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7Despre răbdare. Despre adulter

Cuvânt înainte

Prezentul volum reuneşte o selecţie de lucrări care fac par-
te dintr-o categorie distinctă a operei Fericitului Augustin
(354-430 d.Hr.), cunoscută sub numele de „predici” (sermones).
Rostite cu diverse ocazii, ele se înrudesc prin propunerea cu
obstinenţă a virtuţilor omeneşti, dintre care amintim: credinţa,
iubirea, milostenia, răbdarea, nădejdea, ascultarea. Prin culti-
varea lor se dobândeşte pacea, acea stare de echilibru şi de
armonie care contribuie la creşterea şi dezvoltarea comunităţii
creştine ameninţate de rebeliunea schismaticilor. Aceia care
au alunecat în ignoranţă şi trăiesc într-o materialitate primej-
dioasă trebuie învăţaţi să iubească, să fie milostivi, răbdători,
încrezători, supuşi cuvântului divin. Altfel spus, ei trebuie vin-
decaţi de către cei sănătoşi în duh, pentru că doar având grijă
de sufletul celuilalt, mântuirea unui singur om atrage după sine
mântuirea întregii omeniri.

Notă asupra ediţiei

În privinţa traducerii prezentelor lucrări, menţionăm că
s-a avut în vedere o redare fidelă a textului latinesc. Au exis-
tat situaţii în care amplitudinea exprimării ne-a obligat la o
segmentare pe unităţi de sens, dar au existat şi cazuri în care
concizia exprimării ne-a obligat la reîntregiri de sens, semna-
late între paranteze pătrate. În privinţa numerotării paragra-
felor, s-a ţinut seama de felul în care acestea apar indicate în
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ediţiile folosite pentru fiecare predică în parte. Paragrafele
conţin subtitluri care oferă cursivitate ideilor prezentate şi
ghidează cititorul în parcurgerea textului. Aceste subtitluri
sunt exprimate, uneori, într-o manieră complexă, alteori, într-o
manieră simplă. Menţionăm că, în formularea unora dintre ele,
un rol de îndrumător l-a avut ediţia on-line: http://www.augus-
tinus.it. Cât priveşte notele de subsol, acestea se împart în două
grupe: a) pe de o parte, este vorba despre acele note care cuprind
strict trimiterile la Sfânta Scriptură, deja semnalate de Jean Paul
Migne în Patrologia Latina, sau de alţi editori de text menţio-
naţi în bibliografie; pasajele extrase din Sfintele Scripturi, de
care Fericitul Augustin se foloseşte în mod constant, au fost
confruntate cu varianta Bibliei ortodoxe, aprobate de Sfântul
Sinod; b) pe de altă parte, este vorba despre o serie de note
explicative, prin care am încercat să lămurim diferite aspecte
culturale sau terminologice. În privinţa semnalării unor as-
pecte inedite din cuprinsul predicilor, ca de exemplu identi-
tatea unor personaje pe care autorul nu le numeşte (vezi tribu-
nul Marcellinus din Predica 357 etc.), s-a recurs mai cu seamă
la ediţiile: John E.Rotelle, O.S.A. (ed.), Edmund Hill, O.P.-
translation and notes, The Works of Saint Augustine. A Transla-
tion for the 21st Century. Part III - Sermons. Volume III: Sermons
51-94, New City Press, Brooklyn, New York, 1991; John E.Ro-
telle, O.S.A. (ed.), Edmund Hill, O.P.-translation and notes,
The Works of Saint Augustine. A Translation for the 21st Century.
Sermons III/10 (341-400) on Liturgical Seasons, New City Press,
Hyde Park, New York, 1995. În privinţa locului şi a momen-
tului în care predicile au fost rostite, s-a folosit ediţia: Allan
Fitzgerald (ed.), Agostino. Dizionario enciclopedico, edizione ita-
liana a cura di Luigi Alici e Antonio Pieretti, Città Nuova Edi-
trice, Roma, 2007.

Anca Meiroşu
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Predica 53
Despre cuvintele din Evanghelia lui Matei:

„Fericiţi cei săraci cu duhul” etc., dar şi despre
ce s-a vorbit cel mai mult: „Fericiţi cei curaţi

cu inima, că ei vor vedea pe Dumnezeu” 1

Dobândirea fericirii nu ţine doar de dorinţa omului,
ci şi de lupta cu sine însuşi

I.1. Sărbătoarea fecioarei sfinte2 – care L-a mărturisit pe
Hristos şi a meritat mărturie din partea din Hristos, fecioară

1   Predica 53, De verbis Evangelii Matthaei: Beati pauperes spiritu etc. sed
de hoc maxime quod dictum est: Beati mundicordes, quoniam ipsi Deum vide-
bunt, a fost rostită la data de 21 ianuarie 413 d.Hr., la Cartagina. Textul
latinesc a fost preluat din Patrologia Latina 38, 364-372. 

2  Este vorba despre Sfânta Muceniţă Agnia, care a trăit la sfârşitul seco-
lului al III-lea d.Hr. Ea este comemorată de creştinii ortodocşi la data de
21 ianuarie. Pe când era o copilă, în jurul vârstei de 11 ani, a fost cerută în
căsătorie de fiul unui demnitar roman. Agnia l-a refuzat pe acesta, păs-
trându-şi curăţia. Obligată să ducă ofrande zeilor păgâni, copila s-a împo-
trivit, mărturisindu-şi credinţa în Dumnezeu. Ca urmare, a fost închisă
într-un lupanar, însă acolo, printr-o minune, părul i-a crescut până la
călcâie, împiedicându-i să se apropie de ea pe cei care voiau să o atingă.
Cei care s-au înverşunat, şi-au pierdut viaţa. Aşa s-a întâmplat şi cu fiul
demnitarului roman. Înduioşată de tatăl defunctului, ea l-a readus la via-
ţă cu ajutorul lui Dumnezeu. În ciuda milosteniei sale, Agnia a fost ulterior
aruncată în foc, dar nefiind atinsă de flacără, a fost înjunghiată. Cf. Caro-
lyn Diskant Muir, „Saint Agnes of Rome as a Bride of Christ: A Northern
European Phenomenon, c.1450-1520”, în Simiolus: Netherlands Quarterly for
the History of Art, Vol. 31, Nr. 3 (2004 - 2005), p. 136.
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care a fost omorâtă în văzul tuturor, dar care a fost încunu-
nată [cu slavă] în taină – ne îndeamnă să vă vorbim, iubiţi
credincioşi, despre acel discurs de încurajare din Evanghelie,
pe care Domnul l-a ţinut acum puţină vreme, numind multele
feluri de [a duce o] viaţă fericită. Nu e nimeni care nu ar vrea
[aşa o viaţă]! Într-adevăr, nu se poate găsi nimeni care să nu
vrea să fie fericit! O, dar dacă omenii nu ar refuza lucrarea
[aducătoare de răsplată, cu atâta nesaţ, adică] în felul în care
îşi doresc răsplata [ei]! Cine nu aleargă repede când i se zice:
„Vei fi fericit”? Să audă cu plăcere şi când i se zice: „Dacă vei
face acest lucru”! Dacă premiul este îndrăgit, să nu se refuze
lupta! Şi să se aprindă sufletul spre săvârşirea grabnică a lu-
crării, deoarece se oferă o răsplată. Ceea ce voim, ceea ce năzuim,
ceea ce cerem, va veni apoi. Însă pentru ceea ce va veni apoi,
ni se comandă să facem ceva acum. Iată, începe să-ţi aminteşti
vorbele divine şi înseşi poveţele evanghelice sau recompen-
sele. „Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este Împărăţia ceru-
rilor.”3 Apoi, Împărăţia cerurilor va fi a ta. [Însă] acum, să fii
sărac cu duhul. Vrei ca apoi Împărăţia cerurilor să fie a ta?
Acum, ia seama al Cui eşti tu. Să fii sărac cu duhul! Mă întrebi
poate ce înseamnă să fii sărac cu duhul. Niciun [om] care se
făleşte nu este sărac cu duhul. Deci, cel smerit este sărac cu du-
hul. Înaltă este Împărăţia cerurilor, dar: „Cel ce se smereşte
pe sine se va înălţa”4.

Blândeţea omului atrage bunăvoinţa Domnului

II.2. Ia seama la ce urmează: „Fericiţi cei blânzi – spune –,
că ei vor moşteni pământul”5. Tu vrei acum să stăpâneşti nişte
pământ. Vezi să nu te stăpânească pământul! [Dacă] eşti blând,
îl vei stăpâni. Vei fi stăpânit de el [dacă] nu eşti blând! Şi când

3   Mt. 5, 3.
4   Cf. Lc. 14, 11.
5   Cf. Mt. 5, 5.
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auzi premiul propus, ca să [ajungi să] stăpâneşti pământul, să
nu lărgeşti hăul avariţiei prin care vrei să-l stăpâneşti acum,
după ce vecinul tău a fost dat la o parte prin toate mijloacele.
Să nu te amăgească această idee! Cu adevărat vei stăpâni pă-
mântul atunci când te vei uni cu Cel Care a făcut cerul şi pă-
mântul. Căci asta înseamnă să fii blând, să nu-L respingi pe
Dumnezeul tău: ca în ceea ce faci bine să-L placi pe El, nu să
te placi pe tine, ca în relele pe care le vei pătimi cu bun temei,
El să nu îţi displacă, ci tu să îţi displaci ţie. Şi nu este puţin lu-
cru că Îi placi Lui, dar îţi displaci ţie. Însă plăcându-te tu pe tine,
Îi vei displăcea Lui.

Dumnezeu îi mângâie pe cei care plâng cu sufletul

III.3. Ia seama la a treia [afirmaţie]: „Fericiţi cei ce plâng,
că ei se vor mângâia”6. În plâns există o lucrare, în mângâiere
există o răsplată. De fapt, cei care plâng trupeşte, ce mângâiere
au? Neplăcută mângâiere, de care trebuie să ne temem! Când
cel care plânge este mângâiat, atunci se teme să nu plângă iarăşi.
De pildă, provoacă mâhnire un fiu condus pe ultimul drum,
provoacă bucurie un fiu [abia] născut. Pe primul [părintele]
l-a dus pe ultimul drum, pe cel din urmă l-a luat în braţe. Faţă
de acela simte durere, faţă de acesta simte teamă. Prin urmare,
în privinţa niciunuia nu simte mângâiere. Va fi adevărată acea
mângâiere prin care se va da ceea ce nu se poate pierde, pen-
tru ca cei care acum plâng din cauză că rătăcesc [pe pământ],
să se bucure apoi că sunt mângâiaţi.

Hristos trebuie să fie mâncarea 
şi băutura sufletului nostru

IV.4. Să se adauge a patra lucrare şi recompensă: „Feri-
ciţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că ei se vor

6   Cf. Mt. 5, 4.
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sătura”7. Vrei să te saturi. Cu ce? Dacă trupul doreşte saţie-
tatea, odată ce se mistuie mâncarea care te-a săturat, vei îndura
din nou foamea. Spune [Iisus]: „Şi cine va bea din apa aceasta
va înseta iarăşi”8. Leacul care se foloseşte pe o rană, dacă o va
vindeca, deja [rana] nu mai doare, însă leacul care se foloseşte
împotriva foamei, adică mâncarea, se foloseşte astfel încât să
o potolească într-o anumită măsură. Căci după ce a trecut sa-
ţietatea, foamea se întoarce. Într-adevăr, zilnic se recurge la
remediul saţietăţii, dar nu este vindecată rana slăbiciunii. Deci,
să flămânzim şi să însetăm de dreptate ca să ne săturăm de
dreptatea însăşi de care acum ne e foame şi sete. Căci ne vom
sătura cu acel lucru de care ne e foame şi sete. Omul nostru
dinlăuntru să flămânzească şi să înseteze: căci are mâncarea
lui, are băutura lui. „Eu sunt pâinea ce S-a coborât din cer”9,
spune [Iisus]. Tu ai pâinea celui care flămânzeşte, doreşte-ţi
şi băutura celui care însetează: „Că la Tine este izvorul vieţii”10.

Dumnezeu ne întoarce cu aceeaşi măsură milostenia
de care am dat dovadă în timpul vieţii pământeşti 

V.5. Ia seama la ce urmează: „Fericiţi cei milostivi, că de ei
Se va milostivi Dumnezeu”11. Fă [milostenie] şi [ţi] se va face:
fii milostiv cu aproapele [tău] pentru ca [Domnul] să fie milos-
tiv cu tine. Că te îndestulezi şi te afli [în acelaşi timp] în ne-
voie: te îndestulezi cu cele trecătoare, ai nevoie de cele veşnice.
Tu auzi un om care cerşeşte, [dar] tu însuţi eşti cerşetorul [în
faţa] lui Dumnezeu. Ţi se cere şi ceri [la rândul tău]. Cum te
vei purta cu cel care cere de la tine, aşa se va purta Dumnezeu
cu cel care cere de la El [adică cu tine]. Tu eşti şi plin, şi gol:

7   Cf. Mt. 5, 6.
8   Cf. In 4, 13.
9   Cf. In 6, 41.
10   Ps. 35, 9.
11   Cf. Mt. 5, 7.
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din plinătatea ta, umple-l pe cel gol, ca să ţi se umple golul cu
plinătatea lui Dumnezeu.

Oamenii curaţi cu inima vor ajunge 
să-L vadă pe Dumnezeu

VI.6. Ia seama la ce urmează: „Fericiţi cei curaţi cu inima –
adică, cei care sunt cu inima curată –, că ei vor vedea pe
Dumnezeu”12. Acesta este hotarul iubirii noastre, hotar care
ne desăvârşeşte, nu care ne sleieşte. Mâncarea se termină, se
termină veşmântul: mâncarea, pentru că se consumă [tot] mân-
când, veşmântul pentru că este gata [de a fi îmbrăcat] prin îm-
pletirea de [fire]. Se termină şi una, şi alta: dar hotarul acesta
are legătură cu distrugerea, hotarul acela [al inimii curate] are
legătură cu desăvârşirea. 

Orice facem, orice facem bine, orice lucru pentru care ne
spetim, orice lucru pentru care ne tulburăm în chip merituos,
orice dorim fără de vină, când vom ajunge să-L vedem pe Dum-
nezeu, nu-l vom mai cere. De fapt, ce lucru să ceară cel căruia
Îi este alături Dumnezeu? Sau ce lucru să-i fie îndeajuns ace-
luia căruia nu îi este îndeajuns Dumnezeu? Vrem să-L vedem
pe Dumnezeu, căutăm să-L vedem pe Dumnezeu, ardem
de dorinţă să-L vedem pe Dumnezeu. Cine nu [vrea acest
lucru]? Dar vezi ce s-a zis: „Fericiţi cei curaţi cu inima, că ei
vor vedea pe Dumnezeu”13. Pregăteşte locul din care să-L
vezi. Ca să vorbesc în funcţie de [starea noastră] trupească,
de ce vrei să vezi răsăritul soarelui cu ochii bolnavi14? Să fie
sănătoşi ochii şi lumina aceea [îţi] va fi bucurie! Dacă ochii nu
sunt sănătoşi, lumina aceea [îţi] va fi chin. Căci nu ţi se va per-
mite să vezi cu inima întinată ceea ce nu se vede decât cu inima
curată. Eşti dat deoparte, eşti alungat, nu o vei vedea. „Fericiţi

12   Cf. Mt. 5, 8.
13   Cf. Mt. 5, 8.
14   Cum oculis lippis, cu ochi inflamaţi, care curg.
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cei curaţi cu inima, că ei vor vedea pe Dumnezeu.” De câte ori
i-a enumerat [Evanghelistul] pe cei fericiţi? De câte ori [a zis]
care [sunt] motivele fericirii [adevărate], care [sunt] lucrările,
care [sunt] recompensele, care [sunt] meritele, care [sunt] pre-
miile? Nu s-a zis nicăieri [altundeva]: „Ei vor vedea pe Dum-
nezeu”. „Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este Împărăţia
cerurilor. Fericiţi cei blânzi, că ei vor moşteni pământul. Feri-
ciţi cei ce plâng, că ei se vor mângâia. Fericiţi cei ce flămânzesc
şi însetează de dreptate, că ei se vor sătura. Fericiţi cei milos-
tivi, că ei vor dobândi milostenie.”15 Nu s-a zis nicăieri [altun-
deva]: „Ei vor vedea pe Dumnezeu”. Când s-a ajuns la cei cu-
raţi cu inima, li s-a făgăduit că vor vedea pe Dumnezeu. Din
niciun alt motiv decât pentru faptul că acolo sunt ochii cu care
[poate] fi văzut Dumnezeu. Vorbind despre aceşti ochi, Apos-
tolul Pavel afirmă că „ochii inimii voastre au fost luminaţi
[de El]”16. Prin urmare, aceşti ochi, pentru a fi apăraţi de slă-
biciunea lor, sunt luminaţi de credinţă. „Atâta vreme cât sun-
tem în trup, rătăcim [departe] de Domnul. Căci umblăm prin
credinţă, nu prin vedere.”17 Însă atâta vreme cât suntem în
această [stare de] credinţă, ce se zice despre noi? „Vedem acum
prin oglindă în ghicitură, iar atunci, faţă către faţă.”18

Dumnezeu trebuie descoperit cu ochii inimii, 
nu cu ochii trupeşti

7. Nu se face referire aici la faţa trupească. Căci dacă te-ai
aprins de dorinţa de a-L vedea pe Dumnezeu, îţi vei pregăti
faţa trupească pentru a-L vedea pe Dumnezeu, [dar] vei vrea
să vezi tot o astfel de faţă, trupească, a lui Dumnezeu. Însă
dacă de-acum cel puţin ai cunoştinţă duhovnicească despre

15   Cf. Mt. 5, 3-7.
16   Cf. Ef. 1, 18.
17   Cf. II Cor. 5, 6-7.
18   Cf. I Cor. 13, 12.
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Dumnezeu, încât să nu gândeşti că Dumnezeu este trupesc –
ieri am dezbătut mai pe îndelete acest lucru dacă totuşi am
izbândit să ducem vreo idee până la capăt –, dacă în inima
voastră, ca în templul lui Dumnezeu, am nimicit imaginea
înfăţişării Lui omeneşti, dacă de-acum vă vin bine în minte şi
pun stăpânire pe măruntaiele voastre de dinăuntru cuvintele
cu care Apostolul îi dispreţuieşte pe cei care „zicând că sunt
înţelepţi, au ajuns neghiobi. Şi au schimbat slava lui Dumne-
zeu Celui nestricăcios cu asemănarea chipului omului celui
stricăcios”19, [„cugetaţi drept despre Domnul şi în simplitatea
inimii căutaţi-L”]20.

Chipul, mâinile şi picioarele lui Dumnezeu

VII. Dacă de-acum dispreţuiţi o aşa greşeală, dacă o res-
pingeţi, dacă pentru Creator faceţi curat în templul Lui, dacă
vreţi să vină şi să sălăşluiască la voi, „cugetaţi drept despre
Domnul şi în simplitatea inimii căutaţi-L”21. Vedeţi cui ziceţi,
dacă totuşi ziceţi, dacă ziceţi cu adevărat: „Inima mea Ţi-a zis:
«Voi căuta faţa Ta»”. Să zică şi inima ta. Şi adaugă tu: „Chipul
Tău, Doamne, îl voi căuta”22. Într-adevăr, bine cauţi deoarece
cu inima cauţi. Se vorbeşte despre chipul lui Dumnezeu, se vor-
beşte despre braţul lui Dumnezeu, se vorbeşte despre mâna
lui Dumnezeu, se vorbeşte despre picioarele lui Dumnezeu,
se vorbeşte despre lăcaşul lui Dumnezeu, se vorbeşte despre
scăunelul picioarelor Lui. Dar nu te gândi la mădulare omeneşti! 

Dacă vrei să fii templu al Adevărului, distruge idolul fal-
sităţii. Mâna lui Dumnezeu este puterea lui Dumnezeu. Faţa
lui Dumnezeu este ştiinţa lui Dumnezeu. Picioarele lui Dum-
nezeu sunt prezenţa lui Dumnezeu. Lăcaşul lui Dumnezeu,

19   Cf. Rom. 1, 22-23. 
20   Cf. Înţ. Sol. 1, 1.
21   Cf. Înţ. Sol. 1, 1.
22   Cf. Ps. 26, 13.
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dacă vrei, eşti tu. Sau poate vei îndrăzni să negi că Hristos este
Dumnezeu? „Nu”, spui tu. Îngădui ca Hristos să fie şi virtu-
tea, şi înţelepciunea lui Dumnezeu? „Îngădui”, spui tu. Ascultă:
„Sufletul celui drept este lăcaşul înţelepciunii”23. Căci unde
are Dumnezeu lăcaşul dacă nu acolo unde locuieşte? Însă
unde locuieşte dacă nu în templul Său? De fapt, „sfânt este
templul lui Dumnezeu, care sunteţi voi”24. Deci, ia seama la fe-
lul în care Îl primeşti pe Dumnezeu. „Duh este Dumnezeu. În
duh şi în Adevăr trebuie să fie adorat Dumnezeu.”25 Acum,
dacă îţi e pe plac, să intre în inima ta chivotul testamentului
şi Dagon26 să cadă. Ascultă acum şi învaţă să-L doreşti pe Dum-
nezeu, învaţă cum te poţi pregăti pentru a-L vedea pe Dum-
nezeu. „Fericiţi cei curaţi cu inima – spune –, că ei vor vedea
pe Dumnezeu”27.

VIII. De ce îţi pregăteşti ochii trupeşti? Dacă se va [putea]
vedea astfel [cu ochii trupeşti], ceea ce se va vedea se va afla
într-un [singur] loc. Nu se află într-un singur loc Cel Care este
pe de-a-ntregul pretutindeni. Fă curat în locul de unde se poa-
te vedea [Dumnezeu].

23   Cf. Înţ. Sol. 1, 1-2.
24   Cf. I Cor. 3, 17.
25   Cf. In 4, 24.
26   Cf. I Rg. 5, 3. Dagon era zeul fertilităţii şi agriculturii adorat de lo-

cuitorii din sudul Palestinei, numiţi filisteni. Sfânta Scriptură relatează
că, în urma unei confruntări, filistenii au furat de la israeliţi Chivotul Legii
(lada sfântă în care erau păstrate Tablele Legii dumnezeieşti şi toiagul
lui Aron) şi l-au aşezat în templul lui Dagon. Două zile la rând au găsit că-
zută la pământ statuia zeului păgân, lipsită de mâini şi picioare. Mai târ-
ziu, ca urmare a nenorocirilor care s-au abătut asupra lor, filistenii s-au
simţit nevoiţi să restituie evreilor Chivotul. Vezi J. Menant, „Le mythe de
Dagon”, în Revue de lʹhistoire des religions, Vol. 11 (1885), pp. 295-301; Ita-
mar Singer, „Towards the Image of Dagon, the God of the Philistines”,
în Syria, T. 69, fasc. 3/4 (1992), pp. 431-450.

27   Cf. Mt. 5, 8.
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Fiecărei lucrări omeneşti îi corespunde o recompensă

8. Ascultă şi înţelege (dacă voi putea să explic cu ajutorul
Lui): să ne ajute să înţelegem toate lucrările [omeneşti] şi re-
compensele mai sus menţionate, modul în care îşi corespund,
fiind aşezate alături unele de altele. Căci în ce loc s-a vorbit
despre un premiu căruia să nu îi corespundă o lucrare, cu care
să nu se potrivească? Deoarece smeriţii par ca şi cum sunt stră-
ini de Împărăţia [cerurilor], spune [Hristos]: „Fericiţi cei săraci
cu duhul, că a lor este Împărăţia cerurilor”. Deoarece oamenii
blânzi sunt uşor înlăturaţi din pământul lor, spune: „Fericiţi
cei blânzi, că ei vor moşteni pământul”. Deja celelalte afirmaţii
sunt [uşor de] desluşit, sunt limpezi, se înţeleg de la sine. Nu
au nevoie de un susţinător, au nevoie de [cineva care] să le
amintească. „Fericiţi cei ce plâng”. Cine plânge nu doreşte mân-
gâiere? Spune: „Ei se vor mângâia. Fericiţi cei ce flămânzesc
şi însetează de dreptate”. Cine flămânzeşte şi însetează de
dreptate nu caută saţietatea? Şi „ei se vor sătura”, spune
[Hristos]. „Fericiţi cei milostivi.” Cine este milostiv dacă nu
cel care nădăjduieşte să i se întoarcă de la Dumnezeu din ace-
eaşi lucrare, [altfel spus, care nădăjduieşte] ca [Dumnezeu] să
împlinească faţă de el lucrarea pe care el o face faţă de un om
sărac? „Fericiţi cei milostivi – spune [Hristos] –, că de ei Se va
milostivi Dumnezeu.” 

Cum se face că pentru fiecare afirmaţie a fost aşezată [re-
compensa] cuvenită şi, în privinţa premiului, nu a fost dezvă-
luit nimic care să nu corespundă poveţei? Căci povaţa este să
fii sărac în duh; premiul este: să ai Împărăţia cerurilor. Povaţa
este să fii blând; premiul este: să stăpâneşti pământul. Povaţa
este să verşi lacrimi; premiul este: să fii mângâiat. Povaţa este
să flămânzeşti şi să însetezi de dreptate; premiul este: să te
saturi. Povaţa este să fii milostiv; premiul este: să dobândeşti
milostenie. La fel, povaţa este să faci curat în inima [ta]; pre-
miul este: să-L vezi pe Dumnezeu.
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Mădularele duhovniceşti şi rolul lor

IX.9. Prin urmare, în privinţa poveţelor şi predicilor, atunci
când auzi: „Fericiţi cei curaţi cu inima, că ei vor vedea pe Dum-
nezeu”, să nu socoteşti că cei săraci cu duhul nu Îl vor vedea
sau că nu Îl vor vedea cei blânzi, că nu Îl vor vedea cei ce plâng,
că nu Îl vor vedea cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate,
că nu Îl vor vedea cei milostivi. Să nu consideri că doar cei
care sunt cu inima curată Îl vor vedea, ceilalţi fiind excluşi de
la a-L vedea. Căci toţi aceştia sunt de fapt aceiaşi [oameni],
[oamenii curaţi cu inima]. Ei Îl vor vedea, dar nu Îl vor vedea
pentru că sunt săraci cu duhul, pentru că sunt blânzi, pentru
că plâng, pentru că flămânzesc şi însetează de dreptate, pentru
că sunt milostivi, ci pentru că sunt curaţi la inimă! [Pentru a
înţelege mai bine mesajul pe care ni-l transmit Fericirile, pu-
tem face o comparaţie cu] felul în care funcţiile trupului ar fi
împărţite diverselor mădulare trupeşti] şi cineva ar zice, de
pildă, [următoarele cuvinte în funcţie de rolul pe care urmează
să-l îndeplinească fiecare dintre ele]: „Fericiţi cei ce au picioare,
că ei vor umbla. Fericiţi cei ce au mâini, că ei vor munci. Feri-
ciţi cei ce au glas, că ei vor striga. Fericiţi cei ce au gură şi limbă,
că ei vor vorbi. Fericiţi cei ce au ochi, că ei vor vedea”. Tot aşa
[Domnul] ne-a învăţat care [rol] corespunde [fiecărui mădular
duhovnicesc], ca şi cum ar pune laolaltă mădularele [noastre]
duhovniceşti28. Smerenia este potrivită pentru dobândirea Împă-
răţiei cerurilor. Blândeţea este potrivită pentru stăpânirea pă-
mântului. Plânsul se potriveşte cu mângâierea. Foamea şi setea
de dreptate se potrivesc cu saţietatea. Milostenia este potrivită
pentru obţinerea milosteniei. Inima curată este potrivită pen-
tru a-L vedea pe Dumnezeu. 

28   La fel cum trupul are mădulare cărora le sunt atribuite diverse func-
ţii şi rămâne sănătos atâta vreme cât se poate folosi de toate laolaltă, tot
aşa în sufletul omului credincios se regăsesc întrepătrunse toate virtuţile
creştine, cu ajutorul cărora Îl descoperă pe Dumnezeu.
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Creştinul are datoria să întreţină 
permanent focul credinţei

X.10. Deci, dacă dorim să-L vedem pe Dumnezeu, cum va
fi curăţat acest ochi? În realitate, cine nu ar avea grijă de el, cine
nu ar căuta să afle cum să cureţe această [parte a trupului] cu
care să-L poată vedea pe Cel pe Care Îl doreşte cu toată sim-
ţirea? Acest lucru a fost exprimat, avându-L ca martor pe Dum-
nezeu: „Curăţind inimile lor prin credinţă”29, spune [Apos-
tolul Petru]. Credinţa în Dumnezeu curăţă inima. Inima curată
Îl vede pe Dumnezeu. Dar pentru că acestei credinţe i se pune
uneori o limită de către oameni care se amăgesc pe ei înşişi, ca
şi cum le-ar fi suficient să aibă credinţă (unii îşi făgăduiesc
lor înşişi că Îl vor vedea şi pe Dumnezeu, şi Împărăţia cerurilor,
având credinţă, dar trăind rău, [în păcat]), indignat împotriva
lor şi mâniat oarecum, Apostolul Iacov zice cu iubire duhov-
nicească în Epistola sa: „Tu crezi că Unul este Dumnezeu”30.
Te aprobi pe tine în legătură cu credinţa [pe care o ai], eşti atent
la mulţi necuvioşi care consideră că există mulţi idoli şi tu te
bucuri crezând că Unul Singur este Dumnezeu. „Bine faci. Şi
demonii cred şi se cutremură”31. Oare nu Îl vor vedea pe Dum-
nezeu şi ei? Îl vor vedea cei care sunt cu inima curată. Însă cine
[poate] să numească duhurile întinate „curate cu inima”? Şi,
cu toate acestea, „cred şi se cutremură”.

În inimă, pe lângă credinţă, 
mai trebuie să fie loc de nădejde şi iubire

11. Credinţa noastră trebuie deosebită de credinţa demo-
nilor. Căci credinţa noastră curăţă inima, însă credinţa lor îi
face vinovaţi. Într-adevăr, ei fac lucrări rele şi din acest motiv

29   Fapte 15, 9.
30   Iac. 2, 19.
31   Iac. 2, 19.
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Îi zic Domnului: „Şi cu noi ce ai?”32. Când îi auzi pe demoni
zicând acest lucru, socoteşti că ei nu intuiesc? „Ştim Cine eşti.
Tu eşti fiul lui Dumnezeu”33, spun ei. Zice aceasta [Apostolul]
Petru şi este lăudat34. Zice aceasta demonul şi este osândit.
De unde vine [diferenţa] dacă nu din faptul că ei sunt egali în
voce, dar nu în inimă? Prin urmare, să deosebim credinţa noas-
tră şi să nu fie îndeajuns faptul că avem credinţă. Nu este de
acest fel credinţa care curăţă inima. Spune [Scriptura]: „Cu-
răţind inimile lor prin credinţă”35. Dar prin ce credinţă, prin
care credinţă dacă nu cea pe care Apostolul Pavel o defineşte
atunci când afirmă: „Credinţa care este lucrătoare prin iubire”36.
Această credinţă se deosebeşte de credinţa demonilor, se deo-
sebeşte de purtările ruşinoase şi depravate ale oamenilor. „Cre-
dinţă”, spune. Care credinţă? Cea „care este lucrătoare prin
iubire” are nădejde în ceea ce făgăduieşte Dumnezeu. Nimic
mai corect cântărit şi mai desăvârşit ca această definiţie. Deci,
trei sunt lucrurile [de care trebuie să ţinem cont]. Cel ce are
credinţa „care este lucrătoare prin iubire” să aibă nădejde în
ceea ce făgăduieşte Dumnezeu. Aşadar, nădejdea este tovarăşa
credinţei. Nădejdea este trebuincioasă atâta vreme cât nu ve-
dem ceea ce credem. Să nu cumva să slăbim [în credinţa noastră]
din cauza faptului că nu vedem sau ne pierdem nădejdea. Ne
întristează faptul că nu vedem, dar ne consolează nădejdea
că vom vedea. Există nădejde, prin urmare, şi ea este tovarăşa
credinţei. Apoi, [există] şi iubire prin care ne manifestăm do-
rinţa, prin care încercăm să ajungem la [ceea ce vrem să ve-
dem], prin care ne înflăcărăm, prin care ne înfometăm şi în-
setăm. Prin urmare, se adaugă şi aceasta: şi va exista credinţă,
va exista nădejde şi va exista iubire. Cum nu va exista acolo

32   Cf. Lc. 4, 34.
33   Cf. Lc. 4, 34.
34   Cf. Mt. 16, 16.
35   Cf. Fapte 15, 9.
36   Cf. Gal. 5, 6.
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dragoste când dragostea nu este nimic altceva decât iubire?
Însăşi credinţa a fost definită ca cea „care este lucrătoare prin
iubire”. Dă deoparte credinţa [şi] piere lucrul în care crezi. Dă
deoparte iubirea [şi] piere lucrul pe care-l faci. Căci să crezi
[în Dumnezeu] ţine de credinţă, ţine de iubire să faci [un lu-
cru]. Dacă ai credinţă şi nu iubeşti, nu te mişti înspre o lucrare
bună. Şi dacă te mişti, te mişti ca un rob, nu ca un fiu, temân-
du-te de pedeapsă, neiubind dreptatea. Prin urmare, spun eu,
credinţa „care este lucrătoare prin iubire” curăţă inima.

Trebuie să ni-L imaginăm pe Dumnezeu 
ca fiind fără de margini

XI.12. Şi acum, ce face credinţa însăşi? În multele mărturii
ale Scripturilor, în atât de multele lecturi [publice ale lor], în
atât de diferita şi bogata cuvântare de îndemn, ce face [cre-
dinţa] dacă nu face ca noi să vedem acum „prin oglindă în
ghicitură, iar atunci, faţă către faţă”37? Dar tu să nu te întorci
la această faţă [trupească] a ta! Gândeşte-te la faţa inimii. Sileş-
te-ţi inima să se gândească la cele cereşti, oblig-o, îndreapt-o
[într-acolo]! Renunţă la orice lucru asemănător trupului, care
va apărea în calea [inimii tale] ce se gândeşte [la cele cereşti].
[Dacă] încă nu poţi zice: „Acesta este [Dumnezeu]”, zi cel puţin:
„[Dumnezeu] nu este acesta”. Când vei zice, de fapt: „Acesta
este Dumnezeu”? Nici [atunci] când Îl vei vedea, pentru că
nu se poate spune în cuvinte ceea ce vei vedea! Apostolul zice
că a fost răpit în al treilea cer şi a auzit cuvinte de nespus38.
Dacă sunt cuvinte de nespus, ce este Cel Căruia îi aparţin cu-
vintele? Aşadar, ţie, care te gândeşti la Dumnezeu, îţi apare
poate [în gând] vreo măreţie minunată şi fără de margini,
sub înfăţişare omenească: ai aşezat-o în faţa gândului tău

37   I Cor. 13, 12.
38   Cf. II Cor. 12, 2.
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ca şi cum ai aşezat ceva mare, fără de margini, impunător,
răspândit într-o materie imensă. Undeva, ai ajuns la capătul
ei. Dacă ai ajuns la capătul ei, nu este Dumnezeu. Dacă nu ai
ajuns, unde este faţa? Tu te gândeşti la o materie şi, ca să deo-
sebeşti mădularele, defineşti materia. Nu poţi deosebi altfel
mădularele dacă nu vei pune un hotar materiei. Ce faci, minte
neghioabă şi trupească? Ai construit o materie impunătoare
şi cu atât mai impunătoare cu cât ai socotit că trebuie cinstit
mai mult Dumnezeu. Un alt [om] adaugă un singur cot39 şi o
face mai mare.

Reprezentările biblice ale lui Dumnezeu 
merg dincolo de puterea imaginaţiei omului

XII.13. „Dar am citit”, spui tu. Ce ai citit tu, cel care nu ai
înţeles nimic? Şi, totuşi, zic: Ce ai citit? Să nu respingem un
copilaş care se joacă cu mintea [lui]. Zic: Ce ai citit? „Cerul este
tronul Meu, însă pământul este scăunelul picioarelor Mele”40.
Aud, şi eu am citit [aceste cuvinte]. Dar tu socoteşti că eşti poate
mai puternic pentru că ai citit şi ai crezut. Şi eu cred ceea ce ai
zis. Să credem [amândoi] în acelaşi timp! Ce zic eu? Să căutăm
[amândoi] în acelaşi timp! Iată, păstrează [în minte] ce ai citit
şi ai crezut: „Cerul este tronul Meu”, adică lăcaşul. Căci „tron”
este [un cuvânt] grecesc41, pe latineşte „lăcaş”. „Însă pămân-
tul este scăunelul picioarelor Mele”. Nu ai citit şi afirmaţia:
„Cine a măsurat cerul cu palma?”42. Socotesc că ai citit acest
lucru. Tu îl ştii şi mărturiseşti că îl crezi. De fapt, amândoi îl
citim acolo [în Sfânta Scriptură], amândoi îl credem. Acum gân-
deşte-te şi învaţă-mă: te iau ca învăţător şi pe mine copilaş

39   Unitate de măsură care corespunde aproximativ unei jumătăţi de
metru.

40   Cf. Is. 66, 1.
41   Se referă la originea grecească a cuvântului.
42   Cf. Is. 40, 12.
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mă fac. Învaţă-mă, te implor. Cine este Cel Ce stă în propria
palmă? 

XIII.14. Iată, tu ai luat formele şi trăsăturile mădularelor
lui Dumnezeu din trupul omenesc. Dar poate ţi s-a strecurat
în minte convingerea că am fost făcuţi la trup după asemă-
narea cu Dumnezeu. Între timp primesc [această idee] pentru
a o analiza, pentru a o discuta, pentru a o cerceta, pentru a o
verifica printr-o dezbatere. Dacă îţi e pe plac, ascultă-mă pen-
tru că şi eu te-am ascultat în ceea ce ţi-a fost pe plac. Dumnezeu
şade în cer şi măsoară cerul cu palma. Acelaşi cer devine lat
atunci când şade şi îngust atunci când îl măsoară? Sau Dum-
nezeu Însuşi este atât de mare când şade pe cer pe cât este în
palmă? Dacă este astfel, Dumnezeu nu ne-a făcut după asemă-
narea Lui, căci noi avem palma cu mult mai îngustă decât par-
tea trupului pe care stăm aşezaţi. Însă dacă El este pe atât de
lat în palma Lui pe cât este de lat în şederea Lui, [ce mai putem
zice despre faptul că] nouă ne-a făcut mădulare inegale! Nu
aceasta este asemănarea [omului cu Dumnezeu]. Deci, un ast-
fel de idol să se ruşineze într-o inimă creştină! În consecinţă,
înţelege cerul cu sensul de „toţi sfinţii”, pentru că se zice şi
„pământ” cu sensul de „toţi care sunt pe pământ”. „Tot pămân-
tul să se închine Ţie.”43 Dacă zicem pe drept, referitor la cei
care locuiesc pe pământ: „Tot pământul să se închine Ţie”,
zicem bine şi referitor la cei care locuiesc în cer: „Tot cerul să
Te poarte”. Chiar şi sfinţii care locuiesc pe pământ, umblă în
trup pe pământ, [dar] locuiesc cu inima în cer. Căci nu degea-
ba sunt îndemnaţi să-şi aibă inima sus! Şi odată îndemnaţi, vor
răspunde că aşa este. Altfel se zice degeaba: „Dacă aţi înviat
împreună cu Hristos, căutaţi cele de sus, unde se află Hristos,
şezând de-a dreapta lui Dumnezeu. Cugetaţi cele de sus, nu ce-
le de pe pământ”44. Deci, pentru că îşi duc viaţa acolo împreună,

43   Ps. 65, 3.
44   Cf. Col. 3, 2.




