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Cuvânt înainte

De patientia (Despre răbdare, apărută probabil în 417 d.Hr.)1

reprezintă o lucrare de scurtă întindere, a cărei forţă expo-
zitivă rezidă în interpelarea şi repunerea în atenţie a textului
biblic. Tratând o temă sensibilă, discursul Fericitului Au-

gustin ia uneori forma unei cuvântări teologice riguroase, al-
teori blândeţea unei poveţe părinteşti. Definită ca „virtute a

sufletului” (virtus animi) sau ca „mare dar de la Dumnezeu”
(magnum Dei donum), răbdarea este unul din liantele care apro-

pie cerul de pământ, căci aşa cum subliniază autorul, ea este
comună lui Dumnezeu şi omului deopotrivă. Natura ei este
însă diferită. Răbdarea lui Dumnezeu este mai presus de orice
înțelegere, este infinită, imperturbabilă, în vreme ce răbda-

rea omului este limitată şi supusă hazardului. Deosebirea

dintre răbdarea falsă (falsa patientia) şi răbdarea adevărată

(vera patientia) se face în baza voinţei omeneşti din care îşi

trage obârşia: bona voluntas, a celor care se remarcă prin fap-

te bune, mala voluntas, a celor care înfăptuiesc răul. Iubirea

lui Dumnezeu se va revărsa şi asupra celor din urmă, chiar

dacă darurile Lui nu vor fi aceleaşi cu ale celor dintâi. Cu
ocazia prezentării panoramice a vieţii lui Iov, cel care a fost

supus unor încercări aproape suprafirești, legătura semantică

1  În privinţa datării operelor, cf. William A. Jurgens, The Faith of the

Early Fathers, vol. III, The Liturgical Press, Collegeville, Minnesota, 1979,
pp. 131-132.
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Răbdarea lui Dumnezeu

şi răbdarea omenească

1.1. Virtutea sufletului care se numeşte răbdare este un
dar atât de mare de la Dumnezeu, încât este proclamată răb-
dare chiar şi [îngăduința] lui Însuşi, pe care El ne-o oferă, prin
care aşteaptă ca cei răi să fie îndreptaţi. Astfel, răbdarea şi-a
luat numele de la „pătimire”, deşi Dumnezeu nu poate pă-
timi nimic. Totuşi, nu doar credem cu tărie că Dumnezeu este
răbdător, ci chiar mărturisim aceasta pentru mântuirea noastră.
Dar care să fie răbdarea lui Dumnezeu şi cât de mare să fie ea,
cine ar putea explica prin cuvinte? Zicem că El nu pătimeşte
nimic; totuşi nu Îl numim „nerăbdător”, ci „îndelung răbdător”!
Prin urmare, este greu de exprimat în cuvinte răbdarea Lui
(totuşi ea există), la fel gelozia Lui, la fel mânia Lui şi altceva
de acest fel dacă mai este. Căci dacă pe acestea le-am consi-
dera asemenea alor noastre, în El nu există. Nu simţim nimic
din acestea fără neplăcere: departe de noi [intenţia] de a sus-
ţine că firea neclintită a lui Dumnezeu ar îndura vreo neplă-
cere! Precum este gelos fără vreo invidie, Se mânie fără vreo
tulburare, suferă fără vreo durere, Se căieşte fără repararea
vreunei greşeli, aşa este El răbdător fără vreo pătimire. Aşa-
dar, acum, după cât îmi dă voie Domnul şi după cât îmi per-
mite scurtimea cuvântării de faţă, am să clarific felul răbdării
omeneşti, pe care putem să o dobândim şi pe care trebuie să
o avem.
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Legătura dintre
răbdare şi lucrul bun

2.2. Răbdarea omului – care este dreaptă şi pe deasupra
lăudabilă şi demnă de numele de „virtute” – este cea prin care
suportăm lucrurile rele cu suflet liniştit. [Aceasta se întâm-

plă] pentru a nu abandona cu suflet neliniştit lucrurile bune
prin care ajungem la lucrurile mai bune. Din acest motiv, cei
ce sunt nerăbdători, atâta vreme cât nu vor să pătimească lu-
crurile rele, nu izbutesc să se desprindă de ele, ci pătimesc
rele şi mai mari. Însă cei ce sunt răbdători preferă să treacă
prin lucruri rele fără să le săvârşească, decât să le săvârşească
fără să treacă prin ele. Şi le fac pe acestea mai uşoare prin fap-
tul că le pătimesc prin răbdare şi se pun la adăpost de lucru-
rile mai rele în care ar cădea din cauza nerăbdării. Ei nu pierd
însă lucrurile bune, veşnice şi însemnate, atâta vreme cât nu
cedează nenorocirilor trecătoare şi scurte, precum zice Apos-
tolul: „Căci nu sunt vrednice de pătimirile acestui veac, de
mărirea viitoare care ni se va arăta”4. Şi din nou afirmă: „Ceea
ce, trecător şi uşor, ţine de necazul nostru, lucrează în noi
într-un chip neasemuit preplinul veşnic al măririi”5. 

4   Cf. Rom. 8, 18.
5   Cf. II Cor. 4, 17.
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Rezistenţa la cazne 

4.4. Căci se socoteşte că avariţia, ambiţia, desfătarea şi
voia bună [cu ocazia] diferitelor distracţii au legătură cu ne-
vinovăţia, dacă de dragul lor nu se acceptă vreo ticăloşie sau
vreo violenţă, interzisă de legile omeneşti. Ba chiar e câte unul
care, fără să înşele pe nimeni, fie pentru a avea bani sau pen-
tru a-i spori, fie pentru a obţine sau pentru a-şi păstra onoru-
rile, fie pentru a participa la întrecerile [prilejuite de jocurile
publice] sau la întrecerile de vânătoare, fie pentru a se prezenta
la teatru cu [vreo scriere] demnă de aplauze, a trecut prin fră-
mântări şi necazuri mari. Nu este de ajuns că din cauza trufiei
semenilor nu îl înfrânează nicio dojană, ci mai mult de atât, este
ridicat în slăvi prin laude, aşa cum a fost scris: „Căci se laudă
păcătosul cu dorinţele sufletului lui”7. Forţa dorinţelor îl face
să suporte frământările şi necazurile. Şi nimeni nu-şi asumă
pe loc să treacă printr-un lucru care îl duce la agonie dacă nu
îndrăgeşte acel lucru. Dar precum am zis, aceste dorinţe [amin-
tite mai sus] sunt considerate îngăduite, permise de lege. Aceia
care ard de dorinţa de a le duce la împlinire, rezistă foarte răb-
dători la multe şi necruţătoare cazne.

7   Cf. Ps. 9, 23.


