară în abis.”

14. „Sărbătoriţi laudele Lui, cei cuvioşi ai Domnului” (v. 
4). Deoarece aînviat Capul vostru, voi, care sunteţi mădularele

13 Mt 26,39
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L u i ,  să nădăjduiţi pentru voi ce vedeţi la El: nădăjduiţi pentru 
mădulare ceea ce credeţi pentru Cap. Este un proverb vechi 
şi adevărat, că acolo unde este capul, acolo sunt şi membrele. 
Iisus Hristos, Capul nostru, este în ceruri; acolo îl vom urma 
noi. El nu a rămas în prăpastie, a înviat pentru a nu mai muri; 
nici pentru noi nu va mai fi moarte, când vom fi trecut prin 
înviere. întru bucuria acestor făgăduinţe, „cântaţi Domnului, 
cei sfinţi ai Lui, şi mărturisiţi amintirea sfinţeniei Lui”. Ce 
înseamnă: „Mărturisiţi amintirea”? Voi L-aţi uitat pe El, El însă 
şi-a adus aminte de voi.

15. „Mânia Lui aduce pedepsirea, şi viaţă este întru voinţa 
Lui” (v. 5). Pedepsirea este întru mânia Lui împotriva 
păcătosului: „In ziua când veţi mânca, veţi muri” (Fc 2,17). 
Părinţii noştri au avut o mână nescultătoare şi au fost izgoniţi 
din Rai, pentru că mânia Lui aduce pedepsirea; dar pedepsirea 
Lui nu este fără nădejde, că „viaţă este întru voinţa Lui”. Ce 
înseamnă: „întru voinţa Lui”? Nu în puterile noastre, nici în 
vredniciile noastre; El însă ne-a izbăvit că ne-a voit, iar nu 
pentru că eram vrednici. De ce poate fi vrednic cel păcătos, 
dacă nu de pedeapsă? El ne-a dăruit viaţă, şi dacă o păstrează 
păcătosului, ce nu păstrează oare celui drept?

16. „întru plângere se va scurge seara” (v. 5). Nu vă 
înfricoşaţi dacă profetul ne vorbeşte despre suspine după ce 
ne-a zis: „Cântaţi întru veselie”; cântarea este expresia bucuriei, 
rugâciunca, cea a suspinelor. Suspinaţi acum, cântaţi viitorul; 
plângeţi realitatea de acum, cântaţi-vă nădejdea. „întru 
plângere se va scurge seara.” Care este „seara ce vede 
lacrimile”? Seara este clipa apunerii soarelui. Or, seara a apus 
soarele pentru om, adică lumina dreptăţii care este prezenţa 
lui Dumnezeu în noi. Ce ne spune Facerea despre izgonirea 
lui Adam? Dumnezeu se plimba prin rai; şi se plimba spre
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seară. Păcătosul se ascundea de mai dinainte la umbra 
copacilor, voia să evite faţa lui Dumnezeu14, deoarece făcea 
poftele lui. Pentru el era deja apus soarele dreptăţii, iar 
prezenţa lui Dumnezeu îi era o povară. Atunci a început pentm 
el această viaţă muritoare. „Intru plângeri s-a scurs seara.”

Multă vreme vei fi în lacrimi, o, sărmană omenire; ai pe 
Adam ca părinte, şi i-ai devenit asemenea: şi noi venim din 
Adam; şi toţi copiii care se nasc de atunci, şi care trebuie să 
se nască în viitor, sunt fii ai lui Adam ca şi părinţii lor. „Seara 
se va surge în lacrimi, iar dimineaţa va străluci bucuria.'1 Se va 
ridica pentru credincioşi lumina care a părăsit pe cei păcătoşi. 
Căci Domnul Iisus a ieşit din mormânt de dimineaţă15, pentru a 
face întreg edificiul să nădăjduiască consacrarea făcută deja 
pietrei de temelie. Seara a fost pentru Domnul nostru lisus 
Hristos clipa mormântului; iar dimineaţa a avut loc învierea, a 
treia zi. Şi tu, care ai fost spre seară îngropat în paradis, şi tu 
ai înviat a treia zi. Cum a treia zi? Dacă urmaţi cursul timpului, 
o zi este înaintea Legii, a doua zi va fi timpul Legii, a treia, 
vremea Harului. Ceea ce Capul vostru a arătat întru El însuşi 
în aceste trei zile, se va arăta şi întru voi în cele trei zile ale 
acestei vieţi. In care vreme? Dimineaţa care trebuie să fie 
Intru nădejde şi veselie; acum este vremea durerii şi a 
suspinelor.

17. „Zis-am în zilele îndestulării mele; niciodată nu voi fi 
clătinat” (v. 6). în ce îndestulare a putut omul zice: „Niciodată 
nu voi fi clătinat”? Aici îl ascultăm, fraţilor, pe omul cu adevărat 
smerit. Cine este aici pe pământ îndestulat? Nimeni. Care ar 
fi oare îndestularea omului? Mizeria şi durerea. Pentru cei 
bogaţi, veţi spune, există o îndestulare. Cu cât au mai multe,
14 Fc 3,8
15 Mt 28,1
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cu atât sunt mai săraci. Poftele ii sfâşie, patimile îi agită, frica îi 
slăbesc, amărăciunea îi seacă: unde este îndestularea lor? în 
raiul pământesc omul avea îndestulare când nimic nu îi lipsea 
şi se veselea de Dumnezeu; dar el a zis: „în veac nu voi fi 
clătinat”. Cum a putu zice: „In veac nu voi fi clătinat"? Atunci 
candel asculta cuvintele: „Gustaţi şi veţi fi ca dumnezeii”; la 
cuvântul Domnului: „In ziua în care veţi mânca veţi muri”, 
diavolul le punea împotrivă pe acestea: „Nu veţi mai muri” 
(Fc 3, 4-5). Omul atunci, prea credul, asculta sugestiile 
diavolului şi îşi zicea: „Nu mă voi clătina în veac.”

18. Domnul însă a spus adevărul ameninţând să ia celui 
mândru ceea ce i-a dat omului smerit, creându-l; iar profetul 
adaugă: „întru bunătatea Ta, Doamne, ai însoţit în mine 
frumuseţea şi puterea” (v. 7); adică, de la mine însumi nu aveam 
nici putere nici frumuseţe; toată frumuseţea, toată puterea mea 
de la Tine vin: bunătatea care Te-a făcut să mă zideşti, a unit 
întru mine bunătatea puterii. Şi pentro a-mi arăta că voinţei 
Tale datoram faptul de a fi aşa, „întors-ai de la mine faţa Ta, 
iar eu m-am tulburat”. Dumnezeu şi-a întors faţa Lui de Iacei 
păcătos, pe care l-a izgonit din rai. Atunci, întru exilul său, să 
strige şi să zică: „Spre Tine Doamne, voi striga, pe Tine te voi 
ruga, Dumnezeul meu”. în rai nu vei mai striga, ci vei cânta 
Domnului; nu vei mai suspina, ci vei juca: eşti izgonit, trebuie 
să suspini, trebuie să strigi. Cel ce lasă pe cel mândru, vine la 
omul care îşi simte mizeria. „Căci Dumnezeu stă împotriva 
celor mândri, iar celor smeriţi le dă har" (lacov 4,6). Spre 
Tine voi striga Dumnezeule; Doamne, „peTîneTc voi ruga”.

19. Ceea ce urmează acum priveşte pe Domnul Nostru, 
care este piatra noastră de temelie: „Trebuie oare să-Mi vărs 
sângele, dacă trebuie să ajung întru putreziciune?”(v. 9) Care 
este scopul rugăciunii Lui? învierea De Mă pogor în stricăciune,
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zice El, iar trupul Meu să ajungă putreziciune ca ccl al celorlalţi 
oameni, pentru a învia în ziua cea de apoi, ce folos sâ-Mj 
vărs sângele Meu? Dacă nu se întâmplă acum învierea, nuo 
voi predica nimŞnui, nu voi câştiga nici un ucenic; dar ca să 
vestesc cuiva minunile Tale, laudele Tale, viata veşnică 
trebuie să înviez în trupul Meu şi să nu ajungă întru 
stricăciune. Dacă el trebuie să ajungă ca al celorlalţi oameni, 
ce folos are să-Mi vărs sângele? „Oare Te va mărturisi pe 
Tine (ărâna, sau va vesti adevărul Tău?" Există două 
mărturisiri, una a păcatelor, cealaltă a laudei. în necazuri, 
mărturisim lui Dumnezeu păcatele noastre cu pocăinţă; întru 
veselie, cântăm cu bucurie dreptatea lui Dumnezeu; să ne 
păzim totuşi ca vreodată să fim fără vreo mărturisire.

20. „M-a ascultat Domnul şi m-a miluit** (v. 10). Cum? 
Amintiţi-vă despre sfinţirea templului. A ascultat Domnul şi 
a miluit. „S-a făcut sprijinitorul meu."

21. Acum ascultaţi învierea Lui. „Ai schimbat întristarea 
mea întru bucurie: rupt-ai sacul meu, ca să-mi faci centură de 
veselie" (v. 11). Ce sac? Moartea Mea. Un sac e ţesut din 
păr de capre şi de ţapi: iar caprele şi ţapii îşi au locul lor 
între păcătoşi.16 Domnul deci nu a luat între noi decât sacul, 
iar nu meritul sacului; meritul sacului e păcatul, pe când sacul 
este moartea. El, care nu merita moartea, s-a îmbrăcat cu 
un trup muritor pentru tine. Păcătosul merită moarea; însă 
Cel ce nu a cunoscut greşeala, nu merită sacul. El este Cel 
ce strigă într-un alt loc: „Iar eu, când Mă supărau ei, cu sac 
mă acopeream” (Ps 34, 12). Ce înseamnă: „Cu sac mă 
îmbrăcam"? Puneam împotriva prigonitorilor Mei ceea ce am

'* M t 25,32
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de la sac. Ca prigonitorii să-L ia drept un om. El se ascundea 
ochilor lor; pentru că erau nevrednici să vadă pe Acela ce s- 
aîmbrăcat cu sac. Ai rupt deci sacul „pe care-! aveam să-mi 
faci centură de veselie” .

22. „Ca slava mea să-Ţi cânte Ţie, şi nici un bold să nu 
mă ucidă" (v. 12). Ceea ce s-a împlinit la Cap se va împlini 
şi la mădulare. Ce înseamnă: „Să nu fiu îmboldit”? Să nu 
trec prin moarte. Că Iisus Hristos a fost ucis pe cruce când 
a primit împunsătură de suliţă. Capul nostru strigă deci: „Să 
numai fiu îmboldit”, sau să nu mai mor. Dar care este cuvântul 
nostru cu privire la sfinţirea templului? Să nu ne mai mustre 
conştiinţa cu boldul păcatului; totul să ne fie iertat, şi atunci 
vom fi liberi. „Să-Ţi cânt Ţie întru veselia mea", spune 
profetul, iar nu întru umilinţă. Dacă slava aceasta a noastră 
este, ea este şi a lui Hristos, pentru că noi suntem trupul lui 
Hristos. De ce? Fiindcă însuşi Hristos, aşezat de-a dreapta 
lui Dumnezeu, trebuie să spună unora: „Mi-a fost foame iar 
voi Mi-aţi dat să mănânc". El este în cer şi este şi pe pământ; 
in cer întru El însuşi, pe pământ în noi. Ce spune El? „Ca 
slava Mea să cânte Ţie, şi să nu Mă mai tem de nici un 
bold." Eu sunt cel ce suspin aici întru umilinţa Mea; acolo 
sus, întru veselie Iţi voi cânta. Şi în sfârşit: „Doamne, 
Dumnezeul meu, veşnic Te voi mărturisi...” Ce înseamnă: 
„Veşnic Te voi mărturisi”? In veac Te voi lăuda, căci am zis 
că există o mărturisire a laudei şi că mărturisire nu se zice 
numai a păcatelor. M ărturiscşte-ţi deci astăzi ce ai făcut 
împotriva lui Dumnezeu, şi apoi vei cânta bunătatea Domnului 
pentru tine. Ce ai făcut tu? Păcate. Ce a făcut Domnul? El 
iartă fărădelegile tale, numai tu să-ţi mărturiseşti păcatele
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tale, ca să cânţi în vc»c laudele Lui şi s i  nu mai fii îmbolA 
de picat.
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TrimuC Comentariu Ca TsaCmuC 
aC XXX- ίβ a 

Trigonirea dreptuCui

1. Pentru sfârşit, psalm pentru David sau pentru Mijlo
citorul nostru, care a arătat în prigoniri un braţ puternic. 
Cuvântul de extaz adăugat titlului exprimă exaltarea sufletului 
care este efectul fricii sau al unei revelaţii. Psalmul care ne 
preocupă însă ne arată mai ales frica ce încearcă pe poporul 
lui Dumnezeu în faţa prigoanei tuturor păgânilor şi credinţa 
care slăbeşte pe pământ. Mijlocitorul vorbeşte mai întâi, iar 
apoi poporul pe care El l-a răscumpărat prin vărsarea sângelui 
Său îi aduce mulţumiri, la sfârşit poporul vorbeşte mult despre 
necazul lui, care este efect al extazului. De două ori vorbeşte 
profetul în numele lui propriu; puţin înainte de sfârşit, apoi la 
finaL

2. „Intru Tine Doamne mi-am pus nădejdea, şi în veac nu 
voi fi ruşinat” (v. 1). Doamne, nădejdea Mea în Tine nu va fi 
ruşinată, chiar dacă nu vor ocări în Mine decât un om asemenea 
celorlalţi oameni. „Izbăveşte-Mă întru dreptatea Ta şi Mă 
mântuieşte.” Intru dreptatea Ta, izbăveşte-Mă de prăpastia 
morţii, desparte-Mă de cei pe care ea îi înghite.

3. „Pleacă urechea Ta la strigătele Mele” (v. 2). Auzi-Mă 
întni smerenia Mea, apropie-Te de Mine. „Grăbeşte de Mă 
izbăveşte.” Nu aştepta pentru Mine, ca şi pentru cei ce cred



în Mine, fâşitul------nilor pentroaMă izbăvi de cei păcăto^
J v  Mie Dumnezeu binevoitor."Ocroteşte-Mă în Dumnezeu 
„Cetate de întăiire fii Mie ţi Mă mântuieşte”, ca o scăpai 
aatră unde să-Mi aflu prin fugă mântuirea.

4. „Tu eşti puterea şi scăparea Mea” (v. 3). CăTto îmi djj 
tirajul de a indura prigonirile viăjmaşilor Mei, TU eşti adăpost 
in care le pot scăpa lor. pentru slava numelui Tău, povăţuitomj 
Meu vei fi şi hrana mea.” Ca să fac numele Tău cunoscut 
tuturor popoarelor, întru toate voi împlini voia Ta, şi aducând 
pe Sfinţi, vei completa Trupul Meutainicşiîiveida desăvârşita 
lui statuă.

5. „Scoate-Mă-vei din cursa pe care Mi-au ascuns-o” 
(v. 4). Mă vei scoate din cursele pe care ei Mi le întind. „Ci 
Tu eşti sprijinitorul Meu.”

6. „în mâinile Tale pun sufletul Meu” (v. 5), puterii Talc 
incredin(ez sufletul pe care imediat îl voi primi. „M-ai izbăvit 
Doamne. Dumnezeul adevărului.” Poporul răscumpărat de 
suferinţele Dumnezeului său, şi care cântă slava Păstorului său, 
să suige cu veselie: „Izbăvitu-M-ai Doamne, Tu, Dumnezeul 
adevărului”.

7. „Tu urăşti pe cinstitorii deşertăciunii şi ai zădărniciei” 
(v. 6). Urăşti pe cei ce se alipesc mincinoasei fericiri a acestei 
lumi. Jar eu. Doamne, întru Tine mi-am pus nădejdea.”

8. „Veseli-Mă-voi, voi birui întru mila Ta", care niciodadă 
nu înşeală. „Că ai privit la smerenia Mea”, prin care ai înrobit 
vanităţi, dar întm nădejde. „Ai scos din nevoi sufletul Meu.” 
Ai mântuit sufletul Meu de chinurile fricii, să Te poată sluji 
liber întru iubire.

9. „Nu m-ai lăsat în mâinile vrăjmaşilor Mei” (v. 8). Nu 
m-ai constrâns, în felul de a-mi lua orice mij loc de a nădăjdui 
după izbăvirea mea, de a mă lăsa pentru Vecie sub puterea
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(jcnK»iului care ne încâlceşte în desfătările acestei vieţi şi ne 
[„spâimântă prin moarte. „Intărit-ai paşii mei pe cale largă." 
jnvietea Mântuitorului, pe care o cunosc, a mea care îmi este 
jăiăduită liberează dragostea mea de strânsorile fricii şi îi 
deschide ei calea cea largă a libertăţii.

| 0.„Miluieşte-mâ, Dumnezeule, că mă necăjesc” (v. 9). 
De unde la prigonitorii mei această cruzime care îmi insuflă 
groază? „Miluieşte-mă, Dumnezeule.” Nu moartea mă 
înfricoşează, ci chinurile şi durerile. „Ochiul meu s-a tulburat 
de mânie.” Temându-mă de a fi abandonat, cu privirea Te 
nigăm, şi mânia a tulburat-o. „La fel cu sufletul şi inima mea." 
Aceeaşi mânie a tulburat sufletul şi mintea mea, care îmi 
aminteau chinurile Dumnezeului meu şi făgăduinţele Lui.

11. „Intru suferinţe a slăbit viaţa mea” (v. 10). Viaţa mea 
este să mărturisesc numele Tău, ea însă a slăbit întru durere, 
când a zis vrăjmaşul: la chinuri creştinii până la lepădare. „Se 
scurg întru suspine anii mei.” Nu se scurtează prin moarte 
zilele pe care trebuie să le petrec pe pământ, ci mă lasă să 
băiesc, şi să trăiesc în suspinuri. „Sărăcia a slăbit puterea mea.” 
Trupul meu are nevoie de sănătate, şi nu i se depărtează 
chinurile; trebuie să mor şi mi se refuză; în această îndoită 
nevoie, a slăbit nădejdea mea. „Şi oasele mele s-au tulburat." 
Şi tulburarea îmi clatină puterea.

12. „Mai mult decât toţi vrăjmaşii mei, am ajuns ţintă de 
ocară" (v. 11). Toţi vrăjmaşii mei sunt nişte necredincioşi, şi 
totuşi ei nu îndură pedeapsa păcatelor lor decât la mărturisirea 
lor. confuzia mea însă este şi mai mare, îmi mărturisesc păcatul, 
şi în locul morţii, aflu durerea. „Vecinii mei o găsesc prea multă." 
Asta li se părea prea mult celor ce se apropiau de mine să mă 
cunoască şi să îmbrăţişeze credinţa mea. „Se uimesc cei ce 
mă cunosc.” Vederea suferinţelor mele a lovit de groază şi de
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frică pe cei ce mă cunosc. „Cei ce mă vedeau afară fugeau ̂  
mine ** Cei ce nu înţelegeau nădejdea mea interioa^ * 
orNtzutl se dedau plăcerilor vizibile şi superficiale.

13. „U ita isunt ca un mort şters din in im ă " (v. 12). 
uitat ca şi cum  eram  moft în inima lor. „Ca un vas spart sţjy 

peni ni eL** M -am  crezut iară de fo lo s în  slu jb a  lu i Dumnezeu 

trăind aici pe pământ, fără a câştiga  pe  n im e n i pentru  E l, căci 
fiecare se temea să se alipească m ie.

14. „Am auzit ocara mulţimii care mă înconjura” (v. 13) 
în trecerea mea pământească, am primit ocările mulţimii ce 
mă înconjura, care urma curgerii acestui veac şi care nu voia 
să se întoarcă împreună cu mine în Patria cea veşnică. „Şj 
cum se adunau împotriva mea, căutau cum sa ia sufletul meu.” 
Ca să ducă la sfaturile lor sufletul meu care le putea scăpa 
prin moarte, au făcut planul de a mă depărta de la moarte.

15. „Iar eu Doamne, mi-am pus nădejdea mea în Tine; 
zis-am: Tu eşti Dumnezeul meu” (v. 14). Pentru că Tu nu Te-ai 
schimbat şi nu pedepseşti decât pentru a mântui.

16. „Soarta mea e în mâinile Tale” (v. 15). Soarta mea 
este întra puterea Ta. Căci nu văd în mine vreo vrednicie care 
să fi întărit alegerea Ta, ca să mă despartă de toţi oamenii 
păcătoşi. Dacă este întru Tine vreun scop drept şi ascuns care 
să Te fi dus la alegerea mea, eu nu-1 cunosc, ci soarta mi-a 
dăruit parte la cămaşa Domnului.1 „Scoate sufletul meu din 
mâinile vrăjmaşilor şi a prigonitorilor mei.”

17. „Revărsă peste robul tău lumina feţei tale” (v. 16). Fă 
cunoscut tuturor oamenilor care cred că eu sunt al Tău, că 
faţa Ta este mereu atentă spre mine, şi că eu sunt robul Tău. 
Jzbăveşte-mă întru mila Ta.”

18. „Să nu fiu ruşinat Doamne, că pe Tine Te chem” (v. 

'în 19,24
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1710, Dumnezeule, să nu mă ruşinez înaintea celor ce mă 
necinstesc, că Te-am chemat pe Tine. „Să se ruşineze necre- 
dincioşii şi să fie duşi în iad." Să fie alungaţi în întuneric cei ce 
adoră pietrele.

19. „Tăcere buzelor înşelătoare" (v. 18). Făcând cunoscute 
popoarelor tainele Tale pentru mine, pune tăcere buzelor ce 
mi insultă, „care spun minciună împotriva dreptului, cu dispreţ 
şiîndrâzneală”. Care latră minciuna împotriva lui Hristos, şi 
c a r e ,  în mândria lor, nu văd în El decât un răstignit nesocotit.

20. „Cât de mare este, Dumnezeule, dulceaţa Ta!" (v.
19), strigă Profetul, întru admiraţia lui, la vederea atâtor de 
mari minuni: „Cât de mare este Doamne dulceaţa pe care Tu 
o păstrezi celor ce se tem de Tine”. Tu iubeşti chiar pe cei pe 
care îi pedepseşti; de teamă însă ca o prea mare siguranţă să 
nu-i ducă la lâncezeală, Tu le iei dulceaţa iubirii Tale, atunci 
când le este de folos să se teamă de Tine. „Dar laşi să o simtă 
cei ce nădăjduiesc în Tine". Laşi să guste dulceaţa aceasta pe 
cei ce în Tine şi-au pus nădejdea lor. Că nu-i vei lipsi pe ei de 
ceea ce au nădăjduit până la sfârşit cu atâta stăruinţa. Căci fii i 
oamenilor care nu mai trăiesc după vechiul Adam, ci după 
Fiul Omului, „pe care îi vei ascunde în taina feţei Tale" (v.
20), ştiu ce sălaş veşnic le păstrezi, în taina cunoştinţei Tale, 
celor ce nădăjduiesc în Tine. «Departe oamenii tulburători.» 
Ca nici un om să nu-i mai tul bure.

21. „In locaşul Tău îi vei pune la adăpost de împotrivirea 
limbilor” (v. 21). Dar, câtă vreme vor fi expuşi pe pământ 
limbilor înşelătoare care le spun: Cine ştie cuvântul vostru? 
Cine a revenit de dincolo de mormânt ?, Tu îi vei pune la 
adăpostul credinţei faptelor omeneşti şi chinurilor vremelnice 
ale lui Hristos din această viaţă.

22. „Binecuvântat fie Domnul care a făcut să lumineze
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mila Lui in cetatea c*re mă înconjoară” (v. 22). Binecuvânta 
fie Domnul, c i  după cruda chinuire a prigonitorilor, a făq, 
mila Lui să strălucească in lumea întreagă, şi tuturor popoarelor 
pământului.

23. „Iar eu am zis intra uimirea mea” (v. 23). Poporul nj, 
cuvântul şi strigă: iar eu, întru uimirea mea, şi sub neînduplecat 
sabie a păgânilor, „iată că sunt aruncat departe de privirile 
Tale". Că de aveai asupra mea ochiul Tău, nu m-ai fi lăsat 
acestor chinuri. „Şi ai auzit glasul rugăciunii mele când strigam 
către 1îne”(v. 24). Atunci Tu, Doamne, ai făcut pace chinurilor, 
şi, pentru a arăta că Tu porţi grijă de mine, ai ascultat glasul 
rugăciunii mele, care cu strigăt mare se ridica sub povara 
durerilor mele.

24. „Iubiţi pe Domnul, voi, sfinţii Lui” (v. 25). In contem
plarea a ceea ce vede, profetul cheamă iarăşi pe oameni să 
laude pe Dumnezeu. „Iubiţi pe Domnul, spune el, că Domnul 
adevăml caută.” Şi dacă dreptul abia este mântuit, unde se va 
ascunde cel păcătos şi cel necredincios ?? „Mare va arăta 
dispreţul celor mândri.” Chinuri cumplite va avea pentru cei 
ce nu cedează convingerilor adevărului, reţinuţi fiind de un 
excesiv orgoliu.

25. „îmbărbătaţi-vă, întăriţi inimile voastre” (v. 26). Nu 
conteniţi să faceţi binele, să recoltaţi la vremea secerişului. 
„V>i, cei ce nădăjduiţi în Domnul.” Adică: nădăjduiţi în Domnul, 
voi care vă temeţi de El şi slujiţi Lui cu vrednicie.



jd, cCoiCea Comentariu Ca TsaCmuC 
aC XXX-Cea 

Nădejdea în Jfristos

1. Să pătrundem, atât cât ne va fi posibil, tainele psalmului 
pe care tocmai I -am cântat, pen tru a extrage din el un discurs 
care să se prezinte urechilor voastre spre a se întipări în inimile 
voastre. Iată titlul: „Pentru sfârşit, psalm pentru David în extaz”. 
Ştim ce înseamnă „pentru sfârşit”, dacă II cunoaştem pe 
Hristos. Deoarece Apostolul a spus: „Hristos este sfârşitul 
Legii spre îndreptarea celor ce vor crede în El” (Rom 10,4), 
nuc sfârşitul care nimiceşte, ci sfârşitul ce desăvârşeşte; căci 
se foloseşte cuvântul sfârşit în două sensuri: sau când este 
vorba să exprimăm nimicirea a ceea ce era, sau atunci când 
trebuie să precizăm sfârşitul a ceea ce era început. „Pentru 
sfârşit”, deci, înseamnă pentru Hristos.

2. „Psalm pentru David în extaz.” Cuvântul grecesc extaz, 
pe cât îl putem traduce în latină, se spune într-un singur cuvânt 
emo{ie [puternică]; iar emoţia sufletului se numeşte în mod 
obişnuit extaz. Prin emoţia sufletului însă, se pot înţelege două 
lucruri; sau o frică puternică, sau trăirea celor cereşti care ne 
fac să uităm toate lucrurile pământeşti. Aşa a fost cu sfinţii 
cărora Dumnezeu le-a descoperit taine mult superioare lumii 
pământeşti. Aşa a fost răpirea în duh, adică extazul, de care
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ne spune Sfântul Pavel vorbind despre el însuşi: „Dacă aq 
ieşit din noi înşine este pentru Dumnezeu. Dacă devenim m» 
calmi, pentru noi; căci ne sileşte dragostea de Iisus Hristos" 
(2 Cor 5,13). Adică: de voiam să ne oprim în admiraţie şi sj 
armonizăm faptele noastre numai cu cele ce ne sunt 
descoperite in răpirile noastre, nil am mai fi cu voi, ci intm 
cele cereşti, pentru voi având un oarecare dispreţ- Cum aţj 
putea voi, cu pas încet, să ne urmaţi în locaşurile cereşti şi 
duhovniceşti, dacă pe de o parte dragostea lui Iisus Hristos 
nu vă obliga, „El care din fire fiind Dumnezeu, n-a socotit 
răpire a se face egal lui Dumnezeu, ci s-a deşertat pe Sine. 
chip de rob luând” (Filipeni 2,6-7); dacă, pe de altă parte nu 
ne-am socoti a fi slujitorii voştri, şi, pentru a nu fi nemulţumitori 
spre Acela care ne-a ridicat pe noi la cele mai înalte daruri, 
departe de a dispreţul pe cei pe care HI i-a dăruit mai puţin, 
noi trebuie, pentru mântuirea celor slabi, să ne pogorâm la 
nivelul celor ce nu pot contempla cele sublime împreună cu 
noi? „Dacă suntem deci răpiţi în duh, spune Apostolul, este 
pentru Dumnezeu.” Pentru că El vede ceea ce noi vedem în 
extaz, numai El ne descoperă tainele Sale. Cel ce ne vorbeşte 
in acest fel, ne mai spune că a fost înălţat până la al treilea cer 
şi a auzit cuvinte tainice, ce nu-i dat omului să le pronunţe. 
Atât de înaltă a fost răpirea sa în duh, că adaugă: „De a fost 
cu trup sau fără de trup, nu ştiu; Dumnezeu ştie” (II Cor 12, 
2). Dacă în acest fel e răpirea, dacă aşa este extazul pe care 
ni-1 redă titlul psalmului, trebuie să ne aştepăm la mari 
descoperiri de la acela care l-a cântat, a profetului adică, şi a 
Duhului Sfânt prin mijlocirea profetului.

3. Dacă aici extazul trebuie luat drept înfricoşare, textul 
psalmului nu ne va sta împotrivă prin această semnificaţie. Căci 
se pare că profetul vrea să vorbească desuferinţace se alătură
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fricii. Dar din partea cui această frică? A lui lisus Hristos oare? 
fiindcă psalmul spune „pentru sfârşit”, şi prin sfârşit îl înţelegem 
pe Hristos. Frica aceasta ar fi ea oare frica noastră? O putem 
atribui lui Hristos în preajma patimilor, de vreme ce El a venit 
pentru a suferi; se putea oare teme de ea văzând venind moartea 
pe care a venit să o caute? De nu era întru El decât un om, şi 
nicidecum un Dumnezeu, învierea Sa nu i-ar fi motiv de 
bucurie mai mult decât moartea motiv de înfricoşare? Totuşi, 
cum a binevoit să ia fire de rob, şi prin aceasta să ne îmbrace 
pe noi întru El, iată că Cel ce nu a nesocotit a se îmbrăca cu 
noi ca să ne preschimbe în El însuşi, va voi să ia şi limbajul 
nostru, ca noi să ne putem însuşi cuvintele Lui. Acesta este 
schimbul de nespus, minunata schimbare, dumnezeiasca 
transformare lucrată în lumea aceasta de către cerescul 
Neguţător. El vine să culeagă ocările, iar pe noi să ne umple 
de cinste; vine să se umple de chinuri, şi nouă să ne dăruiască 
mântuirea; vine să treacă prin moarte, iar nouă să ne dea viaţă. 
In chiar clipa morţii, prin ceea ce ţinea de natura noastră, a 
fost cuprins de fiică, nu în El însuşi, ci în ceea ce este al nostru; 
căci zice într-o altă parte că sufletul Său era trist până la 
moarte', iar noi eram atunci cu toţii întiu El. Fără de El noi nu 
suntem nimic; întru El e Hristos şi noi împreună cu El. De ce? 
Pentru că, în integritatea Sa, Hristos cuprinde capul şi 
mădularele Sale. Capul este Mântuitorul, Cel ce a răscumpărat 
trupul şi care a urcat la ceruri: trupul este Biserica ce suferă 
pe pământ.

Dar dacă trupul nu ţinea de cap prin legăturile dragostei, 
aşa încât capul şi trupul să nu alcătuiască decât un singur om, 
nu ar li putut face acest reproş cunoscutului persecutor „Saule, 
Saule de ce Mă prigoneşti?” (Fapte 9,4). Deoarece El şedea

1 Mt 26,38
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arunci in cernii, unde nici un om nu-L poate atinge; şi cum î| 
puteau supăra persecuţiile lui Saul Împotriva creştinilor? Mu 
spune: de ce prigoneşti pe sfinţii Mei; ci: „De ce Mâ 
prigoneşti?”; adică pe Mine întru mădularele Mele. Capul striga 
penbu mădulare, Stăpânul preschimba mădularele în El însuşi 
într-adevăr. limba vorbeşte în numele picioarelor. Când 
piciorul nostru e strivit în mulţime, limba imediat strigă: „calci 
pe mine”. Nu zice: „îmi striveşti piciorul”, ci se plânge că o 
striveşte când nimeni n-o atinge, căci nu este despărţită de 
piciorul care suferă. Putem deci într-un sens asemănător să 
numim fiica un extaz.

Ce voi mai adăuga, fraţilor? Dacă nici o teamă nu trebuia 
să-i nelinrşteascăpecei care vor suferi. Domnul i-ar spune lui 
Petru, vestindu-i chinurile care îl aşteaptă, cuvintele pe care 
noi tocmai le-am ascultat la sărbătoarea Apostolilor2: „Când 
erai mai tânăr, îţi puneai tu singur centura şi te duceai unde 
voiai, însă când vei fi bătrân, un altul te va încinge şi te va duce 
unde nu vei vrea’ ’. Or, vorbea aşa, spune Evanghelistul, arătând 
in ce fel trebuia să moară3. Dacă Sfântul Apostol Petru deci, 
om atât de desăvârşit, mergea împotriva voinţei lui acolo unde 
nu voia să meargă, a murit împotriva voinţei lui, a primit însă 
cununa muceniciei, ce este uimitor, dacă chinurile drepţilor şi 
chiar ale sfinţilor nu sunt scutite de orice frică? Frica ne vine 
din neputinţa omenească, însă nădejdea, din făgăduinţa 
dumnezeiască. Frica ta, o, omule, vine de la tine, nădejdea 
însă este un dar ce vine de la Dumnezeu. E bine ca frica să te 
facă să te cunoşti pe tine însuţi, pentru ca la mântuirea ta să 
dai slavă Ziditorului tău. Omul să tremure, deoarece e slab,

: Acest amănunt ne indică faptul că acest comentariu a fost predicat 
pu(in după sărbătoarea Sfinţilor Apostoli, nu se ştie însă şi anul. 
Ίη 2 1 ,18
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frica insă nu înseamnă un abandon al milostivirii divine. Pentru 
frică începe profetul nostru psalmul strigând: „întru Tine, 
Doamne, mi-am pus nădejdea mea, şi nu voi fi ruşinat” (v. 1). 
Vedeţi, se teme şi nădăjduieşte; îi vedeţi frica, nu este fată 
nădejde. Tulburarea pe care câteodată inima noastră o simte, 
nu depărtează de la noi orice mângâiere divină.

4. Hristos este deci Acela care vorbeşte aici prin Profetul 
Său; da, îndrăznesc să spun, Hristos este. El va spune pe 
parcursul psalmului lucruri ce par să se potrivească prea puţin 
lui Hristos, Stăpânului nostru prin excelenţă şi mai ales 
Cuvântului ce dintru început era Dumnezeu şi în Dumnezeu; 
încă şi mai des vor fi cuvinte ce vor părea în dezacord cu Cel 
ce a luat fire de rob şi care a luat-o în pântecele unei Fecioare: 
şi totuşi Hristos va vorbi, căci Hristos se află în mădularele 
Sale. Şi e bine ca voi să înţelegeţi că trupul şi capul nu alcătuiesc 
decât un singur Hristos, El însuşi ne spune vorbind despre 
căsătorie: „Vor fi doi într-un singur trup; nu vor mai fi doi, ci 
un singur trup Dar vorbeşte cumva de orice unire? Ascultaţi 
pe Sfântul Apostol Pavel: „Vor fi doi într-acelaşi trup”, s-a 
zis. „Taina aceasta mare este; eu spun: în Hristos şi in Biserică 
”(Mt 19,5-6). Precum capul şi trupul, aşa soţul şi soţia, vor 
fi doi şi nu vor mai alcătui decât o singură persoană. Iarăşi 
această unitate de persoane, unitate pe care ne-o arată profetul 
lsaia, căci, profeţind Hristos prin gura lui, spunea: „Cu cunună 
m-a împodobit ca pe un tânăr mire, rochia miresei mi-a dăiuit-o 
”(Is61,10). El este Acela ce se dă în acelaşi timp drept Mire 
şi Mireasă; or, de ce să se numească mire şi mireasă, dacă nu 
pentru că ci vor fi doi în acelaşi trup? Şi dacă cei doi nu au 
decât acelaşi trup, de ce nu ar avea şi un singur glas?

Iisus Hristos vorbeşte deci, deoarece Biserica vorbeşte 
in Iisus Hristos şi Iisus Hristos în Biserică: deoarece trupul
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poc dr cap şi capul de trup. Ascu I taţi pe Apostolul care ne 
lămureşte mai clar taina: „Aşa cum trupul nostru, care este 
unul, are totuşi mai multe mădulare, şi cum toate aceste 
mădulare ale trapului, deşi numeroase, nu sunt decât un singur 
trup, aşa este şi cu Hristos” (ICor 12,12). Vorbind despre 
mădularele lui Hristos, sau despre credincioşi, el nu spune: in 
acest fel este cu mădularele lui Hristos, ci dă numele lui Hristos 
tuturor celor pe care le-a enumerat Cum trupul este unul singur 
şi are totuşi mai multe mădulare, toate mădularele trupului însă, 
cu toate că sunt numeroase, nu alcătuiesc decât un singur şi 
acelaşi trap: aşa Hristos este multiplu întru mădularele Sale, 
unic in trupul Său. Suntem deci cu toţii împreună în Iisus Hristos 
capul nostru, şi fără de acest cap nu avem nici o valoare. De 
ce? Uniţi capului nostru, noi suntem viţa; dar despărţiţi de 
cap, ceea ce lui Dumnezeu nu-I place, nu suntem decât nişte 
mlădiţe tăiate, fără de nici un folos vierilor şi destinate numai 
focului. Mai spune El in Evanghelie: „Eu sunt viţa, iar voi sunteţi 
mlădiţele, Tatăl Meu e lucrătorul viei”; şi iarăşi: „Fără de Mine 
nu puteţi face nimic” (In 15,5). Doamne, de nu putem fără Tine 
face nimic, toate le putem cu Tine. Căci tot ceea ce El face prin 
noi, nouă ni se pare că le facem. El poate multe, toate le poate 
fată noi, iarnoi, nimic fără El.

5. Deci, fraţilor, că luăm extazul ca frică sau ca răpire în 
duh. toate cuvintele psalmului se potrivesc lui Hristos. Să-l 
cântăm deci în Trupul lui Hristos, să-l cântăm cu toţii ca nefiind 
decât un singur om, pentru că toţi alcătuim în El unitatea, şi să 
spunem: „IntruTine, Doamne, eu mi-am pus nădejdea, şi în 
veac nu mă voi ruşina”. Mă tem mai curând de ruşinea ce 
durează veşnic; există o ruşine trecătoare ce e folositoare, atunci 
când sufletul se tulbură la vederea păcatelor lui, când acestea îl 
îngrozesc, când groaza îl face să roşească de ruşine, iar ruşinea
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îl duce spre îndreptare. De aceea a zis Sfântul Pavele „Ce 
mjrire vei avea atunci din neorânduielile ce astăzi te fac să 
roşeşti?” (Rom 6,21). Anume: credincioşii se ruşinează, nu 
de bunătăţile de acum, ci de păcatele trecute. Departe de noi, 
creştinilor, de a ne teme de ruşinea aceasta; şi chiar dacă nu o 
avem aici, o vom avea în veşnicie. Şi această veşnică ruşine 
atunci va veni când se va împlini profeţia: „împotriva lor se 
vor ridica fărădelegile lor pentru a-i osândi” (înţ 4,20). Şi 
când ii vor acuza nedreptăţile lor, turma celor lepădaţi va fi 
aruncată de-a stânga, ca şi caprele separate de oi, şi vor auzi: 
„Mergeţi în focul cel veşnic pregătit diavolului şi îngerilor lui". 
Pentru ce, se vor întreba ei? „Că Mi-a fost foame şi nu Mi-aţi 
dat să mănânc” (Mt 25,41). Dispreţuiau, pe pământ, să dea
o bucată de pâine lui Hristos Căruia îi era foame, să-I dea să 
bea când îi era sete, să-L acopere când era gol; dispreţuiau 
să primească pe cel străin, să cerceteze pe cel bolnav; ei 
lepădau acestea, iar atunci când vor auzi aceste reproşuri, 
vorfi acoperiţi de ruşine, iar ruşinea le va fi veşnică. De acestea 
se teme cel ce vorbeşte aici cu frică sau întru răpirea duhului 
şi care strigă:„Intru Tine mi-am pus nădejdea mea, Doamne, 
şi în veac nu mă voi ruşina”.

6. „Izbăveşte-mă, întru dreptatea Ta, şi mă mântuieşte” 
(v. 1). De nu te uiţi decât la dreptatea mea, mă vei osândi. 
„Dar izbăveşte-mă întru dreptatea Ta.” Există o dreptate a lui 
Dumnezeu, ce devine şi dreptatea noastră, prin darul pe care 
Dumnezeu ni-1 face. Dar ea e numită dreptate a lui Dumnezeu, 
de teamă ca omul să nu ajungă să creadă că dreptatea aceasta 
oare prin el însuşi. Căci, iată cuvintele Sfântului Pavel: 
„Credinţa e socotită dreptate, în cel ce crede în Acela care 
îndreptează pe păcătos” (Rom 4,5). Ce înseamnă a îndrepta 
pe păcătos? A-l face drept din păcătos ce era. Or, iudeii au
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crezut că pot împlini dreptatea prin propriile lor puterişi s-» 
izbii de piatra de poticnire şi scandal4, şi nu au cunoscut dam| 
Iui Hristos. Au primit Legea care ι-au făcut vinovaţi, dar nu i-j 
izbăvit de greşelile lor. Ce spune acelaşi Apostol referitor |a

I aceasta?„Lemărturisesc că au râvnă pentru Dumnezeu, dar 
_| nu după cunoştinţă” (Rom 10,2). Ce înseamnă că zelul evreilor 

nu este după cunoştinţă? Ascultă, de ce nu este după cunoştmi 
„Căci nu cunosc dreptatea lui Dumenzeu ci, şi se silesc să-şi 
statornicească propria lor drepate, nu s-au supus dreptăţii lui 
Dumnezeu”(Rom 10,3). Dacă deci râvna lor nu este după 
ştiinţă, pentm că nesocotesc dreptatea ce vine de la Dumnezeu, 
şi silindu-se să-şi statornicească propria lor dreptate, ca şi 
cum ar putea deveni drepţi prin ei înşişi, de atunci n-au mai 
cunoscut darul lui Dumnezeu şi n-au voit mântuirea în dar.

Cine este deci mântuit în dar? Acela în care Mântuitorul 
nu află nimic de încununat, ci doar de osândit, nimic care să 
merite datul, tot ceea ce este vrednic chinului. Dacă El lucrează 
intru rigoarea Legii pe care a pus-o, trebuie să osândească 
pe cel păcătos. Dar, după legea aceasta, cine l-ar izbăvi? 
Pentru că află păcate în toţii oamenii. Numai El e iară de păcat, 
care ne găseşte pe toţi păcătoşi. Iată ce spune Apostolul: „Toţi 
au păcătuit şi toţi au trebuinţă de slava lui Dumnezeu" (Rom 
3, 23). Ce vrea să zică prin, „au trebuinţă de slava lui 
Dumnezeu’?  Ai nevoie să fii izbăvit de Dumnezeu, iar nu de 
către tine. Neputincios în a te mântui tu însuţi, ai nevoie de un 
izbăvitor. Pentru ce să te mai lauzi? La ce să te mândreşti din 
Lege şi dreptate? Nu vezi, în tine însuţi, ce se slujeşte de tine 
pentru a te înfrunta? Nu auzi pe măritul atlet măiturisindu-şi 
slăbiciunea şi cerând ajutor în luptă? Nu asculţi pe atletul 
Domnului care, în lupta lui, cere sprij in de la Acela ce conduce

4 Romii, 32
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■λ luptă? Căci, atunci când te lupţi. Dumnezeu nu aşteaptă 
j-jrea ta din luptă precum acela care ar conduce jocurile, 
dacă te lupţi în amfiteatru. El îţi va putea da premii, dacă eşti 
tu învingătorul, dar nu te poate sprijini în pericol. Nu aşa te 
pnveşte Dumnezeu. Vezi deci cu atenţie pe cel ce zice: „După 
omul interior, mă bucur de legea lui Dumnezeu, dar în 
mădularele mele simt o altă lege ce luptă împotriva legii duhului 
şi mă ţine prizonier sub legea păcatului ce se află în mădularele 
mele. Nefericit om ce sunt, cine mă va izbăvi pe mine de acest 
trup al moiţii? Harul lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul 
nostru” (Rom 7,22-25). Pentru ce oare este dar? Pentru că 
edat gratuit. Cum este dat gratuit? Pentru că nu i-au precedat 
meritele, iar bunătatea lui Dumnezeu te-a întâmpinat. ALui 
este deci mărirea mântuirii noastre! Toţi au păcătuit, şi toţi au 
trebuinţă de slava lui Dumnezeu. întru Tine, Doamne, mi-am 
pus nădejdea mea”, iar nu în mine însumi: „în veac nu mă voi 
ruşina”; că nădăjduiasc în Cel ce nu ruşinează aşteptarea 
noastră. „Izbăveşte-mă întru dreptatea ta şi mă mântuieşte." 
Deoarece în mine nu afli nici o dreptate, izbăveşte-mă prin 
dreptatea Ta; anume, să fiu mântuit prin aceeaşi cauză care 
mă îndreptează, care din păcătos mă aduce la credinţă, din 
rău mă face drept, din orb mă aduce la lumină, mă ridică din 
căderile mele şi schimbă întru bucurie lacrimile mele. Iată ce 
mă izbăveşte, iar nu eu însumi. „Mântuieşte-mă intru dreptatea 
Ta, şi mă izbăveşte. ”

7. „Pleacă urechea Ta spre mine” (v. 2). Aceasta a făcut 
Domnul când a trimis pe Hristosul Său. Ne-a trimis pe Acela 
ce a aplecat capul să scrie cu degetul pe pământ, când i s-a 
adus înainte femeia cea desfrânată să o osândească5. El dar 
s-a pogorât pe pământ, sau mai curând Dumnezeu s-a coborât

5 In 8,6

ISI



până la om, căruia i-a fost spus: „Pământeşti, şi în pământie 
vei întoarce” (Fc 3, 18). Nu în mod trupesc îşi 
Dumnezeu urechea Lui spre noi şi nu este circumscris ig 
membrele unui trup. Departe de cugetele noastre orice 
inchţuire omenească. Dumnezeu este adevărul. Adevărul nu 
are formi colţuroasă, sau sferică, sau lunguiaţă. E prezent 
peste tot acolo unde ochii inimii se deschid pentru a-L privi. 
Or. Dumnezeu îşi înclină urechea Lui spre noi când coboaij 
mila Sa asupia noastră Dar există oare vreun act de mi lostiviie 
mai mare ca acela de a-L dărui pe Fiul Său Cel Unic, nu 
pentru a trăi cu noi, ci ca să moară pentru noi? „Pleacă, 
Doamne, urechea Ta spre mine.”

8. „Grăbeşte de mă mântuieşte” (v. 2). Dumnezeu deja l-a 
auzit când a zis: „Grăbeşte”. Cuvântul acesta trebuie să ne 
facă să înţelegem că tot ceea ce ni se pare lung în timp nu e 
decât o clipită. Nu este lungă o durată de timp, dacă trebuie 
să ia sfârşit. De la Adam până în zilele noastre, timpul s-a 
scurs; cu siguranţă nu mult timp va mai rămâne. Dacă trăia 
mcăAdam,casămoaiăacum, la ce i-ar fi folosit să mai trăiască 
încă, şi să fi trăit atât? Pentru ce deci această grabă? Pentru 
că timpul zboară, şi ce vi se pare lung, este scurt înaintea lui 
Dumnezeu Profetul a înţeles rapiditatea aceasta în extazul său, 
şi a strigat: „Grăbeşte de mă ajută. Fii mie Dumnezeu apărător, 
fii scăparea mea şi mă mântuieşte” (v. 2). Fii mie casă de 
scăpare, Dumnezeu sprijinitor, loc de apărare. Adesea mă 
aflu în pericol, caut să fug; dar unde? în ce casă de scăpare 
voi fi sigut? în ce munte? Care peşteră? Ce curte întărită? Pe 
care meterez? Care cetate mă va adăposti pe mine? Ce ziduri 
mă vor putea înconjura? Oriunde merg, mă regăsesc.

O, omule! Te poate scăpa fuga de la tot ceea ce vei voi, 
numai de conştiinţa ta nu. Intră în casa ta să te odihneşti pe
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„ ω1 tău, intră in inima ta, nici un adăpost nu vei afla împotriva 
sjnjinjelor conştiinţei tale, a remuşcărilor păcatelor tale. Dar 
profetul strigă: grăbeşte de mă ajută, izbăveşte-mă întru 
dreptatea Ta, ca să-mi ierţi păcatele mele şi să statorniceşti 
dreptatea Ta întru mine. Scăpare îmi vei fi mie, întru Tine eu 
vreau să mă adăpostesc. Căci unde oare mă pot duce să fug 
de la Tine? Dumnezeu, întru mânia Lui, te urmează; unde să-ţi 
jfli scăpare? Ascultă ce spune înlr-o altă parte profetul ce se 
teme de mânie: „Unde mă voi duce dinaintea duhului Tău? 
Încotro să fug dinaintea feţei Tale? De mă urc în cer. Tu acolo 
eşti; de cobor în iad, de faţă eşti” (Ps 38,7-8). Mă pot duce 
oriunde, Te întâlnesc pe Tine. De Te-ai mâniat pe mine, Te 
voi găsi să mă pedepseşti şi să mă sprijineşti, dacă eşti partea 
mea. Toată puterea mea este deci să fug la Tine, iar nu departe 
de Tine. Ca să scapi unui stăpân căruia îi eşti sclav, cauţi refugiu 
acolo unde el nu mai e stăpân. Să scapi Domnului, caută în 
Domnul adăpost, căci lui Dumnezeu nu-i poţi scăpa. El este 
pretutindenea prezent, toate sunt descoperite ochilor Celui 
Atotputernic. Tu, Doamne, vei fi scăparea mea, spune profetul.

Dacă însă nu sunt tămăduit, cum să fug? Vindecă-mă, 
deci, şi voi alerga la Tine. Că, de nu mă vindeci Tu, eu nu pot 
merge, cum dar să fug? încotro se poate duce, unde ar putea 
fugi omul acesta, lăsat pe jumătate mort în drumul mare, 
acoperit de tâlhari cu răni şi care nu poate merge? Omul 
nebăgat în seamă de preotul care trece pe lângă el, abandonat 
de levitul ce îl ocoleşte şi miluit de samariteanul ce tocmai 
trecea6, sau mai curând de Domnul Cel ce are milăde neamul 
omenesc. Samaritean înseamnă păzitor. Dar cine ne va păzi 
pe noi, dacă Domnul ne lasă? Drept este că în cuvintele de 
ocară ale iudei lor către Iisus Hristos: „Nu avem oare dreptate
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să zicem că eşti samaritean şi stăpânit de diavol?” (In 8,4g, 
Domnul respinge o insultă şi o primeşte pe cealaltă: „£u jjs 
sunt, spune El, stăpânit de diavol”. Nu spune: nu sura 
samaritean, voind să ne facă să înţelegem că El este păzitorul 
nostru. El l-a miluit deci pe nefericitul acesta, s-a apropiat;fi 
legat rănile, l-a dus la o casă de oaspefi, săvârşind pentru el o 
datorie de milostenie; omul acesta poate deja să meargă şi 
chiar să fugă. Dar unde să fugă, de nu la Domnul ce l-a ales în 
adăpostul Său.

9. „Tu eşti puterea şi scăparea mea, şi pentru numele Tău, 
povâţuitorul şi hrana mea vei fi” (v. 3). Nu pentru vrednicia 
mea, „ci pentru numele Tău”; să strălucească slava Ta, iar nu 
vrednicia mea. „Povăţuitorul meu vei fi”, să nu mă rătăcesc 
departe de Tine. „Şi hrana mea” ca să ajung sufucient de tare 
pentru a lua mâncarea îngerilor. Fiindcă Cel ce ne-a făgăduit 
mâncarea cea cerească, aici pe pământ, în blândeţea Lui de 
mamă, ne dă lapte. Cum cea care hrăneşte copilul trece prin 
propriul ei trup mâncarea pe care copilul prea mic nu o poate 
lua încă, şi i-o dă împreună cu laptele ei (căci copilul nu primeşte 
de la mama lui, şi cu ajutorul trupului, decât mâncarea ce i-ar 
fi pusă pe masă), tot aşa Domnul, ca să treacă în noi 
înţelepciunea Sa ca pe un lapte divin, ni se arată îm brăcat în 
trup omenesc. Trupul lui Iisus Hristos, deci, zice aici: „Tu vei fi 
hrana mea”.

10. „De cursa care mi-au întins-o mie în ascuns, Tu mă 
vei izbăvi” (v. 4). Aici încep să se ivească Patimile. „Mă vei 
izbăvi de cursa ce mi-au întins-o în ascuns.” Nu numai Patimile 
pe care Domnul Iisus a trebuit să le sufere, ci şi cursele 
demonului întinse până la sfârşitul lumii; şi, nenorocire celui ce 
se lasă prins în aceste curse, şi tot omul cade în ele. de nu îşi 
pune în Dumnezeu nădejdea lui, de nu zice: „Intru Tine
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ABjduiesc, Dumnezeul meu, şi nu voi cădea în ruşine veşnică: 
uântuieşte-mă întru dreptatea Ta şi mă izbăveşte” (v. 1). 1 
în t i n s ă  capcana vrăjmaşului, este pregătită. A pus în ea păcatul 
şi frica: păcatul să ne înlănţuiască, frica să ne zdrobească şi să 
ne fure- Dar tu, închide păcatului uşa poftelor, fricii, uşa 
timidităţii, şi vei scăpa curselor. Cel care este capu 1 tău, Acela 
tei învăţat cum să lupţi, El, care a voit, pentru a te învăţa pe 
tine, să fie supus ispitelor. Prin poftă a fost ispitit mai întâi, 
ggci diavolul încerca să-I deschidă poarta dorinţelor, când îi 
zicea: „Porunceşte acestor pietre să devină pâini. Închină-Te 
mie şi îţi voi da toate împărăţiile. Aruncă-Tejos, căci scris 
este, aporuncit îngerilor Lui să te ia pe mâini, să nu-ti loveşti 
de piatră piciorul Tău” (Mt 4,3-9). Toate atracţiile acestea 
sunt momeli ale poftei. Dar, când a văzut închizându-se uşile 
poftei în Acela ce îndura pentru noi să fie ispitit, a încercat uşa 
fricii şi a pus la cale Patimile. Acestea ne spune Evanghelistul: 
„După ce a terminat toate ispitele lui, diavolul s-a depărtat de 
El până la o vreme” (Lc 4 , 13). Ce vrea să zică: până la o 
vreme? Că trebuia să vină din nou apoi şi să-şi pună puterile 
de partea fricii, de vreme ce a eşuat de partea poftelor. Trupul 
lui Hristos deci, va fi ispitit până la sfârşit

Fraţilor, atunci când se dădea împotriva creştinilor nu ştiu 
care lege de prigoană, trupul lui Hristos. întreg trupul Lui era 
lovit; iată pentru ce cuvântul Psalmistului: „Ca pe o grămadă 
de nisip m-au împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit" (Ps 
117,3). Dar când s-au sfârşit toate răutăţile ce loveau întregul 
trup al Bisericii, ca sS o împingă sS cadă, ispitirea devine 
parţială. E încercat trupul lui Hristos; dacă nu suferă într-o 
Biserică, suferă în cealaltă. Nu mai are si-i mai fie frică de 
furia unui impărat, ci suferi ocările unui popor tău. Câte 
stricăciuni îi provoacă poporul acesta! Câte răutăţi nu îndură
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dm partea acestor creştini, a celor prinşi în plasa diavolului,· 
care se înmulţesc atâta, că scufundă corăbiile ca ia pescuitul 
Mântuitorului de dinaintea patimilor Lui?7 Nu-i lipsescdeatunci 
încercările. Sănu spună nimeni: nu mai e vremea prigoanelor 
Cel ce vorbeşte aşa îşi promite pacea: şi oricine îşi promite 
pacea, este surprins în siguranţa lui.

întreg trupul lui Iisus Hristos deci să strige: „Tu mă vei 
izbăvi de cursele pe care în ascuns mi le-au întins”; că Stăpânul 
nostru a fost izbăvit de cursa pe care în ascuns o întindeau cei 
pe care Evanghelia nu demult ni-i vestea că vor spune într-o 
zi: „Vedeţi pe moştenitorul, veniţi, să-l omoram, iar noi să avetn 
moştenirea”, şi care au pronunţat osânda, când El i-a întrebat: 
„Cum va pedepsi stăpânul pe aceste slugi netrebnice? Pe cei 
răi cu rău îi va pierde, au răspuns, iar via o va da altor lucrători. 
Ce!, zice Mântuitorul, nu aţi citit şi voi la fel: piatra pe care au 
aruncat-o ziditorii a ajuns în capul unghiului?” (Mt 21,38,42) 
Ne lămureşte în acest fel că „a arunca piatra, pentru cei ce 
zideau” însemna „a izgoni pe moştenitor din vie şi a-1 omori". 
Ei deci, a fost izbăvit. Este în cer Capul nostru; este liber. Să 
ne alipim Lui prin dragoste, să-I f i m  mai strâns uniţi prin 
nemurire şi să spunem cu toţii: „Tu mă vei izbăvi de cursele ce 
mi-au întins în taină, că Tu eşti apărătorul meu” (v. 4).

11. Să ascultăm dar cuvintele rostite de Domnul pe cruce: 
„în mâinile Tale îmi dau duhul Meu” (v. 5). Când vedem în 
Evanghelie că Iisus Hristos repetă cuvintele acestui psalm, nu 
ne mai îndoim că El vorbeşte aici. Citeşti în Evanghelie că Hristos 
a spus: ,jn mâinileTale îmi dau duhul Meu; şi plecându-şi capul, 
şi-a dat duhul” (Lc 23,46). Repetând aceste cuvinte, scopul 
Lui a fost să te înveţe pe tine că El este Cel ce vorbeşte în 
psalmul acesta. Pe El deci trebuie să-L cauţi; aminteşte-ţicâ

71x5,7

156



£1 a v o i t  ca noi să-L căutăm şi în celălalt psalm, pentru ajutorul 
dedimineaţă: „Au străpuns mâinile şi picioarele Mele: au numărat 
gjsele Mele, M-au privit şi s-au uitat la Mine, hainele Mele şi- 
a u  î m p ă r ţ i t ,  au tras la sorţi cămaşa Mea” (Ps 21,18-20). Şi, ca 
sâ te înveţe că întru El toate acestea s-au împlinit, a rostit 
începutul psalmului: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru 
ceM-ai părăsit?” (Ps 21,1) Şi totuşi, în numele mădularelor 
Sale El vorbea în acest fel, pentru că niciodată Tatăl nu şi-a 
abandonat Fiul Cel Unic. „M-ai răscumpărat. Doamne, 
Dumnezeul adevărului.” Tu eşti Dumnezeul adevărului, căTu 
împlineşti făgăduinţa ce ai făcut-o şi nici o promisiune a Ta nu e 
deşartă.

12. „Urăşti pe cei ce se alipesc deşertăciunii în zadar” (v. 
6). Cine se alătură deşertăciunii? Cel ce moare prin frica de 
moarte. Frica de moarte îl face să mi ntă, şi moare chiar înainte 
dea muri, el care nu minţea decât ca să trăiască. Tu minţi 
pentru a nu muri, şi ai atunci şi minciuna şi moartea: vrând să 
scapi de o moarte pe care o poţi amâna pentru puţin, dar nu 
să o eviţi, tu rişti o îndoită moarte, a sufletului, iar apoi cea a 
trupului. De unde nenorocirea, dacă nu din ataşamentul tău la 
aceste deşertăciuni? Că tu găseşti desfătare în ziua care trece, 
în timpul ce zboară, din care nimic nu poţi opri, care, 
dimpotrivă, te ia cu el. „Urăşti pe cei ce se alipesc deşertăciunii 
în zadar.” Iar eu, care nu iubesc deşertăciunea, nădejdea mea 
opun în Domnul. Tu nădăjduieşti în banii tăi, înseamnă să te 
ataşezi deşertăciunii; nădăjduieşti în onoruri, în mărirea 
omenească, înseamnă să te alipeşti deşertăciunii; nădăjduieşti 
într-un prieten puternic, înseamnă să te alipeşti deşertăciunii. 
Când tu ţi-ai pus nădejdea ta în toate acestea; sau le laşi prin 
moarte, sau, dacă trăieşti, toate vor pieri, iar speranţa ta este 
înşelată. Despre această vanitate spune Isaia profetul: „Tot
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trupul nu este decât o iarbă, şi toată slava lui nu-i decât 0 
floare de câmp; floarea trece şi iarba se usucă, dar cuvântul 
Domnului rămâne în veac” (Is 40,6). Dar eu, departe dea 
urma celor ce nădăjduiesc în deşertăciuni, se al ipesc vanitătjj 
în Dumnezeu mi-am pus nădejdea mea, care nu-I deşert.

13. „în mila Ta mă voi bucura şi voi birui”, nu întru 
dreptatea mea. „Că spre smerenia mea ai privit, din nevoi a j 
mântuit sufletul meu şi nu m-ai dat în mâinile vrăjmaşilor mei” 
(v. 7-8). Care sunt nevoile din care vrem să fie sufletul nostni 
izbăvit? Cine va putea să le enumere? Cine va spune cât de 
mari sunt? Mai ales cine ne va zice cât sunt de evitat, de temut? 
Oprimă durere, şi chin crud printre oameni, să nu poţi cunoaşte 
inima aproapelui, să te îndoieşti aproape mereu de sentimentele 
unui prieten credincios, şi să ai permanent o bună părere 
despre un prieten infidel. O necesitate de plâns! Ce să faci sâ 
vezi inimile? Cu ce ochi le vei vedea, om slab şi neputincios? 
Ce faci astăzi să vezi inima fratelui tău? N-ai nimic de făcut. 
Incăoşi mai mare neputinţă: nu ştii ce va fi mâine inima ta.

Ce voi mai zice de celelalte neputinţe ale firii noastre? 
Noi trebuie să murim, şi nimeni nu vrea să moară. Nimeni nu 
voieşte ceea ce trebuie să i se întâmple cu forţa sau de 
bunăvoie. O condiţie deplorabilă, să respingi ceea ce nu ai 
putea evita. Că, de puteam, niciodată nu consimţeam să 
murim: am dori să devenim ca îngerii, dar printr-o oarecare 
schimbare, iar nu trecând prin moarte, cum zice Apostolul: 
„O altă casă ne va dărui Dumnezeu. O casă ce nu va fi făcută 
de mână de om, o casă veşnică în Ceruri. De aceea suspinăm, 
dorind să fim îmbrăcaţi de slava acestei case cereşti ca şi de 
un al doilea veşmânt. Dacă totuşi suntem aflaţi îmbrăcaţi, iar 
nu goi. Câtă vreme suntem în trupul acesta ca într-un cort, 
suspinăm sub greutatea lui, căci ne dorim, nu să fim despuiaţi,
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t*i îmbrăcaţi pe deasupra; aşa încât, ceea ce e muritor, să fie 
înghiţit de viaţă” (Π Cor 5,1 -4). Vrem să ajungem în împărăţia 
lui Dumnezeu, nu însă pe calea morţii; şi totuşi necesitatea ne 
spune: vei veni acolo. N u vrei să vii acolo, o, om slab, iar 
Dumnezeu pe acolo a venit la tine.

Ce dură necesitate, să biruim dorinţele noastre cele vechi, 
obişnuinţele noastre îmbătrânite! Să biruieşti o obişnuinţă este
o luptă dureroasă, tu o ştii. Vezi bine că faptele tale sunt rele, 
dezgustătoare, nefericitule, şi totuşi te-ncăpăţânezi: ce-ai făcut 
ieri, vei face şi mâine. De nu-ţi plac cuvintele mele aici, cât 
trebuie să te apese propriul tău cuget! Şi totuşi vei mai cădea 
încă. De unde antrenamentul acesta? Cine-1 poate reduce până 
intr-atât? Se află în mădularele tale o lege împotriva legii minţii 
tale? Atunci strigă: „Nenorocit om ce sunt! Cine mă va izbăvi 
pe mine de acest trup al morţii? Harul lui Dumnezeu, prin 
Iisus Hristos Domnul nostru” (Rom 7,23). Şi se va împlini 
atunci întru tine ceea ce nu demult spuneai: „Iar eu mi-am pus 
nădejdea mea în Domnul; întru mila Ta mă voi bucura şi voi 
birui, că ai privit la smerenia mea şi ai izbăvit sufletul meu din 
robia vieţii acesteia”. Cum a fost sufletul tău izbăvit de această 
robie, dacă nu deoarece Dumnezeu a privit întru umilinţă 
asupra ta? Dacă tu nu erai smerit, El nu te-ar fi auzit scoţând 
din robie viaţa ta. Se smerea pe sine cel ce zicea: „Nenorocit 
om ce sunt! Cine mă va slobozi pe mine de acest trup al 
morţii?” Dar nu se umileau cei ce, „necunoscând dreptatea lui 
Dumnezeu şi voind să-şi statornicească propria lor dreptate, 
nu s-au supus dreptăţii lui Dumnezeu” (Rom 10,3).

14.,,Nu m-ai lăsat în mâinile vrăjmaşilor mei” (v. 8): nu a 
vecinului tău, nici a colegului tău, nici a tovarăşului de arme pe 
care l-ai rănit, nici a vreunuia din oraşul tău pe care poate tu l-ai 
jignit prin ocări. Suntem obligaţi să ne rugăm pentru toţi aceştia.
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Ovavon un alt viăjmaş caice diavoiul. şarpele ce! de doM  
Vom scăpa cu toţii puterii sale prin moarte, dacă moarte, 
noastră este sfântă. Oricine moare în păcat e lepădat pij, 
moartea aceasta in mâinile diavolului, ca să fie împreună cud 
osândit chinului firide sfârşit. Domnul Dumnezeul nostru deri 
ne scapă pe noi strâmtorărilor vrăjmaşului; şi duşmanul ace^ 
prin poftele noastre vrea să ne prindă. Or, poftele noastre, 
atunci când cresc să ne robească, se numesc trebuinţe. 0 
dată ce Domnul va fi izbăvit sufletul nostru de necesităţile 
acestea, ce putinţă va mai avea demonul asupra noastră, ca 
să ne înrobească cu puterea lui?

15. jn  cale largă ai întărit paşii mei” (v. 8). Sigur, calea 
este strâmtă*; îngustă pentru sufletul robit, dar largă pentni 
dragoste; dragostea face larg ceea ce este prea strâmt. „Ai 
întărit paşii mei, spune el, în calea cea largă”, de teamă ca 
picioarele mele,pica strâmtorate, să nu ajungă să se împiedice, 
şi prin aceasta să-mi provoace căderea. Ce vrea să zică: „în 
loc larg ai pus picioarele mele”? Mi-ai arătat uşoare faptele 
dreptăţii, atât de dureroase altădată; acesta este sensul 
cuvintelor Jn  loc larg ai pus picioarele mele".

ld.„Miluieşte -mă, Dumnezeule, că necăjit sunt; mânia 
Ta a tulburat ochii mei, sufletul şi inima mea; a slăbit viaţa mea 
in suferinţă, şi întru suspine anii mei.” (v. 9) Vă ajunge frăţiilor 
voastre, iubiţilor: cu ajutorul lui Dumnezeu, într-o altă dată, 
voi sfârşi restul datoriei mele, ca să termin psalmul înainte de 
plecarea mea.



\(  treiCea Comentariu CaTsaCmuC 
aC XXX-Cea 

SusjjineCe ‘Bisericii

1. Să ne întoarcem atenţia noastră, fraţilor, spre continuarea 
psalmului, şi să luăm seama la persoana profetului. Căci, dacă 
înţelegem că ne aflăm în vremea necazului, vom avea bucurie 
io ziua răsplătirii. V-am făcut să băgaţi de seamă, fraţilor, 
«punându-vă primele versete ale psalmului nostru, că Iisus 
Hristos este Cel ce vorbeşte; nu v-am ascuns că Hristos 
trebuie aici să se spună despre Cap şi despre mădulare; şi mi 
se pare că mărturiile Scripturii pe care le-am citat stabileau, 
cu o ultimă evidenţă şi in modul de a nu lăsa îndoială, că Hristos 
se înţelege despre Cap şi trup, despre Mire şi Mireasă, despre 
Fiul lui Dumnezeu şi Biserică, despre Fiul Iui Dumnezeu ce s-a 
Scut om pentru noi, ca să ridice pe fiii oamenilor la calitatea 
de fii ai lui Dumnezeu; pentru ca, printr-o taină de nedescris, 
sâ fie doi într-un singur trup, aşa cum doi sunt în acelaşi glas la 
profeţi. Psalmistul a mulţumit deci lui Dumnezeu cu cuvintele: 
„Cu bunăvoinţă ai privit la smerenia mea; ai scos sufletul meu 
Λ robie, nu m-ai lăsat în mâinile vrăjmaşului meu, şi întru lărgime 
si pus picioarele mele” (v. 7-8). Acestea sunt faptele de 
mulţumire ale omului izbăvit din necaz, ale tuturor mădularelor 
wi Hristos scăpate din chin şi robie. „Miluieşte-mă, Doamne,
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TsaCtirea şi pedagogia  
nem uririi

a vremuri lipsite de sens şi umplute de ură, ca
acestea de acum, credinciosul a făcut corp comun
cu întregul Tezaur de rugăciune şi viaţă liturgică al 

Ortodoxiei. Acăutat să descopere înpharmacia Bisericii acele 
medicamente care să vindece sufletul pentru ca trupul să se 
slobozească din robia celui rău, să se întărească în Viata cea 
adevărată, viaţa înHristos. Psaltirea, cu armoniile sale de dor 
de împărăţie, cu isonul său de pocăinţă şi biruinţă împotriva 
păcatului, a fost una din coloanele de foc ce au brăzdat pustiul 
lumii pentru a o umple de roua lacrimii curate, împlinite în 
pocăinţă. Intr-una dintre frumoasele cărţi ale spiritualităţii 
athonite, ajunsă de curând la noi, a Monahului Moise 
Aghioritul, acesta consemnează: „In Cartea Psalmilor, a marelui 
prooroc inspirat de Dumnezeu şi propovăduitorul pocăinţei, 
David, avem cele mai frumoase rugăciuni care s-au scris 
vreodată. Cuvintele lui să fie pe buzele noastre, pe acestea 
vrea să le audă Dumnezeu, în această stare doreşte să ne 
găsim. Acest Dumnezeu grăieşte: Aflat-am bărbat după 
inima mea. El l-a luminat pe alesul său, David, să le scrie. 
Prin cei 150 de psalmi ni se descoperă minunile lui Dumnezeu, 
poruncile, profeţiile, înţelepciunea Lui. Toate îşi au finalul în 
această-topitoare de aur a psalmilor, de aceea A w a Filimon 
numeşte psalmii: recapitularea întregii Sfinte Scripturi. De 
aceea si Sfinţii Părinţi s-au ocupat cu aceştia. In psalmi este



redată încrederea deplină a omului lui Dumnezeu, Căruia I se 
roagă şi îi mulţumeşte. Psalmii hrănesc nădejdea şi poartă cu 
ei presentimentul acestui dar. Ei dăruiesc bucurie, desfătare, 
pace, pentru că te afli sub acoperământul lui Dumnezeu. Un 
gheronda. vecin de-al nostru, care are mai mult de 17 ani în 
Sfântul Munte, ne spunea când îl găseam deseori cu cartea 
Psalmilor în mână: Aceasta este cea mai frumoasă carte 
din lume! înainte să se împărtăţească, şi la privegheri, şi în 
duminici, o citea toată”1.

Nu se cunosc perioade ale istoriei Bisericii în care Psalmii 
să nu fi însoţit viaţa duhovnicească a poporului binecredincios. 
Şi e firesc, câtă vreme Mântuitorul Iisus Hristos, Dumnezeu- 
Omul Cel întrupat, a purtat pe buzele Sale cuvintele Psalmilor 
(Lc 24,44), S-a apărat şi S-a rugat cu Psalmii (Mt 14,26; In 
18,1), S-a mângâiat în clipele cele mai grele ale Arestării şi 
Crucii Golgotei, pe când murea moartea noastră (Mc 15,34; 
Lc 23,26; In 19,1 -16). E firesc, câtă vreme primele comunităţi 
creştine ierusalimitene se strângeau mai întâi în Pridvorul 
Templului pentru rugăciuni şi psalmi, de acolo strângându-se în 
case pentru frângerea pâinii (Faptele Apostolilor2,42-46). Şi 
oare nu cuvintele psalmilor reveneau pe buzele martirilor în 
clipele agoniei, oare nu cuvintele psalmilor ocroteau în somn 
copiii şi întăreau în nesomn monahii, mângâiau singurătăţile ori 
luminau însoţirileîn numele lui Hristos (E f5 ,19; C o l3 ,16). 
Pentru că pentru Părinţii Bisericii şi pentru trăitorii ei Hristos 
Domnul este Soarele care luminează şi dă sens Psaltirii2. Ne-o 
spune, atât de minunat, chiar Comentariul acesta la Psalmi, al 
fericitului întru sfinţenie Augustin, episcopul Hipponei.

' Monahul Moise Aghioritul, Comuniunea pustiei şi singurătatea 
oraşelor, Ed. Sophia / Cartea Ortodoxă, Bucureşti, 2 0 11, p. 39.



Vorbind despre om ca operă, instrument şi slujitor al 
Cuvântului, un tânăr slujitor al Bisericii scria, deschidere de 
sens şi bucurie: „Ca fiinţe raţionale create de Dumnezeu prin 
Cuvântul Său am primit darul voibirii, al exprimării prin cuvinte. 
Este darul ce îl particularizează pe om in raport cu celelalte 
făpturi create, pentru ca noi, oamenii, prin cuvintele noastre, 
să ne integrăm în mod armonic în sistemul raţiunilor divine ce 
se găsesc în creaţie şi care tţnd spre Cuvântul lui Dumnezeu, 
Care Cuvânt este summum-ul raţiunilor creaţiei. Pe de altă 
parte, cuvântând, noi nu ne mai simţim singuri în lume, ci, prin 
cuvintele noastre, aflate într-o permanentă legătură cu 
Cuvântul, Cuvântul însuşi este prezent în lume şt în istorie, în 
multe chipuri (Evr. 1,1), aşa încât există o largă varietate de 
posibilităţi ca noi să-L întâlnim, cea mai si gută şi mai proprie 
nouă fiind însă cea a limbajului verbal, a cuvintelor prin care 
noi comunicăm şi ne comunicăm unii altora şi lui Dumnezeu şi 
prin care ne definim locul, actualizându-ne pe noi şi Cuvântul 
în planul Creaţiei. Cuvintele mângâie, alină şi vindecă suferinţe, 
învaţă mustrând şi mustră învăţând. Prin cuvinte, planurile 
Cuvântului ni se desoperă lămurit şi ni se dă, totodată, 
posibilitatea de a le asimila şi de a ne asimila lor ca viaţa noastră 
să capete sens, deoarece nu este de ajuns să trăieşti, ci, mai 
mult decât atât, trebuie să ştii pentru ce trăieşti (,..)”3. Cele 
exprimate aici despre cuvânt şi Cuvântul sunt fundamentale în 
înţelegerea Psaltirii ca izvor de cunoaştere a lui Dumnezeu şi 
cunoaştere de sine. Pentru că, după mărturisirea celor de

3 Este sensul pe care-l oferă în Comentariul ta Psalmul I Fericitul 
Augustin, text publicat de noi, Glasul lui Hristos. glasul Bisericii, 
în Iisus Biruitorul, nr. 6 /  2000, p. 6.
3 Pr. Vasile Gafton, Cuvântul din miezul cuvintelor, Ed. Andrei ana. 
2011,pp. 15-16.



demult, a te cunoaşte pe tine e mai mult decât a supune sau 
chiar mântui popoare. Descoperirea limitelor întru care te 
manifeşti ca om este fundamentul pedagogic al Psaltirii, de 
aceea Părinţi de aur ai Amvonului Ortodoxiei au încercat tâlcuiri 
şi au frământat omilii pline de har. Sfântul Vasile cel Mare, 
Sfântul loan Gură de Aur şi Sfântul Ambrozie4, alături de alţii 
mai aproape de istoria noastră, Sf. Teofilact fiind un exemplu, 
ne-au stat până astăzi la îndemână. Efortul unui distins 
traducător ni-1 aduce aproape pe Fericitul Augustin.

De ce tâlcuiau Părinţii Psaltirea? Dintâi ne răspunde Sf. 
loan Gură de Aur când, tâlcuind Psalmul 3, dedicat, în 
viziunea lui, unui fugar -  căci David dedică psalmul fugii 
dinaintea lui Abesalom -  făcând apel la aprofundarea 
momentului fugii davidice, el scrie: „Căci aşa cum o casă fără 
temelie este nesigură, la fel şi Scriptura nu are nici un folos 
fără scopul pe care ţi-1 propune”5. Lucrările Părinţilor caută 
la adânc, trec de suprafaţa şi superficialitatea lecturii şi propun 
căutarea izvorului meditativ, al cunoaşterii prin părtăşie în cuvânt 
cu însuşi Cuvântul întrupat. Lumii modeme cel mai departe 
nu-i este lectura Scripturii, citirea şi citarea din ea. Ci 
înţelegerea prin adâncă meditaţie şi priceperea fundamentelor 
credinţei, acelea care nu pot fi reţinute şi turnate în cuvinte. 
Nuanţa apologetică a unora dintre meditaţii ori omilii este sigiliul 
mărturiei, descoperă omului modem că nimic din ceea ce 
constituia predica Părinţilor Bisericii nu era simplă aflare în

4 A se vedea şi studiul nostrum, Calea virtuţii. Pedagogia Psaltirii 
în exegeza la Psalmi a Sfinţilor Vasile cel Mare şi Ambrozie al 
Mediolamtlui şi a Fericitului Augustin, în Revista Teologică, nr. 3-
4 /  2000,pp. 182-191.
s Sfântul loan Gură de Aur, Omilii la Psalmi, trad. Laura Enache, Ed. 
Doxologia, laşi, 2011, p. 16.



treabă ci şcoală a Duhului Sfânt, o lectio divina în cel mai 
adânc sens al cuvântului. Părintele Enzo Bianchi, cel care a 
reînnoit o întreagă mentalitate pastoral catehumenală asupra 
acestui aspect de viaţă duhovnicească, consemna: „Dacă este 
adevărat că Scriptura este un mesaj al lui Dumnezeu pentru 
om, la fel de adevărat este că ea sau devine convorbire cu 
Dumnezeu sau rămâne neroditoare. Când citesc Scriptura, 
Dumnezeu este El·, dar dacă o citesc în credinţă şi mă rog, 
Dumnezeu devine Tu, adică Cineva care îmi stă înainte, Carc 
îmi vorbeşte şi Căruia îi răspund. Acesta este rezultatul final al 
lui lectio divina. Ceea ce este vestit despre Dumnezeu, devine 
un mesaj pentru mine iar, în rugăciunea acestui mesaj, eu 
vorbesc cu El. Când ascultăm Cuvântul II ascultăm pe El, 
când ne rugăm, vorbim cu El”6. Tot el atrage însă şi atenţia 
asupra unui risc, asupra căruia Omiliile patristice la Psalmi se 
dovedesc a fi vindecătoare: „una dintre cele mai grave povăţuiri 
întâlnite la Părinţi este aceea de a nu profana Scriptura făcând 
din ea un obiect de speculaţie sau de cunoaştere de dragul 
cunoaşterii, pentru că aceasta este o activitate care o poate 
face şi un ateu, în timp ce credinciosul ştie că, atunci când ia în 
mână Scriptura, poate ceea ce citeşte numai prin harul lui 
Dumnezeu. Lectio divina este deci modul cel mai autentic şi 
cel mai potrivit de a citi Scriptura primind harul”7. Iată dar 
sensul profund al Omiliilor care depăşesc cu mult simpla 
exegeză textuală. Lectură, meditaţie, rugăciune. Un întreit 
îndemn care, trebuie să o recunoaştem cu bucurie, alcătuieşte 
esenţa demersului patristic şi al comentariului duhovnicesc 
până astăzi. Citită cu Sfinţii, Psaltirea se redescoperă sufletului

6 Enzo Bianchi, Introducere in lectura duhovnicească a Scripturii. 
Cuvânt şi rugăciune, Ed. Deisis, Sibiu, 2009, p. 58
7 Idem, p. 59.



însetat de cunoaştere şi părtăşie cu Hristos, Domnul Cel înviat 
Are de toate şi pentru toate, redevine nervura de lumină a 
vieţii duhovniceşti, racordată la ritmul liturgic intern şi extent 
al vieţii omului credincios. Stâlpul de foc care ne conduct 
spre taina Dumnezeieştii Liturghii. Prin lectura Psaltirii creştem 
ca fii ai lui Dumnezeu, ne impropriem duhovniceşte şi pedagogic 
deopotrivă modul de a respira prin rugăciunca Evangheliei, 
concentrată în Tatăl Nostru. Seva de har care creşte astfel 
din dialogul liturgic cu Dumnezeul Cel Viu se propuneca un 
exerciţiu de înviere, de Veşnicie în Hristos.

După ce, în 2010, Părintele Ieromonah Arsenie Obreja 
ne-a dăruit, intr-o frumoasă ediţie, Predicile Fericitului 
Augustin*, iată, ne pune acum la îndemână o lectură a Psalmilor 
în viziunea aceluiaşi Părinte al Hipponei. Meditaţie atentă, 
rostire adâncă şi rostuire a lecturii Psaltirii, icoană adăpării 
celei izbăvitoare de sete duhovnicească, lectura propusă 
Bisericii de Fericitul întru sfinţenie Augustin completează in 
chip binecuvântat aura de har a textului psalmilor. Atenţi la 
darul ce-1 avem de-acum înainte, fie să se împlinească în noi 
împletirea rugăciunii cu meditaţia şi lectura adevărurilor 
născătoare de pocăinţă şi smerită cunoaştere a lui Dumnezeu.

Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin NECULA

* Fericitul Augustin, Predici, ed. Oastea Domnului, Sibiu, 
2010,251 p.



Cuvânt intoăuctiv

entru fiecare creştin Psaltirea alcătuieşte canonul 
lui zilnic, face cântarea sufletului spre Dumnezeu, 
itare insuflată de Duhul Sfânt, dar în care fiecare 

vorbeşte în modul cel mai personal şi mai intim Creatorului. 
Nu există inimă întristată sau veselă care să nu recite versetele 
psalmi lor cu dăruire şi cu toată atenţia. De aici lauda Părinţilor 
pentru Cartea aceasta a Psalmilor, pentru a ne insufla nouă o 
bună înţelegere a ei în duhul rugăciunii. Este şi cazul unui Părinte 
de demult, uitat şi, trist de spus, dar adevărat, neglijat de 
contemporaneitatea dezorientată în care ne zbatem să fim vii: 
Augustin...

Psalmii au pentru inima arzândă a episcopului Hipponei 
Regale o rezonanţă cu totul deosebită şi personală. Spune 
Marele Convertit: „Câte strigăte nu am înălţat către Tine, 
Dumnezeul meu, când am citit Psalmii lui David, aceste cântări 
de credinţă!... Cum mă înflăcăram prin ei de iubire pentru 
Tine...” (Confesiuni XI, 4,8). Din care iubire â ieşit unica 
expunere completă asupra psalmilor din întreaga literatură 
patristică de limbă latină, care uimeşte toate veacurile 
postaugustiniene prin profunzimea şi lungimea ei. Intr-adevăr, 
Comentariile la Psalmi cuprind cea mai fecundă perioadă 
creatoare a Fericitului Augustin, care se întinde între 392 şi 
422, în care transpare retorul şi filosoful Antichităţii târzii cu 
cea mai autentică trăire creştină. Enarrationes in Psalmos

I f



însumează nu mai puţin de 3000 de pagini de text...
Psalmii rămân mereu pentru Augustin „dumnezeieştile 

cântări ce fac bucuria sufletului nostru, întru care chiar şi 
lacrimile nu sunt fără bucurie” (Com. laPs 145,1). Entuziasmul 
său pentru Psalmi a fost încuibat de episcopul care l-a botezat, 
Ambrozie al Milanului, pentru care această Carte reprezintă 
suma Vechiului Testament. Că Psalmii au însoţit viaţa lui 
Augustin pe tot parcursul ci ne spune Possidius, episcop de 
Callama, prieten şi biograf al său: „Făcuse copii ale psalmilor 
de pocăinţă ai lui David, care sunt în număr mic, şi, dc pe 
patul în care gemea în timpul bolii sale, contempla, admira 
foile afişate pe perete, le citea şi vărsa lacrimi abundente şi 
continui; şi, pentru a evita risipirea, în jur de zece zile înaintea 
motţii sale, ne rugă pe noi, cei prezenţi, să nu lăsăm pe nimeni 
să intre în camera sa dacă nu este ceasul vizitei medicului sau 
când îi aduceam de mâncare” (Viaţa lui Augustin, 31,2-3). 
Moartea nu 1-â despărţit de cântarea psalmilor căci scrie 
comentând: „Cânta-voi Dumnezeului Meu cât voi trăi, căci în 
El, eu trăiesc fară de sfârşit. Să nu ne imaginăm că după ce 
am psalmodiat în cetatea aceasta, vom avea altceva de făcut 
acolo sus. Toată viaţa noastră va fi să cântăm psalmi lui 
Dumnezeu” (Com. al patrulea la Ps. 103,17).

Am văzut în cele de mai sus pătrunderea fiinţială a lui 
Augustin de psalmii biblici, ardoarea cu care îi comentează, 
cu care predică asupra lor, fie acasă în eparhia sa, fie în 
Cartagina, la invitaţia lui Aurelius, primatul Africii. Cântările 
liturgice din textele psalmilor dau prilej predicatorului la 
îndelungi meditaţii care se dezvoltă ades în adevărate tratate 
teologice, iarăşi după modelul ambrozian. Pătrunzând corpus- 
ul acestor Enarrationes, aflăm dc la autorul lor că „Domnul 
Dumnezeul nostru, voind să ne adreseze cuvinte mângâietoare.



văzându-ne ruşinaţi de soartă la a mânca pâinea noastră în 
sudoarea frunţii, binevoieşte să împrumute limbajul nostru 
pentru a ne vorbi, pentru a ne arăta, nu doar că El ne-a creat, 
ci şi că locueşte împreună cu noi. Am ascultat, şi în parte am 
cântat cuvintele Psalmului. Dacă spunem că aceste cuvintc 
sunt ale noastre, să ne temem ca nu cumva să nu fim intru 
adevăr, căci ele aparţin mai mult Duhului Sfânt decât nouă. 
Totuşi ar fi fost o minciună evidentă să spunem că acestea nu 
sunt cuvintele noastre, de vreme ce nu sunt decât suspine ale 
sufletelor în chinuri, sau mai degrabă strigăte pline de durere 
şi lacrimi ce răsună de la un capăt la celălalt al psalmului. Ele 
sunt cuvintele noastre, căci mărturisesc mizeria noastră; dar 
nu vin de la noi, fiindcă este darul Celui Căruia îi datorăm 
puterea de a suspina” (Al doilea Com. la Ps. 26,1). Acest 
adevăr naşte o soluţie simplă, dar şi genială: vorbitorul este 
mereu acelaşi, este Chritus totus, Hristos total, Cap şi Trup, 
după imaginea descrisă de Sf. Ap. Pavel laColoseni 1,18. 
Atât de mare este unirea pe care Dumnezeu a realizat-o cu 
umanitatea, că Hristos îşi asumă până şi cuvintele omului 
păcătos, şi că Biserica poate pronunţa cuvintele Capului ei 
atunci când vorbeşte despre înviere şi împărtăşirea de viaţa 
cea dumnezeiască.

Glasul psalmului este personal, fapt care, după cum am 
văzut, îi induce lui Augustin atitudinea interioară dc confess io 
pe care o va arăta în principala sa operă. Confesiuni. 
Confesiunile nu sunt decât un ecou personal şi personalizat al 
psalmului biblic care străbate istoria unei convertiri. întoarcerea 
lui Augustin către lumină este un exemplu de peste 1500 ani 
pentru fiecare dintre noi, iar ea arc ca bază poezia psalmului 
ce face bucuria Bisericii creştine. Pătruns adânc de versetele 
acestor cântări de laudă, autorul comentariilor de faţă şi le



impropriază. De aceea nu se poate şti cu exactitate când se 
sfârşeşte citatul scripturistic şi când vorbeşte tâlcuitorul, când 
strigă profetul şi când comentatorul psalmului. Augustin 
prelungeşte cuvântul Duhului Sfânt din experienţa profetului 
în propria experienţă de convertire pe care ne-o pune înainte 
ca model.

Ierom . Dr. A rsen ic  O breja  
U niversiade Sorbonne, 

Institut d 'Etudes Augustiniennes 
Paris, decembrie 2010



Comentariu Ca TsaCmuC aC XXI-Cea 
TatimiCe DomnuCui

1. Nu trebuie să păstrez sub tăcere1, şi voi trebuie să 
ascultaţi ceea ce Domnul nu a voit să tacă în Sfintele Sale 
Scripturi. Patima Domnului Nostru s-a întâmplat o dată, o 
ştim; o singura dată Hristos a murit, Cel nevinovat pentru cei 
vinovaţi.2 Ştim, avem siguranţa, credem cu o credinţă de 
neclătinat3, „că Iisus Hristos o dată înviat din morţi nu mai

1 Tonul acestui comcntariu este îndreptat împotriva donatiştilor. 
Această sectă creştină apare în Africa la începutul anilor 300, fiind 
întemeiată dc Donat, 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 in sânul ei slujitori îndoielnici moral, nevrednici, 
deoarece validitatea Tainelor depinde de statutul moral al 
săvârşitorului. 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.
2 I Pt 3, 18. Augustin foloseşte versetul acesta în toată opera sa 
numai dc patru ori; aici este citat în acelaşi fel ca şi în Predica 
Guelferhytanus 4.
3 Fide immobilr. cf. I Cor 15, 58. Aceeaşi idee se află în Confesiuni 
XII, 20,29; Comentariul la Psalmul92,1 precum şi în Prima Cateheza
25, 47, unde scrie: «Fugi, aşadar, prin credinţă neclintită şi bune 
obiceiuri, fugi frate, de acele chinuri unde nici schingiuitorii nu 
obosesc, nici schingiuiţii nu mor.»



moare, şi moartea nu va mai avea stăpânire asupra Lui” (Rom 
6,9). Aşa a zis Stântul Pavel: şi de teamă ca noi să nu ajungem 
să uităm ceea ce s-a făcut o  dată, îi sărbătorim în fiecare an 
aducerea aminte. înseamnă oare că Iisus H ristos m oare de 
fiecare dată când sărbătorim noi Paştele?

Totuşi această amintire anuală ne pune oarecum sub ochi 
ceea ce s-a făcut o dată4, şi noi ne emoţionăm la fel de viu ca 
şi cum vedem pe Hristos suspendat pe cruce5, nu pentru a-L 
batjocori, ci pentru a crede în El. Căci pe cruce El a fost 
batjocorit, iar astăzi adorăm pe Cel ce este în ceruri6. Astăzi 
nu mai este batjocorit, şi trebuie oare să ne mâniem împotriva 
iudeilor care L-au luat în râs pe cruce, iar nu întru împărăţia 
Sa cea cerească? Şi cine râde astăzi de Hristos? A plăcut lui 
Dumnezeu să nu fie decât unul, doi, pe care putem chiar să-i 
numărăm! Orice pai care este în aria Sa râde de El, iar grăuntele

4 in predicile rostite cu ocazia marilor sărbători liturgice, şi mai ales în 
cele cu caracter pascal, Augustin revine asupra contradicţiei dintre 
singularitatea evenimentului sărbătorit şi existenţa unei celebrări 
anuale a acestuia, lată exemple: Predica 220, Predica Guelferbytanus
2, I şi 4, I. Sărbătoarea Patimilor Domnului, spune Augustin, nu 
repetă evenimentul ci II reactualizează: «Când sărbătorim Paştile, nu 
răstignim iarăşi pe Domnul...» (P redica  252, 12). P redica  
Guelferhytamis 2, pronunţată nu la mare distanţă de comentariul de 
faţă, ne spune că, mulţumită acestei sărbători, ceea ce afost văzut 
numai de ochii iudeilor, «acum este contemplat de ochii credinţei în 
lumea întreagă ca şi cum s-ar fi întâmplat astăzi». Aceste texte insistă 
asupra valorii pedagogice a sărbătorii, pentru a o retrăi în memoria 
credincioşilor, pentru a aminti evenimentul pe care îl cclebrăm în 
Euharistie (Scrisoarea 98,9).
5Cf. Mt27,39-42
6 Antiteză întâlnită în mai multe predici contra donatiştilor care are 
menirea de a-i face să înţeleagă că ei sunt mai răi decât iudeii: Predica 
129,7; Scrisoarea 23,5; Predica Guelferbytanus 2,2.



cel bun7 suspină să vadă pe Domnul batjocorit
Vreau să suspin împreună cu voi; căci iată vremea 

lacrimilor. Sărbătorim Patimile Domnului; este vremea să 
suspinăm, e timpul să plângem, e timpul să ne mărturisim 
păcatele noastre şi să cerem iertare. Şi cine dintre noi ar putea 
vărsa atâtea lacrimi să se învrednicească incomparabilelor Sale 
chinuri? Să ascultăm pe profetul: „Cine va dărui, spune el, 
apă capului meu şi ochilor mei izvor de lacrimi?” (Ier 9,1 f  
Nu, să fie într-adevăr izvor de lacrimi în ochii mei, şi nu ar fi 
îndeajuns atunci când II vedem pe Hristos batjocorit, când 
adevărul este atât de clar şi când nimeni nu poate spune: Eu 
nu ştiam. Că Celui ce are întreg universul îndrăznim să-i oferim 
o parte; Celui ce şade de-a dreapta Tatălui Său îi spunem: 
Ce este al Tău aici? Şi în loc de întreg pământul, nu-i arătăm 
decât Africa9.

2. Ce devin, fraţilor, cuvintele pe care tocmai le-aţi 
ascultat? N u le putem scrie cu lacrimi? Care este femeia ce 
vine cu m iruri?10 Al cui simbol era ea? Oare nu al Bisericii? 
Ce prefigura mireasma pe care o ducea? Oare nu mireasma 
cea bună despre care a spus Apostolul: Suntem în tot locul 
bună-mireasmă a lui Iisus Hristos?11 Şi Sfanţul Pavel ne arată

7Cf. M t3 ,12
H După Septuaginta evreiască acest citat se află la capitolul 8, 23. 
Probabil acest verset a făcut parte din lectura zilei. Augustin citează 
încă de trei ori acest text, de două ori tot împotriva donatiştilor: Contra 
Parmilianum 11,7, 13 şi în Tratatul la Evanghelia Sf. loan 13,11.
9 Anunţă tema pe care o va dezvolta în paragraful 28.
10 Mt 26,7
11 II Cor 2, 14. Despre interpretarea acestui verset des citat de 
Augustin, putem alege câteva rânduri din Tratatul la Evanghelia Sf. 
loan  50, 7-8: Apostolul este «bună mireasmă căci nu spune unora: 
Sunt bună mireasmă spre viaţă; şi altora: un miros greu spre moarte; 
el spune că este bună-mireasmă şi nu rea, şi chiar această mireasmă



şi el Biserica; căci zicând: „noi suntem”, se adresează 
credincioşilor. Şi ce le spune? Suntem în tot locul bună-mi
reasmă Iui Iisus Hristos. Iată deci pe Sfanţul Pavel care ne 
spune că credincioşii sunt bună-mireasmă lui Hristos, şi noi 
îndrăznim să-l contrazicem? Susţinem că numai Africa este o 
bună-mireasmă, că restul lumii nu are decât un miros împuţit12? 
Cine afumă deci că noi suntem în tot locul bună-mireasmă lui 
Hristos? Biserica. Această bună-mireasmă o simboliza vasul 
de mir vărsat asupra Domnului. Să vedem dacă nu cumva 
Hristos însuşi o atestă.

Când oamenii avizi de interesele lor, avari şi răpitori, adică 
atunci când Iuda spunea despre mirul acesta: „De ce să-l pierdem 
aşa? Am fi putut să-l vindem scump şi să facem bine săracilor” 
(Mt 26,8). Când el voia să vândă astfel buna-mireasmă a lui 
Iisus Hristos, ce îi răspunde Mântuitorul? „De ce, spune El, 
întristezi pe această femeie? Ce a făcut ea pentru Mine, este o 
faptă bună” (Ib, 10). Ce am să spun mai mult, când Mântuitorul 
adaugă: „Oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta”. 
Spune Iisus Hristos. Şi ca şi cum l-am întreba: Unde va fi 
propovăduită? „In toată lumea”, răspunde El.

Să ascultăm Psalmul nostru, să vedem de vorbeşte în 
acelaşi sens. Să ascultăm această cântare de jale, şi cu atât 
mai vrednică de lacrimile noastre cu cât îl cântăm pentru nişte

bună, după el, dă viaţă unora şi moarte altora. Fericiţi cei pc care 
mireasma cea bună îi face să trăiască; este oare ceva mai nefericit 
decât să afli în buna mireasă motivul morţii? Iubeşti pe cel ce face 
binele? Buna-mireasmă te face să trăieşti; porţi invidie celui ce face 
binele? Buna-mireasmă te face să mori. Dar pentru că tu ai vrut să 
mori, oare ai făcut rea mireasma aceasta? Nu invidia pe nimeni şi 
mireasma cea bună nu te va face să mori».
12 literal: puturos



surzi13. Aş fi mirat, fraţilor, să cântăm astăzi psalmul acesta la 
Donatişti. Iertaţi-mă fraţilor, dacă vă mărturisesc uimirea mea, 
însă Il.recunosc pe Hristos cel milostiv, privesc pe oamenii 
aceştia ca pe nişte pietre, dacă ei nu înţeleg aceste lucruri. 
Cum să vorbesc mai clar, chiar şi unor surzi? Putem citi în 
psalmul acesta Patimile lui Hristos la fel de clar ca şi în 
Evanghelie, şi totuşi a fost alcătuit cu nu ştiu câţi ani înainte ca 
Mântuitorul să se fi născut din Fecioara Maria: era crainicul 
ce vestea pe Judecătorul ce va veni14. Să-l citim deci, atât cât 
ne va permite puţinul timp ce ne rămâne, nu atât cât ar vrea 
durerea noastră, ci, aşa cum am spus, atât cât ne va permite 
ceasul înaintat.

3 .„Dumnezeule, Dumnezeul Meu priveşte la Mine: pentru 
ce să Mă părăseşti?” Sunt aceleaşi cuvinte pe care le-aţi auzit 
pe cruce, atunci când Domnul a strigat: „Eli, Eli” adică, 
Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu. „Lama sabachtani?”, de 
ce M-ai părăsit? Evanghelistul a tradus cuvintele acestea, şi 
spune că Domnul striga în evreieşte: „Dumnezeul Meu, 
Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”. Ce voia să spună 
Domnul?15 Căci Dumnezeu nu L-a părăsit, de vreme ce El 
însuşi este Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu este Dumnezeu,
13 Augustin reproşează adesea donatiştilor surditatea, aşa cum vedem 
în Comentariul la Psalmul 95, II; Predica Guelferbytanus 2, 1; 
Scrisoarea 76,1.
14 Câteodată profeţii sunt numiţi vestitori ai lui Dumnezeu, cum ne 
arată Comentariul la Psalmul 94,12. însă imaginea aceasta aplicată 
chiar unui text scripturistic, este foarte rară. Totuşi iată un exemplu: 
«Titlul unui psalm este ca un crainic ce ne strigă: Va veni, despre El 
vorbesc, despre Hristos voi cânta» (Comentariul la Psalmul 139,3).
15 Modul în care citează Augustin aici versetul psalmului 21 arată 
indiferenţa faţă de litera textului, mai ales când cuvintele nu modifică 
înţelesul. Din cele 20 de citări ale acestui verset pe care le găsim în 
opera sa, 10 spun Dumnezeul Meu iar celelalte 10, Dumnezeule. Dar



Cuvântul lui Dumnezeu este Dumnezeu. Să ascultăm în cel 
dintâi capitol al său, pe acest Evanghelist care revărsa în afară 
bogăţia pe care a luat-o din inima Domnului16; să vedem dacă 
Hristos este Dumnezeu. „La început era Cuvântul, şi Cuvântul 
era în Dumnezeu, şi Dumnezeu era Cuvântul” (In 1,1).  
Cuvântul acesta deci, care era Dumnezeu, „S-a făcut trup 
pentru a locui printre noi". Cuvântul acesta, care era Dum 
nezeu, şi care, facându-se trup, zicea când era pironit pe cruce: 
„Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, priveşte asupra Mea, 
pentru ce M-ai părăsit?” Pentru ce să vorbească aşa, dacă

oare Dumnezeu abandonează pe Fiul Său? Comentariul de faţă este 
prima încercare de a lămuri problema pe care i-o pune Honoratus mai 
târziu în Scrisoarea 140. Cum Dumnezeu, care vine în ajutorul tuturor 
credincioşilor, ar putea să-şi abandoneze Fiul? (Comentariul la 
Psalmul 37, 27) «Dumnezeu abandonează» este mai degrabă o 
antropomorfizare proprie stilului biblic care arată experinţa omului, 
iar nu acţiunea lui Dumnezeu. Episcopul Hipponei afirmă de mai multe 
ori că Tatăl nu şi-a putut abandona Fiul, deoarece Acesta nu Ş-a 
depărtat niciodată de El (Comentariulla Psalmul34t 2 ,5; 43,2; 49 ,5) 
spre deosebire de Adam care a întors spatele Creatorului (Corn. La 
Ps. 58, 1-2). Dumnezeu nu a ascultat rugăciunea cererii unui bine 
pământesc, anume scăparea de la moarte, ci pe aceea a bunătăţilor 
cereşti: «In ochii oamenilor El este mort, în ochii fiilor oamenilor El a 
înviat» (Epistola 25). Scopul acestui abandon este didactic, de a ne 
învăţa că trebuie să căutăm ceea ce este veşnic (Ep. 59 şi 82); Hristos 
a rostit aceste cuvinte «pentru că noi eram în El» (Corn. la Ps. 34, 2, 
5; 40.6; 7 0 ,1, 11), pentru că Biserica este Trupul Lui. Glasul Lui este 
glasul nostru (Corn. la Ps. 41,17), este glasul Bisericii (Com. Ps. 30, 
2 , 1; 58,1), al vechiului om (Corn. Ps. 37,27; 40 ,6 ) şi al slăbiciunii 
omeneşti a păcatului (Cotn. Ps. 49,5 şi Epistola 140,18). Asumându- 
şi firea omenească. Fiul a cunoscut slăbiciunea trupului: «Cel ce a 
luat asemănarea trupului păcatului, de ce nu ar fi luat şi asemănarea 
cuvântului păcatului?» (Com. Ps. 49,5)
16 In 23,23. Evanghelistul loan, rezemându-se pe pieptul Domnului la 
Cina cea de Taină.



nu pentru că noi înşine eram acolo şi că Biserica este Trupul 
lui Iisus Hristos?17 Pentru ce să zică: „Dumnezeul Meu, 
Dumnezeul Meu, priveşte spre Mine, oare Mă vei părăsi?” , 
dacă nu pentru a trezi atenţia noastră, şi pentru a ne zice 
oarecum: „Despre Mine s-a vorbit în psalmul acesta. Strigătele 
păcatelor mele depărtează de la mine mântuirea." Ce păcate 
avea Cel despre care s-a zis: „El nu a săvârşit nici un păcat, şi 
m inciuna nu s-a aflat în gura Lui?” (1 Pt 2 ,23). Cum poate 
spune „păcatele Mele” , dacă nu deoarece El cere iertarea 
păcatelor noastre, şi că a voit ca ele să devină păcatele Lui, 
ca dreptatea Lui să devină dreptatea noastră?

4. „Dumnezeul Meu, ziua voi striga către Tine şi nu Mă 
vei auzi; noaptea, şi nu-Mi va fi Mie de nebunie” (Ps 21,2). 
Vorbeşte astfel despre El însuşi, despre voi, despre mine; 
căci vorbea în numele trupului Său tainic care este Biserica. 
Poate afară de cazul în care, fraţilor, voi nu credeţi că Domnul 
se tem ea să moară atunci când zicea: „Tată, dacă este cu 
putinţă, să se depărteze de la Mine paharul acesta” (M t 26, 
39). Niciodată soldatul nu este mai de valoare decât generalul. 
„Este slujitorului de ajuns să se asemene stăpânului” (In 10, 
25). Totuşi Sfântul Pavel, luptător al împăratului Iisus, scria: 
„M ă sim t strâns din amândouă părţile, am dorinţa vie să fiu 
dezlegat de legăturile trupului pentru a fi împreună cu Iisus 
Hristos” (Fii 1,23). Să-şi dorească el moartea pentru a fi cu 
H ristos, dacă chiar Hristos se temea să nu m oară?18 Ce 
însemnă aceasta oare, dacă nu că purta în El neputinţa noastră,

,7Efes 1,23
18 Augustin neagă că Hristos S-a temut de moarte. Niciodată nu 
citează prima parte a versetului de la Mt 26,39 fără a o adăuga imediat 
pe a doua: «...dar nu cum voiesc Eu». Comentează zicând că aceste 
cuvinte ale Mântuitorului învaţă pc oameni să nu se teamă dc moarte.



şi c i vorbea aşa în numele credincioşilor statorniciţi deja în 
trupul Său mistic, şi care ar putea şi ei să se teamă de moarte? 
De aid vine că rugăciunea aceasta era rugăciunea mădularelor, 
iar nu a Capului.

La fel şi cu cuvintele acestea: „Ziua am strigat către Tine şi 
noaptea, şi Tu nu mă vei auzi". Mulţi strigă la Dumnezeu în 
dureri şi nu sunt ascultaţi, dar este spre mântuirea lor, iar nu 
pentru că sunt nebuni. Pavel cerea să fie izbăvit de boldul trupului 
şi nu a obţinut aceasta; a auzit râspunsul: „îţi ajunge harul Meu, 
căci virtutea se desăvârşeşte în cei slabi” (II C or 12,9). Nu-1 
asculta Dumnezeu, şi refuzul acesta, departe de a-L acuza de 
nebunie, trebuia să-l înveţe înţelepciunea; pentru că omul trebuie 
să înţeleagă că Dumnezeu este tăm ădu ito r şi că du re rea  
este un remediu pentru a ne vindeca, şi nu o pedeapsă 
care duce la osândire. Pentru a vă vindeca pe voi, vă arde, 
vă taie, iar voi ţipaţi; doctorul este surd la dorinţele voastre, el 
caută numai să vă tămăduiască1''.

5. „IarTu, o, slava lui Israel, întru cele sfinte locuieşti” (v. 
3). Locuieşti în cei pe care îi sfinţeşti şi pe care îi faci să înţeleagă 
că, dacă lepezi cererile lor, este spre binele celor care Te roagă 
şi că asculţi pe alţii spre propria lor pierzare. Spre câştigul 
Sfântului Pavel Dumnezeu a respins rugăciunea lui, şi spre 
ruşinarea lui Satan a primit-o pe a sa. El a cerut să-l ispi tească 
pe Iov, ceea ce i-a fost dat20. Demonii au cerut să intre în

19 Tema Încercării mântuitoare de către Dumnezeu-Tămăduitorul o 
putem vedea în Tratatul la Evanghelia Sf. han  6,6-8 şi Predica 354,
7. Exemplul lui Pavel Apostolul este grăitor: «Tu ai cerut, ai strigat, 
chiar de trei ori ai strigat, Eu am auzit de prim a dată ce ai strigat, nu 
Mi-am întors urechile de la Tine, ştiu ce fac: tu vrei să ţi se ia tocmai 
leacul din pricina căruia simţi că arzi» (Comentariul la Prima Epistolă 
a lui loan 6 ,7 ).
20 Iov 1 ,11



porci, şi Iisus le-a permis21. Astfel diavolii sunt ascultaţi. 
Apostolul nu: însă sunt ascultaţi spre pierzarea lor, şi pentru 
mântuirea lui. Apostolul nu a fost?2. „Aceasta nu pentru a mă 
convinge de nebunie. Tu eşti slava lui Israel şi locuieşti in cei 
sfinţi ai Tăi.” De ce nu asculţi chiar pe cei ce sunt ai Tăi? Dar 
de ce să vorbim aşa?

Amintiţi-vă să spuneţi mereu: Slavă lui Dumnezeu, înaintea 
acestei mulţimi de oameni, şi au venit mulţi care nu vin de 
obicei. Pentru toţi spun deci că durerea nu este pentru creştin 
decât o încercare, dacă nu-L părăseşte pe Dumnezeu3 '. Atunci 
când omul este fericit întru cele din afară, creştinul este într-o 
nepăsare sufletească. Focul este pus în cuptor, şi cuptorul 
argintarului este simbolul unei mari taine. Se află acolo aur, se 
află paie, este şi foc care arde în loc închis24. Focul este acelaşi, 
efectul este foarte diferit, transformă paiele în cenuşă şi scoatc 
autului impurităţile lui25. Cei în care locuieşte Domnul devin 
astfel mai buni prin suferinţe, sunt încercaţi precum aurul. Dacă 
deci diavolul, vrăjmaşul nostru, cere pe careva şi îl obţine de 
la Dumnezeu, atunci, fie prin boli trupeşti, fie prin pierderea 
bunurilor, fie prin moartea celor apropiaţi ai lui, creştinul îşi 
ţine inima în mâinile Celui care nu îl lasă şi care nu pare să-şi 
plece urechea la durerea lui decât pentru a asculta apoi cu 
milostivire rugăciunea lui. Artistul care ne-a făcut ştie ce trebuie 
să facă, ştie şi cum să ne întărească. Este un Arhitect abil

21 M t 8 ,31
22 Aceeaşi opoziţie  între Pavel care nu a fost ascultat şi demoni se 
poate afla şi în Comentariul la Ps. 8 5 ,9  şi Predica 3 5 4 ,7
H  Putem  înţelege: «în necazuri ne dam seam a dacă nu-L abandonăm  
pe Dumnezeu.»
24 Joc de cuvinte intraductibil: angustus (strâm t) /  angustiae(necaz, 
durere)
!5 literal: zgura



care a zidit construcţia, ştie să repare ceea ce s-a putut prăbuşi.
6. Ascultaţi ce mai zice Profetul: „Intru Tine au nădăjduit 

părinţii noştri, intru Tine au nădăjduit, şi Tu i-ai izbăvit pe ei” 
(v. 4). Noi ştim, căci am citit în Scripturi, pe câţi dintre părinţii 
noştri i-a izbăvit Dumnezeu, pentru că nădăjuiau întru El, El a 
eliberat din Egipt pe tot poporul lui Israel26. A izbăvit pe cei 
trei tineri din flăcările cuptorului; a izbăvit pe Daniel din groapa 
leilor7, şi pe Suzana, de o acuzaţie mincinoasă2": toţi L-au 
chemat, toţi au fost izbăviţi29. A lipsit oare de aceasta pe Fiul 
Său, neascultându-L pe cruce? De ce nu L-a mântuit într-o 
clipită Cel ce a zis: „Părinţii noştri întru Tine au nădăjduit, şi Tu 
i-ai izbăvit pe ei?”

7., Jar Eu sunt vierme şi nu om” (v. 6). Un vierme şi nu 
omw. Omul este şi el un vierme, dar Acesta este vierme şi nu

s Ex 12,51
27 Dan III
" In  XIV
Λ In XIII. Acestor patru exemple de izbăvire arătate aici. Epistola 140,
20 şi 28 mai menţionează pe Isaac, Iov, Noe, Lot, Iosif. M oise şi
Rahab. Formule ca: «Mântuieşte-mă D oamne, precum  ai m ântuit pe 
Daniel din gura leilor» sunt destul de dese in Liturghia A fricană.
,0 Acest verset este pus în gura Mântuitorului. De ce? Pentru Augustin 
imaginea viermelui desemnează trei lucruri: naşterea lui H ristos în 
trup, zămislirea sine semine şi umilinţa Fiului lui Dumnezeu. Viermele 
care se naşte din cam ca in descom punere (Epist. 102, 36), evocă 
corupţia şi stricăciunea omului; aici tema este prezentată fară a fi 
dezvoltată. O altă imagine este aceasta: «Omul este putrezic iune, iar 
fiul omului vierme» (Epistola 104,21). Apoi, v ierm ele, pentru cei de 
demult care credeau în naşterea spontană, era sim bolu l naşterii 
virginale a lui Hristos. Origen este cel dintâi care dezvoltă  această 
temă: «Eu sunt născut, face pe Domnul să zică, ca un virm e care nu 
îşi află originea lui in vreo sămânţă străină, ci în însăşi carnea  în care 
se dezvoltă» (Omilia la Luca 14,8). In al treilea rând, expresia aceasta 
arată smerirea voită a Fiului lui Dumnezeu, fiind mai înainte fo losită  
de Tertulian, Ciprian, Ambrozie, Ieronim.



om. De ce nu om? Pentru că este Dumnezeu. De ce S-a 
pogorât până la a-şi spune vierme? Oare pentru că un vierme 
se naşte din came spontan cum Hristos S-a născut din Fecioara 
Maria? Este El un vierme? Şi totuşi nu este om. De ce un 
vierme? Pentru că este muritor, pentru că este născut din trup, 
pentru că este născut dintr-o Fecioară şi fără ajutorul vreunui 
om. De ce nu este om? Fiindcă Cuvântul era dintru început, şi 
Cuvântul era în Dumnezeu, şi Dumnezeu era Cuvântul·’1.

8. „Sunt ocara oamenilor şi lepădătura poporului” (v. 6). 
Vedeţi cât a suferit El; şi înaintea istorisirii patimilor Lui, pentru 
a-L asculta cu şi mai sincere suspinuri, vedeţi mai întâi chinurile 
pe care le-a îndurat şi vedeţi apoi de ce. Care este rodul 
patimilor Lui? Părinţii noştri au nădăjduit şi au fost eliberaţi 
din Egipt Şi, aşa cum am spus, atâţia alţii L-au chemat şi fără 
de nici o întârziere au fost izbăviţi din viaţa aceasta, fără a 
aştepta viaţa cea veşnică. însuşi Iov, dat lui Satan care l-a 
cerut, pradă bubelor şi viermilor32, şi-a regăsit totuşi sănătatea 
în această viaţă, şi bogăţii îndoite celor pe care le-a pierdut·13. 
Iar Mântuitorul este biciuit, şi nici un ajutor; este acoperit de 
necinste34, şi nici un ajutor; este ridicat pe cruce, şi nici o 
izbăvire; strigă: „Dumnezeul meu, Dumnezeul Meu, pentru ce 
M-ai părăsit?” (M t 28), şi nici un ajutor. Pentru ce fraţilor? 
Pentru ce toate acestea? Care e răsplătirea atâtor chinuri? 
Tot ceea ce El îndură este preţ de răscumpărare. Ce poate 
răscumpăra cu preţul atâtor suferinţe?

Să rostim psalmul şi să vedem ce cuprinde. Să căutăm 
mai întâi ce a suferit şi apoi de ce: şi să înţelegem câţi sunt

Jl In 1,1 
“ Iov 1,11 
“  Id 42 ,II
34 literal: scuipături



duşmani ai lui H risto s  cei ce  m ărtu rise sc  c h in u r ile  p e  ca re  E l 

le-a îndurat şi care ii răpesc preţul. A sc u ltă m  dec i toate acestea 

în  p sa lm  ş i vedem  cc  a su fe r it  E l  ş i p en tru  ca re  m o t iv .  S il 
reţineţi aceste două puncte: ce a  suferit ş i pentru  c e ?  L ă m u re sc ]  

a cum  cc  a suferit, fără  a  m ă  op r i p re a  m u lt  a su p ra  a c e stu i]  

lucru: cuvintele p sa lm u lu i v ă  v o r  lăm uri m a i bi ne decât m ine. 

Vedeţi, c reştin ilor, ce  a în d u ra t  D o m n u l;  E l  e ste  „ o c a ra l  

oam enilor ş i lepădătura p op o ru lu i".

9. „Toţi care M ă  vedeau M ă  batjocoreau, g ră iau  c u  b u ze le ] 

şi clătinau capul. A n ă d ă jd u it în D u m n e z e u ,  D u m n e z e u  s ă - L l  

izbăvească. D um ne zeu  s ă -L  m ântu iască  fiind că  L - a  p lăcu t pe j 

E l” (v. 7-8). D e  ce  vo rb eau  a şa  iu d e ii ?  P en tru  că  H r is t o s  s-a  

făcut om , iar e i II tratau c a  om .

10. „ C ă  T u  M - a i  s c o s  d in  pântece” (v. 9). O a r e  v o rb e a u  ] 

aşa îm potriva Cuvântu lu i care era dintru în ceput? D a r  C uvân tu l, 1 

p rin  care  toate au  fo st făcute35; n u  a  fo st  s c o s  d in  p â n tc c e  

decât p rin  aceea că C u v â n tu l S - a  făcut tru p  ş i  a  lo c u it  p rin tre  

n o i1'1. „ D e oa re ce  M - a i  s c o s  d in  p ân te ce le  M a i c i i  M e le .  T u  I 

eşti D u m n e ze u l M e u  im e d ia t  ce  a m  su p t  la  s â n ”  (v. 10). T u  1 

eşti Tatăl M e u  îna inte d e  toţi vec ii, în să  eşti D u m n e z e u l  M e u  

de cân d  am  sup t la  s â n '7.

11. „ D e  la  sâ n u l M a ic i i  M e le ,  a m  fo st  p r im it  î n  b ra ţe le  

T a le” , pentru  ca  T u  să  fii s in g u ra  M e a  n ăd e jd e ; a ce sta  este

” ln  1 ,1 -3  

“ In  1 , 14

”  M a m a  lu i I is u s  nu  e ste  a ic i F c c io a ra ,  c i S i n a g o g a ,  t r c c c r c a  p r in  

sâ n u l ei este o  v ia ţă  în tuneca tă ; a  b ea  la p te le  c i  în s e a m n ă  a  a d o p ta  

r itu a lu r ile  ca rn a le  a le  sa b a tu lu i,  c ir c u m c iz iu n i i. . .  V o r b in d  d e s p r e  S f .  

P ave l pe carc  D u m n e z e u  l-a  de spă rţ it  d c  sâ n u r i le  m a ic i i  lu i.  A u g u s t in  

spune: «E ste  despărţit, să  sp u n e m  aşa, de  p â n te c e le  m a te rn ,  o r ic in e  

se  se p ară  d c  o a rb a  o b işn u in ţă  a p ă r in ţ ilo r  t ru p e ş t i.»  (Comentariul la 
Epistola către Galateni 8).



om ul, şi om u l întru slăbiciunea lui. C uvân tu l făcut trup, vorbeşte 

în  acest fel. „ D in  pântecele M a ic i i  M e le T u  eşti D u m n e z e u l 

M e u ” (v. 10). N u  D u m n e ze u l M e u  p r in  T in e  însăţi; p r in  T in e  

în să t iT u  eşti Tatăl M e u ;  ia r D u m n e z e u l M e u  n u m a i d e  când  

am  trecut p rin  pântecele M a ic i i  M e le .

12. „ N u  T e  depărta  d e  la  M in e ;  că  n e ca zu l M e u  este 

ap roape, ş i n u  este  n im e n i ca re  s ă  M ă  ajute” (v. 1 1). Vedeţi 

c u m  este părăsit ş i ce  nefericire pentru noi, dacă  E l ne  părăsea. 

„ N u  este n im e n i care  să  n e  ajute” .

13. „ V ite i fără d e  num ăr, tauri putern ici M - a u  înconjurat” 

(v. 12). Iată  p o p o ru l ş i stăpânu l, p o p o ru l sa u  v iţe ii ce i tineri 

fără num ăr, stăpânul sau  taurul ce l puternic.

14. „ îş i desch id  asupra M e a  gu ra  lo r  precum  leul ce  răpeşte 

ş i  ră cn e şte”  (v. 13). A sc u lta ţ i răcne te le  d in  E v a n g h e lie ;  

„ R ă st ig n e ş te -L !  R ă st ig n e şte -L !” ( In  19,6).

15. „ M - a m  v ă rsa t  c a  apa  ş i o a se le  M e le  s -a u  r is ip it” ( v.

14). N u m e ş te  o a se  p e  u ce n ic ii ce i m a i putern ic i, că c i oa se le  

su n t  so lid ita te a  tru p u lu i. C â n d  a u  fo st  r is ip ite  a ce ste  o a s e ?  

A t u n c i  c â n d  le z ice : „ Iată, v ă  tr im it  p e  v o i  c a  pe  n işte  o i  în  

m ij lo cu l lu p ilo r”  ( M t  11 ,16 ). Ş i-a  r isip it  dec i u cen ic ii ce i m a i 

p u te rn ic i,  ia r  E l  S - a  v ă rsa t  c a  ş i apa. A p a  vă rsa tă  sp a lă  sa u  

u d ă ; H r is t o s  S - a  v ă rsa t  p re c u m  a p a  p e n tru  a  s p ă la  s p u r c ă 

c iu n ile  noastre  ş i pentru  a  u d a  suflete le  noastre.

„ S -a  topit in im a  M e a  p recum  ceara în  m ijlo cu l pântecelui 

M e u ” (v. 15). B is e r ic a  este ce a  p e  ca re  E l  o  n u m e şte  pântece 

a l S ă u . C u m  in im a  L u i  a  a ju n s c a  ce a ra ? In im a  L u i,  Scrip tu ra , 

sa u  m a i d e g rab ă  în ţe lep c iunea  c u p r in să  în  S f in te le  S c r ip tu r i.  

S c r ip tu r a  e ra  o  carte  în c h is ă  p e  ca re  n u  o  în ţe le g e a  n im e n i;  

D o m n u l  a  fo st  p iro n it  p e  cruce , ş i a tu n c i ea  a  d e v e n it  c la ră 38 

p re c u m  c e a ra  lic h id ă ,  ş i ce le  m a i s la b e  su f le te  a u  p u tu t-o

•™ t ra n sp a re n tă



înţelege. De aici s-a rupt catapeteasm a te m p lu lu i3.? iar ceea  e| 

era ascuns, se  de scoperă40.

16. „ S -a  u sca t pu te rea  M e a  ca  ş i  a r g i l a ”  (v . 16). 

A d m irab ilă  expre sie  pentru a spune : n u m e le  M e u  s -a  întărit 

prin  chinuri. A ş a  cu m  a ig ila  este m o a le  în a in te  d e  a  trece p rin  

foc, şi solidă atunci când iese; la fel num ele  D o m n u lu i,  dispreţuit 

înaintea patimilor, a  ieşit glorios. „ S -a  lip it lim b a  M e a  d e  ce ru l’ 

gu rii M e le ” (v. 16). C u m  m ădu la ru l acesta  n u  fo lo se şte  decât | 

pentru a vorbi, M ântu ito ru l num eşte  lim b ă  a S a  p e  pred icatorii 

Să i, ia r ei s-au  lip it ce ru lu i gu rii pentru  a  scoa te  în ţe le p c iu ne a  

d in  adâncurile ei tainice. „ Ş i  în  ţărâna m o rţ ii M - a i  p o go râ t.”  1

17. „H a ită  d e  câ in i M ă  înconjoară, sfa tu l c e lo rn e le g iu iţ i  i 

M ă  îm pre soară” (v. 17). Vedeţi ş i E v a n g h e lia .  „ S t ră p u n s - a u  i 

m âin ile  ş i p icioarele M e le ”  (v. 18). S -a u  d e sch is  a tun c i rănile, i 

a le  că ro r  c icatrice  le-a a t in s  u c e n ic u l ce l n e c re d in c io s .  E l  a 

spus; „D acă  n u  pun  m âin ile  m ele  în  rana cuielor, n u  v o i  crede ". 

Iisu s  i-a spu s atunci: „ V ino , pune  m ân a  ta, o, n ec re d inc io su le”. 

Iar el şi-a  p u s m âna lui ş i a strigat: „ D o m n u l m e u  ş i D u m n e z e u l * 

m eu”. Ia r Iisu s: Pentru  că  M - a i  v ă zu t  ai crezu t; fe ric iţ i ce i ce 

cred ia ră  să v a d ă ".  „ A u  străpuns m â in i le  ş i p ic io a re le  M e le . ”

18. „ A u  num ărat toate oa se le  M e le ” (v. 19), a tu n c i c â n d  

era în tin s  pe  cruce. N u  p u tem  e x p r im a  m a i b in e  în t in d e re a  

trupului pe cruce decât zicând: „au  num ărat toate oa se le  M e le ” .

19 ., A u  p riv it  la M in e ,  M - a u  exam in a t c u  atenţie”  (v. 19). 

A u  exam inat, dar fără să  înţeleagă; s -a u  uitat, d a r  fa ră  s ă  vadă. 

O ch ii lor vedeau trupul, în să  in im a  lo r  n u  se rid ica  la  C u v â n tu l42.

w M t 2 7 , 51

*  C a  şi v ă lu l lu i M o i s e  ( I I  C o r  3, 1 3 -1 6 ) ,  c a ta p e te a sm a  T e m p lu lu i  

s im b o liz e a ză  o b scu r ita te a  S c r ip tu r ilo r ,  d e s c o p e r i re a  t a in e lo r  L e g i i .  

A ce a stă  interp reta re  o  g ă s im  p e n tru  p r im a  dată  la  O r ig e n .

41 In  2 0 , 2 5 -2 8

42 A c e e a ş i  idee  în  Predica Guelferbytamis 2 1 , 3



„Şi-au îm părţit hainele Mele” (v. 20). Hainele Lui sunt tainele. 
Băgaţi de  seam ă fraţilor, că hainele Lui sau tainele au putut fi 
împărţite de erezii; dar se afla acolo cămaşa pe care nimeni 
nu a putut-o îm p ă rţ i.  „Au tras cămaşa Mea la sorţi." „Era 
acolo”, spune Evanghelistul, „cămaşa Lui ţesută de sus” (In 
19,23). Ţesută deci în cer, ţesută de Tatăl, ţesută de Duhul 
Sfânt. Care este cămaşa aceasta, de nu dragostea care nu se 
poate împărţi? Care este cămaşa, dacă nu unitatea? Se trage 
la sorţi fiindcă nu se poate împărţi. Ereticii au putut împărţi 
tainele, dar nu dragostea. Neputincioşi în a o împărţi, s-au 
retras, însă ea rămâne în integritatea ei43. Sorţii au dăruit-o 
unora; acela care o are este în siguranţă; căci nimeni nu o 
poate arunca în afara Bisericii universale; şi dacă omul de 
dinafară începe săo aibă, se bagă înăuntrul ei, precum ramura 
de măslin adusă de porumbel44.

20. „Iar Tu, Doamne, nu depărta de la Mine ajutorul Tău” 
(v. 21). Aşa a fost, iar Dumnezeu L-a înviat pe El a  treia zi. 
„Ia aminte la sprijinul Meu.”

21. „Scoate sufletul Meu de la sabie” (v. 22); adică din 
moarte. Prin sabie El a vrut să se înţeleagă moartea45. „Şi pe

13 C ă m a ş a  ţe su tă  d e  s u s  p â n ă  j o s  e ste  s im b o l a l u n ită ţ ii  B is c r ic i i  

in sp ira t  c a  im a g in e  de  la  S f .  C ip r ia n :  « H r is t o s  p u rta  p e  B l  u n ita tea  

ca re  v in e  d e  su s ,  a d ic ă  d in  c e r  d e  la  T a tă l»  {De Unitate 7 ). 

f i  G e n  8, 1 1 . A r c a  lu i  N o e  e ste  în  m o d  t ra d iţ io n a l re c u n o sc u tă  c a  

s im b o l a l B is e r ic i i .  A se m e n e a ,  A u g u s t in  ţ in e  la  s im b o l is t ic a  in iţ ia lă  

p r in  ca re  ra m u ra  d e  m ă s l in  arată pacea . G ă s im  în s ă  în  Contra Faustum
12 , 2 0  o  a ltă  im a g in e :  a ce ea  a s c h is m a t ic i lo r  r e v e n in d  în  B is e r ic ă .  C e l  

ce  se  se p a ră  d e  B is e r ic ă  e ste  c a  o  r a m u ră  ru p tă  d e  m a re le  t ru p  al 

B is e r ic i i.  S p r e  a n u l 4 0 7  ra m u ra  a d u să  d e  p o ru m b e l d e se m n e a z ă  p e  ce i 

b o te za ţ i a fa ră  d e  B is e r ic ă ,  p e  d o n a tişt i.

în  u n e le  lo c u r i  ea  m a i se m n if ic ă  l im b a  c e lo r  ră i (C 'om . Ps. 5 6 , 1 2 ) .  

E p i s t o la  1 4 0 ,4 1  le a g ă  atât in te rp re ta re a  d a tă  m a i s u s  c â t  ş i  p e  a ce e a  

d in  tex tu l c o m e n t a r iu lu i  n o stru .



cea singură a Mea din  gheara câinilor.” Adică sufletul. Şi această 1 
singură sunt sufletul şi trupul Lui; este Biserica pe care o l  
numeşte cea singură. „Din gheara”, adică din puterea câinilor. I 
Care sunt câinii? Cei care latră precum câinii, fără să ştie de I 
cine se iau. Nu li se face nimic şi totuşi ei latră. Ce face un I  
trecător unui câine? Şi totuşi el latră. Să latri orbeşte, fără să I 
ştii nici împotriva cui, nici pentru cine, asta înseamnă a fi câine. I

22. Jzbăveşte-Mă de gura leului” (v. 23). Cunoaşteţi leul 1 
răcnind ce ne dă târcoale căutând pe cine să înghită46. „Cruţă I  
smerenia Mea de cornul taurilor.” Nu numeşte tauri decât pe I  
cei mândri; şi a adăugat: „Smerenia Mea”.

23. Aţi auzit chinurile pe care le-a suferit Hristos, şi I  
rugăminţile pe care El le-a făcut pentru a fi izbăvit; să băgăm I  
de seamă acum, pentru ce a suferit. Vedeţi mai întâi, fraţilor: I 
la ce ne foloseşte să purtăm numele de creştin, când noi nu I 
suntem în moştenirea pentru cate a suferit Hristos? Am ascultat ] 
ce a suferit;. I s-au numărat oasele, L-au batjocorit, 1 s-au ] 
împărţit hainele, l-au tras cămaşa la sorţi, I s-au risipi t oasele; 1 
asta ne învaţă psalmul şi asta citim în Evanghelie. Să vedem 1 
de ce.

O Hristoase, FiuI lui Dumnezeu, Tu nu ai nuferi dacă  I  
nu ai vrea; arată-ne nouă dulce roada patim ilor Tale. I 
Ascultaţi, ne spune El, care este rodul: nu ascund; dar omul I 
este surd la cuvintele Mele. Ascultaţi bine care este rodul 
cumpărat prin chinurile Mele. „Voi vesti numele Tău fraţilor Mei.” 1 
Să vedem dacă nu cumva predică numele Domnului fraţilor Săi 
decât într-o parte a lumii. „Voi vesti numele Tău fraţilor Mei, Te 
voi cânta în mijlocul Bisericii” (v. 24). Asta se împlineşte acum. 
Dar să vedem care este Biserica: „Te voi cânta în mijlocul 
Bisericii”. Să vedem Biserica pentru care El a suferit.



24. „ L ă u d a ţ i p e  D o m n u l,  v o i  ce i ce  v ă  tem eţi d e  E l "  ( v. 

25). B is e r ic a  lu i H r is to s  este peste tot a co lo  u nd e  ne tem em  

ş i unde  b inecuvântăm  pe D um nezeu . Insă, vedeţi fraţilor, dacă 

în  ace ste  z ile  n u  are  se n s  c â n t a re a m / n  şi Aliluia ce  ră su nă  

î n  tot p ă m â n tu l47. O a re  n u  este  D u m n e z e u  te m u t? N u  este 

D o m n u l b inecuvântat? Iată ce  tocm ai ne-a  sp u s  D o n a t1*: « N u  

m a i este fiică, ş i întreaga lu m e  a pierit»; n u  are dtepatate când  

z ic e  lu m e a  în treagă; n u  o  să  răm ân ă  d e c i decât o  m ic ă  parte 

d in  A f r i c a ?  D a r  o a re  n u  are H r is t o s  c u v â n t  să  în c h id ă  gu ra  

a ce sto r  p re d ic a to r i?  N u  are  E l  c u v â n t  să  ta ie  l im b a  lo r ?  S ă  

cău tăm  ş i  poate  v o m  găsi.

C â n d  trebuie  H r is t o s  să  b in e cu  v in te ze  p e  D u m n e z e u  în  . 

m ij lo c u l B ise r ic i i,  de sp re  B is e r ic a  noa stră  vorbeşte. „ B in e 

cuvântaţi p e  D o m n u l  v o i  ce i ce  v ă  tem eţi d e  D u m n e ze u .” S ă  

v e d e m  d a c ă  a d v e r s a r i i  n o ş t r i  la u d ă  p e  D o m n u l  ca  să  

în ţ e le g e m  d a c ă  -d e sp re  e i s e  v o rb e ş te ,  d a c ă  E l  e ste  

b in ecuvân ta t  în  B ise r ic a  lor. C u m  b in ecuv in te a ză  p e  H r is to s  

ce i c e  v e s te sc  c ă  E l  a  p ie rd u t  tot p ă m â n tu l,  că  d ia v o lu l  a 

b ir u it  a s u p ra  L u i ,  că  n u - I  r ă m â n e  d ecâ t  o  p a r te ?  S ă  m a i 

v e d e m  că  ş i p s a lm u l v o rb e şte  c u  ş i  m a i m u ltă  c laritate, se  

e x p l ic ă  c u  e v id e n ţă ; c ă  n u  m a i e ste  n e v o ie  d e  in te rp retă ri, 

c ă  n u  răm ân e  n ic i o  îndo ia lă . „ L ă u d a ţ i-L  pe  E l  toată sem in ţ ia  

lu i Ia c o v .”  P o a te  v o r  m a i sp u n e : „ N o i  su n te m  d in  se m in ţ ia

47 L a  H ip p o n a ,  ş i p ro b a b i l  in  toa tă  A f r ic a ,  n u  se  c â n ta  Aliluia d ecât 

între  Paşti şi C in c iz e c im e  c o n fo rm  Ep isto le i 5 5 ,3 2 .  „ C e  v rea  să  în sem n e  

A l i l u i a ?  E s te  u n  c u v â n t  e v re ie s c ; lău da ţ i p e  D u m n e z e u .  Alelu: lăudaţi, 

ia'. D u m n e z e u .  A  sp u n e  A l i lu i a  în s e a m n ă  d ec i:  lă u d a ţ i pe  D u m n e z e u  

ş i  n o i  n e  în d e m n ă m  u n u l p e  c e lă la lt  s ă  lă u d ă m  p e  D u m n e z e u  »  

(Predica 2 4 3 ,  8). C â n ta re a  lu i  Aliluia ş i  a  lu i  Amin d e se m n e a z ă  a ic i 

p r in  s in e c d o c ă  c u ltu l  c re şt in  în  g e n e ra l,  c a re  d e  a c u m  se  în t in d e  pe  

tot p ăm â n tu l.

411 în te m e ie to ru l se c te i c a re  î i  p o a rta  n u m e le .



lui Iacob. S ă  v e d e m  d a c ă  în t r - a d e v ă r  s u n t  d in  a c e a s tă  

sem inţie”

25. „ S ă  se  team ă d e  E l  toţi u rm a ş i i  lu i Israel” (v. 26). S ă  

m ai spună  că sunt d in  neam ul lui Israel, Ic  p e rm ite m  s ă  o  spună. 

„ C ă  n -a  d isp re ţu it  n ic i n -a  le p ăd a t r u g a  s ă ra c i lo r . ”  A  c ă r o r  

să ra c i?  A  ce lo r  ce  n u  se  so co te sc  p e  ei în ş iş i.  S ă  j u d e c ă m  p r in  

aceasta  d a că  su n t  să rac i ce i c e  sp u n :  „ N o i  s u n te m  d r e p ţ i ' '49,

. c â n d  în s u ş i  H r is t o s  a  s p u s :  „ S t r ig ă t e le  p ă c a t e lo r  M e l e  

depărtează d e  la  M in e  m ân tu ire a”  (v. 1). S ă  s p u n ă  e i c e  le  v a  

p lace. „ N u  ş i- a  în to rs  d e  la  M i n e  p r i v i r e a  L u i ,  ş i  c â n d  a m  

, s t r ig a t  către  E l ,  M - a  a u z it”  (v. 2 8 ).  In t ru  c e  l-a  a s c u lta t ,  ş i 

pentru  c e ?

26. „ T u  eşti ţ in ta  la u d e i m e le ”  (v. 2 9 ).  î ş i  p u n e  la u d a  în  

D u m n e z e u  pentru  a  n e  în v ă ţa  p e  n o i s ă  nu-1 s o c o t im  p e  o m . 

S ă  sp u n ă  ce  v o r  vrea. în c e p  să  s im t ă  d e ja  e fe c tu l f o c u lu i  ce  

şe  ap rop ie : „ C ă  n u  se  poate  n im e n i a s c u n d e  d e  c ă ld u r a  L u i ”  

( P s  1 8 , 7 )50. S ă  m a i sp u n ă : n u  n e  m a i în c r e d e m  în  n o i,  c i  în  

D u m n e z e u  ne  lăudăm ; să  sp u n ă  ch ia r: „ în  a d u n a re  m a re  v o i  

cân ta  la u d e le  T a le ” . A i c i  m i se  p a re  c ă  H r i s t o s  î i  a t in g e  la  

in im ă. C e  este aceasta fraţilor, d a că  n u  o  m a re  B i s e r i c ă ?  V o m  

num i oare  o  m are  B ise r ic ă  u n  co lţ d e  p ă m â n t ?  O  m a re  B is e r ic ă

49 A c c s t e  a f irm a ţ ii p re te n ţ io a se  su n t  c ita te  ş i  în  lu c r a r e a  Împotriva 
lui Pamienian I I I ,  6 ,2 9 .  Scrisoarea 9 3 , 4 2  a d re sa tă  lu i  V in c e n t ,  e p i s c o p  

d o n a t is t  d e  C a r te n a  în  a n u l 4 0 8 ,  sp u n e :  « N u  su n te ţ i  o a r e  f i i  r ă i,  v o i  

ca re  v ă  da ţi d rep ţi,  ş i  c a re  n u  v ă  p u te ţi s p ă la  m â in i l e  v o a s t r e  d e  

ru ş in e a  d e s p ă r ţ ir i i ? »  A u g u s t in  a  c o m p u s  c h ia r  ş i  u n  P s a lm  a l f a b e t ic  

îm p o t r iv a  d o n a t iş t ilo r în  ca re  sc rie : « S t r ig a ţ i  c ă  d o a r  v o i  su n te ţ i d re p ţ i» .

50 V e rse tu l e v o c ă  ju d e c a ta  d iv in ă  c a  ş i  în  Predica 3 2 , 2 3 . 0  in te rp re ta re  

f r u m o a s ă  a  a c e s t u i  v e r s e t  o  a v e m  în t r - o  a lt ă  p r e d ic ă :  « C ă l d u r a  

d u m n e z e ia sc ă  e ste  a c u m  î n  C u v â n t u l  d iv in :  s ă  te î n c ă l z e a s c ă  m a i  

d e g ra b ă ,  ş i  n u  te v e i  top i c a  ş i  c e a ra  în a in te a  f o c u lu i  p e  c a r e  E l  î l  v a  

a p r in d e .»  (Predica 2 2 , 3 )



e ste  în t re g  p ă m â n tu l.  A r  v re a  c in e v a  s ă - L  c o n t ra z ic ă  pe  

H r is t o s ?  Iată cuv in te le  Tale, H ristoase: „ C ân ta -vo i laudele  Ta lc  

în t r -o  m a re  B is e r ic ă ” ; s p u n e -n e  n o u ă  ca re  e ste  ace a stă  

B ise r ic ă !  T e -a i retras în tr-u n  co lţ  al A f r ic i i51; a i p ie rdut lu m ea  

în trea gă , Ţ i - a i  v ă rsa t  sâ n g e le  p en tru  toţi52; în s ă  v ră jm a şu l a 

in vada t terenul T ă u 53. D a c ă  v o ib im  a şa  fraţilor, este ca  ş i  c u m  

L - a m  în tre b a  p e  E l ,  c ă c i n o i  ş t im  c e  a r  a v e a  să  ră sp u n d ă .

S ă  p re su p u n e m  totu ş i c ă  n u  ş t im  ce  s p u n e  E l.  R ă s p u n s u  _  

L u i  n u  este  oare: aşteptaţi, a m  să  v ă  v o rb e sc  în  a ş a  fe l s ă  ridi< 

o r ic e  în d o ia l ă ?  S ă  a s c u lt ă m  c e  a re  s ă  z ic ă . Ia r  e u  v o ia m  si < 
s p u n  ş i  s ă  n u  la s  o a m e n i lo r  libe rta tea  d e  a in te rp re ta  acestt ^  

c u v in te  a le  lu i H r is to s :  „ In  B is e r ic a  ce a  m are” . Ş i  tu  v i i  să -m  h  

s p u i  c ă  E l  s - a  re tra s  în tr -o  m a rg in e ?  V o r  în d ră z n i  în c ă  s ă  n< O  

sp u n ă :  a d u n a re a  n o a s t ră  e ste  m a re , c e  s p u n e ţ i d e  B a g a i  ş  3  

T a m u g a d e 54?  D a c ă  H r is t o s  n u  m a i a rc  c u v â n t  s ă - i  în fru n te  ce 

v o r  s p u n e  c ă  n u m a i N u m id ia  s in g u r ă  e ste  a c e a s tă  m ari «  

B ise r ică .

2 7 .  S ă  v e d e m , s ă  a scu ltă m  p e  I i s u s  H r is t o s :  „ V o i  îm p l i n f * "  

ju ru in ţe le  m e le  în a in te a  c e lo r  c e  se  tem  d e  El” (v . 2 9 ).  C a re  

este legăm ântu l lu i H r is t o s ?  Jertfa p e  care o  oferă  lu i D um n e ze u . 

Ş t iţ i ca re  je r t fă ?  C e i  c re d in c io ş i c u n o s c  ju ru in ţe le  lu i H r is t o s  

în a in te a  c e lo r  c e  se  te m  d e  E l 55. C ă c i  ia tă  c e  u rm e a ză :  „ V o r  

m â n c a  să ra c ii ş i  se  v o r  sătura”  (v. 30 ). F e r ic iţ i su n t  d ec i să ra c ii

31 A c e l a ş i  p e rs if la j  î n  Corn. la Psalmul 3 6 , 2 , 2 0  ş i  î n  Scrisoarea 9 3 , 2 4 .

52 M t  2 6 , 2 8

33 Im a g in e a  e ste  lă m u r ită  p e  la r g  în  p a ra g ra fu l 3 1 .  A  se  v e d e a  ş i  Tratatul 
la Evanghelia Sf. loan 7 , 1 1 .

54 Bagai, ceta te  r o m a n ă  d in  s e c o lu l  I I ,  a p a re  î n  a n u l  3 4 7  c a  u n a  d in t re  

fo rtă re ţe le  d o n a t i s m u lu i.  Tamugade sa u  Timgad, o r a ş  im p o r t a n t  în  

s e c o lu l  IV ,  p o a te  f i  n u m it  c a p it a lă  a  d o n a t iş t i lo r ;  a ic i,  e p i s c o p u l  lo r. 

O p t a t  d e  M i l e v e ,  a  c o n s t r u it  o  m a re  c a te d ra lă .

33 C u v â n t  d e z v o lt a t  m a i  j o s ,  î n  p a r a g r a fu l  2 8 ,  e ste  f o lo s i t  d e  A u g u s t in  

p e n t ru  a  a c o p e r i  T a in a  E u h a r is t ie i,  d in  p r ic in a  p re z e n ţe i  c a t e h u m e n ilo r  

c e  n u  p u te a u  în ţ e le g e  a c u m  p e  d e p lin .
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care mănâncă astfel pentru  a  f i să tu ra ţ i!  D e c i  c e i să rac ] 

mănâncă. C ât despre ce i bogaţi, e i n u  se  satură, p en tru  că  nu  

le este foam e. C e i  să rac i v o r  m ânca . E r a  u n  să rac , p e sca ru l 

Petru, ş i loan, un  alt pescar, ş i Ia co b , fra te le  lu i56, c h ia r  şi 

b ogatu l M a t e i '7. E r a u  sărac i, toţi ce ila lţ i ca re  m â n c a u  ş i  se  

săturau, deoarece su fe reau  ca  ş i v ic t im a  p e  c a re  o  m â n c a u . 

C ă c i H r is to s  ş i-a  o ferit  c h in u r ile  S a le  a şa  c u m  Ş i - a  o fe r it ' 

bogăţiile; cel care suferă ca  ş i E l,  ace la  este săturat. C e i  s ă ra c i: 

{I im ită pentru că suferă pentru a  u rm a  pa şii lu i I i s u s  H r is t o s 58. ; 

(,Vfor m ânca  săracii.”  C u m  sun t să ra c i?  „ II lau d ă  p e  D o m n u l,

. t e i  c e -L  caută pe E l ”  (v. 30).

Boga ţii se  laudă pe e i-în şiş i, cei să rac i la u d ă  p e  D o m n u l  

C u m  sunt săraci? Binecuvântează pe D o m n u l,  caută p e  D o m n u l,  

ţi D o m n u l este com oara  ce lo r săraci; de  u nd e  v in e  că  le este în

I ipsă casa, pe  când  in im a  le  este p lin ă  d e  bogă ţii. C e l b o g a t  se  

munceşte să-şi um ple lăzile lui, săracul caută să -şi u m p le  in im a: 

ş i a tunci cân d  in im a  îi este îm b ogă ţ ită , b in e c u v in te a z ă  p e  

D o m n u l,  cel c e -L  caută p e  E l. Vedeţi fraţilor, în ce constă  
bogăţia celor cu adevărat săraci; ea nu stă  nici în lăzi, nici 
înhambare, nici în beciuri. „ In im ile  lo r  în  veac  v o r  fi v i i . ”

28. A scu lta ţ i-m ă  fraţilor. H r is to s  a  suferit, a în d u ra t  tot ce  

aţi auzit; am  căutat scopu l ch in u r ilo r  L u i,  ia r  E l  ne -a  spu s: „ V o i 

vesti num ele T ă u  fraţilor M e i, Te vo i cânta în  m ijlo cu l B ise r ic i i” . 

Ia r ei răspund: n o i suntem  B iserica. „ S ă  se  team ă d e  el u rm a ş ii 

lu i Israel.” Ş i  ei să  zică: N o i  su n te m  u rm a ş ii lu i Is ra e l. „ N u  a 

lepădat n ici nu  a  dispreţuit ruga  ce lor săraci.”  E i  zic: n o i sun te m  

ce i săraci. „ N u  ş i-a  în to rs  de  la  m in e  faţa L u i . ”  I i s u s  H r i s t o s  

D o m n u l nostm , nu  ş i-a  în tors faţa S a  de  la  E l  în su ş i,  s a u  d e  la

a M t4 ,18
57 Id 9,9



trup u l L u i  ca re  este Biserica. „larTu eşti lauda Mea.” Şi voi 
vreţi să vă lăudaţi pe voi înşivă. Dar, ne vor răspunde ei, şi noi 
Π cântăm pe  E l.  „Vfai împlini făgăduinţele Mele înaintea celor 
ce se tem d e  E l . "  Credincioşii ştiu că aceasta este jertfa păcii, 
jertfe dragostei, jertfa propriului trup: nu ne putem întinde astăzi 
asupra acestui subiect. „Voi împlini făgăduinţele mele înaintea 
celor ce se tem de E l.”  Mâncaţi bogaţilor, mâncaţi pescarilor, 
mâncaţi, uimaţi pe Domnul, suferiţi, şi veţi fi săturaţi. însuşi Domnul 
a murit; şi cei săraci au murit la rândul lor, şi moartea ucenicilor 
vine să se adauge morţii învăţătorului. De ce? Arătaţi-mi folosul, 
„îşi vor aminti de Domnul marginile pământului, şi se vor întoarce 
către El” (v. 31).

Ei! fraţilor, de ce să ne întrebăm noi ce vom răspunde 
partizanilor lui Donat? Psalmul pe care îl citim astăzi aici se 
citeşte şi la ei astăzi. Să-l însemnăm pe frunţile noastre, să 
mergem cu el, să nu dăm nici o odihnă limbii noastre şi să 
repetăm fară încetare: Hristos a  suferit, iată că ne arată 
dumnezeiescul neguţător ce trebuie să răscumpere, sângele 
pe care E l l-a vărsat este preţul. Ducea preţul acesta într-o 
pungă divină; iar punga s-a vărsat sub lovitura suliţei 
necredincioase şi a ieşit de aici răscumpărarea întregii lumi .

Ce-mi spui tu, ereticule? Nu este oare preţul întregii lumi? 
Numai Africa ar fi răscumpărată!, ai îndrăzni să zici. Toată 
lumea a fost răscumpărată, vei spune, dar a scăpat lui Hristos. 
Ce răpitor a făcut pe Hristos să piardă ceea ce era a Lui? „Iată 
că toate marginile pământului îşi vor aminti de Domnul şi se vor 
întoarce către El.” Să vă fie suficiente aceste cuvinte. Deci se 
spunea: Marginile pământului,iarnu„toate marginile pământului”, 
ei ar putea să ne răspundă: în  Mauritania avem marginile 
pământului. Dar, o, ereticule, s-a spus: „Toate marginile pămân
tului”, da, toate; unde vei putea fugi să eviţi răspunsul? Nici un



fel de scăpare; nu-ţi răm âne decât u şa  să  intri.

29. Totuşi fraţilor, nu  vreau să  întăresc o  d ispută, d e  teamă 

să n u  daţi vreo valoare d iscu rsu lu i m eu. A sc u lta ţ i  p s a lm u l ş i 

citiţî-1. Hristos a suferit, s-a  vărsat sânge le  L u i;  iată d e  o  parte 

pe Răscum părătoru l, ş i pe  de  cealaltă ră scum p ăra re a . S ă -m i 

spună  cel ră scum p ăra t D a r  d e  ce  să -l în t re b ă m ?  C ă  a r  putea 

să-m i răspundă, nebunul; la ce  fo lo se sc în trebările ? A i  o  carte, 1 

ş i in  această carte este p re ţu l r ă sc u m p ă ră r ii,  şi o b ie c tu l I 
răscumpărat. Poţi citi: „Toate m aigin ile  păm ântul u i îşi v o r  am inti 

d e  D o m n u l ş i  se  v o r  în toa rce  sp re  E l . ”  Da, î ş i  v o r  a m in t i 

m arg in ile  păm ântului. Ia r  ereticii L -a u  uitat, aşa s e  c ite şte  în  

fiecare an. Credeţi vo i că  sunt atenţi atunci când  lectorul repetă: 

„ îş i vo r  am inti de D o m n u l toate m arg in ile  p ăm ân tu lu i ş i  către 

E l  se  v o r  în to a rc e ?” D a r  n u  este decât u n  ve rse t, ia r  tu  e ra i 

d istrat sau  vo rb e a i c u  v e c in u l a tu n c i c â n d  s e  c ite a  a ce st  

paragraf; vedeţi totuşi cu m  îl repetă ş i  fo rţează  p e  ce i s u r z i  să  

ascu lte: „Toate  n e am u r ile  p ă m â n tu lu i se  v o r  în c h in a  s ă - L  

cinstească pe  E l . "  în că  este surd, ş i n u  în ţe lege, s ă  b a te m  d in  

nou. , A  D om nu lu i este împărăţia şi E l  v a  stăpâni peste n eam uri” 

(v. 33).

Reţineţi b ine  fraţilor, aceste trei versete. L e  cân tăm  astăz i 

la ei, m ăcar ei să  n u  le  fi şters. Ia r eu  fraţilo r su n t  atât d e  u im it, 

afară de  m in e  în su m i, d e  o  a sem en ea  surd itate , o  a se m e n e a  

duritate a  in im ii m ă  încrem eneşte, ş i m ă  în d o ie sc  câ teo d a tă  

dacă  ei au  aceste pasaje în  cărţile  lor. A s t ă z i  toţi c r e d in c io ş i i  

aleargă la Biserică, astăzi toţi sunt atenţi la citirea acestui p sa lm , 

toţi răm ân  u im iţi la  această citire. D a r  o a re  n u  a u  fo s t  atenţi, 

n u  este decât acest s in gu r verset: „Toate m a rg in ile  p ă m â n tu lu i 

îş i v o r  aduce  am inte  de  D o m n u l  ş i  se  v o r  în to a rce  s p re  E l ? ”  

V ă  treziţi, v ă  frecaţi la o ch i:  „ Ş i  n eam urile  p ă m â n tu lu i se  v o r  

în ch ina  înaintea L u i” . T re z iţ i-vă  iarăşi, aţi aţipit, a scu ltaţi: „ A



Domnului este împărăţia. E l  v a  stăpâni peste n eam uri".

30. Ce-ar putea răspunde? N u  ştiu: să  se  ia  d u p ă  S fin te le  

S c r ip tu n  iar nu d up ă  no i. lată cartea p e  care  e i o  com bat. L a  

ce  n e  foloseşte să zicem: N o i  a m  sa lvat Sc r ip tu r ile  care  a r  fi 
a r s ?  A u  fost sa lva te  ca  să  te a rdă  pe  tine ereticule. P en tru  ce 

să  le s a lv ă m ?  D e s c h id e - le  să  le cite şti. T u  le -a i sa lv a t  ş i  le 

com baţi.5’  D e  ce să  sa lv e z i d in  flăcări ceea ce  tu şte rg i d e  pe 

l im b a  ta ?  N u  cred n im ic , n u  pot sa  cred  că  le -ai sa lvat; nu, n u  

le-ai sa lvat, n u  cred  n im ic . A i  noştri, d im p otrivă , au  dreptate 

s ă  z ic ă  c ă  tu  le -a i aruncat.

î ş i  a rată  trădarea  ace la  ca re  re fu ză  să  îm p lin e a s c ă  u n  

testam ent p e  ca re  nu-1 u rm ează. E u  î l  c ite sc  ş i î l u rm ez, tu  îl 

con te şti. C e  m â n ă  l-a  a run ca t în  f o c ?  O a re  m â n a  ce lu i ce  îl 

acceptă  ş i  î l  u rm ează , sau  m â n a  ce lu i ce  este supărat c ă  în că  

m a i ex istă  ş i pe care nu-1 m a i putem  c it i?  D a r  n u  m a i vreau să-l 

c u n o sc  p e  sa lva to n il acestei cărţi; p uţin  contează  în  ce  fel sau  

în  ce cave rnă  s-a  găsit; este Testam entul pă rin ţilo r noştri. N u - i 

c u n o sc  n ic i p e  răp ito ru l care  v o ia  să -l ia, n ic i p e  p r ig o n ito ru l 

ca re  v o ia  să - l ardă: d e  o r iu n d e  n e  v in e , e l t rebu ie  să  fie  citit. 

P e n tru  c e  să  n e  c e rtă m ? S u n te m  fraţi, d e  ce  să  n e  ju d e c ă m ?  

P ă r in te le  n o s tru  n u  a  m u r it  fă ră  Testam ent. A  făcut u n u l ş i  a 

m urit; d u p ă  m oartea  L u i ,  a  în v ia t. N e  ce rtăm  p e  m oşte n ire a  

u n u i m ort, în  t im p  ce  testam entul n u  a  d even it pub lic : im ediat 

ce  testam entu l se  p ro d uce  în  p ub lic , toţi păstrează  tăcerea, ca  

să  se  d e sch id ă  şi să  se  citească. Judecătoru l îl  ascultă c u  atenţie, 

a vo c a ţ ii tac, u şie rii fac lin işte, tot p o p o ru l răm ân e  în  su sp an s,

P r in  a n u l 3 4 8 ,  în  t im p u l e p is c o p u lu i  d o n a t is t  M a c a r ie ,  s -a  în tâ m p la t  

o  d is e n s iu n e  în tre  c re d in c io ş i i  B is e r i c i i  U n iv e r s a le  ş i se c ta  d o n a t istă ;  

a c u m  d o n a t iş t i i  re p ro şe a z ă  în  m o d  c a lo m n io s  c ă  S c r ip tu r i le  a u  fo st  

a rs e  d e  a d e v ă ra ţ i i  c re şt in i.  A r h iv e le  o r a ş u lu i  in să ,  d e m o n s t re a z ă  c ă  

d o n a t iş t i i  a u  fu ra t  S f in te le  V a s e  ş i  a u  a r s  C ă r ţ i le  S f in te ,  a ş a  c u m  sc r ie  

ş i A u g u s t in  în  S c r i s o r i le  7 6 , 2  ş i  1 0 5 ,2 .



p e n t ru  a lăsa să se citească cuv inte le  u nu i m ort, care  sta fără 
de m işcare  în  m orm ânt. A c e st  o m  este d ec i iară v ia ţă  sub  

piatră, însă cuvinte le  lu i au o  valoare: iar câ n d  I i s u s  H r is t o s  

este aşezat în ceruri, îi contestăm Testam entul? D esch ideţi deci 

şi citiţi.

Suntem  fiaţi, pentru ce aceste d ispute? S ă  fim  m ai paşnici, 

Părintele nostru n u  ne-a lăsat fără Testam ent. Ş i  C e l  ca re  a ' 

făcut acest Testament tiăieşte în  veac, aude g la su ri le noastre, 

cunoaşte ceea ce este al Lu i. S ă  c itim  deci, la c e  n e  fo lo se şte  

să ne ce rtăm ? S ă  ne lu ăm  m oşten irea  a tun c i c â n d  v o m  fi 

găsit-o. Deschideţi Testamentul şi citiţi unul dintre p rim ii psa lm i 

„C ere  de la M in e ” . D a r  c ine  vo rb eşte  a ş a ?  P oa te  n u  este 

Iisu s  H ristos. M a i  aveţi un  alt Ioc: „ D o m n u l a z is  către M in e :  

T u  eşti F iu l M e u , E u  astăzi Te-am  născut” (P s  2 ,7 ). E s te  deci 

F iu l lu i D u m n e ze u  cel ce vorbeşte  sau  Tată l ca re  v o rb e ş te  

F iu lu i S ă u ?  Ş i  ce z ice  F iu lu i?  „ C e re  de  la  M in e  ş i- ţ i v o i  da  

neam urile  de m oştenire, ş i stăpân irea T a  v a  îm b ră ţ işa  toate 

m a ig in ilep ăm â ntu lu i” ( P s 2 ,8 ).  A d e se o r i,  fraţilor, c â n d  se  

contestă  a sup ra  u n u i teren, se  cau tă  p o s e s o r i i  c a re  î l  

învecinează, şi între cutare sau cutare vecin, căutăm  pe m oşte 

nitorul căruia i-a  revenit sau  pe  cel care este cum părător. L a  

care vecini să ne in fo rm ăm ? L a  cei care au  propietăţi le în c o n 

jurătoare. In să  cel ce nu  are n ic i un  hotar al m o şte n ir ii lu i n u  

are n ici un  vecin. Ş i, în  orice parte v-aţi întoarce, H r is t o s  este 

posesorul.

A i  de m oştenire m arg in ile  păm ântului, v in o , ia îm p re un ă  

cu  m ine  în treg păm ântul. D e  ce să  m ă  ch e m i în  ju d e ca tă  ca  

să -m i ceri parte ? V in o  a ici, este u n  m o t iv  în  p lu s  s ă  p ie rz i 

p ro ce su l, căci ve i avea  tot. C e  m o t iv  să  te c e r ţ i?  A m  citit  

Testam entul ş i tu în că  te m a i ce rţi? V e i v e n i oa re  să  ob ie cte z i 

că  s -a  spus: „ M a ş i n i l e  păm ântu lu i”  ş i n u  toate marginile?



Să citim împreună atunci. Ce am citit? „Toate neamurile 
pământului se vor închina înaintea Lui. A Domnului este 
împărăţia, şi El va stăpâni peste neamuri.” A Lui deci este 
stăpânirea. Recunoaşte-ţi deci pe Domnul Stăpân al vostru şi 
moştenirea Domnului.

31. însă voi care vreţi să aveţi o posesiune aparte, şi nu 
împreună cu noi la unitatea lui Hristos, pentru că vreţi să 
stăpâniţi pe pământ, iar nu să împărăţiţi împreună cu El în 
ceruri, aveţi casele voastre. Câteodată am mers să le găsim, 
fraţilor, să le spunem: să căutăm adevărul, să găsim adevărul. 
Iar ei să ne răspundă: păziţi ceea ce aveţi; tu ai oile tale, eu pe 
ale mele; lăsaţi în pace oile mele cum le las şi eu pe ale voastre. 
Slavă lui Dumnezeu, eu am oile mele, şi el le are pe ale lui, 
deci ce a răscumpărat Hristos? Ah! oile astea nu sunt nici ale 
tale, nici ale mele, ci ale Celui care le-a răscumpărat, ale Celui 
care le-a pecetluitcu numele Lui! „Nici cel care planteazănu 
este nimic, nici cel care udă, ci Dumnezeu care dăruieşte 
creşterea” (I Cor 3,7).

Pentru ce deci să avem tu oile tale şi eu pe ale mele? 
Dacă este Hristos cu tine, şi oile mele să meargă, că nu sunt 
ale mele; şi dacă Hristos este cu noi, oile tale să vină şi ele, 
pentru că nu sunt ale tale. Să intre întru moştenirea lor 
sărutându-ne fruntea şi mâinile, iar fii străini să dispară. Ele nu 
sunt ale mele, spune el. Adică? Să vedem dacă nu sunt ale 
voastre, să vedem dacă voi nu v-aţi revendicat posesiunea. 
Eu lucrez în numele lui Hristos, tu în numele lui Donat; căci 
dacă pentru Hristos lucrezi, Hristos este peste tot. Tu zici: 
„Hristos este aici” (Mt 24,23), iar eu spun că El este peste 
tot. „Lăudaţi tineri pe Domnul, binecuvântaţi numele 
Domnului ?' De undeva veni lauda aceasta? Şi până unde va 
merge? „De la Răsărit la Apus, binecuvântaţi numele Domnului”



(Ps 102,1). Eu vă arăt Biserica, pe ea a răscumpărat-o Hristos, 
pentru ea şi-a dat sângele Lui. Iar tu, ce zici? Iar eu pentru El 
strâng. „Cel ce nu adună împreună cu Mine, îţi răspunde El, 
acela risipeşte (Mt 22,30). Or, tu împărţi unitatea, vrei o 
proprietate aparte. De ce să porţi numele lui Hristos? Pentru 
că tu ai pretins ca numele să-ţi fie ca un titlu care să garanteze 
posesiunea.

Oare nu asta fac mulţi cu privire la casa lor? Pentru a o 
garanta împotriva avidităţii unui răpitor putem ic, stăpânul ci 
pune numele unui alt om puternic, titlu mincinos. Vrea să fie 
stăpânul casei lui, şi pentru a şi-o asigura pune în faţă un nume 
de împrumut, ca, citind numele unui om puternic al lumii, 
răpitorul să fie cuprins de frică şi să se abţină de la orice vio
lenţă. Asta au făcut ereticii noştri când i-au condamnat pe 
maximianişti40. Au plecat să găsească pe judecători, şi pentru 
a arăta nişte nume care să fie priviţi ca episcopi, au recitat 
canoanele sinodului lor61. Atunci judecătorul a întrebat: mai 
este aici un alt episcop din partida lui Donat? Adunarea a 
răspuns: noi nu cunoaştem decât pe Aureliu62, care este or
todox. De frica legilor, nu au vorbit decât despre un singur 
episcop. Dar pentru a fi ascultaţi dejudecător, au împrumutat 
numele lui Hristos şi şi-au acoperit numele posesiunii lor. Să-i 
ierte Domnul întru bunătatea Lui şi să-şi revendice moştenirea 
peste tot acolo unde găseşte numele Lui; mila Lui este îndeajuns

a Canonul 69 de la Sinodul din Cartagina vorbeşte despre maximianişti 
ca fiind o sectă desprinsă din erezia donatistă. Aceştia din urmă. deşi 
s-au purtat foarte rău cu ei atunci când s-au desprins de erezia lor, i- 
au primit totuşi înapoi, le-au recunoscut botezul, şi i-au repus în 
func(iile deţinute înainte.
61 Ţinut la Bagai in 394.
“  Episcopul ortodox al Cartaginci, primat al Africii, contemporan al 
lui Augustin.



de mare să le facă acest dar, şi să-i aducă în Biserica Sa pc 
toţi cei pe care îi va întâlni sub numele Iui Hristos.

Voi, vedeţi, fraţilor, când un stăpân găseşte numele lui pe 
vreun domeniu, oare nu are grijă să îl revendice zicând: dacă 
nu era domeniul meu, nu ar Ω purtat numele meu! Găsesc 
numele meu pe el, domeniul este al meu, îmi aparţine orice 
domeniu atunci când poartă numele meu. Oare îşi schimbă 
vreodată numele? Numele de altădată este numele de astăzi; 
moştenirea îşi poale schimba stăpânul, iar nu titlul. La fel, atunci 
când cei care au primit botezul lui Hristos revin la unitate, nu 
le schimbăm numele, nu le ştergem; ci recunoaştem numele 
împăratului nostru, numele Stăpânului nostru. Ce să spunem? 
Nefericită moştenire, tu fii stăpânirea Celui Căruia îi porţi 
numele; porţi numele lui Hristos, să nu fii moştenirea lui Donat.

32. Ne întindem mult fraţilor; darpăziţi-vă să nu uitaţi 
ceea ce am citit. Vă repet, şi trebuie să vă spun adesea; în 
numele acestei zile sfinte, sau mai degrabă a tainelor pe care 
le sărbătorim, vă rog, nu uitaţi cuvintele: „Toate neamurile 
pământului îşi vor aduce aminte de Domnul şi se vor întoarce 
spre EI. Toate popoarele pământului se vor închina înaintea 
Lui. A Domnului este împărăţia şi El va stăpâni popoarele”. In 
faţa unui atât de limpede nume, unei atât de autentice stăpâniri 
a lui Hristos, închideţi-vă urechile la cuvintele unui impostor. 
Orice contradicţie este cuvântul unui om, acesta este cuvântul 
lui Dumnezeu.



Comentariu Ca TsaCmuC 
aC XXIJ-Cea 

TâşuniCe DomnuCui

1. Biserica vorbeşte lui Hristos „Dom nul m ă paşte1 şi 
nimic nu-mi va lipsi” (v. 1). Domnul Iisus este păstorul meu, şi 
de nimic nu voi duce lipsă.

2. „în loc de păşune m-a aşezat” (v. 2). M -a aşezat, să 
mă hrănească, în acest loc de păşune, care începe prin a mă ■ 
conduce la credinţă2. „M-a hrănit cu apele m ântuirii.” M-a

1 Pascit folosit pentru regii în Psaltirea Romană şi în Vulgata, 
corespunde altor variante ale Septuagintei. Augustin găseşte expresia 
in Latina Veche africană, căci şi donatistul Petilian foloseşte acelaşi 
text ca şi el, aşa cum vedem în Contra Petilianum  II, 47, 109-110. '
2 Păşunile la care ne duce Hristos în acest verset evocă câteodată la 
Părinţi Raiul eshatologic, sau mai adesea Scripturile şi învăţăturile 
catehetice. Imaginea mesei şi a potirului ce înlocuiesc în versetul 5 
păşunile de la început, ne cheamă să opunem hrana animală celei 
omeneşti şi să vedem în text o progresie a omului de la una la cealaltă; 
folosirea verbului educare (v. 2) precum şi a cuvântului virga (v. 4), 
care aminteşte de învăţătorul şcolii, ne împinge şi ea la o astfel de 
lectură. în comentariul lui Augustin, începătorul ( incipiens, ca în 
Comentariul la Psalmul 14,4), numit apoi oaie (De Genesi contra 
Manichaeum  I, 23, 40), se distinge de creştinii mai avansaţi 
(grandiores, maior, crescentes), ce au fost deja botezaţi. în timp ce 
primii încă mai mănâncă iarbă sau lapte, simboluri de hrană spirituală 
elementară, ceilalţi sunt primiţi la masa euharistică (Confesiuni VII,



crescut cu apele botezului, cele ce dau putere şi sănătate 
celor ce au slăbit3.

3. „El dă putere sufletului meu, şi mă face să merg în 
căile dreptăţii, pentru slava numelui Său ” (v. 3). M-a condus 
întru căile cele strâmte ale dreptăţii Lui, unde puţini ştiu să 
meargă (Mt 7,14); nu pentru vredniciile mele, ci pentru slava 
numelui Său4.

4. „Chiar atunci când mergeam în mijlocul umbrelor 
morţii” (v. 4). Chiar atunci când mergeam în mijlocul acestei 
vieţi care este umbră a morţii5. „Nu mă voi teme de nici un 
rău, căci Tu cu m ine eşti.” Nu mă voi tem e de rău că Tu 
locuieşti în inima mea, prin credinţă6, iar acum eşti împreună 
cu mine, ca, după umbrele morţii, să fiu şi eu împreună cu 
Tine7.

„Toiagul Tău şi varga Ta, iată ce m -a mângâiat” (v. 5). 
Rânduiala Ta este pentru m ine ca o vargă ce duce oile în 
staul, ca toiagul care se face simţit copiilor mai mari, ce trec

10,16: «Eu sunt hrana celor mari; creşti, şi Mă vei mânca»). Este dc 
crezut că Augustin a cunoscut această interpretare ce venea de la 
Origen prin predicaţia lui Ambrozie.
3 literal: lâncezit. Despre integritas pierdut de omul căzut a se vedea 
De Libero arbitrio III, 14, 41 şi Scrisoarea 186, 37 Care spun că 
atunci liberul arbitru şi-a pierdut din putere.
4 A se vedea Predica 177,2, scrisă în 397.
5 Aceeaşi idee apare şi în Predica 216, 4, iar spre 394, şi în 
Adnotationes in lob 12. A fost inpirată lui Augustin de către Ambrozie 
care în De paradiso 5, 29 opune vieţii in umbra mortis pe care o 
cunoaşte omul după cădere, vieţii in umbra vitae, a omului paradisiac. 
Asemenea, ţara îndepărtată în care se duce fiul risipitor este numită 
umbra mortis.
*Ef3,17
7 Dumnezeu este mereu prezent omului, însă omul nu ajunge cu totul 
prezent lui Dumnezeu decât după moarte.



de la viaţa animală la cea spirituală8; departe de a mă necăji, · 
ele m-au mângâiat, pentru că Tu porţi grijă de mine9.

5. „Ai pregătit, sub ochii mei, masă, împotriva celor ce mă I 
prigonesc" (v. 6). După varga ce a păzit, în staul şi la păşune, I 
copilăria şi viaţa mea animală, după varga aceasta a venit 
toiagul10, şi atunci ai pregătit masă ochilor mei, ca să nu-mi mai 
fie ca aliment laptele copilăriei11, ci, devenit mai mare, să iau j 
hrana care să mă întărească împotriva celor ce mă prigonesc12,| 
,Ai vărsat pe capul meu untdelemn sfinţit." Ai dăruit inimii mele 
bucurie duhovnicească13. „Ce fericită beţie în potirul14 pe care j

* Vita animalis, simbolizată de oi, este aceea a omului fizic, trupesc j 
sau lăsat propriilor sale puteri omeneşti, spre deosebire de cel ce j 
trăieşte prin Duhul lui Dumnezeu, după 1 Cor 2, 14. Aceasta este 
condiţia omului după păcatul originar, cum spune Augustin în De 
genesi contra Manichaeos II, 8,10 şi Comentariul la Psalmul 49,27. i
4 Aluzie la Ps 8,5 care exprimă în mod poetic uimirea faptului că, deşi
omul este o infimă creatură în univers, contează în ochii lui Dumnezeu.
10 Ciobanul din Palestina avea două bastoane, unul pentru a se apăra,
altul pentru a merge. Şi unul şi celălalt, virga şi ba culus, reprezintă
pentru Augustin disciplina lui Dumnezeu, îndreptările pe care Bl le dă
oamenilor în scop educativ. Confesiunile evocă adesea loviturile de
vargă sau baston, metaforic date oamenilor de propriile lor patimi, 
dar folosite de Dumnezeu pentru a-i aduce la El. «Cu toiagul învăţăturii 
Tale, Tu mi-ai lovit oasele» (Conf. VI, 6,9), Augustin consideră, ca şi 
Origen, corecţiile divine diferite pentru păcătoşii nebotezaţi, încă şi 
pentru creştini. Toiagul pare a fi în textul nostru echivalent termenului 
de lege a lui Hristos. Ambele etape menţionate, a vărgii şi a toiagului, 
corespund la ceea ce găsim în Comentariul la Ps 24,8-9 şi 12: vremea 
de dinaintea convertirii în care omul nu se supune decât lui însuşi, şi 
timpul de după convertire, când este ascultător legii lui Dumnezeu.
" I  Cor 3,2
121 Cor 3,2. A se vedea Coment. la Ps. 8 ,5  şi 10,3.
13 Uleiul simbolizează veselia ca şi în Ps 44, 8, dar mai ales bucuria 
Duhului, cum arată Augustin în Contra Petilianum II, 47, 110 (în 
legătură cu ungerea baptismală) şi în Coment. ta Ps 67,26.
14 Este cu siguranţă vorba despre potirul euharistie pe care, pentru



Tu mi l-ai dăruit.” Cât de dulce este băutura Ta15 care ne face 
să uităm deşartele plăceri!

6. „Iar mila Ta mă va urma în toate zilele vieţii mele” (v. 
7); adică, atâta vreme cât sunt în viaţa aceasta muritoare, ce 
nu este a Ta, ci a mea16. „Ca să locuiesc casa Domnului, întru 
zile veşnice”. Ea mă va urma, nu doar aici pe pământ, ci îmi 
va dărui casa Domnului, spre viaţă veşnică.

prima dată, îl primim după botez. Augustin vorbeşte de mai multe ori 
despre potirul lui Hristos ce aduce omului o atât de puternică veselie, 
că îl face să înfrunte chiar şi martiriul.
15 Aici, băutura lui Hristos îl face pe cel nou botezat să uite viaţa 
trecută. Pasaj u i'acesta  este probabil inspirat din Sf. C'iprian, 
Scrisoarea 63 ,11.0  interpretare analoagă a beţiei se află în De Musica 
VI, 16,52.
16 Viaţa muritoare, consecinţă a păcatului lui Adam, se deosebeşte de 
viaţa cea adevărată, la care cheamă Dumnezeu pe om.



Comentariu Ca TsaCmuC 
aC XXIII-Cea 

înâCţarea DomnuCui
1. Psalmul lui David pentru slăvită înviere1, ce s-a întâmplat 

în dimineţa primei zile după Sabat2, zi pe care noi de atunci o 
numim Duminica sau Ziua Domnului3.

2. „Al Domnului este universul şi tot ce cuprinde eli 
pământul şi toate popoarele carc-1 locuiesc” (v. 1); fiindcă 
slava Lui este oferită peste tot de credinţa neamurilor, şi 
Biserica Lui îmbrăţişează întreg universul4. „El l-a întemeiat 
pe mări” (v. 2). El a aşezat cu tărie Biserica peste valurile

1 Menţiunea din titlul psalmului despre Ziua Domnului duce pc 
Augustin să interpreteze întregul psalm ca un cântec dc slavă adus] 
lui Hristos. El însă nu menţionează nici o circumstanţă liturgică în■ 
acest comentariu. Psalmul e compus din două părţi distincte. Augustin 
atribuie primele versete Bisericii şi concentrează exegeza primei părţi j 
(v. I -6) în jurul celui dc-al treilea verset: «Cine se va înălţa pc muntele 
Domnului?» în cea de-a doua parte (v. 7-10), dublarea versetelor 7-8 
şi 9-10 nu este considerată ca o repetiţie. Pentru Augustin, prima 
dată problema este pusă de oamenii carc slujesc demonului, iar a 
doua oară de Satana şi îngerii lui.
2 Mt 28,1
' Se mai poate vedea asupra lui dies dominions Coment. la Ps 93, 3.
4 Pământul reprezintă Biserica; asupra acestei universalităţi a Bisericii 
la Augustin să se citească Predica de pe munte a Domnului Π, 10,36 
şi Confesiuni XIII, 12,13. Versetele 2-6 se referă la Biserică; într-însa 
neamurile au primit credinţa şi profeţia psalmistului: «a Domnului 
este pământul», în ea s-au împlinit.



acestui veac, care trebuie să-l fie Lui supuse, şi să nu-i facă 
niciodată rău. „Şi a înălţat-o pe ea deasupra râurilor.” Cum 
râurile merg spre mare5, tot aşa omul nesăţios se revarsă în 
această lume6: însă Biserica stăpâneşte şi, înnăbuşind, prin 
har, poftele pământeşti, se pregăteşte prin dragoste slavei celei 
nemuritoare.

3. „Cine se va înălţa la muntele Domnului?” (v. 3). Cine 
ar putea atinge culmile dreptăţii dumnezeieşti?7 „sau cine va 
locui în locaşul Său cel sfânt”? Şi după ce se va fi înălţat în 
acest locaş sfânt întărit peste mări, ridicat deasupra râurilor, 
cine se va putea menţine aşa?

4. „Cel ce are mâini nevinovate şi inimă curată” (v. 4). 
Cine va putea să se ridice la înălţimile acestea şi să se menţină, 
de nu omul cu fapte nevinovate şi cu inima curată? „Care nu 
şi-a luat sufletul său în deşert.” Care nu şi-a lăsat sufletul să se 
alipescă la tot ce este stricăcios, ci care, mândru de nemurirea 
lui, l-a făcut să râvnească veşnicia care este netrecătoare şi 
imuabilă. „Şi care nu s-ajurat niciodată.” Şi care lucrează 
spre fraţii lui fără de făţărnicie, ci cu simplitatea şi adevărul a 
tot ceea ce este veşnic8.

5., Acesta va primi binecuvântarea Domnului şi milostivire 
de la Dumnezeu, Mântuitorul său. ” (v. 5)

5 In întreaga tradiţie clasică, marca este simbolul lumii, după cum 
reiese din cuvintele «Priviţi peştii mării», adică pe cei pe care îi mistuie 
curiozotatea: străbat în toate direcţiile cărările mării, anume caută 
bunuri vremelnice în abisurile acestei lumi; dar aceste bunuri se şterg 
şi dispar cu aceeaşi rapiditate ca şi o cărare trasată pe mare... (Coment. 
la Ps 8,13)
6 Se poate vedea Coment la Ps 88,1,26.
7 «Nimeni să nu se încreadă în sine, căci nu este decât al lui Dumnezeu 
a ne mântui din moartea păcatului» (Coment la Ps 3,8).
8 «Unii au adevărul pe buze şi nu în inimă» (Coment. la Ps 14,3).



6., Acesta este neamul celor ce-L caută pe Domnul” (v. 
6). Aşa se nasc toţi cei ce-L caută pe El9, „care caută faţa 
Dumnezeului lui Iacob. Diapsalma.”10 Ei caută faţa aceluiaşi 
Dumnezeu ce a dăruit întâietate celui mai tânăr dintre fraţi",

7. „Deschideţi, căpetenii, porţile” (v. 7)12. Voi, care căutaţi 
stăpânire peste oameni, ridicaţi porţile lăcomiei şi ale fricii, pe 
care le-aţi întărit de teamă să nu vă fie rău. „Ridicaţi porţile 
cele veşnice." Porţile vieţii celei veşnice, porţile lepădări i de 
lume şi a întoarcerii către Dumnezeu. „Şi va intra împăratul 
slavei.” Va intra atunci împăratul întru care ne putem slăvi fără 
mândrie; care a sfărâmat porţile morţii, şi a deschis porţile 
cerului, împlinindu-seastfel ceea ce El a spus: „Bucuraţi-vă, 
că am biruit lumea.”13

8. „Cine este Acesta împăratul slavei?” (v. 8) Firea 
omenească cu frică întreabă: „Cine este Acesta împăratul 
slavei? Este Domnul tare şi puternic”, pe care voi L-aţi crezut 
slab şi învins. „Domnul cel puternic în război.” Atingeţi rănile 
Lui14, le veţi afla închise, şi neputinţa omenească transformată

* în Predica 216, S Augustin explică acest verset catchum enilor în 
raport cu naşterea din nou din apa botezului.
10 Asupra sensului lui diapsalma (pauză în cântarea psaltică) aici 
necomcntat, a se vedea Coment. la Ps 4 ,4 .
"Gen 25,23-34
12 Versetele 7-10, constituite dintr-un triplet în care se succed un 
ordin, o interogaţie şi un răspuns, pun problema unui interlocutor şi 
a motivului dublării. Vechea tradiţie creştină vede aproape unanim în 
aceste versete un dialog între puterile îngereşti, aşa cum ne îndeamnă 
expresia «împăratul slavei». întrebarea: «Cine este Acesta îm păratul 
slavei?» este pusă în gura îngerilor care, văzând pe Fiul lui Dumnezeu 
urcând la cer, se uimesc şi se cutremură. Pentru unii autori patristici, 
mirarea îngerilor este datorată înălţării trupului, căci pentru prima 
dată un Om se urcă la cer cu trup.
13 In 16,33
14 In 20,24-28. Rănile Lui au devenit cicatrice după înviere conform



intru nemurire. Ea a desăvârşit această slăvire a Domnului care 
trebuia să lumineze pe pământ, unde a luptat împotriva morţii.

9. „Deschideţi voi, căpetenii, porţile voastre” (v. 9). Ca 
de aici să putem merge la cer. Să răsune iarăşi trâmbiţa 
profetului. „Ridicaţi, căpetenii ale cerului, porţile prin care intraţi 
în sufletul celor ce cinstesc oştirile cereşti” (IV Regi 18,10); 
ridicaţi-vă porţile cele veşnice. Porţile dreptăţii veşnice, ale 
iubirii, ale curăţiei prin care sufletele noastre se unesc singurului 
adevărat Dumnezeu, fără să ofere atâtor alţi aşa-zişi dumnezei 
o jertfă desfrânată. „Şi va intra împăratul slavei.” Va intra 
împăratul slavei, ce trebuie să şadă de-a dreapta Tatălui să 
mij tocească pentru noi.

10.„Cine este Acesta împăratul slavei?” (v. 10) De unde 
vine mirarea15, o, căpetenii ale puterilor cereşti, şi pentru ce 
întrebarea: „Cine este Acesta împăratul slavei? Este Domnul 
Puterilor, împăratul slavei”. A înviat Cel pe care tu L-ai ispitit 
odinioară, şi merge pe capul tău, se înalţă deasupra îngerilor, 
Cel pe care îl ispitea îngerul cel nelegiuit"'. Nici unul dintre 
voi, de acum înainte, să nu se mai năpustească şi să ne închidă 
trecerea17, să se facă cinstit de noi ca Dumnezeu"*: nici 
stăpânie, nici înger, nici putere să nu ne despartă de acum de 
dragostea lui Iisus Hristos'1*; mai bine este pentru noi să

Epistolei 102,7 către Deogratias, în 409.
I! E f2 ,2 
“  M t4 ,1-11
17 După Origen, dubla poruncă de a se deschide porţile nu fac de fapt
o dublă folosinţă sub aceeaşi semnificaţie: prima se adresează 
păzitorilor porţilor iadului, iar cea dc-a doua păzitorilor porţilor cereşti. 
Augustin nu se interesează despre identitatea celui ce dă porunca, 
nici de aceea a celui ce răspunde întrebării; pentru el se parc că este 
profetul.
18 despre falsul mijlocitor a se vedea Predica F. Dolbeau 26,38-62. 
|g Rom 8,39



nădăjduim în Domnul decât în căpetenii2"; cel c e  se  slăveşte 
să nu se slăvească decât în D om nu l21. E s te  a d e v ă ra t că  în 
rânduiala acestei lumi duhurile din aer sunt puteri, însă „D om ni* 
puteri lor este împăratul slavei".



Comentariu Ca TsaCmuC 
aC ΧΧΓν-Cea 

NâdejcCea în Dumnezeu

1. Iisus Hristos vorbeşte aici, însă în numele Bisericii Sale.1 
Căci tot ce cuprinde psalmul se referă mai mult ia poporul 
creştin întors către Dumnezeu.2

2. „Spre Tine Doamne ridic sufletul meu” (v. 1), prin 
dorinţe duhovniceşti, pe cel care se târa pe pământ prin pofte 
trupeşti.3 „IntruTine mi-am pus nădejdea, Dumnezeule, şi nu 
mă voi ruşina” (v. 2). Doamne, nădejdea în mine m-a redus la 
neputinţele trupului, L-am abandonat pe Dumnezeu ca să fiu 
eu însumi ca un dumnezeu4, şi uite că cel mai mic dintre 
animale3 m-a făcut să mă tem de moarte şi a trebuit să mă 
ruşinez de mândria mea; acum că nădăjduiesc doar în Tine, 
nu mă mai ruşinez.

3. „Să nu mai râdă vrăjmaşii mei de mine” (v. 2). Să nu

' «Christus în ecclesiae persona» este o expresie neobişnuită la 
Augustin care are bucuria de a spune mai mult: Cap şi Trup.
2 De trei ori psalmistul imploră iertarea păcatelor: în versetele 7,11 şi 
18. Poporul creştin care aici se exprimă prin gura lui David, evocă 
succesiv convertirea (v. 2-7). drumul v ieţii celei noi de după botez (v. 

8-15), precum şi necazurile Bisericii (v. 16-22).
'  Metafora aceasta îşi are originea în Psalmul 7,6.
4 G e n  3 ,5

* A se vedea De vera religione 45, 84.



mă mai batjocorească cei ale căror sugestii ascunse şj 
otrăvitoare mă împiedică; şi care, strigându-mi: curaj, curaj6, 
m-au înjosit' în acest fel. „Că nu mai este ruşi nare pentru cei 
ce nădăjduiesc în Tine.”

4. „Să fie acoperiţi de ruşine cei ce fac cu mine lucruri 
deşarte” (v. 3). Ruşine celor ce fac răul pentru a primi bunurile 
care trec. „Dar Tu, Doamne, arată-mi căile Tale, deschide-mi 
cărările Tale” (v. 4); ele nu sunt largi, şi nu duc mulţimea la 
pierzare*; învaţă-mă căile Tale cele înguste, pe care puţini le 
cunosc.4

5. „Fă-mă să mag întru adevărul Tău" (v. 5), şi să fug de 
greşală. «învaţă-mă Tu», fiindcă prin mine nu cunosc decât 
minciuna. „PeTine Dumnezeule, Cel ce eşti Mântuitorul meu, 
pe Tine Te-am aşteptat toată ziua” (v. 5). Alungat de către 
Tine din Rai10, rătăcind în locuri îndepărtate", nu mă pot 
întoarce la Tine dacă nu vii Tu înaintea mea'-; şi întru această 
viaţă pământească, mila Ta a aşteptat întoarcerea mea13, i

6. „Adu-ţi aminte Doamne, de milele Tale” (v. 6). j 
Amintcşte-Ti Doamne de faptele milostivirii Tale, că oamenii 
Te acuză de uitare. „Aminteşte-Ti de bunătăţile Tale cele 
veşnice.” Mai ales nu uita că milele Tale au început împreună 
cu lumea. Că ele sunt nedespărţite de Tine, fiindcă ai supus

‘ euge, euge este reluat în psalmul 6 9 ,3
7 smerit
KM t7 ,13
"M t7 ,13-14
10 Gen 3,13
" L c l5 , 17
13 Aceeaşi idee a întoarcerii către Dumnezeu numai cu aju toru l lui
Hristos: omul «nu a putut să se Întoarcă decât e liberat de Cel carc  nu
s-a abătut In adunarea necredincioşilor» (Com ent la Ps I j I ).
" C f.D e  Genesicontra M anichaeum  II, 22 ,34 .



pe omul păcătos deşertăciunii, dar întru nădejde14, şi ai dat 
făpturii Tale atât de multe şi mari motive de nădejde.

7. „Să nu păstrezi amintirea păcatelor tinereţii mele şi ale 
neştiinţei mele” (v. 7). Nu pune deoparte pedeapsă pentru 
păcatele pe care le-am săvârşit din îndrăzneală şi neştiinţă15, 
să fie şterse ele în ochii Tăi. „Pomeneşte-mă Dumnezeule, 
după mila Ta” (v. 8). Pomeneşte-mă nu după mânia de care 
sunt vrednic, ci după mila cea vrednică de Tine., J ’cntru bună
tatea Ta”, iar nu pentru meritele mele.

8. „Plin este Domnul de blândeţe şi dreptate” (v. 9)“'. De 
blândeţe pentru că i se face milă de păcătoşi şi necredincioşi, 
până la a le ierta păcatele trecute, dar şi dc dreptate, că, după 
darul chemării17 şi al iertării, dar pe care noi nu l-am meritat1*.
El va cere în ziua Judecăţii de Apoi merite egale acestui dar. 
„Şi va face cunoscută legea Lui celor ce se rătăccsc pe cale", 
căci pentru a-i duce pe cale, El s-a milostivit de ei.

9. „El îndreptează pe cei smeriţi la judecată" (v. 10). El 
va conduce pe cei blânzi, şi, în ziua Judecăţii, nu va arunca 
întru groază pe cei ce urmează voinţa Lui, care nu stau 
împotriva Lui pentru a prefera voinţa lor. „Va învăţa pe cei 
blânzi|() căile Sale.” Va învăţa căile Sale, nu pe cei ce vor să

M Rom 8 ,20
'? I Tim  I, 1-20. N eştiinţa este p riv iţi ca o consecinţă a căderii în 
păcat spune Augustin în De libero arbitrio  III, 18,51 în anul 391.
'/’ Blândeţea lui Dumnezeu este pusă în legătură cu harul şi iertarea la 
Origen şi Ambrozie.
17 N u poate exista convertire fără chem area lui Dumnezeu: «Pentru a 
deveni drepţi, trebuie să fie mai întâi chem aţi» (Com ent la Ps 5 , 17).
'* G ratia sine meritis: singurul exem plu al acestei expresii înainte de 
criza pclagiană.
19 S-ar potrivi mai mult cuvântul docil, deoarece, atunci când Augustin 
vrea să lămurească acest verset are în minte, aşa cum este cazul şi 
aici, imaginea măgarului sau a calului dresat pe care trebuie să-l urmeze 
omul ce vrea să «poarte» pc Dumnezeu.
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le depăşească, ca şi cum ar fi ei înşişi mai în stare să se 
conducă, ci pe cei care nu ştiu nici să-şi ridice capul, nici să se 
împotrivească atunci când li se pune un j ug dulce şi o sarcină 
uşoară20.

10. „Toate căile Domnului nu sunt decât milă şi adevăr” 
(v. 11J21. Cecăi poate Domnul învăţa, de nu mila care se lasă 
înduioşată şi adevărul care îl face de neînduplecat?22 O arată 
pe cea dintâi iertându-ne păcatele, şi pe cea de-a doua 
judecând meritele noastre. De aici că orice cale a Domnului 
se reduce la cele două veniri ale Fiului lui Dumnezeu, una 
pentru a-şi arăta mila şi cealaltă judecata. Acela ajunge la 
Dumnezeu pe drumul trasat, care recunoaşte că fară de nici 
un merit el este izbăvit de păcatele lui, care renunţă la mândrie 
şi se teme de examenul exigent al unui Judecător a Cărui ajutor 
milostiv23 el l-a încercat. „Pentru cei ce caută unirea şi legea 
Lui”. Căci recunosc milostivirea Domnului în cea dintâi venire 
a Sa, dreptatea Lui în cea de-a doua, cei ce caută cu smerenie 
şi blândeţe Testamentul prin care EI ne-a răscumpărat pentru 
viaţa cea veşnică. „Pentru numele Tău, vei fi milostiv păcatelor 
mele ce sunt atât de multe” (v. 12). Nu numai că ai acoperit 
cu iertare păcatele pe care le-am săvârşit înainte de a veni la

20 Mt J 1,30
;l Mila este mereu pusă în legătură cu iertarea păcatelor şi cu harul 
cum se arată în Quaestiones in Heptateuch  I, 161. Veritas este 
considerat ca echivalent al dreptăţii divine, aceste două cuvinte 
formând un cuplu de contrast. Despre faptul că în Dumnezeu mila şi 
adevărul fac pereche, dar şi că omul cu greu le poate practica pe 
amândouă odată, vorbeşte Augustin în Comentariul la Ps 32,2, 1 din 
anul 403 şi în acela al psalmului 10 0 ,1 -3, datat 394-395.
22 Este vorba despre integritatea morală a judecătorului, iar nu despre 
incoruptibilitate ca atribut dumnezeiesc, cum s&vede adesea la Părinţi.
23 literal: îndurător



credinţă; ci primeşti jertfa unei inimi înfrânte24. Te va îmblânzi 
pentru păcatele mele cele multe, căci adevărata cale nu este 
fără de piedică.

12. „Care este omul care se teme de Domnul” (v. 13) şi 
care se îndreaptă astfel spre înţelepciune?25 „Domnul îi va 
pune lege în calea pe care a ales-o”. Domnul îi va pune legile 
Sale în calea pe care cu bucurie a ales-o şi nu va mai păcătui 
nepedepsit.26

13. „Se va odihni sufletul lui întru bogăţia bunătăţilor, şi 
seminţia lui va moşteni pământul" (v. 14). Faptele lui vor avea 
posesia trainică a unui trup reînnoit prin înviere.

14. „Domnul este puterea celor ce se tem de El” (v. 15). 
Frica nu pare să se potrivească decât celor slabi, însă Domnul 
este întărirea celor ce Se tem de El. Şi numele Domnului, în 
toată lumea slăvit, întăreşte pe aceia ce au frică de El. „Iar El le 
descoperă lor aşezământul Lui.” Ii face să cunoască aşezământul 
Lui, că neamurile şi marginile pământului sunt moştenirea lui 
Hristos.27.

15. „Totdeauna ochii mei s-au întors spre Domnul, că El 
va scoate din cursă picioarele mele” (v. 16). N-am să mă tem 
de primejdiile de pe pământ atunci când nu-1 privesc, căci Cel 
pe care îl contemplu eu va scoate din cursă picioarele mele2*.

24 literal: poc&ite, Ps 50,19
25 Cf. Ps 110,J0
26 Cf. Rom 3 ,2 0 . Legea a fost dată, spune Augustin în comentariul 
Epistolei către Galateni 24, ca să se arate păcatul.
27 Cf. Ps 2, 8. Aici moştenire se traduce prin alianţă, legătură de 
comuniune.
*  Paradoxul faptului că omul nu cade dacă nu priveşte la picioarele 
sale se află şi aici: «De ce să te temi că ridicându-ţi ochii, să nu vezi în 
faţa ta, iar piciorul tău să nu cadă în vreo cursă? Fii fără frică, s-au 
oprit şi acolo privirile lui Dumnezeu pe care le avea asupra ta aţintite» 
(Coment. la P s 3 l,2 ,2 1 ) .
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16. „Priveşte la mine şi mă miluieşte, că sărac şi singur 
sunt” (v. 17). Eu sunt poporul cel unic, păzind duhul umilinţei 
în Biserica Ta, ce este unică şi nu suferă schismă nici erezie.

17. „S-au înmulţit durerile inimii mele”, (v. 18) Tare s-a 
mâhnit inima mea când am văzut crescând nelegiuirea şi 
dragostea răcindu-se29. „Izbăveşte-mă de nevoile mele”. Cum 
îmi este necesar să sufăr pentru a cuceri mântuirea prin 
răbdarea finală30, izbăveşte-mă de nevoile acestea ale mele31,,]

18. „Vezi smerenia şi osteneala mea” (v. 19). Vezi că mâ 
umilesc32 şi că mândria dreptăţii mele nu mă aruncă în afara 
unităţii; vezi-mi osteneala de a suferi pe oamenii nedrepţi ce 
mă înconjoară. „Şi iartă păcatele mele”. Socotind dureroasele 
jertfe, iartă-mi păcatele mele, nu doar cele ale tinereţii şi 
neştiinţei mele de dinainte de a crede în Tine, ci şi pe acelea 
pe care slăbiciunea şi întunericul acestei vieţi m-au făcut să le 
săvârşesc de când merg întru credinţă. '3

19. „Bagă de seamă cât s-a înmulţit numărul vrăjmaşilor 
mei” (v. 20). îi întâlnesc nu numai în afară, ci şi în comuniunea 
Bisericii. „M-au chinuit cu o ură nedreaptă”. M-au urât când 
eu îi iubeam.

20. „Fii păzitorul sufletului meu şi mă izbăveşte (v. 21)”. 
Păzeşte sufletul meu de teama să nu aj ung să urmez pe cei răi, 
şi izbăveşte-mă de chinul pc care îl îndur de a fi împreună34 cu

Λ Versetul de la Mt 2 4 ,12 este foarte des folosit de Augustin în lupta
contra donatiştilor.
" M t 10,22
" Aceste afirmaţii au legătură cu lupta antipelagiană in care nevoile
mele arată natura umană rănită de păcatul originar.
”  Aici, ca şi în Confesiuni VII, 9, 14. humililas înseamnă sm erenie, 
pc când în operele de mai târziu, arată mai mult mizeria spirituală. 
“ Rom 1,17 
34 literal: amestecat
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ei. „ N u  v o i fi ruşinat că am nădăjduit în Tine". Să nu sc înalţe 
spre ruşinare îm potriva mea, că întru Tine iar nu în mine mi-am 
pus nădejdea.

21. „Cei nevinovaţi şi drepţi s-au alipit de mine, că pe 
Tine Te-am aşteptat, Dumezeule" (v. 22). Inimile curate şi 
drepte nu-mi sunt alipite precum cei răi doar prin prezenţa 
trupească, ci prin aplecarea lor spre nevinovăţie şi dreptate, că 
nu Te-am lăsat pe Tine ca să urmez pe cei păcătoşi; ci Te-am 
aşteptat şi încă Te aştept, până ce vei vântura ultima recoltă.

22. „Izbăveşte, Dumnezeule, pe Israel de toate necazurile 
lui” (v. 23)’?;. Răscumpără, Doamne, pe poporul pe care L-ai 
pregătit să vadă lumina Ta''’, izbăvcştc-l. nu numai de toate 
necazurile dinafară, ci şi de acelea pe care le îndură înăuntru.

,s Se pare că dintre toţi Părinţii Latini, Augustin este singurul care nu 
spune redime me, izbăveşte-mă, ci redă corect acest verset, probabil 
din Latina Veche.
M Sens etimologic al numelui de Israel, prezent şi în Primul Comentariu 
la Psalmul 21.4.
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TrimuC Comentariu Ca TsaCmuC 
aC XXV-Cea 

N evin ovăţia  b iseric ii

1. Aici David s-arputea înţelege1, nu numai despre Iisus 
Hristos mijlocitor întru umanitatea Sa2, ci şi despre Biserică 
cu desăvârşire statornicită în Hristos.

2. „Judecă-mă Doamne, că eu întru nevinovăţie am 
umblat" (v. 1). „Judecă-mă Doamne, că după ce am fost 
prevenit de bunătatea Ta, am merit întru nevinovăţia mea5, ale 
cărei cărări le-am păzit. Iar nădejdea mea în Domnul nu va fi 
clătinată.” Şi totuşi nu-mi pun nădejdea mea în mine, ci în 
Domnul, şi nu voi fi clătinat

3. „Incearcă-mă, Doamne, şi cercetează sufletul meu” (v. 
2). De teamă totuşi, ca o neputinţă ascunsă să nu scape 
privirilor mele, încearcă-mă. Doamne, şi mă ispiteşte; fă -m a

1 Augustin subliniază in acest comentariu rolul milostivirii divine, 
continuând astfel linia logică a comentariului precedent. Insistenţa 
acestui psalm asupra separării intre cei răi şi cei nevinovaţi, lămureşte 
faptul că el a fost folosit în controversa antidonatistă, deşi numai în 
cel de-al doilea comentariu se lasă simţit acest ton.
-IT im 2,5
’Cf. Comentariului precedent paragrafele 8 şi 10.



cunoscut, nu Ţie care vezi totul, ci mie însumi şi oamenilor*. 
„Fă rărunchii şi inima mea să treacă prin foc.” Dăruieşte 
gândurilor şi dorinţelor mele tămăduirea care să le curăţească 
precum focul5. „Că mila Ta este mereu înaintea ochilor mei” 
(v. 3). De teamă ca focul acesta să nu mă ardă cu ţotâl, am 
înaintea ochilor mei pururea, nu meri tele mele, ci milostivirea 
prin care Tu m-ai făcut să îmbrăţişez o asemenea viaţă/’ „Şi 
mi-a plăcut adevărul Tău.” M-am dezgustat de tot ce nu este 
în mine decât minciună, adevărul Tău mi-a plăcut şi în el şi cu 
el am putut eu să-Ţi plac Ţie.

4 . „Nu am şezut în adunarea deşertăciunii” (v. 4). Nu am 
căutat inimii mele tovărăşia celor ce se silesc să afle în bucuria 
bunurilor trecătoare o fericire imposibilă. „Şi nu mă voi alătura 
lucrătorilor fărădelegii.” Şi cum acesta este izvorul tuturor 
nedreptăţilor, nu voi avea înţelegeri tainice cu oamenii 
păcatului7.

5. „Am urât adunarea păcătoşilor” (v. 5). Pentru că de 
aici rezultă o adunare a deşertăciunii, păcătoşii trebuie să se 
adune împreună, iar eu urăsc aceste adunări. „Nu vreau să 
şed cu cei necredincioşi”. Nu vreau să mă aşez în asemenea 
adunări, împreună cu cei necredincioşi, nu întru aceasta îmi 
voi pune fericirea mea. „Nu voi şedea cu cei necredincioşi.”

6. „Intre cei drepţi voi spăla mâinile mele” (v. 6). Printre 
cei sfinţi voi săvârşi fapte sfinte; împreună cu sufletele sfinte,

' Omul nu se poate cunoaşte pe sine însuşi decât iluminat de 
strălucirea divină (Confesiuni X, 5, 7).
5 In comentariul la Psalmul 7, 9, Augustin arată o echivalenţă între 
rărunchi şi plăcerile trupeşti pe de o parte, şi între inimă şi cugete, pe 
de cealaltă.
6 Autorul arată, ca şi în Confesiuni X, 34.53, modul în care Dumnezeu 
îl purifică de ataşamentul faţă de lucrurile pământeşti.
7 literal: ai crimei



voi spăla mâinile care vor cuprinde înălţimile Tale sublime8. 
„Şi altarul Tău voi înconjura. Dumnezeule.”

7. „Ca să ascult galsul laudei Tale” (v. 7). Să învăţ să Te 
binecuvântez.9 „Şi să spun toate minunile Tale.” Când voi şti 
să Te laud, voi vesti toate minunile Tale.

8. „Am iubit Doamne, frumuseţea casei Tale”, sau a 
Bisericii, „şi locaşul slavei Tale”; locaşul în care este o măreţie 
să locuieşti1'1'.

9. „Sâ nu pierzi sufletul meu cu cei necredincioşi” (v. 9)11. j 
Să nu pierzi, împreună cu cei care Te urăsc pe Tine, sufletul 
meu căruia îi place frumuseţea locaşului Tău. „Şi viaţa mea cu j 
oamenii vărsători de sânge.” Cu cei ce urăsc pe aproapele. 
Că două porunci înfrumuseţează locaşul Tău.12

10. „Sunt spurcate mâinile lor cu fărădelegi” (v. 10). Să 
nu mă pierzi pe mine împreună cu cei necredincioşi şi cu 
vărsătorii de sânge ale căror fapte sunt rele. „Este plină de 
daruri dreapta lor.” Şi ceea ce le-a fost dăruit să primească 
drept mântuire veşnică, ei au folosit pentru a-şi procura 
bunătăţile acestei lumi şi au privit milostivirea ca pe un mijloc 
de câştig13.

11. „Iar pe mine, care am umblat întru nevinovăţie, 
răscumpără-mă întru mila Ta” (v. 11). Preţul cel de nepreţuit14

* Aluzie la Taina Euharistiei, după cum vedem şi în al doilea comentariu 
al acestui psalm, paragraftil 10.
’ Tot în acest sens este citat versetul de faţă şi în Confesiuni XI. 2, 3.
10 A se vedea şi Predica 50,11.
" Perechea oameni necredincioşi, oameni vărsători dc sânge 
corespunde negativ poruncii iubirii de Dumnezeu şi dc aproapele, 
aşa cum se vede în acest pasaj precum şi in al 12-lea.
12 Dragostea de Dumnezeu şi dc aproapele este frumuseţea sufletului.
131 Tim 6, 5. Mâna cea dreaptă simbolizează bunătăţile veşnice şi 
dumnezeieşti (Cf. Coment. Ps 120,8).
14 inestimabil



al sângelui Dumnezeului meu să mă izbăvească cu totul şi mila 
Ta să nu mă lase niciodată.

12. „Piciorul meu a stătut în calea cea dreaptă” (v. 12). 
Nu s-a depărtat dragostea mea de dreptate. „întru adunare 
Te voi binecuvânta pe Tine Doamne. ” Nu voi lăsa Doamne, 
pe cei ce Te cheamă pe Tine, să nu cunoască bunătăţile Tale; 
căci iubirii pentru Tine, eu voi alătura dragostea de aproapele.



Ά ί  cCoiCea Comentariu Ca TsaCmuC 
aC ΧΧΎ-Cea 

N evin ovă ţia

1. Sfin|iile voastre aţi ascultat1, ca şi noi, citi ndu-se aceşti 
pasaj al Sfântului Pavel: „Trebuie, spune el, după adevărul pe I 
care ni-l propovăduieşte învaţă Iisus Hristos, să vă dezbrăcaţi 
de omul cel vechi după care aţi trăit altădată şi care se strică 
urmând amăgirea poftelor sale. Innoiţi-vă înlăuntrul sufletului 
vostru şi îmbrăcaţi-vă cu omul cel nou care este creat după 
asemănarea lui Dumnezeu, întru dreptate şi sfinţenie adevărată” I 
(Ef 4,21 -24). Şi, de teamă să nu ne imaginăm că trebuie să J 
ne dezbrăcăm de un obiect sensibil ca de un veşmânt şi să ne 
îmbrăcăm pe dinafară aşa cum ne luăm o haină, ca şi cum ar 
trebui să lăsăm o haină pentru a lua o alta, şi ca un gând atât 
de pământesc să nu împiedice pe oameni să împlinească 
înlăuntru şi intr-un mod duhovnicesc ceea ce ne recomandă 
Apostolul, ne lămureşte imediat ce înseamnă a se dezbrăca 
de vechiul om şi a sc îmbrăca în cel nou. Căci urmarea a ceea 
ce am citit nu tinde decât să ne facă să înţelegem.

' în timpul conferinţei de la Cartagina din iunie 411, donatiştii luau 
literal versetele 4 şi 5 ale acestui psalm, refuzând să stea împreună cu 
ortodocşii. Acest lucru ne face să credem că acest comentariu a fost 
rostit puţin după această conferinţă, în 411 sau 412.



El pare să răspundă la întrebarea: cum să mă dezbrac de 
omul cel vechi şi să mă îmbrac în cel nou? Voi fi oare ca un al 
treilea onf ce renunţă la cel vechi ce eram, pentru a lua unul 
nou ce nu eram? Aşa încât ar exista trei oameni, şi cel din 
mijloc l-ar lăsa pe cel vechi pentru a se alipi celui nou? De 
frică deci ca o asemenea idee să nu ne incomodeze şi ca, 
neîmplinind porunca, să nu ne găsim o scuză in obscuritatea 
pasajului. Sfântul Pavel adaugă: „De aceea renunţaţi la min
ciună şi spuneţi adevărul.” Aceasta înseamnă a se dezbrăca 
de vechiul om şi a se îmbrăca în cel nou. «De aceea deci, 
lăsaţi minciuna, şi fiecare să spună adevărul către aproapele 
său, căci suntem mădulare unii altora” (Ef 4,25).

2. Să nu ne imaginăm, fraţilor, că nu trebuie să spunem 
adevărul decât creştinilor, şi că putem spune minciuna 
păgânilor. Vorbiţi aproapelui vostru după adevăr; iar aproa
pele vostru este acela care este ca şi voi născut din Adam 
şi din Eva. Noi suntem toţi părinţi din punctul de vedere al 
naşterii omeneşti; însă suntem fraţi într-un alt mod, şi prin 
nădejdea moştenirii cereşti. Trebuie deci să trataţi ca pe 
aproapele vostru pe tot omul, înainte chiar de a fi în Hristos. 
Pentru că voi nu ştiţi ce este el înaintea lui Dumnezeu, nu cu
noaşteţi planurile lui Dumnezeu cu el.

Cutare adoră pietrele, iar voi râdeţi de el; el se întoarce 
într-o zi, îl cinsteşte pe Dumnezeu şi devine mai evlavios decât 
voi, care odinioară îl găseaţi ridicol. Avem deci fraţi ascunşi în 
oamenii aceştia care nu sunt încă fii ai Bisericii, aşa cum sunt 
fii ai Bisericii ce se ascund departe de noi. Iată de ce, în necu
noaşterea noastră a viitorului, vedem în tot omul pe aproapele

3 Expresia aceasta este cu totul neobişnuită pentru Augustin; nu o 
mai găsim altundeva în opera sa.



nostru', nu numai în virtutea acestei naturi omeneşti, care ne 
face să împăiţim împreună cu el aceeaşi soartă aici pc pământ; 
ci şi în virtutea moştenirii cereşti, pentru că noi nu ştim ce va 
ajunge cel ce acum nu este nimic.

3. Ascultaţi deci ceea ce mai numeşte Sfântul Pavel a se 
dezbrăca de vechiul om şi a se îmbrăca în cel nou. „Să alungămj 
de ia noi orice minciună, şi fiecare să spună adevărul aproapelui 
său: pentru că noi suntem mădulare unii altora. Mâniati-vă, 
dar nu păcătuiţi.” Dacă vă mâniaţi împotriva slujitorului vostru ] 
care a făcut o greşeală, supăraţi-vă pe voi înşivă ca să nu 
păcătuiţi. „Să nu apună soarele peste mânia voastră” (Ef 4, 
26). Aceasta se înţelege fraţilor despre timpul cât trebuie ea 
să dureze. Că, dacă în slăbiciunea omenească, în neputinţa 
acestui trup muritor pe care îl purtăm, se strecoară la un creştin 
mânia, ea nu trebuie să fie de lungă durată, nici să meargă 
până la ziua de mâine. Izgoneşte-o din inima ta, înainte de a 
se lăsa lumina aceasta văzută, de teamă ca lumina cea nevăzută 
să nu se lase.

Totuşi, putem da acestui pasaj un alt sens şi să-l înţelegem 
despre Hristos Cel cc este pentru noi Adevărul, Soarele

’ Cel dintâi fundament al acestei afirmaţii este natura comună a oa
menilor, condiţia omcnească muritoare. Un al doilea motiv de a vedea 
in tot omul pe aproapele nostru, îl reprezintă nădejdea aceleiaşi 
moşteniri cereşti care face din noi fraţi. In Predica 359, paragraful 9, 
rostită tot după aceeaşi conferinţă, Augustin îşi îndeamnă auditoriul 
să nu-şi limiteze dragostea numai la fraţii creştini: «Cc să faci, dacă 
nu este încă fratele tău în Hristos? Fiindcă el este om, este aproapele 
tău; iubcştc-l ca să-l câştigi şi pc el. Dc trăieşti în deplină armonie cu 
fratele tău creştin, iubeşte-l şi pc aproapele tău, chiar atunci când nu 
poţi trăi in perfect acord cu el, deoarece nu este încă fratele tău în 
Hristos. nu este incă renăscut în Hristos, nu cunoaşte îjjcă tainele lui 
Hristos; este păgân, este iudeu; totuşi este aproapele tău, fiindcă 
este om...»



dreptăţii, nu soarele pe care îl adoră păgânii şi maniheii şi care 
străluceşte ochilor noştri păcătoşi; ci un alt soare care este 
lumina firii omeneşti şi bucuria îngerilor. Cât îi priveşte pe 
oameni, dacă ochii inimii lor sunt prea slabi pentru a-i suporta 
strălucirea, să se curăţească prin respectarea poruncilor, în 
aşa fel încât să o poată admira. Atunci când Soarele acesta 
va locui în om prin credinţă, păziţi-vă atunci să nu lăsaţi să 
biruiască mânia ce se ridică întru voi, ca Hristos să apună 
peste mânia voastră, sau mai degrabă să abandoneze sufletul 
vostru, căci nu îi place să stea împreună cu mânia. Aş spune 
de fapt că se stinge pentru voi, atunci când voi vă stingeţi 
pentru El: că mânia învechită devine ură; şi când este ură, este 
ucidere. Că Sfântul loan a zis: „Oricine urăşte pe fratele său 
este ucigaş” (1 In 3,15). El a mai zis: „Oricine urăşte pe fratele 
său rămâne în întuneric” (In 2,9). Nu este de mirare că un om 
este în întuneric atunci când soarele a apus pentru el.

4. Poate acesta mai este sensul a ceea ce aţi auzit în 
Evanghelie: „Corabia era în pericol pe lac” (Lc 8,23). Căci 
noi plutim pe un lac unde nu ne lipsesc vânturile, nici furtunile; 
în fiecare zi ispitele acestui veac sunt pe punctul de a scufunda 
vasul nostru. De unde vine asta, dacă nu din aceea că Iisus a 
adormit? Dacă nu dormea Iisus în tine, tu n-ai îndura aceste 
vijelii, ci te-ai bucura de linişte interioară pentru că Iisus ar 
veghea împreună cu tine. Ce înseamnă a zice că Iisus doarme? 
Credinţa ta în Iisus Hristos a aţipit. Atunci se ridică furtunile 
pe lacul acestei vieţi, vezi prosperând pe cel necredincios, pe 
cel drept întru necazuri, aceasta este încercarea, valurile ce se 
ridică. Şi sufletul tău strigă: aceasta este oare, Doamne, 
dreptatea Ta, ca cei răi să se veselască, cel drept să fie în 
necaz? Te iei de Dumnezeu. Asta este deci dreptatea Ta? Iar 
Domnul îţi răspunde: asta este credinţa Ta? Asta ţi-am făgăduit



Eu ţie? Pentru a te veseli4 în această viaţă eşti tu creştin? Te 
chinui să vezi intru bucurie pe cei răi, care trebuie să fie chinuiţi 
împreună cu diavolul. Pentru ce şoaptele astea? De ce să te 
tulbure urletul valurilorşi a fisiunilor acestei vieţi? Asta pentru 
că Iisus doarme, sau mai degrabă credinţa ta în Iisus Hristos 
a aţipit în inima ta. Ce foci tu să ieşi din pericol? Trezeşte-L pe 
Hristos şi zi-I Lui: „învăţătorule, pierim” (In 8,24). Lacul nu 
este sigur, ne înspăimântă: noi pierim.

Se va trezi Iisus, sau mai curând va reveni în inima ta 
credinţa în Iisus Hristos; şi la lumina credinţei vei vedea în 
sufletul tău că bunătăţile dăruite astăzi celor răi, nu trebuie să 
le rămână pentru totdeauna. Căci trebuie, sau să le scape din 
această viaţă, sau cel puţin să le scape la moarte. Iară ţie, 
ceea ce-ţi este promis, trebuie să-ţi rămână veşnic. Fericirea 
nu are pentru ei decât un timp, va dispărea curând. „Se usucă 
precum floarea câmpului; or, orice trup este o iarbă, şi iarba 
s-a uscat iar floarea a căzut, pe când cuvântul lui Dumnezeu 
rămâne în veci” (Is 40,8). întoarce deci spatele tău la tot 
ceea ce trece, şi faţa spre tot ce rămâne. Când se va trezi 
Hristos, inima ta nu va mai fi bătută de furtună, nici barca 
scufundată de valuri: deoarece credinţa ta va porunci vânturilor 
şi furtunilor, şi pericolul se va risipi'. La acestea, fraţilor, se 
referă sfaturile pe care ni le dă nouă Apostolul de a ne dezbrăca 
deomulcel vechi.

„Mâniaţi-vă, dar nu păcătuiţi; să nu apună soarele peste 
mânia voastră, şi nu daţi loc diavolului” (Ef 4,27). Omul cel

4 literal: deschide, lumina
5 Aceeaşi temă, a somnului lui Hristos in cel ce uită de porunca Lui, 
este dezvoltată in Predica 63 unde Augustin scrie: «Ce vrea să zică: 
Hristos doarme în inima ta? Adică tu îl uiţi. Trezeşte-te deci, aminteşte-ţi 
de El, pentru ca Hristos sâ se trezească în tine.»



vechi îi dădea loc; nu aşa este şi cu cel nou. „Cel ce fura să nu 
mai fure” (In 4,28). Omul cel vechi deci fură, cel nou să nu 
mai fure. Şi acela este un om, este acelaşi om; era Adam, să 
devină Iisus Hristos; era vechiul om, să fie cel nou; şi restul ce 
urmează apoi.

5. Dar să vedem mai cu atenţie în psalm, că orice creştin 
ce creşte in desăvârşire în Biserică, trebuie să-i suporte în 
Biserică pe cei răi6. Totuşi, cel care se aseamănă lor nu îi 
cunoaşte, pentru că cel mai adesea cei care se plâng pentru 
cei răi sunt la rândul lor răi; şi un om sănătos va supurta 
mai uşor doi bolnavi, decât doi bolnavi să se suporte reciproc.

Iată deci, fraţilor, ce vă spunem noi: aici pe pământ Biserica 
este o arie în care se bate grâul. Am repetat-o adesea, o 
spunem iarăşi. In această arie sunt paiele şi grâul cel bun. Să 
ne păzim să căutăm să despărţim paiele, înainte să vină 
Dumnezeu, vânturându-le la mână. Nimeni, înaintea acestui 
timp, să nu iasă din arie, ca şi cum n-ar putea suporta pe 
păcătoşi: de teamă ca pasărea să nu-1 găsească în afara ariei 
şi să nu-1 adune înainte să fi intrat în hambarele cereşti. Ascultaţi 
fraţilor ce înseamnă asta. Atunci când începe să se bată,

* Donatiştii voiau o Biserică pură, alcătuită numai din oameni 
ireproşabili, şi aceasta încă de pe pământ; nu puteau fi amestecaţi cu 
cei răi. Problema este cu mult tact dezvoltată în magnifica lucrare De 
Civilate Dei: dragostea este principiul apartenenţei noastre de o 
parte sau de cealaltă, a celor răi sau a celor buni. La începutul acestei 
lucrări Augustin îndeamnă «cetatea cea străină de pe pământ a 
împăratului Hristos să-şi amintească că, chiar printre vrăjmaşii ei, se 
ascund mulţi dintre viitorii ei cetăţeni. Se va păzi astfel să creadă că 
nu are nici un rost să nădăjduiască pentru ei suportându-i ca vrăjmaşi, 
până în ziua în care va ajunge să-i primească ca şi credincioşi. 
Asemenea, în timpul peregrinării ei în lume, Cetatea lui Dumnezeu 
adună în sânul ei oameni uniţi ei prin participarea la tainele care nu 
vor împărţi cu ea destinaţia veşnică a sfinţilor» (De Civ. Dei 1,35).



boabele, nu seating înăuntrul paielor, ele sunt să zicem aşa, 
străine din cauza paielor care le separă. Oricine nu priveşte 
hambarul decât de departe, nu zăreşte decât paiele; se chinuie 
să disceamă grâul cel bun, dacă nu se apropie mai mult, dacă 
nu întinde mâna, dacă nu suflă cu gura sa, ca suflul acesta să 
facă o separaţie. Se întâmplă deci câteodată, că boabele sunt 
atât de separate una de cealaltă, atât de străine, că creştinul 
ce înaintează în evlavie se crede singur.

Gândul acesta, fraţilor, afostoispită pentru II ie7, şi acest j 
mare profet, aşa cum ne-a amintit Apostolul, striga: „Doamne, 
au ucis pe profeţii Tăi, au răsturnat altarele Tale şi n-am rămas 
decât eu singur, iar ei vor să mă omoare.” D arceîi răspunde 
Dumnezeu? „Mi-am păstrat şapte mii de oameni care nu şi-au 
plecatgenunchiulînaintealuiBaal” (IIIRegi 19,10). Nuazis 
Dumnezeu: sunt doi sau trei care îţi seamănă, ci: să nu te crezi 
singur sunt şapte mii împreună cu tine, iar tu te crezi singur?

Iată pe scurt recomandarea pe care am început să v-o 
fac vouă. Sfinţiile voastre să mă ascultaţi cu atenţie, şi eu rog 
pe Dumnezeu să atingă întru milostivirea Sa inimile voastre, 
ca voi să înţelegeţi modul în care el lucrează şi rodeşte învoi. 
Ascultaţi deci într-un cuvânt: cel ce încă inai este rău să nu 
creadă că nimeni altcineva nu este bun, şi cel ce este bun să 
nu-şi imagineze că este singurul. înţelegeţi oare bine? Vă repet, 
fiţi atenţi. Cel ce este rău, care-şi întreabă propria conştiinţă, 
şi nu primeşte decât o mărturie rea, să nu-şi imagineze că 
nimeni altcineva nu este bun; acela care este bun să nu se 
creadă singurul şi să nu-i fie frică, în ciuda dreptăţii lui, să fie 
amestecat ceiorrăi; va veni vremea în care va fi despărţit de 
ei. Asemenea, noi astăzi am cântat: „Să nu pierzi sufletul meu 
cu cei necredincioşi, şi viaţa mea cu cea a vărsătorilor de ,
Ί  Regi 19,10



sânge” (v. 9). Ce vrea să zică: „Să nu pierzi viaţa mea cu cei 
necredincioşi”? Nu mă pierde, să nu fiu confundat cu ei. De 
ce se teme de o asemenea prăbuşire? Eu cred că el spune lui 
Dumnezeu: Tu ne suporţi pe noi acum că suntem confundaţi, 
dar să nu numeri în aceeaşi cădere pe cei pe care îi laşi 
confundaţi. Acesta este sensul psalmului, pe care eu vreau 
să-l lămuresc grabei tale, că el este scurt.

6. „Judecă-mă, Doamne” (v. 1). Această dorinţă, de a fi 
judecat este o dorinţă neplăcută şi poate fi periculoasă pentru 
el. Care este judecata pe care el o cheamă? Despărţirea de cei 
răi. Această judecată de separaţie o arată cu claritate într-un alt 
psalm: „Judecă-mă Doamne şi desparte cauza mea de cea a 
unui popor necuvios” (Ps 42,1). Aici vedem sensul acestui 
cuvânt: „Judecă-mă.” Cei buni şi cei răi să nu meargă în focul 
cel veşnic, aşa cum vedem astăzi pe cei buni şi pe cei răi 
intrând în Biserică, ca să zicem aşa, fără nici un discernământ. 
Judecă-mă, Doamne.” Şi pentru ce? „Pentru că eu am umblat 
întru nevinovăţia mea, şi nădejdea mea în Dumnezeu nu va fi 
clătinată” (v. 1). Care este această „nădejde în Dumnezeu”? 
Acela şovăie printre păcătoşi, care nu şi-a pus nădejdea lui în 
Dumnezeu. De aici au venit uneltitorii schismelor. Au tremurat 
văzându-se printre păcătoşi, ei care erau mai răi8, s-au ruşinat 
să fie buni în mijlocul necredincioşilor9.

Ah!, dacă ar fi fost grăuntele cel bun, ar fi tolerat paiele în 
hambar, până în ziua Vânturătorului. însă cum nu erau decât 
paie, iată că un suflu s-a ridicat, a luat-o înaintea vânturării 
Domnului şi a furat din hambar paiele pe care le-a aruncat 
între spini. A fost luat un pai, dar ceea ce a rămas nu este oare

* Decât cei păcătoşi
11 Aşa cum am mai spus, această predică este contra donatiştilor, iar 
atitudinea redată de autorul ei mai sus le aparţine acestora.



decât numai grâu? Numai paiele se ridică înainte de separaţie, 
şi totuşi rămân şi paie şi grâu; şi la vremea despărţirii paiele 
acestea nu vor mai fi vânturate. Iată ce zice profetul; „Am 
umblat întru nevinovăţia mea, şi nu va fi clătinată nădejdea 
mea în Domnul”. Dacă nu nădăjduiam decât într-un om, l-aş 
vedea poate pe omul acesta căzând în dezordine şi neurmând 
căile dreptăţii pe care le va face cunoscute sau chiar le învaţă 
în Biserică, ci rătăcindu-se în cele pe care i le-a arătat satan. 
Dacă deci era nădejdea mea într-un om, s-ar fi clătinat şi ar fi 
căzut împreună cu omul ce se clatină şi cade; dar cum ea este 
în Domnul, este de neclătinat10.

7. „Incearcă-mă, Doamne, şi cercetează sufletul meu, 
spune apoi profetul, fă rărunchii şi inima mea să treacă prin 
foc” (v. 2). Ce înseamnă: „Treci prin foc rărunchii şi inima 
mea”? Treci prin foc poftele şi gândurile mele. Rărunchi se 
zice aici poftelor, şi inimă, gândurilor, ca nici un gând să nu 
se oprească la rău, şi nici un rău să nu trezească dorinţele 
mele. Prin ce foc să treci rărunchii mei? Prin focul cuvântului 
Tău. Prin ce foc să treci inima mea? Prin focul Duhului Tău. 
Despre focul acesta s-a spus într-o altă parte: „Nimeni nu 
poate să se ascundă de căldura lui” (Ps 18,7) şi despre carc 
Domnul a zis la rândul Său: „Foc am venit să aduc pe pământ” 
(Le 12,49).

8. Continuă profetul: „Mila Ta este înaintea ochilor mei, şi 
mi-a plăcut adevărul Tău" (v. 3). Adică nu am căutat să plac 
oamenilor, ci Ţie am voit să-Ţi plac înlăuntru unde intră ochii 
Tăi, neîngrijindu-mă să plac oamenilor ce văd în afară, cum a 
spus Apostolul: „Fiecare să-şi cerceteze faptele lui, şi atunci

10 Ca răspuns la criza donatistă, Augustin îşi îndeamnă credincioşii 
să-şi pună nădejdea lor nu in el, ci în Domnul: nu vor fi astfel ispitiţi 
să părăsească Biserica (Cf. Contra Petiliamim III, 2,3).



se va putea lăuda Intru sine şi intru altul" (Gal 6,4).
9. „în adunarea deşertăciunii n-am şezut” (v. 4). Care 

este sensul acestei expresii: „Nu m-am aşezat”? Ascultaţi, 
fraţilor. Zicând: „Nu m-am aşezat”, el cheamă pe Dumnezeu 
care vede totul. Poţi fi absent de la o adunare, şi totuşi să şezi 
întru ea. De exemplu, nu eşti la teatru, dar gândurile teatrului 
preocupă sufletul tău, contrar cuvântului: „Treci prin foc 
rărunchii mei”, atunci şezi la teatru, în ciuda absenţei tale 
trupeşti. Dar se poate întâmpla ca un prieten să te facă să intri 
şi să te reţină, sau ca o datorie de dragoste să te forţeze să 
stai. Cum este posibil acest lucru? Se poate întâmpla ca un 
creştin să aibă de săvârşit o faptă bună care îl forţează să stea în 
amfiteatru: a vrut să elibereze nu ştiu ce gladiator; atunci s-a 
putut aşeza şi a putut aştepta până a apărut cel pe care voia 
să-l el ibereze. Omul acesta, în ciuda prezenţei lui trupeşti, nu 
a şezut în adunarea deşertăciunii. Ce înseamnă a şedea? 
înseamnă a fi într-o inimă cu cei ce asistă. Dacă inima ta nu 
este împreună cu ei, în ciuda prezenţei tale, tu nu şezi cu ei; 
dacă este inima ta, tu şezi cu ei în ciuda prezenţei tale. „Nu mă 
voi alipi lucrătorilor nedreptăţii; pentru că urăsc adunarea celor 
răi” (v. 4-5). Vedeţi deci că „a şedea împreună cu cei 
necredincioşi” se spune despre cele interioare.

10. „Intre cei drepţi voi spăla mâinile mele” (v. 6). Nu cu 
apa cea văzută. A-ţi spăla mâinile înseamnă a avea drept fapte 
gânduri curate şi nevinovate înaintea lui Dumenzeu. Tot sub 
ochiul lui Dumnezeu este şi altarul de care s-a apropiat preotul 
ce s-â jertfit cel dintâi pentru noi. Altarul este sfânt şi nimeni 
nu poate să-l îmbrăţişeze dacă nu şi-a spălat mâinile lui 
împreună cu sufletele sfinte. Este adevărat, mulţi se apropie 
cu nevrednicie, iar Dumnezeu acceptă pentru o vreme să-I fie 
necinstite Tainele. Totuşi, fraţilor, oare aşa va fi şi în Ierusalimul



ceresc, ca şi cu zidurile care ne înconjoară? Deloc, şi dacă 
intraţi împreună cu cei răi între zidurile acestei Biserici, nu veţi 
intra împreună cu cei răi în sânul lui Avraam. Deci să nu vă fie 
frică să vă curăţiţi mâinile voastre. „Voi îmbrăţişa altarul 
Domnului", altarul la care oferi darurile tale lui Dumnezeu, la 
care îţi aduci" rugăciunile tale, unde încrederea ta este curată, 
unde spui lui Dumnezeu ce eşti tu; şi dacă ai ceva în tine ce nu 
place lui Dumnezeu, Cel care primeşte mărturisirea ta te va 
tămădui. Spală-ţi deci mâinile tale între cei drepţi, îmbrăţişează 
altarul Domnului ca să asculţi glasul laudelor Lui.

11. Asta urmează de fapt: „Ca să asculte glasul laudelor 
Tale şi să facă cunoscute minunile Tale” (v. 7). Ce înseamnă: 
„Să ascult glasul laudelor Tale”? Adică să înţeleg. A înţelege, 
de fapt, înaintea lui Dumnezeu, nu înseamnă a auzi sunete pe 
care mulţi le ascultă, şi pe care mulţi alţi i nu le înţeleg. Câţi ne 
ascultă pe noi şi sunt surzi în faţa lui Dumnezeu! Câţi aii urechi, 
dar nu urechile despre care vorbea Iisus atunci când striga: 
„Cel ce are urechi de auzit să audă.” (Mt 13,9). Ce înseamnă 
deci a auzi glasul laudei? O voi spune, dacă-mi este posibil, cu 
ajutorul lui Dumnezeu şi a i rugăciunile voastre. A asculta glasul 
laudei înseamnă a înţelege interior că tot ce este în tine stricat de 
păcat, vine de la tine; că tot ceea ce este bun şi drept, vine de la 
Dumnezeu

Tu ascultă deci glasul laudei astfel încât să nu te lauzi pe 
tine însuţi, oricare ar fi dreptatea ta. A-ţi lăuda propria bunătate 
înseamnă a deveni rău. Smerenia te-a făcut bun, mândria te 
arată rău. Intru întoarcerea ta ai căutat lumina, şi uite că 
întoarcerea aceasta te-a făcut luminos, ai devenit strălucitor. 
Dar la cine te-ai întors? La tine însuţi? De puteai fi iluminat 
întorcându-te la tine însuţi, nu ai fî niciodată în întuneric, pentru

11 literal: reverşi



că ai fi mereu cu tine. De unde vine luminata? De la întoarcerea 
spre ceea ce nu erai? Şi ce nu erai tu? Dumnezeu este lumina. 
Tu nu erai lumină din cauza păcatelor tale. Vrând Apostolul să 
facă auzit credincioşilor glasul laudelor, le zice: .Altădată eraţi 
întuneric, iar acum sunteţi lumină” (Ef 5,8). Ce înseamnă: 
.Altădată eraţi întuneric”, dacă nu că era întru voi vechiul om? 
Acum sunteţi lumină, şi nu degeaba, după ce aţi fost întuneric, 
sunteţi lumină, pentru că aţi fost luminaţi. Păzeşte-te să nu te 
crezi lumină prin tine însăţi: lumina este aceea care „luminează 
pe tot omul ce vine în lume” (In 1,9).

în ceea te priveşte, natura ta, voinţa perversă, îndepărtarea 
ta de Dumnezeu te-au făcut întuneric, iar acum eşti lumină, 
însă de teama de a nu se mândri cei pe care el îi felicită zicând: 
„Sunteţi lumină”, Apostolul adaugă: „întru Domnul”. Că zice: 
„Eraţi altădată întuneric, iar acum sunteţi lumină întru Domnul”. 
Dacă deci nu există lumină în fară de Domnul, şi dacă voi 
sunteţi lumină, cu siguranţă pentru că întru El sunteţi; „ce aveţi 
voi, să nu fi primit? Şi dacă aţi primit, de ce să vă lăudaţi ca şi 
cum n-aţi fi primit?” (I Cor 4,7). Acesta este, într-un alt loc, 
cuvântul Apostolului către cei mândri şi care vor să-şi atribuie 
darurile lui Dumnezeu, să se laude cu bunurile pe care le au, 
ca şi cum vin de la ei înşişi. Ce aveţi, le spune el, pe care să 
nu-1 fi primit? Dacă aveţi, de ce să vă lăudaţi ca şi cum nu l-aţi 
fi primit? Cel ce dăruieşte celor smeriţi, ia celor mândri; căci 
Acela care poate să dea, poate să şi ia înapoi.

Acesta este sensul, fraţilor, dacă v-am făcut să-l înţelegeţi, 
atât cât voiam; dar nu atât cât aş fi vrut, măcar cât am putut; 
acesta este sensul cuvintelor: „Cu cei drepţi voi spăla mâinile 
mele şi altarul Tău voi îmbrăţişa, Dumnezeule, ca să aud glasul 
laudei Tale”; anume, ca binele ce este întru mine să nu-mi dea 
o încredere semeaţă în mine, ci nădejdea întru Tine, care mi l-ai



. dăruit, şi să nu caut lauda mea în mine însumi, ci pe a Ta întnj 
Tine. Şi profetul a adăugat: „Să ascult glasul laudei Tale şi sjj 
mărturisesc minunile Tale”. Da, minunile Tale, iar nu pe ale 
mele.

12. Iar acum, fraţilor, să vedeţi pe omul care II iubeşte pe 
Dumnezeu, care şi-a pus nădejdea lui în Dumnezeu, iată-l în 
mijlocul celor răi, şi cere lui Dumnezeu să nu fie pierdut 
împreună cu cei răi, deoarece Dumnezeu este desăvârşit întru 
judecăţile Lui. Iar tu, dacă vezi oameni adunaţi în acelaşi loc, 
îi crezi egali în vrednicie; dar să nu te temi, nu se poate Domnul 
înşela. Ai nevoie de un suflu bun să desparţi paiele de grâu; 
vrei să sufle vântul, şi cum nu tu eşti suflu puternic, vrei să-ţi 
vină vântul în ajutor, şi când vânturând scuturi paiele şi grâul, 
vântul ia ce este uşor şi lasă ce este greu. Ai ceru t deci ajutorul 
vântului ca să desparţi ce este în hambar. Dar oare Dumnezeu I 
are trebuinţă de ajutor să judece, să nu piardă pe cei buni 
împreună cu cei răi? Nu-ţi fie frică şi stai liniştit, chiar cu cei 
răi; şi zi împreună cu profetul: „Doamne, am iubit frumuseţea 
casei Tale” (v. 8). Casa lui Dumnezeu este Biserica, care 
cuprinde fară îndoială mulţi necredincioşi; dar frumuseţea casei 
Iui Dumnezeu este în cei drepţi şi sfinţi: şi aceasta este 
frumuseţea pe care eu o iubesc în ea. „Iubit-a locaşul salvei Tales” 
Care este sensul acestor cuvinte? Cuvintele acestea, o mărturi sesc, 
mai au încă un sens, puţin mai ascuns, pe care l-am expus mai 
sus. Să-mi vină Domnul în ajutor şi să facă atente inimile 
voastre. Ce numeşte profetul: „Locaşul slavei Tale”? Tocmai 
a spus: „Frumuseţea casei Tale” ; şi pentru a lămuri frumuseţea 
aceasta, adaugă: „Locul locaşului slavei Tale". Nu-i ajunge să 
spună: „Locaşul Domnului", ci „locul locaşului slavei lui 
Dumnezeu”. Care este slava lui Dumnezeu? Despre ea am 
vorbit mai devreme, că, cel care devine bun, nu se laudă în el



însuşi, ci în Dumnezeu12. „Că toţi au păcătuit şi toţi au nevoie 
de slava lui Dumnezeu” (Rom 1, 23). Aceia alcătuiesc 
frumuseţea casei lui Dumnezeu, întru care locuieşte Domnul, 
pentru a se slăvi El însuşi în darurile Sale, care nu vor să-şi 
însuşească şi să-şi revendice ca bun al lor ceea ce au primit 
de la Dumnezeu. Scriptura nu îi deosebeşte atât de special, 
dacă nu erau alţii care au într-adevăr darurile lui Dumnezeu, şi 
care, departe de a se lăuda în Dumnezeu, se laudă în ei-înşişi1 
ei au darurile lui Dumnezeu, dar nu contribuie la frumuseţea 
casei Lui. Căci cei ce contribuie la frumuseţea acestei case, şi 
întru care stă slava Lui, sunt locaşul slavei Lui. Dar în cine stă 
slava lui Dumnezeu, dacă nu în cei ce se laudă, nu în propria 
lor slavă, ci în aceea a Domnului?

Deci, pentru că îndrăgesc slava casei Tale, adică a tuturor 
celor ce sunt ai Tăi şi care caută slava Ta, pentru că nu mi-am 
pus nădejdea mea în om, că nu mi-am dat acordul celor 
necredincioşi, că nu am vrut nici să intru şi să şed în adunările 
lor; pentru că aceasta a fost purtarea mea în Biserica lui 
Dumnezeu, care va fi oare răsplata mea? Ne dă răspunsul 
versetul următor: „Să nu pierzi sufletul meu cu cei necredincioşi, 
şi cu vărsătorii de sânge viaţa mea” (v. 9).

13. „Mâinile lor sunt pline de nedreptăţi, dreapta lor 
spurcată de daruri” (v. 10). Darurile nu sunt doar bogăţie, 
aur, argint^ obiecte preţioase; şi toţi cei care le primesc, nu le 
primesc ca daruri pentru aceasta. Biserica primeşte uneori, 
chiar şi Petru a primit, Domnul a primit, a avut o răsplată, şi 
argintul pe care l-a aruncat. Iuda l-a furat14. Ce înseamnă să 
primeşti daruri? Cel care judecă nedrept nu doar din dragoste

121 Cor 1.31
1 ’ Augustin face aici aluzie la aceiaşi donatişti afirmând că tainele nu 
(in de omul care le săvârşeşte.
14 In 12,6



de aur sau argint, sau de alte bogăţii, ci din slavă deşartă, 
primeşte un dar, şi unul din cele mai deşarte. Şi-a deschis 
mâna să primească mărturia unui cuvânt străin şi a pierdut 
mărturia conştiinţei lui. Deci, „mâinile lor sunt pline de 
nedreptăţi, şi dreapta lor pătată de daruri”. Vedeţi, fraţilor, că 
sunt sub privirile lui Dumnezeu, cei a căror mâini nu sunt pline 
dc fărădelegi şi a căror dreaptă nu este spurcată de daruri, 
sunt sub ochii lui Dumnezeu, şi nu-1 pot spune decât Lui: Tu 
ştii Doamne: doar Lui ii pot spune: „Să nu pierzi sufletul meu 
cucei necredincioşi, şi viaţa mea cu vărsătorii de sânge”; numai 
El poate vedea că nu primesc nici un dar. Aşa fraţilor, doi 
oameni au de terminat15 o neînţelegere înaintea unui slujitor al 
lui Dumnezeu; fiecare nu vede decât dreptatea cauzei sale. 
Dacă-şi credea nedreaptă cauza, n-ar fi recurs la judecător. 
Unul se crede drept, asemenea şi celălalt. Se duc în faţa 
judecătorului. înaintea sentinţei, fiecare zice: acceptăm 
arbitrajul"' tău, nu-1 place lui Dumnezeu să respingem 
hotărârea ta! Iar tu, ce zici? Spune după vederi le tale, numai 
spune. Să fiu blestemat de caut să te contrazic. Amândoi îl 
iubesc pe judecător înainte de hotărâre. Această sentinţă totuşi, 
va condamna pe unul dintre cei doi, şi nimeni nu ştie care va fi 
cel condamnat.

Dacă judecătorul vrea să fie pe placul amândurora, 
primeşte în dar laudele omeneşti. Şi darul acesta pe care îl 
acceptă, să vedeţi ce dar îl va face să piardă. Primeşte un 
cuvânt ce face zgomot şi trece, pierde pe cuvântul pe care îl 
repetăm, care nu trece; căci cuvântul lui Dumnezeu se rosteşte 
mereu fără a trece vreodată; şi cuvântul omului dispare în 
măsura în care se rosteşte. Pierde ceea ce este netrecător, ca 
să aibă ce este lipsit de valoare. Dar dacă-nu îl are în vedere
15 golit
16 judecata



decât pe Dumnezeu, va rosti o sentinţă împotriva unuia dintre 
ei, privind spre Dumnezeu, care ascultă judecând astfel. însă 
acela împotriva căruia va fi fost datăaceastă sentinţă, dacă nu 
poate să o anuleze, deoarece este legat, dacă nu poate prin 
dreptul eccleziastic, cel puţin prin legea mai marilor acestei 
lumi, care, din respect pentru Biserică17 au mers până la a 
stabili că aceste judecăţi, oricare ar fi fost ele, nu ar fi putut fi 
infirmate, dacă, spun eu, nu o poate anula, măcar refuză, din 
această clipă, să se cunoască pe sine însuşi; îşi întoarce 
împotriva judecătorului sau ochii rătăciţi de patimă şi îl ocărăşte 
cât poate. A voit să placă, spune el, adversarului meu, l-a 
favorizat pe cel bogat, a primit daruri, i-a fost frică să-l supere, 
îl acuză deci pe judecător că a primit daruri. Un sărac are 
judecată împotriva bogatului, şi se pronunţă hotărârea în 
favoarea săracului; cel bogat are acelaşi limbaj. A primit daruri. 
Ce daruri poate un sărac face? A văzut, spune el, sărăcia lui, 
i-a fost frică de blestem dacăjudeca în dezavantajul săracului 
şi uite că a înnăbuşit dreptatea şi a dat o sentinţă împotriva 
adevărului. Dacă deci sunt inevitabile aceste reproşuri, să 
înţelegeţi că numai Dumnezeu vede pe cei ce primesc darurile 
şi pe cei care le resping, şi că doar înaintea Lui, cei care le 
refuză pot spune: „Iar eu, întru nevinovăţie am umblat, 
izbăveşte-mă, miluieşte-mă, piciorul meu a stat în calea cea 
dreaptă” (v. 11 -12). Fără îndoială am putut fi clătinat de necazurile 
şi eforturile celor ce protestau cu îndrăzneală împotriva judecăţii

17 Cu privire la acest subiect Codul Teodosian în caretea a XVI-a, sub 
titlul Despre judecăţile episcopilor, o lege a lui Constantiu, dată lui 
Ablavius, prefect al pretoriului, prin care împăratul ordonă ca 
sentinţele pronunţate de cpiscopi, de orice natură ar fi, să fie inviolabile 
şi irevocabile, iar toate cazurile, chiar şi cele care aparţin dreptului 
civil sau pretorian, atunci când se sfârşesc printr-o judecată 
episcopală, să fie pentru totdeauna valabile şi irevocabil judecate.



mele, dar „piciorul meu a stat in căile cele drepte”. De ce în 
căite cele drepte? Pentru că s-a spus mai sus: „In Domnul 
nădăjduiesc, şi nu voi fi clătinat” (v. 1).

14. Care este deci concluzia lui? „Te voi binecuvânta, 
Doamne, în adunările cele mari” (v. 12). Adică, nu pe mine 
mă voi binecuvânta în Biserici, aşa cum eram asigurat de 
oameni, ci pe Tine te voi binecuvânta prin faptele mele; şi a 
binecuvânta pe Dumnezeu, fraţilor, înseamnă a trăi în aşa fel 
încât faptele fiecăruia să fie o laudă pentru Domnul. Să 
binecuvintezi pe Domnul cu limba şi să-L blestemi prin fapte, 
aceasta nu mai înseamnă să-L binecuvintezi în adunări; 
aproape toţi 11 binecuvintează cu limba; dar nu toţi prin 
fapte. Unii II binecuvintează prin cuvinte, iar alţii prin fapte. 
Insă cei ale căror fapte sunt în dezacord cu cuvintele II 
blesteamă pe Domnul. Şi cei care nu intră în Biserică, deşi 
adevăratul motiv care îi împiedică să fie creştini este 
ataşamentul de dezordinile lor, iau drept scuză pe creştinii 
cei răi şi se aprobă pe sine, se înşeală ei înşişi zicând: pentru 
ce să mă entuziasmez să devin creştin? Un creştin m-a înşelat, 
iar eu niciodată; un creştin şi-a călcat jurământul către mine, 
iar cu niciodată. Limbajul acesta îl întoarce de la mântuire şi 
degeaba, nu numai că au câteva calităţi, ci că sunt pe jumătate 
răi; aşa cum un om care se află în întuneric îşi va deschide 
ochii degeaba, tot aşa degeaba este în faţa luminii, dacă vrea 
să-i închidă. Aceasta este imaginea unui păgân, şi vorbesc 
bucuros din cauza vieţii lor cinstite în aparenţă; el îşi deschide 
ochii, dar este în întuneric, pentru că nu cunoaşte pe Domnul 
care este lumina lui; cât despre creştinul care trăieşte în 
dezordine, el este, o mărturisesc, în lumina lui Dumnezeu, 
dar ochii lui sunt închişi. în căderea lui, el refuză să vadă pe



Acela în numele Căruia este, în plină zi, un orb, pe care nu- 
| face viu nici o rază a adevăratei lumini.



fllllj
TrimuC comentariu Ca TsaCmuC 

aC XXVl-Cea 
NâcCejcCea în Dumnezeu

1. Cuvântul acesta este al ostaşului lui Hristos ce vine la 
credinţă. „Domnul este lumina mea şi mântuirea mea, de ce 
să mă tem?” (v. 1), Domnul îmi dăruieşte harul de a-L cunoaşte 
şi de a mă izbăvi, cine va putea oare să mă smulgă de la El? 
„El este apărătorul vieţii mele, cine mă va face să tremur?" (v. 
2), Domnul care trebuie să respingă asaltul şi cursele vrăjmaşilor 
mei, de nimeni nu mă voi înfricoşa.

2. „Cei răi se apropie de mine să mănânce trupul meu” 
(v. 3). Cei răi se apropie de mine să mă cunoască, să mă 
necinstească şi să se ridice asupra mea, când cu vreau să mă 
schimb în bine; dintele lor cel rău va mânca, nu pe mine, ci 
dorinţele mele cele trupeşti. „Vrăjmaşii mei mă prigonesc.” 
Nu doar cei ce vin în numele prieteniei să mă blesteme şi să 
mă întoarcă de la planurile mele, ci şi vrăjmaşii mei. „S-au 
clătinat şi au căzut.” Lucrând astfel să apere gânduri le lor, au 
ajuns slabi ca să îmbrăţişeze o mai bună credinţă şi au urât 
cuvântul care mă face să lucrez împotriva voinţei lor.

3. „Să mă înconjoare oştire, nu se va înfricoşa inima mea” 
(V. 5). Mulţimea duşmanilor mei să conspire şi să se ridice 
împotriva mea, nu se va teme inima mea să şada împreună cu 
ei. „Să se ridice împotriva mea, îmi voi îndoi credinţa” (v. 6). 
Să curgă peste mine prigoanele lumii, îmi voi întări nădejdea



în rugăciunea pe care o gândeşte inima mea.
4. „Una am cerut de la Domnul. Şi voi mai cere” (v. 7). 

Ce am cerut Domnului, voi mai cere. „Să locuiesc în casa lui 
Dumnezeu în toate ή  lele vieţii mele.” Ca în vremea călătoriei 
mele de pe pământ, nici un necaz să nu mă despartă de cei ce 
păzesc unitatea credinţei în lumea întreagă. „Să văd într-ο zi 
frumuseţea Domnului” (v. 8). Perseverenţa în credinţă să-mi 
descopere nespusa frumuseţe a Domnului şi să o pot vedea 
faţă către faţă. „Să fiu apărat precum locaşul lui”, moartea, 
înghiţită de biruinţă, să mă înveşmânteze în nemurire şi să facă 
din mine un locaş al Domnului.

5. „Că m-a ascuns sub acoperământul Lui, în ziua chinurilor 
mele” (v. 9). Căci cu ajutorul acestui trup muritor, cu care 
Cuvântul S-a îmbrăcat, mi-a pregătit acoperământ împotriva 
ispitelor la care este supusă viaţa mea muritoare. „M-a primit 
în acoperamantul locaşului Său.” M-a apărat, atunci când 
credinţa ce îndreptează se afla în inima mea'.

6. „Pe piatră m-a întărit” (v. 10). Şi pentru a mă aduce la 
mântuire, prin arătarea credinţei mele, mi-a dat puterea să o 
mărturisesc în ziua cea mare. „M-a înălţat deasupra vrăjmaşilor 
mei.” Ce îmi pregăteşte pentru viitor, căci de astăzi, trupul 
meu a murit păcatului, iar sufletul, îl simt, este supus legii lui 
Dumnezeu, fără a se lăsa robit dezordinii legii păcatului?2 „Am 
privit în toate părţile şi am jertfit lui Dumnezeu, în templul Său 
ce sfânt, jertfă de laudă” (v. 11). Am văzut că lumea întreagă 
crede acum în Hristos, şi pentru că El S-a smerit pentru noi, 
L-am binecuvântat întru veselia mea: asta este jertfa pe care 
i-am oferit-o. „Voi cânta, voi lăuda pe Domnul.” Inima şi faptele 
mele vor mărturisi Lui bucuria mea.

'Rom 10,10
2Rom 8,10



7. „Ascultă Doamne glasul pe care către Tine îl înalţ” (v. 
12): Ascultă, Dumnezeule, glasul inimii, pe care dorinţele mele 
cele vii le ridică în urechi le Tale. „Miluieşte-mă, ascultă-mă." 
Miluieşte-mă, ascultă rugăciunea mea.

8. „Ţie a zis inima mea: faţa Ta am căutat” (v. 13). Nu 
înaintea oamenilor m-am rugat; ci în taină, unde doarTu asculţi, 
inima mea a zis Ţie: caut răsplătire, nu în afara Ta, ci întru 
privirea Ta binevoitoare. „Această privire, Doamne, vreau să 
o caut.” Această privire o voi căuta neîncetat; nimic josnic nu 
mi-ar putea place; fără margini va fi dragostea mea pentru 
Tine, că nimic nu-mi este mai scump.

9. „Nu întoarce faţa Ta de la mine” (v. 14), ca eu să găsesc 
ceea ce caut. „Nu Te depărta, întru mânia Ta, de slujitorul 
Tău”; de teamă să nu mă alipesc altor lucruri, căutându-Te 
pe Tine. Ce pedeapsă mai dureroasă pentru cel ce Te iubeşte 
pe Tine, şi care caută în privirea Ta strălucirea adevărului? 
„Vino în ajutorul meu!” (v. 15). Când Te-aş putea găsi, fără 
ajutorul Tău? „Nu mă lăsa, nu mă dispreţul, Dumnezeule, 
Mântuitorul meu.” Nu lepăda un muritor ce îndrăzneşte să 
caute pe Dumnezeul cel veşnic: Tu, Dumnezeul meu, 
tămăduieşti rănile păcatului meu.

10. „Iată, tatăl meu şi maica mea m-au părăsit” (v. 16). 
Iată că împărăţia lumii acesteia, cetatea pământească, care 
mi-au dăruit pentru o vreme această viaţă muritoare, m-au 
lăsat că am nădăjduit să Te am pe Tine, iar eu am dispreţuit 
ceea ce-mi puteau ele oferi; că ele nu-mi pot da ce caut eu cu 
insistenţă. „Dar Domnul m-a primit.” M-a primit Dumnezeul 
care poate să se dăruiască mie.

11. „Arată-mi Doamne, căile pe care trebuie să le urmez” 
(v. 17). Mă silesc să merg spre Tine, încep prin frică, cea mai 
înaltă faptă, să ajung la înţelepciune; învaţă-mă Doamne, calea



pe care trebuie să o urmez, de teamă să nu mă rătăcesc şi 
credinţa Ta să nu mă părăsească. „Binevoieşte să mă duci în 
calea cea dreaptă, ca să ruşinez pe vrăjmaşii mei.” în cărările 
Tale înguste, fă-mă pe mine să iau calea cea dreaptă. Căci nu 
ajunge să merg, fiindcă vrăjmaşul nu va înceta să mă necăjească 
până la sosirea mea.

12. „Să nu mă dai pe mine furiei prigonitorilor mei” (v. 18). 
Nu suferi ca cei ce mă necăjesc să se îndestuleze de chinuri le 
mele. „Martori nedrepţi se ridică împotriva mea”. S-au ridicat 
oameni să mă acuze pe nedrept, ca să mă despartă şi să mă 
depărteze de Tine, ca şi cum aş căuta slava mea printre oameni. 
„Şi nedreptatea a minţit împotriva ei însăşi.” Nedreptatea însă 
nu s-a putut cinsti decât de falsitatea ei; că nu m-a clătinat, şi 
pentru aceasta o şi mai frumoasă răsplată mi-a fost promisă 
în ceruri.

13. „Sunt sigur să văd bunătăţile Domnului în pământul 
celor vii” (v. 19). Şi fiindcă Domnul a suferit prigonirile acestea 
înaintea mea, dacă eu, la rândul meu, dispreţuiesc cuvintele 
oamenilor pradă morţii, „căci gura care minte, omoară sufletul” 
(Inţ 1,11), sunt sigur să văd bunătăţile Domnului, în pământul 
celor vii, unde nu mai este minciună.

14. „Aşteaptă pe Domnul, lucrează cu putere; întăreşte 
sufletul tău şi aşteaptă pe Domnul” (v. 20). Când se va împlini 
făgăduinţa aceasta? Celui muritor să acuze greutatea, iubirii 
să acuze încetineala; ascultă totuşi graiul de nepovestit care 
spune: „Aşteaptă pe Domnul”. Suferă cu curaj focul ce arde 
rărunchii tăi şi cu vitejie pe acela ce arde inima ta, nu privi ca 
refuzat ceea ce nu ai primit. împotriva deznădejdii şi a 
slăbiciunii, ascultă cuvântul:, Aşteaptă pe Domnul.”



AC cCoiCea comentariu Ca TsaCmuC 
aC-XXVl-Cea 

NâcCejcCea în “Dumnezeu

1. Domnul Dumnezeul nostru, voind să ne adreseze 
cuvinte mângâietoare, văzându-ne ruşinaţi de soartă la a mânca 
pâinea noastră în sudoarea frunţii', binevoieşte să împrumute 
limbajul nostru pentru a ne vorbi, pentru a ne arăta, nu doar 
că El ne-a creat, ci şi că locuieşte împreună cu noi. Am ascultat 
şi în parte am cântat cuvintele psalmului. Dacă spunem că 
aceste cuvinte nu sunt ale noastre, să ne temem ca nu cumva 
să nu fim întru adevăr, căci ele aparţin mai mult Duhului Sfânt 
decât nouă. Totuşi ar fi fost o minciună evidentă să spunem că 
acestea sunt cuvintele noastre, de vreme ce nu sunt decât 
suspine ale sufletelor în chinuri sau mai degrabă strigăte pline 
de durere şi lacrimi, ce răsună de la un capăt la celălalt al 
psalmului, ar fi ele oare ale Celui ce nu poate fi trist?

Dumnezeu este milostiv, fraţilor, iar noi mizerabili. Cel ce 
este destul de compătimitor ca să binevoi ască să ne adreseze 
cuvânt nouă celornefericiţi, a binevoit să iaşi limbajul nefericirii. 
Este deci adevărat de spus că aceste cuvinte sunt ale noastre 
şi că nu ne aparţin nouă; că este glasul Duhului sfanţ şi că, 
totuşi, nu este al Său. Este cuvântul DuhuluiSfânt, deoarece 
nu este în gura noastră decât prin inspiraţia Lui; dar nu este



cuvântul Lui, în sensul că nu răsună nici mizerie nici osteneală, 
iar cuvintele sunt strigătele durerii şi ale ostenelii. Ele sunt 
cuvintele noastre, căci mărturisesc mizeria noastră; dar nu vin 
de la noi, fiindcă este darul Lui, Căruia îi datorăm puterea de 
a suspina.

2. „Psalmul lui David, înainte de a primi ungerea.” Acesta 
este titlul psalmului: „Psalmul lui David, înainte de a primi 
ungerea”. Adică înainte să fie uns, căci el a primit ungerea 
împărătească.2 Atunci nu exista ungere decât pentru rege şi 
pentru preot, şi aceşti doi oameni care primeau untdelemnul 
sfânt erau simbolul lui Hristos, unicul împărat şi unicul preot, 
şi numit Hristos, de la ungerea pe care El a primit-o. Şi nu 
doar Capul nostru a primit ungerea, ci şi noi, cei ce suntem 
Trupul Lui. El este deci împăratul nostru, fiindcă ne conduce 
şi ne pastoreste; este preot, căci mijloceşte pentru noi3. Mai 
este unicul care este în acelaşi timp jertfă. Căci jertfa de 
sacrificiu, pe care El a oferit-o lui Dumnezeu, nu este altul 
decât El însuşi: nu a putut găsi în afara Lui o jertfă raţională, 
preacurată, în stare să ne răscumpere prin vărsarea sângelui 
Său, ca şi mielul fără prihană, şi să ne încorporeze Luişi ca 
mădulare şi să ne facă împreună cu El un singur şi acelaşi 
Hristos.

De aceea toţi creştinii iau parte la ungerea, care, în Vechiul 
Testament, era temelia exclusivă a celor două persoane. De 
unde urmează că noi suntem trupul lui Hristos, fiindcă am primit 
cu toţii ungerea; şi că toţi suntem întru El hristoşi şi un singur 
Hristos, deoarece capul şi mădularele îl alcătuiesc pe Hristos 
în totalitatea Lui. Ungerea aceasta trebuie să desăvârşească 
în noi viaţa cea duhovnicească ce ne este făgăduită. Acest

21 Regi 16,13
3 Rom 8,31



psalm este deci rugăciunea unui suflet după viaţa duhovni
cească. cetind cu insistentă harul cârc va fi desăvârşit întru 
noi, in cea din urmi zi a noastră. Şi are drept titlu: înaintea 
ungerii. Căci noi primim aici, pe pământ, ungerea prin taină, şi 
taina este simbolul a ceea ce trebuie să fim într-o zi. Şi viitorul 
acesta necunoscut şi de negrăit, pe acesta trebuie să-l dorim, 
să ne facă să suspinăm atunci când primim taina, pentru ca 
intr-o zi să ne bucurăm de realitatea căreia taina îi este un 
simboL

3. Iată psalmul: „Domnul este lumina mea şi mântuirea 
mea, dccem-aş putea teme?’’(v. 1). El mă luminează; înapoi 
întuneric! EI este mân turca mea. înapoi neputinţă! Umblând 
cu putere şi întru lumină, de ce să mă tem? Mântuirea care 
vine de la Domnul nu este o mântuire pe care să o putem 
smulge; nici lumina Lui, o flacără ce se poate stinge. Dumnezeu 
este Cel care ne luminează, şi noi suntem luminaţi; Dumnezeu 
ne mântuieşte, iar noi suntem mântuiţi. Dacă deci Dumnezeu 
este lumină, noi suntem luminaţi; El este Mântuitorul, noi, cei 
mântuiţi, fără de El nu am fi decât întuneric şi neputinţă. Având 
deci o nădejde de neclintit în El, întărită, fermă, de cine ne-am 
putea oare teme?

Domnul este lumina ta, Domnul este Mântuitorul tău. 
Tcmc-tc, de găseşti o putere mai mare. Eu sunt al lui Dumnezeu, 
Cel mai puternic decât toţi, căci El este Cel Atotputernic; El 
mă luminează. El mă mântuieşte; mă tem de El, nu am altă 
frică. „Domnul apără via(a mea, cine m-ar putea înfricoşa?”

4. „Cei răi s-au apropiat de mine să mănânce tnipul meu, 
vrăjmaşi i mei, prigonitorii mei s-au clătinat şi au căzut” (v. 3). 
De ce să mă tem? Pentru ce să-mi fie fric£? Cine să mă 
înfricoşeze, şi pentru ce să tremur? lată că prigonitorii mei se 
clatină şi cad. Şi pentru ce să mă prigonască? „Să mănânce



trupul meu.” Cc este trupul meu? Dorinţele mele cele trupeşti.
SS mă pedepsească deci cu mânie prigonindu-mă, nimic din 
mine nu poate muri, decât ceea ce este muritor. Este ceva in 
mine ce prigonirea nu ar putea atinge; este templul pc carc-L 
locuieşte Dumnezeul meu. Să mănâncc trupul meu vrăjmaşii 
mei; odată nimicit trupul meu, voi fi cu totul duh, om 
duhovnicesc. Şi chiar Domnul mi-a făgăduit mântuire desă
vârşită, că trupul acesta muritor, ce parc a fi pentru o vreme 
pradă prigonitorilor mei, nu va pieri veşnic, iar mădularele 
trebuie să nădăjduiască pentru ele însele învierea pc carc au 
văzut-o la Capul lor.

Decese poate teme sufletul meu, când Domnul locuicştc 
întru el? De ce se va putea teme camca mea, când trupul 
acesta stricăcios se va îmbrăca întru nestricăciune? Vreţi să 
vedeţi cum prigonitorii, care mănâncă trupul nostru, nu sunt 
totuşi de temut? „S-a semănat trup animal, va învia trup 
spiritual.” Care nu trebuie să fie oare nădejdea celui cc înţelege 
că: „Domnul este lumina mea şi mântuirea mea, de cine să mă 
tem? El apără viaţa mea, cine mă va înfricoşa”? Un stăpân 
este înconjurat de garda lui şi nu se teme; un muritor păzit de 
alţi muritori este plin de siguranţă, şi atunci când acest muritor 
va fi păzit de Dumnezeu cel nemuritor, se va mai teme oare şi 
va mai tremura?

5. Să ascultaţi acum care trebuie să fie încrederea celui 
ce vorbeşte astfel: „Să mă înconjoare oştire, nu se va înfricoşa 
inima mea” (v. 5). Un câmp de luptă este fortificat, dar ce are 
mai puternic ca Dumnezeu? „Să mă asalte.” Ce-mi va face un 
asalt? îmi poate lua speranţa? îmi poate smulge darul Celui 
Atotputernic? Cel ce dăruieşte este de neînvins, iar darul pe 
care El îl face nu poate fi răpit. A răpi un dar înseamnă a 
învinge pe dăruitor. Deci, fraţilor, însăşi bunătăţile vremelnice.



nu ni le poate răpi decât numai Acela care ni le-a dăruit. 
Bunătăţile duhovniceşti pe care El ţi le dă, El nu ţi le ia înapoi 
decât dacă tu le pierzi; insă bunătăţile vremelnice, bunul 
sănătăţii. Dumnezeu ţi le ia, căci nimeni altul nu poate dacă nu 
a primit puterea de la El.

Ştim, pentru că le-am citit în Iov, că însuşi diavolul4, ce 
pare a fi primit cea mai mare putere în viaţa aceasta, nu poate 
nimic fără permisiunea lui Dumnezeu. A prim it o oarecare 
putere asupra bunurilor de jos, el care le-a pierdut pe cele 
mai mari şi arătate. Puterea lui nu este nici măcar efectul mâniei, 
ci chinul osândirii lui. Nu are deci putere asupra noastră decât 
prin permisiunea lui Dumnezeu. Vedem acest lucru în cartea 
citată, iar Domnul spune în Evanghelie; „In noaptea asta, 
diavolul a cerut să treci prin sită ca şi grâul, dar Eu m-am 
rugat pentru tine, Petre, să nu slăbească credinţa ta” (Lc 22, 
30-31). Dumnezeu îi dă această putere să ne pedepsească 
sau să ne încerce. Dacă deci nimeni nu ne poate răpi darul lui 
Dumnezeu, să nu ne temem decât de Dumnezeu. Oricare ar fi 
groaza împotriva noastră, oricare ar fi obrăzni cia vrăjmaşului 
nostru, să ne întărim inimile.

6. „Să lupte împotriva mea, eu în ea vreau să nădăjduiesc” 
(v. 6). Cine ea? „Una am cerut de la Domnul” (v. 7). Pune la 
feminin binefacerea pe care o cere, ca şi cum ar zice: o singură 
cere am făcut. In conversaţie, de exemplu, noi latinii punem 
adesea doi Ia feminin iar nu la masculin; în acelaşi fel a zis 
Scriptura: „Una am cerut de la Domnul, şi o voi cere”. Să 
vedem ce a cerut cel ce nu are nici o teamă. Ce siguranţă de 
suflet! Vreţi şi voi să nu vă temeţi de nimic? Cereţi acest singur 
har pe care îl cere doar acela care nu se teme de nimic; dar ce 
a cerut ca să nu se teamă de nimic? „Una âm cerut de la

4 Iov capitolul 1



Domnul şi o voi mai cere.” Aceasta este ocupaţia celor ce 
umblă in calea cea dreaptă.

Care este această cerere, acest unic dar? „Să locuiesc 
templul Domnului în toate zilele vieţii mele.” Una singură este, 
fiindcă numim templu lăcaşul în care trebuie să fim veşnic. 
Numim case locuinţele pământeşti, să le numim mai degrabă 
corturi, căci corturile sunt pentru călători, care sunt în oaste şi 
care luptă împotriva duşmanului. Dacă sunt deci corturi, 
evident sunt şi duşmani. Căci a locui aceleaşi corturi, înseamnă 
a fi tovarăşi de cort, ceea ce se spune despre soldaţi, o ştiţi. 
Aici jos este cortul, în ceruri este templul. Dar abuzăm de 
asemănare ca să numim cort ceea ce este casă, şi mai ades 
încă, acelaşi abuz face să numim casă ceea ce este un cort. 
Totuşi, cerul este, la drept vorbind, templul; aici pe pământ 
suntem în corturi.

7. Intr-un alt psalm, profetul ne arată cu precizie ceea ce 
ne va ocupa în locaşul acesta: „Fericiţi, Dumnezeule, cei ce 
locuiesc locaşul Tău, Te vor binecuvânta în vecii vecilor” (Ps 
83,5). Aceasta este dorinţă puternică, să spunem aşa, este 
dragostea ce arde ca o flacără pe cel ce râvneşte să-şi 
petreacă toate zilele vieţii sale în casa lui Dumnezeu, şi, prin 
petrecerea acestor zile în casa lui Dumnezeu, el înţelege nu 
zile care se vor sfârşi, ci zile veşnice. Cu aceste zile este ca şi 
cu anii despre care s-a spus: „şi anii Tăi Doamne, nu se vor 
sfârşi” (Ps 101,28). Că zilele vieţii veşnice nu sunt decât o 
singură zi, fără de sfârşit. Spune deci Domnului:, Aceasta este 
dorinţa mea, aceasta este ruga mea; pe aceasta o voi repeta”.

Ca şi cum i-am zice: ce vei face în casa lui Dumnezeu? 
Ce plăcere vei gusta aici? Ce bucurie îţi va umple inima? Ce 
plăceri vor întreţine veselia ta? Căci nu vei rămâne acolo dacă 
nu eşti fericit. De unde-ţi va veni fericirea cea netrecătoare?



Aici, pe pământ, plăcerile omului sunt diverse, şi îl numim 
nefericit pe acela care este lipsit de ceea ce iubeşte. Totuşi, 
este cu adevărat fericit nu cel care are ceea ce iubeşte, ci care 
iubeşte ceea ce este de iubit. Câteodată este mai nefericit să 
ai ce iubeşti decât să fii lipsit de el. Este nefericit să iubeşti 
ceea ce te poate vătăma, mai nefericit încă să îl şi ai.

Atunci când este stricată dragostea noastră, Dumnezeu 
îşi foloseşte bunătatea Sa să ne refuze ceea ce noi iubim; şi 
întru mânia Lui ne dăruieşte ceea ce iubim pe nedrept. Ne 
învaţă acest lucru Sfântul Pavel, atunci când spune despre 
strămoşi că „Dumnezeu le-a dat dorinţelor inimilor lor” (Rom
1,24). Le-a dat deci ceea ce doreau, însă spre osândirea lor. 
Şi ne mai spune că Dumnezeu repinge cererile noastre. „De 
trei ori, spune el, am rugat pe Domnul să mă izbăvească de 
boldul trupului, iar El mi-a răspuns: îţi ajunge hanii Meu, căci 
virtutea se întăreşte întru slăbiciune” (II Cor 12, 8-9). 
Dumnezeu a lăsat deci a filozofa dorinţelor inimilor lor, şi a 
lepădat rugăciunea lui Pavel. Ascultă pe unii spre osândirea 
lor, refuză pe alţii spre binele lor spiritual. Insă atunci când 
ţinta doririlor noastre este în acord cu voinţa lui Dumnezeu, 
fără de nici o îndoială, El ne va dărui. Şi ceea ce noi trebuie să 
dorim cu siguranţă este să locuim în casa lui Dumnezeu în 
toate zielele vieţii noastre.

8. Există, pentru oameni, în locuinţele noastre pământeşti, 
plăceri şi bucurii destul de diverse; şi fiecare vrea să-şi aleagă 
să locuiască locul în care nimic nu-i va necăji sufletul şi unde 
va găsi numeroase plăceri; aceste plăceri să dispară, omul 
caută aiurea. Să avem curiozitatea de a-1 întreba pe psalmist, 
iar el să binevoiască să ne spună ce trebuie să facă, ce vom 
face noi împreună cu el, în acest locaş plăcut la care râvneşte, 
unde doreşte atât de viu, în care cere ca şi unic har al Domnului



să locuiască în toate zilele vieţii lui. Ce faci tu acolo, spune-mi? 
Care este ţinta doririlor tale? Ascultaţi răspunsul său: .Admirăm 
frumuseţea Domnului” . Asta doresc, şi iată de ce vreau să 
locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele. Nesfârşită 
pri vel işte, să admiri frumuseţea Domnului însuşi! Când se va 
fi scurs noaptea aceasta pământească, el voieşte să se 
odihnească în lumina lui Dumnezeu. Atunci va fi trecut noaptea 
noastră şi se va ridica pentru noi dimineaţa.

Este la fel spus într-un alt psalm: „Dimineaţa mă voi scula 
şi Te voi vedea” (Ps 5, 3). Acum, că am căzut, nu Te pot 
vedea; dar atunci mă voi îndrepta şi Te voi vedea. Omul 
vorbeşte aşa, pentru că omul a căzut, iar dacă noi nu cădeam. 
Mesia nu ar fi venit pentru a ne ridica. Am căzut deci, şi El S-a 
pogorât. El a urcat, iar noi ne-am ridicat: „Că nu poate nimeni 
urca, dacă nu a coborât mai întâi” (In 3,13). Cel ce a căzut. 
S-a ridicat, Cel care S-a pogorât, a urcat. Dacă numai El a 
urcat, să nu ne descurajăm. Căci nu S-a pogorât decât pentru 
a ne ridica pe noi; şi atunci vom sta drepţi şi vom contempla şi 
vom fi plini de veselie.

Iată tot ce am zis, iar voi veţi striga sub greutatea doririi 
acestei frumuseţi pe care nu o vedeţi încă. înălţaţi inimile 
voastre deasupra a tot ce este obişnuit, ridicaţi-vă înţelegerea 
peste toate aceste gânduri trupeşti, care vin la voi din poftele 
trupului, şi care vă prezintă nu ştiu ce fantome. Goniţi totul din 
mintea voastră, renunţaţi la tot ceea ce vi se va arăta şi, 
mărturisindu-vă slăbiciunea inimii voastre, spuneţi tuturor 
acestor gânduri care vă vor veni în minte: nu este aşa; dacă 
asta mi se făgăduia, nu mi-ar veni în gând. în felul acesta 
nădăjduiţi la bunătăţi. Ce bunătăţi? Bunătatea tuturor 
bunătăţilor, de unde cutge tot binele, şi căreia nu-i mai putem 
adăuga nimic bun. Oriunde în altă parte, vei spune un om bun.



un pământ bun, o clădire bună, un animal bun, un copac bun, 
o sănătate bună, un bun prin natură, adaugi calităţii binelui; 
aici insă, este Binele pur şi simplu. Binele de unde vine tot 
restul bunătăţilor. Binele din care decurge, toate celelalte 
bunătăţi; aceasta este bunătatea Domnului pe care noi o vom 
contempla.

Vedeţi, fraţilor, dacă tot ce numi m aici bunătăţi, au pentru 
noi vreun farmec; dacă suntem îndrăgostiţi de un bine care nu 
este bine prin el însuşi; căci tot ceea ce este trecător nu este 
un bine prin el însuşi; judecaţi voi care va fi farmecul 
frumuseţilor celor netrecătoare, veşnice şi care vor rămâne 
mereu aceleaşi. Că, ceea ce numim pe pământ bunătăţi, nu 
vor avea pentru noi nici o atracţie, dacă nu au avut cu adevărat 
ceva bun; şi nu vor fi acolo bunătăţi, dacă nu au izvorât din 
Acela care este Binele simplu.

9. lată pentru ce, spune profetul, vreau să locuiesc în casa 
Domnului în toate zilele vieţii mele. V-am spus motivul; „Ca să 
admir frumuseţea Domnului”. Iar ca fără odihnă să contemplu, 
ca nici o ispită să nu mă întoarcă, nici o putere să nu mă smulgă, 
să nu fiu expus geloziei şi să gust în pace desfătările Domnului, 
Dumnezeule, ce trebuie oare să mi se întâmple? Ocrotirea 
Domnului. Vreau nu doar să admir frumuseţea Domnului, spune 
profetul, ci vreau să fiu „apărat ca locaş al Lui”. Ca El să mă 
protejeze ca şi templu al Său, voi deveni într-adcvăr templu al 
Său şi voi ft sub ocrotirea Lui. Este oare cu un templu al 
adevăratului Dumnezeu aşa cum este cu templele idolilor'? Idolii 
sunt la adăpost în templele lor, însă Domnul Dumnezeul nostru, 
El însuşi, îşi apără templul Său, şi eu voi fi în siguranţă.

A-L contempla pe El, va fi fericirea mea„ocrotirea Lui va 
fi siguranţa mea. Cât de desăvârşită va fi contemplarea mea, 
atât va fi şi ocrotirea Lui; şi cu atât mai desăvârşită va fi fericirea



contemplării, cu cât sfinţenia mea nu va putea fi coruptă. La 
aceste două cuvinte: „Voi contempla şi voi fi ocrotit”, le putem 
reduce pe cele ce încep psalmul: „Domnul este lumina mea şi 
mântuirea mea, de cine mă voi teme?” Domnul este lumina 
mea, căci voi contempla frumuseţea Lui. Este mântuirea mea, 
pentru că El mă va ocroti ca pe un templu al Său.

10. Dar de ce Dumnezeu ne va dărui acest har pentru 
veşnicie? „Fiindcă m-a ascuns sub acoperământul Lui în ziua 
necazului meu” (v. 9). Voi locui în casa Lui în toate zilele vieţii 
mele, pentru a contempla frumuseţea Domnului şi a fi ocrotit 
ca templu al Său. De unde îmi vine totuşi nădejdea de a ajunge 
aici vreodată? „M-a primit sub acoperământul Său în ziua 
necazurilor mele.” Nu vor mai fi atunci pentru mine zile 
nefericite, ci, în zilele cele grele ale acestei vieţi, Domnul a 
privit la mine. Dacă El deci mă priveşte cu bunătate atunci 
când eu sunt atât de departe de El, cum va fi atunci când mă 
voi bucura de El?

Nu mă purtam oare cu îndrăzneală, când îi făceam Lui 
această singură rugăciune, şi când inima mea nu îmi spunea: 
ce cerere, şi cui o faci tu? îndrăzneşti tu să te adresezi lui 
Dumnezeu, păcătos mizerabil? Cutezi să nădăjduieşti să 
contempli pe Dumnezeu, făptură slabă cu inima spurcată? Da, 
cutez să sper, nu In mine, ci în negrăita Lui bunătate; nădejdea 
aceasta nu e la mine o îngâmfare, ci un gaj al iubirii Lui. Acela 
care îmi arată atâta bunătate în cursul călătoriei mele, mă va 
lăsa oare la sfârşit, „El care m-a primit sub acoperământul 
Său în zile rele”? Zilele acestei vieţi sunt zilele noastre rele. 
Altele sunt zilele rele pentiu cei necredincioşi, şi altele pentru 
cei credincioşi. De nu existau zile rele pentru cei ce au credinţă, 
dar care sunt încă departe de Domnul, căci-după Apostolul, 
„cât locuim în trup, suntem departe de Domnul” (Π Cor 5,6)-



ce ar însemna oare acest cuvânt al Rugăciunii Domneşti: 
„Izbăveşte-ne de rău?” (Mt 6.13), dacă nu suntem în ziua 
nefericirii? Iar zilele rele sunt diferite pentru cei care nu au 
credinfă: Dumnezeu totuşi nu îi leapădă, deoarece a murit 
pentru ei Iisus Hristos.5

Să prindă curaj sufletul nostru şi să ceară de la Domnul 
singurul bine; îl va câştiga şi îl va avea cu siguranţă. Dacă întru 
urâţenia lui este atât de iubit, cum va fi oare când se va curăţi! 
„M-a primit sub acoperământul Său, în ziua necazurilor mele, 
m-a ocrotit în taina templului Său.” Care este taina templului 
Său? Ce să înţelegem prin aceasta? Cortul sfânt avea, se pare, 
mai multe părţi în exterior însă era, înlăuntrul templului, un loc 
tainic numit Sfânta Sfintelor. Ce era acesta? Numai marele 
preot intra aici’’. Şi poate chiar Marele Preot este cortul cel 
tainic al (Domnului. Căci şi-a alcătuit trup din cortul trupului 
nostru şi a devenit pentru noi tainic adăpost; şi în acelaşi fel, 
mădularele ce cred în El alcătuiesc templul, iar El însuşi va fi 
locul tainic. „Vbi sunteţi morţi, iar viaţa voastră s-a ascuns în 
Dumnezeu cu Hristos"(Col 3,3), a zis Apostolul.

11. Vrei să înţelegi că acesta este sensul Apostolului? Piatra 
este Hristos7. Ascultă ce urmează: „M-a primit în cortul Lui în 
ziua necazurilor mele, m-a ascuns la umbra templului Său”. 
Voiai să cunoşti taina acestui templu; ascultă urmarea: „Pe 
piatră m-a înălţat”. M-a înălţat deci pe Hristos. Tu în ţărână 
te-ai smerit, iar Dumnezeu te-a înălţat pe piatră. Dar Hristos 
este in cer, iar tu pe pământ. Ascultă urmarea: „A înălţat de 
acuma capul meu deasupra capului vrăjmaşilor mei” . De 
acuma, înainte să fi ajuns la templul pe care vreau să-l locuiesc

'  Rom 5,6
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în toate zilele vieţii mele, înainte să fi ajuns să contemplu pe 
Domnul, „de azi, El a ridicat capul meu deasupra vrăjmaşilor 
mei”. Sunt prigonit, este adevărat, de către vrăjmaşii trupului 
lui Hristos, este adevărat că nu sunt cu totul deasupra 
vrăjmaşilor mei, totuşi „Domnul a înălţat capul meu deasupra 
tuturor vrăjmaşilor mei". Capul nostru, care este Hristos, este 
deja în cer; şi totuşi vrăjmaşii noştri pot încă birui împotriva 
noastră, pentru că noi nu ne-am ridicat deasupra lor, însă Capul 
nostru este în cer de unde a zis; „Saule, Saule, de ce mă 
prigoneşti?” (Fapte 9,4). A arătat astfel că El este întru noi 
aici pe pământ; noi suntem deci întru El în cer, căci, „de astăzi. 
El a înălţat capul meu deasupra vrăjmaşilor mei". Acesta este 
gajul pe care noi îl avem, al unirii noastre veşnice prin credinţă, 
nădejde şi dragoste cu Capul nostru care este în cer; El însuşi 
locuieşte împreună cu noi pe pământ până la sfârşitul 
veacurilor", prin dumnezeirea Sa, prin bunătatea şi unitatea 
Sa.

12. „Am privit în toate părţile, şi în templul Lui am jertfit 
jertfa de laudă” (v. 11). Noi jertfim jertfă de sărbătoare, jertfă 
de bucurie, jertfă de fericire, jertfă de mulţumire, ce rămâne 
deasupra tuturor cuvintelor. Unde o jertfim? In templul Său, 
în Sfânta Biserică. Care este jertfa aceasta? O veselie 
nesfârşită pe care nici un cuvânt nu o poate exprima. Aceasta 
este jertfa de bucurie. Unde să o căutăm şi unde să o aflăm? 
Căutând în toate părţile. „Am privit peste tot”, zpune profetul, 
şi „am jertfit în cortul Lui jertfă de laudă”.

Să vorbească sufletul tău tuturor făpturilor, şi toată făptura 
îţi va răspunde: Dumnezeu m-a creat. Orice frumuseţe a unei 
opere de artă face lauda creatorului ei, şi admiraţia ta pentru 
Ziditorul cel mare va creşte, în măsura în care vei aprecia



faptele Lui. Vezi cerul, este cea mai marc lucrarc u lui 
Dumnezeu. Vezi pământul, Dumnezeu l-u acoperit cu pluntc 
IM  dc număr, cu seminţe variate la nesftlrşit, El c cel Cure l-a 
populat cu animale. Treci a doua oară cerul şi pământul, nimic 
si nu-fi scape; vei auzi răspândindu-so în toate părţile lauda 
Creatorului; şi aceste frumuseţi dc creaturi atât de diferite 
formează un concert armonios în cinstea Celui curc le-a tăcut. 
Cine ne va putea lămuri nouă toată creaţia? Cine va spune 
minunile Lui? C'inc va putea cânta cu vrcdnicic cerul, pământul, 
mările şi tot ceea cc ele cuprind? Acestea nu sunt totuşi dccât 
creaturi văzute. Cine va cânta cu vrednicie pe îngeri, Tronuri, 
Stăpânii. Domnii, Puteri? Cine va putea lăuda cu vrcdnicic 
ceea ce este viu in noi, cc însufleţeşte trupul, care face 
mădularele noastre să sc mişte, care lucrează asupra simţurilor 
noastre, carc cuprindc atâteu lucruri in memorie, cure nc face 
să deosebim prin înţelegere? Dacă limbajul omencsc ajunge 
atât de sărac atunci când este vorba dc făpturile lui Dumnezeu, 
cum să laude pc Creatorul, afară dc cazul când, din lipsă dc 
cuvinte, nu am recurs la strigăte de laudă? „Peste tot am efiutat 
şi am jertfit Domnului, în templul Său, jertfă dc laudă."

13. Putem da acestor cuvintc un alt sens care îmi parc 
mai in armonic cu continuarea psalmului. Spune interlocutorul 
că a fost înăl(at pe piatra carc este Hristos; că al său Cap, 
carc iarăşi este Hristos, a fost ridicat deasupra vrăjmaşilor lui; 
vrea deci să nc facă să înţelegem că el însuşi, înălţat pc piutră, 
a fost şi ridicat, prin Capul său cel cinstit. înălţat deasupra 
vrăjmaşilor lui, făcând aluzie la slava Bisericii cărcia prigonitorii 
săi au trebuit să-i lase biruinţa. Şi cum accustfi biruinţă este 
convertirea întregului univers la credinţa în Iisus I Iristos: „Am 
privit peste tot", spune profetul, „şi uni jertfit lui Dumnezeu, în 
templul Său, jertfii de binccuvântarc"; adică, am lăudut credinţa



lumii întregi, credinţa caro înalţă capul meu deasupra 
prigonitorilor mei, şi in templul Domnului, sau mai curând în 
Biserica co cuprinde lumea, L-am binecuvântat, eu o bucurie 
de ncdcscris.

14. „Voi binecuvânta pe Domnul, în cinstea Lui cântări 
voi cânta" (v. 11). In linişte atunci, vom cânta Domnului IM  
de fricii, şi ftlrfi de frici II vom binecuvânta, atunci când vom 
contempla frumuseţea Lui, când UI ne va ocroti ca pe templul 
Său, şi când moartea, înghiţita Intru biruinţa Lui, ne va i/blvi 
de stricăciune. Ce sil spunem acum câ am ar&tat bucuria pe 
care trebuie să o gustăm, când singura noastră rugăciune va fi 
ascultată? Ce s& spunem acum? „Doamne, auzi glasul meu" 
(v. 12). Să suspinăm acum, acum să ne rugăm: pentru cel 
nenorocit nu există decât suspinul, pentru cel nevoiaş, decât 
rugăciunea. Rugăciunea va trece şi va face loc sărbătorii; 
suspinele vor trecc şi vor face loc bucuriei. Acum deci, cât 
suntem în zilele cele rele, să nu încctăm a chema pe Domnul, 
a-l adresa singura rugăciune; să nu fie niciodată întreruptă 
rugăciunea aceasta, până la sfârşit; prin harul şi sub 
coordonarea ei, vom ajunge să-L contemplăm. „Ascultă, 
Doamne, glasul meu care spre Tine strigă; miluioşte-mă, 
ascultă-mă” (v. 12). Este singura cerere, atât cât pot ţine 
chemarea ei, suspinele şi lacrimi le ci. ca nu tiicc decât o singură 
cerere. A pus capăt tuturor dorinţelor, nu-i rămâne decât aceea 
de a li ascultat.

15. Vedeţi rugăciunea cu adevărat tăcută de el: „Ţicazis 
inima mea: Faţa Ta am căutat" (v. 13). Este acelaşi sens pe 
care l-a arătat mai devreme: „Vreau să contemplu frumuseţea 
Domnului, inima mea a zis Tic: Faţa Ta am căutat." Dacă ne 
punem bucuria noastră in a admira soarele acesta pământesc, 
inima noastră nu va spune: .Faţa Ta am căutat". Ci mai degrabă
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ochii trupului nostru. Dar cui va putea inima noastră spune: 
„Faţa Ta am căutat”, dacă nu Aceluia care nu este văzut decât 
ochilor inimii? Lumina sensibilă este pentru ochi i trupu lui 
nostru, însă lumina dumnezeiască pentru cei ai inimii. Or, vreţi 
voi să vedeţi lumina care este făcută pentru ochii inimii? Că 
însuşi Dumnezeu este, aşa cum Sfântul loan a zis-o:
,.Dumnezeu este lumină, şi nu este întru El întuneric” (In 1,5); 
vreţi deci să vedeţi Lumina Aceasta? Curăţiţi-vă ochiul care o 
vede:,^Fericiţi cei cu inima curată, că aceia vor vedea pe 
Dumnezeu” (Mt 5,8).

16. „Ţie a zis inima mea: Faţa Ta am căutat; faţa Ta, 
Dumnezeule, voi căuta” (v. 13). Nu am făcut Domnului decât 
o singură cerere, şi mereu o voi face, să văd faţa Ta: „Nu 
întoarce de la mine faţa Ta”. Vedeţi cum se opreşte la această 
singură cerere. Vreţi şi voi să o obţineţi? Nici o alta să nu 
faceţi. Rămâneţi numai la aceasta, căci vă va fi deajuns. „Inima 
mea a zis Ţie: Faţa Ta am căutat; şi pe aceasta, Dumnezeule, 
o voi căuta. Nu întoarce de la mine faţa Ta: nu Te întoarce, 
întru mânia Ta, de la slujitorul Tău” (v. 14). Nu se putea spune 
nimic mai măreţ şi mai dumnezeiesc. înţeleg cei care II iubesc 
cu adevărat.

Toţi ceilalţi îşi vor pune fericirealorînaseveselilanesfârşit 
de aceste bunătăţi pământeşti pe care le iubesc mai mult decât 
orice: nu vor dărui lui Dumnezeu laudele şi rugăciunile lor decât 
pentru a câştiga să trăiască vreme îndelungată în aceste plăceri, 
să nu piardă nimic din cele pământeşti pe care le iubesc, nici 
aurul, nici aigintul, puţinele domenii a căror vedere Ie poate 
dărui o oarecare bucurie, de a nu-şi vedea murind nici prietenii, 
nici copii, nici soţia, nici clienţii; ar vrea mereu să trăiască în 
posesia bunătăţilor lui. Dar fiindcă nu poate mereu, şi pentru 
că ştie că va muri, în cinstirea pe care i-o dăruieşte lui



Dumnezeu, în mgăciunile lui, mulţimea de suspinuri, el se va 
mulţumi poate să-I ceară aceste bunătăţi pentru bătrâneţe. 
Să-i spună Dumnezeu: te fac nemuritor împreună cu aceste 
bunătăţi; va accepta nemurirea ca pe o mare binefacere, şi nu 
s-ar putea sfârşi veselia lui.

Nu aceasta este dorinţa celui ce nu a făcut Domnului decât 
o singură cerere. Ce îşi poate dori? Să contemple frumuseţea 
Domnului în toate zilele vieţii lui. La fel este şi cu cel care, în 
slujba lui Dumnezeu, nu şi-ar propune un alt scop şi nu s-ar 
teme, în mânia lui Dumnezeu, decât să piardă vreuna din 
bunătăţile vremelnice pe care le-»  putea avea. Nu de asta se 
teme cel ce vorbeşte aici, căci permite vrăjmaşilor lui „să-i 
mănânce trupul” (v. 3). Pentru ce se teme deci de mânia lui 
Dumnezeu? Să nu fie lipsit de ţinta iubirii lui. Ce a iubit el? 
Faţa Ta, Dumnezeule. Arprivi-o ca pe un efect al mâniei divine, 
ca Domnul să-şi întoarcă de la el faţa Sa: „Nu întoarce, întru 
mânia Ta, faţa Ta de la robul Tău”. îi putem răspunde: De ce 
să te temi că El se va întoarce de la tine întru mânia Sa? Dacă 
s-ar întorce întru mânia Sa de la tine, te-ai teme mai puţin de 
răzbunarea Lui; iar de cazi în mâinile furiei Lui, El o va lăsa9 
asupra ta. Trebuie deci să-ţi doreşti ca El să se întoarcă de la 
tine întru mânia Sa. Nu, răspunde el, căci ştie ce îşi doreşte. 
Mânia lui Dumnezeu înseamnă pentru el a-i ascunde faţa.

Dar dacă Dumnezeu te făcea nemuritor în mijlocul acestor 
plăceri şi bucurii voluptoase? Nu asta vreau, ne răspunde 
curatul prieten al luj Dumnezeu; tot ce nu este El, nu are nici o 
dulceaţă pentru mine. Departe de mine orice alt dar pe care 
Dumnezeu ar vrea să mi-1 facă pentru ca El însuşi să se 
dăruiască mie. „Nu întoarce faţa Ta de la robul Tău, întru 
mânia Ta.” Câteodată Domnul se întoarce de la noi, însă fără
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mânie, mulţi îi zic: „întoarce faţa Ta de către păcatele mele" 
(Pş 70, 11). A-şi întoarce faţa Lui de la păcatele tale nu 
înseamnă a se întoarce de la tine întru mânia Lui. Să-şi întoarcă 
deci faţa Lui de la păcatele voastre, iar nu de la voi.

17. „Ajutorul meu fii, nu mă lăsa pe mine” (v. 15), căci 
sunt pe cale; Ţi-am cerut doar să locuiesc în casa Ta în toate 
zilele vieţii mele, să admir frumuseţile Tale şi să fiu ocrotit ca şi 
templul Tău. Asta este singura bunătate pe care o cer, iar eu 
sunt pe calea care duce la ea  Poate îmi vei spune: sileşte-te, 
mergi, Ţi-am dat liberul arbitru, ai voinţa ta; du-te pe cale, 
iubeşte pacea, caut-o; păzeşte-te să nu te rătăceşti pe drum10, 
să nu te opreşti pe cale, să nu priveşti înapoi; mergi cu 
îndrăzneală, că „acela se va mântui, care va răbda până la 
sfârşit” (Mt 19,22). Tu crezi că poţi merge cu liberul arbitru, 
nu-ţi face o părere prea bună despre tine; să te părăsească 
ajutorul Lui, şi nu va mai fi pentru tine decât slăbiciune pe 
drum, cădere, rătăcire, nemişcare. Spune-I Lui: adevărat 
Doamne că Tu mi-ai dăruit voinţă liberă şi că fără de Tine 
eforturile mele nu înseamnă nimic. „Ajutorul meu fii, nu mă 
lăsa; nu mă părăsi. Dumnezeule, mântuirea mea” (v. 15). Tu 
mă vei ajuta căci sunt lucnil mâinilor Tale; nu vei părăsi făpturile 
Tale.

18. „Iată că maica mea şi tatăl meu m-au părăsit” (v. 16). 
Se face înaintea lui Dumnezeu mic copil şi îl alege pe EI ca 
Tată, îl socoteşte drept mamă. Dumnezeu este tată fiindcă l-a 
creat, fiindcăîl cheamă la slujirea Lui, îl rânduieşte, îl conduce; 
este mamă, pentru că îl încălzeşte, îl hrăneşte, îl alăptează, îl 
poartă la sânul ei; „Tatăl meu şi maica mea m-au lăsat, dar 
Domnul m-a luat” să mă ducă şi să mă hrănească. Nişte părinţi 
ce trebuie să moară l-au născut; fii muritori au urmat acestor
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părinţi muritori; s-au născut pentru a le urma, după moartea 
părinţilor, însă Acela ce m-a făcut pe mine, nu va mai muri; iar 
eu, niciodată nu mă voi despărţi de El. „Tatăl meu şi maica 
mea m-au lăsat, dar Domnul m-a primit"

Afară de aceşti doi părinţi, bărbatul şi femeia care au fost 
pentru noi Adam şi Eva şi care ne-au dat o viaţă trupească, 
avem, sau mai degrabă am avut un alt Tată şi o altă Mamă. 
Diavolul, care este părintele acestui veac, era tatăl nostru atunci 
când eram în necredinţă; că spune Domnul celor necredincioşi: 
„Pe diavolul aveţi ca tată” (In 8,44). Dacă el este tatăl tuturor 
necredincioşilor care lucrează asupra fiilor rătăciţi1', el va fi 
oare şi mamă?

Exista un oraş oarecare care se numeşte Babilon; el este 
cetatea fiilor pierzării, de la Răsărit la Apus; el stăpâneşte 
pământul. Ea este capitala a ceea ce voi numiţi Republică, pe 
care o vedeţi îmbătrânind zi de zi şi micşorându-se. Ea a fost 
mai întâi mama noastră, întru ea ne-am luat naşterea. Am 
cunoscut apoi un alt Tată şi am renunţat la diavol. Oare cum 
ar îndrăzni el să se apropie de cei pe care i-a primit un 
Dumnezeu Atotputernic? Cunoaştem o altă mamă, Ierusalimul 
cel ceresc sau Sfânta Biserică a cărei parte este încă în exil pe 
pământ; iar noi am părăsit Babilonul. „Tatăl meu şi maica mea 
m-au părăsit”: nu-mi mai fac nici un bine; iar când se părea 
că-mi făceau vreunul, Tu, Dumnezeul meu, îmi făceai, iar eu îl 
atribuiam lor.

19. Cine poate oare, dacă nu doar Dumnezeu, să facă în 
lumea aceasta de jos omului vreun bine? Nimeni nu-i poate 
lua nimic fără ordinul sau permisiunea lui Dumnezeu, care ni 
le-a dăruit pe toate. însă oamenii, în nebunia lor, să ţină bogăţiile 
diavolului pe care îl adoră şi adesea îşi spun în ei înşişi că le
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este necesar Dumnezeu pentru viaţa veşnică, viaţă cu totul 
spirituală, dar că, pentru bunătăţile acestei vieţi, trebuie să 
cinstim celelalte puteri demonice. Oameni nebuni! Daţi 
întâietate acestor bunătăţi care vă fac să cinstiţi pe demoni; 
căci, sau preferaţi cultul demonilor, sau dacă nu-I iubiţi mai 
mult, cel puţin Ia fel. Totuşi Dumnezeu nu poate suferi să-I 
împărţim jertfa intre altarul Său şi cel al demonilor. Lui Ii datorăm 
cea mai înaltă cinstire. Cum? îmi vei spune tu, nu sunt 
trebuincioase pentru bunătăţile de pe pământ? Nicidecum. 
Nu trebuie să ne fie frică nici măcar că ei ne fac rău? Nu ne 
pot vătăma decât dacă Dumnezeu permite. Ei sunt mereu 
pregătiţi săne facă rău, şi rugăciunile voastre nu vor înduioşa 
dorinţa lor de nestrămutat de a ne face rău. Acesta este 
caracerul distinctiv al răutăţii lor.

Jertfa pe care voi le-o veţi aduce nu poate atinge decât 
pe Dumnezeu, care în dreapta lui răzbunare vă va da puterii 
lor; neputincioşi în a vă face rău, dacă Dumnezeu nu le-ar fi 
fost favorabil, vor face din voi jucăria răutăţii lor, pentru că 
L-aţi supărat pe El. Pentru a vă arăta, vouă, celor ce aveţi 
aceste gânduri, că jertfa voastră către demoni este inutilă, chiar 
şi pentru bunurile vremelnice, nu a existat oare niciodată un 
naufragiu al unui adorator al lui Neptun? Şi niciunul dintre cei 
care îl necinstesc nu a ajuns în port? Toate mamele care o 
invocă pe Iunona câştigă o naştere fericită? înţelegeţi prin 
acestea, fraţii mei preaiubiţi, cât de mare este nebunia oamenilor 
ce voiesc să cinstească pe demoni pentru a obţine bunuri 
vremelnice. Dacă trebuie să-i adorăm pe ei să obţinem aceste 
bunătăţi, numai adoratorii lorar trebui să posede marile averi. 
Şi chiar când ar fi aşa, ar trebui să lăsăm deoparte asemenea 
daruri, pentru a face lui Dumnezeu singura rugăciune. Ci, mai 
mult, numai Dumnezeu poate dărui aceste bunătăţi, şi a-i adora
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pe demoni, înseamnă a-L supăra pe El.
înapoi deci tată şi mamă a noastră; înapoi satană; înapoi 

cetate a Babilonului! Trăiască Domnul care ne primeşte să ne 
mângâie prin bunătăţile vremelnice şi să ne facă fericiţi prin 
cele ale veşniciei! „Tatăl meu şi maica mea m-au lăsat, dar 
Domnul m-a primit."

20. Iată-ne deci primiţi de Domnul, după ce am fugit din 
Babilon şi de demonul care îl conduce; căci diavolul este acela 
care conduce pe cei necredincioşi, care este căpetenia lumii, 
prinţ al întunericului. Al cărui întuneric, spuneţi voi? Al 
păcătoşilor, al necredincioşilor. Iar Apostolul zice celor care 
au îmbrăţişat credinţa: „Altădată eraţi întuneric, acum sunteţi 
lumină în Iisus Hristos” (Ef 5,8). Acum, că Dumnezeu ne-a 
primit, ce trebuie să zicem? „Doamne, pune-mi mie lege pe 
care să o împlinesc în calea Ta.” Cutezi să ceri lege lui 
Dumnezeu? Şi dacă Dumnezeu îţi răspundea: vei împlini Tu 
legea aceasta? O vei respecta dacă Ţi-o dau? Nu ar mai 
îndrăzni să o ceară, dacă nu îi spunea mai întâi: Domnul te-a 
primit. Nu ar mai fi cerut-o dacă nu îi spunea mai întâi: vino în 
ajutorul meu.

De eşti Tu sprij initorul meu, dacă Tu mă primeşti, „dă-mi 
mie lege Doamne, să o împlinesc în calea Ta”. Pune-mi mie 
lege în Hristosul Tău. Căci însăşi calea ne-a vorbit nouă şi ne-a 
spus: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa” (In 14,6). Legea în 
Hristos este o lege a milostiviri i. El este înţelepciunea despre 
care s-a scris: „Are pe limba ei legea îndurării” (Prov 31,26). 
De sunteţi vinovaţi de încălcarea acestei legi, mărturisiţi-vă, şi 
veţi câştiga iertarea de la Cel ce şi-a vărsat pentru voi sângele 
Său. Numai aveţi grijă să nu abandonaţi drumul, şi spuneţi 
Lui: „Ocrotitorul meu fii, şi du-mă în calea dreptăţii Tale, din 
pricina vrăjmaşilor mei” (v. 17). Lege pune mie, dar nu mă
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lipsi de mila Ta intr-un alt psalm profetul a zis: „Cel ce v-a 
datlegea, vă va dărui şi milostivirea” (Ps 83,8). Deci, cuvintele: 
„Punemie lege, Doamne, să o împlinesc în calea Ta”, privesc 
porunca. Ce ne arată milostivirea Lui? „Indreptează-mă, spune 
profetul, în calea cea bună, din pricina vrăjmaşilor mei.”

21. „Nu mă da pe mine voinţei prigonitori lor mei” (v. 18); 
adică, nu lăsa să consimt voinţei lor. Că, dacă eşti unit suflet şi 
voinţă celui ce te prigoneşte, nu trupul tău îl mănâncă, într-un 
oarecare fel, ci sufletul tău, prin perversitatea pe care ţi-o 
insuflă. „Nu mă lăsa voinţei prigonitorilor mei.” Lasă-mă în 
mâinile lor dacă vrei. Aceasta era rugăciunea pe carc o făceau 
mucenicii, iar El i-a lăsat în mâinile prigonitorilor lor. însă ce 
le-a lăsat lor? Trupul numai. Şi aceasta este scris în cartea lui 
Iov: „Pământul a fost dat în mâinile necredincioşilor” (Iov 9, 
24), adică trupul e în mâinile prigonitorilor. „Nu mă da”, nu 
trupul meu, ci pe mine. Eu, sufletul, îţi vorbesc; eu, duhul. Nu 
îţi zic: nu da trupul meu in mâinile prigonitorilor; ci: „Nu mă da 
voinţei prigonitorilor mei”. Cum s-au lăsat oare oamenii voinţei 
celor care îi prigonesc? „Martori mincinoşi s-au ridicat 
împotriva mea.” Mai întâi prin aceea că sunt martori mincinoşi, 
că îngrămădesc acuzaţii contra mea şi mă sfâşie prin mulţime 
de ocări; dacă Tu mă laşi voinţei lor, voi minţi şi eu la rândul 
meu, voi ajunge complicele lorşi, fară să iau parte la adevărul 
Tău, mă voi alătura minciunilor lor împotriva Ta. „Martori 
mincinoşi s-au ridicat împotriva mea, şi nedreptatea a minţit 
sieşi” (v. 18). Ei înşişi, iar nu mie. Ea să fie victima propriei 
minciuni, nu eu. De mă dai voinţei prigonitorilor mei, adică, 
de mă alătur planului lor, fărădelegea nu va mai minţi doar 
pentru ea însăşi, ci şi pentru mine; să-şi dezlănţuie împotrivă 
toată mânia lor şi să se străduiască să-mi împiedice drumul, 
numai Tu să nu mă laşi voinţei lor, iar eu să nu îmbrăţişez
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planurile lor perverse, voi sta atunci tare, voi rămâne intru 
adevăr, iar minciunile nedreptăţii se vorîntoarce împotriva ei, 
şi nu a mea.

22. După atâtea pericole, atâtea osteneli, atâtea capcane, 
copleşit de ocările prigonitorilor, gâfâind, extenuat, însă mereu 
tare şi plin de nădejde în Acela care l-a primit care-1 sprijină, 
care îl însoţeşte, care îl ocârmuieşte, profetul revine la singura 
lui cerere; a parcurs cu ochii toate făpturile tresărind de bucurie, 
a suspinat sub greutatea ostenelilor, la sfârşit oftează şi strigă: 
„Cred că voi vedea bunătăţile Domnului în pământul celor vii” 
(v. 19).

O, bunătăţi ale Dumnezeului meu, cât sunteţi de dulci! 
Bunătăţi nestricăcioase, fără pereche, veşnice, bunătăţi 
netrecătoare! Când voi vedea oare bunătăţile lui Dumnezeu? 
Cred că vă voi vedea, dar nu pe pământ unde murim. „Cred 
că voi vedea bunătăţile Domnului în pământul celor vii.” Acesta 
îi este cuvântul când suspină, când este împovărat, cuvântul 
lui în mij locul curselor fără de număr; şi nădăj duieşte totul de 
la bunătatea Aceluiaşi Dumnezeu căruia i-a zis: „Pune-mi mie, 
Doamne, lege”.

23. Şi ce îi spune Cel care i-a dat legea? Să ascultăm 
glasul Domnului, glas de încurajare şi mângâiere care ne vine 
de sus. Să auzim glasul Celui ce ne ţine loc de tată şi de mamă, 
care ne-au părăsit. Să ascultăm, căci El însuşi a ascultat 
suspinele noastre, a înţeles plânsul nostru, a luat în seamă 
dorinţele noastre, şi singura răgăciune pe care i-o facem, a 
bine primit singura noastră cerere, prin mij locirea lui Iisus 
Hristos, Apărătorul nostru; şi, atâta vreme cât va dura 
petrecerea noastră în această viaţă, ce depărtează de la noi 
făgăduinţele Sale, fără a ne lipsi totuşi de ele, ne repetă: 
„Aşteaptă pe Domnul”. Intru El nu vei aştepta un Dumnezeu
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mincinos, un Dumnezeu ce greşeşte, un Dumnezeu care să nu 
poată găsi ce să vă dăruiască. Cel Atotputernic v-a făgăduit, 
Care este prin excelenţă credincios, care este însuşi Adevărul. 1 
„Aşteaptăpe Domnul şi întăreşte-te. ” Nu te lăsa abătut să nu j 
fii cu cei cărora le este spus: „Nenorocire celor care şi-au 
pierdut statornicia” (Eccl 2,16). Aşteaptă pe Domnul, asta o j 
spune tuturor oamenilor, deşi nu vorbeşte decât unuia singur.

De fapt, nu suntem decât unul singur în Iisus Hristos, I 
suntem Trupul lui Hristos, cei ce nu avem decât o singură I 
voinţă, nu alcătuim decât o singură dorinţă, care suspinăm în I 
zilele acestea ale tristeţii, care credem să vedem bunătăţile I 
Domnului în pământul celor vii. Nouă tuturor celor ce suntem I 
una în Iisus Hristos ne-a zis: „Aşteaptă pe Domnul, munceşte I 
cu curaj, întăreşte sufletul tău şi aşteaptă pe Domnul.” Ce I 
poate însemna asta, dacă nu repetarea a ceea ce aţi auzit? 
„Aşteaptă pe Domnul, întăreşte inima ta.” Aceluia care i-a 
lipsit nădejdea, este slab, un om fără vigoare. Bărbaţii să 
asculte acest cuvânt, femeile să-l înţeleagă şi ele, că bărbatul 
şi femeia una sunt în Iisus Hristos, care este un singur om. 
Dar nu mai este nici bărbat nici femeie, acela care trăieşte în 
Iisus Hristos12. „Aşteaptă pe Domnul, întăreşte inima ta şi 
aşteaptă pe Domnul.” Numai prin nădejde vei avea pe Domnul, 
vei avea pe Acela pe care îl vei fi aşteptat. Eşti liber să-ţi 
formezi alte dorinţe, dacă tu găseşti o ţintă mai mare, mai 
vrednică, mai plăcută.

12 Gal 3,28
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Comentariu Ca TsaCmuC 
aC XX\II-Cea 

în vierea  Cui {Hristos
1. Interlocutorul acestui psalm este Mijlocitorul, al cărui 

braţ a fost puternic în lupta patimilor Lui. Nenorocirea pe 
care El pare a o chema peste vrăjmaşii Săi nu sunt atât 
blestemele, cât prevestirea pedepsei lor: aşa cum în 
Evanghelie, dacă El vorbeşte despre cetăţile care au văzut 
minunile Lui fără a crede în El1, prezice nenorocirea care îi 
ameninţă, cu mult mai mult decât îi loveşte cu anatema.

2. „Spre Tine se ridică strigătele Mele Doamne, nu lua de 
la Mine cuvântul Tău, Dumnezeule” (v. 1). Spre Tine strig. 
Doamne Dumnezeule, nu despărţi întru Mine Cuvântul Tău 
de omenitatea cu care sunt îmbrăcat. „De iei vreodată de la 
Mine Cuvântul Tău, voi fi asemenea celor ce mergîn mormânt.” 
Unirea Cuvântului Tău veşnic cu Mine face să nu Mă asemăn 
celorlalţi oameni, care se nasc în adâncile mizerii ale acestui 
veac, unde nu se mai cunoaşte Cuvântul Tău ca şi cum ai 
păstra tăcerea. „Ascultă, Dumnezeule, glasul rugăciunilor 
Mele, când strig către Tine şi ridic mâinile Mele la templul 
Tău cel sfânt” (v. 2): când sunt pironit pe cruce, pentru 
mântuirea celor ce vor deveni templul Tău cel sfânt crezând 
întru Tine.

'M t 11,20
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3. „ N u  înfrunta sufletul M e u  cu  cei păcătoşi, n u  m ă  pierde f

pe M in e  îm preună cu  cei ce săvârşesc fărădelegea, c u  cei ce  au 

cuv in te  d e  pace  pentru aproape le  lo r”  (v. 3 -4 ):  c u  ce i c e -M i 

zic: „ N o i  şt im  învă ţă toru le  că  de  la D u m n e z e u  v i i 2, d a r  cele 

rele  sunt în  in im ile  lor’’, ia r in im a  lo r  n u  este  d e s c h is ă  decât ( 

gându rilor perverse.

4. JDă-le lo r  dup ă  faptele lor.”  E s te  d rep t să le  d a i d up ă  [ 
faptele lo r  „Pedepseşte-i după  v ic le şugu l sc o p u r ilo r  lo r” . C ăc i I 

căutând rău l n u  pot a fla  b inele. „ D ă - Ie  d u p ă  fapte le  m â in ilo r  I 

lor” (v.6). M ăcarcăfap te le lo rslu je scm ân tu iriice lo rla lţ i,d ă -le  

lo r  totu şi ceea ce  este v re d n ic  fa p te lo r  p e  c a re  le  gâ n d e sc .  I 

„Răsp lătcşte-le  ce m erită.”  Deoarece , în  lo c u l a d e v ă ru lu i  pe I 

care  îl a scu ltau, n u  a u  v ru t  să  sp u n ă  d ecât  m in c iu n a ,  să fie I 

înşela(i de propriile  lor m inciuni.

5. „ Ş i  n u  au  înţeles lucruri le D o m n u lu i”  (v. 7). C u m  ştim  

că  s-a u  în şe lat p e  ei î n ş i ş i ?  „ C ă  n u  a u  înţeles lu c ru r i le  

D o m n u lu i.” Este cea dintâi pedeapsă a  lor. M in te a  lo r  perve rsă  I 

s-a  a lip it  o m u lu i  în  I is u s  H r is t o s  ş i  n u  a u  c u n o s c u t  c ă  E l  era 

D u m n e z e u , n ic i în  ce  sc o p  a l T a tă lu i s -a  îm b ră c a t  în  t ru p u l 

nostru. „ N ic i  faptele m â in ilo r  L u i . ”  Fa p te  atât d e  e v id en te , I 
care se  îm p lin e a u  su b  o c h ii lor, n u  i-au  p u tu t  c lă tina . „ I i  ve i I 

n im ic i D o a m n e  şi n iciodată nu-i ve i z id i.”  S ă  n u - M i  p oa tă  face I 

rău şi să  n u  reuşească în  planurile  lo r  îm p o triva  B is e r ic i i  M e le . I

6. „ B in e cu vâ n ta t  f ie  D o m n u l ,  c a re  a  a sc u lta t  g la s u l  I 

ru găc iun ii M e le ” (v. 8).

7. „ D o m n u l este sprijinul şi tăria M e a .”  (v. 9). D o m n u l  M - a  I 

întărit în chinurile  M e le  ş i M ă  sp rijină  d ă ru in d u -M i n em u rire a  I 

şi învierea. „ în  E l a  nădăjduit in im a  M e a , ş i şi-a  obţinut ajutorul; I 

„ Ş i  trupul M e u  a  înflorit.”  A  înviat. „ D in  tot su fle tu l M e u  îl v o i  I 

b in ecu vân ta .” Ş i  ce i ca re  c re d  în  M in e  v o r  b in e c u v â n t a  pe  I

2 In 3,2



Domnul, nu prin teamă, ca sub lege, ci cu vo in ţă  liberă  

conformându-se legii; şi cum E u  sunt întru ei, E u  v o i 

binecuvânta pe Domnul.
8. „ D o m n u l  este  tăria  p o p o ru lu i S ă u ” (v. 11). N u  a 

p o p o ru lu i ce  n u  cu n oa şte  dreptatea lu i D u m n e z e u  ş i care se 

sile şte  s ă  o  s ta b ile a sc ă  p e  a  sa 3, c i a  p o p o ru lu i ce n u  crede 

p roprie i sa le  puteri; c ă  D o m n u l este sprijinu l poporu lu i S ă u  în  

lupta c u  d ia v o lu l,  în  greutăţile  acestei vieţi. „ E l este apărător 

ce lo r  p e  ca re  H r i s t o s u l  S ă u  i-a  m ântu it.”  A ş a  încât, dup ă  ce 

şi-a  m ântu it p o p o ru l p r in  H r is to su l S ă u  ş i şi-a  păstrat curajul 

în  lupte, v a  p u n e  o  p ace  fă ră  d e  sfăşit.

9. „ M â n tu ie şte  D o a m n e ,  p o p o ru l T ă u  ş i  b inecuvintează  

m o şten ire a  Ta .”  (v. 12). A  în f lo r it  trup u l M e u ,  ş i E u  îţi aduc 

ru găc iunea  M e a ;  căc i T u  M i - a i  z is: „ C e re  de  la  M in e  ş i îţi vo i 

da  n e a m u r i le  d e  m o ş te n ire ”  ( P s  2 ,8 ) .  M â n tu ie şte  p op o ru l 

Tău, b in e c u v in te ază  m oşten irea  Ta, fiindcă  tot ce este a l M e u  

îţi aparţine Ţ ie 4. „Paşte-i pe  ei, înalţă-i în  slavă  pentru veşnicie.” 

P aşte -i în  v ia ţa  a ceasta , ş i  d e  a ic i d e  p e  păm ânt, r id ic ă -i la 

viaţa  cea  v e şn ică .



Comentariu Ca jJsaCmuC 
aC ΧΧΎΐΙΙ-Cea 

Biserica şi vestirea TvangheCiei

1. P s a lm  în  c in ste a  M ij lo c it o ru lu i ,  m â in i i  c e le i  p u te rn ice ,  

sp re  d e săvâ rş ire a  B is e r ic i i  S a le  în  lu m e a  a ce a s ta  p ă m â n te a scă ,  

în  ca re  z i ln ic  t reb u ie  să  p o a rte  r ă z b o i d ia v o lu lu i.

2. P ro fe tu l vo rb e şte :, A d u c e ţ i ,  f ii a i lu i D u m n e z e u ,  adu ce ţ i 

D o m n u lu i  m ie ii o ilo r " (v .  1). A d u c e ţ i - v ă p e v o i  în ş iv ă  D o m n u lu i ,  

v o i  p e  ca re  A p o s to l i i ,  a ce ste  c ă p e te n ii a le  t u rm e i,  v - a u  n ă s c u t  

p r in  E v a n g h e l ie .  , ,D a ţ i D o m n u l u i  c in s t e  ş i  s l a v ă . ”  F a p te le  

v o a s t r e  s a  f ie  p e n t ru  D u m n e z e u  s l a v ă  ş i  la u d ă .  „ D a ţ i  s l a v ă  

num e lu i D o m n u lu i.”  Cântaţi în  lu m e a  în treagă  s la v a  L u i.  „C in st iţ i  

p e  D o m n u l  în a in te a  s la v e i  l o c a ş u lu i  S ă u ”  ( v .  2 ) .  C i n s t i ţ i  p e  

D o m n u l  în  in im ile  v o a s t r e  s f in ţ ite  ş i  m ă rite .  C ă c i  v o i  î n ş iv ă  

sun te ţi îm p ă ră ţ ia  ş i  lo c a ş u l  L u i  c e l sfân t.

3 .  „ G la s u l  D o m n u lu i  p e ste  a p e ”  (v. 3 ).  G l a s u l  lu i  H r i s t o s  

d e a su p ra  p op oare lo r. „ D o m n u l  a  tun a t  în t ru  m ă re ţ ia  L u i . ”  D i n  

m ij lo c u l n o ru lu i  t ru p u lu i S ă u ,  D o m n u l  n e -a  p r e d ic a t  p o c ă in ţa  

c u  g l a s  în f r i c o ş ă t o r  ş i  m ă re ţ .  „ C e l  v e ş n i c  p e s t e  a p e  m a r i ” , 

D o m n u l  I i s u s  a  fă c u t  s ă  se  a u d ă  g l a s u l  S ă u  p e s te  p o p o a r e ,  p e  

c a re  le -a  în g h e ţa t  d e  fr ic ă ;  le -a  în t o r s  la  le g e a  L u i  ş i  a  v o i t  să  

lo c u ia s c ă  în t m  ei.

4. „ G l a s u l  D o m n u l u i  p l i n  d e  p u t e re .”  ( v .  4 ) .  G l a s u l  

D o m n u lu i  este  în  ei deja  ş i  le -a  d ă ru it  putere. „ G la s u l  D o m n u l u i  

p l in  d e  s la vă .”  G la s u l  D o m n u lu i  lu c re a z ă  î n  e i  lu c r u r i  m a r i.



5. „Glasul Domnului ce sfărâmă cedri” (v. 5). Glasul 
Domnului sfărâmă inima celor mândri şi îi smereşte. „Domnul 
sfărâmă cedrii Libanului.” Domnul va sfărâma prin pocăinţă 
pe cei ce se socotesc de o cinste cu totul pământească, îi va 
înfrunta alegâng pe cei pe care lumea îi dispreţuieşte', pentru 
a face să strălucească în ei puterea divină.

6. „îi va sfărâma, ca pe viţelul Libanului” (v. 6). Va smeri 
mândria lor înaltă, îi va nimici să se smerească precum acela 
care, asemenea unui viţel, a fost dus la măcelărie de cei mari 
ai lumii. Căci „căpeteniile şi cei mari ai lumii s-au ridicat şi au 
conspirat împotriva Domnului şi a Hristosului Său. Iar cel iubit 
ca puiul de rinocer.”. El, cel mult iubit, Fiul unic al Tatălui, s-a 
dezbrăcat de cinstea Sa; s-a făcut om asemenea fiilor iudeilor 
care nu au cunoscut dreptatea lui Dumnezeu2 şi care se lăudau 
cu mândrie pentru propria lor dreptate, ca şi cum ar fi singura 
dreptate.

7. „Glasul Domnului ce împarte para focului” (v. 7). Glasul 
Domnului ce deschide trecerea celor ce îl prigonesc pe El cu 
cea mai cumplită ură şi nu primeşte nici o atingere, sau care 
aruncă divizare printre cei mai înverşunaţi duşmani ai Săi; El 
spune unora: „Nu este oare Hristos?”; iar celorlalţi: „Nu, ci 
amăgeşte poporul” (In 7,12). Aruncă astfel diviziunea în 
mulţimea fără de minte, îi aduce pe unii să-L iubească, şi lasă 
pe ceilalţi propriei lor viclenii.

8.„Glasul Domnului ce cutremură pustiul” (v. 8). Glasul 
Domnului ce cutremură, să aducă la credinţă neamurile ce 
odinioară nu aveau nici speranţă, nici Dumnezeu în viaţa 
aceasta3, şi acolo unde nici un om nu locuia, adică nici un

11 Cor l , 28 
!Roţn 10,3 
5 Ef2,12



profet, nici un vestitor al cuvântului lui Dumnezeu. „Şi va j 
cutremura pustiul Cadeşului.” Atunci va pune în evidenţă i 
cuvântul cel sfânt al Scripturilor Sale, lăsat iudeilor care nu îl 
înţelegeau.

9. „Glasul Domnului ce desăvârşeşte cerbii” (v. 9). Glasul I 
Domnului aduce la desăvârşire mai întâi pe cei ce ştiu să reziste | 
şi să biruiască limbile înveninate., Jntr-o zi îi va pune în pădure.” I 
Le va descoperi profunzimile Cărţilor Sfinte, umbrele tainelor, I 
să pască in libertate. „Şi fiecare îl va slăvi în templul Său.” Şi,
în Biserica Lui, oricine este născut din nou întru nădejdea cea 
veşnică, binecuvintează pe Domnul după darul primit de la 
Duhul Sfânt.

10. „Domnul locuieşte potopul" (v. 10). Domnul locuieşte 
mai întâi marile ape ale acestei lumi, în persoana sfinţilor, pe 
care îi păzeşte în Biserica Sa ca într-o arcă4. „Va şedea Domnul 
să împărăţească în veci.” Apoi va şedea pentru a împăraţi 
veşnic în cei aleşi ai Săi.

11. „Domnul dăruieşte tărie poporului Său” (v. 11). Pentru 
că Domnul trebuie să întărească pe poporul Său în lupta 
împotriva vijeliilor şi furtunilor acestei lumi, căci nu i-a făgăduit 
pace aici pe pământ. „Va binecuvânta Domnul pe poporul 
Său în pace.” Acelaşi Dumnezeu, care îşi va binecuvânta 
poporul, îi va da în El însuşi pacea; că a zis: „Pacea Mea o 
dau vouă, pacea Mea o las vouă" (In 14,27).

4 Gen cap. 7



TrimuC Comentariu Ca TsaCmuC 
a i  XXlX-Cea 

3iserica

1. Pentru sfârşit Cântec de veselie al învierii, care a reînnoit 
nu doar Trupul lui Iisus Hristos, ci întreaga Biserică, şi-a 
schimbat-o în trup nemuritor. în psalmul precedent, cortul pe 
care trebuie să-l locuim în timpul războiului s-a terminat: acum 
trebuie să facem sfinţirea acestui templu, ce trebuie să-l locuim 
în pacea cea veşnica.

2. Aici vorbeşte Hristos în integritatea Sa: „Te voi înălţa 
Doamne, că m-ai ridicat” (v. 1). Măreţia Ta voi cânta pentru 
că m-ai ocrotit. „Şi că nu ai veselit pe vrăjmaşii mei de 
nimicirea mea.” Nu ai lăsat ca cei care, de atâtea ori în toată 
lumea, au căutat să mă strivească sub greutatea prigoanelor, 
să se bucure de mine.

3. „Doamne, Dumnezeul meu, către Tine am strigat şi m-ai 
vindecat” (v. 2). Te-am chemat, Doamne Dumnezeul meu, şi 
nu mai sunt îngreuiat de un trup ţintă a morţii sau a boli i.

4. „Ai scos, Doamne, sufletul meu din mormânt, m-ai 
despărţit de cei ce se coboară în groapa” (v. 3). M-ai izbăvit 
de adânca orbire şi de străfundurile unui trup stricăcios.

5. „Sfinţi ai Domnului, cântaţi laudele Lui” (v. 4). Aici 
profetul vede în viitor ceea ce vesteşte, şi strigă cu bucurie: 
„Cântaţi laudele Lui, sfinţi ai Domnului, şi mărturisiţi pomenirea



sfinţeniei Lui”. Şi mărturisiţi că nu a uitat sfinţenia pe care v-a 
dăruit-o: cu toate că timpul ce desparte sfinţirea răsplătirii pare 
lung dorinţelor voastre.

6. „Mânia Lui aduce răzbunarea” (v. 5). Arăzbunat asupra 
voastră cel dintâi păcat pe care voi îl ispăşiţi prin moarte. 
„Dar viaţă dăruieşte voinţa Lui.” Viaţa cea veşnică, la care nu 
puteaţi ajunge prin propriile voastre puteri, v-a dăruit-o El, 
printr-un act de bunăvoinţă. „în lacrimi se va scurge seara.” 
Seara a început atunci când lumina înţelepciunii s-a stins în 
omul cel păcătos, iar el a fost osândit la moarte; din seara 
aceasta fatală, trebuie să curgă lacrimi, atâta timp cât poporul 
Iui Dumnezeu va aştepta, în osteneli şi încercări, ziua Domnului. 
„Dimineaţa ne vom veseli.” Va aştepta până de dimineaţă, 
când va tresări de bucuria învierii viitoare, pe care ne-o vesteşte, 
ca o floare de dimineaţă, învierea lui Hristos.

7. „In zilele bogăţiei mele am zis: nu voi fi clătinat” (v. 6). 
Iar eu, poporul care vorbea la început, în zilele bogăţiei mele, 
şi atunci când nu simţeam lipsa, zis-am: nu voi fi clătinat.

8. „Intru bunătatea Ta, Doamne, cu fericire m-ai întărit” 
(v. 7). Dar am înţeles, Doamne, că bogăţia aceasta din 
bunătatea Ta îmi venea iar nu de la mine, atunci când „ai întors 
de la mine faţa Ta, iar eu am căzut în necaz”, căci păcatele 
mele Te-au făcut să-Ţi întorci de la mine faţa Ta, iar eu am 
căzut în necaz, când s-a stins luminaTa pentru ochii mei.

9. „Către Tine voi striga, Doamne, pe Tine Te voi ruga, 
Dumnezeule” (v. 8). Când îmi aduc aminte de zilele mele de 
necaz şi de mizerie şi mă cred încă cuprins de ele, aştept atunci 
glasul Celui dintâi născut al Tău, a Celui ce-mi este Cap şi 
care trebuie să moară pentru mine, şi care strigă: „Pe Tine Te 
chem Doamne; pe Tine Te voi ruga. Dumnezeule!”

10. „Mai este oare nevoie să vărs sângele meu, dacă



trebuie să merg întru stricăciune? Putea-va oare ţărâna să Te 
slăvească pe Tine?” (v. 9) Dacă nu înviez cât de curând, dacă 
trupul meu este pradă stricăciunii, „Vei scoate oare laudă din 
ţărână”, sau din această ceată de necredincioşi pe care trebuie 
învierea Mea să-i îndrepteze? „Sau va putea vesti adevărul 
Tău?” Adică, vor putea ei să vestească celorlalţi adevărul 
mântuirii?

11. ,,Μ-a ascultat Domnul şi m-a miluit; sprijinitorul meu 
El a fost” (v. 10.) Nu a lăsat pe cel cuvios al Său să devină 
pradă stricăciunii1.

12. „Întristarea mea ai prefăcut-o în bucurie” (v. 11). Iar 
eu, Biserica Ta, care am primit pe Cel dintâi născut din morţi, 
cânt sfinţirea casei Tale: „Ai schimbat întristarea mea întru 
bucurie; ai rupt sacul2 meu ca să mă îmbraci întru veselie”. Ai 
depărtat vălul păcatelormele şi întristarea morţii mele; iar slava 
mea să cânte laudele Tale, şi nu umilinţa mea, că m-ai scos 
din înjosire, şi conştiinţa păcatului meu, frica de moarte şi de 
j udecată să nu mai străpungă inima mea. „Doamne, Dumnezeul 
meu, pe Tine în veci Te voi binecuvânta” (v. 12). Asta este 
lauda mea, Dumnezeule, de a mărturisi cu glas înalt lauda Ta, 
că nu este întru mine nimic de la mine însumi, şi că tot binele 
de la Tine vine, Dumnezeule, care eşti totul întru toate*.

1 P s 1 5 , 1 0

! literal: h a in ă  a sp ră  

M C o r  1 5 , 2 8



AC cCoiCea Comentariu Ca TsaCmuC 
aC XXIX-Cea 

SCava creştiniCor cCupâ v ia ţa  
aceasta

1. Cu siguranţă am cântat: „Te voi înălţa Doamne, că m-ai 
ridicat, şi nuai dat vrăjmaşilor mei bucuria nimicirii mele” (v.
1). Dacă Sfintele Scripturi ne-au făcut să ne cunoaştem 
vrăjmaşii, înţelegem adevărul acestei cântări, dar dacă 
prudenfa trupului ne-a aruncat în iluzie să nu mai ştim împotriva 
cui trebuie să luptăm1, vom afla, dintru începutul psalmului, o 
greutate de nerezolvat pentru noi. Ale cui credem noi că sunt 
aceste cântări de mulţumire, acest glas cc binecuvintcază pc 
Dumnezeu întru bucuria sa şi carc strigă: „Te voi înălţa Doamne, 
că m-ai ridicat, şi nu ai dat vrăjmaşilor mei bucuria nimicirii 
mele?”

Să socotim mai întâi că Domnul Nostru care, în umanitatea 
cu care a binevoit să se îmbrace, a putut să-şi însuşească 
cuvintele profetului. A deveni om, înseamnă a lua neputinţele 
noastre, şi, ajuns neputincios, trebuia să se roage. Citind 
Evanghelia, tocmai am văzut că s-a despărţit de ucenicii Lui 
pentru a merge în pustie, unde ei mergeau, II căutau şi îl găseau. 
Stând deoparte, se ruga, iar ucenicii găsindu-l îi spuneau: „Te 
caută oamenii. Să mergem să predicăm, a răspuns El, în alte

'E f 6 ,12



locuri, în alte cet&ţi; căci pentru aceasta am venit" (Mc 1, 
35-38). Dacă nu luăm în seamă pe Domnul Nostru decât 
întru divinitatea Sa, cine este Cel care se roagă? Cui adresează 
El rugăciunea Sa? De ce se roagă? Se roagă oare Dumnezeu? 
Se roagă Celui ce îi esteegal? Ce motiv pentru a se ruga poate 
avea Cel ce este mereu fericit, atotputernic, netrecător şi veşnic, 
împreună veşnic Tatălui? Dacă ascultăm glasul tunetului, care a 
făcut pe loan, ca dintr-un nor, să spună: „La început era 
Cuvântul, şi Cuvântul era la Dumnezeu, şi Dumnezeu era 
Cuvântul. Era dintru început cu Dumnezeu, toate prin El au fost 
făcute, şi nimic din ce s-a făcut, nu s-a făcut fără El, în El era 
viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor, şi lumina a strălucit în 
întuneric, iar întunericul nu a cuprins-o pe ea” (In 1,1 -5), până 
aici nu aflăm nici rugăciune, nici motiv de rugăciune, nici vreo 
ocazie, nici dorinţă de rugăciune; însă atunci când mai jos e 
spus: „Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit printre noi" (In 1,
14): aveţi un Dumnezeu pe care trebuie să-L rugaţi, şi un Om 
ce se va ruga pentru voi.

Căci Apostolul avea acest cuvânt după învierea Domnului 
Nostru Iisus Hristos: ,Λ  şezut de-a dreapta lui Dumnezeu, spune 
el, şi mijloceşte pentru noi” (Rom 8,34). De ce să mijlocească 
pentni noi? Că a binevoit să se facă Mijlocitorul nostru. Ce 
înseamnă a fi mijlocitor între Dumnezeu şi oameni? Nu spun 
între Tatăl Său şi oameni, ci între Dumnezeu şi oamenr. Ce este 
Dumnezeu? Este Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Ce sunt oamenii? 
Nişte păcătoşi, necredincioşi, nişte sărmani muritori. Intre Sfânta 
Treime deci, şi oamenii neputincioşi şi păcătoşi, un Om s-a făcut 
mediator, Om nevinovat, este adevărat, şi totuşi neputincios: ca 
întru nevinovăţa Lui, El să poată să vă apropie de Dumnezeu, şi 
întru neputinţa Lui, să poată să vă apropie între voi.

21 Tiin 2,5



Aşa Cuvântul s-a făcut trup, sau Cuvântul s-a făcut om, a 
devenit mijlocitorîntie Dumnezeu şi oameni. Sub numele de 
trup înţelegem pe oameni. De aici cuvântul: „Tot trupul va 
vedea mântuirea lui Dumnezeu” (Lc 3,6). Tot trupul, adică 
toţi oamenii. Şi mai spune Apostolul: „Nu avem de luptat 
împotriva trapului şi a sângelui”, adică împotriva oamenilor, 
„ci împotriva Stăpâniilor, Puterilor, Căpeteniilor acestei lumi 
şi a întunericuiui” (E f 6, 12), despre care, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, vom vorbi mai târziu. Căci distincţia aceasta ne 
este necesară pentru înţelegerea psalmului pe care am început 
să vi-1 lămuresc întru numele Domnului. Am citat totuşi astăzi 
exemplele acestea, ca voi să ştiţi că trupul desemnează pe toţi 
oamenii, şi că a spune: „Cuvântul s-a făcut trup”, înseamnă 
pentru voi: Cuvântul s-a făcut om.

2. Nu fără motiv am făcut aceste remarci. Voi trebuie să 
ştiţi, fraţilor, că altădată erau oarecare eretici numiţi 
apolinarişti3, şi poate mai sunt şi astăzi câte unii. Mulţi dintre 
ei au greşit vorbind despre umanitatea cu care înţelepciune a 
lui Dumnezeu s-a îmbrăcat, pentru a locui întru ea personal, 
nu numai ca în ceilalţi oameni, ci după cuvântul profetului:

3 Apolinarie s-a născut către 310 în Laodiceea, la sud de Antiohia, 
unde tatăl său era profesor de gramatică. D upă ce a făcut studii 
strălucite, a învăţat şi el retorica, întrecând pe tatăl său în ştiin ţă  şi 
prin spiritul său pătrunzător, îndeplinind foarte curând funcţia de 
lector. Către 360, partidul niceean din Laodiceea l-a ales episcop. 
Combătând diofizismul lui D iodor din Tars, spunea că  H ristos este 
radical deosebit de noi, neavând un suflet omenesc. Cuvântul nu  s-a 
făcut om, ci a fost încarnat în sensul literal al cuvântului. T rupul lui 
Iisus este acela care ne-a mântuit. Suspect de erezie d in  373, a  fost 
condam nat în 377 de Papa D am asius şi apo i de  S in o d u l din 
Constantinopol în 381, precum şi la diverse sinoade locale: Sinodul 
de la Alexandria din 362 şi cele de Ia Roma din 374 şi 380. A m urit în 
390. M ulte dintre scrierile lui Apolinarie s-au pierdut.
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„Domnul Dumnezeul vostru, v-a pecetluit cu untedelemnul 
bucuriei, El vă ridică peste toţi cei care trebuie să-l împartă cu 
voi” (Ps 44 ,8), adică cu ungere mai mare decât a celorlalţi 
oameni: de teamă să nu ajungem să credem că ungerea lui 
Hristos se aseamănă celorlalţi oameni, celorlalţi drepţi, 
patriarhi, profeţi, apostoli, mucenici şi a tot ce a dat mai mare 
neamul omenesc. Nici un alt om nu a fost mai mare ca loan 
Botezătorul, şi dintre fii oamenilor niciunul nu l-a depăşit.4 De 
căutaţi care a fost mătreţia lui, ajunge să spunem că el este 
loan Botezătorul. Dar cine era Acela căruia loan nu se găsea 
vrednic să-i dezlege încălţămintele5, dacă nu Cel mai mare 
dintre toţi oamenii? Intru chiar umanitatea Lui, avea mai multă 
măreţie decât toţi ceilalţi oameni. Ca Dumnezeu, în divinitatea 
Lui, ca şi Cuvânt ce era dintru început, Cuvânt care era în 
Dumnezeu, care era Dumnezeu, este egal Tatălui, şi mult 
deasupra tuturor făpturilor. Dar noi vorbim aici despre 
umanitatea Lui. Unii dintre voi, fraţilor, vor crede poate că 
Omul acesta, cu care înţelepciunea divină a binevoit să se 
îmbrace, era egal restului oamenilor.

In trupul omenesc, e o mare deosebire între cap şi celelalte 
mădulare, cu toate că membrele nu alcătuiesc cu adevărat 
decât un singur şi acelaşi trup, totuşi capul este mult superior 
restului membrelor. In toate celelalte nu aveţi simţ decât prin 
pipăit; ele simt atingând, dar prin cap auziţi, vedeţi, mirosiţi, 
gustaţi, pipăiţi. Dacă aceasta este superioritatea capului asupra 
celorlalte mădulare, care va fi oare superioritatea Celui ce 
este Capul Bisericii, sau a Omului pe care Dumnezeu a voit 
să-L pună Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni?

Aceşti eretici deci, au spus că Omul, căruia s-a îmbrăcat

4 M t 11,11
'M c  1 ,7
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Cuvântul, atunci când Cuvântul s-a făcut trup, nu avea suflet 
omenesc, şi doar un suflet lipsit de inteligentă omenească. Voi 
ştiţi din ce este omul alcătuit: suflet şi trup. Dar în sufletul omului 
este ceva mai mult decât în cel al animalelor. Căci şi animalele 
au un suflet, de aici numele lor de animale; şi nu s-ar numi j 
animale dacă nu aravea suflet; vedem şi că ele au viaţă. Ce 
are deci omul în plus, care poartă imaginea lui Dumnezeu?6 El 
înţelege, raţionează, discerne binele de rău; prin aceasta este 
făcut după chipul lui Dumnezeu. Este ceva în el ce nu au 
animalele. Şi, atunci când îşi nesocoteşte superioritatea asupra 
animalelor, nimiceşte în el, şterge, şi într-un oarecare fel 
degradează imaginea lui Dumnezeu; acestor oameni le este 
spus: „Să nu vă asemănaţi calului şi catârului care sunt iară 
înţelegere" (Ps 31,9). Ereticii aceştia au susţinut că Domnul 
Nostru Iisus Hristos nu avea suflet omenesc, nici ceea ce grecii 
numesc logikon, ceea ce noi numim raţiune, partea sufletului 
care gândeşte şi pe care animalele nu o au.

Care este învăţătura lor? Ei învaţă că Cuvântul lui 
Dumnezeu era, întru omenitatea Sa, ceea ce este în noi sufletul. 
Biserica i-a respins, credinţa universală i-a lepădat, iar ei au 
format o sectă eretică. Credinţa universală a declarat că Omul 
acesta, cu care a binevoit înţelepciunea divină să se 
înveşmânteze, nu avea nimic altceva decât ceilalţi oameni, în 
ceea ce priveşte integritatea naturii umane; ci că superioritatea 
Persoanei îl făcea superior celorlalţi oameni. Fiindcă putem 
zice despre ceilalţi că participă la Cuvântul Iui Dumnezeu, de 
vreme ce Cuvântul lui Dumnezeu este în ei; însă nici unul dintre 
ei nu poate fi numit Cuvântul lui Dumnezeu, precum a fost 
Acesta din Evanghelie: „Cuvântul s-a făcut trup” (In 1,14).

3. Alţi eretici, născuţi din aceştia din urmă, au respins

‘ F e l ,  26 _
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Omului lui Dumnezeu7, Iisus Hristos, mijlocitor între Dumnezeu 
şi oameni, nu doar raţiunea, ci şi sufletul omenesc. Au susţinut 
că El este Cuvânt şi trup, dar că nu avea întru El nici raţiune 
omenească, nici suflet omenesc, lată ce învaţă ei, Cine era 
Iisus Hristos după ei? Cuvânt şi trup. Biserica i-a respins şi i-a 
despărţit de oile ei, de adevărata şi simpla credinţă, şi a 
declarat, aşa cum tocmai am spus, că Omul mij tocitor a avut 
tot ce este al omului, cu excepţia păcatului. Noi vedem în El 
atâtea fapte trupeşti, care ne arată că avea un trup adevărat, 
iar nu unul fictiv; cum vrem să pricepem că avea un trup?

Astfel, El merge, se aşează, doarme, este prins, biciuit, 
pălmuit, pironit pe cruce, moare. Depărtaţi trupul şi nimic din 
toate acestea nu se vor întâmpla. Aşa cum prin toate aceste 
indicii ale Evangheliei noi recunoaştem că Hristos avea un trup 
adevărat, tot aşa El însuşi o atestă după învierea Sa atunci 
când zice; „Atingeţi şi vedeţi, un duh nu are came şi oase, 
cum Mă vedeţi pe Mine” (Lc 24,39); cum credem acestor 
indicii şi fapte, înţelegem, recunoaştem că Domnul Nostru Iisus 
Hristos avea un trnp, şi celelalte particularităţi ale firii ne fac 
să credem că avea un suflet. A-I fi sete şi foame, sunt fapte 
ale sufletului; depărtaţi sufletul, şi trupul neînsufleţit nu va mai 
simţi aceste trebuinţe. Dacă ei susţin că aceste nevoi erau 
fictive, noi nu vom mai vedea decât ficţiune în ceea ce se 
spune despre trup; dar dacă adevărul faptelor trupeşti ne face 
să concluzionăm adevărul trupului, adevărul faptelor sufleteşti

7 în prima carte a Retractărilor sale, cap. XIX, 8, Augustin, făcând 
recenzia operei De sermone Domine in monte II, 6,20, spune: „Dar 
nu văd dacă este bine spus om dumnezeiesc despre Acela care este 
Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, Omul Iisus Hristos, când El 
este, oricum, D om n... Dar oriunde am spus acest lucru, nu aş vrea 
să-l fi spus” . Astfel, vedem că autorul acestor pagini se blamează pe 
sine de a fi numit pe Hristos, Omul lui Dumnezeu.
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ne va face să conchidem  că şi sufletul era adevărat.
4. Ce? O, omule care mă asculţi, iară îndoială Domnul 

S-a Scut neputincios ca şi tine. tu însă nu merge să te compari 
cu El. Tu nu eşti decât o făptură, iar El este Creatorul. 
Cuvântul, Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om, nu este un motiv de 
a compara pe acest Om cu tine însuţi, ci de a te ridica deasupra 
ta însăţi, fiindcă El este Mijlocitorul tău, şi deasupra a toată 
creatura, de vreme ce este Dumnezeu; şi în sfârşit să înţelegi 
că Acela care s-a făcut om pentru tine, se poate pogon la a se 
ruga pentru tine; şi, dacă rugăciunea nu este pentru tine o 
încălcare a demnităţii Sale, El poate, fără abatere, să .şi 
rostească pentru tine cuvintele: „Inălţa-Te-voi Doamne, că 
M-ai ridicat şi nu ai dat vrăjmaşilor mei bucuria nimicirii mele”. 
Insă dacă nu înţelegem bine despre ce vrăjmaş este vorba, 
vom falsifica acestecuvintepunându-le în gura lui Iisus Hristos. 
Cum Hristos va spune cu adevăr: „Te voi înălţa Doamne, că 
M-ai ridicat şi nu ai dat vrăjmaşilor mei bucuria nimicirii mele”? 
Cum ar fi acestea adevărate despre umanitatea Sa, despre 
slăbiciunea şi trupul Său? Căci a fost biruinţă pentru vrăjamşii 
Săi. când L-au răstignit, L-au prins, biciuit, L-au batjocorit, 
zicându-I: „Profeţeşte-ne, Hristoase!” (Mt 26,68) Bucuria 
pe care ei au avut-o, ne forţează oarecum să credem falsităţii 
cuvintelor „Şi nu ai dat vrăjmaşilor mei bucuria nimicirii mele”. 
Apoi, atunci când era pe cruce, treceau sau se opreau, II 
fixau clătinându-şi capul şi zicând: „Vedeţi pe Fiul lui 
Dumnezeu, a mântuit pe ceilalţi şi nu se poate mântui pe Sine 
însuşi; să coboare de pe cruce şi vom crede în El” (Mt 27, 
42). Nu se bucurau ei oare aruncându-I aceste ocări? Ce 
devine deci cuvântul: „Te voi înălţa Doamne, că M-ai ridicat 
şi nu ai dat vrăjmaşilor mei bucuria nimicirii mele”?

5. Poate cuvântul acesta nu este despre Domnul Nostru
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Iisus H ristos, c i despre  om , despre Biserica întreagă, despre 
poporul creştin , d e  vrem e ce în  Iisus Hristos toţi oamenii nu 
fee decât un  singur om , şi toţi creştinii uniţi nu alcătuiesc decât 
un singur om . Poate om ul însuşi, unitatea creştină zice: „Te voi 
înălţa D oam ne, că  M -ai rid ica t ş i nu  ai dat vrăjm aşilor mei 
bucuria nim icirii m ele” . D ar cum  poate fi adevărat despre ei? 
Apostolii oare , n u  au  fost p rinşi, loviţi, bătuţi cu vergi, daţi 
morţii, pironiţi pe cruce, arşi de vii, osândiţi animalelor, oamenii 
aceştia a  căro r am in tire  no i o  sărbătorim  astăzi? Atunci când 
oam enii îi tra tează  aşa , n u  se  bucură  de nim icirea loi? Cum  
oare spune  p o poru l creştin: „Te voi înălţa Doam ne, că M -ai 
ridicat şi nu  ai dat vrăjm aşilor m ei bucuria nimicirii mele”"?

6. Vom în ţe lege  d acă  n e  oprim  la  titlul psalm ului. Titlul 
este de  fap t: „P e n tru  sfâ rşit, p salm  pentru  D avid, cântat la 
sfinţirea casei lui” . In acest titlu nădăjduim  să aflăm taina şi să 
lămurim problem a. C asa  pe care astăzi o construim va fi într-o 
zi sfin ţită . C asa , c a re  es te  B iserica , acum  se clădeşte, mai 
târziu îi vom  face  sfin ţirea; or, la sfinţirea aceasta va străluci 
frum useţea  p o p o ru lu i c reştin , frum useţe  astăzi ascunsă. Să 
lăsăm pe  vrăjm aşii noştri să  ne prigonească şi să ne umilească, 
să ne facă nu  ceea ce  v o r ei, c i ceea ce Dum nezeu le va îngădui. 
Noi n u  treb u ie  să  a tribu im  vrăjm aşilor noştri to t răul pe care 
ei ne fac s ă - l în d u răm ; c â teo d a tă  el ne  v ine de la D om nul 
Dumnezeul nostru. C ăci M ijlocitorul ne-a arătat prin exemplul 
Său că  a tunci când  E l perm ite  ca oam enii să ne facă rău, E 1 nu 
le dăruieşte vo in ţa , ci n um ai puterea.

O ric e  o m  rău  g ă se ş te  în  el însuşi v o in ţa  de a face rău; 
puterea însă  nu  este lăsată la discreţia lui. Voinţa îl face vinovat; 
dar puterea răulu i îi v ine  d in  poruncile tainice ale Providenţei 
d iv ine, care  îi p e rm ite  să  lucreze, pen tru  a  pedepsi pe  unul, 
pentru a  încerca  p e  altul, pentru  a încununa pe  un  al treilea. Să



pedepsească pe uni i, aşa cum a permis altădată străinilor* să 
subjuge pe poporul Israel, care a păcătuit împotriva lui 
Dumnezeu.9 Să pună pe alţii la încercare, cum a permis 
diavolului să ispitească pe Iov10. Biruinţă lui Iov, necinste 
diavolului. Să încununeze pe alţii, aşa cum a dat prigonitorilor 
pe martiri. Martirii au fost omorâţi, iar călăii lor se credeau 
biruitori: aceştia în ochii lumii câştigă un fals triumf, aceia, o 
cunună nevăzută, dar adevărată. Deci puterea celor răi i ntră 
în ochii Providenţei divine; voinţa de a face rău însă este a 
omului, care nu omoară totdeauna, aşa cum el ar vrea.

7. Iată-Lpe Domnul însuşi, Judecător al viilor şi al morţilor, 
se arată la bara unui tribunal, înaintea unui om; nu este un învins, 
dar vrea să înveţe de la orice soldat modul de luptă; şi, atunci 
când judecătorul îi spune, cu un dispreţ plin de mândrie: „Nu 
ştii Tu că putere am să Te eliberez sau să Te trimit la moarte?” 
El reprimă această nesocotinţă printr-un răspuns care trebuie 
să-i depărteze orice mândrie: „Nu ai avea nici o putere asupra 
Mea, îi spune, dacă nu-ţi era ţie dată de sus” (In 19,10-11). Şi 
Iov, căruia diavolul tocmai i-a ucis copiii şi i-a nimicit toate 
bunurile, ce răspunde? „Dumnezeu a dat. Dumnezeu a luat; aşa 
a plăcut Domnului, aşa a făcut, fie numele Domnului 
binecuvântat” (Iov 1,21). Să nu se laude vrăjmaşul cu fapta lui: 
iar eu, spune el, ştiu cine i-a dat puterea; a demonului e puterea 
de a face rău, a Domnului puterea de a încerca pc oameni. 
Când trupul îi este acoperit de răni, uite că vine femeia lui, care 
l-a lăsat, ca o altă Evă, în ajutorul demonului, iar nu pentru a-şi 
mângâia soţul; ea încearcă să-l zdruncine, şi îi zice, printre ocările 
ei: „Blesteamă pe Dumnezeu şi mori” (Iov 2,9).

* Αλλόφυλοι 
’ Judec 10 ,7 şi 13 ,1
10 Io v  1,12
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Şi acest nou Adam a fost mai tare pe gunoiul lui, decât cel 
dintâi în paradis. Primul Adam a plecat urechea la femeia lui", 
în raiul în care a fost omorât. Cel de-al doilea Adam, pe 
bălegarul lui, a respins pe femeia sa, şi s-a învrednicit să intre 
în rai. Iar acest nou Adam, şezând pe gunoi, care năştea 
înăuntru nemurirea, când în afară el era mâncare viermilor, ce 
spune femeii sale? „Ca o femeie nebună ai vorbit: dacă am 
primit cele bune din mâinile lui Dumnezeu, de ce să nu primesc 
şi pe cele rele?” (Iov 2,10) Mai spune că mâna lui Dumnezeu 
este peste el, atunci când l-a lovit diavolul; pentru că atenţia 
lui nu se oprea la cel care îl lovea, ci la Acela care permitea. 
La rândul lui diavolul numeşte mână a lui Dumnezeu putera pe 
care el o cerea. Căci vrând să afle păcate în acest om drept 
căruia Dumnezeu îi dădea mărturie, Satana spune lui 
Dumnezeu: „Oare degeaba cinsteşte Iov pe Dumnezeu? Nu 
l-ai înconjurat Tu ca de un gard, pe el, casa lui, şi toate bunurile 
lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui, au crescut pe pământ 
averile lui; l-ai umplut pe el de atâtea bunătăţi, pentru aceasta 
Te slujeşte. Dar întinde mâna Ta peste el, loveşte tot ce este 
al lui, şi vei vedea dacă Te va mai binecuvânta” (Iov 1,9-11). 
Ce înseamnă: „întinde mâna Ta”, când el însuşi voia să-l 
lovească? Cum nu-1 putea lovi el însuşi, numeşte mână a lui 
Dumnezeu, puterea de a lovi pe care el o primeşte de la 
Domnul.

8. Ce vom spune, fraţilor, la vederea acestor mari răutăţi 
pe care vrăjmaşii noştri au făcut să le sufere creştinii, de 
nebunia, de bucuria lor? Când se va vedea că bucuria lor era 
mincinoasă? Atunci când unii vor fi acoperiţi de ruşine, iar 
ceilalţi de vesel ie, la cea de-a doua venire a Domnului nostru 
Iisus Hristos, care va veni aducând în mâinile Sale răsplata

"Gen 3,4



fiecăruia; necredincioşilor, osândire; celor drepţi, împărăţia; 
păcătoşilor, tovărăşia diavolului; celor buni, însoţirea cu Iisus 
Hristos. Când astfel se va arăta Domnul, şi drepţi i se vor scula 
cu mare putere; vă citez din Scriptură, amintiţi-vă cuvintele 
cărţii înţelepciunii. „Se vor ridica cei drepţi cu putere mare 
împotriva celor ce-i vor fi chinuit; şi vor zice aceştia în ei înşişi; 
La ce ne-a folosit mândria, ce ne-a adus deşarta noastră 
bogăţie? Toate au trecut ca umbra” (înţ 5, 1 -9). Şi ce vor 
spune despre cei drepţi? „Cum locul lor este printre fiii lui 
Dumnezeu, şi partea lor cu sfinţii?”

Atunci se va face sfinţirea acestei case pe care azi o 
construim cu chinuri; şi atunci poporul lui Dumnezeu va cânta 
întru bucurie; „Te voi înălţa Doamne, că M-ai ridicat şi nu ai dat 
vrăjmaşilor mei bucuria nimiciri i mele.” Acest cuvânt va fi drept 
pentru poporul lui Dumnezeu, care astăzi este la strâmtorare, 
care suspină astăzi sub greutatea atâtor încrcări, chinuri, prigoniri, 
tulburări. Oricine nu înaintează în virtute, nu cunoaşte în Biserică 
aceste dureri ale sufletului şi îşi imaginează că totul este în pace; 
dar să înainteze şi se va afla în tulburare. Căci când a crescut 
grâul şi a rodit, s-a arătat şi neghina12 „Şi, oricine îşi înmulţeşte 
ştiinţa îşi înmulţeşte şi durerea” (Eccl 1,18). Să înainteze, şi va 
vedea; să aibă roade, şi va apărea neghina. Este adevărat 
cuvântul Sfântului Pavel, şi de la începutul până la sfârşitul lumii, 
nu se va şterge: „Toţi cei care, spune el, vor să trăiască cu 
evlavie în Iisus Hristos, vor suferi prigoniri; cât îi priveşte pe cei 
răi şi pe impostori, ei se vor întări din ce în ce mai mult în rău, 
mergând în rătăcire şi aruncându-i şi pe alţii” (II Tim 3,12-13). 
Nu acesta este oare semnul cuvintelor psalmului:, Aşteaptă pe 
Domnul, lucrează cu putere, întăreşte-ţi sufletul tău şi aşteaptă 
pe Domnul” (Ps 26,20)?

13 Mt 13,26



Era puţin să fi zis o singură dată: „Aşteaptă pe Domnul”, 
o repetă. Şi, de teamă ca după o aşteptare de două, trei, 
patru zile să nu mai fie încă tulburat şi chinuit, adaugă: „Lucrează 
cu putere”; apoi: „întăreşte inima ta”. Şi cum aşa trebuie să fie 
de la începutul până la sfârşitul lumii, repetă la final cuvântul 
începutului: „Aşteaptă pe Domnul4’. Relele care te chinuiesc 
vor trece, va veni Acela pe care îl aştepţi; va şterge sudorile 
tale, va seca lacrimile tale, şi nu vei mai avea de ce să plângi. 
Aici, pe pământ, să suspinăm în chinuri, după cuvântul lui Iov: 
„Oare nu este viaţa omului pe pământ decât o încercare?" 
(Iov 7,1).

9. Totuşi, fraţilor, aşteptând ziua în care se va face sfinţirea 
casei, să băgăm de seamă că sfinţirea s-a făcut deja în Cel ce 
este Capul nostru; sfinţirea casei s-a săvârşit deja în culmea ei 
şi în piatra de temelie. Dar vârful ei, îmi veţi spune, este în sus; 
piatra de temelie este jos; şi poate am greşit eu, să spun că 
Hristos este temelia; este mai curând culmea, căci s-a înălţat 
la ceruri, pentru a şedea de-a dreapta Tatălui Său. Nu cred 
totuşi să mă fi înşelat; pentru că Apostolul a zis: „Nimeni nu 
poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, şi aceasta 
este Iisus Hristos: dacă ridicăm pe această temelie o casă de 
aur, argint sau pietre preţioase...” (I Cor 3,11) Aceia care 
duc o viaţă sfântă, care cinstesc şi binecuvintează pe 
Dumnezeu, care sunt răbdători în chinuri, suspină după Patrie, 
aceia clădesc de aur, argint, pietre preţioase: cei ce încă mai 
iubesc lumea, care sunt amestecaţi în treburi pământeşti, legaţi 
de o iubire trupească de pământurile lor, soţiile, copi ii lor, şi 
care totuşi rămân creştini, anume inima lor nu se desparte de 
Hristos, şi nu pun nimic înaintea lui Hristos, şi construind nu 
pun nimic înaintea temeliei, aceia într-adevăr zidesc, însă de 
lemn, fân, paie.



Or, ce spune Sfanţul Apostol Pavel după aceasta? „Focul 
va încerca lucrul fiecăruia.” Focul încercării şi al chinurilor; 
flacăra ce a încercat aici pe pământ pe mai mulţi mucenici şi 
care va încerca neamul omenesc în ziua de apoi. S-au găsit 
martiri care aveau aceste legături ale lumii. Câţi bogaţi şi 
senatori au suferit moartea! Unii dintre ei totuşi zideau lemn, 
fân, paie, pentru grijile şi afecţiunile trupului şi ale lumii; dar 
cum aveau pe Hristos ca temelie, şi construiau pe această 
piatră de temelie, fânul a ars, iar ei au rămas pe temelie. Asta 
ne zice Apostolul: „Dacă lucrul unuia rezistă, el va  primi 
răsplata” (I Cor 3,13), şi fără nici o pierdere; căci v a  găsi ce 
a iubit. Ce a făcut acestor oameni focul chinuri lor? I-a încercat: 
„Dacă lucrul unuia rezistă, el va primi răsplată; acela însă a 
cărui lucru va fi ars de foc, va suferi stricăciune; v a  fi totuşi 
mântuit, darea prin foc” (I Cor 3,14-15). Or, a nu fi atins de 
foc, este destul de diferit de a fi mântuit trecând prin foc. De 
unde această mântuire? Temei ia construcţiei.

Temelia aceasta deci să nu se îndepărteze niciodată de 
inima noastră. Să nu pui niciodată temelia pe fân, adică să nu 
preferi fânul sau paiele acestei pietre de temelie, aşa încât cel 
dintâi loc în inima ta să fiedat paielor, al doilea lui Hristos; şi 
dacă vă este încă imposibil să depărtaţi paiele cu totul, primul 
loc să fie pentru Hristos, şi numai al doilea pentru paie.

10. Pentru noi, Hristos este piatra de temelie. Şi, aşa cum 
ziceam, a avut Ioc sfinţirea culmii, şi această culme este şi 
piatra noastră de temelie; însă în mod obişnuit piatra este jos, 
în zidire, pe când vârful este în sus. înţelegeţi bine limbajul 
meu, fraţilor, poate mă va ajuta Dumnezeu să vorbesc cu 
claritate. Sunt două feluri de greutăţi, numim greutate 
rapiditatea cu care orice obiect tinde să-şi câştige locul său: 
asta este greutatea. Luaţi o piatră în mână, imediat simţiţi
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greutatea ce apasă pe mână, deoarece ea îşi caută centrul. 
Vreţi să vedeţi ce caută? Luaţi-vă mâna, ea cade pe pământ 
şi stă acolo: a ajuns la locul pe care îl căuta, şi-a aflat centrul. 
Greutatea este ca o mişcare spontană, fără suflet sau simţire.

Există alte obiecte care au tendinţa de a se ridica. Aruncaţi 
apă în ulei, greutatea ei o duce imediat în jos. îşi caută locul, 
vrea să fie la locul ei, şi este contra firii apei să fie deasupra 
uleiului. Până ce nu este la locul ei firesc, şi nu îşi găseşte 
centrul, încearcă o mişcare continuă. Dimpotrivă, aruncaţi ulei 
în apă: un vas de ulei, de exemplu, cade în apă, în mare, sau 
într-un lac, şi dacă se sparge, uleiul nu poate sta dedesubt; şi 
aşa cum apa aruncată în ulei tinde să coboare la fundul vasului, 
aşa uleiul, din contră, aruncat în apă, tinde prin greutatea lui 
să se ridice la sprafaţă. Dacă deci, fraţilor, este aşa, care este 
tendinţa reciprocă a focului şi a apei? Focul se ridică şi îşi caută 
locul lui întru cele de sus, apa îşi caută şi ea locul ei care îi va fixa 
greutatea. O piatră coboară în jos, aşa este şi cu lemnul, 
coloanele, pământul, cane servesc la construcţia locuinţelor. Toate 
acestea sunt din numărul obiectelor pe care greutatea lor le fac 
să coboare. Este vădit deci prin aceasta că ele au jos temelia 
care le susţine, apoi, că sunt antrenate de greutatea lor firească; 
şi că fără această bază de susţinere, totul se prăbuşeşte, fi indcă 
totul tinde spre pământ. Jos deci trebuie să punem temelie 
corpurilor care au tendinţa de a coborî. Biserica lui Dumnezeu 
însă, construită pe pământ, tinde a se înălţa spre cer. Acolo este 
piatra ei de temelie, care este Iisus Hristos Domnul Nostru, 
aşezat de-a dreapta Tatălui Său. Dacă deci, fraţilor, aţi înţeles 
că sfinţirea pietrei noastre de temelie s-a făcut deja, să ascultăm 
şi să parcurgem pe scurt întreg psalmul.

11. „Te voi înălţa Doamne, că M-ai ridicat şi nu ai dat 
vrăjmaşilor mei bucuria nimicirii mele” (v. 1). Căror vrăjmaşi?



Iudeilor. Prin sfinţirea pietrei de temelie, trebuie să înţelegem 
sfinţirea viitorului nostru palat. Ce se spune azi despre piatra 
de temelie, trebuie spus atunci despre întreg palatul. Care sunt 
deci vrăjmaşşi despre care vorbim? Sunt oare iudeii sau mai 
degrabă diavolul şi îngerii lui, care au trebuit să fugă acoperiţi 
de ruşine, la învierea lui Hristos? S-a chinuit căpetenia morţii 
văzând biruită moartea. „Şi nu ai suferit să se bucure de mine 
vrăjmaşii mei”; că nu a putut iadul să Măţinâ întru el.

12. „Doamne, Dumnezeul meu, către Tine am strigat şi m-ai 
vindecat” (v. 2). Domnul, înaintea patimii Sale, L-a rugat pe 
Tatăl pe munte, şi Tatăl Său L-a vindecat.13 Cum să vindeci pe 
Cel ce n-a bolit? Oare Dumnezeu Cuvântul, Cuvântul care este 
divinitatea, El a fost vindecat? Nu, însă avea un trup muritor, 
Cel ce trebuia să te vindece, purta rana ta. Trupul a fost deci 
vindecat Când? La învierea lui Hristos. Ascultă pe Apostolul şi 
constată adevărata tămăduire.,Moartea, spune el, a fost înghiţită 
în biruinţa Lui. O, moarte! unde este boldul tău?.0, moarte! 
unde este biruinţa ta?” (I Cor 15,54) Noi va trebui să cântăm 
într-o zi birunţa pe care astăzi o cântă Iisus Hristos.

13. „Ai scos, Doamne, sufletul meu din mormânt.” Nu 
este nevoie să lămuresc acest pasaj. „M-ai despărţit de cei ce 
se pogoară în groapă” (v. 3). Cine se pogoară în groapă? Toţi 
păcătoşii care se aruncă în vârtej. Căci prăpastia este adâncimea 
acestui veac; şi ce este adâncimea acestui veac? Este oceanul 
desfâuiui şi a fărădelegilor. Acela se pogoară atunci în abis, care 
se aruncă în desfrâu şi în poftele pământeşti. Aşa au fost 
prigonitorii lui Hristos. Dar El ce spune aici? „M-ai izbăvit de 
cei ce se pogoară în abis.”

14. „Sărbătoriţi laudele Lui, cei cuvioşi ai Domnului” (v. 
4). Deoarece a înviat Capul vostru, voi, care sunteţi mădularele
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Lui, să nădăjduiţi pentru voi ce vedeţi laEl: nădăjduiţi pentru 
mădulare ceea ce credeţi pentru Cap. Este un proverb vechi 
şi adevărat, că acolo unde este capul, acolo sunt şi membrele. 
Iisus Hristos, Capul nostru, este în ceruri; acolo îl vom urma 
noi. El nu a rămas în prăpastie, a înviat pentru a nu mai muri; 
nici pentru noi nu va mai fi moarte, când vom fi trecut prin 
înviere. Intru bucuria acestor făgăduinţe, „cântaţi Domnului, 
cei sfinţi ai Lui, şi mărturisiţi amintirea sfinţeniei Lui”. Ce 
înseamnă:,Mărturisiţi amintirea”? Voi L-aţi uitat pe El, El însă 
şi-a adus aminte de voi.

15. „Mânia Lui aduce pedepsirea, şi viaţă este întru voinţa 
Lui” (v. 5). Pedepsirea este întru mânia Lui împotriva 
păcătosului: „In ziua când veţi mânca, veţi muri” (Fc 2,17). 
Părinţii noştri au avut o mână nescultătoare şi au fost izgoniţi 
din Rai, pentru că mânia Lui aduce pedepsirea; dar pedepsirea 
Lui nu este fără nădejde, că „viaţă este întru voinţa Lui”. Ce 
înseamnă: „întru voinţa Lui”? Nu în puterile noastre, nici în 
vredniciile noastre; EI însă ne-a izbăvit că ne-a voit, iar nu 
pentru că eram vrednici. De ce poate fi vrednic cel păcătos, 
dacă nu de pedeapsă? El ne-a dăruit viaţă, şi dacă o păstrează 
păcătosului, ce nu păstrează oare celui drept?

16. „întru plângere se va scurge seara” (v. 5). Nu vă 
înfricoşaţi dacă profetul ne vorbeşte despre suspine după ce 
ne-a zis: „Cântaţi întru veselie”; cântarea este expresia bucuriei, 
rugăciunea, cea a suspinelor. Suspinaţi acum, cântaţi viitorul; 
plângeţi realitatea de acum, cântaţi-vă nădejdea. „Intru 
plângere se va scurge seara.” Care este „seara ce vede 
lacrimile”? Seara este clipa apunerii soarelui. Or, seara a apus 
soarele pentru om, adică lumina dreptăţii care este prezenţa 
lui Dumnezeu In noi. Ce ne spune Facerea despre izgonirea 
lui Adam? Dumnezeu se plimba prin rai; şi se plimba spre



seară. Păcătosul se ascundea de mai dinainte la umbra 
copacilor, voia să evite faţa lui Dumnezeu14, deoarece făcea 
poftele lui. Pentru el era deja apus soarele dreptăţii, iar 
prezenţa lui Dumnezeu îi era o povară. Atunci a început pentru 
el această viaţă muritoare. „Intru plângeri s-a scuis seara.” 

Multă vreme vei fi în lacrimi, o, sărmană omenire; ai pe 
Adam ca părinte, şi i-ai devenit asemenea; şi noi venim din 
Adam; şi toţi copiii care se nasc de atunci, şi care trebuie să 
se nască în viitor, sunt fii ai lui Adam ca şi părinţii lor. „Seara 
se va surge în lacrimi, iar dimineaţa va străluci bucuria.” Se va 
ridica pentru credincioşi lumina care a părăsit pe cei păcătoşi. 
Căci Domnul Iisus a ieşit din mormânt de dimineaţă15, pentru a 
face întreg edificiul să nădăjduiască consacrarea făcută deja 
pietrei de temelie. Seara a fost pentru Domnul nostru Iisus 
Hristos clipa mormântului; iar dimineaţa a avut loc învierea, a 
treia zi. Şi tu, care âi fost spre seară îngropat în paradis, şi tu 
ai înviat a treia zi. Cum a treia zi? Dacă urmaţi cursul timpului, 
o zi este înaintea Legii, a doua zi va fi timpul Legii, a treia, 
vremea Harului. Ceea ce Capul vostru a arătat întru El însuşi 
în aceste trei zile, se va arăta şi întru voi în cele trei zile ale 
acestei vieţi. în care vreme? Dimineaţa care trebuie să fie 
întru nădejde şi veselie; acum este vremea durerii şi a 
suspinelor.

17. „Zis-am în zilele îndestulări i mele: niciodată nu voi fi 
clătinat” (v. 6). în ce îndestulare a putut omul zice: „Niciodată 
nu voi fi clătinat”? Aici îl ascultăm, fraţilor, pe omul cu adevărat 
smerit. Cine este aici pe pământ îndestulat? Nimeni. Care ar 
fi oare îndestularea omului? Mizeria şi durerea. Pentru cei 
bogaţi, veţi spune, există o îndestulare. Cu cât au mai multe,
l4Fc3,8 
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cu atât sunt mai săraci. Poftele ii sfâşie, patimile îi agită, frica îi 
slăbesc, amărăciunea îi seacă: unde este îndestularea lor? în 
raiul pământesc omul avea îndestulare când nimic nu îi lipsea 
şi se veselea de Dumnezeu; dar el a zis: „în veac nu voi fi 
clătinat”. Cum a putu zice: „In veac nu voi fi clătinat”? Atunci 
când el asculta cuvintele: „Gustaţi şi veţi fi ca dumnezeii”; la 
cuvântul Domnului: „In ziua în care veţi mânca veţi muri”, 
diavolul le punea împotrivă pe acestea: „Nu veţi mai muri” 
(Fc 3, 4-5). Omul atunci, prea credul, asculta sugestiile 
diavolului şi îşi zicea: „Nu mă voi clătina în veac.”

18. Domnul însă a spus adevărul ameninţând să ia celui 
mândru ceea ce i-a dat omului smerit, creându-1; iar profetul 
adaugă: „Intru bunătatea Ta, Doamne, ai însoţit în mine 
frumuseţea şi puterea” (v. 7); adică, de la mine însumi nu aveam 
nici putere nici frumuseţe; toată frumuseţea, toată puterea mea 
de la Tine vin: bunătatea care Te-a făcut să mă zideşti, a unit 
întru mine bunătatea puterii. Şi pentru a-mi arăta că voinţei 
Tale datoram faptul de a fi aşa, „întors-ai de la mine faţa Ta, 
iar eu m-am tulburat”. Dumnezeu şi-a întors faţa Lui de la cel 
păcătos, pe care l-a izgonit din rai. Atunci, întru exilul său, să 
strige şi să zică: „Spre Tine Doamne, voi striga, pe Tine te voi 
ruga, Dumnezeul meu”. în rai nu vei mai striga, ci vei cânta 
Domnului; nu vei mai suspina, ci vei juca: eşti izgonit, trebuie 
să suspini, trebuie să strigi. Cel ce lasă pe cel mândru, vine la 
omul care îşi simte mizeria. „Căci Dumnezeu stă împotriva 
celor mândri, iar celor smeriţi le dă har” (Iacov 4,6). Spre 
Tine voi striga Dumnezeule; Doamne, „pe Tine Te voi ruga”.

19. Ceea ce urmează acum priveşte pe Domnul Nostru, 
care este piatra noastră de temelie: „Trebuie oare să-Mi vărs 
sângele, dacă trebuie să ajung întru putreziciune?” (v. 9) Care 
este scopul rugăciunii Lui? învierea. De Mă pogor în stricăciune,



zice El, iar trupul Meu să ajungă putreziciune ca cel al celorlalţi 
oameni, pentru a învia în ziua cea de apoi, ce folos să-Mi 
vărs sângele Meu? Dacă nu se întâmplă acum învierea, nu o 
voi piedica nimănui, nu voi câştiga nici un ucenic; dar ca să 
vestesc cuiva minunile Tale, laudele Tale, viaţa veşnică, 
trebuie să înviez în trupul Meu şi să nu ajungă întru 
stricăciune. Dacă el trebuie să ajungă ca al celorlalţi oameni, 
ce folos are să-Mi vărs sângele? „Oare Te va mărturisi pe 
Tine ţărâna, sau va vesti adevărul Tău?” Există două 
mărturisiri, una a păcatelor, cealaltă a laudei. In necazuri, 
mărturisim lui Dumnezeu păcatele noastre cu pocăinţă; întm 
veselie, cântăm cu bucurie dreptatea Iui Dumnezeu: să ne 
păzim totuşi ca vreodată să fim fără vreo mărturisire.

20. „M-a ascultat Domnul şi m-a miluit” (v. 10). Cum? 
Amintiţi-vă despre sfinţirea templului. A ascultat Domnul şi 
a miluit. „S-a făcut sprijinitorul meu.”

21. Acum ascultaţi învierea Lui. „Ai schimbat întristarea 
mea întm bucurie: rupt-ai sacul meu, ca să-mi faci centură de 
veselie” (v. 11). Ce sac? Moartea Mea. Un sac e ţesut din 
păr de capre şi de ţapi: iar caprele şi ţapii îşi au locul lor 
între păcătoşi.16 Domnul deci nu a luat între noi decât sacul, 
iar nu meritul sacului; meritul sacului e păcatul, pe când sacul 
este moartea. El, care nu merita moartea, s-a îmbrăcat cu 
un trup muritor pentru tine. Păcătosul merită moarea; însă 
Cel ce nu a cunoscut greşeala, nu merită sacul. El este Cel 
ce strigă într-un alt loc: „Iar eu, când Mă supărau ei, cu sac 
mă acopeream” (Ps 34, 12). Ce înseamnă: „Cu sac mă 
îmbrăcam”? Puneam împotriva prigonitorilor Mei ceea ce am

16 M t 25,32
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de la sac. Ca prigonitorii să-L ia drept un om, El se ascundea 
ochilor lor; pentru că erau nevrednici să vadă pe Acela ce s- 
a îmbrăcat cu sac. Ai rupt deci sacul „pe care-1 aveam să-mi 
faci centură de veselie”.

22. „Ca slava mea să-Ţi cânte Ţie, şi nici un bold să nu 
mă ucidă” (v. 12). Ceea ce s-a împlinit la Cap se va împlini 
şi la mădulare. Ce înseamnă: „Să nu fiu îmboldit”? Să nu 
trec prin moarte. Că Iisus Hristos a fost ucis pe cruce când 
a primit împunsătură de suliţă. Capul nostru strigă deci: „Să 
numai fiu îmboldit”, sau să nu mai mor. Dar care este cuvântul 
nostru cu privire la sfinţirea templului? Să nu ne mai mustre 
conştiinţa cu boldul păcatului; totul să ne fie iertat, şi atunci 
vom fi liberi. „Să-Ţi cânt Ţie întru veselia mea”, spune 
profetul, iar nu întru umilinţă. Dacă slava aceasta a noastră 
este, ea este şi a lui Hristos, pentru că noi suntem trupul lui 
Hristos. De ce? Fiindcă însuşi Hristos, aşezat de-a dreapta 
lui Dumnezeu, trebuie să spună unora: „Mi-a fost foame iar 
voi Mi-aţi dat să mănânc”. El este în cer şi este şi pe pământ; 
în cer întru El însuşi, pe pământ în noi. Ce spune El? „Ca 
slava M ea să cânte Ţie, şi să nu Mă mai tem de nici un 
bold.” Eu sunt cel ce suspin aici întru umilinţa Mea; acolo 
sus, întru veselie îţi voi cânta. Şi în sfârşit: „Doamne, 
Dumnezeul meu, veşnic Te voi mărturisi.,.” Ce înseamnă: 
„Veşnic Te voi mărturisi”? în veac Te voi lăuda, căci am zis 
că există o mărturisire a laudei şi că mărturisire nu se zice 
numai a păcatelor. Mărturiseşte-ţi deci astăzi ce ai făcut 
împotriva lui Dumnezeu, şi apoi vei cânta bunătatea Domnului 
pentru tine. Ce ai făcut tu? Păcate. Ce a făcut Domnul? El 
iartă fărădelegile tale, numai tu să-ţi mărturiseşti păcatele



de picat.
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TrimuC Comentariu Ca TsaCmuC 
aC XXX-Cea 

Trigonirea drejjtuCui

1. Pentru sfârşit, psalm pentru David sau pentru Mijlo
citorul nostru, care a arătat în prigoniri un braţ puternic. 
Cuvântul de extaz adăugat titlului exprimă exaltarea sufletului 
care este efectul fricii sau al unei revelaţii. Psalmul care ne 
preocupă însă ne arată mai ales frica ce încearcă pe poporul 
lui Dumnezeu în faţa prigoanei tuturor păgânilor şi credinţa 
care slăbeşte pe pământ. Mijlocitorul vorbeşte mai întâi, iar 
apoi poporul pe care El 1 -a răscumpărat prin vărsarea sângelui 
Său îi aduce mulţumiri, la sfârşit poporul vorbeşte mult despre 
necazul lui, care este efect al extazului. De două ori vorbeşte 
profetul în numele lui propriu; puţin înainte de sfârşit, apoi la 
finaL

2. „Intru Tine Doamne mi-am pus nădejdea, şi în veac nu 
voi fi ruşinat” (v. 1). Doamne, nădejdea Mea în Tine nu va fi 
ruşinată, chiar dacă nu vor ocări în Mine decât un om asemenea 
celorlalţi oameni. „Izbăveşte-Mă întru dreptatea Ta şi Mă 
mântuieşte.” Intru dreptatea Ta, izbăveşte-Mă de prăpastia 
morţii, desparte-Mă de cei pe care ea îi înghite.

3. „Pleacă urechea Ta la strigătele Mele” (v. 2). Auzi-Mă 
întru smerenia Mea, apropie-Te de Mine. „Grăbeşte de Mă 
izbăveşte.” Nu aştepta pentru Mine, ca şi pentru cei ce cred



în Mine, sfârşitul veacurilor pentru a Mă izbăvi de cei păcătoşi. 
„Fii Mie Dumnezeu binevoitor. ”Ocroteşte-Mă în Dumnezeu 
„Cetate de întărire fii Mie şi Mă mântuieşte”, ca o scăpare I 
sigură unde să-Mi aflu prin fugă mântuirea.

4. „Tu eşti puterea şi scăparea Mea” (v. 3). CăTu îmi dai I 
curajul de a îndura prigonirile vrăjmaşilor Mei, Tu eşti adăpostul I 
în care le pot scăpa lor. „Pentru slava numelui Tău, povăţuitoml I 
Meu vei fi şi hrana mea.” Ca să fac numele Tău cunoscut I 
tuturor popoarelor, întru toate voi împlini voia Ta, şi aducând I 
pe Sfinţi, vei completa Trupul Meu tainic şi îi vei da desăvârşita 
lui statură.

5. „Scoate-Mă-vei din cursa pe care Mi-au ascuns-o”
(v. 4). Mă vei scoate din cursele pe care ei Mi le întind. „Că 
Tu eşti sprijinitorul Meu.”

6. „In mâinile Tale pun sufletul Meu” (v. 5), puterii Tale 
încredinţez sufletul pe care imediat II voi primi. „M-ai izbăvit ! 
Doamne, Dumnezeul adevărului.” Poporul răscumpărat de 
suferinţele Dumnezeului său, şi care cântă slava Păstorului său, 
să strige cu veselie: „Izbăvitu-M-ai Doamne, Tu, Dumnezeul 
adevărului”.

7. „Tu urăşti pe cinstitorii deşertăciunii şi ai zădărniciei”
(v. 6). Urăşti pe cei ce se alipesc mincinoasei fericiri a acestei 
lumi. „Iar eu, Doamne, întru Tine mi-am pus nădejdea.”

8. „Veseli-Mă-voi, voi birui întru mila Ta”, care niciodadă 
nu înşeală. „Că ai privit la smerenia Mea”, prin care ai înrobit 
vanităţi, dar întru nădejde. „Ai scos din nevoi sufletul Meu.”
Ai mântuit sufletul Meu de chinurile fricii, să Te poată sluji 
liber întru iubire.

9. „Nu m-ai lăsat în mâinile vrăjmaşilor Mei” (v. 8). Nu 
m-ai constrâns, în felul de a-mi lua orice mij loc de a nădăjdui 
după izbăvirea mea, de a mă lăsa pentru vecie sub puterea

_______________________Llii_________________________



demonului care ne încâlceşte în desfătările acestei vieţi şi ne 
înspăimântă prin moarte. „Intărit-ai paşii mei pe cale largă." 
învierea Mântuitorului, pe care o cunosc, a mea care îmi este 
făgăduită liberează dragostea mea de strânsorile fricii şi îi 
deschide ei calea cea largă a libertăţii.

10. „Miluieşte-mă, Dumnezeule, că mă necăjesc” (v. 9). 
De unde la prigonitorii mei această cruzime care îmi insuflă 
groază? „Miluieşte-mă, Dumnezeule.” Nu moartea mă 
înfricoşează, ci chinurile şi durerile. „Ochiul meu s-a tulburat 
de mânie.” Temându-mă de a fi abandonat, cu privirea Te 
rugăm, şi mânia a tulburat-o. „La fel cu sufletul şi inima mea.” 
Aceeaşi mânie a tulburat sufletul şi mintea mea, care îmi 
aminteau chinurile Dumnezeului meu şi făgăduinţele Lui.

11. „întru suferinţe a slăbit viaţa mea” (v. 10). Viaţa mea 
este să mărturisesc numele Tău, ea însă a slăbit întru durere, 
când a zis vrăjmaşul: la chinuri creştinii până la lepădare. „Se 
scurg întru suspine anii mei.” Nu se scurtează prin moarte 
zilele pe care trebuie să le petrec pe pământ, ci mă lasă să 
trăiesc, şi să trăiesc în suspinuri. „Sărăcia a slăbit puterea mea.” 
Trupul meu are nevoie de sănătate, şi nu i se depărtează 
chinurile; trebuie să mor şi mi se refuză; în această îndoită 
nevoie, a slăbit nădejdea mea. „Şi oasele mele s-au tulburat.” 
Şi tulburarea îmi clatină puterea.

12. „Mai mult decât toţi vrăjmaşii mei, am ajuns ţintă de 
ocară” (v. 11). Toţi vrăjmaşii mei suntnişte necredincioşi, şi 
totuşi ei nu îndură pedeapsa păcatelor lor decât la mărturisirea 
lor: confuzia mea însă este şi mai mare, îmi mărturisesc păcatul, 
şi în locul morţii, aflu durerea „Vecinii mei o găsesc prea multă.” 
Asta li se părea prea mult celor ce se apropiau de mine să mă 
cunoască şi să îmbrăţişeze credinţa mea. „Se uimesc cei ce 
mă cunosc.” Vederea suferinţelor mele a lovit de groază şi de
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frică pe cei ce mă cunosc. „Cei ce mă vedeau afară fugeau de 
mine." Cei ce nu înţelegeau nădejdea mea interioară ş'j 
nevăzută, se dedau plăcerilor vizibile şi superficiale.

13. „Uitat sunt ca un mort şters din inimă” (v. 12). M-au 
uitat ca şi cum eram mort în inima lor. „Ca un vas spart sunt 
pentru ei.” M-am crezut fără de folos în slujba lui Dumnezeu 
trăind aici pe pământ, fără a câştiga pe nimeni pentru El, căci 
fiecare se temea să se alipească mie.

14. „Am auzit ocara mulţimii care mă înconjura” (v. 13), 
în trecerea mea pământească, am primit ocările mulţimii ce 
mă înconjura, care urma curgerii acestui veac şi care nu voia 
să se întoarcă împreună cu mine în Patria cea veşnică. „Şi 
cum se adunau împotriva mea, căutau cum sa ia sufletul meu.” 
Ca să ducă la sfaturile lor sufletul meu care le putea scăpa 
prin moarte, au făcut planul dâ a mă depărta de la moarte.

15. „Iar eu Doamne, mi-am pus nădejdea mea în Tine; 
zis-am: TU eşti Dumnezeul meu” (v. 14). Pentru că Tu nu Te-ai 
schimbat şi nu pedepseşti decât pentru a mântui.

16. „Soarta mea e în mâinile Tale” (v. 15). Soarta mea 
este întru puterea Ta. Căci nu văd în mine vreo vrednicie care 
să fi întărit alegerea Ta, ca să mă despartă de toţi oamenii 
păcătoşi. Dacă este întru Tine vreun scop drept şi ascuns care 
să Te fi dus la alegerea mea, eu nu-1 cunosc, ci soarta mi-a 
dăruit parte la cămaşa Domnului.1 „Scoate sufletul meu din 
mâinile vrăjmaşilor şi a prigonitorilor mei.”

17. „Revărsă peste robul tău lumina feţei tale” (v. 16). Fă 
cunoscut tuturor oamenilor care cred că eu sunt al Tău, că 
faţa Ta este mereu atentă spre mine, şi că eu sunt robul Tău.
, Jzbăveşte-mă întru mila Ta.”

18. „Să nu fiu ruşinat Doamne, că pe Tine Te chem” (v. 
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17). O, Dumnezeule, să nu mă ruşinez înaintea celor ce mă 
necinstesc, că Te-am chemat pe Tine. „Să se ruşineze necre
dincioşii şi să fie duşi în iad.” Să fie alungaţi în întuneric cei ce 
adora pietrele.

19. „Tăcere buzelor înşelătoare” ( v. 18). Făcând cunoscute 
popoarelor tainele Tale pentru mine, pune tăcere buzelor ce 
mă insultă, „care spun minciună împotriva dreptului, cu dispreţ 
şi îndrăzneală”. Care latră minciuna împotriva lui Hristos, şi 
care, în mândria lor, nu văd în El decât un răstignit nesocotit.

20. „Cât de mare este, Dumnezeule, dulceaţa Ta!" (v.
19), strigă Profetul, întru admiraţi a lui, la vederea atâtor de 
mari minuni: „Cât de mare este Doamne dulceaţa pe care Tu 
o păstrezi celor ce se tem de Tine”. Tu iubeşti chiar pe cei pe 
care îi pedepseşti; de teamă însă ca o prea marc siguranţă să 
nu-i ducă la lâncezeală, Tu le iei dulceaţa iubirii Tale, atunci 
când le este de folos să se teamă de Tine. „Dar laşi să o simtă 
cei ce nădăjduiesc în Tine”. Laşi să guste dulceaţa aceasta pe 
cei ce în Tine şi-au pus nădejdea lor. Că nu-i vei lipsi pe ei de 
ceea ce au nădăjduit până la sfârşit cu atâta stăruinţa. Căci fiii 
oamenilor care nu mai trăiesc după vechiul Adam, ci după 
Fiul Omului, „pe care îi vei ascunde în taina feţei Tale” (v.
20), ştiu ce sălaş veşnic le păstrezi, în taina cunoştinţei Tale, 
celor ce nădăjduiesc în Tine. «Departe oamenii tulburători.» 
Ca nici un om să nu-i mai tulbure.

21. „în locaşul Tău îi vei pune la adăpost de împotrivirea 
limbilor” (v. 21). Dar, câtă vreme vor fi expuşi pe pământ 
limbilor înşelătoare care le spun: Cine ştie cuvântul vostru ? 
Cine a revenit de dincolo de mormânt ?, Tu îi vei pune la 
adăpostul credinţei faptelor omeneşti şi chinurilor vremelnice 
ale lui Hristos din această viaţă.

22. „Binecuvântat fie Domnul care a făcut să lumineze
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mila Lui în cetatea care mă înconjoară” (v. 22). Binecuvântat I 
fie Domnul, că, după cruda chinuire a prigonitorilor, a făcut I 
mila Lui să strălucească în lumea întreagă, şi tuturor popoarelor 
pământului.

23. „Iar eu am zis întru uimirea mea” (v. 23). Poporul reia I
cuvântul şi strigă: iar eu, întru uimirea mea, şi sub neînduplecata
sabie a păgâni lor, „iată că sunt aruncat departe de privirile 
Tale”. Că de aveai asupra mea ochiul Tău, nu m-ai fi lăsat 
acestor chinuri. „Şi ai auzit glasul rugăciunii mele când strigam 
către Tine”(v. 24). Atunci Tu, Doamne, ai făcut pace chinurilor, 
şi, pentru a arăta că Tu porţi grijă de mine, ai ascultat glasul 
rugăciunii mele, care cu strigăt mare se ridica sub povara 
durerilor mele.

24., Jubiţi pe Domnul, voi, sfinţii Lui” (v. 25). în contem
plarea a ceea ce vede, profetul cheamă iarăşi pe oameni să 
laude pe Dumnezeu. „Iubiţi pe Domnul, spune el, că Domnul 
adevărul caută." Şi dacă dreptul abia este mântuit, unde seva 
ascunde cel păcătos şi cel necredincios ?2 „M are va arăta 
dispreţul celor mândri.” Chinuri cumplite va avea pentru cei 
ce nu cedează convingerilor adevărului, reţinuţi fiind de un 
excesiv orgoliu.

25. „Imbărbătaţi-vă, întăriţi inimile voastre” (v. 26). Nu 
conteniţi să faceţi binele, să recoltaţi la vremea secerişului. 
„\bi, cei ce nădăjduiţi în Domnul.”Adică: nădăjduiţi în Domnul, 
voi care vă temeţi de El şi slujiţi Lui cu vrednicie.
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M  cCoiCea Comentariu Ca TsaCmuC 
aC XXX-Cea 

NăcCejcCea în Siristos

1. Să pătrundem, atât cât ne va fi posibil, tainele psalmului 
pe care tocmai l-am cântat, pentru a extrage din el un discurs 
care să se prezinte urechilor voastre spre a se întipări în inimile 
voastre, lată titlul: „Pentru sfârşit, psalm pentru David în extaz”. 
Ştim ce înseamnă „pentru sfârşit”, dacă II cunoaştem pe 
Hristos. Deoarece Apostolul a spus: „Hristos este sfârşitul 
Legii spre îndreptarea celor ce vor crede în El” (Rom 10,4), 
nu e sfârşitul care nimiceşte, ci sfârşitul ce desăvârşeşte; căci 
se foloseşte cuvântul sfârşit în două sensuri: sau când este 
vorba să exprimăm nimicirea a ceea ce era, sau atunci când 
trebuie să precizăm sfârşitul a ceea ce era început. „Pentru 
sfârşit”, deci, înseamnă pentru Hristos.

2. „Psalm pentru David în extaz.” Cuvântul grecesc extaz, 
pe cât îl putem traduce în latină, se spune într-un singur cuvânt 
emoţie [puternică]; iar emoţia sufletului se numeşte în mod 
obişnuit extaz. Prin emoţia sufletului însă, se pot înţelege două 
lucruri; sau o. frică puternică, sau trăirea celor cereşti care ne 
fac să uităm toate lucrurile pământeşti. Aşa a fost cu sfinţii 
cărora Dumnezeu le-a descoperit taine mult superioare lumi i 
pământeşti. Aşa a fost răpirea în duh, adică extazul, de care



ne spune Sfanţul Pa vel vorbind despre cl însuşi: „Dacă am 
ieşit din noi înşine este pentru Dumnezeu. Dacă devenim mai 
calmi, pentru noi; căci ne sileşte dragostea de Iisus Hristos" 
(2 Cor 5,13). Adică: de voiam să ne oprim în admiraţie şi sâ 
armonizăm faptele noastre numai cu cele ce ne sunt 
descoperite în răpirile noastre, nu am mai fi cu voi, ci întru 
cele cereşti, pentru voi având un oarecare dispreţ. Cum aţi 
putea voi, cu pas încet, să ne urmaţi în locaşurile cercşti şi 
duhovniceşti, dacă pe de o parte dragostea lui Iisus Hristos 
nu vă obliga, „El care din fire fiind Dumnezeu, n-a socotit 
răpire a se face egal lui Dumnezeu, ci s-a deşertat pe Sine, 
chip de rob luând” (Filipeni 2,6-7); dacă, pe de altă parte nu 
ne-am socoti a fi slujitorii voştri, şi, pentru a nu fi nemulţumitori 
spre Acela care ne-a ridicat pc noi la cele mai înalte daruri, 
departe de a dispreţui pc cei pc care El i-a dăruit mai puţin, 
noi trebuie, pentru mântuirea celor slabi, să ne pogorâm la 
nivelul celor ce nu pot contempla cele sublime împreună cu 
noi? „Dacă suntem deci răpiţi în duh, spune Apostolul, este 
pentru Dumnezeu.” Pentru că El vede ceea ce noi vedem în 
extaz, numai El ne descoperă tainele Sale. Cel ce ne vorbeşte 
în acest fel, ne mai spune că a fost înălţat până la al treilea cer 
şi a auzit cuvinte tainice, ce nu-i dat omului să Ic pronunţe. 
Atât de înaltă a fost răpirea sa în duh, că adaugă: „De a fost 
cu trup sau fără de trup, nu ştiu: Dumnezeu ştie” (II Cor 12,
2). Dacă în acest fel e răpirea, dacă aşa este extazul pc care 
ni-l redă titlul psalmului, trebuie să ne aştepăm la mari 
descoperiri de la acela care l-a cântat, a profetului adică, şi a 
Duhului Sfânt prin mijlocirea profetului.

3. Dacă aici extazul trebuie luat drept înfricoşare, textul 
psalmului nu ne va sta împotrivă prin această semnificaţie. Căci 
se pare că profetul vrea să vorbească de suferinţa ce se alătură
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fricii. Dar din partea cui această fiică? A lui Iisus Hristos oare? 
Fiindcă psalmul spune „pentru sfârşit”, şi prin sfârşit îl înţelegem 
pe Hristos. Frica aceasta ar fi ea oare frica noastră? O putem 
atribui lui Hristos în preajma patimilor, de vreme ce El a venit 
pentru a suferi; sc putea oare teme de ea văzând venind moartea 
pe care a venit să o caute? De ηύ era întru El decât un om, şi 
nicidecum un Dumnezeu, învierea Sa nu i-ar fi motiv dc 
bucurie mai mult decât moartea motiv de înfricoşare? Totuşi, 
cum a binevoit să ia fire de rob, şi prin aceasta să nc îmbrace 
pe noi întru El, iată că Cel ce nu a nesocotit a sc îmbrăca cu 
noi ca să ne preschimbe în El însuşi, va voi să ia şi limbajul 
nostru, ca noi să ne putem însuşi cuvintele Lui. Acesta este 
schimbul de nespus, minunata schimbare, dumnezeiasca 
transformare lucrată în lumea aceasta de către cerescul 
Neguţător. El vine să culeagă ocările, iar pc noi să ne umple 
de cinste; vine să se umple dc chinuri, şi nouă să ne dăruiască 
mântuirea; vine să treacă prin moarte, iar nouă să ne dea viată. 
In chiar clipa morţii, prin ceea ce ţinea de natura noastră, a 
fost cuprins de fiică, nu în El însuşi, ci în ceea ce este al nostru; 
căci zice într-o altă parte că sufletul Său era trist până la 
moarte1, iar noi eram atunci cu toţii întru El. Fără de El noi nu 
suntem nimic; întru El e Hristos şi noi împreună cu El. De ce? 
Pentru că, în integritatea Sa, Hristos cuprinde capul şi 
mădularele Sale. Capul este Mântuitorul, Cel ce a răscumpărat 
trupul şi care a urcat la ceruri; trupul este Biserica ce suferă 
pc pământ.

Dar dacă tnipul nu ţinea de cap prin legăturile dragostei, 
aşa încât capul şi trupul sâ nu alcătuiască decât un singur om, 
nu ar fi putut face acest reproş cunoscutului persecutor: „Saule, 
Saule de ce Mâ prigoneşti?” (Fapte 9,4). Deoarece El şedea
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atunci in ceruri, unde nici un om nu-L poate atinge; şi cum îl 
puteau supăra persecuţiile lui Saul împotriva creştinilor? Nu 
spune: de ce prigoneşti pe sfinţii Mei; ci: „De ce Mă 
prigoneşti?"; adicăpe Mine întru mădularele Mele. Capul striga 
pentru mădulare. Stăpânul preschimba mădularele în El însuşi, 
într-adevăr, limba vorbeşte în numele picioarelor. Când 
piciorul nostru e strivit în mulţime, limba imediat strigă: „calci 
pe mine”. Nu zice: „îmi striveşti piciorul”, ci se plânge că o 
striveşte când nimeni n-o atinge, căci nu este despărţită de 
piciorul care suferă. Putem deci într-un sens asemănător să 
numim fiica un extaz.

Ce voi mai adăuga, fraţilor? Dacă nici o teamă nu trebuia 
să-i neliniştească pe cei care vorsuferi. Domnul i-ar spune lui 
Pehu, vestindu-i chinurile care îl aşteaptă, cuvintele pe care 
noi tocmai le-am ascultat la sărbătoarea Apostolilor2: „Când 
erai mai tânăr, îţi puneai tu singur centura şi te duceai unde 
voiai, însă când vei fi bătrân, un altul te va încinge şi te va duce 
unde nu vei vrea”. Or, vorbea aşa, spune Evanghelistul, arătând 
în ce fel trebuia să moară '. Dacă Sfântul Apostol Petru deci, 
om atât de desăvârşit, mergea împotriva voinţei lui acolo unde 
nu voia să meargă, a murit împotriva voinţei lui, a primit însă 
cununa muceniciei, ce este uimitor, dacă chinurile drepţilor şi 
chiar ale sfinţilor nu sunt scutite de orice frică? Frica ne vine 
din neputinţa omenească, însă nădejdea, din făgăduinţa 
dumnezeiască. Frica ta, o, omule, vine de la tine, nădejdea 
însă este un dar ce vine de la Dumnezeu. E bine ca frica să te 
facă să te cunoşti pe tine însuţi, pentru ca la mântuirea fa să 
dai slavă Ziditorului tău. Omul să tremure, deoarece e slab,

’ Acest amănunt ne indică faptul că acest comentariu a fost predicat 
puţin după sărbătoarea Sfinţilor Apostoli, nu se ştie însă şi anul. 
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fiica însă nu înseamnă un abandon al milostivirii divine. Pentru 
frică începe profetul nostru psalmul strigând: „întru Tine, 
Doamne, mi-am pus nădejdea mea, şi nu voi fi ruşinat” (v. 1). 
Vedeţi, se teme şi nădăjduieşte; îi vedeţi frica, nu este fără 
nădejde. Tulburarea pe care câteodată inima noastră o simte, 
nu depărtează de la noi orice mângâiere divină.

4. Hristos este deci Acela care voibeşte aici prin Profetul 
Său; da, îndrăznesc să spun, Hristos este. El va spune pe 
parcursul psalmului lucruri ce par să se potrivească prea puţin 
lui Hristos, Stăpânului nostru prin excelenţă şi mai ales 
Cuvântului ce dintru început era Dumnezeu şi în Dumnezeu; 
încă şi mai des vor fi cuvinte ce vor părea în dezacord cu Cel 
ce a luat fire de rob şi care a luat-o în pântecele unei Fecioare: 
şi totuşi Hristos va vorbi, căci Hristos se află în mădularele 
Sale. Şi e bine ca voi să înţelegeţi că trupul şi capul nu alcătuiesc 
decât un singur Hristos, El însuşi ne spune vorbind despre 
căsătorie: „Vor fi doi într-un singur trap; nu vor mai fi doi, ci 
un singur trup ”. Dar vorbeşte cumva de orice unire? Ascultaţi 
pe Sfântul Apostol Pavel: „Vor fi doi într-acelaşi trup”, s-a 
zis. „Taina aceasta mare este; eu spun: în Hristos şi în Biserică 
” (Mt 19,5-6). Precum capul şi trupul, aşa soţul şi soţia, vor 
fi doi şi nu vor mai alcătui decât o singură persoană. Iarăşi 
această unitate de persoane, unitate pe care ne-o arată profetul 
Isaia, căci, profeţind Hristos prin gura lui, spunea: „Cu cunună 
m-a împodobit ca pe un tânăr mire, rochia miresei mi-a dăruit-o 
” (Is 61,10). El este Acela ce se dă în acelaşi timp drept Mire 
şi Mireasă; or, de ce să se numească mire şi mireasă, dacă nu 
pentru că ei vor fi doi în acelaşi trup? Şi dacă cei doi nu au 
decât acelaşi trup, de ce nu ar avea şi un singur glas?

Iisus Hristos vorbeşte deci, deoarece Biserica vorbeşte 
în Iisus Hristos şi Iisus Hristos în Biserică; deoarece trupul



ţine de cap şi capul de trup. Ascultaţi pe Apostolul care ne 
lămureşte mai clar taina: „Aşa cum trupul nostru, care este 
unul, are totuşi mai multe mădulare, şi cum toate aceste 
mădulare ale trupului, deşi numeroase, nu sunt decât un singur 
trup, aşa este şi cu Hristos" (I Cor 12,12). Vorbind despre I 
mădularele lui Hristos, sau despre credincioşi, el nu spune: in I 
acest fel este cu mădularele lui Hristos, ci dă numele lui Hristos I 
tuturor celor pe care le-a enumerat. Cum trupul este unul singur I 
şi are totuşi mai multe mădulare, toate mădularele trupul ui însă, I 
cu toate că sunt numeroase, nu alcătuiesc decât un singur şi 
acelaşi trup: aşa Hristos este multiplu întru mădularele Sale, 
unic în trupul Său. Suntem deci cu toţii împreună în Iisus Hristos 
capul nostru, şi fără de acest cap nu avem nici o valoare. De 
ce? Uniţi capului nostru, noi suntem viţa; dar despărţiţi de 
cap, ceea ce lui Dumnezeu nu-I place, nu suntem decât nişte 
mlădiţe tăiate, fără de nici un folos vierilor şi destinate numai 
focului. Mai spune El în Evanghelie: „Eu sunt viţa, iar voi sunteţi 
mlădiţele, Tatăl Meu e lucrătorul viei”; şi iarăşi: „Fără de Mine 
nu puteţi face nimic” (In 15,5). Doamne, de nu putem fară Tine 
face nimic, toate le putem cu Tine. Căci tot ceea ce El face prin 
noi, nouă ni se pare că le facem. El poate multe, toate le poate 
fară noi, iar noi, nimic fără El.

5. Deci, fraţilor, că luăm extazul ca frică sau ca răpire în 
duh, toate cuvintele psalmului se potrivesc lui Hristos. Să-l 
cântăm deci în Trupul lui Hristos, să-l cântăm cu toţii ca nefiind 
decât un singur om, pentru că toţi alcătuim în El uni tatea, şi să 
spunem: „IntruTine, Doamne, eu mi-am pus nădejdea, şi în 
veac nu mă voi ruşina”. Mă tem mai curând de ruşinea ce 
durează veşnic; există o ruşine trecătoare ce e folositoare, atunci 
când sufletul se tulbură la vederea păcatelor lui, când acestea îl 
îngrozesc, când groaza îl face să roşească de ruşine, iar ruşinea



îl duce spre îndreptare. De aceea a zis Sfântul Pavel: „Ce 
mărire vei avea atunci din neorânduielile ce astăzi te fac să 
roşeşti?” (Rom  6,21). Anume: credincioşii se ruşinează, nu 
de bunătăţile de acum, ci de păcatele trecute. Departe de noi, 
creştinilor, de a ne teme de ruşinea aceasta; şi chiar dacă nu o 
avem aici, o vom  avea în  veşnicie. Şi această veşnică ruşine 
atunci va veni când se va împlini profeţia: „împotriva lor se 
vor ridica fărădelegile lor pentru a-i osândi” (înţ 4,20). Şi 
când îi vor acuza nedreptăţile lor, turma celor lepădaţi va fi 
aruncată de-a stânga, ca şi caprele separate de oi, şi vor auzi: 
„Mergeţi în focul cel veşnic pregătit diavolului şi îngerilor lui”. 
Pentru ce, se vor întreba ei? „Că Mi-a fost foame şi nu Mi-aţi 
dat să mănânc”  (M t 25 ,41). Dispreţuiau, pe pământ, să dea 
o bucată de pâine lui Hristos Căruia îi era foame, să-I dea să 
bea când Ii e ra  sete, să-L acopere când era gol; dispreţuiau 
să prim ească pe cel străin, să cerceteze pe cel bolnav; ei 
lepădau acestea, iar atunci când vor auzi aceste reproşuri, 
vor fi acoperiţi de ruşine, iar ruşinea le va fi veşnică. De acestea 
se tem ecel ce vorbeşte aici cu frică sau întru răpirea duhului 
şi care strigă: „Intru Tine mi-am pus nădejdea mea. Doamne, 
şi în veac nu m ă voi ruşina” .

6. „Izbăveşte-m ă, întru dreptatea Ta, şi mă mântuieşte” 
(v. 1). D e nu te uiţi decât la dreptatea mea, mă vei osândi. 
„Dar izbăveşte-mă întru dreptatea Ta.” Există o dreptate a lui 
Dumnezeu, ce devine şi dreptatea noastră, prin darul pe care 
Dumnezeu ni-1 face. Dar ea e numită dreptate a lui Dumnezeu, 
de team ă ca om ul să nu  aj ungă să creadă că dreptatea aceasta 
o are prin  el însuşi. C ăci, iată cuvintele Sfântului Pavel: 
„Credinţa e socotită dreptate, în cel ce crede în Acela care 
îndreptează pe păcătos” (Rom  4,5). Ce înseamnă a îndrepta 
pe păcătos? A-I face drept din păcătos ce era. Or, iudeii au



crezut că pot împlini dreptatea prin propriile lorputerişi s-au 
izbit de piatra de poticnire şi scandal4, ş i nu au cunoscut darul 
lui Hristos. Au primit Legea care i-au făcut vinovaţi, dar nu i-a 
izbăvit de greşelile lor. Ce spune acelaşi Apostol referitor la 
aceasta? „Le mărturisesc că au râvnă pentru Dumnezeu, dar 
nu după cunoştinţă” (Rom 10,2). Ce înseamnă că zel ul evreilor 
nu este după cunoştinţă? Ascultă, de ce nu este după cunoştină 
„Căci nu cunosc dreptatea lui Dumenzeu ci, şi se silesc să-şi 
statornicească propria lor drepate, nu s-au supus dreptăţii Iui 
Dumnezeu” (Rom 10,3). Dacă deci râvna lor nu este după 
ştiinţă, pentru că nesocotesc dreptatea ce vine de la Dumnezeu, 
şi silindu-se să-şi statornicească propria lor dreptate, ca şi 
cum ar putea deveni drepţi prin ei înşişi, de atunci n-au mai 
cunoscut darul lui Dumnezeu şi n-au voit mântuirea în dar.

Cine este deci mântuit în dar? Acela în care Mântuitorul 
nu află nimic de încununat, ci doar de osândit, nimic care să 
merite darul, tot ceea ce este vrednic chinului. Dacă El lucrează 
întru rigoarea Legii pe care a pus-o, trebuie să osândească 
pe cel păcătos. Dar, după legea aceasta, cine l-ar izbăvi? 
Pentru că află păcate în toţii oamenii. Numai El e fără de păcat, 
care ne găseşte pe toţi păcătoşi. Iată ce spune Apostolul: „Toţi 
au păcătuit şi toţi au trebuinţă de slava lui Dumnezeu” (Rom
3, 23). Ce vrea să zică prin, „au trebuinţă de slava lui 
Dumnezeu”? Ai nevoie să fi i izbăvit de Dumnezeu, iar nu de 
către tine. Neputincios în a te mântui tu însuţi, ai nevoie de un 
izbăvitor. Pentru ce să te mai lauzi? La ce să te mândreşti din 
Lege şi dreptate? Nu vezi, în tine însuţi, ce se slujeşte de tine 
pentru a te înfrunta? Nu auzi pe măritul atlet măiturisindu-şi 
slăbiciunea şi cerând ajutor în luptă? Nu asculţi pe atletul 
Domnului care, în lupta lui, cere sprijin de la Acela ce conduce

4Rom H ,32 ' ·
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în luptă? Căci, atunci când te lupţi, Dumnezeu nu aşteaptă 
ieşirea ta din luptă precum acela care ar conduce jocurile, 
dacă te lupţi în amfiteatru. El îţi va putea da premii, dacă eşti 
tu învingătorul, dar nu te poate sprijini în pericol. Nu aşa te 
priveşte Dumnezeu. Vezi deci cu atenţie pe cel ce zice: „După 
omul interior, mă bucur de legea lui Dumnezeu, dar în 
mădularele mele simt o altă lege ce luptă împotriva legii duhului 
şi mă ţine prizonier sub legea păcatului ce se află în mădularele 
mele. Nefericit om ce sunt, cine mă va izbăvi pe mine de acest 
trup al morţii? Harul lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul 
nostru” (Rom 7,22-25). Pentru ce oare este dar? Pentru că 
e dat gratuit. Cum este dat gratuit? Pentru că nu i-au precedat 
meritele, iar bunătatea lui Dumnezeu te-a întâmpinat. A Lui 
este deci mărirea mântuirii noastre! Toţi au păcătuit, şi toţi au 
trebuinţă de slava lui Dumnezeu. Intru Tine, Doamne, mi-am 
pus nădejdea mea”, iar nu în mine însumi: „în veac nu mă voi 
ruşina”; că nădăjduiasc în Cel ce nu ruşinează aşteptarea 
noastră. „Izbăveşte-mă întru dreptatea ta şi mă mântuieşte.” 
Deoarece în mine nu afli nici o dreptate, izbăveşte-mă prin 
dreptatea Ta; anume, să fiu mântuit prin aceeaşi cauză care 
mă îndreptează, care din păcătos mă aduce la credinţă, din 
rău mă face drept, din orb mă aduce la lumină, mă ridică din 
căderile mele şi schimbă întru bucurie lacrimile mele. Iată ce 
mă izbăveşte, iar nu eu însumi. „Mântuieşte-mă întru dreptatea 
Ta, şi mă izbăveşte. ”

7. „Pleacă urechea Ta spre mine” (v. 2). Aceasta a făcut 
Domnul când a trimis pe Hristosul Său. Ne-a trimis pe Acela 
ce a aplecat capul să scrie cu degetul pe pământ, când i s-a 
adus înainte femeia cea desfrânată să o osândească5. El dar 
s-a pogorât pe pământ, sau mai curând Dumnezeu s-a coborât
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până ia om, căruia i-a fost spus: „Pământ eşti, şi în pământ te 
vei întoarce” (Fc 3, 18). Nu în mod trupesc îşi pleacă 
Dumnezeu urechea Lui spre noi şi nu este circumscris în 
membrele unui trup. Departe de cugetele noastre orice 
închipuire omenească, Dumnezeu este adevărul. Adevărul nu 
are formă colţuroasă, sau sferică, sau lunguiaţă. E prezent 
peste tot acolo unde ochii inimii se deschid pentru a-L privi. 
Or, Dumnezeu îşi înclină urechea Lui spre noi când coboară 
mila Sa asupra noastră. Dar există oare vreun act de milostivire 
mai mare ca acela de a-L dărui pe Fiul Său Cel Unic, nu 
pentru a trăi cu noi, ci ca să moară pentru noi? „Pleacă, 
Doamne, urechea Ta spre mine.”

8. „Grăbeşte de mă mântuieşte” (v. 2). Dumnezeu deja l-a 
auzit când a zis: „Grăbeşte”. Cuvântul acesta trebuie să ne 
facă să înţelegem că tot ceea ce ni se pare lung în timp nu e 
decât o clipită. Nu este lungă o durată de timp, dacă trebuie 
să ia sfârşit. De la Adam până în zilele noastre, timpul s-a 
scurs; cu siguranţă nu mult timp va mai rămâne. Dacă trăia 
încă Adam, ca să moară acum, la ce i-ar fi folosit să mai trăiască 
încă, şi să fi trăit atât? Pentru ce deci această grabă? Pentru 
că timpul zboară, şi ce vi se pare lung, este scurt înaintea lui 
Dumnezeu. Profetul a înţeles rapiditatea aceasta în extazul său, 
şi a strigat: „Grăbeşte de mă ajută. Fii mie Dumnezeu apărător, 
fii scăparea mea şi mă mântuieşte” (v. 2). Fii mie casă de 
scăpare, Dumnezeu sprijinitor, loc de apărare. Adesea mă 
aflu în pericol, caut să fug; dar unde? In ce casă de scăpare 
voi fi sigur? în ce munte? Care peşteră? Ce curte întărită? Pe 
care meterez? Care cetate mă va adăposti pe mine? Ce ziduri 
mă vor putea înconjura? Oriunde merg, mă regăsesc.

O, omule! Te poate scăpa fuga de la tot ceea ce vei voi, 
numai de conştiinţa ta nu. Intră în casa ta să te odihneşti pe
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patul tău, intră în inima ta, nici un adăpost nu vei afla împotriva 
stăruinţelor conştiinţei tale, a remuşcărilor păcatelor tale. Dar 
profetul strigă: grăbeşte de mă ajută, izbăveşte-mă întru 
dreptatea Ta, ca să-mi ierţi păcatele mele şi să statorniceşti 
dreptatea Ta întru mine. Scăpare îmi vei fi mie, întru Tine eu 
vreau să mă adăpostesc. Căci unde oare mă pot duce să  fug 
de la Tine? Dumnezeu, întru mânia Lui, te urmează; unde să-ţi 
afli scăpare? Ascultă ce spune într-o altă parte profetul ce se 
teme de mânie: „Unde mă voi duce dinaintea duhului Tău? 
încotro să fug dinaintea feţei Tale? De mă urc în cer. Tu acolo 
eşti; de cobor în iad, de faţă eşti” (Ps 38,7-8). Mă pot duce 
oriunde, Te întâlnesc pe Tine. De Te-ai mâniat pe mine, Te 
voi găsi să mă pedepseşti şi să mă sprijineşti, dacă eşti partea 
mea. Toată puterea mea este deci sâ fug la Tine, iar nu departe 
de Tine. Ca să scapi unui stăpân căruia îi eşti sclav, cauţi refugiu 
acolo unde el nu mai e stăpân. Să scapi Domnului, caută în 
Domnul adăpost, căci lui Dumnezeu nu-i poţi scăpa. El este 
pretutindenea prezent, toate sunt descoperite ochilor Celui 
Atotputernic. Tu, Doamne, vei fi scăparea mea, spune profetul.

Dacă însă nu sunt tămăduit, cum să fug? Vindecă-mă, 
deci, şi voi alerga la Tine. Că, de nu mă vindeci Tu, eu nu pot 
merge, cum dar să fug? încotro se poate duce, unde ar putea 
fugi omul acesta, lăsat pe jumătate mort în drumul mare, 
acoperit de tâlhari cu răni şi care nu poate merge? Omul 
nebăgat în seamă de preotul care trece pe lângă el, abandonat 
de levitul ce îl ocoleşte şi miluit de samariteanul ce tocmai 
trecea6, sau mai curând de Domnul Cel ce are milă de neamul 
omenesc. Samaritean înseamnă păzitor. Dar cine ne va păzi 
pe noi, dacă Domnul ne lasă? Drept este că în cuvintele de 
ocară ale iudeilor către Iisus Hristos: „Nu avem oare dreptate
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să zicem că eşti samaritean şi stăpânit de diavol?” (In 8,48), 
Domnul respinge o insultă şi o primeşte pe cealaltă: „Eu nu 
sunt, spune El, stăpânit de diavol”. Nu spune: nu sunt 
samaritean, voind să ne facă să înţelegem că El este păzitorul 
nostru. El l-a miluit deci pe nefericitul acesta, s-a apropiat, i-a 
legat rănile, l-a dus la o casă de oaspeţi, săvârşind pentru el o 
datorie de milostenie; omul acesta poate deja să meargă şi 
chiar să fiigă. Dar unde să fugă, de nu la Domnul ce l-a ales în 
adăpostul Său.

9. „Tu eşti puterea şi scăparea mea, şi pentru numele Tău, 
povăţuitorul şi hrana mea vei fi” (v. 3). Nu pentru vrednicia 
mea, „ci pentru numele Tău”; să strălucească slava Ta, iar nu 
vrednicia mea. „Povăţuitorul meu vei fi”, să nu mă rătăcesc 
departe de Tine. „Şi hrana mea” ca să ajung sufucient de tare 
pentru a lua mâncarea îngerilor. Fiindcă Cel ce ne-a făgăduit 
mâncarea cea cerească, aici pe pământ, în blândeţea Lui de 
mamă, ne dă lapte. Cum cea care hrăneşte copilul trece prin 
propriul ei trup mâncarea pe care copilul prea mic nu o poate 
lua încă, şi i-o dă împreună cu laptele ei (căci copilul nu primeşte 
de la mama lui, şi cu ajutorul trupului, decât mâncarea ce i-ar 
fi pusă pe masă), tot aşa Domnul, ca să treacă în noi 
înţelepciunea Sa ca pe un lapte divin, ni se arată îmbrăcat în 
trup omenesc. Trupul lui Iisus Hristos, deci, zice aici: „T\i vei fi 
hrana mea”.

10. „De cursa care mi-au întins-o mie în ascuns, Tu mi 
vei izbăvi” (v. 4). Aici încep să se ivească Patimile. „Mă vei 
izbăvi de cursa ce mi-au întins-o în ascuns.” Nu numai Patimile 
pe care Domnul Iisus a trebuit să le sufere, ci şi cursele 
demonului întinse până la sfârşitul lumii; şi, nenorocire celui ce 
se lasă prins în aceste curse, şi tot omul cade în ele, de nu îşi 
pune in Dumnezeu nădejdea lui, de nu zice: „întru Tine
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nădăjduiesc, Dumnezeul meu, şi nu voi cădea în ruşine veşnică: 
mântuieşte-mă întru dreptatea Ta şi mă izbăveşte” (v. 1). E 
întinsă capcana vrăjmaşului, este pregătită. A pus in ea păcatul 
şi fiica: păcatul să ne înlănţu iască, fiica să ne zdrobească şi să 
ne fure. Dar tu, închide păcatului uşa poftelor, fricii, uşa 
timidităţii, şi vei scăpa curselor. Cel care este capul tău. Acela 
te-a învăţat cum să lupţi, El, care a voit, pentru a te învăţa pe 
tine, să fie supus ispitelor. Prin poftă a fost ispitit mai întâi, 
căci diavolul încerca să-I deschidă poarta dorinţelor, când îi 
zicea: „Porunceşte acestor pietre să devină pâini. Închină-Te 
mie şi îţi voi da toate împărăţiile. Aruncă-Te jos, căci scris 
este, a poruncit îngerilor Lui să te ia pe mâini, să nu-ti loveşti 
de piatră piciorul Tău” (Mt 4,3-9). Toate atracţiile acestea 
sunt momeli ale poftei. Dar, când a văzut închizându-se uşile 
poftei în Acela ce îndura pentru noi să fie ispitit, a încercat uşa 
fricii şi a pus la cale Patimile. Acestea ne spune Evanghelistul: 
„După ce a terminat toate ispitele lui, diavolul s-a depărtat de 
El până la o vreme” (Lc 4,13). Ce vrea să zică: până la o 
vreme? Că trebuia să vină din nou apoi şi să-şi pună puterile 
de partea fricii, de vreme ce a eşuat de partea poftelor. Trupul 
lui Hristos deci, va fi ispitit până la sfârşit.

Fraţilor, atunci când se dădea împotriva creştinilor nu ştiu 
care lege de prigoană, trupul lui Hristos, întreg trupul Lui era 
lovit; iată pentru ce cuvântul Psalmistului: „Ca pe o grămadă 
de nisip m-au împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit” (Ps 
117,3). Dar când s-au sfârşit toate răutăţile ce loveau întregul 
trup al Bisericii, ca să o împingă să cadă, ispitirea devine 
parţială. E încercat trupul lui Hristos; dacă nu suferă într-o 
Biserică, suferă în cealaltă. Nu mai are să-i mai fie frică de 
furia unui împărat, ci suferă ocările unui popor rău. Câte 
stricăciuni îi provoacă poporul acesta! Câte răutăţi nu îndură



din partea acestor creştini, a celor prinşi în plasa diavolului, şj 
care se înmulţesc atâta, că scufundă corăbiile ca la pescuitul 
Mântuitorului de dinaintea patimilor Lui !7 Nu-i lipsesc de atunci 
încercările. Să nu spună nimeni: nu mai e vremea prigoanelor. 
Cei ce vorbeşte aşa îşi promite pacea: şi oricine îşi promite 
pacea, este surprins în siguranţa lui.

întreg trupul lui Iisus Hristos deci să strige: „Tu mă vei 
izbăvi de cursele pe care în ascuns mi le-au întins”; că Stăpânul 
nostru a fost izbăvit de cursa pe carc în ascuns o întindeau cei 
pe care Evanghelia nu demult ni-i vestea că vor spune într-o 
zi: „Vedeţi pe moştenitorul, veniţi, să-l omoram, iar noi să avehi 
moştenirea”, şi care au pronunţat osânda, când El i-a întrebat: 
„Cum va pedepsi stăpânul pe aceste slugi netrebnice? Pe cei 
răi cu rău îi va pierde, au răspuns, iar via o va da altor lucrători. 
Ce!, zice Mântuitorul, nu aţi citit şi voi la fel: piatra pe care au 
aruncat-o ziditorii a ajuns în capul unghiului?” (Mt 21,38,42) 
Ne lămureşte în acest fel că „a arunca piatra, pentru cei ce 
zideau” însemna „a izgoni pe moştenitor din vie şi a-l omori”, 
El, deci, a fost izbăvit. Este în cer Capul nostru; este liber. Să 
ne alipim Lui prin dragoste, să-I fim mai strâns uniţi prin 
nemurire şi să spunem cu toţii: „Tu mă vei izbăvi dc cursele ce 
mi-au întins în taină, că Tu eşti apărătorul meu" (v. 4).

11. Să ascultăm dar cuvintele rostite de Domnul pe cruce: 
„în mâinile Tale îmi dau duhul Meu” (v. 5). Când vedem în 
Evanghelie că Iisus Hristos repetă cuvintele acestui psalm, nu 
ne mai îndoim că El vorbeşte aici. Citeşti în Evanghelie că Hristos 
a spus: „In mâinile Tale îmi dau duhul Meu; şi plecându-şi capul, 
şi-a dat duhul” (Lc 23,46). Repetând aceste cuvinte, scopul 
Lui a fost să te înveţe pe tine că El este Cel ce vorbeşte în 
psalmul acesta. Pe El deci trebuie să-L cauţi; aminteşte-ţi că

7Lc5,7
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El a voit ca noi să-L căutăm şi în celălalt psalm, pentru ajutorul 
de dimineaţă:, Au străpuns mâinile şi picioarele Mele: au numărat 
oasele Mele, M-au privit şi s-au uitat la Mine, hainele Mele şi- 
au împărţit, au tras la sorţi cămaşa Mea” (Ps 21,18-20). Şi, ca 
sâ te înveţe că întru El toate acestea s-au împlinit, a rostit 
începutul psalmului: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru 
ce M-ai părăsit?” (Ps 21,1) Şi totuşi, în numele mădularelor 
Sale El vorbea în acest fel, pentru că niciodată Tatăl nu şi-a 
abandonat Fiul Cel Unic. „M-ai răscumpărat, Doamne, 
Dumnezeul adevărului.”Tueşti Dumnezeul adevărului, căTu 
împlineşti făgăduinţa ce ai făcut-o şi nici o promisiune a Ta nu e 
deşartă.

12. „Urăşti pe cei ce se alipesc deşertăciunii în zadar” (v. 
6). Cine se alătură deşertăciunii? Cel ce moare prin frica de 
moarte. Frica de moarte îl face să mintă, şi moare chiar înainte 
de a muri, el care nu minţea decât ca să trăiască. Tu minţi 
pentru a nu muri, şi ai atunci şi minciuna şi moartea: vrând să 
scapi de o moarte pe care o poţi amâna pentru puţin, dar nu 
să o eviţi, tu rişti o îndoită moarte, a sufletului, iar apoi cea a 
trupului. De unde nenorocirea, dacă nu din ataşamentul tău la 
aceste deşertăciuni? Că tu găseşti desfătare în ziua care trece, 
în timpul ce zboară, din care nimic nu poţi opri, care, 
dimpotrivă, te ia cu el. „Urăşti pe cei ce se alipesc deşertăciunii 
în zadar.” Iar eu, care nu iubesc deşertăciunea, nădejdea mea
o pun în Domnul. Tu nădăjduieşti în banii tăi, înseamnă să te 
ataşezi deşertăciunii; nădăjduieşti în onoruri, în mărirea 
omenească, înseamnă să te alipeşti deşertăciunii; nădăjduieşti 
într-un prieten puternic, înseamnă să te alipeşti deşertăciunii. 
Când tu ţi-ai pus nădejdea ta în toate acestea; sau le laşi prin 
moarte, sau, dacă trăieşti, toate vor pieri, iar speranţa ta este 
înşelată. Despre această vanitate spune lsaia profetul: „Tot



trupul nu este decât o iarbă, şi toată slava lui nu-i decât o 
floare de câmp; floarea trece şi iarba se usucă, dar cuvântul 
Domnului rămâne în veac” (Is 40,6). Dar eu, departe de a 
urma celor ce nădăjduiesc în deşertăciuni, se alipesc vanităţii 
in Dumnezeu mi-am pus nădejdea mea, care nu-I deşert.

13. „In mila Ta mă voi bucura şi voi birui”, nu întru 
dreptatea mea. „Că spre smerenia mea ai privit, din nevoi ai 
mântuit sufletul meu şi nu m-ai dat în mâinile vrăjmaşilor mei” 
(v. 7-8). Care sunt nevoile din care vrem să fie sufletul nostru 
izbăvit? Cine va putea să le enumere? Cine va spune cât de 
mari sunt? Mai ales cine ne va zice cât sunt de evitat, de temut? 
O primă durere, şi chin crud printre oameni, să nu poţi cunoaşte 
mima aproapelui, să te îndoieşti aproape mereu de sentimentele 
unui prieten credincios, şi să ai permanent o bună părere 
despre un prieten infidel. O necesitate de plâns! Ce să faci să 
vezi inimile? Cu ce ochi le vei vedea, om slab şi neputincios? 
Ce faci astăzi să vezi inima fratelui tău? N-ai nimic de făcut 
încă o şi mai mare neputinţă: nu ştii ce va fi mâine inima ta.

Ce voi mai zice de celelalte neputinţe ale firii noastre? 
Noi trebuie să murim, şi nimeni nu vrea să moară. Nimeni nu 
voieşte ceea ce trebuie să i se întâmple cu forţa sau de 
bunăvoie. O condiţie deplorabilă, să respingi ceea ce nu ai 
putea evita. Că, de puteam, niciodată nu consimţeam să 
murim: am dori să devenim ca îngerii, dar printr-o oarecare 
schimbare, iar nu trecând prin moarte, cum zice Apostolul: 
„O altă casă ne va dărui Dumnezeu. O casă ce nu va fi făcută 
de mână de om, o casă veşnică în Ceruri. De aceea suspinăm, 
dorind să fim îmbrăcaţi de slava acestei case cereşti ca şi de 
un al doilea veşmânt. Dacă totuşi suntem aflaţi îmbrăcaţi, iar 
nu goi. Câtă vreme suntem în trupul acesta ca într-un cort, 
suspinăm sub greutatea lui, căci ne dorim, nu să fim despuiaţi,

I



ci îmbrăcaţi pe deasupra; aşa încât, ceea ce e muritor, sâ fie 
înghiţit de viaţă” (Π Cor 5,1 -4). Vrem să ajungem in împărăţia 
lui Dumnezeu, nu însă pe calea morţii; şi totuşi necesitatea ne 
spune: vei veni acolo. Nu vrei să vii acolo, o, om slab, iar 
Dumnezeu pe acolo a venit la tine.

Ce dură necesitate, să biruim dorinţele noastre cele vechi, 
obişnuinţele noastre îmbătrânite! Să biruieşti o obişnuinţă este 
o luptă dureroasă, tu o ştii. Vezi bine că faptele tale sunt rele, 
dezgustătoare, nefericitule, şi totuşi te-ncăpăţânczi: ce-ai făcut 
ieri, vei face şi mâine. De nu-ţi plac cuvintele mele aici, cât 
trebuie să te apese propriul tău cuget! Şi totuşi vei mai cădea 
încă. De unde antrenamentul acesta? Cine-I poate reduce până 
intr-atât? Se află în mădularele tale o lege împotriva legii minţii 
tale? Atunci strigă: „Nenorocit om ce sunt! Cine mă va izbăvi 
pe mine de acest trup al morţii? Harul lui Dumnezeu, prin 
Iisus Hristos Domnul nostru” (Rom 7,23). Şi se va împlini 
atunci întru tine ceea ce nu demult spuneai: „Iar eu mi-am pus 
nădejdea mea în Domnul; întru mila Ta mă voi bucura şi voi 
birui, că ai privit la smerenia mea şi ai izbăvit sufletul meu din 
robia vieţii acesteia”. Cum a fost sufletul tău izbăvitde această 
robie, dacă nu deoarece Dumnezeu a privit întru umilinţă 
asupra ta? Dacă tu nu erai smerit, El nu te-ar fi auzit scoţând 
din robie viaţa ta. Se smerea pe sine cel ce zicea: „Nenorocit 
om ce sunt! Cine mă va slobozi pe mine de acest trup al 
morţii?” Dar nu se umileau cei ce, „necunoscând dreptatea lui 
Dumnezeu şi voind să-şi statornicească propria lor dreptate, 
nu s-au supus dreptăţii lui Dumnezeu” (Rom 10,3).

14. „Nu m-ai lăsat în mâinile vrăjmaşilor mei” (v. 8): nu a 
vecinului tău, nici a colegului tău, nici a tovarăşului de arme pe 
care l-ai rănit, nici a vreunuia din oraşul tău pe care poate tu l-ai 
jignit prin ocări. Suntem obligaţi să ne rugăm pentru toţi aceştia.
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Oar avem un alt vrăjmaş care c diavolul, şarpele cel de demult. I 
Vom scăpa cu toţii puterii sale prin moarte, dacă moartea I 
noastră este sfântă. Oricine moare în păcat e lepădat prin I 
moartea aceasta în mâinile diavolului, ca să fie împreună cu el I 
osândit chinului fără de sfârşit. Domnul Dumnezeul nostru deci, | 
ne scapă pe noi strâmtorări lor vrăjmaşului; şi duşmanul acesta I 
prin poftele noastre vrea să ne prindă. Or, poftele noastre, 
atunci când cresc să ne robească, se numesc trebuinţe. 0  
dată ce Domnul va fi izbăvit sufletul nostru de necesităţile 
acestea, ce putinţă va mai avea demonul asupra noastră, ca 
să ne înrobească cu puterea lui?

15. „în cale largă ai întărit paşii mei” (v. 8). Sigur, calea 
este strâmtă"; îngustă pentru sufletul robit, dar largă pentru 
dragoste; dragostea face larg ceea ce este prea strâmt. „Ai 
întărit paşii mei, spune el, în calea cea largă”, de teamă ca 
picioarele mele, prea strâmtoratc, să nu ajungă să se împiedice, 
şi prin aceasta să-mi provoace căderea. Ce vrea să zică: „în 
loc larg ai pus picioarele mele”? Mi-ai arătat uşoare faptele 
dreptăţii, atât de dureroase altădată; acesta este sensul 
cuvintelor: „In loc larg ai pus picioarele mele”.

16. „Miluieşte -mă, Dumnezeule, că necăjit sunt; mânia 
Ta a tulburat ochii mei, sufletul şi inima mea; a slăbit viaţa mea 
în suferinţă, şi întru suspine anii mei.” (v. 9) Vă ajunge frăţiilor 
voastre, iubiţilor; cu ajutorul lui Dumnezeu, într-o altă dată, 
voi sfârşi restul datoriei mele, ca să termin psalmul înainte de 
plecarea mea.

* Mt 7, 14



M  treiCea Comentariu CaTsaCmuC 
aC XXX-Cea 

Suspine Ce 'Bisericii

1. Să ne întoarcem atenţia noastră, fraţilor, spre continuarea 
psalmului, şi să luăm seama la persoana profetului. Căci, dacă 
înţelegem că ne aflăm în vremea necazului, vom avea bucurie 
în ziua răsplătirii. V-am făcut să băgaţi de seamă, fraţilor, 
expunându-vă primele versete ale psalmului nostru, că Iisus 
Hristos este Cel ce vorbeşte; nu v-am ascuns că Hristos 
trebuie aici să se spună despre Cap şi despre mădulare; şi mi 
se pare că mărturiile Scripturii pe care le-am citat stabileau, 
cu o ultimă evidenţă şi în modul de a nu lăsa îndoială, că Hristos 
se înţelege despre Cap şi trup, despre Mire şi Mireasă, despre 
Fiul lui Dumnezeu şi Biserică, despre Fiul lui Dumnezeu ce s-a 
făcut om pentru noi, ca să ridice pe fiii oamenilor la calitatea 
de fii ai lui Dumnezeu; pentru ca, printr-o taină de nedescris, 
să fie doi într-un singur trup, aşa cum doi sunt în acelaşi glas la 
profeţi. Psalmistul a mulţumit deci lui Dumnezeu cu cuvintele: 
„Cu bunăvoinţă ai privit Ia smerenia mea; ai scos sufletul meu 
din robie, nu m-ai lăsat în mâinile vrăjmaşului meu, şi întru lărgime 
ai pus picioarele mele” (v. 7-8). Acestea sunt faptele de 
mulţumire ale omului izbăvit din necaz, ale tuturor mădularelor 
lui Hristos scăpate din chin şi robie. „Miluieşte-mă, Doamne,



iarăşi strigă, că sunt necăjit.” Dacă e necăjit, e Ia strâmtorare; 
cum spunea atunci: „întru lărgime ai pus picioarele mele”? 
Cum sunt picioarele lui la lărgime, dacă mai este încă în necaz? 
Doar dacă e un singur glas, aşa cum nu vorbeşte decât un 
singur trup; darea unele mădulare să fie întru lărgime, iar altele 
la strâmtorare, înseamnă oare că multe vor găsi uşoare faptele 
dreptăţii, pe când celelalte vor suspina întru necazuri? Căci 
dacă nu erau mădularele în situaţii diferite, Apostolul nu ar fi 
spus: „De suferă un mădular, toate celelalte suferă împreună 
cu el, şi dacă este cinstit un mădular, toate celelalte se bucură 
cu el” (I Cor 12,26). Oarecare Biserici, de exemplu, sunt în 
pace, altele întru necaz; la cele ce sunt în pace picioarele le 
sunt întru lărgime, sunt însă în strâmtorare cele ce se află în 
necaz: dar durerea unora chinuie pe cele ce sunt în pace, iar 
pacea celorlalte mângâie pe cele suferinde. Există deci în trup
o asemenea unitate, că orice schismă este gonită, iar schisma 
nu este decât roada disensiunii. D ragostea formează  
legătura, legătura strânge unitatea, unitatea păzeşte 
iubirea, iubirea duce la frumuseţile cele veşnice. Să strige 
deci trupul în numele unora dintre mădulare: „Miluieşte-mă, 
Doamne, că sunt necăjit, mânia Ta a tulburat ochii mei, sufletul 
şi inima mea” (v. 9).

2. Să vedem atunci de unde tulburarea aceasta, fiincă, nu 
demult, interlocutorul părea să se bucure de izbăvire şi de 
dreptatea cu care Dumnezeu a îmbogăţit din belşug sufletul lui 
şi de lărgimea pe care dragostea a pus-o picioarelor lui. De 
unde deci necazul, dacă nu din cuvântul pe care Domnul l-a 
zis: „Şi cum nedreptatea va spori, dragostea multora se va 
răci” (Mt 24,12). Căci, după ce Domnul a arătat numărul cel 
mic al sfinţilor, face să se arunce năvodul în mare, iar Biserica 
prinse săcreacă, cu mulţimea peşti lor care au fostprinşi, după



prezicerea: „Minunile Tale am spiis şi le-am făcut cunoscute, 
iar ei s-au înmulţit foarte” (Ps 39,6). Şi corăbiile erau gata să 
se scufunde, plasa să se rupă, cum s-a spus la primul pescuit 
al Domnului înainte de Patima Sa1.

Aceasta este deci mulţimea ce se înghesuie în bisericile 
noastre, la sărbătorile Paştelui, că zidurile lor prea strâmte 
pot cu greu să o cuprindă. Cum oare nu ar necăji mulţimea 
aceasta pe cel care vede la spectacole, în amfiteatre, pe aceiaşi 
oameni care nu demult umpleau bisericile?2 Când vede în 
fărădelegi pe cei care acum cântau laude lui Dumnezeu? Când 
aude blesteme în gurile ce răspundeau A min? Să stăruiască 
totuşi, să persiste, să nu slăbească în mijlocul nenumăratei 
mulţimi a celor răi, de vreme ce grăuntele cel bun nimic nu 
pierde în mijlocul paielor, până ce să fie vânturat şi pus în 
hambar; acolo va fi în mijlocul sfinţilor, la adăpost de orice 
praf ce l-ar putea necăji. Să stăruiască, că însuşi Domnul, 
după ce a spus că „mulţimea de fărădelegi va face să se 
răcească dragostea multora”, vrea să împiedice ca mulţimea 
aceasta de fărădelegi să facă picioarele noastre să se clatine 
şi să ne provoace căderea, şi ca să menţină pe credincioşi, 
să-i mângâie, să-i încurajeze, adaugă cuvintele: „Acela se vă 
mântui, care va fi stăruit până la sfârşit” (Mt 24,13).

3. Să socotim că acesta e necazul interlocutomlui psalmului.

1 Lc 5,6
1 Augustin critică această atitudine şi în alte comentarii la psalmi: „Ce 
oameni sunt şi creştinii ăştia?... Nu-i vedem oare în zile de sărbătoare 
şi spectacole, umplând teatrele şi amfiteatrele, apoi mergând în biserici 
la sărbători?” (Comentariul la Psalmul 99,12). „Ce mulţimi nu umplu 
câteodată b iseric ile  noastre, nu le strâmtorează pereţii, nu se 
înghesuie până la a se sufoca? Dacă sunt jocuri publice, îi vedem 
nestăpânit alergând la am fiteatre; aceştia sunt firă  de număr” 
(Comentariul la Psalmul 39,10).



Necazul ar trebui să-i smulgă lacrimi, de vreme ce orice necaz 
duce la tristeţe, şi totuşi, întru durerea lui, se arată plin de 
mânie şi zice: „Miluieşte-mă, Doamne, că mânia a tulburat 
ochii mei”. Pentru ce mânie, dacă eşti în necaz? Se irită 
împotriva păcatelor celorlalţi. Cine nu ar fi cuprins de mânie 
văzând pe cei ce mărturisesc cu buzele pe Domnul, şi care îl 
neagă prin moravurile lor?·’ Cine nu s-ar supăra văzând oameni 
renunţând la lume în cuvânt, iar nu în faptă? Cine ar vedea cu 
nepăsare pe fraţi întinzând curse fraţilor lor şi devenind 
mincinoşi în sărutarea pe care şi-o dau primind Sfintele Taine? 
Şi cine ar putea spune toate păcatele ce cheamă mânia trupului 
lui Hristos, ce este înlăuntrul sufletului Lui, şi care suspină ca 
şi grăuntele cel bun amestecat cu paiele? Degeaba se văd cei 
care suspină în acest fel, care se mânie; ca şi cum în zadar 
vedem grâul când se bate în arie. Oricine nu ar cunoaşte 
numărul spicelor aruncate pe câmp, ar putea crede că nu sunt 
decât paie; dar sub mormanul pe care l-am crede a fi numai 
de paie, cel ce vântură va descoperi multe boabe bune. în 
aceşti credincioşi deci suspină în ascuns, se mânie cel care a 
zis într-o altă parte:,.Râvna casei tale mă mănâncă” (Ps 68,
11). Şi înlr-un alt loc, la vederea a mulţime de păcătoşi, strigă: 
„Mâhnirea m-a cuprins Ia vederea celor ce părăsesc legea 
Ta” (Ps 118,53), iar mai departe: „Văzut-am pe călcătorii 
de lege şi de durere m-am uscat” (Ps 118,158).

4. E de temut totuşi ca furia aceasta să nu ajungă până la 
ură; căci mânia nu este încă ură. Ne supărăm pe fiul nostru, 
pentru aceasta nu-1 urâm: păstrezi moştenirea celui ce tremură

' Se pot găsi abordări morale asem ănătoare şi in alte  predici, lată un 
exemplu: „Nu spuneţi: Ce! Cutare nu este creştin botezat? Şi se îmbată. 
Cutare nu este creştin botezat? Şi arc concubine. C utare nu este creştin 
botezat? Şi săvârşeşte fărădelegi în toată ziua”  (P redica 251 ,2 ).



înaintea iritării tale; şi chiar mânia ta nu are altă ţintă decât să-i 
prevină ruina care l-ar duce la neorânduială. Mânia deci nu 
este încă ură, şi adesea noi oamenii suntem departe de a uri 
pe omul împotriva căruia ne mâniem. Insă de durează puţin 
mânia în sufletul nostru, de nu e imediat izgonită, sporeşte şi 
se transformă în ură. Iar noi trebuie să ne silim să înăbuşim 
orice mânie înainte să devină ură, căci Scriptura ne avertizează 
„să nu lăsăm să apună soarele peste mânia noastră" (Ef 4, 
26). întâlnim uneori câte un creştin ce urăşte şi care mustră la 
celălalt un act de mânie; face o crimă din mânia altuia, iar el îşi 
hrăneşte propria ură; are o bârnă în ochiul lui, şi blamează pe 
fratele lui că are un pai în al său4. Acest pai totuşi, mic lăstar, 
va ajunge bârnă dacă nu e smuls imediat. Psalmistul nu zice: 
s-a închis ochiul meu de mânie, ci s-a „tulburat” . închiderea 
va fi rezultatul urii, iar nu al mâniei. Vedeţi că ura va stinge cu 
totul ochiul lui: „Cel ce urăşte pe fratele său, spune Sfântul 
loan, este încă în întuneric” (I In 2 ,11). Deci ochiul e mai întâi 
tulburat de mânie înainte să ajungă în întuneric; dar să veghem 
mânia să nu degenereze în ură, iar ochiul nostru să nu se stingă. 
„Mânia a tulburat ochii mei, spune psalmistul, sufletul şi inima 
mea”, adică, a tulburat tot ce se află înlăuntrul meu, căci inima 
le arată pe cele interioare. Este îngăduit uneori să ne mâniem 
împotriva celor răi, perverşi, a călcătorilor de lege, a oamenilor 
cu viaţă rea, însă nu ne este permis să strigăm. Or, mânia ce 
nu trebuie să izbucnească în strigăte, este pentru noi o tulburare 
interioară. A tâ t de m are e câteodată răul, că nici m ăcar 
nu-1 mai putem  m ustra.

5. „întru durere s-a sfârşit viaţa mea, şi anii mei întru 
suspine” (v. 10). „Viaţa mea, zice profetul, e o chinuitoare 
slăbiciune.” A zis şi Sfântul Pavel: ,Acum noi suntem vii, dacă

*M t 7,3
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voi rămâneţi tari întru Domnul” (I Tes 3 ,8). Toţi cei ce au 
găsit desăvârşirea in Evanhelie şi în  har, nu trăiesc decât 
pentru  ceilalţi. Căci nu mai au nici o trebuinţă să trăiască 
aici, pe pământ. Dar, cum ceilalţi au nevoie de slujirea lor, se 
împlineşte în ei cuvântul Apostolului: „Am dorinţa vie să fiu 
slobozit de legăturile trupului şi să fiu cu Iisus Hristos, ceea ce 
este mult mai bine; dar vă e de folos să rămân în această 
viaţă” (Fii I, 23-24). Pentru omul care nu-şi vede decât 
interesele sale, ostenelile, predicaţia lui rămân fără roadă în 
ceilalţi, viaţa lui se stinge în sărăcie. Nenorocită sărăcie! O 
foame de plâns! Căci cei pe care noi îi câştigăm lui Dumnezeu, 
sunt pentru Biserică o hrană. Ce spun eu, o hrană? Da, îi 
trece prin trupul ei, aşa cum trece mâncarea prin corpul nostru. 
Aceasta este lucrarea Bisericii prin cei sfinţi; îi e foame de cei 
pe care ea voieşte să-i câştige, iar atunci când i-a putut câştiga, 
şi-i face mâncare.

Sfântul Petru prefigura Biserica, atunci când a văzut din 
cer coborând aşternut cuprinzând toate felurile de animale, 
patrupede, reptile, păsări ce, la rândul lor, simbolizau toate 
neamurile. Domnul ne arăta că Biserica trebuie să cuprindă 
toate popoarele pământului şi să le preschimbe în propriul ei 
tiup; şi zice Sfântului Petru: „Junghie şi mănâncă” (Fapte 10,
13). Junghie şi mănâncă, o, Sfântă Biserică, o, Petre, fiindcă 
pe piatra aceasta voi zidi Biserica Mea9. Junghie mai întâi, 
mănâncă apoi; omoară ceea ce sunt ei, şi fă-i ce eşti tu. Atunci 
când se predică Evanghelia, iar predicatorul vede că oamenii 
nu au nici un câştig, de ce oare nu strigă: „în durere se 
încovoaie viaţa mea, iar anii mei întru suspine. Slăbit-a întm 
sărăcie puterea mea, şi oasele mele s-au tulburat” (v. 10)? 
Anii pe care noi îi petrecem aici se scurg întru suspine. De ce?

5M tl6 ,18 , .

IM .



„Pentru că abundă fărădelegea, şi dragostea multora se 
răceşte” (Mt 24,12). Sunt suspine, iar nu strigăte puternice. 
Când vede Biserica mulţimea alergând spre pierzare, îşi înghite 
lacrimile, şi spune lui Dumnezeu: „Nu-Ti sunt asciiise suspinele 
mele” (Ps 37,10). Aceste cuvinte dintr-un alt psalm, şi care 
se potrivesc cu acesta, vor să spună: pot fi ascunse oamenilor 
suspinele mele, dar Ţie niciodată nu-Ţi sunt uitate., jn sărăcie 
slăbeşte viaţa mea, iar oasele mele sunt tulburate.” Am făcut 
cunoscută deja sărăcia. Prin oase înţelegem pe cei puternici 
ai Bisericii; pe cei ce nu se tem de prigonitori, se tulbură uneori 
de fărădelegile fraţilor lor.

6. „Mai ocărât sunt decât toţi vrăjmaşii mei, vecinilor mei 
foarte, frică celor ce mă cunosc pe mine” (v. 11). Care sunt 
duşmanii Bisericii? Păgânii şi iudeii? Viaţa unui creştin rău 
este mai rea decât viaţa lor. Vreţi să înţelegeţi cum de este 
ea mai stricată? Profetul Iezechiel îi compaiă pe vrăjmaşi cu 
nişte ramuri nefolositoare'’. Presupuneţi că păgânii sunt copacii 
unei păduri din afara Bisericii, mai putem încă scoate o parte, 
aşa cum găseşte meseriaşul o bucată care să-i convină în lemnul 
pe care îl lucrează; dacă găseşte noduri, cuiburi, scoarţă, taie, 
decupează, îndreaptă, ca să-l facă potrivit folosinţei oamenilor. 
Lemnul din crengi însă nu-i aduce nici o roadă, şi dacă este 
rupt din trunchi, lucrătorul nu poate face nimic cu el, nu e bun 
decât de aruncat în foc. Ascultaţi bine, fraţilor; lemnului de 
pădure îi este oriunde de preferat creanga ce ţine de trunchi, 
căci atunci ea dă roade; când însă securea lucrătorului a tăiat-o 
de pe trunchi, îi preferăm lemnul de pădure, din care 
meseriaşul poate folosi o parte, pe când crengile nu sunt 
căutate decât de acela care face focul.

Deci, la vederea a o atât de mare mulţime ce duce în

s Iez 15,2
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Biserică o viaţă dezordonată, profetul strigă: „Ocara meae 
mai mare decât a vrăjmaşilor mei”. Mai rău trăiesc ei luând 
parte la tainele mele, decât cei ce n-au gustat din ele. De ce 
să nu o zicem direct în latină, atunci când explicăm un psalm? 
Şi dacă suntem mai rezervaţi altădată, măcar necesitatea de 
a expune ceea ce tratăm, să ne dea libertatea de a mustra 
neorânduielile. „Ocărât sunt mai mult decât toţi vrăjmaşii 
mei.” Despre aceştia a spus Sfântul Petru: „Cea din urmă 
stare a lor devine mai rea decât cea dintâi; mai bine să nu fi 
cunoscut calea dreptăţii, decât să se întoarcă înapoi, după 
ce au cunoscut-o, şi să lepede legea cea sfântă care le-a 
fost dată lor." Dar a spune „că era mai bine pentru ei să nu 
cunoască calea dreptăţii”, nu înseamnă oare a crede că 
vrăjmaşii noştri, cei din afara Bisericii, sunt mai buni decât 
creştinii ce trăiesc in neorânduială, care aglomerează astfel 
şi sufocă Biserica? „Mai bine, spune Apostolul, să nu 
cunoască calea dreptăţii, decât să se întoarcă înapoi după 
ce au cunoscut-o şi să lepede legea cea sfântă care le-a fost 
dată lor” (II Petru 2,20-21). Vedeţi ce comparaţie grozavă 
face la adresa lor: „Li s-a întâmplat ceea ce spune un proverb 
adevărat, s-a întors câinele la vărsătura lui” (II Petru 2,22). 
Şi, de vreme ce atâţia creştini asemenea umplu bisericile 
noastre, numărul mic al celor buni ce se găsesc în ea, sau 
mai degrabă Biserica prin glasul celor puţini, are oare motiv 
să strige: „Ocărât sunt mai mult decât toţi vrăjmaşii mei; 
vecinilormei foarte; frică celor ce mă cunosc pe mine”? Plin 
sunt de ocară în ochii vecinilor mei, adică a celor ce se 
apropiau de mine să îmbrăţişeze credinţa, sau cei apropiaţi 
mie s-au dezgustat văzând viaţa dezordonată a celor răi şi a 
creştinilor mincinoşi. Câţi oameni, vedeţi voi, fraţilor, care 
vor să fie creştini, şi care se întorc înapoi în faţa moravurilor
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stricate a creştinilor celor răi! Aceştia sunt vecinii noştri ce 
se apropiau de noi şi care au dat înapoi în faţa prea multei 
noastre ocări.

7. „Frică sunt celor ce mă cunosc pe mine.” Pentru ce 
atâta frică? „Frică sunt, spune psalmistul, celor ce mă cunosc.” 
Ce este pentru un om atât de înspăimântător, să vezi în 
dezordine o atât de mare mulţime, să afli în cădere pe cei la 
care aveai cele mai mari speranţe? Ii este frică atunci ca toţi 
cei pe care el i-a crezut buni să nu fie asemenea lor, şi atunci 
aproape orice suflet cinstit devine suspect. Ce om!, zice. Cum 
a căzut! Cum să-l surprind întru aceste ticăloşii, în faptele 
acestea urâte, nesuferite? Nu îi seamănă oare toţi creştinii, 
credeţi voi? Iată sensul cuvintelor. „Fricăsuntcclorcemă cunosc 
pe mine”, chiar şi cei care ne cunosc mai bine, au slăbit spre 
noi. Şi dacă nu eşti sprijinit de propria ta conştiinţă, presupunând 
că ai una, vei crede că nimeni altul nu-ţi este asemenea. Totuşi 
un om se sprijină pe conştiinţa pe care o are despre el însuşi, şi 
în viaţa sa de zi cu zi îşi spune: o, tu, care tremuri mai mult decât 
toi ceilalţi să nu fii rău, oare eşti? Nu, răspunde conştiinţa. Dar 
dacă nu eşti, eşti oare singurul? Fii atent, mândria ta să nu 
depăşească căderea lor. Departe de tine a te crede singurel. Şi 
Die, cuprins de tristeţe, văzând mulţime mare de necredincioşi, 
striga:, A u  omorât pe toţi profeţii Tăi şi au nimicit altarul Tău; 
sunt singur, şi mă caută şi pe mine să mă omoare”. Şi ce îi 
răspunde Domnul? „Mi-am păstrat şapte mii de oameni, care 
nu şi-au plecat genunchiul lor în faţa lui Baal” ( I Regi 19,10; 
Rom 11,3). Deci, fraţii mei, remediul pentru toate aceste 
probleme este ca voi niciodată să nu gândiţi rău despre fraţii 
voştri. Să fiţi cu smerenie ceea ce voiţi să fie ei, şi nu veţi cugeta 
că ei nu pot fi ce sunteţi voi. Şi totuşi, cei ce vă cunosc pe voi, 
care v-au pus la încercare, trebuie să rămână cu frică.
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8. „Cei ce mă vedeau, departe fugeau de mine” (v. 11). 
Cei ce nu m-au cunoscut, sunt vrednici de iertare, chiar 
depărtându-se de mine; aceia însă care m-au văzut, se 
depărtează de mine. Dacă cei care mă vedeau fugeau de mine 
(deşi, la propriu vorbind, nu fugeau afară, pentru că nu erau 
înăuntru, căci dacă erau înăuntru mă cunoşteau; adică 
cunoşteau trupul lui Hristos, mădularele, unitatea lui Hristos), 
dacă, spun eu, fugeau afară, iată ce este mai deplorabil, chiar 
de nesuportat, ca mulţimea care m-a văzut să fugă de mine; 
anume, după ce a cunoscut ce este Biserica, să se ducă afară 
formând împotriva Bisericii schisme şi erezii.

Vezi astăzi, de exemplu, un om născut la donatişti, care 
nu ştie unde este Biserica; rămâne în religia în care s-a născut, 
nu vei putea să-i smulgi credinţa pe care a supt-o împreună 
cu laptele doicii sale. Dă-mi însă un om, un om care răsfoieşte 
Scriptura, care o citeşte, care o predică. E oare cu putinţă să nu 
găsească în ea cuvintele: „Cere de la Mine şi îţi voi da neamurile 
de moştenire, şi stăpânirea Ta se va întinde până la marginile 
pământului” (Ps 2 ,8)? Nu va vedea oare: „Clătinase-vor toate 
marginile pământului, şi la Domnul se vor întoarce, şi toate 
popoarele pământului se vor pleca înaintea Lui” (Ps 21,28)? 
Dacă deci afli aici unitatea întregului univers, de ce să cauţi 
întru cele dinafară, ca să te orbeşti pe tine însuţi, iar pe ceilalţi 
să-i lepezi întru orbirea ta? „Cei ce mă vedeau”, adică cei 
care ştiau ce înseamnă Biserica, cei care cercetau Scripturile, 
„afară, departe au fugit de mine.” Credeţi oare, fraţilor, că toţi 
ereticii, în diferite părţi ale lumii, n-au văzut în Sfintele Scripturi, 
că Biserica nu este binevestită decât ca şi o comunitate ce 
trebuie să cuprindă lumea întreagă? Adevărat vă spun, fraţii 
mei: sigur noi cu toţii suntem creştini, sau cel puţin purtăm 
numele de creştini, cu toţii suntem însemnaţi cu pecetea lui
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Hristos; profeţii au vorbit despre Hristos mai în taină decât 
despre Biserică; şi dacă nu mă înşel, Duhul lui Dumnezeu le 
arăta lor, în viitor, că oamenii vor forma secte împotriva 
Bisericii, vor ridica discuţii puternice contra ei şi vor accepta 
mult mai uşorpe Hristos. De aceea, punctul ce trebuia să fie 
cel mai combătut, a fost vestit, precizat cu mai multă claritate, 
cu mai multă evidenţă, tocmai ca această evidenţă să devină 
mărturie împotriva celor ce au citit profeţiile, şi totuşi au ieşit 
din Biserică.

9. Nu vreau să citez decât un singur exemplu. Avraam, 
care e părintele nostru, nu pentru că noi am ieşit din el, ci 
fiindcă urmăm credinţa lui, era drept şi plăcut lui Dumnezeu; 
credinţa lui a câştigat la bătrâneţe un fiu numit Isaac, pe care 
Dumnezeu i l-a făgăduit de la Saara, soţia lui7. Dumnezeu i-a 
poruncit să-I jertfească pe acest fiu; şi atunci, fără să ezite, 
fără să gândească, fără să pună la îndoială porunca Domnului, 
fără să privească rea porunca pe care a putut-o urma Cel ce 
este bunătatea însăşi, Avraam a dus pe fiul său ca să-l sacrifice, 
i-a pus lemnul pe umeri, şi, ajungând la locul arătat, şi-a ridicat 
mâna să-l lovească; la glasul Domnului, a coborât mâna ridicată 
la porunca Lui8. Ca să asculte, s-a dus să-l junghie, şi tot ca 
să asculte s-a abţinut; s-a supus totdeauna, nu s-a ruşinat 
niciodată. Totuşi, ca sacrificiul să fie împlinit şi să nu se 
depărteze fără vărsarea de sânge, s-a găsit un berbec ale cărui 
coame erau încurcate într-un rug; Avraam l-a junghiat, iar jertfe 
a fost împlinită.

Să luăm seama Ia această întâmplare; e o prefigurare 
simbolică a lui Iisus Hristos. Dar să facem în sfârşit să se 
ivească prin discuţie lumina, să ridicăm vălul să vedem ce
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ascunde. Isaac, unicul şi preaiubitul fiu, simboliza pe Fiul luj 
Dumnezeu; el îşi duce lemnul precum Hristos crucea'; 
asemenea şi berbecul simboliza pe Iisus Hristos. Ce înscamnl 
să fii prins de coame, dacă nu să fii agăţat pe lemnul crucii? 
Era prefigurarea lui Iisus Hristos. Dar trebuia să vestim 
Biserica, şi după ce am vestit Capul, vestim trupul; Duhul Sfânt, 
Duhul lui Dumnezeu, voieşte ca în aceiaşi clipă să-i prezică lui 
Avraam Biserica şi renunţă la simboluri. Pe Hristos L-a vestit 
prin simboluri, iar Biserica o prezice deschis; iată ce-i spune 
lui Avraam; .Pentru că te-ai suspus glasului M eu şi nu ai cruţat 
pe unicul tău fiu pentru Mine. Te voi binecuvânta, voi înmulţi 
pe urmaşii tăi ca stelele cerului şi ca nisipul mării, şi toate 
neamurile pământului vor fi binecuvântate întm cel ce va ieşi 
din tine” (Fc 21,16-18). Peste tot aproape este prezis Hristos 
prin profeţi, sub vălul simbolului, pe când Biserica în mod 
direct; pentru a o putea vedea cei ce trebuie să se declare 
împotriva ei şi să se împlinească întm ei fărădelegea prezisă 
de psalmist: „Cei ce mă vedeau afară, departe fugeau de 
mine”. Au ieşit din mijlocul nostru, spune Sfântul loan, cu privire 
la aceşti apostaţi, dar nu erau dintre noi10.

10. „Uitat am fost, ca un mort şters din inimă” (v. 12). 
Uitat am fost; cei ce m-au văzut, m-au uitat, ca şi cum eram 
mort în inima lor. „Uitat am fost, ca un mort şters din inimă; ca 
un vas stricat” De ce ca un vas stricat? Obosea şi nu folosea 
nimănui: era considerat atunci ca un vas, şi cum nu folosea 
nimănui, se numeşte vas stricat.

11., Am auzit ocara celor ce mă înconjurau" (v. 13). Mulţi 
sunt cei ce stau împrejurul meu să mă asalte cu ocărilc lor. 
Câte blesteme nu se fac împotriva creştinilor celor răi, blesteme
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ce cad asupra creştini lor în general! Zice oare cel care aruncă 
asupra noastră ocara sau blestemul: vedeţi ce fac creştinii răi? 
Nu, ci fără nici o distincţie: uite ce fac creştinii. Acesta este 
cuvântul celor ce mă înconjoară, adică se învârt în jurul meu 
fără să intre. Pentru ce să mă înconjoare astfel şi să nu intre? 
Pentru că iubesc cercul timpului. Nu intră întru adevăr căci nu 
iubesc veşnicia; sunt alipiţi celor vremelnice, şi ca legaţi unei 
roţi; despre ei vorbeşte profetul într-o altă parte: „Pune-i pe ei 
ca o roată” (Ps 82,12); şi iarăşi: „în cerc se vor întoarce cei 
necredincioşi”. în uneltirile lor împotriva mea, „cugetau să 
răpească sufletul meu.” Ce înseamnă: „Cugetau să răpească 
sufletul meu” (Ps 11,9)? Adică să mă aducă la netrebnicia 
lor. Pentru cei ce blesteamă Biserica fără a intra in sânul ei, 
puţin înseamnă a nu intra, vor încă prin ocările lor să ne facă 
pe noi să ieşim. Şi dacă te fac pe tine să ieşi din Biserică, se 
agaţă de sufletul tău, îţi câştigă consimţământul; atunci eşti în 
afara Bisericii, iar nu în ea.

12. Iar eu, în mijlocul atâtor ocări, a atâtor scandaluri, a 
atâtor răutăţi şi curse, neaflând întru cele dinafară decât 
nedreptate, neorânduială, în toate părţile căutând oameni pe 
care să-i pot urma, fără să găsesc, ce am făcut? în care parte 
m-am oprit? „întru Tine, Dumnezeule, eu mi-am pus nădejdea” 
(v. 14). Nimic mai bun, nimic mai sigur. Voiai să iei de model 
pe nu ştiu cine, şi nu l-ai găsit bun; nu te mai gândi să-l urmezi. 
Ai căutat pe un al doilea, şi nu ştiu ce nu ţi-a plăcut la el; cauţi 
pe un al treilea care nici el nu-ţi e pe plac; trebuie oare să 
mori, că nici unul nici celălalt nu-ţi plac? încetează să mai 
nădăjduieşti în om, căci „blestemat cel ce şi-a pus nădejdea 
lui în om” (Ier 17,5). A voi să te sprijineşti pe un om, să-l 
urmezi, să depinzi de el, înseamnă a nu voi decât lapte de 
mâncare; înseamnă a te asemăna copiilor ce vor mereu la



sân, chiar atunci când nu le mai este potrivit. A bea lapte, a nu 
voi decât hrana ce ne vine pe canalul trupului, înseamnăa voi 
să trăieşti printr-un om. Fii deci in stare să mănânci Ia masă, 
să iei mâncarea pe care o ia el, sau pe care poate n-a luat-o 
vreodată. Iţi e de folos să nu fi găsit decât un om rău în acela 
pe care tu îl credeai bun şi să nu fi supt la sânul pe care îl 
căutai ca pe cel al mamei tale, decât o amărăciune respingătoare, 
pentru ca decepţia aceasta să te facă să cauţi o hrană mai solidă. 
Aceasta o fac doicele în fiecare zi pentru copii greu de înţărcat; 
pun pe sânul lor ceva amar, copiii să lase, împinşi de dezgust, 
sânul şi să caute masa. Să spunem deci: „Intru Tine, Doamne, 
eu mi-am pus nădejdea mea; zis-am: Tu eşti Dumnezeul meu.” 

Tu eşti Dumnezeul meu; înapoia mea Donat! înapoi 
Cecilian, nici unul, nici celălalt nu sunteţi Dumnezeul meu, nu 
trăiesc în numele unui om, ci în numele lui Iisus Hristos dc 
Care mă alipesc. Ascultă ce spune Sfântul Pavel:„A fost oare 
Pavel răstignit pentru voi, sau în numele lui Pavel aţi fost 
botezaţi?” (I Cor 1,13) Aş muri dac-aş fi din partida lui Pavel, 
cum să nu mor dacă sunt din partida lui Donat! înapoia mea 
deci numele oamenilor, oameni păcătoşi! „Intru Tine, Doamne, 
eu mi-am pus nădejdea; zis-am: Tu eşti Dumnezeul meu.” Nu 
un om, oricare ar fi el; Tu eşti Dumnezeul meu. Unul trece, 
celălalt moare; Dumnezeu însă, nici nu moare, nici nu trece; 
nu este întru El nimic trecător, de vreme ce e desăvârşit, 
precum nici moarte, căci este veşnic. „Zis-am Domnului: Tu 
eşti Dumnezeul meu.”

13. „în mâinile Tale este soarta mea” (v. 15). Nu în mâinile 
oamenilor, ci ale Tale. Care este soarta mea? De să o numim 
soartă? Numirea de soartă nu trebuie să vă facă să credeţi în 
vrăjitorii. Soarta nu are nimic rău, ci fără îndoială arată 
oamenilor voia lui Dumnezeu. însăşi apostolii au aruncat soiţi
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pentru a alege un succesor al lui luda care a murit după ce L-a 
trădat pe Mântuitorul, aşa cum era scris despre el: „A luat 
locul lui”; sorţii oamenilor au ales doi, şi, prin judecata lui 
Dumnezeu, a fost ales unul din cei doi. Căci a fost El întrebat, 
pentru a şti pe care din cei doi îl voia ca Apostol, „iar soiţii au 
căzut pe Matias” (Fapte 1,25-26). Ce înseamnă deci; „Soarta 
mea e în mâinile Tale”? Cât pot eu judeca, soartă se numeşte 
darul prin care suntem mântuiţi. De ce să dăm numele de soartă 
darului lui Dumnezeu? Pentru că în sorţi nu există alegere, ci 
voia lui Dumnezeu. A spune: acesta a făcut un pact, celălalt 
nu, înseamnă a lua în considerare meritele; iar atunci când se 
cântăresc meritele, e alegere, şi nu sorţi: şi când Dumnezeu nu 
găseşte în noi nici un merit, ne mântuieşte prin sorţii voii Sale, 
adică pentru că vrea, iar nu pentru că suntem vrednici, iată 
soarta. Cu dreptate cămaşa Mântuitorului, ţesută de sus", 
simbol al iubirii veşnice, şi pe care călăii nu şi-o puteau împăiţi, 
a fost trasă la sorţi; cei ce au avut-o în acest fel sunt chipul 
celor ce sunt părtaşi la soarta sfinţilor. „Căci harul ne mântuieşte 
prin credinţă, şi aceasta nu vine de la voi (este soarta), ci este 
darul lui Dumnezeu. Nu este răsplata faptelor voastre (ca şi 
cum aţi făcut fapte în stare să vă arate vrednici), pentru ca 
nimeni să nu se laude. Suntem a Lui făptură, zidiţi în Iisus 
Hristos spre fapte bune” (Efes 2,8-10). In sensul acesta, 
soarta este ca o voie ascunsă a lui Dumnezeu. Există deci o 
soartă cu privire la oameni, o soartă ce izvorăşte din tainica voie 
a lui Dumnezeu, întru care nu locuieşte fărădelegea12. Căci El nu 
acceptă pe nimeni, ci dreptatea Sa tainică este pentru noi un sorţ.

14. Dublaţi atenţia voastră, fraţilor, şi vedeţi cum Sfântul 
Apostol Petru vine să confirme învăţătura aceasta. Atunci când
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Simon Magul, botezat de Filip, s-a alipit lui prin credinţa în 
minunile săvârşite înaintea luil3, Apostolii veneau în Samaria, 
unde însuşi vrăjitoiul a îmbrăţişat credinţa şi a primit botezul. 
Şi-au pus mâinile peste credincioşii nou botezaţi, ce primiseră 
Duhul Sfânt şi vorbeau în diferite limbi. Simon a fost cuprins 
de admiraţie şi uimire la vederea acestei minuni ce făcea Duhul 
Sfânt să se pogoare peste oamenii cărora alţi oameni le-au 
pus mâinile: a râvnit, nu acest dar, ci puterea, nu ceea ce-1 
putea mântui, ci ceea ce trebuia să satisfacă vanitatea lui. 
Cuprins de dorinţa aceasta, şi cu inima plină de mândrie, cu o 
necredinţă diavolească, cu iubirea de măreţie ce merita să fie 
lepădată, a spus Apostolilor „Câţi bani trebuie să vă dau ca 
Duhul Sfânt să se pogoare peste oamenii cărora eu îmi voi 
pune mâinile?” Omul acesta, care nu căuta decât cele 
vremelnice, care stătea doar înjuiul Bisericii, credea că poate 
cu preţ de bani să cumpere darul lui Dumnezeu. Credea că cu 
bani se va face stăpân al Duhului Sfânt, şi că Apostolii vor fi 
lacomi aşa cum el era mândru şi necredincios. Dar Petru îi 
zice: „Să piară împreună cu tine banii tăi, care ai cugetat că 
darul lui Dumnezeu se poate primi cu preţ de bani. Tu n-ai 
parte, nici sorţ la credinţă” (Fapte 8,13-21); adică nu eşti 
părtaş al hatului pe care noi l-am primit în dar, căci ai cugetat 
că poţi cumpăra cu bani darul ce este gratuit! Şi fiindcă este 
gratuit, poartă numele de sorţ: „N-ai nici parte nici sorţ la 
credinţă”.

M-am întins puţin; expresia: „Soarta mea este în mâinile 
Tale”, să nu vă insufle nici un fel de frică. Ce e soarta? 
Moştenirea Bisericii. Care-i sunt marginile? Marginile lumii.
, Jţi voi da neamurile de moştenire, şi stăpânirea ta se va întinde 
până la margiline pământului” (Ps 2 ,8). Să nu vină omul să-mi

13 Fapte 8 , 13 şi următ.
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promită nu ştiu ce parte. „Soarta mea, o, Dumnezeule, e în 
mâinile Tale”. Vă ajunge pentru astăzi, fraţilor, mâine, în numele 
şi cu ajutorul lui Dumnezeu, vă voi lămuri restul psalmului.



AC jyatruCea comentariu  
CaTsaCmuC aC XXX-Cea 

A  treia jorecCicâ 
NâcCejcCea sfinţiCor

1. Ne rămâne un pic mai mult de o treime din psalmul 
asupra căruia am vorbit deja de două ori, şi văd că trebuie 
totuşi să-l termin astăzi. De aceea vă rog să mă iertaţi de nu 
mă opresc în locurile ce sunt clare, ca să ne ocupăm de cele 
ce au nevoie de lămurire. în multe pasaje, sensul se prezintă 
în mod firesc sufletului, altele au nevoie să fie puţin lămurite, în 
sfârşit, altele, deşi puţine la număr, cer multă atenţie ca să fie 
înţelese. Ca să potrivim timpul puterilor voastre şi alor noastre, 
vedeţi şi recunoaşteţi împreună cu noi paragrafele care sunt 
clare, lăudaţi pe Dumnezeu: rugaţi-vă dacă psalmul este o 
rugăciune, suspinaţi când el se tânguie, săltaţi dacă se veseleşte, 
nădăjduiţi dacă el nădăjduieşte şi temeţi-vă dacă el inspiră 
teamă. Tot ceea ce e scris aici trebuie să ne slujească de 
oglindă.

2. „Izbăveşte-mă din mâinile vrăjmaşilor mei şi a celor 
ce mă prigonesc ” (v. 15). Noi înşine să facem rugăciunea 
aceasta, şi fiecare să o facă pentru vrăjmaşii lui. E bine şi 
trebuie să cerem lui Dumnezeu să ne izbăvească din mâinile 
celor ce ne urăsc pe noi. Dar să facem bine vrăjmaşilor. Trebuie 
să ne rugăm pentru unii, să ne rugăm împotriva altora. Nu 
trebuie să avem nici un fel de ură împotriva celor ce ne urăsc
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pe noi, oricare ar fi ei; de urăşti pe cel ce te face să suferi,
;n loc de u nul rău, sunt doi. Să iubim chiar pe cel care ne 
prigoneşte, ca el să rămână singur întru răutatea lui. 
Vrăjmaşii, împotriva cărora trebuie să ne rugăm, sunt diavolul 
şi îngerii lui, care ne invidia2ă împărăţia Cerurilor, care nu pot 
îndura să ocupăm noi locurile de unde sunt ei izgoniţi; să cerem 
ca sufletul nostru să fie izbăvit din mâinile lor. Deoarece adesea 
oamenii ajung uneltele lor prin ura pe care o au pentru ei. în 
acest fel Sfântul Pavel, avertizându-ne de precauţiile pe care 
trebuie să le luăm împotriva acestor duşmani, spune creştinilor 
prigoniţi, şi care trebuie să sufere când revoltarea, când 
înşelăciunile, când ura oamenilor. „Nu aveţi de luptat împotriva 
trupului şi sângelui, adică a oamenilor, ci a începători ilor, a 
Puteri lor, a Stăpâni ilor acestei lumi ” (Ef 6,12). A cărei lumi? 
A cerului şi a pământului? Lui Dumnezeu nu-I place! Nu există 
alt Stăpân al lumii decât Acela care a zidit-o. Despre care 
lume vrea Apostolul să ne vorbească? Despre cei care iubesc 
lumea. Iar ca lămurire a adăugat: „Ceea ce eu numesc lume, 
este întunericul ei”. Care e întunericul, dacă nu nelegiuiţii şi cei 
necredincioşi? Şi atunci când au lăsat starea Iot de necredinţă 
şi fărădelege pentru a deveni credincioşi şi evlavioşi, Apostolul 
le vorbeşte în acest fel: .Altădată nu eraţi decât întuneric, acum 
sunteţi lumină întru Domnul; şi aveţi de luptat, le spune el, 
împotriva duhurilor răutăţii răspândite în văzduh, împotriva 
diavolului şi a îngerilor lui”. Nu-i vedeţi pe vrăjmaşii voştri şi îi 
biruiţi. „Scoate-mă, Doamne, din mâinile vrăjmaşilor şi a 
prigonitorilor mei” (Ef 5,8 şi 6,12).

3. „Arată peste robul Tău lumina feţei Tale, şi întru mila 
Ta mă izbăveşte” (v. 16). Am spus ieri1, şi cei care au ascultat 
discursul de ieri îşi aduc aminte, că cei dintâi prigonitori ai

1 In pred ica  precedentă paragrafu l 2  ş i următoarele.



Bisericii sunt creştinii ce refuză să trăiască în credinţă. Ei sunt 
ocara Bisericii şi o fac să îndure groaza urii lor să-i mustrăm, 
să nu-i lăsăm să trăiască în neorânduială, să le dăm cel mai 
mic avertisment, imediat ce plănuiesc răzbunarea în inimile lor 
şi caută ocazie să izbucnească. în mijlocul acestor creştini 
profetul suspină, sau mai curând noi înşine suspinăm: căci mulţi 
sunt şi abia dacă, în mulţimea aceasta, se pot zări câţiva 
credincioşi, cum In arie cu greu se vede grăuntele cel bun pe 
care cel ce vântură trebuie să-l despartă de paie, pentru a 
umple hambarul Domnului2. In mijlocul lor deci, spune 
suspinând: „Arată peste robul Tău lumina feţei Tale”.

Privim cu bucurie ca pe o ocară că toţi creştinii, şi cei ce 
trăiesc în sfinţenie, şi cei ce trăiesc în neorânduială, poartă 
acelaşi nume, că sunt însemnaţi cu toţii de aceeaşi pecete, se 
apropie toţi de acelaşi altar, sunt cu toţii curăţiţi de acelaşi 
botez, rostesc cu toţii aceiaşi Rugăciune Domnească şi 
participă toţi la săvârşirea aceloraşi Taine. Când vom putea 
cunoaşte pe cei ce suspină şi pe cei pentru care suspinăm, 
dacă nu arată Dumnezeu peste adevăratul Său slujitor lumina 
feţei Sale? Ce înseamnă dar: „Arată peste robul Tău lumina 
feţei Tale”? Fă să văd că sunt al Tău; şi că nu poate zice 
creştinul cel necredincios că este al Tău, căci atunci degeaba 
ar fi zis psalmistul:, Judecă-mă, Doamne, şi desparte dreptatea 
mea de a poporului necredincios” (Ps 42, 1). Cuvintele: 
„Desparte dreptatea mea”, au acelaşi sens ca: „Arată peste 
robul Tău lumina feţei Tale” . Şi totuşi, ca să ştergem orice 
mândrie, sau orice voinţă de a face să domine propria lui 
dreptate, adaugă cuvintele: „întru mila Ta mântuieşte-mă”; 
anume, nu pentru dreptatea, nici pentru meritele mele, ci 
„pentru mila Ta”; nu că sunt eu vrednic, ci pentru că Tu eşti
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milostiv. Nu mă trata cu severitatea unui j udecător, ci cu nesfârşita 
Ta bunătate spre iertare. „Intru mila Ta mântuieşte-mă.”

4. „Nu voi fi ruşinat. Doamne, că Te-am chemat pe Tine” 
(v. 17). Profetul ne dă motivul pentru care nu va fi ruşinat, „că 
Te-am chemat, Dumnezeule”. Vrei oare să ruşinezi sufletul 
celui ce Te roagă? Vrei să i se spună: „Unde este Dumnezeu, 
ţinta nădejdii tale”? Dar care este omul, fie el chiar necredincios, 
care nu cheamă pe Domnul? Dacă deci profetul nu putea 
spune într-un mod mai deosebit, şi care nu are nimic în comun 
cu ceilalţi: „Te-am chemat”, n-ar cuteza să ceară o astfel de 
răsplată din rugăciunea lui. Căci ar auzi în cugetul lui răspunsul 
pe care Domnul i l-ar face: de ce să-Mi ceri să nu fii ruşinat? 
Pentru care motiv? Pentru că M-ai rugat? Dar oare în fiecare 
zi oamenii nu Mă roagă să-şi împlinească adulterele la care 
cugetă? Nu îndrăznesc în rugăciunile lor să cheme moartea 
peste cei cărora le râvnesc moştenirea? Şi, zilnic, nu Mă 
cheamă oare să ducă la bun sfârşit fărădelegea pe care o 
cugetă? Pentru ce să te întemeiezi pe răsplătirea pe care o 
ceri cu cuvintele: „Să nu fiu ruşinat, că Te-am chemat pe Tine”? 
Ei cheamă adevărul, răspunde profetul, dar nu pe Mine.

Tu chemi pe Domnul atunci când îl chemi în tine însuţi; 
căci a-L chema înseamnă a-L ruga să vină întru tine şi in casa 
inimii tale. însă n-ai cuteza să chemi un asemenea Tată al familiei, 
dacă n-ai şti să-i pregăteşti un locaş potrivit. Să-ţi răspundă 
într-adevăr Domnul şi să spună: m-ai chemat, iată-Mă, unde 
să intru? Pot suferi oare murdăria conştiinţei? De chemai să 
intre în casa ta pe cel mai mic dintre slujitori i Mei, nu ai avea 
oare grijă să faci mai întâi curăţenie? Tu Mă chemi în inima 
Ta, şi ea e plină de răpiri. Locul unde tu chemi pe Dumnezeu 
este plin dc ocări, de adultere, plin de răpiri, fărădelegi, pofte 
ruşinoase, şi acolo tu Mă pui să intru! Cum a Vorbit profetul
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despre aceşti oameni într-un alt psalm? N-au chemat pe 
Domnul·', zice el; fără de nici o îndoială L-au chemat, şi totuşi 
nu L-au chemat. In câteva cuvinte răspund întrebării pe care 
tocmai am pus-o: de ce un om cere o atât de mare răsplătire, 
când nu poate invoca decât meritul „de a fi chemat pe Dum
nezeu” şi când vedem atâţia oameni răi chemându-L şi ei; 
aceasta e problema de rezolvat.

încă un cuvânt spun celui zgârcit: chemi pe Domnul? De 
ce sâ-L chemi? Să mă-mbogăţească, răspunde. Câştigul îl 
chemi deci, iar nu pe Domnul. Bogăţiile atât de râvnite nu se 
pot câştiga nici prin robul tău, nici cu ajutorul fennierului tău, 
nici a clientului, a prietenului, a celui ce stă împreună cu tine, şi 
atunci ai recurs la Domnul, faci din Domnul intermediarul 
câştigurilor tale. Prea mult II înjoseşti pe Dumnezeu. Vrei să 
chemi pe Domnul? Cheamă-L dezinteresat. Puţin este pentru 
zgârcenia ta să vină Domnul întru tine? Şi dacă vine fără aur 
sau argint nu-L vei vrea? Intre toate făpturile lui Dumnezeu, 
ce ţi-ar putea ajunge, dacă El însuşi nu-ţi este suficient? Nu 
degeaba deci profetul a zis: „Să nu fiu ruşinat că Te-am chemat 
pe Tine”. Chemaţi pe Domnul, o, fraţilor, dacă nu vreţi să fiţi 
ruşinaţi. Cel ce vorbeşte în acest fel se teme de o oarecare 
ruşine, de care a spus în primul verset: „Intru Tine eu mi-am 
pus nădejdea. Dumnezeul meu, şi în veac nu voi fi ruşinat”. Şi 
ca să ne precizeze ruşinea de care se teme, ce a adăugat, 
după ce a zis: „Să nu fiu ruşinat că Te-am chemat pe Tine”, 
„Ruşine necredincioşilor, spune, şi să fie duşi în iad”, să cadă 
în ruşinea cea veşnică.

5. „Tăcere buzelor mincinoase, care spun ocară împotriva 
celui drept cu mândrie şi dispreţ” (v. 18). Dreptul este Hristos. 
Din câte buze nu ies insulte împotriva Lui cu defăimare şi
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mândrie? De unde mândria şi dispreţul acesta? Venind întm 
umilinţă, a părut de nesocotit celor mândri. Cum vreţi voi ca 
oamenii nebuni după onoruri să nu dispreţuiască pe Acela 
care S-a suspus atâtor ocări? Cum să nu fie defăimat de cei 
ce preţuiesc viaţa atâta. Cel care a voit să moară? Cum să nu 
aibă dispreţ pentru un răstignit, cei ce privesc drept ocară 
moartea pe cruce? Cum să nu nesocotească cei bogaţi pe 
Ziditorul lumii, Care, aici pe pământ, duce viaţă săracă? De la 
tot ceea ce oamenii caută cu ardoare, Iisus Hristos S-a abţinut 
nu din neputinţa de a avea, ci ca, prin abţinerea Lui, să ne 
insufle nouă dispreţul faţă de toţi cei ce caută nebuneşte. Orice 
credincios care va voi să umble în calea lui Hristos şi să urmeze 
umilinţa Stăpânului său, defăimat va fi în Hristos, căci este 
mădular al lui Hristos. Există deci dispreţ pentru Cap şi pentru 
mădulare, şi prin urmare, pentru Iisus Hristos în întregime, 
deoarece dreptatea e prezentă şi în Cap şi în mădulare. Iisus 
Hristos în întregime trebuie dispreţuit de cei necredincioşi şi 
mândri, ca să se împlinească cuvintele spuse despre ei: „Tăcere 
buzelor mincinoase, care, cu defăimare şi dispreţ, fărădelege 
răspândesc asupra Celui Drept”. Când vor fi reduse la tăcere? 
Pe pământ? Niciodată. In fiecare zi strigă împotriva creştinilor, 
mai ales a celor smeriţi; în toată ziua latră ocări şi blesteme: 
limbile necredincioşilor aţâţă astfel chinurile setei ce trebuie 
să-i ardă în iad, unde vor râvni cea mai mică picătură de apă 
fără a o avea4.

Nu acum deci trebuie să tacă buzele celor necredincioşi. 
Când dai? Când fărădelegile lor se vor ridica împotriva lor ca 
să-i ruşineze, aşa scrie la înţelepciune: „Cei drepţi vor sta 
atunci cu mare tărie împotriva celor ce i-au prigonit. Iar ei vor 
zice: iată-i pe cei pe care i-am acoperit cu ocări şi batjocură.

4Lcl6,24
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lat-i socotiţi printre fii lui Dumnezeu, şi partea lor este cu sfinţii! 
Nebuni ce eram, ca o nebunie credeam viaţa lor” (înţ Sol 5,
I -5). Vor fi atunci reduse la tăcere buzele celor ce, cu mândrie 
şi dispreţ, spun ocară împotriva Dreptului. Ei vă zic astăzi: 
unde este dumnezeul tău? Ce cinsteşti tu? Ce vezi? Crezi şi 
suferi; chinul tău, acesta este sigur; iar nădejdea ta e nesigură. 
Dar vor tăcea buzele mincinoase, atunci când noi vom fi primit 
bunătăţile cele sigure, şi pe care le nădăjduim.

6. Ia seama ce adaugă profetul, după ce a poruncit tăcerea 
buzelor mincinoase care rostesc cu defăimare şi dispreţ ocară 
împotriva Celui Drept. Cel ce suspină în acest fel a cugetat 
întru sine în duh, a văzut cu ochiul cel interior bunătăţile Iui 
Dumnezeu, cele ce nu se văd decât în taină, şi pe care cel 
necredincios nu le-ar putea vedea. A văzut pe necredincioşi 
împroşcând cu ocară împotriva Celui Drept cu mândrie şi 
defăimare, deoarece nu au ochi decât pentru bogăţiile acestei 
lumi, şi nicidecum pentru bunătăţile ce vor să fie, pe care nici 
măcar nu ştiu să şi le imagineze în cugetele lor. Dar, pentru a 
face pe oameni să preţuiască bunătăţile cele viitoare, în timp 
ce ne porunceşte nouă numai să le acceptăm iar nu să le iubim 
pe cele ale acestei vieţi, iată ce strigă: „Cât de mare este, 
Dumnezeule, dulceaţa Ta!” (v. 19) Să mă întrebe necredin
ciosul aici: unde se află bogăţia de dulceaţă? îi voi răspunde: 
cum aş putea să-ţi arăt bogăţia aceasta de dulceaţă, când 
fierea nedreptăţii te-a făcut să pierzi gustul ei? De nu ai cunoaşte 
mierea, nu ai lăuda dulceaţa ei înainte de a fi gustat-o. Or, 
inima ta nu mai are simţ să guste aceste feluri de bunătăţi; ce 
să faci? Cum să ţi le arăt? Nu văd pe nimeni căruia să-i pot 
spune: „Gustaţi şi vedeţi cât de dulce este Domnul5. Cât de 
mare este, Dumnezeule, comoara dulceţii pe care ai ascuns-o

sPs33,9
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pentru cei ce se tem de Tine!” Ce înseamnă „ascuns”? Că o 
păstrezi pentru ei iar nu că o refuzi, aşa încât ei singuri să 
poată ajunge la ea; căci e o bunătate ce nu poate fi comună 
celor buni precum şi celor răi; şi cei dintâi ajung la ea prin 
frică. Câtă vreme mai au frică, nu au ajuns la ea; nădăjduiesc 
insă să ajungă, şi pun început prin frică. Nimic mai dulce decât 
o înţelepciune nestricăcioasă; dar începutul oricărei înţelepciuni 
este frica de Domnul6. Iar înţelepciunea aceasta, „o păstrezi 
celor ce se tem de Tine”.

7. ,Λ> făcut-o celor ce nădăjduiesc în Tine, înaintea fiilor 
oamenilor” (v. 19). Nu ai făcut-o înaintea fiilor oamenilor, ci 
„celor ce nădăjduiesc în Tine, înaintea fiilor oamenilor ’̂; adică, 
ai făcut să guste dulceţa Ta celor ce nădăjduiesc în Tine, 
înaintea fiilor oamenilor. In sensul acesta, Domnul a zis: „Cel 
ce se leapădă de Mine înaintea oamenilor, şi Eu Mă voi lepăda 
de El înaintea Tatălui Meu” (Mt 10,33). Dacă nădăjduieşti 
deci în Domnul, nădăj duieşte înaintea oamenilor, nu ascunde 
nădejdea ta în adâncul inimii tale, nu te teme să mărturiseşti că 
eşti creştin, chiar înaintea celor ce te acuză. Cui i se reproşează 
astăzi faptul de a fi creştin? Atât de puţini oameni sunt care să 
nu fie creştini, că ni se pare mai bine să le reproşăm lor de a 
nu fi, decât să ne reproşăm nouă că suntem. îndrăznesc să vă 
spun totuşi, fraţilor: începe, o, tu care mă asculţi, începe să 
trăieşti ca un creştin, şi vezi dacă nu cumva vei mai primi 
reproşuri de la creştinii care sunt creştini doar cu numele, iar 
nu prin viaţaşi moravurile lor. Nimeni nu-mi înţelege cuvintele, 
dacă nu face mai întâi experinţa lor. Ascultă bine cuvintele 
mele şi cugetă la ele. Vrei să trăieşti ca un creştin? Vrei să 
calci utmele Mântuitorului Tău? Să ţi se facă un reproş, iar tu 
să te ruşinezi, şi ruşinea aceasta mincinoasă te face să lepezi

‘Ps 1 io, 10
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totul. Iată-te afară de drumul cel bun. Ţi se pare că crezi din 
inimă casă fii îndreptat, dar ai pierdut asta: „Cu gura trebuie 
să mărturiseşti să ajungi la mântuire” (Rom 10,10). Dacă 
deci voieşti să mergi pe calea Domnului, trebuie să-ţi arăţi 
nădejdea ta chiar şi înaintea oamenilor, adică să nu te ruşinezi 
niciodată de nădejdea aceasta. D upă cum  trăieşte 
Dumnezeu în inima ta, aşa să fie şi pe buzele tale: căci 
nu degeaba a voit Hristos să fie pecetea Lui pusă pe fruntea 
noastră, care este lăcaşul curăţiei; pentru ca creştinii să nu se 
ruşineze de ocările lui Hristos. Dacă faci în acest fel înaintea 
oamenilor, dacă nu te ruşinezi de Hristos înaintea lor, dacă-nu 
negi înaintea fii lor oamenilor pe Hristos nici prin faptele nici 
prin cuvintele tale, nădăjduieşte că Dumnezeu te va face să 
simţi dulceţa Lui.

8. Care este versetul următor? „Sub acoperământul feţei 
Tale îi vei ascunde” (v. 20). Care-i locul acesta? Profetul nu 
zice: în cerul Tău îi vei ascunde pe ei; nici: în raiul Tău; nici: în 
sânul lui Avraam. Căci Sfintele Scripturi dau multe nume 
locaşurilor ce trebuie să le locuiască sfinţii în viaţa viitoare. 
Cu nici un preţ să nu ne alipim de ceea ce nu este Dum
nezeu. El însuşi să fie casa noastră, Dumnezeul cel ce veghează 
asupra noastră, în vremea locuirii noastre în viaţa aceasta: e 
de fapt cuvântul spus de psalmist mai sus: „Fii mie Dumnezeu 
apărător şi casă de scăpare” (v. 2). Vom fi deci ascunşi în faţa 
lui Dumnezeu. Vă aşteptaţi cumva să vă lămuresc retragerea 
în faţa lui Dumnezeu? Curăţeşte inima ta, ca Acela pe care tu 
îl chemi să poată intra să o lumineze. Fii pentru El casă aici, 
pe pământ, iar El va f i  casa ta cea veşnică; să locuiască 
intru tine, şi tu vei locui întru El. De-L ascunzi în viaţa 
aceasta în inima ta, te va ascunde El în faţa Sa în celaltă viaţă, 
„îi vei ascunde”, spune profetul. Dat unde?, jn  taina feţei Tale
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împotriva tulburării oamenilor.” Nu mai există tulburare pentru 
aceia pe care îi ascunde această casă de taină; mai multă 
tulburare e în ascunzişul feţei tale. De aici însă, omul cel ce se 
vede ţintă ocărilor celorlalţi, pentru că slujeşte lui Iisus Hristos, 
a cărui inimă scapă în Dumnezeu, punându-şi nădejdea în 
dulceţile Sale, este el oare destul de fericit, după voi, ca să afle 
în faţa Domnului scăpare tulburărilor oamenilor care-1 ocărăsc 
şi să-i simtă fericirea? Intră în faţa lui Dumnezeu, dacă este în 
stare să intre, adică dacă nu-i este încărcată conştiinţa, dacă nu 
este pentru el o povară nepotrivită porţii celei strâmte. „îi vei 
ascunde sub acoperământul feţei Tale, de tulburarea oamenilor, 
îi vei acoperi pe ei în locaşul Tău de limbile cele potrivnice” (v. 
21). îi vei ascunde deci într-o zi sub acoperământul feţei Tale 
de tulburarea oamenilor, nici un necaz omenesc să nu-i poată 
de acum atinge. Până atunci, în vreme ce călătoria lor prin viaţa 
aceasta supune pe robii Tăi la multe împotriviri. Tu ce vei face 
pentru ei? „In cortul Tău îi vei apăra” (v. 21). Care este coltul 
acesta? E Biserica de pe pământ, numită în acest fel deoarece 
pe pământ este călătoare. Pentru că cortul e acoperământul 
soldaţilor în luptă. Acesta este cortul la drept vorbind, casa însă 
nu e un cort. Trebuie deci să lupţi câtă vreme nu eşti decât un 
călător în campanie, ca după ce ai fost sub acoperământul 
cortului, să ai primire slăvită în casă. Căci cerul va fi casa ta pe 
veci, de trăieşti în sfinţenie în cortul acesta. In cortul Tău, 
Dumnezeule, le dai lor acoperământ de limbile potrivnice. Nu 
vedem decât limbi potrivnice, erezii, schisme ce înalţă glasul lor, 
mulţime de limbi care se împotrivesc adevăratei învăţături; dar 
tu, mergi şi caută adăpost în cortul Domnului, intră în Biserica 
universală, fără să te abaţi de la poruncile adevărului, şi vei afla 
în cortul acesta adăpost la împotrivirea limbilor.

9. „Binecuvântat fie Domnul, că a arătat mila Lui în cetatea
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ce mă înconjoară” (v. 22). Care este cetatea care mi 
înconjoară? Poporul lui Dumnezeu nu locuia decât în Iudeea, 
ce părea a fi în mijlocul lumii; unde se sărbătorea slava 
Domnului, unde I se aduceau jertfe: unde profeţia făcea 
cunoscute neîncetat, pentru cei ce vor urma, m inuni le pe care 
le vedem împlinindu-se; poporul acesta părea a fi deci în 
mijlocul neamurilor. Aici se opreşte atenţia profetului şi înţelege 
că Biserica lui Dumnezeu se va afla în mijlocul neamurilor, că 
toate popoarele erau împrejurul poporului iudeu aşezat în 
mijlocul lor, numeşte neamuri cetatea ce-1 înconjoară. Este 
adevărat. Doamne, că ai strălucit milaTa la Ierusalim; acolo a 
suferit Hristos, acolo a înviat, de acolo S-a ridicat la ccruri, 
acolo a lucrat atâtea minuni; dar mai minunat eşti că ai arătat 
mila Ta in cetatea ce mă înconjoară, adică, ai făcut să cadă 
rouă Ta peste toate neamurile, nu ai închis, ca într-un vas, 
miresmele Tale cele fine în Ierusalim, ai spart vasul, ca 
miresmele să se reverse în întreaga lume, şi să se împlinească 
în acest fel cuvântul Scripturii: „Ca o revărsare de mircasmăe 
numele Tău” (Cânt C 1,2). Aşa a strălucit milaTa în cetatea 
ce mă înconjoară. Hristos S-a înălţat la Cer, a şezut de-a 
drepta Tatălui, zece zile după aceea a trimis Duhul Sfânt7: şi 
plini de Duhul Sfânt, ucenicii au predicat minunile lui Hristos, 
apoi au fost ucişi cu pietre, junghiaţi, omorâţi8. Izgoniţi din 
cetatea cea unică, au devenit, prin focul cel dumnezeiesc, ca 
nişte făclii arzânde ce au purtat în pădurea acestei lumi râvna 
Duhului Sfânt şi lumina adevărului; iar Domnul a făcut să 
strălucească mila Sa în cetate înconjurătoare.

10. „Iar eu am zis întm extazul meu” (v. 23). Amintiţi-vă 
titlul psalmului: acesta este extazul despre care se vorbeşte.

7 Fapte 1,9
* Fapte 8 ,1 ' ţm tW
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Cugetaţi bine la cuvintele pe care le spune: „Iar eu am zis întm 
extazul meu: lepădat sunt departe de ochii Tăi". întru frica 
mea am zis, asta înseamnă: „Zis-am întru extazul meu". A fost 
înfricoşat în faţa nu ştiu cărui necaz. Şi-a văzut inima înfricoşată 
şi tulburată şi a strigat: „Lepădat sunt departe de ochii Tăi". 
Dacă eram ascuns în faţa Ta, nu m-aş mai teme; dacă priveai 
asupra mea, n-aş mai fi înfricoşat. Dar, aşa cum într-un alt 
psalm scrie: „Când ziceam s-a clătinat piciorul meu, mila Ta 
Dumnezeule mă sprijinea”. Şi iată chiar aici profetul adaugă: 
„Şi ai auzit glasul rugăciunii mele”. Pentru c-am făcut o smerită 
mărturisire şi am zis: „Lepădat sunt de la ochii Tăi", deoarece, 
fără mândrie, mi-am învinovăţit propria inimă, şi simţindu-mă 
tremurând în încercări, spre Tine am strigat; iar Tu ai ascultat 
rugăciunea mea; s-a împlinit astfel ceea ce am spus într-un alt 
psalm. Căci cuvintele „Zis-am întru extazul meu: lepădat sunt 
de la ochii Tăi”, se reiau în acestea: „Când ziceam: se clatină 
piciorul meu”. Iar acestea: ,,Mila Ta, Dumnezeule, m-a sprijinit”, 
au acelaşi sens cu celelalte: „Auzit-ai, Doamne, glasul rugăciunii 
mele”.

Toate acestea le vedeţi împlinindu-se cu S fân tul Petru; el 
vede pe Domnul umblând pe apă şi îl crede duh. Domnul 
strigă: „Eu sunt, nu-ţi fie frică” .Petru îndrăzneşte şi răspunde: 
„Dacă Tu eşti, Doamne, porunceşte-mi să vin la Tine pe apă” 
(Mt 14,26,32); voi vedea prin aceasta dacă eşti Tu, dacă 
pot, după cuvântul Tău, să fac ceea ce faci Tu. Iar Domnul: 
Vino; şi cuvântul Celui ce porunceşte devine puterea celui 
ce ascultă. Vino, spune Iisus, şi Petru coboară din barcă; 
începe să meargă, merge fără frică, căci nădăjduieşte în Iisus: 
dar la suflarea unui vânt puternic, îl cuprinde frica. „Zis-am 
întru extazul meu: lepădat sunt de la ochii Tăi.” Şi cum începea 
să se scufunde, strigă: Doamne, pier. Iar Iisus intinzându-i mâna



îl ridică zicând: put in credinciosule, de ce te-ai îndoit? Zis-am 
întru fiica mea: „Lepădat sunt de laochii Tăi”; şi când va pieri 
în mare: „Glasul meu. Doamne, l-ai auzit când am strigat către 
Tine". Strigătul către Dumnezeu nu este cel al glasului, 
ci al inimii. Mulţi vorbeau cu inima şi ale căror buze tăceau, 
şi mulţi vorbeau cu buzele, fără a câştiga nimic, căci tare 
departe era inima lor. De voieşti să strigi către Dumnezeu, 
strigă din adâncul inimii, că acolo ascultă El. Când strigam 
către Tine, spune profetul, Tu ai auzit glasul rugăciunii mele.

II. După ce a avut o atât de dulce experienţă, către ce 
ne cheamă profetul? ,Jubiţi pe Domnul, voi sfinţii Lui” (v. 25). 
E ca şi cum ne-ar zice: credeţi trăirii mele; în necaz am chemat pe 
Domnul, care nu a lepădat aşteptarea mea; în Domnul mi-am 
pus nădejdea şi n-am fost ruşinat: lumină a pus gândurilor 
mele, m-a întărit întru necazul meu. „Iubiţi pe Domnul, voi 
sfinţii Lui"; adică, cei ce nu iubiţi lumea, iubiţi pe Domnul, sau voi 
cei sfinţi ai Lui. Să mai spun să iubească pe Domnul celui ce 
îndrăgeşte amfiteatrul? Să mai spun să iubească pe Domnul aceluia 
care iubeşte pe mimi şi pantomimi, care-i înclinat spre beţie, care 
este îndrăgostit de fastul acestui veac, de toată deşertăciunea, de 
toate smintelile păcatului? Mai mult îmi place să zic: învăţaţi-vă să 
nu iubiţi, ca să învăţaţi să iubiţi; întoarceţi-vă de la rău, ca să vă 
întoarceţi spre bine; goliţi-vă pentru a fi umpluţi. „Iubiţi pe 
Domnul, voi cei sfinţi ai Lui.”

12. „Că adevărul caută Domnul” (v. 25). Voi o ştiţi, fraţilor, 
vedem azi mulţi oameni care se dedau răului, mulţi alţii 
înălţându-se întru mândria lor, Domnul însă trebuie să caute 
adevărul. „însutit va răsplăti cu prisosinţă celor ce lucrează cu 
mândrie.” Suportaţi-i până-i veţi duce la mormânt, înduraţi-i 
până veţi fi izbăviţi: căci Dumnezeu trebuie să caute adevărul 
şi să pedepsească pe cei care nu lucrează decât prin mândrie.
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Dar, vei spune tu, când o va face? A Lui este voinţa. Fii sigur 
cj o va face, nicidecum să nu te îndoieşti de dreptatea Sa. iar 
despre clipa aceasta, nu cuteza să dai lui Dumnezeu sfaturi. 
Sigur este că va căuta dreptatea, că va pedepsi pe cei ce cu 
prisosinţă lucrează mândria. Pentru unii o face din viaţa 
aceasta; am fost martori la aceasta, am cunoscut dreptatea 
Lui. Atunci când smereşte Domnul pe cei ce se tem de El, şi 
care au strălucit în vredniciile acestei lumi, smerenia lor nu i-a 
ruşinat, căci nu L-au alungat pe Dumnezeu din inima lor; 
înălţarea lor este atunci însăşi Dumnezeu.

Iov părea smerit după ce a încercat pierderea bunătăţilor 
lui, a copiilor şi a bogăţiilor pe care le avea de moştenire şi a 
celor ce trebuiau să le moştenească; rămâne fără moştenire, 
şi ce e mai trist, fără moştenitor; va rămâne singur împreună 
cu nevasta lui, care petru el era nu o mângâiere, ci mai degrabă
o unealtă a diavolului9: părea umilit; vedeţi dacă era în mizerie 
şi dacă nu cumva era ascuns în faţa lui Dumnezeu. „Gol am 
ieşit din pântecele mamei mele, striga el, şi gol mă voi întoarce 
în pământ: Domnul a dat, Domnul a luat; cum a plăcut Dom
nului, aşa a făcut fie numele Domnului binecuvântat” (Iov 1, 
21). E mărgăritarul laudei dăruită lui Dumnezeu, şi care î i este 
izvorul? Voi vedeţi, pe dinafară este sărac, iar înlăuntru are 
bogăţii. Ar ieşi oare mărgăritarul laudelor lui Dumnezeu din 
gura lui, dacă nu avea ascunsă comoara în inima lui? Voi, cei 
ce suspinaţi după bogăţii, bogăţiile acestea trebuie să le râvniţi, 
ca să nu le pierdeţi în naufragiu. Când sunt oamenii umiliţi, 
păziţi-vă să nu-i credeţi nefericiţi. Ar fi o greşeală, căci nu 
cunoaşteţi voi bogăţiile lor sufleteşti. Slabi iubitori ai lumii, îi 
judecaţi după voi înşivă; pierzând aceste bogăţii, nu veţi mai 
afla decât mizerie. Să nu-i judecaţi aşa, ei au în ei înşişi izvor

* Iov cap. 1 şi 2

191



de bucurie. Stăpânul lor locuieşte în ei, El le este păstor, EI le 
mângâie sufletele. Nu este cu adevărat de plâns căderea dccât 
pentru aceia ce-şi pun nădejdea lor in această viaţă. Luaţi-lţ 
ceea ce străluceşte în afară, şi nu le mai rămâne decât fumul 
unei rele conştiinţe. Nu mai au nimic ce-i poate mângâia, nimic 
în care să iasă în afară, nimic prin care să poată intra în ei 
înşişi, fără slava lumii, fără nici un dar spiritual, sunt într-o 
lipsă de plâns. In acest fel face Dumnezeu cu mulţi din această 
lume, dar nu cu toţi. De n-ar face aşa cu niciunul. Providenţa 
divină ar părea că doarme, iar dacă i-ar pedepsi pe toţi, 
răbdarea dumnezeiască ar dispărea. Dar tu, creştine, ai învăţat 
să suferi, iar nu să te răzbuni. Ai vrea să te răzbuni, creştine, 
când Hristos încă nu S-a răzbunat? Ce ocară ai îndurat pe 
care El nu a trebuit să o sufere? Oare nu El a suferit cel dintâi 
pentru tine, El care nu merita să sufere? Suferinţa este pentni 
tine ca un cuptor pentru aur; dacă eşti aur iar nu paie, atunci 
focul te va întări fără să te prefacă în cenuşă.

13. „Iubiţi pe Domnul, cei sfinţi ai Lui, că Domnul adevărul 
a căutat şi trebuie să pedepsească pe cei ce se dedau mân
driei.” Când să-i pedepsească? Dacă-i pedepsea măcar în zilele 
noastre! Dacă îi vedeam astăzi smeriţi, transformaţi în ţărână! 
Ascultă ce urmează: „Imbărbătaţi-vă", nu lăsaţi în necaz să se 
abată mâinile voastre, nici genunchii voştri să se încovoaie. 
„Imbărbătaţi-vă, şi să nu se clatine inima voastră” (v. 26). 
Aveţi în inimă puterea de a îndura şi a suferi toate răutăţile 
acestei vieţi. Cui dar adresează profetul cuvintele: „Imbăr- 
bătaţi-vă şi să nu se clatine inima voastră”? Oare celor îndră
gostiţi de lume? Nicidecum. Ascultaţi care sunt cei pe care îi 
încurajează: „Toţi cei ce nădăjduiţi în Domnul”.



TrimuC Comentariu Ca TsaCmuC 
aC XXXI-Cea 

M ântuiea cCrejftuCui

Lui David spre înţelegere.
1. Lui David, pentru danii Duhului, care ne face sâ înţe

legem că mărturisirea păcatelor noastre ne duce la mântuire, 
nu prin meritele faptelor noastre, ci prin harul lui Dumnezeu.

2. „Fericiţi cei cărora păcatele le sunt iertate şi cărora li 
s-au acoperit fărădelegile” (v. 1); cărora li s-au dat uitării 
păcatele. „Fericit bărbatul căruia Domnul nu i-a socotit păcatul 
şi gura căruia nu răspândeşte fărădelegea" (v. 2); ale cărui 
cuvinte nu se laudă cu dreptatea, când conştiinţa lui e plină de 
fărădelegi.

3. „Au îmbătrânit oasele mele că păzeam tăcerea” (v. 3). 
Mi-a devenit puterea o neputincioasă bătrâneţe, că gura mea 
nu a făcut mărturisirea care câştigă mântuirea1. „Strigam totuşi 
în toată ziua.” în necredinţa mea, împotriva lui Dumnezeu 
strigam blestemul, să apăr păcatele mele şi să le scuz.

4. „Că ziua şi noaptea a apăsat mâna Ta peste mine” (v. 
4). Că, sub chinul nepotolit al răzbunării Tale, „am căzut în 
suferinţa cu care ghimpele mă chinuia.” La vederea sărăciei 
mele, ghimpele conştiinţei m-a făcut nefericit.

5. „Diapsalma. Mi-am cunoscut păcatul meu şi n-am



ascuns fărădelegea mea.” (v. 5) Adică, n-am ascuns această 
nedreptate. „Zis-am: voi da vina fărădelegii mele, nu lui 
Dumnezeu, cum făceam când tăceam în necredinţa mea, ci mie 
însumi. Iar Tu ai iertat necredinţa inimii mele” (v. 6). Cand ai 
văzut mărturisirea inimii mele, înaintea mărturisirii buzelor mele.

6. „Pentru aceasta tot cuviosul Te va chema la vreme 
potrivită” (v. 7). Necredinţa inimii va face spre Tine să se 
înalţe rugăciune sfinţilor. Că ei nu vor ajunge sfinţi pentru 
meritele lor, ci pentru mila Ta, sau pogorârea Celui ce a 
răscumpărat păcatele noastre. „Şi totuşi, potop de ape multe 
de el nu se va apropia” (v. 7). Nimeni să nu se înşele şi să nu-şi 
imagineze că atunci când ne va surprinde cea din urmă zi, ca 
pe vremea lui Noe, el va putea să-şi facă mărturisirea păcatelor 
ce ne apropie de Dumnezeu.

7. „Scăparea mea eşti din necazul ce mă împresoară” (v. 
8). Intru Tine oi găsesc scăpare din chinul păcatelor ce îngustează 
inima mea. „Tu eşti bucuria mea, izbăveşte-mă de cei ce mă 
înconjoară.” Intru Tine e toată veselia mea, izbăveşte-mă de 
tristeţea ce mi-o provoacă păcatele mele.

8. „Diapsalma.” Răspunsul lui Dumnezeu. „înţelegere îţi 
voi dărui şi te voi întări în calea în care vei fi mers” (v. 9). 
Pentru mărturisirea ta Eu îţi voi da înţelepciune, ca să nu mai 
laşi calea pe care ai ales-o şi să nu mai cauţi I ibertatea. „Spre 
tine vor privi ochii Mei.” Te voi primi întru iubirea Mea.

9. „Să nu te asemeni calului şi catârului, care nu au 
înţelegere” (v. 10). De aici, că nu vor să se conducă pe ei 
înşişi. Iarprofetul răspunde: „Supune-vei fălcile lor cu zăbală 
şi cu frâu”. Făcu ei, Dumnezeule, cum se face cu calul şi cu 
catârul, strâmtorează-i prin chinuri să se supună conducerii 
Tale. „Pe ei care nu vor să se apropie de Tine.”

10. „Multe sunt pedepsele păcătoşilor” (v. 11). Grele bătăi
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are de îndurat cel ce nu voieşte să-şi mărturisească păcatele 
lui către Dumnezeu şi care pretinde că se conduce el singur. 
„Iar cel ce nădăjduieşte întru Tine, înconjurat va fi de mila 
Ta.” Domnul însă găteşte mila Sa celui ce L-a luat păstor şi 
întru El şi-a pus nădejdea lui.

11. „Bucuraţi-vă cei drepţi în Domnul şi vă veseliţi!” (v.
12). Nu vă mai bucuraţi întru voi, ci în Domnul, voi cei drepţi! 
„Lăudaţi-vă în El, cei cu inima dreaptă.” în Dumnezeu lăudaţi- 
vă, voi care-nţelegeţi că Lui trebuie să-I fiţi supuşi, ca într-o zi 
să aveţi mila Lui.



AC cCoiCea Comentariu Ca PsaCmuC 
aC XXXJ-Cea 

Credinţa şi fapteCe

1. Am început, în ciuda slăbiciunii mele, să expun frăţiilor 
voastre, iubiţilor, psalmul ce mi-1 arată mai ales Siăntul Pavel, 
după cum v-a putut convinge citirea care tocmai v-a fost 
făcută, pentru a vă arăta harul lui Dumnezeu şi taina îndreptării 
noastre ce se săvârşeşte fară ca nici o faptă de-a noastră să o 
preceadă, ci din bunătatea Domnului Dumnezeului nostru care 
ne întâmpină pe noi. Sprijiniţi-mi mai întâi slăbiciunea prin 
rugăciunile voastre, precum Apostolul a zis, „ca Dumnezeu să 
deschidă gura mea şi să-mi dăruiască să vă vorbesc” (Ef 6,
19), în modul care să fie fără pericol pentru mine şi mântuitor 
pentru voi. Căci aici sufletul omenesc, în mod firesc neliniştit 
şi atârnând între mărturisirea neputinţelor lui şi lauda propriilor 
puteri, e adesea împins încolo şi încoace cu acelaşi pericol de 
a cădea în prăpastie.

Intr-adevăr, dacă se lasă în întregime propriilor slăbiciuni, 
răpus de gândul acesta, îşi spune că este aceeaşi mila dumne
zeiască pentru toţi păcătoşii, oricare ar fi neorânduielile şi 
încăpăţânarea lor, că la sfârşit vor primi iertare, numai dacă 
ei cred că Dumnezeu îi va mântui şi-i va ierta, aşa încât nici un 
creştin păcătos să nu piară, adică să nu poată pieri nici unul 
din cei care îşi zic în ei înşişi: orice-fac, cu orice ticăloşie, cu
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orice mizerie sunt spurcat, oricât de multe ar fi păcatele mele, 
mă va izbăvi Domnul întnj milostivirea Sa căci am crezut în El; 
dacă, spun eu, el ajunge să creadă că nici unul dintre aceşti 
păcătoşi nu piere, se prăbuşeşte într-o credinţă mincinoasă, 
despre nepedepsirea păcatelor. Atunci Dumnezeu care este 
drept, şi Căruia psalmul îi cântă mila şi judecata, nu doar mila, 
ci şi judecata1, găseşte pe omul acesta într-o falsă socotinţă a 
bunătăţii dumnezeieşti, abuzând de mila divină spre propria 
lui pierzare, şi nu poate decât să-l osândească. Un astfel de 
cuget este deci pentru om o prăpastie periculoasă.

Dacă însă se tone de pericolul acesta, pentru a se încrede 
în el însuşi, şi, printr-o cutezătoare încredere în dreptatea şi 
puterile lui, îşi propune să împlinească toată dreptatea şi să 
respecte cu stricteţe ceea ce porunceşte legea lui Dumnezeu, 
pentru a nu mai păcătui în nici un fel, de se socoteşte drept 
stăpân al vieţii sale care să nu poată niciodată cădea, slăbi, 
clătina sau oibi, şi îşi atribuie rezultatul acesta puterii voinţei 
sale; chiar când el ar săvârşi tot ceea ce i se pare drept în 
ochii oamenilor, fără a i se părea nimic vrednic de reproş în 
viaţa sa, Dumnezeu ar trebui şi mai mult încă să pedepsească 
această îngâmfare, această deşartă paradă de mândrie. Dacă 
omul pretinde să se îndrepteze pe sine însuşi, dacă se mândreşte 
cu propria dreptate, cade: dacă-şi socoteşte cu atenţie nepu
tinţa şi se încrede în mila divină, nu se îngrijeşte să se curăţească 
de păcatele lui, se aruncă în abisul patimilor, cade încă şi mai 
mult. Pericol de-a dreapta încrezându-se în dreptatea sa, 
pericol de-a stânga nădăjduind nepedepsirea.

Să ascultăm glasul lui Dumnezeu care ne strigă: „Nu vă 
întoarceţi nici la dreapta, nici la stânga” (Pilde 4,27). Nu vă 
sprijiniţi pe dreptatea voastră să nădăjduiţi cerul, nici pe mila

rPs 100,1
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dumnezeiască pentru a păcătui. Poruncă divină vă întoarce 
de la această îndoită primejdie, şi de la înălţarea mândriei, şj 
de la afundarea păcatului. A vă ridica la una, înseamnă a vă 
chema căderea; a coborî la cealaltă, înseamnă a vă îngloda. 
Nu umblaţi deci, zice Cel înţelept, nici la dreapta nici la stânga. 
Intr-un cuvânt vă repet, ca să se întipărească în sufletele 
voastre: nu vă sprijiniţi pe dreptatea voastră spre a nădăjdui 
cerul, nici pe mila lui Dumnezeu pentru apăcătui.

Ce să tăcem atunci, îmi veţi răspunde? Psalmul nostru ne 
învaţă: iar eu sper, cu ajutorul lui Dumnezeu, ca după ce am 
ascultat citirea şi explicarea lui, să cunoaştem calea pe care 
trebuie să mergem, sau în care trebuie să stăruim cu curaj. Să 
asculte fiecare dintre noi după posibilităţile lui, şi să se întristeze 
sau să se bucure după cum îl va îndemna conştiinţa, să 
îndrepteze un viciu, o virtute să o laude. Dacă îşi dă seama că 
a luat o cale greşită, să revină pe drumul cel bun; de se află pe 
calea cea bună, să meargă pentru a ajunge la capătul ei. Fără 
mândrie, pe calea cea bună; fără lene pe drum.

2. Ne spune Sfântul Pavel că psalmul acesta tratează 
despre harul care ne face creştini: de aceea am voit să vi-1 
citesc. Pentru a statornici dreptatea din credinţă împotriva 
celor ce lăudau dreptatea din fapte, Apostolul vorbeşte în acest 
fel: „Ce câştig, vom zice noi, a revenit lui Avraam, părintele 
nostru după trup? Căci, dacă Avraam a fost îndreptat din 
faptele lui, are merite, dar nu înaintea lui Dumnezeu” (Rom 4,
1 -2). Ne apără Dumnezeu de un asemenea merit; să ascultăm 
mai curând cuvântul: „Cel ce se laudă, să nu se laude decât în 
Domnul” (I Cor 1,31). Mulţi se pot lăuda cu faptele lor, şi 
găsiţi mare număr de păgâni ce refuză să se facă creştini, pentru 
că viaţa lor pare îndestulătoare în fapte bune. Ne ajuge să 
trăim bine, spune păgânul; ce mă va putea învăţa Hristos?
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Să-mi pun în ordine viaţa mea? Este ordonată; de ce am nevoie 
de Hristos? Nu săvârşesc nici ucidere, nici furt, nici răpire, nu 
râvnesc la bunurile celuilalt, nu mă spurc cu nici o desfrânare. 
Ce-i de îndreptat în viaţa mea, şi când va fi, mă voi face creştin. 
Omul acesta se poate lăuda, dar nu înaintea lui Dumnezeu. 
Nu aşa este cu Avraam părintele nostru. Acesta este punctul 
pe care Scriptura îl pune înaintea atenţiei noastre. Căci trebuie 
să mărturisim, noi credem toţi că patriarhul a fost bineplăcut 
lui Dumnezeu, recunoaştem şi spunem că Avraam are slavă 
înaintea hii Dumnezeu; zice Apostolul: cu siguranţă, o ştim, şi 
pentru noi este evident că Avraam este slăvit înaintea ochilor 
lui Dumnezeu, dar dacă a fost îndreptat de faptele lui, e slăvit 
înaintea oamenilor, iar nu înaintea lui Dumnezeu. Or, el este 
mărit înaintea lui Dumnezeu, deci îndreptarea lui nu vine din 
fapte, de unde vine ea? Ne lămureşte Apostolul apoi: „Ce 
spune Scriptura?” (Rom 4,3). Adică: cui a atribuit Scriptura 
îndreptarea lui Avraam? „Avraam a crezut în Dumnezeu, şi 
aceasta i s-a socotit lui ca dreptate” (Fc 15,6). Credinţei lui 
Avraam deci i s-a datorat îndreptarea sa.

3. Dar atunci când se crede în îndreptarea din credinţă, 
iar nu din fapte, trebuie să evităm o altă prăpastie pe care am 
arătat-o. Vedeţi, îmi veţi spune, că din credinţă, iar nu din 
fapte, a fost îndreptat Avraam, pot deci să trăiesc după placul 
meu, să nu am nici o faptă de sfinţenie, numai să cred în 
Dumnezeu, credinţa aceasta îmi va fi socotită ca dreptate. 
Omul care a vorbit în acest fel şi a luat hotărârea aceasta, a 
căzut în prăpastie; dacă nu are decât gândul acesta, şi este în 
incertitudine, se află deja în primejdie. Cuvântul lui Dumnezeu 
însă, bineînţeles, poate nu numai să oprească pe cel ce este 
lângă prăpastie, ci să scoată şi pe acela ce s-a aruncat în ea. 
Răspund deci, să zicem aşa, în sens opus Apostolului, şi spun
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de Avraam ceea ce citim tot în Epistola unuia dintre Apostoli, 
care voia să refacă sensul depreciat ce se dădea cuvintelor 
Sfântului Pavel.

In această scrisoare, Sfântul Iacov, vrând să respingă pe 
adversarii faptelor bune, care se sprijineau numai pc credinţă2, 
arată faptele lui Avraam, căruia Sfântul Pavel i-a descoperit 
credinţa; cei doi Apostoli însă nu sunt în contradicţic nicidecum. 
Sfântul Iacov spune despre Avraam ceea ce toată lumea 
cunoaşte, jertfirea lui Isaac; faptă minunată, e adevărat, dar 
faptă de credinţă. Privesc zidirea construcţiei, dar văd că la 
baza ei e credinţa. Laud desăvârşita roadă a unei fapte bune, 
dar o văd crescând în arborele credinţei. Dacă Avraam făcea 
fapta aceasta bună în afara credinţei, oricare i-ar fi fost lauda, 
ar fi fost fără rost. Dacă, dimpotrivă, credinţa lui Avraam l-ar 
fi făcut să răspundă în sine însuşi, când Dumnezeu îi poruncea 
jertfa fiului său: nu mă supun, dar totuşi cred că Dumnezeu mă 
va mântui în ciuda poruncilor Sale lepădate, credinţa lui fără 
fapte nu ar fi fost decât o credinţă moartă, un copac fără rod 
şi uscat.

4. Ce este, deci? Nici o faptă bună nu poate exista înaintea 
credinţei, adică nu se poate spune că un om a făcut vreun 
bine înaintea credinţei? Pentru că toate faptele recunoscute 
care se săvârşesc înaintea credinţei, oricât de lăudabile ar 
părea ele oamenilor, sunt fapte fără valoare. Aceasta ar fi, 
după mine, marea putere desfăşurată şi o alergare rapidă în 
afara căii celei bune. Să socotim deci ca nimic faptele cele 
bune făcute înaintea credinţei; căci nimic nu este cu adevărat 
bun, acolo unde nu este credinţă. Ceea ce dă valoare faptei, 
este intenţia, iar intenţia trebuie să fie rânduită de credinţă. Nu 
vă opriţi la fapta pe care un om o săvârşeşte, ci la sopul care

2 Iacov 2 ,1 ,
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şi-l propune şi pe care vrea să-l atingă dirijând cârnia cu putere
şi ţintă.

Presupuneţi că un pilot îşi cârmuieşte cu pricepere nava 
sa, dar nu mai ştie unde merge; la ce-i va servi buna cârmuire, 
să se mişte fată ţintă, să spintece valuri le cu vâsla, să depărteze 
şocul de vasul său? Să presupunem chiar că este în stare să-şi 
ducă şi să-şi aducă nava după bunul său plac şi că îl întrebăm: 
unde te duci? Iar el să răspundă: nu ştiu nimic; sau chiar fără 
să zică: nu ştiu nimic, răspunde: mă duc în cutare port, şi să se 
izbească de stânci; nu este oare evident că, cu cât omul acesta 
se crede mai capabil şi în stare să conducă vasul, cu atât mai 
mult manevrele sale sunt primejdioase şi îi vor grăbi naufragiul? 
Aşa este omul ce rătăceşte drumul său afară de calea cea 
bună. N-ar fi fost oare mai de preferat ca pilotul acesta să 
aibă mai puţină putere, mai puţină capacitate de a mânui cârma, 
şi să urmeze cu exactitate drumul cel bun; ca un altul să con
ducă vasul lui mai încet şi mai greu, dar pe calea cea bună, în 
loc să alerge cu atâta vitezăîn afara drumului? Cel mai fericit 
dintre toţi este deci acela ce se află pe calea cea adevărată, şi 
merge cu înţelepciune; în al doilea rând e nădejdea, ce clatină 
fie puţin, fără să se oprească totuşi, care întârzie uneori, dar 
înaintează puţin câte puţin. Deoarece putem nădăjdui că, în 
ciuda încetinelii ei, va atinge ţinta.

5. Deci, fraţii mei, Avraam a fost îndreptat prin credinţă; 
dar credinţa aceasta, dacă n-a fost precedată, a fost urmată 
de fapte bune. Căci credinţa ta oare trebuie să fie fără roadă? 
Nu va fi dacă nu eşti tu însuţi fără roadă. Dacă amesteci 
credinţei tale ceva rău, este focul ce arde rădăcina credinţei. 
Stai deci tare în credinţă, dacă vrei să lucrezi. Dar, îmi vei 
spune, nu acesta e cuvântul Apostolului. Dimpotrivă, uite ce 
învaţă Sfântul Pavel: „Credinţa, spune el, lucrează prin iubire”
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(Gal 5,6). Iar intr-o altă parte: „Desăvârşirea legii este iubirea" 
(Rom 13,10). Şi iarăşi: „Orice lege se află cuprinsă într-un 
singur cuvânt, astfel formulat: să iubeşti pe aproapele tău ca 

. pe tine însuţi” (Gal 5,4). Vezi de nu vrea de la tine nici o 
faptă, cel care a spus: „Să nu faci desfrânare, să nu ucizi, să 
nu doreşti răul, şi orice altă poruncă e rezumată în cuvintele 
Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Dragostea este 
deci împlinirea legii”(Rom 13,9-10). Iţi permite oare iubirea 
să faci rău în vreun fel celui pe care tu îl iubeşti? Dar poate, 
fară a-i face vreun rău, nu-i faci nici un bine. Dragostea, te 
întreb, poate ea oare să-ţi permită să nu faci tot binele posibil 
celui pe care îl iubeşti? Nu iubirea aceasta se roagă chiar pentru 
vrăjmaşi? Ai putea, căutând binele unui vrăjmaş, să laşi un 
prieten? Credinţa va fi deci fară fapte, dacă este fară iubire. 
Dar pentru a nu încărca sufletul tău cu faptele credinţei, adaugă 
nădejdea credinţei, şi sileşte-te spre fapte. Dragostea n-ar 
putea fi leneşă.

Ce ne face de fapt să săvârşim răul, dacă nu dragostea? 
Caută-mi o iubire fără roadă, o dragoste fără fapte. Crimele, 
desfrânările, fărădelegile, uciderile, toate acestea nu sunt oare 
fapte de dragoste? Curăţeşte deci dragostea ta; adu în grădina 
ta pârâul care se pierde-n mocirlă; puternicele elanuri ale iubirii 
tale de lume, să le îndrepţi spre Creatorul lumii. Voi ziceţi: nu 
iubiţi nimic? Niciodată. A nu iubi nimic, este propiu sufletelor 
moarte, fară viaţă, goale şi mizerabile. Iubiţi deci, dar înţelegeţi 
ce trebuie să iubiţi. Se numeşte dragoste iubirea de Dumnezeu, 
iubirea de aproapele. Dragostea de lume, iubirea acestui veac, 
se numeşte patimă. Lepădaţi patima, trăiţi dragostea. Căci 
chiar dragostea dă celui ce face binele nădejdea unei bune 
conşti inţe. Buna conştiinţă cuprinde întru ea nădejdea; şi cum 
cea rea se află în deznădejde, cea bună se hrăneşte din
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nădejde. Veţi avea în acest fel cele trei virtuţi despre care ne 
vorbeşte Sfântul Apostol Pavel: credinţa, nădejdea şi 
dragostea3.

într-o altă parte, el numeşte aceste trei virtuţi, în loc de 
nădejde însă, spune buna conştiinţă: .Aceasta este sfârşitul 
poruncilor”, pune el. Dar care este sfârşitul unei porunci? Ceea 
ce-i dă desăvârşirea, iar nu ce o anulează. A spune: sunt la 
sfârşitul pâinii, este altceva decât a spune: sunt la sfârşitul hainei 
pe care o ţeseam. Sfârşitul pâinii, înseamnă că nu mai rămâne; 
sfârşitul hainei, înseamnă că e terminată. Şi totuşi cuvântul de 
sfârşit se spune şi în unul şi în celălalt caz. Apostolul nu numeşte 
deci sfârşitul legii, ceea ce ar tinde să o distrugă, ci mai degrabă 
ceea ce o desăvârşeşte, ceea ce pentru ea este nu epuizarea, 
ci perfecţionarea. Sfârşitul legii deci constă în cele trei virtuţi: 
„Sfârşitul legii, spune el, constă în dragostea ce vine dintr-o 
inimă curată, o bună conştiinţă şi o credinţă neprefăcută”. Buna 
conştiinţă înlocuieşte aici nădejdea, căci cel ce nădăjduieşte 
are conştiinţa curată. Insă omul ros de o conştiinţă vinovată, 
respinge nădejdea şi nu are nimic, decât osândă. Pentru a 
nădăjdui cerul, să aibă o bună conştiinţă, şi pentru a avea o 
bună conştiinţă, să creadă şi să lucreze. Ceea ce face ca el să 
creadă este credinţa, şi ca să lucreze, este iubirea. Sfântul 
Pavel, într-un loc, numeşte în primul rând credinţa. „Credinţa, 
nădejdea şi dragostea” (Π Cor 13,13); într-o altă parte începe 
prin dragoste: „Dragostea ce vine dintr-o inimă curată, buna 
conştiinăşi credinţa neprefâcută” (ITim 1,5). Noi ceilalţi, să 
începem câteodată din mijloc, prin conştiinţa curată sau prin 
nădejde. Să aibă deci, o repet, conştiinţa curată, acela care 
vrea să aibă o nădejde sfântă; şi pentru a avea buna conştiinţă, 
să creadă şi să lucreze. Din mijloc, să mergem la început şi la

3ICor 13,13
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sfârşit: să creadă şi să lucreze. Ceea ce face să creadă, este 
credinfa; ceea ce-l face să lucreze, este iubirea.

6. Cum a zis deci Apostolul că omul se îndrcptează fârj 
fapte şi prin credinţă, de vreme ce intr-o altă parte el spune: 
„Credinţa lucrează prin iubire?" (Gal 5 ,6). Să nu mai opunem 
pe Sfântul lacov Sfântului Pavel, ci mai bine pe Sfântul Pavel 
lui însuşi, şi să-i spunem: Pe de o parte, ne permit· să păcătuim 
nepedepsit, prin cuvintele: „Credem că omul e îndreptat din 
credin(ă fără fapte” (Rom 3,28). Iar pe de altă parte ne spui 
că „credinţa lucrează prin iubire”. Cum se face că, după tine, 
mă cred în siguranţă fără nici o faptă bună, şi tot după tine, mi 
se pare că nu pot avea nici credinţa, nici nădejdea, dacă nu 
lucrez prin dragoste? Căci (in cuvintele tale, o, mare Apostol. 
Scopul tău este sigurde a predica aici credinfa fără fapte: dar 
fapta credinţei este dragostea', iar dragostea nu poate rămâne 
nelucrătoare: se abţine de la rău, face tot binele posibil. Care 
e fapta iubirii? „Fugi de rău şi fă binele” (Ps 36,7). Aceasta 
este deci credinţa fără fapte, pe care tu o predici, când într-o 
altă parte spui: „In zadar aş avea credinţă să mut şi munţii, 
dacă dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte” (I Cor 13,2). 
Credinţa deci nimic nu este fără dragoste, şi dacă dragostea, 
oriunde este, nu poate rămâne nelucrătoare, credinţa este 
aceea care lucrează prin iubire. Cum va fi deci omul îndreptat 
din credinţă fără fapte?

Ne răspunde Apostolul: o, omule, dacă ţi-am vorbit în 
acest fel, asta ca tu să nu te mândreşti cu îndrăzneală de faptele 
tale şi să nu atribui meritelor darul credinţei pe care l-ai primit. 
Departe de tine să-ti socoteşti faptele tale care au precedat 
credinţa; să ştii bine că credinţa a aflat întru tine un păcătos; 
şi, dacă darul acestei credinţe te-a îndreptat, înseamnă că ea 
a găsit în tine un necredincios de îndreptat. „Celui ce crede în
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Acela care îndreptează pe necredincios, credinţa ii este 
socotită ca dreptate” (Rom 4 ,5 ). însă, pentru cel necredincios, 
a fi îndreptat, înseamnă a deveni din necredincios drept; şi 
dacă devine drept, din necredincios ce era, care sunt faptele 
celui necredincios? Să se laude cel necredincios cu faptele 
lui, să ne zică: dau săracilor, nu fac rău cu nimic nimănui, nu 
râvnesc la nevasta altuia, nu ucid pe nimeni, nu nedreptăţesc 
pe nimeni, întorc banii încredinţaţi mie chiar fără martori; să 
ne spună toate acestea, iar eu întreb de este necredincios sau 
drept. Cum pot fi necredincios, îmi va zice el, cu asemenea 
fapte? Cum erau cei despre care s-a spus: „Au slujit făpturii 
mai mult decât Ziditorului, Cel binecuvântat în veci” (Rom 1, 
25)? Cum a-i fi necredincios? Cum, dacă prin faptele acestea 
bune, tu nădăjduieşti ceea ce trebuie să nădăjduieşti, dar nu 
de la Acela ce trebuie să fie nădejdea noastră; sau dacă 
nădăjduieşti ceea ce trebuiesă nădăjduieşti, chiar de la Acela 
ce trebuie săne dăruiască viaţa cea veşnică, nu înseamnă oare 
a fi necredincios?

„Eşti necredincios să aştepţi fericirea vremelnică ca preţ 
al faptelor tale bune. Nu aceasta e răsplata credinţei. Credinţa 
e scumpă, tu o preţuieşti prea pu(in. Eşti necredincios deci, 
iar faptele tale nu valorează nimic. Degeaba depui, în faptele 
tale cele bune, mari forţe, şi (i se pare că-ţi conduci cu 
îndemânare nava, te vei lovi de stâncă. Şi dacă nădăjduieşti 
ceea ce trebuie într-adevăr să nădăjduieşti, anume viaţa 
veşnică, dar nu o nădăjduieşti de la Domnul Dumnezeul nostru, 
prin Iisus Hristos, de la care aceasta se poate câştiga, de 
crezi că viaţa cea veşnică iţi va veni prin oştirile cele cereşti, 
prin soare, lună, prin puterile văzduhului, ale mării, ale 
pământului, ale stelelor, eşti necredincios. Crezi în Acela ce 
dăruieşte dreptate necredinciosului, pentru ca faptele tale cele



bune să aibă o adevărată bunătate; căci nu le putem numi 
bune, decât atunci când ies dintr-o rădăcină bună. Cum adică? 
Sau aştepţi, de la Dumnezeul cel veşnic, viaţa vremelnică, sau 
de la demoni viaţa veşnică; şi într-unul şi în celălalt caz eşti 
necredincios.îndreptează credinţa ta, şi mai ales îndreptează- 
ţi calea: iar atunci, cu picioare sprintene, umblă în toată 
siguranţa, aleargă, eşti pe calea cea bună; cu cât va fi mai 
rapidă alergarea ta, cu atât mai fericită va fi sosirea ta. Dar 
poate te datini puţin; măcar nu abandona drumul: vei ajunge, 
deşi mai târziu; departe de tine să te opreşti, să te întorci înapoi, 
să te rătăceşti.

7. Ce, fraţilor·? Care sunt oamenii fericiţi? Nu sunt cei în 
care Dumnezeu nu găseşte nici un păcat; căci El află păcate în 
toţi oamenii: „Pentru că toţi au păcătuit şi toţi au nevoie de 
slava lui Dumnezeu” (Rom 3,23). Dacă deci păcate se află în 
toţii oamenii, nu rămân fericiţi decât aceia cărora le sunt iertate 
păcatele. Asta ne spune Apostolul prin cuvintele: „Avraam a 
crezut în Dumnezeu, iar credinţa lui i-a fost socotită ca 
dreptate” (Rom 4,3). Dar răsplată care se dă celui ce lucrează, 
care se întemeiază pe faptele lui, care atribuie meritelor lui 
credinţa ce i-a fost dată, răsplata aceasta nu-i este socotită 
ca har, ci ca o datorie. Ce înseamnă aceasta, dacă nu că 
răsplata noastră ia numele harului? Dacă este har, este dat în 
mod gratuit. Ce înseamnă că e dat gratuit? Că nu costă nimic. 
N-ai făcut nici un bine, iar păcatele îţi sunt iertate. Se cercetează 
faptele tale şi nu se găsesc decât rele. Dacă Dumnezeu dădea 
faptelor tale după valoarea lor, El ţi-ar fi dat moarte: „Căci 
moartea este plata păcatului” (Rom 6,23). Ce se datorează 
faptelor rele? Osânda. Iar faptelor bune? Cerul. Dar tu, care 
te afli în faptele cele rele, ca să ţi se dea ce ţi se datorează, ar 
trebui să te pedepsească. Ce se întâmplă deci? Fără să-ţi dea
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chinul pe eare-l meriţi, Domnul îţi dă harul pe care nu-1 meriţi. 
Ţi-ar datora osânda, El îţi dă iertarea.

Astfel deci, prin iertare începi să fii întru credinţă; iar 
credinţa aceasta, unindu-se nădejdii şi dragostei, începe să 
facă binele: şi totuşi, păzeşte-te să te lauzi, să te înalţi în tine 
însuţi; aminteşte-ţi de Acela care te-a pus pe calea cea bună; 
aminteşte-ţi că cu picioare puternice şi sprintene te rătăceai: 
nu uita vreodată că, lipsit de vlagă şi lăsat pe jumătate mort în 
cale, ai fost pus pe asinul Samariteanului, ca să fii duc la casa 
de oaspeţi4. „Răsplata care se dă celui ce lucrează, spune 
Sfântul Pavel; nu-i este socotită drept har, ci ca datorie” (Rom 
4,4). Dacă deci nu voieşti nici o parte la har, socoteşte-ţi 
meritele. Dar Dumnezeu, El vede ceea ce este în tine, ştie ce-i 
datorat fiecăruia. „Iar omul ce nu face nici o faptă", continuă 
Sfântul Pavel; ia deci un necredincios, un păcătos, acela nu 
face nici o faptă. Ce face el? „Dar care crede în Cel ce îndrep- 
tează pe necredincios.” Din moment ce nu face nici o faptă 
bună, el este un necredincios; şi chiar când i s-ar părea că 
face binele, cum este iară credinţă, faptele lui bune nu se pot 
numi bune. „Dar crede în Cel ce îndreptează pe cel necre
dincios, credinţa îi este socotită ca dreptate. Aşa cum David 
a cântat fericirea celui căruia Domnul îi socoteşte dreptatea 
fără fapte” (Rom 4,5-6). însă care e această dreptate? Cea 
a credinţei pe care n-au precedat-o faptele bune, ci care este 
urmată de faptele bune.

8. Fiţi deci atenţi, fraţilor; căci a înţelege rău, înseamnă a 
vă expune la prăbuşirea în prăpastia nepedepsirii ce ni se 
făgăduieşte păcătuind: iar eu, nu mai mult decât Apostolul, nu 
sunt responsabil de toţi aceia ce pot interpreta rău cuvintele 
mele. Cei ce le-au înţeles rău, lucrau cu un scop, se temeau
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de faptele cele bune pe care trebuiau să le urmeze. Sânt 
aveţi părtăşie cu ei, fraţilor. A zis un alt psalm despre un astfel 
om. şi acest singur om cuprinde o întreagă categorie: „N-a 
vrut să înţeleagă de teamă să nu facă binele” (Ps 35,3). Nu s-a 
zis: nu aputut să înţeleagă. Iar voi, fraţilor, să aveţi voinţa dea 
înţelege, ca să faceţi binele. Nu vă va lipsi înţelegerea, şi chiar 
va ajunge la evidenţă. Ceesteevidentcelui care a înţeles? Ci 
nimeni nu trebuie să se laude cu faptele cele bune care au 
precedat credinţa, iar după credinţă să nu le neglijeze. 
Dumnezeu miluieşte pe toţi necredincioşii, şi îi mântuieşte prin 
credinţă.

9. „Fericiţi cei cărora le sunt iertate greşelile, iar păcatele 
le-au fost acoperite. Fericit bărbatul căruia nu i-a socotit 
Dumnezeu păcatul şi gura căruia nu rosteşte minciuna” (v. 2). 
Avem, dintru începutul psalmului, înţelegerea, şi înţelegerea 
aceasta constă în a şti bine că nu trebuie nici să ne lăudăm cu 
vrednicia noastră, nici să nădăjduim cu cutezanţă neosândirea 
păcatelor noastre. Căci iată titlul psalmului: „Lui David spre 
înţelegere”. Este deci un psalm al înţelegerii; iar primul rezultat 
al acesteia este de a te recunoaşte păcătos. Al doilea efect, 
de a nu atribui puteri lor tale, ci harului lui Dumnezeu, faptele 
cele bune care vor fi primele roade ale credinţei tale întru 
iubire5. în acest fel nu va fi nici o prefăcătorie în inima ta, 
adică în gura omului interior, şi nu vei avea cuvinte pentru 
buze şi cuvinte pentru inimă. Nu vei fi asemenea fariseilor 
cărora le e spus: „Sunteţi ca mormintele văruite; în afară, aveţi 
pentru oameni înfăţişare de dreptate; înlăuntru, sunteţi plini de 
făţărnicie şi de vicleşuguri” (Mt 23,27). Şi într-adevăr, păcă
tosul ce vrea să fie privit ca un drept, nu este oare un înşelător?

Nu aşa era Natanael căruia Mântuitorul i-a zis: „Iată un
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adevărat israelit, fără făţărnicie” (In 1,47). Dar de ce nu era 
nici o prefăcătorie în Natanael? „Te-am văzut când erai sub 
smochin” (In 1,48). Era sub smochin, adică sub condiţia 
trupului; şi era sub condiţia trupului pentru că era în necredinţă 
din naştere. Era sub smochinul ce smulge psalmistului strigătul: 
„întru fărădelege am fost zămislit" (Ps 50,7). Dar îl vede 
Acela ce vine cu harul. Ce spun eu, îl vede? I se face milă de 
el. Mântuitorul deci descoperă pe acest om fără vicleşug, 
pentru a ne arăta nouă comoara harului ce se află întru el. 
„Te-am văzut când erai sub smochin.” Te-am văzut, ce este 
atât de măreţ, dacă nu i se descoperă vreo taină? Ce-i atât de 
mare a vedea un am sub un copac? De nu vedea Hristos 
neamul omenesc sub smochin, sau noi am fi cu totul uscaţi, 
sau, asemenea fariseilor, ce erau făţarnici, adică ale căror 
cuvinte erau drepte şi fapte ruşinoase, n-ar fi găsit în noi decât 
frunze, iar nu fructe. Hristos blesteamă şi face să se usuce 
smochinul pe care îl găseşte în această stare. Nu văd, zice El, 
decât frunze, sau mai degrabă cuvinte fără de nici o roadă: 
„Să se usuce cu totul şi să nu mai facă nici măcar frunze” (Mt 
21,19). De ce şi cuvinte? Un copac uscat nu mai are nici o 
frunză. Aşa erau iudeii; copacul acesta erau fariseii ce aveau 
cuvinte, iar nu fapte; oprirea Mâtuitorului îi osândeşte să se 
usuce.

Să ne zărească deci Domnul sub smochin: câtă vreme 
suntem în viaţa aceasta, să vadă întru noi roadele faptelor 
bune, ca blestemul Său să nu ne facă să ne uscăm. Şi cum 
totul ne vine din harul Său, iar nu din meritele noastre: „Fericiţi 
cei cărora li s-au iertat fărădelegile şi li s-au acoperit păcatele”. 
Nu cei la care se află păcate, ci aceia cărora păcatele le sunt 
acoperite, greşelile ascunse, şterse, date uitării. Dacă a şters 
Dumnezeu păcatele lor, nu vrea să le mai vadă; dacănu vrea



să le mai vadă, nu vrea să le osândească; dacă nu vrea să le 
osândească, nu vrea să le cunoască, ci să-şi închidă ochii ll 
ele. „Fericiţi cei cărora greşelile le sunt iertate, păcatele 
acoperite.” Dacă profetul a spus că păcatele sunt acoperite, 
să nu crede(i că ele există încă şi sunt vii. De ce spune el câ 
sunt acoperite? Pentru că nu mai sunt vizibile. Căci, in 
Dumnezeu, a vedea păcatul, nu înseamnă oare a-1 osândi'? Şi 
ca să vă facă să înţelegeţi că, pentru Dumnezeu, a vedea păcatul 
înseamnă a-l pedepsi, ce spune profetul? „întoarce fa(a Ta de 
către păcatul meu” (Ps SO, 11). Să nu mai vadă deci păcatele 
tale, pentru a te vedea pe tine însuţi. Cum oare te va vedea? 
Cum l-a văzut pe Natanael: „Te-am văzut când erai sub 
smochin”. Umbra smochinului nu este de nepătruns ochilor 
milostivirii divine.

10. „Şi buzele căruia nu ascund vicleşugul” (v. 2). Dar cei 
care se întorc de la mărturisirea păcatelor lor, fac fără folos 
efroturi să le ascundă. Cu cât se străduiesc mai mult să se 
apere de păcat, lăudându-se cu meritele lor şi orbindu-se de 
fărădelegile lor, cu atât slăbeşte puterea şi curajul lor. Acela 
este cu adevărat puternic, care şi-a pus puterea lui în Dum
nezeu, iar nu în el însuşi. Sfântul Pavel spunea şi el; „De trei ori 
am strigat pe Domnul să depărteze de la mine (pe îngerul 
Satanei); iar El mi-a răspuns; Harul Meu îţi ajunge”. „Harul 
Meu”, a spus, iar nu puterea ta. „Harul Meu îţi ajunge, spune 
El, că întru slăbiciune se desăvârşeşte puterea”. De aici că 
Apostolul, la rândul lui, ne spune mai departe; „Când sunt 
slab, atunci devin puternic” (II Cor 12,8-10). Acela deci, 
care se pretinde puternic, care se măreşte în ochii săi, care se 
laudă cu meritele lui, oricât de mari pot fi ele, se aseamănă 
fariseului, care se lăuda cu fast de darurile pe care recunoştea 
că le-a primit de la Dumnezeu; „Iţ'i mulţumesc" (Lc 18 ,5 1),



spune el. Vedeţi, fraţilor, ce orgoliu ne pune Dumnezeu sub 
ochi: orgoliul ce poate intra în sufletul unui drept, carc se poate 
strecura te omul ce are cea mai bună nădejde., jţi mulţumesc", 
spunea el. Zicând: „îţi mulţumesc”, mărturisea că de la 
Dumnezeu a primit ce era în el. „Ce ai tu să nu fi primit" (I Cor 
4 7)? „îţi mulţumesc, spune el, îţi mulţumesc că nu sunt ca 
ceilalţi oameni, răpitori, nedrepţi, desfrânaţi, nici ca vameşul 
acesta” (Lc 18,11). în ce constă deci mândria acestui om? 
Mu în a mulţumi lui Dumnezeu pentru cele bune pe care le află 
întru el, ci în a abuza de cele bune pentru a se lăuda înaintea 
celorlalţi.

11. Să luăm bine aminte la acestea, fraţilor; căci 
Evanghelistul are grijă să precizeze cu ce ocazie a rostit Domnul 
această pildă. Hristos a zis: „Credeţi că Fiul Omului, venind 
pe pământ, va mai găsi credinţă?” (Lc 18,8) Şi, de teamă să 
nu se găsească câţiva eretici să creadă că lumea întreagă a 
pierdut credinţa (căci toţi ereticii formează secte şi sunt 
mărginiţi în câteva localităţi), şi pentru a se lăuda de a fi păstrat 
ceea ce a dispărut în restul lumii, de cum a zis Domnul: „Credeţi 
că Fiul Omului, revenind pe pământ, va mai găsi credinţă?”, 
Evanghelistul adaugă:, Adresându-se unora care se încredeau 
în ei înşişi şi în dreptatea lor, şi care dispreţuiau pe ceilalţi. El a 
rostit pilda aceasta: Un Fariseu şi un vameş au venit la templu 
să se roage”; şi restul pe care voi îl ştiţi. Fariseul spunea: „îţi 
mulţumesc”. Unde dar este mândria lui? în dispreţul pentru 
ceilalţi. Ce dovadă aveţi? în cuvintele Lui. Cum? Fariseul, e 
zis, dispreţuia pe vameş, care stătea deoparte, iar mărturisirea 
lui îi reproşa lui Dumnezeu. „Vameşul, mai spune Evanghelia, 
stătea deoparte” (Lc 18,13). Dumnezeu însă nu era departe 
de el. Şi de ce nu era Dumnezeu departe de el? Pentru că 
într-o altă parte este spus: „Aproape este Domnul de cei cu



inima înfrântă" (Ps 33,17). Vedeţi dacă nu cumva vameşul 
avea inima înfrântă şi veţi înţelege că Dumnezeu se apropie de 
eei cu inima smerită. „Vameşul stătea deoparte şi nu îndrăznea 
să-şi ridice ochii lui spre cer, ci îşi bătea pieptul!” (Lc 18,13). 
A-şi bate pieptul nu este oare un semn că are inima smerită? 
Ce spunea bătându-şi pieptul? „Dumnezeule, ai milă de mine 
căci sunt păcătos.” Şi care a fost hotărârea Mântuitorului? 
„Adevărat vă spun, vameşul s-a întors de la templu la casa lui 
mult mai îndreptat decât fariseul." De ce? Aceasta este sentinţa 
Domnului. „Nu sunt precum vameşul acesta, nici ca ceilalţi 
oameni, ce sunt nedrepţi, răpitori şi desfrânaţi: postesc de 
două ori pe săptămână, dau zeciuială din tot ce am”, spune 
fariseul; pe când vameşul nu îndrăzneşte să-şi ridice ochii lui 
spre cer, nudă atenţie decât propriei conştiinţe, stă deoparte şi 
este mult mai îndreptat decât fariseul. Dar de ce? Lămureşte-ne 
nouă, Doamne, te rog, lămureşte-ne tainele dreptăţii Tale, 
dreptatea sentinţei Tale. Aceasta o face dându-ne poruncile 
legii Sale. Vreţi să le ascultaţi? Oricine se înalţă pe sine se va 
smeri, şi oricine se smereşte pe sine se va înălţa!6

12. îndoiţi atenţia voastră, fraţilor. Am zis că vameşul nu 
cuteza să-şi ridice ochii lui spre cer. De ce să nu privească 
cerul? Pentru că se privea pe sine însuşi. Se privea pe sine 
pentru a se îngrozi şi prin aceasta să placă lui Dumnezeu. Iar 
tu ai capul ridicat întru orgoliul tău. însă Domnul spune celui 
mândru: nu vrei să te priveşti pe tine însuţi! Iar Eu să te privesc. 
Vrei să nu te privesc Eu? Uită-te la tine însuţi. Vameşul deci 
nu cuteza să-şi ridice ochii săi spre cer, deoarece privea în 
conştiinţa sa şi se osândea pe sine, devenea propriul lui 
judecător, pentru ca Dumnezeu să-l miluiască; se osândea ca 
Dumnezeu să-l izbăvească; se acuza, ca Dumnezeu să-i fie
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apărător. Şi l-a apărat, căci a vorbit in favoarea lui. „Vameşul 
a coborât acasă mai îndreptat ca fariseul, pentru că oricine se 
înalţă va fi smerit, şi oricine se smereşte pe sine va fi înălţat.” 
S-a privit pe sine însuşi, spune Domnul, iar Eu nu am mai vrut 
să-l privesc, am ascultat rugăciunea lui: „Intoarce-ţi ochii Tăi 
de la fărădelegile mele”. Cine este cel ce vorbeşte în acest 
fel, de nu cel ce a zis şi: „îmi recunosc fărădelegea mea". Şi 
fariseul era un păcătos. Deşi a zis: „Nu sunt ca ceilalţi oameni 
nedrepţi, răpitori şi desfrânaţi”; deşi a postit de ouă ori pe 
săptămână, şi-a plătit zeciuiala, nu era mai puţin păcătos. în 
lipsă de orice alt păcat, mândria era păcatul Iui cel mare; şi 
totuşi vorbea cu măreţie. Căci până la urmă ce om e fără de 
păcat, şi cine se va putea lăuda că are o inimă curată, sau că 
este sctutit de orice greşeală? Fariseul avea deci păcatele lui; 
dar în orbirea lui a uitat că a venit în templu; era precum bolnavul 
care, în cabinetul doctorului, îşi ascunde rănile lui şi nu-şi arată 
decât mădularele în bună stare. Să ascundă Dumnezeu rănile 
tale; nu o face tu însuţi; dacă ruşinea te face să le ascunzi, 
doctorul nu te va vindeca nicidecum. Să le acopere doctorul 
şi să le panseze: căci el le acoperă cu leac vindecător. Când 
doctorul a acoperit el însuşi o rană, ea se vindecă; când o 
acoperă cel bolnav, rana nu este decât ascunsă. Şi pentru ce 
să o ascundeţi Celui ce vede totul?

13. Să ne întoarcem, fraţilor, la ceea ce spune profetul: 
„îmbătrânit-au oasele mele, căci păzeam tăcerea, iar eu 
strigam toată ziua” (v. 3). Ce sens să dăm acestor cuvinte ce 
par contradictorii? „Că am tăcut, îmbătrânit-au oasele mele 
din cauza strigătelor mele’?  Dacă a strigat, cum a păzit tăcerea? 
A tăcut în unele împrejurări, nu a tăcut în celelalte; a tăcut în 
ceea ce l-ar fi făcut să propăşească în bine, n-a tăcut în ceea 
ce l-a făcut să cadă; a tăcut mărturisirea păcatelor lui, a strigat



cu glas m are încrederea în sineînsuşi. „Tăcut-am, spune el,şi 
nu m i-am  m ărturisit păcatele mele.” Şi totuşi aici trebuia sj 
vorbească, să-şi tacă  meritele, să-şi strige păcatele: iar în 
nebunia lui el şi-a tăcut păcatele, pentru a-şi striga meritele 
C e s-a întâmplat atunci? I-au îmbătrânit oasele.

Să băgăm bine de seamă: dacă el şi-a strigat păcatele iar 
nu meritele, oasele lui au fost înnoite sau mai curând puterile; 
el va fi devenit puternic înaintea Domnului, pentru că-şi va fi 
înţeles slăbiciunea. Acum, că şi-a pus forţa în el însuşi, a ajuns 
slab şi oasele i-au îmbătrânit. A rămas în neputinţele unui 
bătrân, căci n-a voit să întinerească prin mărturisire. Voi ştiţi, 
fraţii mei, cu se înnoieşte omul: căci „fericiţi cei cărora li s-au 
iertat fărădelegile, şi păcatele li s-au acoperit”. Acesta dimpo
trivă, departe de a accepta iertarea păcatelor, a mărit numărul 
lor, şi le-a apărat şi s-a lăudat cu propriile merite. Deci, deoa
rece a tăcut, nemărturisindu-şi păcatele, oasele i-au îmbătrânit 
„Când strigam în toate zilele.” Ce înseamnă că striga în toate 
zilele? Că stăruia în apărarea păcatelor lui. Şi vedeţi care este 
omul acesta, căci se cunoaşte. Imediat îi va veni înţelegerea; 
nu se va mai vedea decât pe sine însuşi, îi va fi mi lă de el, căci 
se cunoaşte. II veţi auzi spre a vă vindeca voi înşivă.

14. „Fericit bărbatul căruia Domnul nu i-a socotit păcatul 
şi buzele căruia nu au rostit fărădelegea. Iar eu am tăcut şi 
oasele mele au îmbătrânit, când strigam toată ziua. Ziua şi 
noaptea, mâna Ta a apăsat peste mine” (v. 2-4). Ce înseamnă 
cuvântul: „Mâna Ta a apăsat peste mine”? Aici este un sens 
adânc, fraţilor. Amintiţi-vă de dreapta hotărâre pe care 
Dumnezeu a dat-o cu privire la cei doi oameni, a fariseului şi 
a vameşului. Ce a zis fariseului? Că este smerit; iar vameşului? 
Că este semeţ. De ce unul este smerit? Pentru că s-a înălţat; 
iar celălalt înălţat? Pentru că s-a smerit. Dar Dumnezeu, pentm
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a smeri pe cel ce se trufeşte, apasă mâna Sa asupra lui. Refuză 
să se smerească prin mărturi sire, e umilit sub greutatea mâinii 
lui Dumnezeu. Cu cât mâna aceasta este mai dură spre umilirea 
noastră, cu atât e mai mângâietoare spre a ne ridica. Pentru 
unul are putere, are şi pentru celălalt: se arată puternică in a 
ne smeri, ca şi in a ne ridica.

15. „Ziua şi noaptea mâna Ta a apăsat peste mine, şi am 
căzut în suferinţă când ghimpele mă împungea” (v. 4). Greutatea 
mâinii Tale, umilirea ce mă zdrobeşte m-au adus spre 
convertire, întm necazul meu: m-a cuprins mizeria, ghimpele 
mă împunge, iar conştiinţa mea mă ucide. Ce i s-a întâmplat 
sub ghimpele acestor spini? A simţit durerea şi şi-a recunoscut 
slăbiciunea. Iar el, care nu-şi mărturisise păcatele, ci a strigat 
spre a şi le apăra, pentru a-i slăbi puterile, adică a grăbi 
îmbătrânirea oaselor sale, ce a făcut sub durerea ghimpelui? 
„Am cunoscut păcatul meu.” îşi recunoaşte deci păcatele, şi 
dacă el şi le vede, Dumnezeu îşi întoarce ochii Lui de la ele. 
Ascultaţi urmarea şi vedeţi dacă nu cumva zice: „Mi-am 
recunoscut păcatul meu, şi fărădelegea mea nu am ascuns-o” 
(v. 5). Spuneam de curând: nu-ţi acoperi păcatele tale, şi 
Dumnezeu însuşi ţi le va acoperi. „Fericiţi cei cărora fărădelegile 
le sunt iertate şi păcatele acoperite.” A-şi acoperi păcatele, 
înseamnă a se descoperi pe sine însuşi. Psalmistul şi le desco
peră, pentru a nu fi descoperit. „Fărădelegea mea nu mi-am 
acoperit-o.” Ce înseamnă: „Nu mi-am acoperit-o?” Până acum 
tăceam: acum ce face?,Zis-am”, ceea ce stă împotriva tăcerii.
,Zis-am”, dar ce ai zis? „Mărtirisi-voi împotriva mea fărădelegea 
mea Domnului, iarTu ai iertat nelegiuirea sufletului meu” (v. 6). 
,Zis-am.” Ce ai zis? Nu spune încă, dar făgăduieşte să-şi spună 
păcatele, şi Dumnezeu i le iartă.

Luaţi bine seama, fraţilor, marea milostivire: psalmistul 
spune doar: „Mă voi mărturisi”; nu spune: mi-am mărturisit
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păca tu l m eu, ia r Tu, D oam ne, L-ai iertat, ci doar: „Mârtu- 
risi-m ă-voi, iarT u m-ai iertat.”  A spune: „Mărturisi-mă-voi”, 
înseamnă că mărturisirea n-a ieşit încă din gura ta, ci este făcuţi 
doar în inima ta. A  spune: „Măiturisi-mă-voi”, înseamnă a face 
m ărturisirea. A sem enea: „iertat-ai nelegiuirea inimii mele". 
Mărturisirea nu era încă pe buzele mele; numai am zis: 
„Mărturisi-mă-voi împotriva mea”; şi totuşi Domnul a ascultat 
strigătul sufletului meu. Cuvântul meu nu era încă în gura mea, 
că în inima mea se afla urechea lui Dumnezeu. „Iertat-ai 
nelegiuirea sufletului meu”, fiindcă am zis: „Mărturisi-mă-voi.”

16. Acest lucru însă era insuficient. Profetul nu spune: 
Mărturisi-voi fărădelegea mea Domnului; nu fără rost adaugă: 
„Mărturisi-mă-voi împotriva mea", ceea ce este important. 
Mulţi îşi mărturisesc fărădelegile lor, dar şi le mărturisesc 
împotriva lui Dumnezeu; şi când sunt surprinşi în fărădelege, 
răspund: a vrut Dumnezeu. Să spună un om: nu eu am făcut 
asta, sau, ceea ce-mi reproşezi nu este un păcat; nu se acuză 
nici pe sine, nici pe Dumnezeu. Dimpotrivă, să zică: am făcut 
asta, este un păcat, dar Dumnezeu a vrut aşa, cu ce sunt eu 
vinovat? Atunci pe Dumnezeu îl acuză. Dar, veţi spune, nimeni 
nu vorbeşte aşa; cine ar îndrăzni să spună: Aşa a vrut 
Dumnezeu? Mulţi sunt cei ce vor să o spună; dar cei ce nu o 
zic formal, ce fac altceva, scuzându-se în acest fel: soarta a 
voit, steaua mea? Fac un ocol pentru a ajunge la Dumnezeu. 
Prin subterfugiile acestea, vor să ajungă să-L acuze pe 
Dumnezeu, în loc să ia drumul cel mai scurt să-L îmblânzească.

M-a împins destinul, spun ei. Ce este destinul? Steaua 
mea cea rea este cauza. Ce sunt aceste stele? Sigur cele pe 
care Ie vedem pe bolta cerului. Cine le-a făcut? Dumnezeu; 
cine le-a aşezat acolo? Tot Dumnezeu. Deci, tu o vezi, ai vrut 
să spui că Dumnezeu te-a împins la păcat. Nedreptul este El,
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tu eşti cel drept; dacă El nu aşeza aşa lucrurile, tu n-ai ii păcătuit, 
înapoia noastră toate aceste scuze ale păcatului; aminteşte-ti 
cuvintele psalmului: „Nu lăsa inima mea spre cuvinte de vicleşug 
ca să-mi dezvinovăţesc păcatele mele, între oamenii cei ce 
jac fărădelege” (Ps 140,4). Sunt totuşi oameni considerabili, 
cei ce-şi îndreptăţesc păcatele lor; sunt oameni importanţi cei 
ce pot număra stelele, care pot spune dacă un om va săvârşi 
fapte păcătoase sau virtuoase, când Marte va comite o ucidere 
şi Venus o des frânare; sunt oameni considerabili, oameni de 
ştiinţă, oameni distinşi în lume. Ce ne spune psalmistul însă? 
„Nu lăsa inima mea spre cuvinte de vicleşug, cu oamenii 
fărădelegii; nu mă voi însoţi cu cei aleşi ai lor” (Ps 140,4).

Să-i numească alţii savanţi şi aleşi pe cei ce pot număra 
stelele; să li se dea înţelepciune celor ce potrivesc ca pe degete 
destinele oamenilor, care citesc în stele moravurile noastre; 
dar eu ştiu că Dumnezeu mi-a dăruit liberul arbitru, că, dacă 
am păcătuit, em am păcătuit; nu numai că voi mărturisi păcatul 
meu Domnului, dar 11 voi mărturisi împotriva mea, iar nu a Lui. 
„Iar eu am zis: Doamne, miluieşte-mă”, cel bolnav cheamă pe 
doctor. „Iar eu am zis.” La ce să spui: „Eu am zis”, când 
ajungea doar să spui: am zis? Eu este aici emfatic; eu sunt, nu 
este nici destinul, nici norocul, nici diavolul; cel din urmă nu 
m-a obligat, ci eu am consimţit ispitelor lui: „Iar eu zis-am 
Domnului: miluieşte-mă, vindecă sufletul meu, că împotriva 
Ta am păcătuit” (Ps 40,4). E dezlegarea care-1 opreşte aici: 
„Zis-am: Mărturisi-voi împotriva mea fărădelegea mea 
Domnului, iar Tu ai iertat nelegiuirea inimii mele”.

17. „Pentru aceea tot cuviosul Te va chema la vreme 
potrivită” (v. 7). Care este vremea potrivită? Şi ce înseamnă: 
„pentru aceea”? Pentru nelegiuirea lor. Care? Cea care a 
trebuit să acopere iertarea păcatelor lor. „Pentru aceea tot
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cuviosul Te va chema, că ai iertat păcatele lui.” Fără iertarea 
păcatelor nu ar exista cel cuvios ca să Te cheme. „Pentru 
aceea tot cuviosul Te va chema Ia vreme potrivită”; sau atunci 
când Tu vei arăta legea Ta cea nouă; căci arătarea harului lui 
Hristos, aceasta este vremea cea potrivită.

„Când a fost plinirea vremii. Dumnezeu a trimis pe Fiul 
Său, născut din femeie” (Gal 4 ,4-5), adică dintr-o Fecioară pe 
care cei de demult o desemnau tot prin numele generic de femeie 
mu/ier, „supus Legii, pentru a răscumpăra pe cei care erau sub 
Lege”. Din ce mâini să-i răscumpere? Din mâinile diavolului, 
ale pierzării, ale păcatului, din mâinile celui căruia erau vându|i. 
„Pentru a-i răscumpăra pe cei ce erau sub Lege.” Erau sub 
Lege în sensul că Legea îi covârşea. Şi a-i covârşi însemna a-i 
covinge de păcat iără a-i mântui. Neîndoielnic ea oprea de la 
rău; dar fiindcă nu aveau puterea de a se îndrepta ei înşişi, trebuiau 
să strige spre Dumnezeu, ca acela care se simţea prizonier legii 
păcatului şi care striga: „Nefericit om ce sunt, cine mă va izbăvi 
pe mine de acest trup al morţii?” (Rom 7,23-24). Toţi oamenii 
erau deci sub Lege, iar nu în Legea ce apăsa peste ei şi îi încredinţa 
de păcat Deoarece Legea a arătat păcatul, ca a înfipt ghimpele, 
ea a ucis inima noastră, ea a înştiinţat pe fiecare să se recunoască 
vinovat şi să roage Domnului iertarea noastră. „Pentru aceea, 
tot cuviosu 1 spre Tine trebuie să strige la vreme potrivită.” Am 
explicat deci timpul acesta potrivit cuvintelor Sfântului Pavel: 
„când a fost plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său”. Mai 
spune Apostolul: „La vreme potrivită te-am ascultat te-am ajutat 
în ziua mântuirii” (Π Cor 6,2). Şi cum profetul vorbea în acest 
fel despre toţi creştinii, Apostolul adaugă: „Iată acum vremea 
potrivită, vremea mântuirii7. Pentru aceea tot cuviosul Te va 
chema la vreme potrivită”.

7II Cor 6,2
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18. „Şi totuşi în potop de ape multe, de El nu se vor 
apropia” (v. 7). De EL, de cine? De Dumnezeu. Vorbind despre 
Dumnezeu, profetul schimbă des pesoana; astfel: „De la 
Domnul vine mântuirea, şi peste poporal Tău binecuvântarea 
Ta” (Ps 3,9), adică, de la Tine, Doamne, vine mântuirea, şi 
binecuvântarea Ta se revarsă peste poporul Tău. Dar cum a 
zis la început: „De la Domnul vine mântuirea”, nu adresându-se 
Domnului, ci vorbind despre El; se întoarce de partea lui 
Dumnezeu pentru a-I spune: „Şi peste poporul Tău binecuvân
tarea Ta”. Aşa este şi aici: auzim mai întâi „spre Tine, Doamne”, 
apoi „de la El”, dar să nu credem că vorbeşte de un alt dum
nezeu decât despre Dumnezeu. „De aceea tot cuviosul Te va 
chema la vreme potrivită; şi totuşi, în potop de ape multe de 
El nu se vor apropia.”

Ce înseamnă „în potop de ape multe?” Adică, cei ce înoată 
în valuri fără oprelişte de ape multe, nu se apropie de Domnul. 
Ce înţelege profetul prin ape multe? Ele însemnă marea 
varietate de doctrine. învăţătura lui Dumnezeu este una singură, 
apele nu sunt multe, nu este decât una, fie apa Tainei Botezului, 
fie apa învăţăturii mântuirii. Despre învăţătura pe care Duhul 
Sfânt o revarsă asupra noastră e spus: „Bea apă din vasele 
tale şi din izvoarele fântânilor tale” (Prov 5,15). Or, păcătoşii 
nu se apropie de izvoarele acestea, ci cei ce cred în Acela 
care îndreptează pe necredincios* şi care sunt deja îndreptaţi, 
aceia se apropie. Celelalte ape atât de multe, celelalte învăţături 
înmulţite nu duc decât la stricăciunea sufletelor, după cum 
ziceam mai devreme. O învăţătură vă face să ziceţi: destinul 
m-a împins; o alta: hazardul, norocul mi-a făcut asta. Dacă 
întâmplarea guvernează pe oameni, nu mai e provedinţă care 
să coducă lumea; iată Încă una din aceste învăţături, o alta 
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vine să-mi zică: există un fel de duhuri ale tenebrelor potrivnice 
lui Dumnezeu, care s-au revoltat împotriva Lui şi care au făcut 
pe oameni să păcătuiască. Atunci, în această mulţime de ape, 
ei nu se vor apropia de Dumnezeu. Care este deci apa aceasta, 
fraţilor, dacă nu apa cea care ne învaţă să binecuvântăm pe 
Domnul? Care este apa, dacă nu apa ce ne învaţă să zicem: 
„Bine este să binecuvântăm pe Dumnezeu?” (Ps 91,2)

In fine, care este apa aceasta, dacă nu apa care ne face 
să spunem împreună cu psalmistul: „Zis-am: mărturisi-voi 
împotriva mea fărădelegea mea Domnului”; şi iarăşi: „Iar eu 
am zis: Doamne, miluieşte-mă, vindecă sufletul meu, că am 
greşit Tie” (Ps 40,5). Or, apa aceasta a mărturisirii păcatelor, 
apa ce învaţă inima să se smerească, apa vieţii şi a mântuirii, 
apa ce duce pe oameni la a se lepăda de sine, la a nu se mândri, 
a nu-şi atribui nimic cu orgoliu; apa aceasta deci, a învăţăturii 
celei curate, r)u se găseşte în nici o carte a păgânilor, nici la 
epicurei, nici la stoici, nici la manihei, nici laplatonicieni; şi 
chiar oriunde se află marile precepte de morală şi conduită, 
nu se află smerenia divină. Smerenia pentru noi emană dintr-un 
alt izvor: vine de la Hristos. Ce altă învăţătură ne putea El da 
nouă smerindu-se pe Sine însuşi până la moarte, şi încă moarte 
pe cruce?4 Ce altă învăţătură ne dădea El plătind o datorie pe 
care nu El a făcut-o, pentru a ne slobozi pe noi de datoria 
noastră? Ce altă învăţătură ne dădea primind Botezul, El care 
n-a săvârşit nici un păcat10, fiind pironit pe cruce, El, care nu 
era vinovat? Ce ne învăţa El dacă nu smerenia? Nu în zadar a 
zis: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa” (In 14,6). Aceasta este 
deci smerenia care ne apropie de Dumnezeu, căci aproape 
este Domnul de cei cu inima smerită11. Or, în mulţimea aceasta
"Fii 2,8
l0M t3,13 . . . . . .  ^
"Ps33,19
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de ape ce se ridică împotriva lui Dumnezeu, care învaţă mândria 
şi necredinţa, nimeni nu s-ar putea apropia de Dumnezeu.

19. Tu dar, care eşti deja îndreptat, mai eşti încă în mijlocul 
acestor ape mari? Da, fraţii mei, chiar când ne mărturisim 
păcatele noastre, auzim zgomotul marilor ape ce ne împresoară 
din toate părţile. Nu suntem în mijlocul potopului, şi totuşi 
potopul ne înconjoară. Ne strâmtorează apele, dar fără a ne 
covârşi; ne agită, fără însă a ne îneca. Ce vei face deci, frate, 
care te afli în mijlocul potopului şi care trăieşti în lumea aceasta 
stricată? Se poate să nu-i auzi pe învăţătorii aceştia, să nu 
ajungă la urechile tale învăţăturile lor mândre şi să nu te chinuie 
în fiecare zi zicalele lor? Ce va spune deci în mijlocul acestui 
potop creştinul îndreptat deja şi care se încrede în Dumnezeu? 
„Doamne, Tu eşti scăparea mea în necazul ce mă înconjoară” 
(v. 8). Să caute ceilalţi acoperământ la idolii lor, sau la demonii 
lor, sau în puterile lor, sau în apărarea păcatelor lor; pentru 
mine, în potopul acesta, nu eşti decât Tu, Doamne, care mă 
poţi pune la adăpost de necazul ce mă împresoară.

20. „Izbăveşte-mă Tu, bucuria mea” (v. 8). De ce să vrei 
să te răscumpere, dacă te afli întru bucurie? „Izbăveşte-mă 
Tu, bucuria mea.” Aud totodată strigarea de bucurie: „Tu eşti 
bucuria mea” şi glasul de suspin:, Jzbăveşte-mă”. Te bucuri şi 
suspini. Adevărat, îmi răspunde profetul, mă bucur şi suspin: 
mă veselesc înttu nădejde, suspin în realitate. „Izbăveşte-mă 
Tu, bucuria mea.” Veseliţi-vă întru nădejde, ne spune Apostolul, 
ceea ce arată cuvântul: „Tu, nădejdea mea”. Dar de ce: 
„Izbăveşte-mă”? Sfântul Pavel ne mai spune apoi: „Răbdaţi 
întru necazori” (Rom 12,12). Apostolul însuşi era îndreptat, 
şi totuşi ce zice? „Şi noi, care avem pârga Duhului, suspinăm 
în noi.” Pentru ce deci „izbăveşte-mă? Pentru că noi înşine
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suspinăm in aşteptarea înfierii, care va fi izbăvirea trupurilor 
noastre” (Rom 8,23-25). Astfel „izbăveşte-mă” înseamnăcj 
suspinăm în noi înşine, aşteptând să fie trupurile noastre 
răscumpărate. De ce expresia: „Tu, bucuria mea”? Ne 
lămureşte Apostolul puţin după aceea zicând: „Căci prin nă
dejde suntem mântuiţi; dar nădejdea care se va vedea nu va 
mai fi nădejde. Cum să nădăjduim cele ce vedem? Şi dacă 
nădăjduim ce nu vedem încă, aşteptăm prin răbdare”. A 
nădăjdui îaseamnă a se bucura; a aştepta cu răbdare, înseamnă 
a mai suspina încă: căci nu avem decât să răbdăm, când nu 
suferim. Ceea ce numim tolerantă, îndurare, suferinţă, îndelungii 
răbdare, toate acestea nu se spun dccât despre chinurile pe 
care le îndurăm. De sunteţi doborâţi, sunteţi în necaz. Daci 
aşteptăm deci prin răbdare, spunem: izbăveşte-mă de necazul 
ce mă împresoară; dar cum nădejdea ne va mântui, noi 
spunem: „Izbăveşte-măTu, bucuria mea".

21. Iată răspunsul: „Înţelepciune îţi voi da ţie” . Psalmul 
însuşi este un psalm spre înţelegere. „înţelepciune îţi voi da, şi 
te voi întări în calea pe care vei fi mers” (v. 9). Ce înseamnă: 
„Te voi întări în calea pe care vei fi mers”? Nu să rămâi încă 
pe ea, ci să nu te rătăceşti. înţelepciune îţi voi da, ca mereu si 
înţelegi, mereu să tresari de nădejde în Dumnezeu: până ce 
ajungi în Patria în care nu mai este nădejde, ci unde totul va fi 
realitate. „Spre tine voi aţinti ochii Mei.” Nu voi întoarce de la 
fine ochii Mei, deoarece niciodată tu nu-i vei întoarce de la 
Mine. Deşi eşti îndreptat şi după iertarea păcatclor tale, ridică 
ochii tăi spre Dumnezeu. Pe pământ, inima ta putrezeşte. Nu 
degeaba ţi se strigă: sus înalţă inima ta, de frică să nu se strice. 
Tu deci înalţă-ţi şi ochii spre cele de sus; aţinteşte-i la Domnul, 
ca El să-şi oprească ochii Săi la tine. De ce să te temi dar, ca 
ridicând ochii tăi întru cele de sus, nu vezi în faţa ta, şi piciorul
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tău să nu cadă în cursă? Fii fără de frică, tot acolo s-au oprit 
privirile lui Dumnezeu, pe care El le avea aţintite asupra ta.
, fiţi, ne spune Domnul, fiţi fără de grijă." A zis Sfântul Apostol 
petrii: „Lepădaţi lui Dumnezeu toată grija voastră, căci El se 
îngrijeşte de voi” (I Pt 5,7). Deci, „la tine vor fi aţintiţi ochii 
Mei”. Iar tu, aţinteşte-ţi la rândul tău ochii asupra Domnului, 
si nu te teme, am zis, să cazi în cursă. Ascultă cuvântul acesta 
al psalmistului: „Totdeauna ochii mei vor fi aţintiţi spre Domnul.”
Şi ca şi cum I-am spune: Ce se va întâmpla cu picioarele tale, 
dacă nu te uiţi pc unde mergi? El răspunde: „El va scoate din 
laţ picioarele mele” (Ps 24,16). Spre Tine deci voi aţinti privirile 
mele.

22. Aşa a promis Dumnezeu ajutor şi înţelepciune 
profetului ce se întoarce spre cei mândri care îşi îndreptăţesc 
păcatele lor „Să nu vă asemănaţi, spune el, calului şi catârului 
care nu au pricepere" (v. 10). Calul şi catârul merg cu capul 
pe sus, nu se aseamănă boului, care-şi cunoaşte stăpânul, şi 
măgarului care ştie staulul celui pe care îl slujeşte12. „Să nu vă 
asemănaţi calului şi catârului care nu au înţelegere.” Ce se va 
întâmpla cu ei? „Cu zăbală şi cu frâu vei supune fălcile celor 
ce nu se apropie de Tine” (v. 10). Cal voieşti să fii sau catâr? 
Nu vrei să suferi pe nici un călăreţ? Cu zăbală şi cu frâu vor fi 
supuse fălci le tale; se va supune gura ce rosteşte meritele tale 
şi care păstrează taina păcatelor tale. „Supune deci fălcile celor 
ce nu se apropie de Tine” prin smerenie.

23. „Multe sunt bătăile păcătoşilor” (v. 11). Nu este de 
mirare că frâul vine după zăbală. Voia să fie un animal de 
neîmblânzit, iar noi îl supunem cu zăbală şi cu frâu: şi-i place 
lui Dumnezeu să-l supunem! Căci nu e de temut decât prin 
încăpăţânarea lui; nu merită să rămână neîmblânzit şi să alerge
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sălbatic şi vagabond, acolo unde-l va duce voia Iui, ca sâ 
zicem despre el ca despre cei a căror păcate rămân neosândite 
aici pe pământ, că „fărădelegea lor iese din bogăţia lor” (Ps 
72,7). Să folosească deci frâul spre a-1 îndrepta şi a-1 supune, 
cum spune interlocutorul că el însuşi a fost îmblânzit. Se 
compara unui cal şi unui catâr pentru tăcerea lui; dar ce l-a 
îmblânzit? Frâul pedepsirii. „Am căzut în suferinţă, zice el, şi 
ghimpele m-a împuns.” Fie prin frâu, fie prin ghimpe, supune 
Dumnezeu calul pe care urcă, şi e câştigul calului de a avea un 
asemenea călăreţ. Şi dacă urcă Domnul pe cal, aceasta nu 
pentru că este obosit să meargă pe picioare. Căci nu i S-a 
adus pe ascuns altădată Mântuitorului asinul13. Poporul ce 
poartă pe Iisus Hristos cu bunăvoinţă, cu blândeţe şi cu pace, 
este prefigurat de asin şi este dus spre Ierusalim. „Că Dum
nezeu îndreaptă pe cei blânzi la judecată, cum spune un alt 
psalm, pe oamenii păcii îi va învăţa căile Lui” (Ps 24,10). 
Care sunt oamenii blânzi? Cei ce nu ridică cu mândrie capul 
împotriva stăpânului lor, care îndură cu zăbala şi frâul; care 
devin atât de supuşi că merg fară frâu, şi fară frâu şi fară 
căpăstru urmează calea cea bună. Dacă nu ai pe Domnul de 
călăreţ, tu vei cădea, iar nu El. „Multe sunt bătăile păcătosului; 
dar cel ce nădăjduieşte în Domnul, înconjurat va fi de mila 
Lui.” Ce scăpare putem noi afla în nenorocire? Cel ce la î nceput 
e în necaz, va găsi mai apoi milostivirea; căci ne va veni 
milostivirea de la Cel care ne-a dat lege14; legea ca pedeapsă, 
mila ca mângâiere. „Pe cel ce nădăjduieşte in Domnul, mila îl 
va urma” (v. 11).

24. Care este deci concluzia psalmului? „Veseliţi-vă, drep
ţilor, întru Domnul, şi vă bucuraţi” (v. 12). Iar voi, 
necredincioşilor, care vă bucuraţi în voi înşivă, voi, cei mândri,

14 Ps 83,8
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care nu aveţi bucurie decât în voi:’ acum, că credeţi în Acela 
care îndieptează pe necredincios, acum, că credinţa voastră 
vă este socotită ca dreptate15, „Veseliţi-vă, drepţilor, întm 
Domnul şi vă bucuraţi” tot în Domnul. De ce bucuria aceasta? 
Pentru că sunteţi drepţi deja; şi de unde vă vine dreptatea? 
Nu din meritele voastre, ci din harul lui Dumnezeu. De ce 
sunteţi drepţi? Pentru că aţi fost îndreptaţi.

25. „Lăudaţi-vă, toţi cei drepţi la inimă” (v. 25). Cum 
sunteţi drepţi la inimă? înseamnă că nu staţi împotriva lui 
Dumnezeu. Să vă sporiţi atenţia frăţiile voastre şi să înţelegeţi 
ce înseamnăo inimă dreaptă. O spun în puţine cuvinte, dar pe 
care trebuie bine să le reţineţi. Binecuvintez pe Dumnezeu la 
sfârşit, ca acestea să rămână mai bine întipărite în mintea 
voastră. Iată diferenţa dintre inima cea dreaptă şi inima stricată. 
Fie un om care se află, fără să vrea, în necaz, în durere, în 
osteneli, în umilinţe, care nu vede în toate acestea decât voinţa 
cea dreaptă a lui Dumnezeu, fără să-L acuze de sminteală, ca 
şi cum ar înfăptui toate orbeşte, lovindu-l pe acesta pentru a-1 
scuti pe acela, omul acesta are inima dreaptă; dimpotrivă, 
aceia au inimă rea, inimă stricată, pervertită, care socotesc 
mereu nedrepte necazurile pe care le îndură şi care atribuie 
această nedreptate Celui care le îngăduie; sau care nu-L mai 
socotesc stăpânitor al lumii, căci II acuză. Nu poate Dumnezeu 
face nimic nedrept, ne spun ei; sau, este nedrept că durerea 
este pentru mine, iar nu pentru celălalt: că sunt păcătos, sunt 
de accord; e însă mai vinovat ca mine cel care se veseleşte, 
iar eu mă chinui; cum este deci drept că cel mai rău decât 
mine se veseleşte când eu întru durere suspin, eu care sunt 
drept sau mai puţin păcătos decât el; cum aici se află o 
nedreptate, cred că Dumnezeu nu ar putea face răul, conchid 
I’ R om 4,5



că D um nezeu nu se m ai ocupă de cele ale lumii şi nu maj 
poartă grijă de  noi.

Deci rătăcirea acestor oameni răi la inimă şi pervertiţi, se 
poate reduce la trei puncte. Unul e că nu există Dumnezeu; 
„Zis-a nebunul în inima sa; nu există Dumnezeu”(Ps 13,1). 
Aici e una dintre apele potopului despre care am vorbit. S-au 
găsit filosofi care să susţină învăţătura aceasta, şi spun că nu 
există Dumnezeu care stăpâneşte şi care a făcut toate, ci câ 
sunt mai mulţi dumnezei care se ocupă de ei înşişi şi afară de 
lume, şi care nu au nici o grijă de lumea aceasta. Deci, sau nu 
există Dumnezeu, şi acestea sunt cuvintele necredinciosului, 
care dezaprobă tot ce i se întâmplă în afara voinţei lui, fără să
i se întâmple acelaşi lucru şi celui în faţa căruia el se mândreşte, 
sau; este nedrept Dumnezeu, deoarece săvârşeşte şi îngăduie 
toate acestea, sau: Dumnezeu nu stăpâneşte cele de aici, şi nu 
are grijă de noi. In fiecare din aceste trei puncte e o mare 
necredinţă, căci II neagă pe Dumnezeu sau II acuză de 
nedreptate, sau II lipseşte de conducerea evenimentelor. De 
unde necredinţa asta? Dintr-o inimă stricată. Dumnezeu este 
însăşi dreptatea, şi o inimă nedreaptă nu se aseamănă Lui. 
Asta a zis psalmistul într-o altă parte: „Cât de bun este 
Dumnezeul lui Israel cu cei drepţi la inimă” (Ps 7 2 , 1). Şi, 
pentru că el însuşi atingea unul din aceste puncte şi se întreba; 
„Cum ştie Dumnezeu acestea şi cum cunoaşte Cel Preaînalt” 
(Ps 7 2 , 11), în acelaşi locazis: „Puţinafostcănus-au clătinat 
picioarele mele” (Ps 7 2 , 2 ) .

Aşa cum, punând un lemn rotund pe o suprafaţă plană, 
nu-1 puteţi aranja, nici nu-1 puteţi consolida, nici să-l faceţi 
asemenea: ci este mereu instabil şi fără soliditate; nu pentru că 
suprafaţa e inegală, ci pentru că lemnul pe care vreţi să-l aplicaţi 
aici e rotund; tot aşa inima voastră, de este stricată, de este
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colţuroasă, nu se poate uni lui Dumnezeu care este dreptatea 
însăşi, nu se poate uni lui Dumnezeu printr-o adevărată 
adeziune, după cum este zis: „Cel ce se alipeşte de Domnul, 
devine acelaşi duh cu El” (I Cor 6,17). Deci, „lăudaţi-vă, toţi 
cei drepţi la inimă”, spune profetul. Cum se pot lăuda cei dreapti 
la inimă? Ascultaţi în ce fel se vor lăuda: „Ne lăudăm, spune 
Apostolul, nu numai întru nădejde, ci şi în necazuri” (Rom 5, 
3). A se veseli de bănătăţi şi de bogăţie este lucru uşor; dar 
omul cel drept la inimă se bucură chiar şi în necazuri. Or, tu 
vezi care este bucuria lui, atunci când se necăjeşte, căci nu 
degeaba, nu în zadar se bucură. Vezi pe omul cu inimă dreaptă: 
„Ştim, ne spune Sfântul Pavel, că necazurile aduc răbdare, 
răbdarea curăţie, iar curăţia nădejde; or, nădejdea aceasta nu 
este în zadar, căci dragostea de Dumnezeu s-a revărsat în 
inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dăruit nouă” 
(Rom 5,3-5).

26. Aceasta este, fraţilor, dreptatea inimii. Oricare ar fi 
omul căruia i se întâmplă ceva, să strige: „Domnul a dat, 
Domnul a luat”. Aceasta e dreptatea inimii. „Cum a plăcut 
Domnului, aşa a fost făcut: fie numele Domnului binecuvântat” 
(Iov 1,21). Cine este Cel care a luat? Ce a luat? Cui a luat? 
Când a luat? Fie numele Domnului binecuvântat. Nu spune: 
Domnul a dat, diavolul a luat. Să bage bine de seamă frăţiile 
voastre, pentru a nu spune niciodată: diavolul mi-a făcut 
acestea. La Dumnezeu trebuie să-ţi raportezi pedeapsa pe 
care tu o înduri, că diavolul nu are nici o putere asupra ta, 
decât prin îngăduinţa Celui ce se foloseşte de puterea Lui 
supremă, sau pentru a pedepsi, sau pentru a îndrepta; pentru 
a pedepsi pe cel necredincios, pentru a îndrepta pe fiii Săi. 
„Dumnezeu bate pe cel pe care-1 primeşte în numărul fiilor 
Săi” (Evr 12,6). Să nu pretinzi deci să scapi de frâu, afară de



cazul în care nu vrei să renunţi la moştenire. Domnul pedepseşte 
pe tot copilul pe care-1 înfiază. Oare pe toţi, fără excepţie? 
Unde să te ascunzi? Tot fiul; fără excepţie; nu este nimeni 
înfiat fără să treacă prin frâu. Cum? Nici măcar unul singur? 
Vrei să înţelegi că nu va fi măcar unul singur?

Fiul Său cel unic era fără de păcat, n-a fost acceptat fără 
de pedeapsă. De aceea Fiul cel Unic, copleşit de neputinţele 
tale, întruchipându-te pe tine, ca şi cap ce reprezintă trupul, în 
apropierea patimilor, a fost cuprins de tristeţe16, pentru a-ţi 
aduce ţie bucurie; a fost lăsat în necaz, ca să te mângâie şi să 
poată, întm dumnezeirea Sa, să înfrunte suferinţa fără nici un 
fel de tristeţe. Nu putea oare generalul ceea ce a putut soldatul? 
Şi cum a putut soldatul? Ascultă pe Pavel veselindu-se în 
apropierea patimilor: „Iar eu, spune el, mă voi jertfi, şi vremea 
morţii mele se apropie. Lupta cea bună ani luptat; mi-am 
săvârşit călătoria, credinţa am păzit-o: nu-mi mai rămâne decât 
să aştept cununa dreptăţii ce-mi este gătită mie, şi pe care 
Domnul, ca un drept judecător, mi-o va dărui în ziua cea mare, 
nu doar mie, ci şi tuturor celor ce râvnesc venirea Lui” (II Tim 
4,6-8). Vedeţi cum se bucură când va suferi. Se veseleşte cel 
ce va primi cununa, iar Cel care o va da se întristează. Ce 
simboliza deci Fiul lui Dumnezeu, dacă nu neputinţele unora 
ce se întristează în faţa chinurilor sau a morţii? Mai vedeţi cum 
îi aduce pe ei către dreptatea inimii. Tu voiai să trăieşti şi să te 
pui la adăpost de orice accident; Dumnezeu însă a decis într-un 
alt fel: sunt două voinţe; a ta să se conformeze deci celei a lui 
Dumnezeu, iar nu cea a lui Dumnezeu să se supună voinţei 
tale; căci a ta e stricată, cea a lui Dumnezeu este însăşi 
dreptatea: să rămână dreptatea ca să slujească îndreptării a 
tot ceea ce este întortocheat. Vedeţi cum învăţătura aceasta

16 Mt 26*38
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este a lui Iisus Hristos. „întristat, spune El, e sufletul Meu 
până la moarte”; pe urmă: „Tată, de este cu putinţă, depărtează 
paharul acesta de la Mine". Aici se arată voinţa umană. Dar 
ascultaţi inima cea dreaptă: „Dar totuşi, nu cum voiesc Eu, ci 
cum voieşti Tu, Tată” (Mt 26,38-39). Acesta este modelul 
tău, întru bucuria a tot ce ţi sie poate întâmpla: şi bucură-te, 
chiar de tocmai sună ultimul tău ceas. Şi dacă tu simţi vreo 
slăbiciune a voinţei omeneşti, du-o pe ea de partea lui 
Dumnezeu, ca să faci parte din numărul celor cărora s-a spus: 
„Lăudaţi-vă, toti cei drepţi la inimă”.
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TrimuC Comentariu Ca TsaCmuC 
aC XXXII-Ce a 

NâcCejcCea ceCui drept
1. „Bucuraţi-vă, drepţi lor, întru Domnul” (v . 1). Bucuraţi-vă 

drepţilor, dar nu întru voi, nu v-ar fi de siguranţă, ci bucuraţi-vă 
în Domnul. „Inimi lor drepte leeste a se lăuda.” Ei sunt cei ce 
laudă pe Domnul supunându-se Lui: nu aşa ecu inimile nedrepte 
şi stricate.

2. „Cântaţi Domnului din psaltire” (v. 2). Cântaţi Domnului 
făcând din trupurile voastre ojertfâ sfântă vie1. „Binecuvântaţi-L 
din psaltire cu zece strune.” Toate mădularele voastre să 
slujească iubirii de Dumnezeu şi de aproapele, sau împlinirii 
celor trei porunci din prima tablă şi a celor şapte din cea de-a 
doua.

3. „Cântaţi Domnului cântare nouă” (v. 3). Cântaţi 
cântarea harului şi a credinţei. „Cântaţi cu înţelepciune în strigăt 
de bucurie.’’Cântaţi cu bucuria ce măsoară înţelepciunea.

4. „Că plin de dreptate e cuvântul Domnului” (v. 4). Este 
drept cuvântul Domnului, să vă facă pe voi să deveniţi ce nu 
puteţi prin voi înşivă. „Şi toate faptele Lui întru credinţă.” De 
atunci, nimeni nu trebuie să se creadă ajuns la credinţă prin 
meritele lui, căci din însăşi credinţa vin faptele plăcute lui 
Dumnezeu.

' Rom 12 ,1 i
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5. „El iubeşte mila şi judecata” (v. 5). Iubeşte mila pe 
care o revarsă acum şi în avans asupra oamenilor, şi judecata 
care îl face să ceară roadele darurilor Sale. „Plin este pământul 
de mila Domnului.” In toată lumea oamenii primesc iertarea 
păcatelor lor prin milă dumnezeiască.

6. „Cuvintele Domnului întăresc cerurile" (v. 6). Nu de la 
ei înşişi s-au întărit drepţii, ci din cuvântul Domnului. „Şi din 
duhul gurii Lui vine toată puterea lor." De la Duhul Sfânt vine 
credinţa lor.

7. „El adună ca într-un burduf apele mării” (v. 7). Adună 
toate popoarele de pe pământ spre mărturisirea păcatelor lor 
care sunt osândite, de fiică să nu le facă mândria să se transfor
me în desfrânare. „In visteriile Lui pune adâncurile." Păstrează 
pentru ei taine ascunse, pentru a-i îmbogăţi.

8. „Tot pământul să se teamă de Domnul” (v. 8). Să se 
teamă păcătosul ca să se abţină de la păcat. „Să tremure 
înaintea Lui”, nu de frica oamenilor, sau a oricărei alte făpturi, 
ci Dumnezeu să facă să tremure „pe toţi cei ce locuiesc 
pământul”.

9. „Căci El a zis şi toate au fost făcute”, nimeni altcineva 
nu a creat făpturile ce se pot teme de oameni; ci El a zis, şi 
iată-le făcute. „El a poruncit şi totul a fost făcut.” A poruncit 
prin Cuvântul Său, şi s-a săvârşit creaţia.

10. „A risipit Domnul sfaturile neamurilor” (v. 10), ce căutau 
stăpânirea lor, iar nu a Lui. „Leapădă gândurile popoarelor”, 
celor care râvnesc fericirea lumii. „Şi planurile căpeteniilor", 
care caută să stăpânească popoarele.

11. „Dar sfatul Domnului rămâne în veac” (v. II). 
Netrecător este pentru veşnicie sfatul Domnului, care nu dăru
ieşte fericirea decât celor ce îi sunt supuşi. „Cugetele inimii 
Lui rămân în veacul veacului.” Nu sunt supuse schimbării
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sfaturile înţelepciunii Lui, ci rămân în veacul veacului.
12. „Fericit poporul care are pe Domnul ca Dumnezeu al 

său” (v. 12). Nu există decât un singur popor, al cetăţi celei 
cereşti, care nu este ales de al t Dumnezeu, decât de Domnul. 
„Fericit poporul pe care Domnul l-a ales de moştenire.” Nu 
poporul s-a ales, ci Dumnezeu l-a ales pe el întm mila Sa, ca 
să-l aibă, şi să nu sufere nimic murdar şi neîngrijit.

13. „A privit Domnul dintru înălţimea cerului şi a văzut pe 
toţi fii oamenilor” (v. 13). A văzut Domnul, m sufletul cel drept, 
întru bunătatea Sa, pe toţi ce vor să renască la o viaţă nouă.

14. „Din înălţimea cortului pe care şi l-a pregătit” (v. 14). 
Din cortul trupului pe care şi l-a pregătit întrupându-se. „A 
privit spre cei ce locuiesc pământul.” întru bunătatea Sa, a 
văzut pe cei ce locuiesc pământul, ca să-i stăpânească.

15. „El a zidit inima fiecăruia dintre ei” (v. 15). A pus în 
inimă daruri care le sunt proprii, pentru ca trupul să nu fie nici 
numai ochi, nici numai urechi2; ci să fie încorporaţi în Hristos, 
unul într-un fel, celălalt într-altul. „Cunoaşte toate faptele lor." 
înaintea Lui nici o faptă a oamenilor nu este neînţeleasă.

16. „Nu puterile cele multe vor mântui pe împăratul” (v.
16). „Cela ce este împăratul trupului său, nu va fi mântuit dacă 
îşi pune nădejdea lui în propria putere.” „Şi uriaşul nu-şi va 
găsi mântuirea în puterile lui.” Toţi cei ce se luptă cu vechile 
obişnuinţe ale poftei, sau cu diavolul şi îngerii lui, totuşi nu vor 
fi mântuiţi, dacă se mândresc cu puterea lor.

17. „Deşartă nădejde are calul de mântuire” (v. 17). Se 
înşeală dacă crede că poate, cu ajutorul oamenilor, să atingă 
mântuirea ce a primit-o printre oameni, sau să scape pierzării 
prin încăpăţânare de caracter. „Nu se va mântui cu mărimea 
puterii lui.”

MCor!2,17

232



18. „Ochii Domnului se opresc peste cei ce se tem de El" 
(v. 18). De cauţi mântuirea, Dumnezeu îşi pune iubirea Lui 
asupra celor ce se tem de El. „Şi care nădăjduiesc in mila 
Lui.” Care nădăjduiesc nu în propria lor putere, ci în mila lui 
Dumnezeu.

19. „Să smulgă sufletul lor din moarte şi să-i hrănească în 
foamete” (v. 18). Să-i hrănească cu Cuvântul Său şi cu 
adevărul cel veşnic, pe care l-au pierdut mândrindu-se cu 
puterile lor, şi iată că foamea de dreptate le-a sfârşit puterile.

20. „Cu răbdare va aştepta suletul nostru pe Domnul” (v. 
19). Ca într-o zi să se îngraşe de carnea cea nestricăcioasă, 
cât este în viaţa aceasta, sufletul nostru va aştepta cu răbdare 
pe Domnul. „Că ajutorul şi apărătorul nostru este.” Ne ajută 
când ne ducem spre El; ne sprijină când stăm împotriva 
vrăjmaşului.

21. „In El se va veseli inima noastră” (v. 20). Nu întru noi, 
că nu găsim în noi decât mizerie, pe când Domnul nu este 
mizerie, ci în Dumnezeu se va veseli inima noastră., jn sfinţenia 
Numelui Lui ne-am pus nădejdea noastră.” Şi dacă nădăjduim 
să ajungem într-o zi la Dumnezeu, aceasta pentru că El ne-a 
făcut să-I cunoaştem Numele prin credinţă, atunci când noi 
eram departe de El.

22. „Să se pogoare, Doamne, milaTa spre noi, precum 
am nădăjduit şi noi întru Tine” (v. 21). Da, Doamne, să se 
reverse mila Ta asupra noastră, căci nădejdea noastră în Tine 
am pus-o şi este neînşelătoare.



AC cCoiCea Comentariu Ca TsaCmuC 
aC XXXII-Cea 

Trima jjrecCica 
NâcCejcCea în Dumnezeu

I. Psalmul acesta ne cheamă să ne vesel im în Domnul. 
Are drept titlu: Lui David. Ascultaţi deci cântarea voastră, 
voi, cei ce sunteţi urmaşi ai lui David; fiţi ecourile cântării voastre 
şi veseliţi-vă întru Domnul. Iată cum începe el: „Veseliţi-vă cei 
drepţi în Domnul”. Să-şi afle cel necredincios bucuria lui în 
veacul acesta; veacul se va sfârşi, şi împreună cu el, veselia 
celui necredincios. In Domnul însă să se bucure cei drepţi, că 
veşnic este Domnul, şi veselia lor la fel va fi. Bucuria noastră 
întru Domnul însă trebuie să se manifeste, slăvind, prin laudele 
noastre, pe Acela care numai El nu are nimic în care să ne 
poată displace, şi care mai mult ca oricine, are pentru ce să 
nu fie plăcut celor necredincioşi. Şi putem spune într-un singur 
cuvânt: A c e la  p lace  lu i  D u m n e z e u ,  c a re  îşi a f lă  în 

D um nezeu  p lăcerea lui. Dar voi păziţi-vă să credeţi, fraţilor, 
că acesta e lucru uşor. Vedeţi cât de mulţi sunt cei care 
murmură împotriva lui Dumnezeu, câţi au ceva să răspundă 
faptelor Lui. Când Lui îi place să lucreze împotriva voinţei 
oamenilor, căci El este Stăpânul care ştie ce face, şi care se 
opreşte mai puţin să ia seama la dorinţele noastre decât la 
câştigul nostru, atunci oamenii, ademenind voinţei lor voinţa
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lui Dumnezeu, departe de a-şi îndrepta voinţa lor după aceea 
a |ui Dumnezeu, pretind că voinţa lui Dumnezeu ar face mai 
bine să se adapteze voinţei lor. Oamenii aceştia păcătoşi, 
necredincioşi, stricaţi, află după bunul lor plac, mă ruşinez să 
vi vorbesc aşa, şi totuşi o voi spune, pentru că voi ştiţi că este 
adevărul, află în Dumnezeu, după bunul lor plac, mai mult un 
comediant

2. Şi după ce a spus: „Veseliţi-vă cei drepţi în Domnul” 
(v. 1), şi cum noi nu ne putem veseli în El decât cântând laudele 
Lui, şi cum aceste laude Ii sunt cu atât mai plăcute cu cât în El 
ne punem bucuria noastră, profetul adaugă: „Celor drepţi se 
cuvine a lăuda pe Dumnezeu”. Care sunt oamenii cu inima 
dreaptă? Cei care se mlădiază după voinţa lui Dumnezeu; care 
se mângâie întm dreptatea dumnezeiască a necazurilor pe care 
firea lor omenească fragilă, cu toate că slăbiciunea omenească 
îi face să râvnească ceea ce ar putea să le convină numai lor, 
ceea ce ar fi în armonie cu starea de acum a trebuinţelor lor, 
sau cu vreo nevoie ce se iveşte, totuşi, atunci când recunosc 
şi ştiu că Dumnezeu vrea altceva, pun, înaintea voinţei lor, 
voinţa Celui înţelept, înaintea voinţei celui neputincios, voinţa 
Atotputernicului, înaintea voinţei omului, voinţa lui Dumnezeii. 
Căci, cu cât Dumnezeu este deasupra omului, cu atât voinţa 
divină este deasupra voinţei omeneşti. De aceea, făcându-se 
Hristos om, ne dăruieşte ca model viaţa Lui, şi voind să ne 
înveţe să tiăim şi totodată să ne facem vrednici de har, ne face 
să vedem în El o oarecare voinţă omenească şi proprie, care 
întruchipa voinţa Lui şi, în acelaşi timp, şi pe a noastră, căci El 
este Capul nostru, iar voi o ştiţi, noi aparţinem Lui ca mădulare 
ale Sale: „Tată, spune El, depărtează dacă se poate paharul 
acesta de la Mine”. Iată voinţa omenească, care se oprea 
asupra unui lucru propriu şi particular. Dar cum El voia ca



omul să aibă inima dreaptă, pentru a face să se îndrepte^ 
ceea ce putea fi colţuros pe modelul cel pururea drept, adaugă;
„Şi totuşi, nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu, Tată” (Mt 26 
39). Or, ce voinţă pervesă putea fi în Hristos? Ce putea El voi I 
să nu voiască şi Tatăl? Nu au decât o singură dumnezeireşi 
nu pot avea o voinţă separată. El voia însă să întrupeze în 
umanitatea aceasta pe toţi ai Săi, după cum îi întrupa în El 
însuşi, atunci când zicea: „Mi-a fost foame şi voi Mi-aţi dat să 
mănânc” (Mt 25,35); cum îi întrupa în Sine, atunci când, deşi 
nimeni nu-L lovea, striga din înălţimea cerului spre Saul care 
fremăta de furie şi prigonea pe sfinţi: „Saule, Saule, de ce Mă 
prigoneşti?” (Fapte 9,4), Voia deci să-ţi arate întru El o voinţă 
proprie omului. Ţi-a pus sub ochi propria ta imagine ca tu să 
te îndrepţi. Recunoaşte-te în tine însuţi, îţi spune El; poţi avea, 
e adevărat, propria ta voinţă, alta decât voinţa lui Dumnezeu, 
se iartă neputinţei tale, se iartă neputinţei omeneşti; greu îţi 
este să nu ai nici o voinţă a ta: dar aminteşte-i imediat că 
Cineva se află deasupra ta; că El este superior, iar tu eşti 
inferior, că El este Creatorul, iar tu creatura, că El este Stăpânul, 
iar tu slujitorul, că El este Atotputernic, iar tu neputincios; şi 
pentru a te îndrepta, supune voinţa ta voinţei Lui, zicând: 
„Totuşi, Tată, nu cum vreau eu, ci cum voieşti Tu”. Cum ai 
putea atunci să fii despărţit de Dumnezeu, când tu voieşti ce 
voieşte El? Atunci tu vei fi drept, iar El te va învăţa să 
binecuvântezi pe Dumnezeu: „Că inimi lor drepte se cuvine a 
luda pe Dumnezeu”.

3. Dacă nu este dreaptă însă inima ta, vei binecuvânta pe 
Dumnezeu în bogăţie, pentru a-Lhuli în nenorocire; şi totuşi, 
un rău nu mai este rău când este drept; şi este drept atunci 
când vine de la Dumnezeu, care nu poate face nimic nedrept 
Te vei afla deci în casa tatălui ca un fiu nedorit, vei iubi pe tatăl
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tău când vei primi bogăţii şi-l vei urî de te pedepseşte: ca şi 
cum atât pedepsele cât şi bogăţiile lui nu te-ar pregăti să devii 
moştenitorul său. Vezi deci cum lauda se potriveşte inimilor 
drepte; ascultă ce cântă o inimă dreaptă într-un alt psalm: 
„Binecuvânta-voi pe Domnul în toată vremea, pururea lauda 
Lui în gura mea” (Ps 33,2). „în toată vremea” are acelaşi 
sens ca „pururea”; „binecuvânta-voi” şi „lauda Lui în gura mea” 
sunt identice. A-L lăuda pururea şi în toată vremea, înseamnă 
a-L lăuda în necaz ca şi în bogăţie. Că dacă nu binecuvintezi 
pe Dumnezeu decât în cele bune, iar nu şi în necazuri, cum ar 
însemna în toată vremea, sau pururea?

Şi totuşi nu auzim oare în fiecare zi mulţi care fac aşa? Li 
se întâmplă câte o bucurie, se veselesc, tresar de fericire, 
binecuvintează pe Dumnezeu, cântă laudele Lui; departe de 
a-i dezaproba, îi felicit, căci sunt mulţi care nici măcar atunci 
nu o fac. Trebuie însă să-i învăţăm pe cei care binecuvintează 
pe Dumnezeu în cele bune, să recunoască că tot El este Tată 
şi atunci când pedepseşte, şi să nu murmure împotriva mâinii 
Lui care îi chinuie, de teamă să nu rămână în deznădejde, să 
nu fie lipsiţi şi să nu se afle nevrednici de moştenirea cea 
veşnică; trebuie să devină drepţi, şi drepţi vor fi când nimic 
din faptele lui Dumnezeu nu le va displăcea; şi să binecuvinteze 
pe Dumnezeu în necaz şi să zică: „Domnul a dat, Domnul a 
luat, cum a bi neplăcut Domnului, aşa a fost făcut, fie numele 
Domnului binecuvântat” (Iov 1,21); acestor inimi drepte le 
este lauda, care nu vor binecuvânta mai întâi pentru a huli 
apoi.

4. Voi, cei drepţi deci, voi, cei cu inima dreaptă, veseliţi-vă 
în Domnul, căci vouă vă este a-L binecuvânta pe El. Să nu 
spună nimeni: cine sunt eu să fiu drept? Sau: când aş putea eu



fi drept? Nu vă dispreţuiţi, nu deznădăjduiţi de voi înşivă. 
Sunteţi oameni; sunteţi creaţi după chipul lui Dumnezeu'; Cel 
ce v-a făcut pe voi oameni, El însuşi S-a făcut om pentru voi· 
şi pentru ca voi să fiţi înfiaţi în număr cât mai mare spre 
moştenirea cea veşnică, s-a vărsat sângele Fiului cel Unic. 
Dacă neputinţa trupului pământesc vă face de lepădat în ochii 
voştri, socotiţi-vă cel puţin la preţul cu care aţi fost rscumpăraţi. 
Gândiţi cu chibzuială la hrana voastră, la băutura voastră2 şi la 
ceea ce subscrieţi zicând; Amin. Şi totuşi, oare orgoliul îl 
predicăm noi aici, iar voi cutezaţi cumva să vă atribui ţi vreun 
merit? încă o dată; să vă credeţi străini vreunei dreptăţi. Nu 
vreau să vă întreb despre dreptatea voastră; căci nici unul 
dintre voi n-ar îndrăzni să-mi răspundă: sunt drept; ci vă întreb 
despre credinţa voastră; şi cum nimeni n-ar cuteza să răspundă: 
sunt drept, tot aşa nimeni n-ar îndrăzni să-mi zică: eu nu am 
credinţă. Nu cercetez care este viaţa ta, te întreb ce crezi. îmi 
vei răspunde că crezi în Iisus Hristos. Nu auzi pe Apostolul 
care îţi spune: „Dreptul trăieşte din credinţă” (Rom 1,17)? 
Credinţa ta ea este dreptatea: că de crezi, te păzeşti pe tine 
Însuţi; de te păzeşti, te osteneşti, iar ostenelile tale sunt ştiute 
de Dumnezeu, care vede voinţa ta, care socoteşte lupta ta 
împotriva trupului, care te spijină în luptă, care te ajută să 
învingi, care te vede în vremea luptei, te apără de slăbeşti, te 
încununează dacă biruieşti. Deci, „bucuraţi-vă drepţilor întru 
Domnul”, înseamnă, bucuraţi-vă în Domnul, voi, cei ce aveţi 
credinţă, căci credinţa este hrana celui drept. „Inimilor drepte 
se cuvine lauda” (v. 1). învăţaţi să mulţumiţi lui Dumnezeu şi în 
cele bune şi în cele rele. învăţaţi să puneţi în inima voastră 
ceea ce fiecare are pe limba lui: facă-se voia lui Dumnezeu.

1 Fc 1,27
2 Este cu siguranţă vorba despre Taina împărtăşirii.



Cuvintele acestea ale poporului au adesea învăţături 
mântuitoare. Cine oare nu zice zilnic: să facă Domnul cum Ii 
va place? Să aibă inima dreaptă şi va avea locul lui între cei ce 
se veselesc în Domnul, şi căruia I se cuvine lauda; lor li se 
adresează în continuare psalmul, zicând: „Lăudaţi pe Domnul 
în alăută, cântaţi-I Lui în psaltire cu zece strune” (v. 2). Asta 
cântam mai înainte, e lecţia pe care o dădeam inimilor voastre 
unindu-le glasului nostru.

5. Dar fixând aceste privegheri sfinte în numele lui Hristos, 
nu am alungat oare instrumentele muzicale din acest loc?' Şi m  
iată că profetul le porunceşte să răsune: „Cântaţi, ni se spune, 
cântaţi Domnului din alăută şi psaltire cu zece strune”. Nu vă 
opriţi gândurile voastre la muzica de teatru. In voi înşivă aveţi 
alăuta despre care se vorbeşte, după cum se spune într-o altă 
parte: „In inima mea am, Dumnezeule, laudele pe care Ţi le 
voi aduce Ţie” (Ps 55,12). Cei ce erau odinioară aici când 
lămuream diferenţa ce deosebeşte psaltirea de alăută şi mă 
străduiam să vă fac pe toţi să înţelegeţi, pot să-şi amintească4: 
ascultătorii judecă dacă am reuşit Nu este totuşi iară folos să 
repetăm, ca să găsim în diferenţa dintre aceste două instrumente 
muzicale deosebirea faptelor omeneşti, deosebire căreia ele 
le sunt închipuire şi căreia viaţa noastră îi va deveni realitate. 
Numim alăută lemnul concav în felul tobei, a cărui parte de 
jos e îndoită ca o toartă, şi căreia i se adaugă corzile ce răsună 
când le atingem: nu vorbesc de arcuşul care serveşte să le 
atingem, ci de lemnul concav pe care se întind corzile, ca ele 
să răsune când le vom atinge, şi fremătând pe această 
concavitate, să devină mai răsunătoare. Lemnul acesta concav

’ Primatul Africii, Aurelius al Cartaginei, a hotărât fixarea unor vigilae 
(privegheri) care să înlocuiască nopţile de cântare păgână din 
Cartagina
4 Diferenţă abordată în Comentariul la Psalmul 42



este deci în josul alăutei şi în partea de sus la psaltire5. Ace» 
este diferenţa.

Or, poruncit ne este să lăudăm pe Dumnezeu în alăută şj 
în psaltire cu zece strune să cântăm laudele Lui. Nu ne este 
spus de alăută cu zece strune, nici în psalmul acesta şi cred că 
nici într-un altul. Iubiţii noştri fii lectori pot citi şi căuta cu mai 
multă plăcere decât noi; totuşi, atât cât îmi pot eu aminti, am 
întâlnit des psaltirea cu zece strune, şi în nici o parte alăuta cu 
zece strune. Reţineţi bine deci că în partea de jos răsună alăuta, 
şi în cea de sus psaltirea. Or, în viaţa noastră inferioară sau 
pământească întâlnim bogăţia sau necazul, care ne fac să 
binecuvântăm pe Dumnezeu şi într-una şi în cealaltă, ca lauda 
Lui mereu să fie pe buzele noastre şi să-L binecuvântăm în 
toată vremea. Aşa cum există o fericire pământească, tot aşa 
există şi o vitregie aici pe pământ; noi trebuie să mulţumim lui 
Dumnezeu şi de una şi de cealaltă, ca mereu să răsune alăuta 
noastră. Ce este bogăţia pământească? Sănătatea trupului, 
bogăţia a tot ce ne este de trebuinţă în viaţa aceasta, siguranţa 
împotriva oricărui pericol, recoltele îmbelşugate, „soarele, pe 
care Dumnezeu îl face să strălucească peste cei răi şi peste 
cei buni, iar ploaia să coboare peste cei drepţi şi peste cei 
nedrepţi” (Mt 5,45). Acestea toate ţin de viaţa vremelnică. 
Oricine nu binecuvintează pe Dumnezeu, se ofileşte prin 
nemulţumire. Darurile acestea, deoarece sunt pământeşti, sunt 
ele oare mai puţin daruri ale Iui Dumnezeu? Sau trebuie să 
credem că ne vin de la altcineva, pentru că se întâmplă şi 
celor răi? Milostivirea divină se diversifică la nesfârşit: Dum
■'.....la psaltire, lemnul concav pc care sunt puse coardele cc trebuie
să răsune, se află în partea de sus, pe când ele se găsesc în partea de 
jos la alăută. Şi cum sufletul vine din cer, iar trupul din pământ, psaltirea 
pare a fi un instrument ceresc, iar alăuta pământesc” (Al doilea 
Comentariu la Psalmul 70 ,11).



nezeu are răbdare, îndelungă răbdare. Cele bune cu care El 
binecuvintează pe cei răi nu ne arată decât mult mai bine cele 
pe care le pregăteşte celor buni. Dimpotrivă, greutăţile ne vin 
din tot ceea ce este inferior, din neputinţa omenească, în durere, 
în lâncezeală, în chinuri, suferinţe, ispite. Atunci, şi mai ales 
atunci, trebuie să laude pe Dumnezeu acela care ţine alăuta. 
Ce contează pentru el că toate acestea ţin de viaţa inferioară, 
de vreme ce totul nu este condus şi rânduit decât prin 
înţelepciune, care merge cu putere de la o margine la alta şi 
rânduieşte toate cu blândeţe?6 Dacă Domnul guvernează 
cerurile, nu lasă totuşi uitării pământul; nu Lui oare îi este spus; 
„Unde mă voi duce dinaintea duhului Tău, unde voi fugi 
dinaintea feţei Tale? De urc la cer, acolo eşti; de mă cobor în 
cele mai de jos, şi acolo eşti Tu” (Ps 138,7-8). Unde nu 
poate fi Cel ce nu este de nicăieri lipsit? Cântaţi, deci, Domnului 
din alăută. In bogăţia bunurilor pământeşti, mulţumiţi Celui ce 
vi le-a dăruit; în lipsă sau în pierderi, cântaţi fără să vă temeţi 
de nimic. Căci nu aţi pierdut pe Acela care v-a dăruit aceste 
bunătăţi, chiar când vi s-ar lua aceste daruri. Lăudaţi pe 
Dumnezeu, vă spun, chiar şi în aceste condiţii; nădăjduiţi în 
Dumnezeul vostru, atingeţi corzile inimii voastre şi spuneţi ca 
dintr-o alăută ce scoate în partea cea de jos sunete 
armonioase: „Domnul a dat, Domnul a luat, cum abine plăcut 
Domnului, aşa s-a făcut; fie numele Domnului binecuvântat” 
(Iov 1,21).

6. Dacă însă îţi opreşti atenţia ta asupra darurilor 
superioare pe care ţi le-a făcut Domnul, asupta pomncilor pe 
care El ţi le-a dat, asupra învăţăturii cereşti cu care El luminează 
sufletul tău, asupra adevărului care-ţi vine de la Izvorul cel 
mai curat, ia atunci psaltirea ta, binecuvintează pe Domnul în
‘ înţ Sol 8 ,1
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psaltirea cu zece strune. Porunci le legii sunt în număr de zece, 
ţi acestea zece alcătuiesc pentru voi o liră cu zece strune. 
Armonia este desăvârşită. Trei porunci privesc dragostea de 
Dumnezeu, iar celelalte şapte dragostea de aproapele. Totuşi, 
însă, Domnul a spus: „Aceste două porunci cuprind toată legea 
şi profeţii” (Mt 22,40). Dintru înălţime ţi-a spus Domnul: 
„Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu” (Ieşire 20, 
59 şi următ.), pentru lira ta aceasta e prima coardă. „Să nu iei 
în deşert numele Domnului Dumnezeului tău”: e cea de-a doua 
„Cinsteşte ziua sabbatului”, nu în mod trupesc, nu în desfătări, 
precum abuzează iudeii de odihnă pentru a săvârşi fărădelegea; 
mai mic este răul de a petrece ziua întreagă semănând 
pământul, decât să dansezi; dar tu, care râvneşti la odihna în 
Dumnezeu şi care nu faci nimic decât în vederea obţinerii ei, 
abţine-te de le orice faptă înrobitoare: „Căci tot omul care 
săvârşeşte păcatul devine rob al păcatului” (In 8,34). Şi mai 
m u lt  î i  p lace  lu i D u m n e z e u  să  f i i r o b u l  u n u i  om, decât al 

p ă ca tu lu i.  Aceste trei porunci îmbrăţişează iubirea de 
Dumnezeu, căreia tu trebuie să-i cugeţi adevărul, unitatea, 
bucuriile. Căci există în Dumnezeu desfătări în care ne vom 
afla adevăratul sabbat, adevărata odihnă. Mai este spus: „în 
Domnul pune desfătarea ta, şi El va împlini toate dorinţele 
inimii tale” (Ps 36,4). Cu adevărat, cine altcineva ne poate 
aduce cele mai curate desfătări decât Ziditorul a tot ceea ce 
ne aduc aceste desfătări?

în aceste trei porunci se rezumă dragostea de Dumnezeu; 
în celelalte şapte, dragostea de aproapele: „Să nu faci altuia 
ceea ce vrei să nu ţi se facă. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama 
ta”, pentru că vrei să fii cinstit de fii tăi. „Nu săvârşi desfrânare”, 
că nu vrei ca femeia ta să se dedea desfrânării în absenţa ta. 
„Să nu ucizi”, fiindcă nu vrei să fii upis. „Să nu furi”, deoarece
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nu vre i să ţi se fure. „Să nu pui mărturie mincinoasă'', căci 
urăşti pe cel ce dă mărturie mincinoasă împotriva ta. „Să nu 
râvneşti la nevasta aproapelui tău”, căci tu nu vrei ca un altul 
să se gândească la a ta. „Să nu râvneşti ce aparţine celuilalt" 
(Ex 20,1-17; Deut 5,6-21), pentru că nu-ţi place să râvnească 
altcineva la ceea ce este al tău. întreabă deci propriile tale 
sentimente, de vreme ce nu te poţi vătăma iară a-ţi displace. 
Toate aceste porunci de Ia Dumnezeu ne vin: este un dar de la 
Suprema înţelepciune; de sus ne-au răsunat. Atinge deci 
psaltirea ta, împlineşte legea pentru care Domnul Dumnezeul 
tău a venit, nu să o nimicească, ci El însuşi să o împlinească7. 
Căci tu vei împlini prin dragoste ce nu puteai împlini prin frică. 
Cel ce nu ocoleşte răul decât din frică, îl va face de bună voie 
fără a se apăra. Nu-1 săvârşesc, va spune. De ce? Pentru că 
mi-e frică. Nu iubeşti încă dreptatea, eşti încă în robie; fii deci 
ca un fiu, căci u n  r o b  b u n  poate  deven i u n  fiu  bun. Evită 
până aici răul din frică şi vei învăţa să-l eviţi din dragoste. 
Deoarece dreptatea are bucuriile ei. Să te oprească osânda. 
Dreptatea are frumuseţea ei, caută privirile, aţâţă dragostea 
în cei ce o iubesc. Pentru ea au călcat mucenicii lumea în 
picioare şi şi-au vărsat sângele. Ce iubeau ei renunţând la 
toate aceste bunătăţi? Căci nu iubeau nimic oare? Iar vouă 
vă vorbim aşa cumva pentru a stinge dragostea în inimile 
voastre? E rece, îngheţată, inima ce nu iubeşte. Iubiţi deci; 
numai iubiţi frumuseţea ce încântă ochii inimii voastre. Iubiţi, 
iubiţi numai frumuseţea ce aprinde inimile atunci când se cântă 
dreptatea. Iată oameni care vorbesc, care strigă, care spun 
peste tot: e bine, e bine. Ce au văzut? Au văzut dreptatea ce 
dăruieşte celui bătrân frumuseţe, fie el încovoiat. Vedem 
mergând bătrânul acesta înzestrat cu dreptate, nu-i în el nimic

7M t5 ,17
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trupesc ce să putem iubi. şi totuşi este iubit de toţi. Iubim în el 
ce este nevăzut, sau mai degrabă iubim în el ce este vizibil 
inimii. Adevăratele bunătăţi să facă deci desfătarea voastră, 
cereţi lui Dumnezeu să aibă pentru toţi bucurii. „Că va revărsa 
Domnul bunătăţile Sale asupra noastră, iar pământul îşi va da 
rodul său” (Ps 84,13). Ca voi să împliniţi din iubire ceea ce 
este greu de împlinit din frică. Ce zic eu, greu? Sufletul nu mai 
poate împlini: i-ar place mai mult să nu mai aibă nici o poruncă 
de urmat, când frica este aceea care îl face să se supună, iar 
nu dragostea care să-l cheme. Opreşte-te de la orice răpire şi 
teme-te de iad, îi este spus: mai mult i-ar place să nu existe 
iad care să-l înghită. Dar când începe oare să iubească 
dreptatea, dacă nu atunci când se abţine de la orice răpire, să 
nu trebuiască să existe iad care să înghită pe tâlhari? Asta 
înseamnă să iubeşti dreptatea.

7. Ce este dar dreptatea? Cine o va putea zugrăvi? Câtă 
frumuseţe străluceşte în înţelepciunea lui Dumnezeu! Ea dă 
farmec a tot ce este atrăgător ochi lor noştri: ca să o vedem, 
să o îmbrăţişăm, trebuie să ne curăţim inimile. Ei îi facem 
mărturisire de dragoste; şi ea pune totul în rânduială în noi, 
pentru ca nimic să nu-i displacă. Şi atunci când oamenii 
blamează în noi ceea ce facem să fim pe placul acestei 
înţelepciuni pe care o iubim, puţin caz să facem de cenzorii 
noştrii, puţin să ne îngrijim de ei, şi chiar să-i dispreţuim! Sunt 
oameni care au pentru femei o dragoste condamnabilă; aceşti 
amanţi se gătesc după gustul lor şi puţin se neliniştesc că nu 
plac celorlalte când sunt pe placul acestor femei, şi le ajunge 
să fie pe gustul celor cărora le caută bunăvoinţa: şi adesea, 
sau mai degrabă totdeauna, ei displac oamenilor prea chibzuiţi, 
şi îşi află osânda la oamenii judicioşi. Părul tău e rău aranjat, 
spune un om auster unui tânăr obraznic, coafurile astea sunt
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indecente. Amantul ştie însă bine că părul grizonat în felul acesta 
place nu ştiu cărei fiinţe, şi atunci te urăşte pe tine pentru 
dreapta ta judecată, îşi păstrează freza care nu place decât 
gusturilor depravate, te duşmăneşte că îl îndemni la decentă. 
Se sustrage ochilor t&i, şi puţin îi pasă dacă certarea ta e 
dreaptă. Dacă deci ei leapădă certarea ta adevărată, pentru a 
fi înşelători plăcuţi, noi, în cele ce facem spre a place 
dumnezeieştii înţelepciuni, va trebui oare să ne tulburăm de 
aceşti nedrepţi batjocoritori, care nu au ochi să vadă ce iubim 
noi? Cugetaţi la acestea, voi, cei drepţi la inimă, „şi binecuvân
taţi pe Dumnezeu în alăută, cântaţi-I Lui în psaltire cu zece 
strune”.

8. „Cântaţi-I Lui cântare nouă” (v. 3). Dezbrăcaţi-vă de 
omul cel vechi: voi cunoaşteţi cântarea cea nouă. Omul cel 
nou, cântarea noului legământ, iată cântarea cea nouă. Cântarea 
cea nouă nu este moştenirea omului vechi: nu sunt decât oamenii 
cei noi pentru a o înţelege, care au întinerit în har pe omul cel 
de demult şi care sunt ai Noului Testament, anume ai împă
răţiei Cerurilor. Spre El suspină iubirea noastră, Lui îi cântă 
această cântare. Să cânte cântarea aceasta, nu cu vocea, ci 
prin faptele vieţii. „Cântaţi-I Lui cântarea cea nouă, cântaţi cu 
înţelepciune.” Toţi se întreabă: cum să cântăm lui Dumnezeu? 
Cântaţi, da, dar să nu fie nici un dezacord; Dumnezeu nu poate 
suferi să-i deranjăm urechile. Cântă cu înţelepciune, fratele 
meu. Când ti se spune: cântă să placi cutărui bun muzician 
care te va asculta, ţi-e frică să cânţi, dacă nu ai vreo cunoştintă 
a artei muzicale, de teamă să nu-1 şochezi pe artist pentru că 
el ar şti să observe în cântarea ta lipsuri le pe care un neştiutor 
nu le-ar recunoaşte. Cine ar îndiăzni deci să se ofere să cânte 
cum trebuie înaintea lui Dumnezeu, înaintea unui Judecător, în 
faţa unui astfel de apreciator, a unui asemenea ascultător?
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Când va fi oare cântarea voastră îndeajuns de armonioasă 
să nu supere cu nimic urechi atât de delicate? Iată că El însuşi 
vă spune cum să cântaţi; nu mai cântaţi cuvinte, ca şi cum aţi 
putea găsi unele pentru a lămuri ce place lui Dumnezeu.

Cântaţi „cu bucurie”. Pentru Dumnezeu, a cânta bine 
înseamnă a cânta cu bucurie. Ce înseamnă dar, a cânta cu 
bucurie? înseamnă a înţelege că cuvintele sunt neputincioase 
în a arăta cântarea inimii. îi vedeţi pe lucrătorii ce cântă fie la 
seceriş, fie la cules de vie, fie la orice altă muncă obositoare: 
îşi mărturisesc mai întâi bucuria prin cuvintele pe care le cântă; 
apoi, sub povara unei mari bucurii pe care cuvintele nu ar 
putea-o exprima, lasă deoparte orice cuvânt articulat şi merg 
mult mai liber cu sunete confuze. Bucuria aceasta este deci 
pentru inimă un sunet ce înseamnă că nu poate spune ce 
zămisleşte şi naşte. Or, cui se potriveşte bucuria aceasta, de 
nu lui Dumnezeu care este inefabil? Căci inefabil se numeşte 
ceea ce este deasupra oricărui cuvânt. Dar dacă, neputând 
să-L exprimaţi, trebuie totuşi să vorbiţi despre El, ce altă resursă 
aveţi decât bucuria, bucuria inexprimabilă a inimii, bucuria fară 
măsură, care depăşeşte marginile tuturor silabelor? „Cântaţi 
cu armonie, cântaţi întru bucurie.”

9. „Că drept e cuvântul Domnului, şi toate lucrurile Lui 
întru credinţă” (v. 4). Şi prin însăşi dreptatea Lui displace celor 
ce nu au inima dreaptă. „Toate lucrurile Lui sunt întru credinţă”; 
şi ale tale să fie întru credinţă, „că dreptul trăieşte din credinţă” 
(Rom 1,17), iar „credinţa lucrează prin iubire” (Gal 5 ,6). 
Intru credinţă să fie faptele tale, căci, crezând în Dumnezeu, 
devii credincios. Cum pot dar faptele lui Dumnezeu să fie întru 
credinţă, ca şi cum şi El ar trăi din credinţă? Aflăm totuşi că 
Dumnezeu este credincios, şi nu eu spun acestea, ascultaţi-1 
pe Apostolul: „Credincios este Dumnezeu, spune el, şi nu va
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suferi să fiţi ispitiţi peste puterile voastre, ci vă va face să 
câştigaţi din însăşi ispitire ca să puteţi persevera" (I Cor 10.
13). Dumnezeu este credincios, voi înţelegeţi; ascultaţi ce spune 
în altă parte: „De suferim cu El, cu El vom împărăţi; de ne 
lepădăm de El, şi El se va lepăda de noi; de-i suntem 
credincioşi, şi El va rămâne credincios, căci nu poate fi 
împotriva Lui însuşi" (Îl Tim 2, 12-13). Avem deci un 
Dumnezeu credincios.

Să facem deosebirea totuşi între credinţa lui Dumnezeu şi 
credinţa omului. Omul este credincios când crede făgăduinţelor 
pe care i le face Dumnezeu; Dumnezeu e credincios când dă 
omului ce a promis. Marea Lui milostivire în a ne făgădui, ne 
face garanţia credincioşiei Lui în a-şi ţine promisiunea. Nu i-am 
împrumutat nimic să facem din El datornicul nostru; de la El 
ne vine tot ce-1 putem Lui oferi, şi dacă avem vreo valoare, 
de la El o avem. Toate bogăţiile care fac bucuria noastră de la 
El ne vin. „Cine cunoaşte planurile lui Dumnezeu? Sau cine a 
pătruns sfaturile Lui? Sau cine I-a dat Lui cel dintâi să aştepte 
răsplata? Totul de la El este, totul prin El este, totul întm El 
este” (Rom 11,34-36). Nu I-am dat deci nimic, şi totuşi e 
datornicul nostru. Datornic, de ce? Deoarece ne-a făgăduit. 
Nu-I spunem: Doamne, întoarce ce ai primit; ci: dă ce ai făgăduit. 
„Că drept este cuvântul Domnului.” Ce înseamnă: „Drept este 
cuvântul Domnului”? Că nu vă înşeală niciodată şi că voi nu 
trebuie să-L înşelaţi pe El, sau, mai mult, să vă înşelaţi pe voi 
înşivă. Cum să înşelaţi pe Cel ce cunoaşte totul? „Fărădelegea 
minte sieşi. Că drept este cuvântul Domnului, şi toate faptele 
Lui suntîntiu credinţă.”

10. „Mila şi judecata iubeşte” (v. 5). Iubiţi-le, că Dumnezeu 
le iubeşte. Siliţi-vă, fraţilor. Vremea milostivirii este acum, va 
veni apoi aceea a judecăţii. De ce astăzi este ceasul milostivirii?
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Pentru că astăzi îi cheamă pe cei ce se întorc de la El şi iartă 
celor ce se întorc la El; aşteaptă cu răbdare să se întoarcă 
păcătoşii; uită trecutul după întoarcerea lor, făgăduieşte viitorul, 
stimulează încetineala, mângâie întru necazuri, învaţă pe cei 
ce vorsă-nveţe, vine în ajutorul celor ce luptă: nu lasă pe nici 
unul din cei necăjiţi şi care strigă spre El; ne dă ceea ce trebuie 
să-I jertfim şi pune în mâinile noastre împăcarea cu EI. Să nu 
ne treacă, fraţilor, vremea atât de preţioasă a milostivirii, să 
nu se scurgă fără de rost pentru noi. Va veni totuşi judecata 
cu pocăinţa ei, dar pocăinţă fără roadă. „Spune-vor în ei înşişi 
întru pocăinţă, şi suspinând în tulburarea sufletului lor"; aşa 
scrie în cartea înţelepciunii: „La ce ne-a slujit orgoliul, şi ce 
am câştigat din mulţimea bogăţiilor? Toate au trecut ca o 
umbră” (Inţ Sol 5,3 şi 8-9). Să spunem acum: „Toate trec ca 
o umbră”. Cu folos să zicem: „Toate trec”, de teamă să nu 
spunem într-o zi fără rost: „Toate au trecut”. Acum este vremea 
milostivirii căreia trebuie să-i urmeze clipa judecăţii.

11. Păziţi-vă totuşi, fraţilor, să credeţi că pot fi aceste 
două atribute despărţite în Dumnezeu. Par a fi contradictorii 
şi că mila n-ar trebui lăsată pentru judecată, ca şi cum judecata 
ar trebui să se facă fără milă. Dar Dumnezeu e Atotputernic, 
şi în milostivirea Sa El îşi arată judecata, după cum nu uită 
mila în judecăţile Lui. Căci El ne miluieşte pe noi, ia seama la 
chipul Său din noi, ştie neputinţa noastră, greşelile, orbirea 
noastră şi ne cheamă, şi iartă păcatele celor ce se întorc la El, 
le ţine însă pe ale celor ce nu revin la El. Este El oare milostiv 
celor nedrepţi? Lasă deoparte dreptatea Lui şi confruntă pe 
cel drept cu cel nedrept? Vi s-ar părea drept să trateze în 
acelaşi fel pe păcătosul care se pocăieşte şi pe acela care nu 
se întoarce spre El, să primească la fel pe cel ce-şi mărturiseşte 
păcatele şi pe acela care şi le ascunde, pe omul smerit şi pe
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cel mândru? Dumnezeu deci arată dreptatea Lui făcând milă, 
şi în dreptatea aceasta, va arăta mila Sa celor cărora le va 
zice: „Foame Mi-a fost şi Mi-aţi dat să mănânc” (Mt 25,25). 
Că s-a spus într-o parte a unei scrisori apostolice: „Dumnezeu 
va face judecată fără milă aceluia care nu va fi făcut milă” 
(Iacov2,13). fericiţi cei milostivi, mai este spus, că aceia se 
vor milui” (Mt 5,7). Judecându-i, Dumnezeu se va folosi de 
mila Lui, însă nu fără judecată. Căci dacă nu foloseşte mila 
pentru toţi, ci doar spre acela care va fi fost milostiv, mila Lui va 
fi dreaptă, fiindcă nu va avea nimic neclar. Evident că prin 
milostivirea Sa El ne iartă păcatele; prin milostivirea Sa ne 
dăruieşte viaţa veşnică; vedeţi însă în acelaşi timp şi dreptatea: 
„Iertaţi şi vi se va ierta; daţi şi vi se va da” (Lc 6,37-38). Sigur, 
„a vi se ierta, a vi se da” este milă. Dacă însă mila era despărţită 
de dreptate, n-armai zice Mântuitorul: „Cu măsura cu care veţi 
fi măsurat cu aceea vi se va măsura” (Mt 7,2).

12. Ai auzit, frate, cum îşi arată Dumnezeu mila şi judecata; 
fii şi tu drept şi milostiv. Sunt oare aceste douăînsuşiri numai 
ale lui Dumnezeu, iar nu ale oamenilor? Dacă ele nu priveau 
pe oameni, n-ar mai fi zis Dumnezeu fariseilor: „Lăsaţi 
deoparte ce este mai important în lege: dreptatea şi judecata” 
(Mt 23,23). Să nu crezi că nu trebuie să-ţi arăţi decât mila, 
iar nu şi judecata. Eşti câteodată arbitrul unei neînţelegeri între 
doi oameni, dintre care unul este bogat şi altul sărac; şi se 
întâmplă de cauza cea rea e a săracului, în timp ce bogatul 
susţine adevărul; dacă tu eşti neştiutor în cele ale lui Dumnezeu, 
vei crede că faci bine miluind pe sărac, să micşorezi, să ascunzi 
nedreptatea lui şi să vrei să-l justifici, ca el să pară că are 
dreptate; şi dacă ţi se reproşează nedreptatea hotărârii tale, 
iei ca scuză o falsă milă, zicând: ştiu totul, am înţeles treaba, 
dar era sărac, trebuia să-l miluiesc. Nu asta înseamnă să faci
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milă în detrimentul dreptăţii? Cum, vei spune tu, poţi fi drept 
fără să uiţi mila? M-aş pronunţa cumva împotriva unui sărac 
care nu are cu ce să plătească, sau dacă avea, n-ar mai fi avut 
din ce să trăiască? lată răspunsul lui Dumnezeu: „Să nu fii 
părtinitor săracului în judecăţile tale” (Ieşire 23,3). Bogatului, 
lui îi este uşor să înţeleagă că nu trebuie să-l părtineşti. Orice 
om vede, şi-I place lui Dumnezeu ca tot omul să o arate; cea 
mai uşoară greşeală constă deci în a căuta să placi lui Dum
nezeu, j udecând în favoarea săracului, ca şi cum am vrea să 
zicem lui Dumnezeu: am făcut milă săracului. Trebuie însă să fii 
drept şi totodată milostiv. Care este cea dintâi milă care constă 
în a face favor nedreptăţii? I-ai lăsat banii, dar i-ai păgubit 
inima: săracul a rămas nedrept, şi într-o nedreptate cu atât 
mai ucigătoare cu cât el te vede părtinindu-i nedreptatea, pe 
tine care te credea un om drept. Te-a lăsat acoperit de 
nedreapta ta părtinire, să cazi sub dreapta osândă a Domnului. 
Ce milă i-ai făcut făcându-1 nedrept? E mai multă cruzime 
decât milă. Dar ce trebuia să fac, îmi vei spune? Trebuia să 
vorbeşti după drepatate, să cerţi pe cel sărac, să cedezi celui 
bogat. E vreme să judeci şi vreme să ceri. Când te va fi văzut 
bogatul păzind legile dreptăţii, nepărtinind săracului nedreapta 
lui mândrie, ar mai fi fost el oare înclinat să-i facă lui milă după 
cererea ta, întru bucuria care i-ar fi dat-o hotărârea ta?

Ne rămâne, fraţilor, o mare parte din psalm, şi trebuie să 
consult puterile sufletului şi ale trupului ascultătorilor mei atât de 
diverşi; căci, dacă grâul ne dă tuturor aceeaşi hrană, el pare 
totuşi să se acomodeze gusturilor diferite şi să scape astfel dez
gustului. Atât este suficient pentru astăzi.
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AC treiCea Comentariu Ca 
TsaCmuC aC XXXIl-Cea 

Λ  doua jrredică 
fr ic a  şi dragostea de Dumnezeu

1. A predica cuvântul adevărului, ca şi a-1 asculta, este o 
osteneală. Dar e o osteneală pe care o îndurăm cu bucurie 
atunci când ne gândim la patimile Domnului şi la firea noastră. 
Căci, din leagănul neamului omenesc, omul a auzit cuvântul 
acesta, nu de la un om care să-l poată păcăli, nici de la diavolul 
cel înşelător, ci din însuşi adevărul ce izvora din gura lui 
Dumnezeu: „Pâinea tao vei mânca în sudoarea frunţii” (Fc 3, 
19). Dacă deci pâinea noastră este cuvântul lui Dumnezeu, 
trebuie să asudăm pentru a-1 asculta, mai mult decât să murim 
de foame. La sărbătoarea ultimelor noastre privegheri, am 
lămurit primele versete ale psalmului; să lămurim astăzi restul.

2. Iată unde începe partea care ne rămâne şi pe care 
tocmai am cântat-o: „Plin este pământul de mila Domnului. 
Cuvântul Domnului întăreşte cerurile” (v. 5-6). Cuvântul acesta 
dă cerurilor tărie. A spus profetul ceva mai sus: „Cântaţi cu 
înţelepciune şi cu bucurie”, cântaţi anume fără cuvinte: „Căci 
cuvântul Domnului drept este şi toate faptele Lui întm credinţă” 
(v. 3-4). El nu făgăduieşte nimic să nu ţină: este datornic 
credincios, iar tu fii exigent ca un zgârcit. După ce a zis: „Toate 
faptele Lui sunt întru credinţă”, profetul adaugă: „Mila şi
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judecata iubeşte” (v. 5). Dar cel ce iubeşte mila are compa
siune. Or, poate. Cel care are milă, să promită fără să dea. El 
care ar putea dărui fară să fi promis? Aşadar. Cel ce iubeşte 
mila trebuie să dea ce a făgăduit: dar cum iubeşte şijudecata, 
trebuie să ceară roadele darurilor Sale. Mai spune Domnul 
unui slujitor „De ce n-ai dat banii mei schimbătorilor, ca la 
întoarcere să-Mi iau dobânda” (Lc 19,23)? Vă amintesc, 
fraţilor, ca să înţelegem cu toţii ce tocmai am ascultat. Căci 
intr-un alt loc din Evanghelie e spus:, Jar Eu nu judec pc nimeni, 
ci cuvântul pe care vi l-am vestit vouă vă va judeca în Ziua de 
Apoi” (In 8,15; 12,48). Să nu spună cel ce nu vrea să asculte, 
ca să se scuze, că nimic nu-i va fi cerut în Ziua de Apoi. Căci 
de refuzul de a primi ceea ce i se dă, i se va cere socoteală. A 
nu fi putut să primească şi a nu fi voit sunt destul de diferite: 
putem, într-un caz, să-i luăm în seamă neputinţa; în celălalt 
însă, voinţa este vinovată. Deci, „toate lucrurile lui Dumnezeu 
sunt întru credinţă; El iubeşte mila şijudecata”. Primiţi mila, dar 
vă temeţi de judecată; de teamă ca Domnul, atunci când va veni, 
să nu ceară datoria noastră şi să nu ceară ca să ne întoarcem 
lipsiţi cu totul. Căci El nc cere socoteală, şi după aceasta ne 
dăruieşte veşnicia. Primiţi deci mila, fraţilor, cu toţii s-o primim. 
Să nu aţipească nici unul dintre voi ca să o primească, de teamă 
să nu se trezească, spre nefericirea Iui, în clipa în care trebuie să 
dea socoteală. Primiţi mila; aceasta ne zice Dumnezeu, ca şi cum 
în vremea foametei, am striga: Primiţi şi veţi trăi. Şi dacă te-ai găsi 
m asemenea situaţii, care ar fi purtarea ta? Vei pune oare întârziere 
veniriitale? Ei bine, astăzi ţi se spune: primeşte milostivirea, 
„căci Dumnezeu iubeşte mila şi judecata”. După ce ai primit-o, 
foloseşte-o cu sfinţenie, ca să dai cu uşurinţă socoteală de 
ea, atunci când va veni să judece chiar Acela care îţi pregă
teşte mila Lui în timpul acesta de foamete.
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3. Să nu-mi spui: de unde-mi va veni milostivirea? şi unde 
trebuie să mă duc? Adu-ţi aminte de cuvintele pe care tocmai 
le-ai cântat: „Plin este pământul de mila Domnului"(v. 5). Unde 
nu-i predicată Evanghelia? Unde nu se face auzit cuvântul 
Domnului? Unde nu ţi se dă mântuirea? Nu trebuie decât si 
vrei: hambarele sunt pline. Deplinătatea aceasta, bogăţia 
aceasta nu a aşteptat să vii tu să o cauţi, s-a dus ea să te caute 
în somnul tău. Nu este zis: să se ridice neamurile, să meargă în 
cutare loc; ci tainele acestea au fost vestite fiecărui popor în 
ţinutul pe care-1 locuia, pentru ca să fie împlinită această 
profeţie: „Oamenii II vor cinsti pe El, fiecare în ţara lui” (în) 
Sol 2,11).

4. „Plin este pământul de mila Domnului” (v. 5). Ce să 
spunem de ceruri? Ascultă ce s-a spus despre ceruri. Le este 
nefolositoare mila, de vreme ce nu există acolo nici un fel de 
mizerie. Pe pământ mizeria-i din belşug, este însă şi bogăţie 
de milostivire. Plin este pământul de mizeria omului, „şi plin 
este pământul de mila Domnului.” Şi totuşi, în cer, unde nu 
există mizerie şi unde nu e nevoie de milă, oare nu avem nevoie 
de Domnul? Fericiţi sau nefericiţi, toţi au nevoie de Dumnezeu. 
Fără El, cel nefericit nu mai are al inare, după cum fără El, cel 
nefericit nu mai are rânduială. Dacă deci, după ce ai ascultat: 
„Plin este pământul de mila Domnului”, te interesai de ceruri, 
ascultă câtă nevoie au cerurile de El. „Cuvântul Domnului 
întăreşte cerurile.” Nu se întăresc deci prin ele însele, iar tăria 
lor nu este înfăptuirea lor. „Cuvântul Domnului întăreşte cerurile, 
şi toată puterea lor din Duhul gurii Lui” (v. 6). Nu aveau deci 
nimic prin ele însele, şi ceea ce le vine de la Domnul nu le era 
o adăugire. „Din Duhul Domnului vine”, nu în parte, ci cu totul 
„tăria lor.”

5. Vedeţi, fraţii mei, că aceleaşi sunt lucrările Fiului şi ale

253



Duhului Sfânt. Nu trebuie să uităm să o spunem în trecere, în * 
legătură cu oarecare distincţi nedrepte şi a câtorva neclarităţi' 
foarte adânci. Şi intr-unele sisteme şi în celelalte, există 
neadevăr. Din lipsă de deosebire, acestea confundă creatura 
cu Creatorul şi socotesc printre făpturi Duhul lui Dumnezeu, 
Duh care este creator: deosebesc pentru a confunda; şi să 
poată ei să fie ruşinaţi şi să se întoarcă, să înţeleagă că Fiul şi 
Duhul Sfânt nu au decât aceeaşi lucrare! Cuvântul lui 
Dumnezeu cu siguranţă este Fiul lui Dumnezeu, aşa cum Duhul 
gurii Lui este Duhul Sfânt; or, „Cuvântul Domnului întăreşte 
cerurile”. Ce înseamnă, pentru ele, a f i  întărit, dacă nu a 
avea tărie, a fi de neclătit? „Din Duhul gurii Lui vine tăria 
lor.” Am mai putea spune: Duhul gurii Lui întăreşte cerurile, şi 
din Cuvântul Lui vine tăria lor. Căci tăria are acelaşi sens cu 
întărirea. Lucrarea Fiului este deci şi lucrarea Duhului. Dar 
acţionează ei oare despărţit de Tatăl? Cine este Cel ce lucrează 
prin Cuvântul Său şi prin Duhul Sfânt, de nu Acela Căruia îi 
aparţine Cuvântul şi Duhul Sfânt? Treimea deci este un singur 
Dumnezeu. Pe Acesta îl cinstesc toţi cei ce ştiu că trebuie să-L 
cinstească; pe EI II întâlneşte oriunde cel ce vrea să se întoarcă 
la El. Cei care se-ndepărtează de El, nu îl caută; El însă le 
aminteşte depărtarea lor, ca să-i desăvârşească după 
întoarcerea lor.

6. Las deoparte, fraţilor, cerurile care ne stăpânesc, care 
ne sunt necunoscute şi pe care nu le putem cunoaşte decât 
prin conjuncturi omeneşti; nu mă voi ocupa deci de ceruri, 
pentru a vă explica ierarhia, numărul, deosebirea unora de 
celelalte, fericiţii lor locuitori şi cântarea armonioasă şi fără de 
sfârşit care se înalţă din toate părţile slavei lui Dumnezeu; e o 
sarcină grea; să ne străduim totuşi să ajungem la ele într-o zi. 
Căci acolo este Patria noastră, pe care lungul exil ne face s-o

254



uităm. Iar noi spunem într-un psalm: „Vai mie, că pribegia 
mea se prelungeşte” (Ps 119,5). Este deci greu, dacă nu 
imposibil, şi pentru mine să vă vorbesc despre cer, iar pentru 
voi să mă-nţelegeţi. Dacă m-a depăşit cinevaînînţelegerea 
acestor lucruri dumnezeieşti, să se bucure de propăşirea 
lui şi s i  se roage şi pentru mine ca să-l pot urma. Fără a 
vorbi deci de ceruri, avem un bogat material de predică, în 
celelalte ceruri mai apropiate nouă, care sunt Sfinţii Apostoli 
ai lui Dumnezeu, predicatori ai cuvântului adevărului, carc au 
făcut să coboare peste noi o dulce rouă, pentru ca pământul 
Bisericii să rodească această bogată recoltă, care bea, cu 
adevărat, din aceeaşi ploaie' care o îmbată, dar care nu este 
menită aceluiaşi hambar.

7. După ce a zis deci că „plin este pământul de mila 
Domnului”, profetul, ca şi cum l-aţi fi întrebat: de unde vine pe 
pământ această bogată milă?, pune mai întâi înainte cerurile 
care au făcut să plouă mila dumnezeiască pe pământ, şi în tot 
pământul. Că vedeţi voi ce s-a spus într-o altă parte cu privire 
la ceruri: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi facerea mâinilor 
Lui o vesteşte tăria” (Ps 18,2). Cerurile şi tăria sunt identice. 
„Ziua spune zilei cuvânt, şi noaptea dăruieşte nopţii ştiinţă.” 
Fără întrerupere, fără tăcere. Unde dar au predicat, până unde 
au ajuns? „Nu este cuvânt, nici limbă în care să nu se audă 
glasul acesta” (Ps 18,4). Dar, vei spune, profeţia aceasta 
priveşte ceea ce s-a împlinit atunci când Apostolii, adunaţi în 
acelaşi loc, au vorbit limba tuturor. Or, „vorbind toate limbile” 
(Fapte 2,4), vor împlini ceea ce era profeţit: „Nu e cuvânt, 
nici limbă, în care să nu se audă glasul acesta”. Dar întreb: 
glasul ce vorbea toate limbile, până unde a ajuns, ce colţ l-a 
umplut? Ascultă ce urmează:, jn  tot pământul a ieşit glasul lor,

1 Mt 12,20
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şi cuvintele lorau răsunat până la marginile lumii” (Ps 18,5). 
De la cine cuvintele acestea, dacă nu de la cerurile ce spun 
slava Iui Dumnezeu? Dacă deci glasul lor a răsărit în tot 
pământul, dacă au răsunat cuvintele lor până la margini le lumii, 
să ne spună Cel ce i-a trimis pe cei ce ne-au vestit. Ne-o 
spune clar, ne-o spuneamănunţit; căci ne-a prezis toate, chiar 
înaintea împlinirii lor, Acela ale Cărui fapte sunt întru credinţă; 
Că a înviat din morţi şi, cum ucenicii Lui II recunoşteau 
atingându-l, le spune: „Trebuia să sufere Hristos, să învieze 
din morţi şi să se predice în numele Lui pocăinţa şi iertarea 
păcatelor” (Lc 24,46-47). De unde şi până unde? „La toate 
neamurile, le spune, începând de Ia Ierusalim.” Or, ce altă 
faptă mai mare de milostivire putem noi nădăjdui, fraţilor, de 
nu că Domnul iartă toate păcatele noastre? Dacă iertarea 
păcatelor este cea mai mare milostivire spre noi şi dacă a fost 
profeţit că iertarea păcatelor va fi vestită la toate nemurile, 
„plin este pământul de mila Domnului”. De ce este plin 
pământul? De milă. De ce? Că Domnul iartă păcatele în tot 
locul, că a trimis cerurile să plouă pe pământ.

8. Şi cum au cutezat cerurile să meargă cu atâta 
îndrăzneală, şi, din oameni slabi ce erau, au devenit ceruri, 
dacă nu deoarece „Cuvântul lui Dumnezeu le-a dăruit 
credinţa”? De unde atâta curaj la oile acestea printre lupi, 
dacă „Duhul gurii Sale nu ar fi fost tăria lor”? „Iată, spune 
Mântuitorul, vă trimit pe voi ca pe nişte oi în mijlocul lupilor'’ 
(Mt 10,16). O, Doamne, Dumnezeul milostivirii!, aşa lucrezi 
Tu, ca mila Ta să se reverse în tot pământul. Dacă deci aceasta 
este mila Ta de care tot pământul este plin, ia seama la cei pe 
care Tu îi trimiţi, şi unde îi trimiţi. Unde îi trimiţi, spun, şi ce 
oameni trimiţi? Trimiţi oile înmijlocul lupilor. Trimite darun 
lup, unul singur, în mijlocul unei nenumărate turme de oi, cine-i
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va putea rezista? Ce măcel nu va face el, chiar dacă este 
sătul? Va devora tot. Trimiţi deci oameni slabi între oameni 
vărsători de sânge? Ii trimit, spune El, căci vor deveni ceruri 
care să ude pământul. Cum sunt dar nişte oameni neputincioşi 
ceruri? înseamnă că „Duhul gurii Lui este tăria lor”. Imediat 
vă vor prinde lupii, vă vor j udeca, vă vor duce înaintea celor 
puternici, pentru numele Meu. Voi însă, îmbrăcaţi-vă armele. 
Oare puterile voastre? Nu. „Să nu gândiţi ce veţi răspunde: 
căci nu voi veţi răspunde, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi prin 
voi2; căci Duhul gurii Lui este tăria voastră.”

9. Aceasta s-a întâmplat; Apostolii s-au dus în lume, multe 
rele au îndurat. Căci suferim noi oare atât ascultând aceste 
adevăruri, cât au suferit ei pentru a le vesti? Sigur nu. Va fi 
oare osteneala noastră fără roadă? Nu. Vă văd atât de mulţi; 
iar voi vedeţi sudoarea frunţii mele. Dacă suferim împreună cu 
Hristos, vom şi împărăţi împreună cu El3. Acestea deci s-au 
împlinit. Iar noi astăzi sărbătorim amintirea mucenicilor, sau a 
oilor trimise în mijlocul lupilor. Locul unde vorbim era plin de 
lupi, când a fost înghiţit fericitul mucenic Ciprian: o singură 
oaie s-a prins şi a fost mai puternică decât toţi lupii laolaltă; 
înghiţită, o singură oaie a umplut de oi ţinutul acesta. Atunci, 
marea furioasă şi-a ridicat valurile persecuţiilor şi a acoperit 
pământul uscat, căruia îi era sete de cerul lui Dumnezeu. 
Numele lui Iisus Hristos este astăzi vestit prin chinurile pe care 
le-au îndurat cei ce-au înfruntat pe prigonitori în furia lor şi au 
supus toate aceste puteri, călcând în picioare valurile adâncului. 
Or, când s-au împlinit toate acestea, credeţi voi că văd cu 
ochi buni şi fără a fremăta de mânie, şi adunările noastre, şi 
serbările noastre, şi slujbele noastre, şi manifestările publice

2Mt 10,19-20
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ale cultului nostra, toţi aceia care le sunt martori, fară a împărtăşi 
credinfa noastră? S-a împlinit cu ei această proorocie: „Va 
vedea păcătosul şi va fremăta de mânie". Ce se va întâmpla 
însă cu mânia aceasta? Nu vă temeţi, oilor, nu mai are lupul 
putere. Să nu vă fie acum frică, nici de urletul lui, nici de 
ameninţările lui neputincioase. Se înfurie: iar după aceea? „Va 
scrâşni din dinţi şi se va topi" (Ps 111,10).

10. Cum însă apa aceasta sărată a mării, care rămâne 
încă printre noi, nu mai îndrăzneşte să se ridice împotriva 
creştinilor şi îşi macină în ea însăşi propria furie; fiindcă apa 
aceasta clocoteşte că se află închisă într-un trup muritor, ascultaţi 
ce urmează: „El adună ca într-un burduf apele mării” (v. 7). 
Marea, care-şi înălţa liberă împotriva noastră valurile înspumate, 
nu mai este decât o amărăciune cuprinsă în câteva piepturi 
muritoare, şi aceasta e lucrarea Celui ce biruit într-ai Săi, care a 
pus oprelişte mării pentru ca valurile ei, întorcându-se, să spargă 
chiar împotriva lor furia lor4. El a adunat ca într-un burduf apele 
mării: şi tot cugetul cel amar în trup omenesc. Or, aceşti oameni 
duşmănoşi, temându-se pentru viaţa lor, ţin înăuntru ce nu 
îndrăznesc să arate în afară. Au pentru noi mereu aceeaşi 
amărăciune, aceeaşi ură, aceeaşi furie; furie altădată liber 
exprimată, iar acum ascunsă; ce vă voi spune deci, dacă nu 
cuvintele profetului: „Va fremăta şi se va topi”?

Duceţi-vă deci la Biserică, mergeţi: calea e uşoară, e 
deschisă, bătătorită de Capul nostru ce veghează la siguranţa 
ei. Să alergăm în calea faptelor bune, căci pe ea trebuie să 
mergem. Şi dacă totuşi ni se întâmplă prigoană de unde nu ne 
aşteptam, de cum sunt apele închise ca-ntr-un burduf, să 
înţelegem că Dumnezeu nu lucrează în acest fel decât pentru 
binele nostru sufletesc, pentru ca noi să stăm departe de

4 Prov 8,29
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încrederea în cele vremelnice şi să reglăm dorinţele noastre 
aşa încât să ne îndreptăm spre împărăţia Lui. Dorinţele acestea 
sunt născute de chinurile ce ne lovesc de o parte şi de cealaltă, 
ca noi să răsunăm armonios în urechile Domnului, ca şi 
trâmbiţele din metal ductil. Căci ne este spus în Cartea Psalmilor 
să lăudăm pe Dumnezeu în glas de trâmbiţă din metal ductil.5 
Ciocanul este acela care face ductil metalul trâmbiţei; tot aşa, 
inima creştină se înalţă spre Dumnezeu prin bătăile chinurilor.

11. Iar acum că apa mării s-a adunat ca-ntr-un burduf, să 
nu uităm, fraţilor, că nu duce Dumnezeu lipsă de modul de a 
ne pedepsi când este nevoie. Iar profetul adaugă: „Sunt 
adâncuri în visteriile Lui” (v. 7). Numeşte visterii tainele lui 
Dumnezeu. Or, Dumnezeu cunoaşte inimile oamenilor, ştie ce 
trebuie să facă la vreme potrivită, mijloacele pe care trebuie 
să le folosească, puterea pe care trebuie să o dea celor răi 
împotriva celor buni, să osândească pe cei răi şi să îndrepteze 
pe cei buni. Acestea le cunoaşte Cel ce pune adâncuri în 
visteriile Sale. Săurmăm deci sfatul acesta: „Tot pământul să 
se teamă de Domnul” (v. 8). Să nu se înalţe cu o bucurie 
cutezătoare şi orgolioasă, zicând: s-au adunat apele mării ca 
în nişte burdufuri; cine se va mai ridica împotriva mea? 
Nebumile! Nu ştii oare că apus Tatăl tău adâncuri în visteriile 
Lui? Nu iei tu seama că El ştie că are pentru ce să te pedep
sească când îi place Lui? Are în mâinile Lui visteriile adân
curilor, ca să te înveţe şi să te îndrepte pe tine spre bogăţiile 
cerului. întoarce-te deci la frică, tu care te credeai deja în 
siguranţă! Să se bucure pământul, dar să se şi teamă. De ce 
să se teamă? Că plin este pământul de mila Domnului. Să se 
înfricoşeze, dar de ce? Deoarece, ca într-un burduf a închis 
apele mării, şi a pus adâncurile în visteriile Sale. Dar I se

'P s 9 7 ,7
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întâmplă ce s-a spus în două cuvinte într-un alt psalm: „Slujiţi 
Domnului cu frică, bucuraţi-vă Lui cu cutremur” (Ps 2,11).

12. „Să se teamă pământul de Domnul; să tremure înaintea 
Lui toţi cei ce locuiesc în lume” (v. 8). De El să se înfricoşeze, 
nu de altul: „înaintea Lui să tremure toţi cei ce locuiesc 
pământul”. Te ameninţă vreo fiară plină de furie? Teme-te 
de Domnul. Se strecoară un şarpe? Teme-te de Domnul. Te 
urăşte un om? Teme-te de Domnul. Te atacă diavolul? Mai 
mult teme-te de Domnul. Că Acela de care trebuie tu să te 
temi este Stăpânul a toată creatura. „El a zis şi toate s-au 
făcut; El a poruncit şi toate s-au zidit” (v. 9). Asta ne spune 
psalmul mai apoi. După ce a zis: „înaintea Lui să tremure toţi 
cei ce locuiesc pământul”, ca să ia omului toată frica, numai cea 
de Dumnezeu nu, de teamă ca omul, nemaiînfricoşându-se de 
Dumnezeu, să nu ajungă să-i fie frică de făpturi şi să nu 
dispreţuiască pe Ziditor spre a cinsti zidirea; profetul ne întă
reşte doar în frica de Dumnezeu, şi vorbindu-ne nouă: de ce 
vă puteţi teme, ne spune, în cer sau pe pământ sau în mare? 
„Dumnezeu a zis şi totul a fost făcut; a poruncit şi totul s-a 
zidit.” Or, Cel al cărui cuvânt a făcut toate, a cărui voiţă le-a 
zidit, porunceşte şi totul se pune în mişcare; porunceşte iarăşi, 
şi totul rămâne nemişcat.

Un om, în răutatea lui, poate avea dorinţa proprie de a 
face rău; nu are însă puterea decât dacă i-o dă Dumnezeu. 
„Căci nu există putere care să nu fie de la Dumnezeu” (Rom 
13,1). E o vorbă decisivă a Apostolului. N-a spus că nu 
există voinţă care să nu fie de la Dumnezeu, deoarece sunt 
unele voinţe rele care nu vin de la Dumnezeu; dar voinţa cea 
rea nu poate nimănui face rău fără îngăduinţa Domnului, de 
vreme ce nu există altă putere decât aceea care vine de la 
Dumnezeu. De aici că Dumnezeu-Omul, la judecata unui om.
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zicea: „Nici o putere n-ai avea asupra Mea, dacă nu-ţi era ţie 
dată de sus” (In 19,11). Omul judeca, Dumnezeu-Omul 
învăţa: ne învăţa când era judecat, ca să j udece pe cei pe 
care-i va fi învăţat. „N-ai avea nici o putere asupra Mea, 
dacă nu-ţi era ţie dată de sus.” Adică? Oare numai omul nu 
are decât atâta putere câtă primeşte de sus? A îndrăznit diavolul 
cumva să ia sfântului bărbat Iov cea mai mică dintre oi fără să 
fi zis mai întâi lui Dumnezeu: „întinde mâna Ta", adică, dă-mi 
mie puterea? Diavolul voia, Dumnezeu nu-i îngăduia; când 
Dumnezeu permite, diavolul are putere; puterea nu este deci 
la el, ci la Dumnezeu care i-a permis. Iar Iov, care era bine 
învăţat, nu spune, aşa cum v-am făcut să băgaţi adesea de 
seamă: Domnul a dat, diavolul a luat, ci: „Domnul a dat. Domnul 
a luat; cum a bineplăcut Domnului, aşa s-a făcut” (In 1,2 1); 
iar nu, după cum a plăcut diavolului.

Voi deci, fraţilor, care nu puteţi decât cu mare chin să 
gustaţi din pâinea cea mântuitoare a cuvântului, să nu ave(i 
altă frică decât aceea de Dumnezeu. Ne avertizează Scriptura 
să nu ne temem decât de El. Pământul întreg să se teamă deci 
de Domnul, Cel ce pune adâncul în visteriile Sale. Să tremure 
în fa{a Lui toţi care locuiesc pământul: „Că El a zis şi toate s-au 
făcut; El a poruncit şi toate s-au zidit”.

13. însă astăzi căpăteniile, din rele ce erau, au devenit bune: 
au primit credinţa, şi pe fruntea lor se pune pecetea lui Hristos, 
semn mai de preţ decât orice perlă din coroana lor, prigonitorii 
au dispărut. Cine a făcut asta? Tu, poate, ca să te lauzi? „Domnul 
risipeşte sfaturile neamurilor, leapădă cugetele popoarelor, şi 
defaimă sfaturile căpeteniilor” (v. 10). Când au zis: să-i nimicim 
de pe pământ dacă facem asta, va dispărea numele de creştin; 
să sufere moartea, să fie torturaţi, să fie chinuiţi. Aşa ziceau 
căpeteniile, iar Biserica creştea in mijlocul acestor chinuri. „Domnul



ruşinează gândurile popoarelor, leapădă sfaturile căpeteniilor.”
14. „Sfatul Domnului rămâne în veac, şi cugetele inimii 

Lui în vecii vecilor” (v. 11). Aici este o repetiţie, căci „sfatul" 
are acelaşi sens cu „cugetele inimii”, iar ceea ce s-a spus mai 
sus: „Rămâne în veac”, e repetat aici: „în vecii vecilor”. 
Repetiţiile acestea sunt un mod de întărire. Totuşi, atunci când 
profetul vorbeşte despre „cugetele inimii Lui”, să nu credeţi 
că Dumnezeu stă să gândească la ceea ce vrea să facă şi 
cugetă în Sine însuşi ce este de folos sau nu să facă. Aceste 
greutăţi de înţelegere sunt mai degrabă în natura ta, o, omule, 
Cuvântul Lui însă curge cu o mare viteză. Ce greutate în gândire 
poate avea Cuvântul cel Unic, care le cuprinde pe toate6? Se 
foloseşte cuvântul de cuget al lui Dumnezeu, ca să fie la 
nivelul înţelegerii tale, şi ca tu să îndrăzneşti, atât cât poţi, să-ţi 
înalţi inima ta, să înţelegi cuvintele potrivite slăbiciunii tale: ceea 
ce ele semnifică e mult deasupra ta. „Cugetele inimii Sale vor 
rămâne în veacul veacului.” Care sunt cugetele inimii Sale şi 
care sunt sfaturile lui Dumnezeu ce rămân în veac? De ce au 
fremătat neamurile împotriva sfaturilor Lui, şi popoarele au 
urzit sfaturi deşarte7? Că Domnul ruşinează cugetele 
popoarelorşi leapădă sfaturile căpeteniilor. Unde poate sfatul 
lui Dumnezeu să rămână în veac, dacă nu în noi, pe care de 
multă vreme ne-a văzut şi ne-a ales8? Cine poate şterge 
alegerea lui Dumnezeu? El ne-a văzut înainte de zidirea lumii, 
ne-a făcut, ne-a trimis pe Fiul Său, ne-a răscumpărat: acesta 
este sfatul Lui ce rămâne în veac, cugetul Lui ce rămâne în 
veacul veacului. Atunci fremătau neamurile, se ridicau valurile 
lew furioase în plină zi; să se topească, acum că s-au adunat şi

‘ Ps 147,15 
7Ps2,1
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sunt cuprinse într-un burduf. Au făcut să izbucnează liber 
cutezanţa lor, să-şi macine acum gândurile lor amare şi 
sfâşietoare. Cum ar putea ei nimici sfaturile lui Dumnezeu cele 
ce rămân în veac?

15. Care este sfatul acesta? „Fericit poporul” (v. 12). 
Cine nu se trezeşte la acest cuvânt? Căci fiecare iubeşte feri
cirea: şi aceasta este decăderea oamenilor care vor să fie răi. 
iar nu nefericiţi; şi, cu toate că nefericirea e tovarăş nedes
părţit al răutăţii, oamenii aceştia stricaţi nu vor numai răul fără 
nefericire, ceea ce este imposibil, dar nu caută răul decât pentru 
a evita nefericirea. Ce spun eu, nu caută răul decât pentru a 
evita nefericirea? Socotiţi, fraţilor, că tot omul care săvârşeşte 
răul, mereu caută să fie fericit. Săvârşeşte un furt iar voi vă 
întrebaţi de ce? Foamea, nevoia. Este deci rău ca să evite 
nefericirea; şi e cu atât mai nefericit cu cât este mai rău. Ca 
să-ndepărteze mizeria şi să aibă fericirea, oamenii săvârşesc 
răul sau binele, caută neîncetat fericirea. Fie criminală viaţa 
lor sau păcătoasă, ei caută fericirea; nu toţi însă ating ţinta 
căutărilor lor şi nu vor fi fericiţi decât aceia ce vor fi vrut să fie 
drepţi. Şi totuşi, uite că nu ştiu care om, pentru că face răul, ar 
vrea să fie fericit Dar cum? Prin bogăţiile lui, prin aurul şi argintul 
lui, pământurile, palatele, robii lui, printr-un fast lumesc, printr-o 
onoare trecătoare şi care se topeşte. Vor să aibă ca să fie fericiţi; 
tu însă, caută ceea ce-ţi va da fericirea. Dacă eşti fericit, vei fi 
mai bine decât în mizerie. Dar e imposibil să devii mai bun având 
ceea ce are mai puţină valoare decât tine.

Tu eşti om, şi tot ce vrei ca să fii fericit, e mult sub tine. 
Aurul, argintul, toate cele trupeşti, pe care vrei să le ai cu 
atâta zgârcenie, averea, bucuria, totul e mult mai prejos decât 
tine. Eşti mai mult decât ele, mult mai mult valorezi tu; iar 
pentru tine, care eşti mizerabil, a dori fericirea, înseamnă a



dori să fii mai bun decât eşti. Sigur este mult mai bine să fii 
fericit decât nefericit. Voieşti deci să-ţi fii superior ţie însuţi; 
iar tu ceri superioritatea celor ce-ţi sunt mult inferioare; căci 
tot ce poţi tu căuta pe pământ, se află mult sub tine. Acestea 
le doreşte tot omul cu căldură prietenului său; să poţi fi mai 
bine, să te aflăm mai bine, să ne bucurăm de propăşirea ta. 
Vrea deci pentru el ceea ce doreşte prietenului său. Primeşte 
un sfat neînşelător, vrei să fii mai bine decât eşti, o ştiu, cu toţii 
o ştim, şi chiar şi noi o dorim; ei bine, caută ce se află deasupra 
ta, ca astfel să fii mai mult decât eşti.

16. Priveşte acum cerul şi pământul: să nu aibă pentru 
tine făpturi le acestea înzestrate cu frumuseţe şi farmec, astfel 
încât tu să-ţi cauţi în ele fericirea ta In sufletul tău vei găsi ce 
râvneşti. Vrei fericirea, caută în sufletul tău ceea ce lui îi este 
superior. Suntem alcătuiţi dintr-o dublă natură, a sufletului şi a 
trupului, şi cum dintre acestea două, cea superioară este aceea 
pe care o numim suflet, trupul tău poate deveni mai bun prin 
natura aceasta, care are superioritate, căci trupul este supus 
sufletului. Sufletul tău deci, poate îmbunătăţi trupul, aşa încât 
trupul acesta să devină nemuritor atunci când sufletul va fr 
drept. Deoarece prin iluminarea sufletului se învredniceşte 
trapul să fie nemuritor, astfel încât natura superioară este aceea 
care reface natura inferioară. Dacă deci sufletul tău reprezintă 
binele pentru trupul tău, pentru superioritatea lui, atunci când 
îţi cauţi binele, trebuie să-l cauţi în ceea ce este superior 
sufletului tău. Or, ce e bun în sufletul tău? Ia seama la el, de 
teamă ca, dispreţuind sufletul şi luându-1 ca pe ceva josnic şi 
rău, să nu te duci să cauţi pentru suflet fericirea în cele de jos. 
Chipul lui Dumnezeu este în sufletul tău9, şi sufletul omului este 
capabil de acest chip; l-a primit dar l-a desfigurat înclinând spre

’ Fc 1,27
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păcat. Iată că vine să-l refacă Cel care l-a creat mai întâi; căci 
plin Cuvânt au fost toate făcute, şi de Cuvânt a fost chipul acesta 
întipărit în noi. Cuvântul a venit să ne spună prin gura Apostolului: 
„Schimbaţi-vă prin înnoirea minţii” (Rom 12,2). Ne rămâne 
deci să căutăm ce este superior sufletului. Cine va fi oare, te 
întreb, dacă nu Dumnezeu? Nu vei găsi o altă superioritate 
pentru sufletul tău; deoarece firea ta, odată desăvârşită, egală 
va fi îngerilor. Deasupra noastră, nu este deci decât Creatorul. 
La El trebuie să te ridici, fără descurajare, iară să zici: e prea 
greu. E mai greu poate pentru tine să ai aurul pe care-l râvneşti, 
în ciuda dorinţelor tale, se poate să nu-1 ai; pe Dumnezeu însă 
îl vei avea dacă-L râvneşti; că El a întâmpinat voinţa ta venind 
la tine, şi când voinţa ta se depărta. El o chema; iar când tu te 
întorceai, El te-nspăimânta, şi când, sub povara fricii, îţi măr
turiseai păcatele tale, El te mângâia De la El le ai pe toate; El 
ţi-a dăruit viaţa Cel ce dă soarele şi celor răi ce sunt împreună 
cu tine, care dă ploaia10, care dă roadele, care deschide 
izvoarele, care dă viaţă şi mântuire, şi atâta alinare, El care 
pune de o parte ceea ce-ţi va da numai ţie. Şi ce-ti pregăteşte, 
dacă nu pe El însuşi? Caută de poţi găsi ceva mai bun între 
dorinţele tale. Dumnezeu ţi se pregăteşte El însuşi. Zgârcitule! 
Pentru ce să cauţi în cer sau pe pământ? Cel ce a făcut cerul 
şi pământul le este mult superior: pe El îl vei vedea, pe El îl 
vei avea. Pentru ce să râvneşti să ai cutare domeniu şi să vrei 
să spui, traversându-1: fericit cel care îl posedă? Asta spun 
toţi cei care-l travesează. Dar a spune, a-1 traversa a clătina 
din cap şi a suspina, înseamnă oare a-1 avea? Glasul poftei 
este glasul nedreptăţii; dar: „Să nu pofteşti la bunul aproapelui 
tău” (Deut 5,21). Fericit stăpânul acestui domeniu, stăpânul 
palatului, al ţarinii. Lepădaţi nedreptatea ca să ascultaţi

10 Mt 5,45



adevărul: „Fericit poporul căruia. ..’’Ce? Ştiţi cum trebuie să 
termin. Râvniţi-L deci pe El. ca să-L aveţi şi să fiţi în sfârşit 
fericiţi. Numai El va fi fericirea voastră: ceea ce vă este superior, 
vă va înălţa deasupra voastră. Dumnezeu, spun, vă este 
superior, şi El v-a făcut pe voi. „Fericit poporul căruia 
Dumnezeu îi este Domn” (v. 12). Pe El trebuie să-L iubiţi, pe 
El trebuie să-L aveţi, pe El îl va avea voinţa ta, pe El îl vei 
avea în dar.

17. „Fericit poporul căruia Domn îi este Dumnezeu” (v. 
12). Dumnezeul nostru oare? Cărui popor nu-i este El 
Dumnezeu? Nu este în acelaşi fel Dumnezeul tuturor. El este 
mai mult Dumnezeul nostru, pentru noi, care trăim din El ca 
dintr-o pâine zilnică1'. El să fie şi moştenirea noastră, averea 
noastră. Nu suntem cumva prea îndrăzneţi să facem din 
Dumnezeu moştenirea noastră, din El care este Dumnezeu, 
care este Creator? Nu-i cutezanţă, e dragoste, e avântul 
nădejdii noastre. Să spună sufletul nostru, să spună cu toată 
siguranţa: „Tu eşti Dumnezeul meu”, căci El spune sufletului 
nostru: „Eu sunt mântirea ta” (Ps 34,3). Să spună, şi să spună 
cu siguranţă; nu va aduce ocară lui Dumnezeu cu acest cuvânt, 
ar face-o nespunându-1.

Voiai să ai copaci ca să te bucuri de posesia lor? Ascultă 
ce spune Scriptura despre înţelepciune: „Este copacul vieţii 
pentru cei care îl au” (Prov 3,18). Vedeţi, El ne dă înţelep
ciunea de moştenire: dar, de teamă ca voi să nu credeţi că 
înţelepciunea pe care Scriptura v-o dă de moştenire vă este 
inferioară, adaugă: „Statornică este pentru cei ce se sprijinesc 
pe Domnul”. Domnul devine deci toiag spre sprijinul nostru: 
omul se poate sprijini pe El în siguranţă, căci niciodată nu ne 
lasă. Spuneţi deci că El e moştenirea noastră; Scriptura o

" Esteo aluzie la împărtăşirea zilnică, ce βέ practica poate la Hippona.
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spune celor ce o au, şi ea vă dă încredere în îndoielile voastre. 
Vorbiţi deci cu glas puternic, iubiţi cu încredere, nădăjduiţi cu 
încredere. Să văinsuflepsalmistul aceste cuvinte: „Domnul 
este partea moştenirii mele” (Ps 15,5).

18. Vom fi fericiţi deci, fraţilor, dacă avem pe Domnul. 
Ce? îl vom avea noi fără să ne aibă şi El? Pentru ce dar a 
spus Isaia: „Doamne, posedă-ne pe noi” (Isaia 26,13 după 
Septuagintă)? Dumnezeu ne are pe noi aşa cum şi noi îl avem 
pe El; şi aceasta spre binele nostru. Totuşi, El nu e ca noi. 
Dacâ noi îl avem pe El, aceasta spre fericirea noastră, El însă 
nu-şi află fericirea avându-ne pe noi. El nu ne are pe noi şi se 
face posesiunea noastră pentru a ne face pe noi fericiţi. Noi îl 
avem, iar El ne are pe noi, pentru că noi îl cinstim, iar El ne 
creşte. îl cinstim ca pe un Dumnezeu, El ne seamănă ca pe 
pământul Lui. Să-L cinstim, IM  de nici o îndoială; dar cine ne 
asigură că El ne creşte pe noi? El însuşi, atunci când zice: „Eu 
sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele, iar Tatăl Meu este lucrătorul” 
(In 15,1-5). Şi.pe Unul şi peCelălalt îi aflăm în psalmul acesta, 
ne sunt arătaţi aici şi Unul şi Altul. Ne-a spus mai înainte că îl 
avem pe Dumnezeu: „Fericit poporul căruia Domnul îi este 
Dumnezeu”.

Al cui este câmpul acesta, spunem? Al cutărui om. Şi 
celălalt? Al altuia. Să punem aceeaşi întrebare despre 
Dumnezeu. Ni se răspunde asemenea despre cutare domeniu, 
cutare proprietate mare şi plăcută: e a cutărui senator; cutare, 
care se numeşte aşa, el are aceste domenii; ceea ce ne face 
să zicem: fericit bărbatul acela! Dacă întrebăm: al cui Domn 
este Dumnezeu? Fericit este poporul care îl are, ni se va spune, 
căci Domn este Dumnezeul lui. Cu Dumnezeul acestui neam 
nu este ca şi cu senatorul ce are un domeniu, dar care nu 
aparţine domeniului său. Trebuie deci să ne silim să fim domeniul



Lui; căci există o posesie reciprocă. Aţi auzit cum neamul acesta 
posedă pe Dumnezeul lui: „Fericit poporul căruia Domnul este 
Dumnezeul lui”. Ascultaţi acum cum posedă El neamul acesta: 
„Fericit poporul pe care Domnul l-a ales de moştenire"! Fericit 
este neamul pentru moştenirea pe care oare! Fericită moştenirea 
pentru Stăpânul căruia îi este moştenire! „Fericit poporul pe 
care Domnul l-a ales de moştenire!”

19. „Din înălţimea cerului a privit Dumnezeu, a văzut pe 
toţi fii oamenilor” (v. 13). Prin expresia „toţi”, trebuie să înţe
legem toate neamurile care sunt spre moştenire, sau chiar pe 
acelea care formează moştenirea. Că toate sunt moştenirea 
Domnului, şi pe toate El le-a privit dintru înălţimea cerurilor; 
le-a văzut Cel care a zis: „Te-am văzut când erai sub smochin” 
(In 1,48). Te-am văzut şi Mi-a fost milă de tine. Aşa spunem 
unui om căruia îi cerem mila: vezi-mă. Şi ce spuneţi despre cel 
care vă leapădă? Nu se uită la mine. Este deci o privire de 
compasiune, iar nu de osândă. Această ultimă privire asupra 
păcatelor voastre ar fi oosândă; şi nu vrea ca păcatele acestea 
să fie văzute, cel ce strigă: „întoarce faţa Ta de către păcatele 
mele” (Ps 50,11). Vrea să i se ierte păcatele, iar nu să i se 
cunoască. „întoarce, zice el, faţa Ta de către păcatele mele.” 
Dar dacă-şi întoarce faţa Lui de la păcatele voastre, oare nu 
vă va mai vedea? De ce atunci într-o altă parte este spus: 
„Nu-Ţi întoarce de la mine faţa Ta" (Ps 25,9)? Să-şi întoarcă 
deci Domnul ochii de la păcatele tale, iar nu de la tine; să te 
vadă, să te miluiască, să-ţi vină în ajutor. „Dintru înălţimea 
cerului Domnul a privit, a văzut pe fii oamenilor” cei cc sunt ai 
Fiului Omului.

20. „Din lăcaşul Său i-a privit” (v. 14), care era pregătit. 
Prin Apostolii Săi ne-a văzut, prin predicatorii adevărului, prin 
vestitorii pe care ni i-a trimis. Ei alcătuiesc casa Lui, ei sunt



lăcaşul Lui, ei sunt cerul care spune slava lui Dumnezeu12. 
„Din înaltul Său, locaş cel gata văzut-a pe toţi fii oamenilor; 
privit-a pe toţi cei ce locuiesc pământul” (v. 14). Pe ei i-a 
privit, ei sunt ai Lui, neam fericit, căruia Domnul îi este 
Dumnezeu; poporul pe care Dumnezeu l-a ales de moştenire, 
căci El S-a revărsat pe întreg pământul, iar nu numai într-o 
parte. „A privit pe toţi cei ce locuiesc pământul.”

21. „El a zidit inima fiecăruia” (v. 15). Cu mâna harului 
Său, cu mâna milostivirii Sale, a făcut inimile noastre, le-a zidit 
îndeosebi, dăruind fiecăruia inima ce ne este proprie, fară a 
încălca unitatea. Aşa cum sunt mădularele noastre alcătuite 
separat, cum au funcţia lor deosebită, şi cum trăiesc totuşi în 
armonie; cum mâna are alte funcţii decât ochii, urechea poate 
face ce nu fac nici ochii, nici mâna, şi toate aceste mădulare 
lucrează totuşi în unitate, cum mâna, ochii şi urechile, în ciuda 
deosebirii funcţiunilor lor, nu se află în opoziţie; tot aşa, în trupul 
lui Iisus Hristos, toţi oamenii sunt ca nişte mădulare ce se 
mândresc de însuşirea lor particulară, fiindcă Cel ce şi-a ales 
poporul de moştenire, a alcătuit îndeosebi inimile lor. „Sunt oare 
toţi Apostoli? Oare toţi sunt prooroci? Toţi învăţători? Toţi au 
darul vindecării bolilor? Toţi vorbesc în limbi? Oare toţi au darul 
tălmăcirii? Unul primeşte de la Duhul Sfânt darul de a vorbi cu 
Înţelepciune; celălalt primeşte de la acelaşi Duh darul de a vorbi 
cu ştiinţă, altul darul credinţei prin acelaşi Duh; altul primeşte 
darul de a vindeca pe cei bolnavi” (I Cor 12,29-30 şi 8-9). De 
ce? Pentru că El a alcătuit îndeosebi inima fiecăruia. După cum, 
în mădularele noastre, sunt funcţii diverse, dar aceeaşi sănătate, 
m acelaşi fel între mădularele lui Hristos, darurile sunt deosebite, 
totul însă se restrânge la dragoste, care este una singură.

22. „El cunoaşte toate faptele lor” (v. 15). Ce înseamnă că

15 Ps 18,2



Ie cunoaşte? Pătrunde tainele inimii noastre. Spus este într-un 
alt psalm: „înţelege stigarea durerii mele” (Ps 5,2). Căci nu e 
nevoie de strigare pentru ca rugăciunea noastră să ajungă la 
urechile lui Dumnezeu. Vederea tainică se numeşte înţelegere. 
Profetul a vorbit cu mai multă precizie când a zis: El vede 
toate faptele lor; ai fi putut crede că faptele se pot vedea cum 
vezi un om lucrând. Omul vede faptele materiale ale altuia; 
Dumnezeu însă vede inima lui. Deoarece El pătrunde inima, 
s-a zis: „înţelege toate faptele lor”. Doi oameni miluiesc un 
sărac, unul voieşte răsplată cerească, iar celălalt laudă 
omenească: dar tu nu vezi decât o singură faptă, pe când 
Dumnezeu vede două; căci El pătrunde inima; EI cunoaşte 
inimile lor, vede scopul pe care şi-l propun, descoperă 
intenţiile lor. El, „care înţelege toate faptele lot'’.

23. „Nu puterea cea multă va mântui pe împăratul” (v. 
16). Să ne înălţăm cu toţii spre Dumnezeu, să fim în Dumnezeu. 
Dumnezeu să fie nădejdea ta, Dumnezeu să fie tăria ta, sprijinul 
tău, El să fie rugăciunea şi lauda ta; să fie sfârşitul în care să-ţi 
afli odihna, încurajarea ostenelii tale. Ascultă cu atenţie 
adevărul: „Nu puterea cea multă va mântui pe împăratul, şi 
nici uriaşul nu va afla mântuirea în mulţimea tăriei lui”. Uriaşul 
este cel mândru care se ridică împotriva lui Dumnezeu, ca şi 
cum în el şi prin el însuşi este ceva. Nu în puterea lui cca multă 
îşi va găsi mântuirea.

24. Dar poate are un cal mare, puternic, agil şi uşor. care-l 
va putea izbăvi la nevoie din necaz? Iluzii! S9 asculte ce 
urmează: „Calul! Deşartă nădejde de mântuire” (v. 17). 
înţelegeţi oare bine cuvântul, că un cal vă înşeală când e vorba 
de mântuire? Să nu fagăduiască calul mântuirea voastră; şi 
dacă vă promite mântuirea, îşi va trŞda promisiunea. Izbăviţi 
veţi fi dacă Dumnezeu vrea să vă izbăvească, iar dacă



Dumnezeu nu vrea, calul vostru se va rătăci, şi din cele înalte 
veţi cădea. Să nu crezi deci că expresia „mincinos este calul 
spre mântuire”, mendas equus, înseamnă că cel drept se înşeală 
în mântuire, şi că cei drepţi sunt mincinoşi promiţându-şi 
mântuirea; nu-i scris aequus, care derivă de la echitate sau 
dreptate, ci equus, animal patruped. Asta vedem în 
greacă,ϊππος; şi in aceste animale vicioase, profetul ceartă pe 
oamenii cei ce caută ocazie de miciună; cu toate că Scriptura 
zice: „Gura care minte omoară sufletul” (înţel Sol. 1,11); şi 
iarăşi: „Vei pierde pe cei ce spun minciuna” (Ps 5,7).

Ce înseamnă deci „calul mincinos spre mântuire”? 
înseamnă că vă înşeală când făgăduieşte mântuirea voastră. 
Or, poate calul vorbi şi promite mântuirea? Ci tu, atunci când 
vezi un cal bine făcut, puternic, bun alergător, îţi pui în el 
mântuirea la nevoie; e o greşeală, dacă însuşi Dumnezeu nu 
te izbăveşte, căci „deşert este calul spre mântuire”. Mai ia 
calul la figurat, drept orice măreţie omenească, sau o treaptă 
de cinste la care urci cu fast: cu cât e mai mare înălţarea ta, cu 
atât te crezi, nu numai cinstit, ci şi sigur. Iarăşi iluzie! Că nu ştii 
cum te va dărâma vizitiul, cu atât mai grozav cu cât erai mai 
sus. „Mincinos este calul spre mântuire, şi nu te va mântui 
mulţimea puterii lui.” Cum ne vom mântui dar? Nici cu tăria 
lui, nici cu puterile lui, nici cu onorurile lui, cu mărirea, cu calul 
lui. Dar cum şi unde mă voi duce să aflu mântuirea? Nu căuta 
nici mult, nici departe. „Ochii Domnului spre cei ce se tem de 
El.” Voi vedeţi, e vorba aici de cei pe care El i-a privit din 
înălţimea lăcaşului Său. „Ochii Domnului spre cei ce se tem 
de El şi care nădăjduiesc în mila Lui"; nu în vrednicia lor, nu în 
puterea lor, nici în calul lor, ci în mila Lui.

25. „Să scoată din moarte sufletele lor” (v. 18). El 
făgăduieşte viaţa cea veşnică. In vremea călătoriei din viaţa



aceasta, îi va lăsa oare? „Ca să-i hrănească pe ei în foamete.” 
Suntem în vremea foametei, cea a bogăţiei va veni mai târziu. 
Dacă nu ne lasă in foametea stricăciunii noastre, cu ce 
bunătă(i dar ne va sătura El atunci când vom fi devenit 
nemuritori? Dar atâta vreme cât trebuie să dureze foametea, 
trebuie să îndurăm, trebuie să suferim, să răbdăm până la 
sfârşit. Să parcurgem acum tot psalmul, că este bătătorită 
calea, şi trebuie să avem grijă de trupul acesta neputincios 
pe care îl purtăm. Mai rămân spectatori, în jurul nostru, care 
se dedau nebuniilor lor în amfiteatru, unde şed în plin soare. 
Noi însă, dacă stăm în picioare, măcar suntem la umbră, iar 
cele pe care le vedem sunt mult mai folositoare şi mai 
frumoase.

Să privim deci la ceea ce este frumos, pentru ca însăşi 
Frumuseţea să privească asupra noastră. Să vedem cu mi ntea 
ce se află cuprins în cele simţite ale Sfintelor Scripturi şi să 
ne bucurăm de acest spectacol. Cine însă ne va vedea pe 
noi? „Iată ochii Domnului peste cei ce se tem de El, şi care 
nădăjduiesc în mila Lui: ca să scoată din moarte sufletele lor 
şi să îi hrănească în vremea foametei.”

26. Ca să suportăm însă exilul acesta, în vremea căruia 
îndurăm foamea şi aşteptăm să ne îndestuleze Dumnezeu, 
de frică să nu slăbim, ce ne este poruncit şi ce trebuie să 
facem? „Sufletul nostru va aştepta pe Domnul” (v. 19). Va 
aştepta cu linişte pe Cel ce a făcut atât de milostive promisiuni 
şi care le va împlini cu milă şi adevăr. Dar ce să facem până 
ce le împlineşete? „Cu răbdare va aştepta sufletul meu pc 
Domnul.” Şi ce se va întâmpla dacă-i lipseşte răbdarea? Nu 
ne va lipsi niciodată răbdarea: „Că El vine în ajutorul nostru, 
apărătorul nostru este”. Ne sprijină în luptă, ne acoperă de 
căldură, nu ne lasă: răbdaţi deci, suferiţi cu răbdare. „Acela



va fi mântuit care va fi răbdat până la sfârşit” (Mt 24,18).
27. Şi când vei fi aşteptat, vei fi suferit cu răbdare, vei fi 

răbdat până la sfârşit, ce ţi se va întâmpla? .Atunci în El se va 
veseli inima noastră, că în numele Lui am nădăjduit” (v. 20). 
Aşteaptă deci în viaţa aceasta ca atunci să te veseleşti; îndură 
foame şi sete aici, ca acolo sus să fii îndestulat.

28. Profetul ne îndeamnă să îndurăm totul, ne-a săturat 
de bucuriile speranţei, ne-a pus înainte ce trebuie să iubim, 
sau pe Acela în Care şi de la Care trebuie să le aşteptăm pe 
toate; termină printr-o rugă scurtă şi folositoare: .fie, Doamne, 
mila Ta spre noi”. Şi prin ce merit? „După cum am nădăjduit 
şi noi întru Tine” (v. 21).

Am fost lung pentru unii, o simt; dar simt şi că pentru alţii 
predica mea e scurtă; cei slabi să fie îngăduitori celor tari, şi 
cei puternici să se roage pentru cei neputincioşi. Cu toţii să 
fim mădulare ale aceluiaşi trup, iar hrana noastră să vină de la 
Stăpânul nostru: în El este nădejdea noastră, în El este tăria 
noastră. Să nu ne fie frică să cerem de la Dumnezeu mila Lui; 
El vrea să o cerem. Cererile noastre stăruitoare nu-L vor 
tulbura, nici nu-L vor necăji, ca şi nefericitul care nu are ce i 
se cere, sau care are puţin, sau care se teme să dea de frică 
să nu ducă lipsă apoi. Vrei să ştii cum îşi va revărsa Dumnezeu 
mila Lui asupra ta? Revarsă tu dragoste şi vezi dacă oboseşti 
dăruind. Câtă bogăţie atunci în Căldura Supremă, dacă este 
atâta în chipul Ei!

29. La această iubire vă chemăm mai ales, fraţilor, nu doar 
între voi, ci şi cu cei din afară, fie păgâni, care nu cred încă în 
Hristos, fie fraţi ai noştri despărţiţi, care mărturisesc împreună 
cu noi acelaşi Cap, dar care se despart de tmp. Să-i plângem, 
fraţilor, să-i plângem pe aceştia din urmă ca pe nişte fraţi; că 
ei cu adevărat sunt fraţii noştri, că vor sau nu. Nu vor înceta



să fie fraţii noştri decât încetând să spună lui Dumnezeu: „Tatăl 
nostru” (Mt 6,9). Profetul spune unora: „Celor ce vă spun 
voi nu sunteţi fraţii noştri, să le răspundeţi: dar voi sunteţi fraţii 
noştri” (Isaia 66,5 după Septuagintă). Vedeţi despre cine 
putea vorbi în acest fel: oare despre păgâni? Nu, căci nu-i 
numim fraţi ai noştri după Scripturi şi în limbajul Bisericii. Oare 
despre Iudeii care nu cred în Iisus Hristos?

Citiţi pe Sfântul Pavel şi o să vedeţi că, atunci când 
foloseşte cuvântul/fa/f fără a-i adăuga nimic, vrea să-i arate 
pe creştini. „Un frate sau o soră, spune vorbind de căsătorie, 
înasemenea cazuri,numai au obligaţii” (ICor 7,15). Cei pe 
care el îi numeştefra te  şi soră, sunt un creştin şi o creştină. 
Mai spune: „Iar tu, de ce să judeci un frate; de ce să osândeşti 
un frate?” (Rom 14, 10) Iar într-o altă parte: „Voi faceţi 
nedreptate, voi aduceţi pagubă, şi asta fraţilor voştri” (I Cor 
6,8). Cei care ne spun: nu sunteţi fraţii noştri, ne tratează ca 
pe nişte păgâni. De aceea vor să ne boteze, pretextând că noi 
nu avem ceea ce dau ei'3. Stăruiesc deci în greşelile lor 
negându-ne ca fraţi ai lor. De ce dar ne zice profetul: „Iar voi, 
spuneţi-le: Sunteţi fraţii noştri”, dacă nu pentru că noi 
recunoaştem la ei ceea ce noi nu dăm din nou14? Pentru ei, a 
nu recunoaşte botezul nostru, înseamnă a nega că noi suntem 
fraţii lor; iar noi, nerepetând iarăşi botezul lor şi recunoscându-1 
pe al nostru, le zicem: sunteţi fraţii noştri.

Iar ei să zică: De ce ne căutaţi şi ce vreţi de la noi? Voi să 
răspundeţi: sunteţi fraţii noştri. Să vă spună: duceţi-vă de la 
noi; n-avem nimic comun cu voi. Ci noi, din contră, avem cu voi

11 Amănuntul acesta ne spune fără echivoc că aceste reproşuri se
adresează sectei donatiştilor, carc botezau din nou, chiar şi pe creştinii
deja botezaţi.
14 anume botezul



în comun asta: mărturisim pe acelaşi Hristos, şi sub acelaşi Cap 
trebuie să fim acelaşi trup. Dar, spune nefericitul, pentru ce să mă 
cauţi dacă sunt pierdut? Ce nebunie! Ce nesocotinţă! De ce să 
mă cauţi dacă sunt pierdut! Dar, dimpotrivă, pentru ce te-aş căuta 
dacă nu erai pierdut? Dacă sunt pierdut, îmi spune el iarăşi, cum 
de sunt fratele tău? Aşa mi se zice pentru tine: „Mort era fratele 
tău, a înviat; pierdut era şi s-a aflat” (Lc 15,32).

Vă îndemnăm, fraţilor, din adâncul dragostei, al cărei lapte 
ne hrăneşte, a cărei pâine ne-ntăreşte, vă îndemn în Iisus 
Hristos Domnul Nostru şi întru bunătatea Lui dumnezeiască! 
E vremea să avem pentru aceşti nefericiţi o iubire (ară margini,
o milă bogată şi să ne rugăm lui Dumnezeu pentru ei; El să le 
înţelepţească mintea, să pună pocăinţa în i nima lor, şi să vadă, 
nefericiţii, că nu au nimic de pus împotriva adevărului: nu le 
rămâne decât slăbiciunea şi ranchiuna, slăbiciune cu atât mai 
mare cu cât se cred mai tari. Vă îndemn să răspândiţi ce este 
mai delicat în iubirea voastră, asupra acestor neputincioşi, 
asupra acestor oameni cu înţelegere trupească, necizelaţi şi 
fără cultură, care slujesc aceleaşi taine, fără îndoială, nu 
Împreună cu noi, care răspund ca şi noi amin, dar nu cu noi, 
ci ca şi noi. In iubirea voastră, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru 
ei. La sinodul nostru, am făcut pentru ei ceea ce timpul nu-mi 
permite să vă spun astăzi.

Vă îndemn să ne găsim şi mai râvnitori şi mai mulţi, mâine 
în biserica de la Tricliarum15; fraţii noştri care nu sunt aici vor 
afla de la voi că trebuie să ne găsim acolo.

15 P. Lapeyre datează această predică la sfârsitul lui septembrie 403. 
Augustin a fost retinut toată toamna la Cartagina din cauza unor ploi 
excesive, unde, profintând de ocazie, a predicat împotriva donatiştilor. 
Aici cheamă pe auditoriu la Basilica Tricliarum sau Tricillarum în



ziua următoare pentru a asculta ce s-a hotărât cu  privire la donatisti 
la Sinodul de pe 25 august. M igne, dim potrivă, spune că a r fi vorba 
despre Sinodul de la Cartagina din 4 11.



TrimuC Comentariu Ca ‘PsaCmuC 
a i  XXXIII-Cea 

Trim a predică  
Euharistia

1. Psalmul acesta nu pare a avea în text nici o obscuritate 
care să merite o lămurire, titlul însă trezeşte atenţia noastră şi 
cere să batem. După cum s-a spus că fericit este bărbatul 
care şi-a pus nădejdea lui în Domnul, să nădăjduim şi noi că 
Dumnezeu ne va deschide, dacă batem la uşă. El nu ne-ar 
cere să batem dacă nu ar voi să deschidă celor ce bat1. Dacă 
uneori se întâmplă că, chiar cel ce era hotărât să-şi ţină mereu 
uşa închisă, se ridică totuşi, stingherit, şi deschide in ciuda 
hotărârii sale, pentru a nu mai auzi bătând2; cum să nu 
nădăjduim că va pune mai multă dragoste încă în a ne 
deschide, Cel care a zis: „Bateţi şi vi se va deschide”? Bat 
deci cu toată dragostea inimii mele la uşa Domnului Dumnezeu, 
ca El săbinevoiască să-mi descopere taina aceasta. Bateţi şi 
voi fraţilor, prin buna voinţă de a mă asculta şi prin smerenia 
cu care vă veţi ruga pentru mine. Se află aici, trebuie să o 
mărturisesc, o mare taină, greu de pătruns.

2. iată titlul psalmului: „Psalm al lui David când s-a 
schimbat la faţă înaintea lui Abimelec care l-a trimis, iar el s-a

1 Mt 7,7
2 Lc11,8



dus”. Să căutăm timpul acestei întâmplări în Sfmtele Scripturi 
în care s-au consemnat faptele lui David. Atunci când am găsit 
titlul: „Psalm al lui David, când a fugit dinaintea fiului său 
Abesalom” (Ps 3,1), am citit şi am întâlnit în Cartea Regilor 
în ce vreme a fugit David dinaintea fiului său Abesalom'; acesta 
e un fapt care cu adevărat a avut loc şi care e consemnat 
pentru că s-a întâmplat; şi, cu toate că titlul ascunde o oarecare 
taină, se trage totuşi dintr-un evenim ent real. Eu cred că şi 
titlul: „Când David s-a schimbat la faţă înaintea lui Abimelec, 
care l-a izgonit, iar el s-a dus” , trebuie să fie consem nat în 
Cărţile Regilor, care au adunat în ele tot ceea ce ţine de faptele 
hii David4.

Totuşi nu găsim faptul acesta aici, ci găsim o istorisire de 
unde pare luat5. Scrie că David, fugând de prigonirile lui Saul, 
s-a retras la Achiş, regele Gatului, adică la regele unui neam 
de la marginea regatului iudeilor. A  stat aici ascuns ca să scape 
de Saul, prigonitorul lui. Moartea lui Goliat6, care dintr-o dată 
a dat regelui şi poporului glorie şi linişte în regat, era încă recentă 
şi i-a adus lui David pizmă în schimbul unei binefaceri. Provo
cările la luptă ale lui Goliat l-au iritat pe Saul; moartea uriaşului 
l-a făcut vrăjmaş al celui ce l-a omorât; şi invidia lauda tânărului 
erou, mai ales când poporul, cu veselie, şi fem eile cântau în 
cor laudă lui David, zicând: Saul a omorât mii, iar David zeci 
de mii7. Saul s-a mâniat să vadă că o  singură luptă a  adus unui 
copil o laudă ce o întrecea pe a lui, să audă m ai ales că toate 
gurile puneau pe David mai presus de rege, şi, aşa cum  este 
obişnuit, otrava invidiei, mândria lumească l-a făcut pizmaş şi
31 Regi 15,14
4IRegi21,13
51 Regi 21,10
‘ IRegi 17,50
71 Regi 18,7
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prigonitor. Atunci, după cum am spus, a fugit David la regele 
Gatului numit Achiş8.

Dar s-a înştiinţat regele că ţinea sub mâna lui acelaşi soldat 
care şi-a făcut la iudei un nume atât de mare şi cunoscut: „Nu 
este acesta oare, i se zicea, David cel pe care îl laudă femeile 
lui Israel zicând: Saul a omorât mii iar David zeci de mii?” (I 
Regi 21 ,11) Dacă însă lauda aceasta care acum se năştea a 
fost pentru Saul motiv de invidie, era de temut şi pentru David, 
ca regele care i-a dat adăpost să nu plănuiască să se lipsească 
de el, ca de un vecin care-ţi putea deveni vrăjmaş, dacă îl lăsa 
să scape. David „se temea deci de Achiş, şi, aşa cum este 
scris, s-a schimbat la faţă înaintea servitorilor lui, s-a prefăcut 
nebun, bătea toba la poarta cetăţi i, se purta pe mâini, dădea 
cu fruntea de pragul uşii şi balele gurii îi cutgeau pe barbă" (1 
Regi 21 ,13), Regele la care se ascundea l-a văzut în starea 
aceasta şi a spus oamenilor săi: „De ce l-aţi adus pe nebunul 
acesta? Va să intre în casa mea?” (I Regi 21,15) L-a trimis 
astfel alungându-1; iar sub vălul acestei nebunii, David a scăpat 
sănătos şi teafăr.

Aceasta este istorisirea ce pare să ne aducă aminte de 
titlul psalmului: „Cântarea lui David, când s-a schimbat la faţă 
înaintea lui Abimelec, care l-a alungat, iar el s-a dus”. Dar 
regele era Achiş, iar nu Abimelec'’. Doar numele pare în deza
cord, căci fapta este arătată în termeni asemănători în psalmi şi 
în Cartea Regilor. Schimbarea numelui trebuie să ne stimuleze 
să căutăm taina. Deoarece acesta este un fapt, într-adevăr, dar 
care nu s-a întâmplat fară rost: aici este deci un simbol, şi iată 
de ce istoria aceasta e scrisă cu schimbarea numelor.

3. înţelegeţi, fraţilor, adâncimea simbolurilor tainice. Dacă

* I Regi21,10
91 Regi 21,12



nu-i nici un simbol în moartea Iui Goliat10, răpus de un copil, 
atunci nu e nici pentru David schimbarea lui la faţă, nebunia 
prefăcută, bătaia de tobă, lovirea porţii cetăţii şi a pragului 
uşii, lăsarea balelor să-i curgă pe barbă. Cum ar fi posibi 1 ca 
aici să nu fie nici un simbol, când Apostolul ne spune clar: 
„Toate aceste lucruri, care se întâmplau (părinţilor noştri), erau 
simboluri, iar ele au fost scrise să ne înveţe pe noi, cei ce ne 
aflăm la sfârşitul vremurilor” (I Cor 10,11)? Dacă nu e nici un 
simbol în mana despre care Apostolul a zis că „au mâncat 
pâine duhovnicească” (I Cor 10,3), dacă nu-i nici un simbol 
în marea ce s-a despicat pentru a lăsa trecere fiilor lui Israel şi 
a-i izbăvi pe ei de urmărirea lui Faraon, când Apostolul ne 
spune: „Nu voiesc, fraţilor, să vă las fără să ştiţi că părinţii 
noştri au fost toţi sub nor, au fost toţi botezaţi sub conducerea 
lui Moise, în nor şi în mare” (I Cor 10, 1-2); dacă nu era 
simbolică piatra pe care a lovit-o Moise şi a dat apă, cu toate 
că „piatra este Hristos” (I Cor 10,4), după Sfântul Pavel; 
dacă aceste fapte deci, deşi reale, nu aveau nici o semnificaţie, 
dacă nu era nici un simbol în cei doi fii ai lui Avraam care-i 
sunt născuţi după rânduiala obişnuită a oamenilor, deşi 
Apostolul numeşte aceşti doi fii cele două Testamente, cel 
Vechi şi cel Nou, şi spune: „Sunt cele două Testamente sub 
formă alegorică” (Gal 4,24); dacă deci nici o figură nu există 
în toate aceste fapte care ne sunt date ca nişte simboluri ale 
viitorului, printr-o autoritate apostolică, trebuie să credem că 
nimic nu mai este simbolic în această istorisire a Cărţii Regilor, 
pe care tocmai v-am spus-o în legătură cu David. Nu fară 
taină este însă că numele s-a schimbat şi că s-a scris: „înaintea 
luiAbimelec”.

4. Cercetaţi deci împreună cu mine. Tot ceea ce tocmai

' " I R e g i  1 7 ,50
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v-am spus e pentru a vă face să bateţi la uşa care încă nu 
este deschisă. Noi am bătut vorbindu-vă, voi a-ţi bătut 
ascultându-ne. Să batem prin mgăciune, ca Domnul să ne 
deschidă în cele din urmă. Avem sensul unor nume evreieşti; 
nu ne-au lipsit oamenii de ştiinţă ca să le traducădin ebraică 
în greacă şi din greacă în latină. Dacă ne uităm deci mai 
îndeaproape la aceste nume, vom afla că Abimelec înseamnă 
împărăţia Tatălui meu; iar Achiş, cum este asta? Să lămurim 
numele acestea şi poarta se va deschide sub loviturile noastre. 
Dacă întrebi: ce înseamnă Achiş?, ţi se răspunde că el înseamnă: 
Cum este asta? Dar cum este cuvântul unui om care se uită 
fără a înţelege încă. Abimelec, împărăţia Tatălui meu: David, 
braţul cel puternic. Or, David era simbolul lui Hristos, aşa 
cum Goliat era simbolul diavolului: iar David ce răpune pe 
Goliat e simbolul lui Hristos, e simbolul lui Hristos care ucide 
pe demon.

Ce înseamnă însă Hristos care omoară pe diavol? E 
smerenia care ucide mândria. în acest fel, fraţilor, a-L numi 
pe Hristos înseamnă în principal a ni se predica smerenia. 
Prin smerenie El ne-a deschis calea cerului: orgoliul ne-a 
despărţit de Dumnezeu, noi neputând să ne întoarcem la El 
decât prin smerenie, şi neavând nici un model pe care să-l 
putem urma. Oamenii, aceşti nefericiţi muritori, erau plini de 
orgoliu, iar dacă unii aveau duhul umilinţei, precum profeţii, 
patriarhii, neamul omenesc refuza să-i uimeze întm smerenia 
lor. Dar, ca omul să nu mai refuze să imite umilinţa unui 
alt om, iată c i  Dumnezeu S-a smerit pe Sine, pentru ca 
omul, în mândria lui, să nu mai dispreţuiască să urmeze 
paşii lui Dumnezeu.

5. Voi ştiţi, era odinioară la iudei o jertfă după rânduiala 
lui Aaron, şi a căror victime erau animale: toate acestea erau



simbolice; atunci nu exista jertfă Trupului şi Sângelui Domnului, 
pe care o  cunosc credincioşii11 şi cei care au citit Evanghelia, 
şi care astăzi s-a răspândit în tot pământul. Imaginaţi-vă deci 
două jertfe, una după rânduiala lui A aron, cealaltă după 
rânduiala lui M elchisedec, despre care s-a scris: „Juratus-a 
Domnul, şi fără părere de rău e cuvântul Lui: Tu eşti preot în 
veac după rânduiala lui M elchisedec” (Ps 109,4). Despre 
cine spune psalmistul: „Tu eşti preot în veac după rânduiala lui 
Melchisedec”? Despre Domnul nostru Iisus Hristos. Cine era 
Melchisedec? Rege al Salemului. Or, Salemul a  fost cetatea 
care se numeşte mai apoi Ierusalim, după spusa savanţilor. 
Deci, înainte să-i fie iudeii stăpâni, era acolo preotul 
Melchisedec, numit, în Facere, preot al Celui Preaînalt12 El a 
venit înaintea lui Avraam, atunci când patriarhul a izbăvit pe 
Lot din mâinile prigonitorilor lui, şi, ca să-i izbăvească pe fratele 
lui, a ucis pe cei ce-1 duceau în robie. După eliberarea aceasta, 
a venit M elchisedec înaintea lui; şi atâta era m ăreţia lui 
Melchisedec, că el îl binecuvintează pe Avraam. la pâine şi 
vin, apoi binecuvintează pe Avraam, iar A vraam  îi dă lui 
zeciuială. Vedeţi deci ce îi oferă omului care îl binecuvintează. 
Multă vreme după aceea David strigă: „Tu eşti preot în veac 
după rânduiala lui M elchisedec” . La m ultă  vrem e după 
Avraam, Duhul lui Dumnezeu face pe David să vorbească în 
acest fel; şi în timpul lui Avraam trăia M elchisedec. Despre 
cine altcineva a putut spune David: „Tu eşti preot în veac după 
rânduiala lui Melchisedec”, dacă nu despre Acela a Cărui jertfă 
voi o cunoaşteţi?

6. Jertfa lui Aaron deci s-a desfiinţat, iar atunci a  început 
jertfa după rânduiala lui M elchisedec. S-a schim bat un chip,

'1 Spre deosebire dc cei chemaţi, carc nu cunosc încă tainele credinţei.
12 Fc 14,18
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nu ştiu care. Cine este cel despre care eu nu ştiu? Să nu ne 
mai fie necunoscut, fiindcă e Domnul nostru Iisus Hristos, Cel 
pe care noi îl cunoaştem. El a voit să pună mântuirea noastră 
în jertfa Trupului şi a Sângelui Său. Prin ce mijloc Trupul şi 
Sângele acesta au ajuns în puterea noastră?13 Prin smerenia 
Lui. Dacă nu s-ar fi smerit pe Sine, nu ar mai fi mâncarea şi 
băutura noastră. Voi vedeţi din ce înălţime S-a pogorât: „La 
început era Cuvântul, şi Cuvântul era în Dumnezeu, şi Cuvântul 
era Dumnezeu” (In 1,1). Aceasta este hrana cea veşnică, 
hrana îngerilor, mâncarea Puterilor celor de sus, a Duhurilor 
cereşti; mănâncă şi se satură, şi ceea ce face hrana şi fericirea 
lor nu rămâne în ei mai puţin întreagă. Ce om ar putea ajunge 
la hrana aceasta? Ce inimă de om ar fi îndeajuns de pregătită?

C arnea aceasta duhovnicească trebuia deci să fie 
preschimbată în lapte, pentru a putea ajunge copiilor. Dar cum 
devine carnea lapte? Cum poate suferi schimbare, dacă nu 
trecând prin trup? Acest lucru îl face mama. Ceea ce a mâncat 
mama, mănâncă şi copilul; dar cum copilul nu este în stare să 
mănânce pâine, mama trebuie să facă să treacă pâinea prin 
trupul ei şi s-o dea fiului ei în sucul laptelui, şi prin umilinţa 
sânilor. Cum ne-a hrănit înţelepciunea cea dumnezeiască din 
pâinea îngerilor? Aşa: „Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit 
printre noi” (In 1,14). Iată rodul smereniei, care dă omului 
pâinea îngerilor, după cum este scris:, JPâinea cerului le-a dat-o 
lor, pâinea îngerilor a mâncat omul” (Ps 77,24-25). Adică, 
omul a mâncat pe Cuvântul, hrana veşnică a îngeri lor şi Care 
este egal Tatălui; căci „firea lui Dumnezeu avându-o, n-a socotit 
pentru El o ocară a se asemăna lui Dumnezeu”. Aceasta este 
hrana îngerilor „El însă S-a smerit pe Sine însuşi, luând fire 
de rob şi arătându-se asemenea celorlalţi oameni, şi S-a făcut

'·’ Mt 26,26



ca un om în tot ce era în afara Lui; S-a smerit făcându-se 
ascultător până Ia moarte, şi încă moarte pe cruce” (Filip 2, 
6-8), pentru ca prin cruce să arate slăvită pentru noi jertfa 

- Trupului şi Sângelui Domnului.
Şi-a schimbat deci chipul înaintea lui Abimelec, sau înaintea 

împărăţiei Tatălui Său. Pentru că împărăţia Tatălui era împărăţia 
iudeilor. Cum era împărăţia Tatălui? împărăţia lui David, 
împărăţia lui Avraam. Căci împărăţia lui Dumnezeu Tatăl e 
mai curând Biserica decât poporul iudeu: Israel însă este 
împărăţia Tatălui Său după trup. într-adevăr s-a spus: 
„Dumnezeu îi va da Lui tronul lui David, tatăl Său” (Lc 1,32). 
Se înţelege deci; David este după trup tatăl Domnului; după 
dumnezeire însă, Hristos este Domnul lui David, iar nu fiul lui. 
Pe când iudeii au cunoscut pe Hristos după trup, ci nu după 
dumnezeire. Iată de ce le-a pus lor întrebarea: „Al cui fiu 
spuneţi voi că este Hristos? Al lui David”, au răspuns ei. Dar 
EI: „Cum deci David, inspirat, îl numeşte pe El Domn, zicând: 
Zis-a Domnul Domnului meu: şezi de-a dreapta Mea, până 
ce voi face din vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale? Dacă 
deci David, la inspiraţia Duhului Sfânt, îl numeşte pe El Domn 
al Său, cum îi este lui fiu? Iar ei nu puteau să-i răspundă” (Mt 
22,42-46), pentru că nu cunoşteau pe Hristos decât cu ochii, 
iar cu inima lor nu-L înţelegeau. Dacă ar fi avut lumina interioară 
a sufletului, tot atât cât pe cea a zilei, faptele exterioare le-ar fi 
arătat în Iisus pe fiul lui David, iar mişcarea inimii lor i-ar fi 
făcut să cunoască în El pe Domnul lui David.

7. „S-a schimbat la faţă înaintea lui Abimelec.” Ce 
înseamnă înaintea lui Abimelec? înaintea împărăţiei Tatălui Său. 
Care împărăţie a Tatălui? înaintea iudeilor. „Iar El i-a lăsat şi 
s-a dus.” Pe cine a lăsat? Pe poporul iudeu care s-a depărtat 
de El. Caută acum pe Hristos la iudei, nu-L vei găsi. Cum i-a
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lăsat, iar ei au plecat? Pentru că s-a schimbat la faţă. S-au 
încăpăţânat în jertfa după rânduiala lui Aaron şi n-au primit 
jertfa după rânduiala lui Melchisedec14, şi au pierdut pe 
Hristos, care a devenit moştenire neamurilor, cărora totuşi nu 
le-a trimis pe profeţii Săi. Căci a trimis iudeilor şi pe David, şi 
pe Isaac, pe Iacov, pe Isaia, pe Ieremia şi pe ceilalţi profeţi; 
dar dintre iudei puţini i-au înţeles; zic puţini, în comparaţie cu 
cei care au voit să piară; pentru că mulţi erau cei ce se pierdeau, 
şi citim că erau cu miile. Scris este: „Rămăşiţa se va mântui” 
(Rom 9, 27). Astăzi însă degeaba căutaţi creştini tăiaţi 
împrejur, nu veţi găsi. Totuşi, în cele dintâi vremuri ale credinţei, 
tăierea împrejur dădea mii de creştini. Căutaţi acum, dacă 
mai sunt. Şi este drept să nu-i găsiţi. „Că s-a schimbat la faţă 
înaintea lui Abimelec şi l-a lăsat şi s-a dus.” S-a schimbat la 
faţă înaintea lui Achiş şi l-a lăsat, şi s-a dus.

Numele sunt aici schimbate, ca schimbarea aceasta a 
numelor să ne angajeze pe noi să căutăm motivul cel tainic; de 
teamă să nu ajungem să credem că nu se întâlnesc şi nu se 
menţionează în psalmi decât istorisirile cuprinse în Cărţile 
Regilor, fără a ne chinui să căutăm în ele simboluri, ci privind 
faptele acestea ca simple istorii. Care este deci planul lui 
Dumnezeu pentru voi în aceste schimbări de nume? Aici se 
află o taină ascunsă; bateţi fară să vă ţineţi de literă, căci litera 
ucide; căutaţi Duhul, căci Duhul face viu15. Cunoştinţa Duhului 
mântuieşte pe adevăratul credincios.

8. Să vedem acum, fraţilor, cum l-a lăsat pe regele Achiş. 
Achiş, am spus, înseamnă: cum este aceasta? Căci, amintiţi-vă 
ce ne spune Evanghelia. Când Domnul nostru Iisus Hristos 
vorbea despre trupul Său, spune iudeilor: „De nu mănâncă

l4Evr7, II
15II Cor 3,6



cineva trupul Meu şi nu bea sângele Meu, nu va avea viaţă 
întru el; că trupul Meu e adevărată mâncare, iar sângele Meu, 
adevărată băutură” (In 6,54-56). Ucenicii care-L urmau au 
fost cuprinşi de mirare, s-au îngrozit de cuvântul Lui, şi fără să 
înţeleagă, credeau că le vorbeşte prea dur, ca şi cum trebuiau’ 
să mănânce trupul Celui pe care-L vedeau şi să bea sângele 
Lui; nu puteau suporta cuvintele acestea, zicând; Cum este 
aceasta? Regele Achiş este deci simbol al greşelii, al neştiinţei, 
al nebuniei. Oricine spune: Cum, nu înţelege; iar a nu înţelege 
e propriu întunericului neştiinţei. Deci ei erau sub stăpânirea 
neştiinţei, sau a regelui Achiş; adică îi stăpânea puterea greşelii. 
Iisus spunea: „De nu mănâncă cineva trupul Meu, şi nu bea 
sângele Meu”. Dar S-a schimbat la faţă, iar noi nu vedeam 
decât o nebunie, un nonsens să dea oamenilor trupul Său spie 
mâncare, sângele ca băutură. Astfel, David a trecut de nebun 
în faţa lui Achiş, care striga: „De ce să-mi aduceţi mie pe 
nebunul acesta?” (I Regi 21,14) Nu se vede dar nebunia în 
cuvintele: „Mâncaţi trupul Meu şi beţi sângele Meu”? Şi zicând: 
„De nu mănâncă cineva trupul Meu şi nu bea sângele Meu, nu 
va avea viaţă întru el” (In 6,54), Iisus e luat de nebun. Regele 
Achiş îl ia de nebun, sau mai degrabă adevăraţii nebuni, ignoranţii. 
Ii lasă deci şi se duce: inima lor rămâne fără înţelegere, ca să nu 
priceapă. Cum i-au vorbit? Zicând: cum este aceasta? Ceea ce 
este simbolul lui Achiş. Au spus într-adevăr: „Cum va putea 
Acesta să ne dea trupul Lui să-l mâncăm?” (In 6,53) îl priveau 
pe Domnul ca pe un nebun, un om în delir, neştiind ei ce zicea. 
El însă, care ştia ce zicea, predica dinainte Tainele acestea, 
schimbându-Se la faţă, simulând nebunia şi delirul; şi îşi ieşise 
din sine, şi bătea toba la poarta cetăţii.

9. Dar să vedem ce spunea-simulând nebunia, bătând 
toba la poarta cetăţii. Nu degeaba s-a zis: „Se izbea de pragul



uşii"; nici că s-a scris: „Balele curgeau pe barba lui" (I Regi 
21,13). N i m ic din toate acestea nu s-a zis fără rost; iar ceea 
ce câştigăm noi înţelegându-le, trebuie să ne facă să indurăm 
un discurs puţin mai lung.

Voi ştiţi, fraţilor, că iudeii înaintea cărora Hristos s-a 
schimbat la faţă, pe care i-a lăsat, de care s-a despărţit, astăzi 
se odihnesc16. Dacă deci cei care L-au pierdut pe Hristos, 
care L-au lăsat despărţindu-se de El, păzesc sabbatul fără de 
nici un câştig, pentru noi odihna va fi folositoare în a ne face 
să-L înţelegem pe Hristos care i-a lăsat pe ei pentru a veni la 
noi. Nu fără rost deci toate acestea s-au întâmplat în nebunia 
lui David, nici că ni se spune că îşi ieşise din sine, că bătea 
toba la poarta cetăţii, că se purta pe mâini, că se izbea de 
pragul uşii şi că îi curgeau balele pe barbă. Affectabal, îşi 
ieşise din sine. Ce înseamnă a-şi ieşi din sine? A se afla sub 
povara unei iubiri vii. Şi pentru ce dragostea aceasta vie? Pentru 
că i s-a făcut mi lă de neputinţele noastre; El a voit a lua trupul 
nostru, şi a omori moartea. Deci a ne milui pe noi, aceasta o 
putem numi dragoste. Iar Apostolul a aruncat şi el blestemul 
asupra celor împietriţi, fără dragoste. Căci reproşează unora 
de a fi fără dragoste, fără milă17. Unde există dragoste deci, 
există milă. Unde se află mila? Fiului lui Dumnezeu i s-a făcut 
milă de noi dintru înălţimea cerului; şi dacă El n-ar fi voit să se 
smerească pe Sine, dacă ar fi rămas în starea divină care îl 
face egal Tatălui Său, noi am fi rămas pe veci sub stăpânirea 
morţii: dar pentru a ne izbăvi pe noi de moartea cea veşnică 
unde ne-a adus mândria, Ei S-a smerit pe Sine, a devenit 
ascultător până la moarte, şi moarte pe cruce. A avut deci 
cutezanţa de a merge la moarte pe cruce. Dar Cel ce se

16 într-adevăr, predica aceasta a fost rostită într-o zi de sâmbitS.
17 Rom 1,31
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răstigneşte este întins pe cruce; şi pentru a obţ ine o tobă se 
suferă pe lemn o tensiune violentă a trupului, adică apielii; şi 
s-a zis că bătea toba, adică era pironit pe cruce, în chip cumplit 
întins pe lemn. „îşi ieşise din Sine", da, îşi ieşise din dragoste 
din Sine pentru noi, voia să-şi dea viaţa pentru oile Sale1*; 
„Bătea din tobă.” Cum? La poarta cetăţii. Poarta este aceea 
care ni se deschide pentru a ne face să credem în Dumnezeu. 
Noi am închis aceste porţi lui Hristos, pentru a le deschide 
diavolului, era închisă inima noastră vieţii celei veşnice: şi pentru 
că noi, ceilalţi oameni, am închis inima noastră vieţii veşnice şi 
nu putem vedea pe Cuvântul pe care II văd îngerii, Domnul 
Dumnezeul nostru se deschidea, prin cruce, inimilor muritori lor, 
în acest fel bătea El din tobă Ia porţile cetăţii.

10. „Se purta pe mâini” (I Regi 21, 13). Cine va putea, 
fraţilor, pricepe cum este posibil lucrul acesta pentru un om? 
Cine se poartă pe propriile sale mâini? Un om poate fi purtat 
pe mâinile altuia, niciodată pc ale sale. Vedem deci că nu putem 
înţelege acestea despre David, în sens literal; dar pentru Hristos 
o vedem. Căci El se purta în propriile Sale mâini când ne 
arăta Trupul Său zicând: „Acesta este Trupul Meu” (Mt 26, 
26). El purta atunci Trupul Său în mâinile Lui. Adânca smerenie 
a Domnului nostru e recomandată oamenilor. Ea ne îndeamnă 
să-L urmăm pe El şi să-L facem să vină în viaţa noastră, pentru 
ca noi să răpunem pe Goliat19, şi, alipindu-ne lui Iisus Hristos, 
să putem birui orgoliul. „Cădea la stâlpii porţii” (I Regi 21, 
13). Ce înseamnă, se lăsa să cadă? Se pogora pe Sine până 
la cea mai adâncă umilinţă. Ce înseamnă „stâlpii porţii"? 
Semnifică credinţa ce trebuie să ne mântuiască. Nimeni nu se 
poate mântui dacă nu începe prin a crede, după cum e spus în



Cântarea Cântărilor: „Vei veni, şi dincolo vei trece prin 
începuturile credinţei” (Cânt C. 4,8, după Septuagintă). Noi 
trebuie să mergem până la a vedea pe Dumnezeu faţă către 
faţă, aşa cum este scris: „Iubiţilor, fii ai lui Dumnezeu suntem; 
însă ceea ce trebuie să fim într-o zi nu s-a arătat încă. Ştim că 
atunci când va veni în slava Sa, asemenea Lui vom fi, fiindcă-L 
vom vedea aşa cum este” (I In 3,2). îl vom vedea deci, dar 
când? Când va fi trecut această viaţă. Ascultă pe Sfântul 
Apostol Pavel: „Pe Dumnezeu nu-L vom vedea acuma, decât 
ca-ntr-o oglindă şi imagine, atunci însă Π vom vedea faţă către 
faţă” (I Cor 13,12). înainte deci de a vedea pe Cuvântul faţă 
către faţă, aşa cum îngerii îl văd, trebuie să stăm încă la porţile 
la care a bătut Domnul, smerindu-Se până la moarte20.

11. Ce înseamnă iarăşi „saliva care-i curgea pe barbă?” 
Mai ales prin aceasta „s-a schimbat la faţă înaintea lui Abimelec, 
sau Achiş, pe care l-a lăsat şi s-a dus” (I Regi 21,13). I-a 
lăsat pe cei care nu-L înţelegeau. La cine S-a dus? La păgâni. 
Iar noi înţelegem ceea ce ei nu puteau înţelege. Saliva cuigea 
pe barba lui David. Ce simbolizează saliva? Cuvintele 
copilăreşti, căci copiii lasă să le curgă saliva în acest fel. 
Cuvintele: „Mâncaţi Trupul Meu şi beţi Sângele Meu", nu erau 
oare nişte copilării pentru iudei? Şi totuşi, copilăriile acestea 
tăinuiau puterea Lui; căci barba e simbolul puterii; iar saliva 
ce-i curgea pe barbă, ce însemna, dacă nu cuvintele cele slabe 
care slujesc la a ascunde nesfârşite măreţii?

Sfinţiile voastre, cred, au înţeles titlul psalmului; şi dacă 
intrăm în lămurirea textului, mă tem că inimile voastre să nu 
lase să scape ceea ce aţi ascultat. Să ne fie de ajuns că am 
lămurit tidul acesta în numele Domnului nostru Iisus Hristos; 
cum mâine e zi de duminică şi trebuie să vorbim, să ne păstrăm

30 Filip 2,8
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nu ca voi să ascultaţi cu şi mai mare bucur.
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AC cCoiCea comentariu CajjsaCmuC 
aC XXXIII-Ceea 

A  doua predică 
Pregătirea pentru Sfânta 

împărtăşanie

1. Nu mă îndoiesc în nici un fel că, aceia dintre voi care 
ne-au ascultat ieri, îşi aduc aminte de promisiunea noastră. 
Este vremea să ne achităm de datoria noastră cu ajutorul lui 
Dumnezeu. El ne-a insuflat promisiunea, El ne vă dărui să o şi 
îndeplinim, noi însă mereu vă vom fi datori cu dragoste. Aceasta 
este datoria mereu achitată şi care rămâne mereu; după cuvântul 
Apostolului:, ,Să nu rămâneţi datori nimănui cu nimic, decât numai 
cu dragostea unuia către altul” (Rom 13,8). Ieri am vorbit 
despre titlul psalmului, şi cum lămurirea textului ne-ar fi reţinut 
prea mult timp, am amânat explicarea lui. Să ascultăm deci ceea 
ce Duhul Sfânt ne spune prin gura profetului Său şi care, pe 
parcursul psalmului, are legătuiăcu titlul pe care îl explicam ieri. 
Cei care nu erau aici, mi-o cer ca pe o datorie; de frică însă să 
nu mă întind iarăşi ca şi ieri, să înşel aşteptarea celor faţă de 
care trebuie să-mi împlinesc promisiunea, cei ce sunt astăzi de 
faţă, şi care care nu erau ieri, să înţeleagă rezumatul meu atât 
cât vor putea! Ah! De vor să mă întrebe asupra vreunui lucra, 
urechile mele pregătite vor fi să-i asculte în numele lui Hristos, 
dar în altă vreme, ca să nu o folosesc pe aceasta de acum.



2. E scris în Cartea Regilor, spuneam noi ieri, că David, 
. fugind de Saul, a voit să se adăpostească la regele Gatului, 
numit Achiş.1 Dar cum isprăvile lui erau cunoscute, temându-se 
ca pizma să nu ducă pe regele, la care era refugiat, la a urzi 
împotriva lui un plan răutăcios, s-a prefăcut nebun şi, ca cuprins 
de mânie, „s-a schimbat la faţă”; şi, după cum e scris, „îşi 
ieşise din sine, bătea toba la poarta cetăţii, se purta pe mâini, 
se izbea de pragul uşii. Iar regele Achiş zise: de ce să-mi aduceţi 
mie pe nebunul acesta? Am eu oare nevoie de un nebun?" Şi 
l-a lăsat să seducă, împlinind ceea ce s-a scris: „S-a schimbat 
la faţă şi I-a lăsat şi s-a dus”. însă regele pe care David l-a 
lăsat era Achiş, pe când titlul psalmului spune: „S-a schimbat 
la faţă înaintea lui Abimelec, şi l-a lăsat şi s-a dus”.

Am zis că aceste schimbări ale numelor sunt simbolice, 
iar dacă psalmul repeta acelaşi nume ca şi istorisirea, noi n-am 
fi putut crede decât că profetul povestea un fapt, fără a ne 
dărui nici o profeţie simbolică. Există deci o prefigurare în 
fiecare din aceste nume: căci Achiş vrea să-nsemne: Cum 
este aceasta?, iar Abimelec: împărăţia Tatălui Meu; este 
neştiinţă în a spune: cum este aceasta?, este cuvântul unui om 
care se uită şi nu ştie. Cât priveşte numele de Abimelec, el 
desemnează împărăţia iudeilor, pe care Hristos o poate numi 
împărăţia Tatălui Meu, fiindcă David îi este părinte după trup, 
şi că David stăpânea pe poporul iudeu. înaintea împărăţiei 
Tatălui Său deci, „s-a schimbat la faţă, şi i-a lăsat (pe iudei) şi 
s-a dus”, căci acolo se jertfea după rânduiala lui Aaron, şi pe 
care El a instituit-o după jertfa Trupului şi a Sângelui Său, a 
lăsat neamul iudeilor, şi s-a dus la păgâni. Ce înseamnă: „îşi 
ieşise din sine”? Era cuprins de iubire. Ce dragoste oare e 
comparabilă milostivirii Domnului nostru Iisus Hristos care,

11 Regi 21,10 şi urm



văzând neputinţa noastră, pentru a ne izbăvi de moartea cea 
veşnică, El însuşi a suferit moartea cea vremelnică cu atâtea 
ocări şi jigniri? „Bătea din tobă.” Tobă nu se face decât 
întinzând o piele pe lemn, şi atunci când David bătea toba îl 
simboliza pe Hristos pe cruce. „Bătea toba la poarta cetăţii.” 
Ce-ar însemna oare porţile cetăţii, dacă nu inimile pe care noi 
le aveam închise lui Hristos, şi care s-au deschis prin bătăile 
crucii? „Se purta pe mâini.” Cum se purta pe propriile Sale 
mâini? Când ne dăruia însuşi Trupul şi Sângele Său, ţinea în 
mâini le Sale ceea ce credincioşii ştiu; se purta pe Sine însuşi 
când zicea: „Acesta este Trupul Meu” (Mt 26,26). „Se izbea 
de pragul porţii”, adică se umilea pe Sine. Căci aceasta în
seamnă a se pogori până la pragul credinţei noastre. Pragul 
uşii este începutul credinţei, care a fost începutul Bisericii, spre 
a ajunge la vederea clară a lui Dumnezeu: a crede ceea ce nu 
se vede, înseamnă a se învrednici să se veselească de Dum
nezeu faţă către faţă.

Acesta este în puţine cuvinte titlul psalmului nostru. Să 
auzim acum cuvintele acestui nebun care bate toba la porţile 
cetăţii.

3. „Binecuvânta-voi pe Domnul în toată vremea, pururea 
lauda Lui va fi în gura mea” (v. 1). Aşa zice Hristos, aşa trebuie 
să spună creştinul; căci creştinul e încorporat lui Hristos, iar 
Hristos nu S-a făcut om decât pentru ca omul să poată deveni 
un înger. El este Cel ce spune: „Binecuvânta-voi pe Domnul”. 
Când îl voi binecuvânta? Când îţi va fi făcut bine. Oare în 
bogăţia pământească? Când e belşug de grâu, de vin, de unt
delemn, de aur, de argint, de robi, de turme; când sănătatea 
aceasta muritoare rămâne nestricăcioasă şi incoruptibilă, când 
tot ce se naşte pe pământurile tale creşte după pofta inimii 
tale, când o moarte prematură nu-ţi ia nimic, când prosperă
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totul în casa ta, când toate Iţi vin din toate părţile; oare atunci 
vei binecuvânta tu pe Domnul? Nu: ci în toată vremea; adică 
şi în clipa aceasta, şi când belşugul, fie pentru o vreme, fie din 
rânduiala lui Dumnezeu, va fi tulburat, când bunătăţile acestea 
îţi vor fi luate, când ţi se vor arăta mai rar, când abia născute 
vor dispărea. Căci acestea se întâmplă, şi întâmplarea aduce 
sărăcia, lipsa, chinul, suferinţa, ispita. Tu însă, frate, care ai 
cântat: „Binecuvânta-voi pe Domnul în toată vremea, pururea 
va fi lauda Lui în gura mea”, binecuvintează-L pe Dumnezeu 
când iţi dăruieşte aceste bunătăţi, binecuvintează-L când ţi le 
ia. El ţi le dă. El ţi le ia; nu se întoarce însă de la cel care-L 
binecuvintează pe El.

4. Cu toate acestea, care este omul care binecuvintează 
pe Domnul în toată vremea, de nu omul smerit cu inima? 
Pentru că Domnul ne-a învăţat umilinţa în Trupul şi Sângele 
Său: dacă El ne dă Trupul şi Sângele Lui, ne predică umilinţa, 
aşa e scris în istorisirea aceasta, şi în acest fel de mânie a lui 
David, despre care am vorbit. „Şi saliva curgea pe barba lui” 
(I Regi 21, 13). Citirea Apostolului v-a lămurit saliva, dar ea 
curgea pe barbă. îmi va spune cineva: despre care salivă am 
auzit vorbindu-se? Apostolul pe care tocmai l-am citit nu spunea 
oare: „Iudeii cer minuni, elinii caută înţelepciunea”? Asta s-a 
citit: „Iar noi predicăm pe Iisus Hristos răstignit (iată-L că 
bate din tobă), scandal pentru iudei, nebunie pentru păgâni; 
pentru cei chemaţi însă, iudei şi păgâni, Iisus Hristos este 
puterea lui Dumnezeu, înţelepciunea lui Dumnezeu, căci ceea 
ce pare în Dumnezeu slăbiciune, e mai puternic decât oamenii” 
(I Cor 1, 22-26). Saliva era simbol al nebuniei ca şi al 
neputinţei. In Dumnezeu însă nebunia este mai înţeleaptă decât 
înţelepciunea oamenilor, iar slăbiciunea în Dumnezeu mai 
puternică decât puterea oamenilor: să nu vă supere saliva



aceasta, ci fiţi atenţi că ea curge pe baibă; ţi dacă saliva este 
semn de neputinţă, barba este simbol al puterii. Hristos a învăluit 
deci puterea Sa sub slăbiciunea trupului, şi ceea ce în El părea 
slăbiciune, era ca o salivă, puterea Lui insă era ascunsă 
înăuntru, după cum barba era mânjită. Toate acestea ne predică 
umilinţa

Fii deci smerit, fratele meu, dacă vrei săbinecuvintezi pe 
Dumnezeu în toată vremea, iar lauda Lui să fie în gura ta. 
Pentru că Iov a binecuvântat pe Domnul nu numai atunci când 
gusta din plin din bunătăţile Lui, care-l făceau, după spusele 
istoriei, atât de fericit şi bogat; bogat în turme, în robi, în palate, 
bogat în urmaşi şi în toate lucrurile. într-o cl ipită de ochi totul 
i-a fost luat, iar el trăieşte ceea ce spune psalmul nostru, 
strigând: „Domnul a dat, Domnul a luat, cum a bineplăcut 
Domnului, aşa a fost făcut; fie numele Domnului binecuvântat” 
(Iov 1, 21). Iată un om care ne dă exemplu şi care 
binecuvintează pe Domnul în toată vremea.

St Dar de ce binecuvintează omul pe Domnul în toată 
vremea? Pentru că este smerit. Ce înseamnă dar a fi smerit?
A nu căuta lauda pentru el însuşi. Oricine voieşte să fie lăudat 
pentru el însuşi, este mândru. Dar unde nu există mândrie, 
acolo este umilinţă. Vrei să nu fii mândni? Pentru a putea fi 
smerit, zi ceea ce urmează: „în Domnul se va lăuda sufletul 
meu; să-L audă cei blânzi, şi cu mine să împartă bucuria mea” 
(v. 2). Nu e blând acela care nu vrea să fie lăudat în Domnul, 
ci e încăpăţânat, arogant, mândru, orgolios.

Domnului îi trebuie un asin blând; fii tu asinul Domnului, 
adică fii blând. El va şedea pe tine, El vrea să te conducă; nu 
te teme să-ţi izbeşti piciorul, nici să cazi în adânc. Intr-adevăr, 
tu eşti neputincios, dar ia seama la Cel ce te conduce. Poţi fi 
tu mânzul, dar porţi pe Hristos. Căci pe mânzul asinei a intrat
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El în Ierusalim, iar acest animal era blând. Or, pe animalul 
acesta îl cântau ei atunci? Lui i se cânta: „Osana, Fiul lui David, 
bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului” (Mt 21, 
9)? Mânzul îl ducea, dar Hristos îl conducea, Lui i se adresau 
aclamaţiile celor ce se aflau înaintea Lui şi care II urmau. 
Animalul acesta poate spunea: „în Domnul se va lăuda sufletul 
meu; să audă cei blânzi şi să se veselească.” Nu, fraţilor, 
niciodată mânzul acesta nu a vorbit aşa, ci sunt cuvintele popo
rului pe care el îl simbolizează, dacă poporul acesta vrea să 
poarte pe Domnul. Se va necăj i oare acest popor să fie com
parat mânzului ce este animal de călătorie al Domnului Iisus? 
Iar nişte oameni plini de mândrie şi de orgoliu, ajung să zică: 
uite că face din noi mânji. Ei bine, să devină mânzul Domnului 
cel care-mi va vorbi aşa, dar să nu fie nici cal, nici catâr care nu 
au pricepere. Cunoaşteţi psalmul care zice: „Nu vă asemănaţi 
nici calului, nici catârului fără pricepere” (Ps 3 i-, 9).

Calul şi catârul îşi înalţă câteodată capetele lor, şi întru 
neascultarea lor dărâmă pe călăreţ. Se supun cu frâu şi cu 
zăbală, cu biciul, până ce se-mblânzesc şi poartă pe stăpânul 
lor; dar tu, chiar înainte să-ţi fie gura strivită de zăbală, fii 
blând şi poartă pe Dumnezeul tău; nu căuta lauda pentru tine 
însuţi, caut-o pentru Acela pe care-L porţi, şi cântă atunci: 
„Înaintea Domnului se va lăuda sufletul meu; să audă cei blânzi 
şi să se veselească”; deoarece, dacă nu-L aude un om blând 
şi smerit, departe de a se bucura, se necăjeşte: şi ei sunt aceia 
care ne reproşează că îi comparăm cu mânjii. Iar cei blânzi cu 
inima, II pot asculta pe El şi pot deveni ceea ce ascultă.

6. Să vedem urmarea: „Lăudaţi pe Domnul împreună cu 
mine” (v. 3). Cine este cel ce ne cheamă să binecuvântăm pe 
Domnul împreună cu el? Oricine, fraţilor, aparţine trupului lui 
Iisus Hristos nu trebuie să aibă mai mare grijă decât să ne
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facă să binecuvântăm pe Domnul împreună cu el. Oricare ar 
fi acest om, 11 iubeşte pe Domnul. Şi un mod de a-I mărturisi 
dragostea este de a nu purta pizmă celor ce-L iubesc împreună 
cu el. Cel ce iubeşte cu o dragoste trupească, resimte cu 
necesitate în dragostea aceasta otrava cea amară a geloziei; 
şi dacă ţine să vadă într-o goliciune hidoasă făptura spre care 
stăruie cu o dragoste ucigătoare, ar vrea oare ca un altul să o 
vadă şi el în acest fel? Cu siguranţă ar fi rănit de invidie 
împotriva celui ce ar vedea-o şi el. Pentru o femeie, paza 
castităţii înseamnă a nu fi văzută decât de cel ce are dreptul să 
o vadă, dar de nici un altul, sau chiar nici de acela. Nu în acest 
fel este cu înţelepciunea divină: o vedem faţă către faţă, o 
vedem cu toţii, şi fără invidie. Se arată tuturor, şi pentru toţi 
rămâne totdeauna curată şi mereu pură. Cei ce o văd se 
schimbă întru ea, iar ea niciodată nu se schimbă întru ei. Ea 
este adevărul, ea este Dumnezeu. Or, aţi auzit voi vreodată 
zicându-se, fraţilor, că Dumnezeu suferă schimbare? Adevărul 
se ridică deasupra toturor, e Cuvântul lui Dumnezeu, 
înţelepciunea lui Dumnezeu prin care toate au fost făcute; ale 
ei sunt inimile îndrăgostite de ea. Ce zice însă acela care o 
iubeşte cu bucurie? „Binecuvântaţi pe Domnul împreună cu 
mine.” Să nu fiu eu singurul care să binecuvintez pe Dumnezeu, 
singurul care să-L iubesc, care să-L îmbrăţişez pe El; iar de 
voiesc să-L îmbrăţişez, să nu mă tem că un altul nu găseşte 
unde să-şi pună mâna lui. Atât de întinsă este măreţia acestei 
înţelepciuni, că toate sufletele pot să se alipească ei şi să se 
bucure de ea.

Ce voi mai spune, fraţilor? Ruşine celor ce L-ar iubi pe 
Dumnezeu în modul de a pizmui pe ceilalţi! Oameni i cei fără 
moravuri se aprind pentru un comediant de circ, şi oricine 
iubeşte un comediant sau un vânător ar vrea ca fiecare să-l
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iubească împreună cu el; face presiuni, cheamă: iubiţi împreună 
cu mine pe comediant, iubiţi cu mine cutare sau cutare 
netrebnicie. Strigă în mijlocul poporului, vrea să împărţim cu 
el dragostea lui de ruşine; iar un creştin n-ar striga el în Bisercă 
să ne cheme să iubim împreună cu el dumnezeiescul Adevăr? 
încurajaţi deci între voi dragostea, fraţii mei, şi strigaţi fiecăruia 
dintre voi: „Binecuvântaţi pe Domnul împreună cu mine”. Fiţi 
toţi în întrecerea aceasta, altfel la ce foloseşte să cântăm psalmi 
şi să vi-i explic? Dacă iubiţi pe Dumnezeu, atrageţi spre dra
gostea de Dumnezeu pe toţi cei care vă sunt vouă alături, pe 
toţi care stau împreună cu voi; dacă iubiţi Trupul lui Iisus Hristos, 
sau unitatea Bisericii, chemaţi-i să se bucure de Dumnezeu şi 
cu veselie spuneţi: „Binecuvântaţi pe Domnul împreună cu 
mine”.

7. „Şi să lăudăm împreună sfinţenia numelui Său” (v. 3). 
Ce înseamnă: „Să lăudăm împreună”? Să lăudăm în armonie 
obştească, aşa cum citim în multe exemplare. „Binecuvântaţi 
pe Domnul împreună cu mine, să cântăm laolaltă sfinţenia 
numelui Său.” Dar a spune „împreună”, sau a spune „în armonie 
obsteaşcă”, are mereu acelaţi sens. Atrageţi cu voi deci în 
iubirea aceasta pe toţi pe care veţi putea; îndemnaţi-i, luaţi-i 
cu voi, rugaţi-i, învăţaţi-i, arătaţi-le motivul, cu blândeţe şi 
bunătate, aduceţi-i spre iubire, pentru ca toţi, dacă 
binecuvintează pe Domnul, să-Lbinecuvinteze laolaltă.

Oamenii lui Donat cred că binecuvintează pe Domnul; 
dar ce le-a făcut restul lumii? Să le spunem deci, fraţilor: 
„Binecuvântaţi pe Domnul împreună cu noi, cântaţi laudele 
Lui în armonie obştească”. De ce să vă separaţi ca să bine
cuvântaţi pe Domnul? El este singurul Dumnezeu, de ce vreţi 
să-I faceţi Lui două popoare? De ce să dezbinaţi trupul lui 
Hristos? Ştim toţi că El a fost agăţat pe cruce atunci când
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bătea din tobă şi că pe cruce şi-a dat duhul; iar când au venit 
cei ce L-au răstignit, au găsit că El era deja mort, iar ei nu i-au 
zdrobit fluierele picioarelor; le-au zdrobit însă tâlharilor care 
încă mai trăiau pe cruce2, ca să grăbească moartea lor prin 
această nouă durere şi să-i coboare de pe cruce, cum era 
rânduiala pentru cei răstigniţi. Chinuitorul a venit deci şi a aflat 
că Domnul şi-a dat duhul în pace, după propriul Său cuvânt: 
„Putere am să-Mi dau viaţa” (In 10,18). Pentru cine deci şi-a 
dat El viaţa? Pentru tot poporul, pentru trapul Său întreg, lată 
astfel un călău, care nu zdrobeşte fluierele picioarelor lui Iisus; 
ci vine Donat şi face ruptură în Biserica lui Hristos. Pe cruce, 
în mâinile călăilor, trupul lui Hristos rămâne în întregimea lui, 
iar trupul Bisericii nu rămâne în integritatea sa în mâinile 
creştinilor.

Să facem deci să se audă strigătele noastre, fraţilor, precum 
şi suspinele adânci de care vom fi în stare, şi să zicem: 
„Binecuvântaţi pe Domnul împreună cu mine, şi să cântăm 
laolaltă numele Lui cel sfânt". Asta le strigă lor Biserica: e 
glasul Bisericii chemând în acest fel pe dizidenţi. De unde 
dezbinarea lor? Din mândrie. Dar Iisus Hristos ne învaţă 
smerenia prin instituirea Trupului şi a Sângelui Său: acesta este, 
cum am spus sfinţiilor voastre, subiectul pe care îl tratează 
psalmul, în care e vorba de Trupul şi Sângele lui Hristos şi în 
care ni se arată desăvârşita smerenie la care a binevoit a se 
pogorî Hristos pentru noi.

8. „Căutat-am pe Domnul, şi El m-a auzit” (v. 4). Unde l-a 
auzit? In cele dinlăuntru. Unde-şi dăruieşte El harul Său? In 
cele dinlăuntru. Acolo te rogi, acolo eşti ascultat, acolo câştigi 
fericirea. Te-ai rugat, ai fost ascultat, eşti fericit; iar cel de 
lângă tine nu ştie nimic. Totul s-a făcut în taină, după cuvântul

! In 19,32-33
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Domnului din Evanghelie: „Intră în cămara ta, închide uşa, 
roagă-te în taină, iar Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti 
ţie” (Mt 6,6). Dar a intra în cămara ta înseamnă a intra în 
inima ta. Fericiţi cei ce intră cu veselie în inima lor şi care nu 
găsesc nimic rău în ea.

Să ia aminte bine sfinţiile voastre la acestea: vedeţi că cei 
care au o soţie răutăcioasă nu se întorc decât cu părere de 
rău la casele lor, ci se duc în pieţele publice ca să discute, şi se 
întristează când a venit vremea să se întoarcă la casele lor; 
căci nu se pot întoarce acasă decât pentru a găsi necazul, 
murmurele, amărăciunea şi tulburarea; pentru că nu poate fi 
casa rânduită cu bine când nu este pace între soţ şi soţie, şi 
când e mai bine să se plimbe pe afară. Dacă deci este trist 
întorcându-se acasă să se teamă mereu din partea alor săi de 
necaz şi de tulburare, cu cât mai mult încă sunt nefericiţi aceia 
care nu îndrăznesc să intre în conştiinţa lor, de frică să nu 
găsească acolo tulburarea şi remuşcările păcatului!

Curăţiţi deci inimile voastre, ca să puteţi intra în ele cu 
bucurie. „Fericiţi cei cu inima curată, că aceia vor vedea pe 
Dumnezeu”(Mt 5,8). Alungaţi din ele spurcăciuni le poftelor 
rele, izgoniţi pata zgârceniei, infecţia practicilor superstiţioase. 
Izgoniţi necinstirea celor sfinte şi cugetele ruşinoase; scoateţi 
afară ura, nu zic împotriva prietenilor voştri, ci a vrăjmaşilor 
voştri; alungaţi toate acestea, şi atunci veţi putea intra în inimile 
voastre şi să găsiţi veselie. Atunci când veţi începe să gustaţi 
bucuria aceasta, veţi afla în curăţia inimii obună mireasmă şi 
chemarea spre rugăciune; aşa cum, ajungând într-un loc unde 
stăpâneşte tăcerea, unde totul este calm şi inspiră curăţia, 
imediat spuneţi: să ne rugăm aici; sobrietatea locului vă face 
să credeţi că aici va asculta Dumnezeu rugăciunile voastre.

Dacă deci curăţenia unui loc văzut are pentru voi atâta



atracţie, cum de nu sunteţi oare revoltaţi împotriva necurâţici 
inimii voastre? Intraţi deci înlăuntrul ei, curăţiţi-o cu totul, ridicaţi 
ochii voştri spre Dumnezeu, şi curând vă va auzi. Strigă deci, 
frate, şi spune în inima ta: „Căiitat-am pe Domnul, şi m-a auzit, 
şi din toate necazurile mele m-a izbăvit pe mine”. De ce? Odată 
ce vei fi curăţit şi conştiinţa ta va începe să se îmbunătăţească 
aici pe pământ, îţi vor rămâne necazurile, căci totdeauna va fi 
o neputinţă în tine, până ce moartea va fi înghiţită de biruinţa 
Lui, iar tmpul acesta muritor, îmbrăcat în nemurire’: trebuie 
deci să fii pedepsit în viaţa aceasta, trebuie permanent să ai 
ispite de învins. Dar într-o zi Dumnezeu va curăţi totul şi te va 
izbăvi de necazurile tale. Caută-L numai!

9. „Căutat-am pe Domnul şi m-a auziL”Aceia deci, care 
nu sunt ascultaţi, n-au căutat pe Domnul. Să aibă răbdare 
sfinţiile voastre să mă asculte. Profetul nu zice: căutat-am la 
Domnul aur şi m-a auzit; căutat-am o bătrâneţe lungă la 
Domnul şi m-a auzit; căutat-am cutare sau cutare lucru la 
Domnul, iar Ei m-a auzit. Altceva este să cauţi un lucru la 
Domnul, şi altceva să cauţi pe Domnul însuşi, „căutat-am pe 
Domnul, spune el, şi m-a auzit.” Atunci însă când spui în 
rugăciunile tale lui Dumnezeu: trimite moarte aceluia, care e 
duşmanul meu; nu asta înseamnă să cauţi pe Domnul, înseamnă 
să stai la judecată cu vrăjmaşul tău şi să faci din Dumnezeu 
călău la ordinele tale. Ce ştii tu, dacă omul pentru care tu ceri 
moartea nu este cumva mai bun decât tine şi chiar prin aceasta 
el o cere pe a ta? Nu te duce deci să ceri lui Dumnezeu 
nimic care să nu fie Dumnezeu, ci caută pe Dumnezeu Însuşi, 
iar El te va auzi şi tu vei vorbi, şi El îţi va zice: „Iată-Mă” (Is 65, 
24). Ce înseamnă: iată-Mă? Iată că sunt prezent, ce voieşti? 
Care este cererea ta? Orice ţi-aş putea da este mai puţin decât
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Mine; dar ia-Mă pe Mine, bueură-te de Mine, îmbrăţişează-Mă 
cu dragostea ta, nu poţi încă cu tot ceea ce eşti tu; măcar 
atinge-Mă cu credinţa, şi te vei al ipi Mie, spune Domnul, iar 
Eu te voi despovăra de toate celelalte greutăţi ale tale; ca tu 
să fii cu totul unit Mie, atunci când ceea ce este muritor în tine 
va fi devenit nemuritor4; ca tu să fii asemenea îngerilor Mei5 şi 
mereu să vezi faţa Mea, şi să fii întru veselie şi nimic să nu fure 
bucuria ta6; că ai căutat pe Domnul, iar El te-a auzit şi te-a 
izbăvit de toate necazurile tale.

10. Am spus mai înainte care este acela care ne cheamă, 
îndrăgostitul care nu vrea să îmbrăţişeze singur ţinta iubirii sale 
şi care spune: „Apropiaţi-vă de El şi vă veţi lumina” (v. 5). 
Spune ce a încercat el însuşi. Ce spune omul duhovnicesc 
care aparţine trupului lui Iisus Hristos, sau mai curând Domnul 
nostru Iisus Hristos întru umanitatea Sa, capul ce cheamă 
celelalte mădulare?,Apropiaţi-vă de El şi vă veţi lumina.” 
Sau, mai degrabă, este un creştin care trăieşte în duh acela 
care ne cheamă să ne apropiem de Iisus Hristos, Domnul 
nostru. Să ne apropiem de El, ca să fim luminaţi, iar nu ca 
iudeii, să fie aruncaţi în întuneric. Ei s-au apropiat de El ca să-L 
răstignească, noi însă, să ne apropiem de El, pentru a primi 
Trupul şi Sângele Lui. Cel răstignit i-a acoperit de întuneric; 
iar noi, mâncând Trupul şi bând Sângele Celui răstinit, să ne 
luminăm., Apropiaţi-vă de El şi vă veţi lumina.” Păgânilor se 
adresează aceste cuvinte. Hristos era pe cruce în mijlocul 
iudeilor, care-L vedeau şi îl tratau cu cruzime; păgânii nu erau 
acolo, şi iată că cei ce erau întru întuneric s-au apropiat, iar 
cei ce nu vedeau au fost umpluţi de lumină. Cum se apropie
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păgânii? Urmându-1 credinţa, revărsându-I Lui dorinţele 
inimilor lor, urmându-Ldin dragoste.

Picioarele tale sunt dragostea ta. Mergi pe amândouă 
picioarele, nu fii ciung. Care sunt cele două picioare? Cele 
două porunci ale iubirii de Dumnezeu şi de aproapele. Aleargă 
pe aceste două picioare la Domnezeu, apropie-te de El, căci 
El însuşi te cheamă sâ alergi; şi nu îţi dă lumina Lui, decât 
pentru a-ţi da mijlocul de a-L urma într-un mod minunat şi 
dumnezeiesc! „Căci feţele voastre nu se vor ruşina. Apropiaţi-vă 
de El, spune profetul, şi vă veţi lumina; iar feţele voastre nu se 
vor ruşina” (v. 5). Nu se vor ruşina decât numai feţele celor 
mândri. De ce? Pentru că vor să fie lăudaţi şi se ruşinează când 
trebuie să înghită vreo ocară, să îndure vreo umilinţă, o neplăcere 
a lumii, sau un necaz. Dar voi nu vă temeţi, apropiaţi-vă de El şi 
nu vă veţi ruşina. Să vă facă rău vreun viăjmaş, să pară a avea 
superioritate înaintea voastră, în ochii oamenilor; şi totuşi, voi îi 
sunteţi superior înaintea lui Dumnezeu. L-am ocărât, l-am legat, 
l-am omorât. Ce superioritate nu-şi dau cei ce vorbesc în 
acest fel! Cât de superiori nu se credeau iudeii, atunci când 
biciuiau pe Domnul, când îi scuipau în faţă, când loveau cu 
trestie capul Lui, când îl îmbrăcau în râs cu porfiră! Cât de 
puternici se credeau! Părea neputincios, dimpotrivă. Cel ce 
se izbea de pragul uşii7, nu se ruşina. El era Lumina cea 
adevărată, care luminează pe tot omul ce vine în lume*. Cum 
pentru Lumina aceasta nu există umbră, aşa şi cei pe care Ea 
îi luminează nu vor fi ruşinaţi. „Apropiaţi-văde El şi vă veţi 
lumina, iar feţele voastre să nu se ruşineze.”

11. Dar, va spune cineva, cum să mă apropii de 
Dumnezeu? Atâtea răutăţi, atâtea greşeli apasă peste mine,

71 Regi 21,13
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atâtea păcate ruşinează conştiinţa mea, cum voi cuteza oare 
să mă apropii de Dumnezeu? Cum? Smerindu-te prin pocăinţă. 
Dar, spui, mi-e ruşine să fac pocăinţă. Apropie-te deci de 
Domnul şi vei fi luminat, şi nu se va ruşina faţa ta. Dacă frica 
de ruşine te întoarce de la pocăinţă, iar pocăinţa te apropie 
de Dumnezeu nu vezi oare că porţi pe chipul tău chinul 
păcatului tău, de vreme ce faţa ta s-a ruşinat, mai ales pentru 
că nu se apropie de Dumnezeu şi că nu se apropie de Dumne
zeu pentru că nu vrea să facă pocăinţă? Acest lucru ne spune 
profetul: „Săracul a strigat şi Domnul l-a auzit pe el” (v. 6). El 
te învaţă modul de a fi ascultat. Pentru că tu eşti bogat, 
Dumnezeu nu te ascultă. Poate ai strigat fără să fii auzit, ascultă 
de ce. „Săracul acesta a strigat, şi Domnul l-a auzit pe el.” Fii 
deci sărac ca să strigi, şi Domnul te va auzi. Cum să strig întru 
sărăcia mea, ai să spui? Nu te mândri cu puterile tale, oricare 
ar fi bogăţii le tale; înţelege în sfârşit că te afli în nevoie, şi că 
nevoia aceasta trebuie să ţină atâta vreme cât nu-L vei avea 
pe Acela ce trebuie să te-mbogăţească. Cum l-a auzit 
Domnul? „Izbăvindu-1, spune profetul, de toate necazurile lui." 
Cum I-a mântuit de toate necazurile lui? „îngerul Domnului va 
fi împrejurul celor ce se tem de El şi-i va izbăvi pe ei” (v. 7). 
Acestea sunt scrise, fraţilor, iar nu aşa cum au unele exemplare 
puţin exacte: „Va pune Domnul pe îngerul Său împrejurul celor 
ce se tem de El”; ci: „Poposi-va îngerul Domnului împrejurul 
celor ce se tem de El şi-i va izbăvi”. Care este acela pe care 
îl numeşte înger al Domnului şi care trebuie să stea împrejurul 
celor ce se tem de El pentru a-i izbăvi pe ei? Iisus Hristos 
Domnul nostru este numit în profeţii îngerii! sfatului celui mare, 
Vestitoiul sfatului celui mare, aşa îl numesc profeţii9. îngerul
9 Isaia 9 ,6  după Septuagintă



sfatului celui mare deci, sau Vestitorul, va sta împrejurul celor 
ce se tem de El, ca să-i izbăvească. Să nu vă fie frică să 
scăpaţi la ocrotirea lui; oriunde vă veţi teme de Domnul, îngerul 
acesta vă va descoperi şi va sta împrejurul vostru pentru a vă 
izbăvi.

12. Iată că acum profetul vorbeşte cu claritate despre 
taina în care El se purta pe mâinile Sale. „Gustaţi şi vedeţi cât 
de dulce e Domnul” (v. 8). Psalmul nu începe prin a se lămuri, 
ci prin a-ţi arăta nebunia şi furia cea liniştită, nebunia cea 
înţeleaptă, cumpătata beţie a lui David, care arăta simbol ic un 
nu ştiu ce mister, atunci când, în persoana lui Achiş, iudeii I-au 
spus Lui: „Cum se poate aceasta?” (IRegi 21,11) Aminteşte-ţi 
că Domnul spunea: „Cel ce nu mănâncă tmpul Meu şi nu bea 
sângele Meu nu va avea viaţă întru sine” (In 6,54). Iar cei ce 
erau ai împărăţiei lui Achiş, sau ai greşelii şi neştiinţei, ce au 
răspuns? „Cum poate El să ne dea să mâncăm tmpul Lui?” 
(In 6,53) Dacă nu-L ştii, gustă, şi vezi cât de dulce e Domnul: 
dacă nu-L înţelegi, eşti regele Achiş. David se va schimba la 
faţă şi te va lăsa, se va retrage de la tine pentru a se duce.

13. „Fericit bărbatul care nădăjduieşte în El!” (v. 8) Este 
oare nevoie să lămuresc mult fraza aceasta? Oricine nu 
nădăjduieşe în Domnul, este în nevoie. Şi cine nu nădăjduieşte 
în Domnul? Cel ce nădăjduieşete în sine însuşi. Adesea chiar, 
ceea ce este cel mai rău, fraţilor, nu uitaţi, oamenii nu vor să 
nădăjduiască în ei înşişi, ci în ceilalţi oameni. Cât va trăi Gaius 
Seius, îşi spun ei, nu mi se poate face nimic. Adesea vorbim în 
acest fel despre un om mort deja. Se spune în cetatea aceasta: 
Câtă vreme va trăi omul acesta, n-am să mă tem de nimic, şi 
adesea omul acesta este mort într-o altă cetate. Cu toate 
acestea nimic nu este mai obişnuit ca acest cuvânt, iar oamenii 
nu zic: în Dumnezeu eu cred, care nu-ţi va îngădui să-mi faci



rău. Nu zic: în Dumnezeu mfi încred, că dacă El î|i dă vreo 
putere asupra mea, nu-ţi va da şi asupra sufletului meu. Dar 
atunci când zic: mă jur pe mântuirea acestui om, mai întâi, ei 
nu vor adevărata mântuire, şi mai mult fac rău celorprin carc 
speră izbăvirea pentru ei înşişi.

14. „Temeţi-vă de Domnul toţi sfinţii Lui, că dc nimic n-au 
lipsă cei ce se tem dc El” (v. 9). Frica de a nu îndura lipsa, iată 
ce întoarce pe mulţi de la frica de Dumnezeu. Li se spune: 
nu păcăliţi pc nimeni; iar ei răspund: cum voi trăi? Nu-mi pot 
exersa profesia mea fără minciună; în negoţ, trebuie să păcălcsc 
puţin. Dar Dumnezeu pedepseşte viclcşugul: teme-te deci de 
Domnul. Dar dacă mă tem de Domnul nu voi putea trăi. 
„Temeţi-vă de Domnul toţi sfinţii Lui, că de nimic n-au lipsă 
cei cc se tem de El.” El făgăduieşte bogăţie celui ce se teme 
dc El şi carc nu ezită să-L slujească, de frica de a nu fi lipsit dc 
cele de prisos.

Şi ce! Dom nul care  îţi d ă  când  tu  îl nesocoteşti, te va 
lăsa oa re  când  le tem i de E l? Fii deci înţelept şi nu zice: 
cutare e bogat iar eu sunt sărac; mă tem de Domnul, iar el nu 
se teme, căte bunătăţi n-a strâns el, pe când frica mea m-a 
lăsat în sărăcie! Ascultă bine ce urmează: „Bogaţii au încercat 
sărăcia şi foamea, iar cei ce-L caută pe Domnul, din belşug 
vor avea toate bunătăţile” (v. 10). îţi par înşelătoare accste 
cuvinte luându-le după literă; căci vezi mulţi bogaţi necre
dincioşi murind în mijlocul bogăţiilor lor şi neîncercând în viaţa 
lor sărăcia; îi vezi îmbătrânind şi ajungând la sfârşitul vieţii, 
între bogăţiile lor cele mari; li sc fac înmormântări cu mult fast; 
în mijlocul lacrimilor familiei sunt duşi la un mormânt bogat, 
cei ce au murit în pat dc fildeş; iar tu, care ştii poate nelegiuirile 
şi crimele unui astfel de om, spui în sufletul tău: ştiu ce a făcut 
el; şi totuşi a îmbătrânit şi a murit pe patul jui, ai săi îl duc la



mormânt şi i se face o atât de mare înmormântare iar cu ştiu 
ce a făcut,- şi Scriptura îmi spune, mă înşeală, când ascult şi 
când cânt: „Bogaţii au încercat sărăcia şi foamea." Când a 
fost omul acesta sărac şi în nevoie? „Iar cei cc-L caută pe 
Domnul, din belşug vor avea toate bunătăţile." în fiecare 
dimineaţă mă duc la biserică, în fiecare zi îmi plec genunchii 
mei, în fiecare zi caut pe Domnul, şi cu toate acestea nu am 
nici o bogă(ie: cutare pu(in s-a îngrijit de Domnul şi a murit în 
mare bogăţie.

Aici e nodul scandalului care sufocă pe cel ce cugetă astfel. 
Caută pe pământ hrană stricăcioasă şi nu caută în cer adevărata 
răsplătire; îşi pleacă capul în cursa diavolului, care-i strânge 
grumazul, îl împinge la rău, şi îl face să urmeze pe cel bogat pe 
care-1 vede murind între atâtea bogăţii.

15. Departe de tine să asculţi în acest fel cuvintele acestea. 
Cum să le ascult? Despre bunătăţile cele duhovniceşti. Unde 
sunt ele? Inima le vede, iar nu ochii. Dar nu văd aceste bunătăţi. 
Oricine le iubeşte, le vede. Nu văd eu dreptatea? Nu c aur, nu 
e argint. Dacă era aur, ai fi văzut-o; dar pentru că este credinţă, 
nu o vezi, Şi dacă nu vezi credinţa, de ce iubeşti atunci un rob 
credincios? întreabă i nima ta şi vezi care este robul pe care-l 
iubeşti. Ai poate un servitor cu o înfăţişare frumoasă, de o statură 
înaltă, cu haine elegante, dar este şiret, rău şi viclean; ai pe un 
altul, care este poate mic de statură, neplăcut la vedere şi cu 
tenul negricios, dar credincios, econom şi cumpătat; bagă bine 
de seamă, te rog, la cel pc care îl preferi. Ochii trupului tău vor 
prefera pe slujitorul cel viclean, dar bine făcut; ochii inimii însă, 
pe slujitorul credincios, dar dizgraţios. Vezi ce vrei să-ţi dea 
altul, adică bună credinţă, iar tu să-i întorci lui. De ce simţi 
afecţiune pentru acela care se arată credincios şi ai laude pentru 
calităţile pe care le vezi numai cu ochii inimii?



Vei fi oare sărac, atunci când vei fi îndestulat de bogăţiile 
cele spirituale? Era oaie pentru omul acesta o mare bogăţie, 
un pat de fildeş? Iară tu te crezi sărac, când patul inimii tale 
adună ca pe nişte perle virtutea dreptăţii, a adevărului, a 
dragostei, credinţei, a răbdării, a blândeţii! Ia seama Ia bogăţiile 
tale, dacă ai aceste virtuţi, şi le compară marilor bunătăţi de 
bogăţie. Dar acesta, în negoţul lui, află perle de mare preţ şi le 
cumpără; dacă putea credinţa să se vândă, cu ce preţ n-ai 
cumpăra-o oare? Şi cu toate acestea Dumnezeu a voit să ţi-o 
dăruiască gratuit, iar tu nu-I mulţumeşti. Bogaţii sunt deci în 
lipsă, sunt în sărăcie; şi ce este încă şi mai rău, nu au o bucată 
de pâine. Nu vreau să spun că nu au nici aur, nici argint, deşi 
adesea acestea le lipsesc. Câte nu avea celălalt? Şi a fost el 
oare îndestulat? A murit cel sărac, pentru că voia să strângă 
încă mai mult decât avea. Ei însă nu au o bucată de pâine. 
Cum nu au pâine? Dacă nu cunoşti pâinea cea adevărată, 
însăşi Pâinea îţi spune: „Eu sunt pâi nea cea vie, coborâtă din 
cer” (In 6, 41); şi iarăşi: „Fericiţi cei ce flămânzesc şi 
însetoşează de dreptate, că aceia se vor sătura” (Mt S, 6). 
Da, de bunătăţile despre care am vorbit.

16. „Veniţi, fiilor, ascultaţi-mă, frica Domnului vă voi învăţa 
pe voi” (v. 11). Credeţi, fraţilor, că eu vă vorbesc; să credeţi 
că David vă vorbeşte în acest fel, credeţi că vă vorbeşte Apos
tolul, sau mai degrabă Iisus Hristos este Acela care vă zice: 
„Veniţi, fiilor, ascultaţi-Mă”. Să-L ascultăm deci cu toţii, 
ascultaţi-L pe EI prin gura mea: vrea să ne înveţe întru smerenia 
Lui, Nebunul acesta divin, care bătea din tobă, vrea să ne 
înveţe pe noi. Şi ce spune? „Veniţi fiilor, aspultaţi-Mă, frica lui 
Dumnezeu vă voi învăţa pe voi.” Să ne înveţe, să plecăm 
urechile noastre, să deschidem mai curând inimile noastre. 
Nu urechile trupului să ni le deschidem, ca să închidem inimile



noastre, ci, aşa cum spune Evanghelia: „Cine are urechi de 
auzit, să audă” (Mt 11,15). Cine ar refuza să asculte pe Hristos 
care ne învaţă prin profetul Său?

17. „Care este omul care doreşte viata, care suspină după 
zile fericite?” (v. 12) Iată ce întreabă el. Nu răspunde oare 
fiecare dintre voi: eu sunt? Este vreunul dintre voi care să nu-şi 
dorească viaţă, adică să nu vrea să trăiască şi să nu suspine 
după zile fericite? Nu asta spuneţi voi în toate zilele în şoptirile 
voastre: cât va mai ţine mizeria asta? Fiecare zi merge din rău 
în mai rău. Părinţii noştri aveau zile mai frumoase, mai fericite. 
De puteai întreba pe părinţii tăi, i-ai auzi plângându-se şi ei de 
vremurile lor, ţi-ar spune întru suspinele lor fericiţi erau părinţii 
noştri, pe noi uită-ne în mizerie, avem zile rele; stăpânirea unuia 
era de plâns, am crezut că la moartea lui vom avea puţină 
linişte, iar noi suntem încă şi mai rău.

O, Dumnezeule, fă să strălucească pentru noi zile fericite! 
„Care este omul care doreşte viaţă şi care suspină după zile 
fericite?” Să nu caute fericirea aici pe pământ. E bine ce caută, 
dar nu caută unde este. De cauţi un om într-o ţară pe care el 
nu o locuieşte, ţi se va spune: cauţi un om de bine, cauţi un om 
mare, caută-1, dar nu aici, în deşert îl vei căuta în ţinuturile 
acestea, nu-1 vei găsi niciodată. Cauţi zile fericite, le căutăm 
împreună, dar nu aici jos. Şi, cu toate acestea, părinţii noştri 
le aveau. Vă înşelaţi, toţi au suferit în viaţa aceasta. Citiţi 
Scripturile; le-a scris Dumnezeu ca să fie pentru noi un sprijin. 
In vremea lui Itie, era mare foamete, iar părinţii noştri sufereau 
crunt de foame. Capete de măgar mort se vindeau la preţ de 
aur, îşi omorau proprii copii ca să-i mănânce; două femei au 
căzut împreună de acord să omoare pe fiii lor şi să-i mănânce: 
una şi-a ucis fiul şi l-au mâncat amândouă; cealaltă apoi n-a 
mai vrut să-şi omoare fiul, iar cea dintâi care l-a omorât pe al



său, o cerea totuşi; procesul acesta a fost dus înaintea regelui, 
au apărut înaintea lui, pledând moartea fiilor lor.10

Să depărteze Dumnezeu de la noi ceea ce citim în aceste 
fapte oribile. Dar în lume vor fi mereu clipe nefericite, iar toate 
zilele fericite în Dumnezeu vor fi. Avraam a avut zile fericite, 
darînlăuntrul inimii lui. A avut zile rele, când foamea l-a silit 
să-şi schmbe (ara pentru a căuta din ce să trăiască11. Toţi au 
căutat ca şi el; avea oare Pavel zile fericite, el care suferea 
„foamea, setea, frigul, goliciunea” (Π Cor 11,27)? Să se supere 
robii: însuşi Domnul nu a avut zile fericite în lumea aceasta, El 
care a trebuit să treacă prin ocări, prin jigniri, cruce şi prin 
atâtea alte răutăţi.

18. Să nu murmure creştinul, să ia seama la Cel pe ale 
cărui urme păşeşte. Dar dacă vrea zile fericite, să asculte pe 
dumnezeiescul învăţător care-i zice: „Veniţi, fiilor, ascultaţi-Mă, 
frica lui Dumnezeu vă voi învăţa pe voi” . Ce-ţi doreşti tu, 
creştine? Viaţă şi zile fericite. Ascultă şi lucrează: „Fereşte 
limba ta de la rău” (v. 12). Da, asta fa. Nu vreau, spune omul 
din adâncul mizeriei lui, nu vreau să pun oprelişte răului pentru 
limba mea şi totuşi vreau viaţă şi zile fericite. Dacă-ţi zicea un 
om de rău: îţi prădez via, şi mai vreau şi răsplată; m-ai adus în 
via ta s-o tai, s-o curăţ, eu tai toţi pomii fiucti&ri, tai ramurile 
puternice, ca tu să nu poţi culege nimic, şi când voi fi făcut 
acestea, ai să-mi plăteşti munca. N-ai să spui oare că omul 
acesta e nebun? Nu l-ai alunga de la tine înainte să ia toporul 
în mână? Aceştia sunt oamenii care vor să facă răul, să 
ocărască, să blesteme pe Dumnezeu, să murmure, să se dedea 
minciunii, necumpătării, criticilor, desfrânării, să folosească 
amulete, să meargă la vrăjitori şi să aibă zile fericite. I se spune:

10IV Regi 6,26-30
"Fc 12, lOşi26,1



nu [toţi, săvârşind răul, să ceri răsplata binelui. Dacă tu eşti 
nedrept, Domnul va fi şi El? Ce voi face deci? Iar tu ce vrei? 
Vreau viaţă, vreau zile fericite; „Fereşte limba ta de la rău, şi 
buzele tale să nu grăiască vicleşug”; adică nimeni să nu sufere 
din vicleşugul tău, din minciunile tale.

19. Ce înseamnă însă: „întoarce-te de la rău” (v. 14)? 
Puţin înseamnă a nu face rău nimănui, a nu omorî pe nimeni, a 
nu săvârşi nici furt, nici răpire, nici desfrânare şi a nu aduce 
nici o mărturie mincinoasă. „întoarce-te de la rău”; dar 
degeaba te-ai întors de la acestea dacă zici: sunt în siguranţă, 
am făcut totul, viaţă voi avea, voi vedea zile fericite. Nu doar 
„întoarce-te de la rău”, ci „fă binele”. Puţin înseamnă să nu 
dezbraci pe nimeni, trebuie să îmbraci pe cel sărac. A nu 
dezbrăca înseamnă a evita răul; tu însă n-ai să faci binele decât 
cu condiţia de a primi pe cel străin în casa ta. Evită deci răul, 
ca să faci binele. „Caută pacea şi o urmează pe ea.” Nu-ţi 
spune: aici pe pământ vei avea pacea, ci: caut-o şi urmeaz-o 
pe ea. Unde să o cauţi? Unde s-a ascuns? Pacea noastră este 
Domnul cel înviat, care s-a înălţat la ceruri. „Caută deci pacea 
şi o urmează pe ea”: căci la înviere, ceea ce este în tine muritor 
va fi preschimbat şi vei îmbrăţişa pacea pe care nimic nu ţi-o 
va putea tulbura. Pacea va fi desăvârşită pentru tine, fiindcă 
tu nu vei mai suferi de foame. Pâinea este aici pacea; depăr
tează pâinea şi vezi ce luptă vei simţi în măruntaiele tale. Pentru 
ce au de suspinat aici cei drepţi, fraţilor? Să vă înveţe pe voi 
ca în viaţa aceasta să căutăm pacea, şi că numai la sfârşit o 
vom câştiga. Să încercăm însă să o avem în parte în viaţa 
aceasta, pentru a o avea întreagă în cealaltă. Ce vrea să zică, 
în parte? Să fim în bună înţelegere, să iubim pe aproapele 
nostru ca pe noi înşine. Să ai deci pentru fratele tău aceeaşi 
dragoste ca pentru tine însuţi, fii în pace cu el.

ALL



Este însă cu neputinţă să alungăm orice fel de neînţelegere, 
aşa cum vedem ridicându-se printre fraţii noştri, şi chiar printre 
sfinţi, cum s-au ridicat între Vamava şi Pavel1-, carc însă nu 
au mers pană la a stinge dragostea, până la a îngrădi 
înţelegerea. C i tu adesea eşti în dezacord cu tine însuti, şi 
totuşi nu te urăşti pe tine însuti. Oricine se pocăieştc e în 
dezacord cu sine însuşi, a păcătuit, intră întru sine, se ruşinează 
de a fi făcut aşa, de a fi greşit. Vezi cum se dojeneşte un drept 
şi îşi zice: ..Pentru ce tristeţea aceasta, suflete al meu, şi pentru 
ce mă necăjeşti? Nădăjduieşte în Domnul, că-L voi lăuda pc 
El” (Ps 62, 6). Dacă spune sufletului său: „De ce mă 
necăjeşti?”, înseamnă că îl necăjeşte. Voia să sufere poate 
pentru Hristos, iar sufletul i se necăjeşte. Iar el, carc ştia şi 
care zicea: „Pentru ce, suflete al meu, să te întristezi şi să mă 
necăjeşti?” nu era împăcat cu sine însuşi; dar era cu sufletul 
alipit lui Hristos, pentru ca sufletul lui să-L urmeze pe El şi să 
nu-1 mai necăjească. Căuta(i pacea deci, fraţii mei. „Vă vorbesc 
astfel, spune Domnul, ca voi în Mine să aveţi pacea; nu pe 
pământ vă făgăduiesc vouă pacea” ( In 16,33). Nu există în 
via(a aceasta nici pace adevărată, nici linişte. Ni se promite 
bucuria nemuriri şi însoţirea îngerilor. Dar oricine n-o va fi 
căutat în viaţa de acum, n-o va avea atunci când va veni.

20. „Ochii Domnului sunt peste cei drepţi" (v. 16). 
Izgoneşte deci toată frica şi te osteneşte; ochii Domnului sunt 
peste tine, „iar urechile Lui, atente la rugăciunile tale”. Ce-ţi 
doreşti mai mult? Dacă tatăl unei familii nu asculta într-o casă 
numeroasele şoapte ale unui sluj itor, acesta s-ar putea plânge 
şi spune: câte sunt chinurile noastre! Şi nimeni nu ne ascultă! 
Dar poţi tu spune, vorbind lui Dumnezeu: câte sunt chinuri le 
mele, şi nimeni nu mă ascultă? Dar, vei zice, dacă mă asculta.
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mă izbăvea de necazul meu: strig, şi totuşi sunt chinuit. Stai 
tare numai, în căile tale şi întm durerea ta. El te va asculta. El 
este tămăduitorul; şi rămâne în tine nu ştiu ce putreziciune, tu 
ţipi. El însă taie; şi mâna Lui nu se va opri până ce nu va face 
tăieturile pe care le ştie necesare. Aceasta este cruzimea unui 
doctor, de a auzi ţipetele unui bolnav, de a curăţa rana. 
putreziciunea. Cum îşi masează o mamă copii ei în baie? Nu 
ţipă oare copi ii în mâinile ei? Cu toate acestea ea este crudă, 
ca să nu înceteze şi să nu asculte lacrimile lor, îi iubeşte oare 
din tot sufletul ei? Şi totuşi copiii strigă, iar mamele nu îi cruţă. 
Aşa este şi cu Dumnezeu cel plin de iubire: şi dacă se pare că 
nu ne ascultă, aceasta pentru a ne tămădui şi pentru a ne izbăvi 
pe noi în veşnicie.

21. „Ochii Domnului sunt peste cei drepţi, şi urechile Lui 
atente la rugăciunea lor” (v. 14). Dar, va putea spune cel rău, 
ascund răul cu toată puterea mea, că nu sunt peste mine ochii 
Domnului: dacă Dumnezeu nu priveşte decât pe cei drepţi, pe 
mine nu mă vede; iar eu sunt neclătinat în toate faptele melc. 
Or, văzând Duhul Sfânt cugetele acestor oameni, imediat 
adaugă: „Ochii Domnului sunt peste cei drepţi şi urechile Lui 
atente la rugăciunea lor: iar privirea mâniei Sale spre cei ce 
fac răul, ca să şteargă de pe pământ pomenirea lor” (v. 15).

22. „Strigat-au drepţii şi Domnul i-a auzit pe ei şi din toate 
necazurile lor i-a izbăvit” (v. 16). Cei trei tineri din cuptor 
erau drepţi: au strigat către Domnul, şi la cântarea lor flăcările 
s-au prefăcut într-o dulce rouă. N-au putut flăcările să se 
apropie nici să ucidă pe cei trei tineri, drepţi şi nevinovaţi, şi 
Domnul i-a izbăvit pe ei din flăcări1’. Dar, va spune careva, 
cu adevărat, cei trei tineri au fost ascultaţi după cuvântul:
13 Dan 3,49



„Strigat-au drepţii şi Domnul i-a auzit pe ei şi din necazurile 
lor i-a izbăvit”; eu însă am strigat şi nu m-a izbăvit: deci ori eu 
nu sunt drept, ori nu fac ce porunceşte Dumnezeu; sau poate 
că Dumnezeu nu mă vede.

Fii fără frică şi fă ce porunceşte Dumnezeu; şi dacă nu te 
izbăveşte în mod trupesc, va izbăvi sufletul tău. Cel ce a izbăvit 
pe cei trei tineri din cuptor, nu a izbăvit pe Macabei? Dacă 
unii cântau în mijlocul flăcărilor, ceilalţi oare nu mureau în 
mijlocul flăcărilor?1,4 Dumnezeul celor trei tineri nu era şi 
Dumnezeul Macabeilor? I-a izbăvit pe unii fără a-i izbăvi pe 
ceilalţi; din contră, i-a izbăvit pe toţi; i-a izbăvit pe cei tcei 
tineri, ca să ruşineze pe oamenii trupeşti; n-a izbăvit în acelaşi 
fel pe Macabei, pentru ca prigonitorii lor să fie mai cu putere 
osândiţi, deoarece au crezut că pot oprima pe martirii lui 
Dumnezeu. L-a izbăvit pe Petru când l-a găsit îngerul pe 
Apostol în lanţuri şi i-a zis: „Scoală-te şi du-te”; şi atunci i-au 
fost dezlegate lanţurile, iar el a urmat pe îngerul care l-a 
izbăvit.13 A încetat cumva Petru de a mai fi drept, când nu l-a 
izbăvit Domnul de cruce? Dar nu l-a izbăvit oare atunci? Cu 
siguranţă l-a izbăvit. N-a trăit prea mult să devină nedrept? 
L-a izbăvit Dumnezeu în clipa aceea mai mult decât înainte, 
căci cu adevărat l-a scos din necazurile lui. După ce l-a izbăvit 
prima dată, cât nu a avut Apostolul de suferit apoi? In loc să-l 
facă Dumnezeu să treacă de cruce, l-a dus în locaşul unde nu 
trebuie să mai suferim.

23., Aproape este Domnul de cei umiliţi la inimă, şi trebuie 
să mântuiască pe cei cu sufletul smerit” (v. 17). Dumnezeu 
este înalt; creştinul să se coboare, să fie smerit de voieşte ca 
Dumnezeu să se apropie de el. Acestea sunt marile taine.
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fraţilor. Dumnezeu e deasupra tuturor, tu înalţă-te, nu-L vei 
atinge; smereşte-te iar El se va pogon până la tine. „Multe 
necazuri sunt pregătite drepţilor.” Nu cumva spune Dumnezeu: 
creştinii să fie drepţi, să asculte cuvântul Meu ca să nu aibă 
nici un necaz de îndurat? Nu acestea sunt făgăduinţele Lui; ci 
El zice: „Mari necazuri sunt pregătite drepţilor”. Dacă deci nu 
sunt drepţi, vor avea mai puţin de indurat, dar pentru că sunt 
drepţi, multe vor avea de suferit. Insă, după nişte suferinţe sau 
uşoare sau inexistente, vor ajunge nedrepţii la chinul cel veşnic, 
de care nu se vor izbăvi; pe când cei drepţi, după marile chinuri 
din această viaţă, vor ajunge la veşnica odihnă, unde nu vor mai 
avea nici un rău de suferit. „Multe necazuri sunt pregătite 
drepţilor, Domnul însă îi va izbăvi pe ei din toate relele” (v. 18).

24. „El păzeşte toate oasele lor, nici unul din ele nu va fi 
zdrobit” (v. 19). Nu trebuie înţelese aceste lucruri, fraţilor, într-un 
mod trupesc. Oasele sunt tăria credincioşilor. Aşa cum in trupul 
omenesc, oasele dau tăria, aşa în inima creştinului, credinţa 
este aceea care dă putere. Răbdarea care vine din credinţă 
constituie pentru noi un sistem osos interior. Acesta nu se poate 
zdrobi. „Păzeşte Domnul toate oasele lor, nici unul din ele nu 
va fi zdrobit.” Dacă profetul, plecând de la Domnul nostru 
Iisus Hristos, a spus: Domnul păzeşte toate oasele Fiului Său, 
nici unul din ele nu va fi zdrobit, după simbolul care ne este 
dat într-un alt loc, când s-a spus să se junghie mielul, iar Moise 
a adăugat: „Să nu zdrobeşti oasele lui” (Ieşire 12,46), cu 
siguranţă proorocia aceasta s-a împlinit în Iisus Hristos. Când 
atârna pe cruce, şi-a dat duhul înainte să vină soldaţii la El, şi 
cum au găsit neînsufleţit trupul Lui, n-au vrut să-l zdrobească 
fluierele picioarelor, şi s-a împlinit astfel proorocia.1® Dar 
Domnul mai face încă făgăduinţa aceasta celorlalţi creştini:
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„Păzeşte Domnul toate oasele lor, nici unul din ele nu va fi 
zdrobit”.

Dacă deci, fraţilor, vedem pe vreun drept îndurând 
suferinţă, vreo tăiere pe care i-o face doctorul, sau vreo rană 
pe care i-o face vrăjmaşul, astfel încât oasele lui să fie zdrobite, 
să nu zicem că omul acesta nu era drept, căci Dumnezeu a 
făcut drepţilor Săi făgăduinţa: „Domnul păzeşte toate oasele 
lor, nici unul din ele nu va fi zdrobit”. Vreţi să vedeţi că vorbeşte 
despre alte oase, despre cele pe care noi le numim tăria cre
dinţei, anume răbdarea în a suferi durerea? Pentru că acestea 
sunt oasele care nu se zdrobesc. Ascultaţi şi vedeţi ce am să 
vă spun despre patimile Mântuitorului. Domnul a fost răstignit 
în mijlocul a doi tâlhari: unul dintre ei îl ocăra, celălalt a crezut 
în El; unul a fost osândit, celălal t îndreptat; unul şi-a îndurat 
pedeapsa lui aici pe pământ şi în veşnicie, iar Domnul a zis 
celuilalt: .Adevărat zic ţie, astăzi vei fi cu Mine în rai” (Lc 23, 
43); şi, cu toate acestea, cei ce au venit şi n-au zdrobit oasele 
Domnului, le-au zdrobitpe ale celor doi tâlhari17; aşa au fost 
zdrobite oasele tâlharului celui ce ocăra precum şi oasele celui 
ce a crezut în Iisus Hristos. Unde este deci adevărul cuvântului: 
„Domnul păzeşte toate oasele lor, nici unul din ele nu va fi 
zdrobit”? Nu a putut păzi El toate oasele tâlharului căruia i-a 
zis: „Astăzi vei fi cu Mine în rai”? Iţi răspunde Domnul: 
dimpotrivă, le-am păzit, căci loviturile călăului care i-a zdrobit 
fluierele picioarelor n-au putut clătina tăria credinţei lui.

25. „Cumplită este moartea păcătoşilor” (v. 20). După 
cele ce tocmai le-am spus, ascultaţi acestea, fraţilor. Cu 
siguranţă Dumnezeu este mare, mare este mila Lui; mare este 
Cel ce ne-a dat să mâncăm trupul Lui cel înjunghiat şi să bem 
sângele Lui. înţelegeţi că El vede cugetele cele stricate ale
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oamenilor ce zic: omul acesta a murit, fiarele l-au devorat; nu 
era drept, că a murit atât de mizerabil; altfel, ar fi murit în 
acest fel? Este deci drept acela care moare la el acasă şi în 
patul lui? Dar şi asta mă miră, vei spune tu, căci ştiu păcatele 
şi crimele lui, şi totuşi a murit în pace la casa lui, în odaia lui, 
fără să fi îndurat nimic în călătoriile lui, nici măcar la o vârstă 
înaintată. Ascultă bine, fratele meu. „Cumplită este moartea 
păcătoşilor.” Moartea pe care tu o crezi fericită este rea, din 
punct de vedere sufletesc. Vezi în afară un om întins pe patul 
de moarte; dar îl vezi oare, cu ochii credinţei, înlănţuit în iad?

Ascultaţi-mă, fraţilor, şi vedeţi după Evanghelie ce este 
cumplit în moartea păcătoşilor. Nu vedeţi oare pe cei doi 
oameni ce trăiau pe pământ, unul bogat, îmbrăcat în purpură 
şi mătase, şi care în fiecare zi făcea ospeţe1*, celălalt sărac, 
întins la poarta bogatului şi acoperit de bube, şi câinii veneau 
şi lingeau bubele lui, iar el dorea să se sature din furniturile ce 
cădeau de la masa bogatului? S-a întâmlat că a murit săracul, 
şi săracul care era drept a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. 
Nu putea spune oare cineva că a văzut trupul lui întins la poarta 
bogatului, fără să se chinuie nimeni să-l îngroape? Aşa să poată 
muri duşmanul meu, cel care m-a prigonit, să-l pot eu vedea 
în starea asta! Se scuipă pe cadavrul lui, iese putoarea din 
bubele lui, dar sufletul odihneşte în sânul lui Avraam. Să credem 
acestea, dacă suntem creştini; iar dacă nu le credem, fraţilor, 
să nu ne imaginăm că suntem creştini. Credinţa este aceea 
care ne conduce. Cum spune Domnul, aşa este. Ar fi oare 
adevărul în cuvintele unui astrolog, şi minciuna în cele ale lui 
Iisus Hristos? Care a fost moartea bogatului? Cum a putut 
muri în purpură şi mătase? Cu câtă cinste şi măreţie? Cum n-a 
fost îngroparea lui? Cu ce miruri n-au îmbălsămat trupul lui?
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Şi totuşi, când era în chinurile iadului, dorea cu ardoare o 
picătură de apă să-i cadă, prin degetul săracului altădată ocărât, 
pe limba-i uscată; şi nu a obţinut-o. învăţaţi ce înseamnă; 
„Cumplită este moartea păcătosului”, şi nu vă uitaţi în paturi 
cu draperii înfrumuseţate, la cadavre cuprinse de broderii 
bogate, după plângeri fastuoase, după familia în doliu, după 
mulţimea de dinainte şi care urmează ceea ce duce în pământ, 
după epitafuri de aur şi marmură.

Dacă vă întrebaţi despre toate acestea, nu veţi avea decât 
un răspuns mincinos, toate vă vor spune că e frumos să mori, 
nu doar pentru oamenii cu păcate uşoare, ci şi pentru marii 
criminali, când s-au învrednicit de fastul de lacrimi, de fastul 
de mirodenii, podoabe, de fastul cortegiului, al mormântului, 
întrebaţi însă Evanghelia, şi în ochii credinţei voastre, ea vă va 
descoperi sufletul bogatului ce arde în flăcări şi pe care nu pot 
în nici un fel să-l uşureze toate aceste onoruri, cortegiul cel 
zadarnic al celor vii care înconjura cadavrul său.

26. Dar, fiindcă există diferite feluri de păcătoşi şi pentru 
că este greu, poate chiar cu neputinţă, să nu fii în viaţa aceasta 
păcătos, profetul spune imediat cărorpăcătoşi le este moartea 
cumplită. „Iar cei ce urăsc pe cel drept, vor pieri” (v. 20), ne 
spune el. Care e cel drept, dacă nu cel ce judecă pe cel 
necredincios?19 Care este Dreptul, dacă nu Domnul nostru 
Iisus Hristos, care e jertfă de milostivire pentru păcatele 
noastre?20 Cei ce îl urăsc pe El au o moarte cumplită, pentru 
că mor în păcatele lor şi nu sunt împăcaţi prin El cu Dumnezeu. 
„Va mântui Domnul sufletele robilor Săi” (v. 21). Din punctul 
de vedere al sufletului trebuie să privim cumplită moartea, sau 
de dorit; iar nu din punctul de vedere lai ocărilor ce se pot
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aduce trupurilor noastre, sau a cinstirii ce se poate da tor 
înaintea oamenilor. „Şi nu vor fi lăsaţi cei ce nădăjduiesc în ΕΓ 
(v. 21). Aceasta e regula dreptăţii omeneşti. Oricare ar fi 
eforturile noastre, cu neputinţă este ca viaţa omenească să fie 
fără de păcat, noi măcar să nu păcătuim prin nădejdea în Acela 
care iartă păcatele noastre. Amin.
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