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TÂLCUIRE LA PSALMUL 7

Un psalm al lui David, pe care 
l-a cântat Domnului pentru 

cuvintele lui Husi, fiul lui Iemeni. 

1. Ar trebui s\ ave]i o cunoa[tere atât
de exact\ a Scripturilor [i a istorisirilor
ei, `ncât s\ nu fie nevoie de un cuvânt
lung pentru `nv\]\tura lor. Dar fiindc\
unii sunt ocupa]i cu lucrurile acestei
vie]i, iar al]ii, deda]i nep\s\rii, sunt ig-
noran]i `n acestea, este necesar s\ dez-
volt\m m\rimea cuvântului nostru, pen-
tru a explica subiectul psalmului. Ascul-
ta]i deci cu aten]ie. Care este subiectul?
Un psalm al lui David, pe care l-a cântat
Domnului. ~ntr-o alt\ versiune: „Psalm
despre ne[tiin]a lui David”. Alta: „Ig-
noran]a lui David”. {i `n loc de „Husi”
se zice: Etiopianul. Cele spuse sunt atât
de neclare pentru c\ voi nu cunoa[te]i
istoria sfânt\. Dar fiindc\ nu se cade nu-
mai s\ `nvinuim, ci s\ [i `nv\]\m, este
necesar s\ `ncepem istorisirea. Cine este
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a[adar Husi, fiul lui Iemeni, [i care sunt
cuvintele lui, pentru care David a cân-
tat lui Dumnezeu cântarea aceasta, tre-
buie spus aici, aducând cuvântul la `n-
ceputul evenimentelor. 

Abesalom era fiul lui David, un tâ-
n\r neru[inat [i stricat. Acesta s-a r\z-
vr\tit cândva `mpotriva tat\lui [i, alun-
gându-l de la `mp\r\]ie, din cas\, din
patrie, el, `n locul aceluia, a pus st\pâ-
nire pe toate, f\r\ a se ru[ina nici de fire,
nici de cre[tere, nici de vârst\, nici de
educa]ie, nici de grijile ce i s-au purtat.
Ci era atât de crud [i de s\lbatic, mai
mult fiar\ decât om, `ncât, rupând toate
opreli[tile, a c\lcat `n picioare `nse[i le-
gile firii [i a umplut toate de tulburare [i
confuzie. C\ci toate s-au r\sturnat atunci:
limitele firii, ru[inea oamenilor, evlavia
fa]\ de Dumnezeu, iubirea [i mila fa]\
de oameni [i respectul fa]\ de b\trâni.
C\ci dac\ Abesalom nu voia s\ se ru[i-
neze de David ca p\rinte, era dator s\ se
ru[ineze ca de unul mai `n vârst\ decât
el. {i dac\ de p\rul alb al lui David nu
voia s\ se ru[ineze, trebuia s\ `i fie ru-
[ine de binef\c\torul lui. Dac\ nici a[a,
ar fi trebuit cel pu]in s\ se ru[ineze c\ nu
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pe care le-a suferit David [i toate celelalte
câte sunt cu putin]\ s\ le rodim din câ[-
tigul povestirii; pe acestea le d\m pild\.
Iat\ ceea ce suntem `ntreba]i de mul]i,
ne`ncetat: Pentru ce drep]ii sunt `n ne-
cazuri, iar cei r\i sunt `n pace? Aici tre-
buie aflat r\spunsul la aceasta. Dreptul
era `n nenorociri, iar cel necurat [i uci-
ga[ de tat\, vr\jma[ [i r\zboitor al firii
`ns\[i era `n bun\stare [i `n palatele `m-
p\r\te[ti. Nici acesta din urm\ nu a câ[-
tigat ceva, nici sfântul nu s-a v\t\mat.
Dar unul a fost aruncat `n mai mare ne-
caz, iar cel\lalt mai luminos a str\lucit,
ca aurul `n topitoare, devenind mai curat
prin `ncercare. 

2. Aceasta s\ `nve]i mai `ntâi de aici:
`n primul rând, s\ nu te tulburi `n ase-
menea zile rele când vei vedea `ncerc\ri
care se `ntâmpl\ [i drep]ilor `n[i[i; `n al
doilea rând, s\ nu te schimbi dup\ `m-
prejur\ri, ci cunoa[te legile prieteniei;
`n al treilea rând, `nva]\ a `nfrunta peri-
cole pentru virtute; `n al patrulea rând,
a avea n\dejde bun\ `n situa]ii f\r\ ie-
[ire, a[teptând ajutor de la Dumnezeu.
Fiindc\ Husi atunci nu a v\zut armata,
nici frica de tiran, nici mul]imea cailor,
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nici falangele solda]ilor, nici mul]imea
cet\]ilor trecute de partea tiranului, nici
s\r\cia lui David, nici izolarea lui, nici
sl\biciunea. Ci spre un singur lucru pri-
vea: ajutorul nebiruit al lui Dumnezeu
[i protec]ia cu care `l acoperea Dumne-
zeu. Astfel a cump\nit pe fiecare dintre
cele dou\ p\r]i [i a aflat pe una, a lui
Abesalom, slab\ [i pe cealalt\, a lui
David, puternic\. Fiindc\ unul f\cea
nedreptate, iar cel\lalt avea dreptatea
de partea sa. S-a a[ezat a[adar nu cu mul-
]imea oamenilor, ci d\dea lupta de par-
tea virtu]ii, [i astfel ~l atr\gea pe Dum-
nezeu de partea sa. 

Acestea le zic ca [i noi, având partea
drep]ilor, chiar de am fi mai slabi, s\ ne
`ngrijim de ale acelora [i, chiar dac\ cei
nedrep]i ar fi mai puternici, s\ fugim de
p\rt\[ia cu ei. C\ci r\utatea, chiar dac\
ar avea lumea toat\ de partea ei, este `n-
totdeauna mai slab\ decât toate, pe când
virtutea, [i singur\ de ar fi, este mai pu-
ternic\ decât toate. C\ci `l are pe Dum-
nezeu stând al\turi de ea. 

Cine poate s\ `l izb\veasc\ pe cel r\z-
boit de Dumnezeu? {i cine poate pierde
pe cel sprijinit de El? Pe acestea toate
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pruden]\ era renumit\ `n adunare, d\du
acest sfat, zicând: „S\ c\dem acum asu-
pra tat\lui t\u cât timp este `n nenoro-
cire [i tulburat. C\ci dac\ nu `i vom `n-
g\dui nici un r\stimp s\ se pun\ pe pi-
cioare, u[or `l vom nimici. {i dac\ vom
c\dea acum asupra lui, cât nu este pre-
g\tit, nu va fi nici o osteneal\ s\ `l prin-
dem”. Acestea auzindu-le tiranul, `l chea-
m\ [i pe Husi, care p\rea c\ este de par-
tea lui Abesalom, dându-i [i lui cuvân-
tul sfatului – ceea ce iar\[i nu era dup\
o rânduial\ omeneasc\, s\ i se acorde
celui abia venit atâta cinste [i s\ fie so-
cotit vrednic de `ncredere, `ncât s\ i se
cear\ sfatul `n asemenea lucruri de mare
importan]\. A intrat Husi [i i s-a dat lui
`ndr\znire [i a fost `nvrednicit a zice
ceea ce credea. Or, ce r\spunde Husi?
„Niciodat\, zice, nu s-a `n[elat Ahito-
fel.” Vezi `n]elepciunea b\rbatului? Nu
[i-a expus de `ndat\ p\rerea, ci dup\
laud\. Pe cât l-a admirat mai `ntâi pen-
tru sfaturile din vremurile de mai `na-
inte, pe atât `i dezaprob\ acum p\rerea.
Ceea ce spune este: „M\ mir cum de s-a
`n[elat Ahitofel acum, fiindc\ acest sfat nu
mi se pare a fi folositor. Dac\ vom ataca


