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TÂLCUIRE LA PSALMUL 9
La sfâr[it, pentru cele ascunse ale
Fiului, un psalm al lui David.
„Cântare de biruin]\ a lui David. Pentru moartea fiului.” Dup\ alt\ versiune:
„tinere]ea fiului”. M\rturisi-m\-voi }ie,
Doamne, din toat\ inima mea, spune-voi
toate minunile Tale.
1. Acest psalm este mare. {i aceasta,
din în]elepciunea Duhului. C\ci nu i-a
alc\tuit pe to]i scur]i, nici nu i-a adus pe
to]i la o m\sur\ mare, ci a variat cartea [i
prin m\rime, ca nu cumva prin lungime
s\ aduc\ lenevire, iar prin scurtime s\
pun\ cap\t ostenelii.
M\rturisi-m\-voi }ie, Doamne, din toat\
inima mea, spune-voi toate minunile Tale.
Îndoit este chipul m\rturisirii. Fie recunoa[terea p\catelor proprii, fie mul]umirea c\tre Dumnezeu. Aici se arat\ mul]umirea.
Ce înseamn\ din toat\ inima mea? Cu
toat\ râvna, cu toat\ str\dania mea, zice.
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Nu numai pentru bun\t\]ile primite, ci
[i pentru cele contrare. Acesta este semnul unui suflet mul]umitor [i iubitor de
în]elepciune: faptul de a mul]umi în necazuri [i întrist\ri, de a da slav\ lui Dumnezeu pentru toate, nu numai pentru binefaceri, ci [i pentru pedepse. C\ci aceasta
este d\t\toare de multe r\spl\]i. A mul]umi pentru bun\t\]i este o datorie. Dar
când mul]ume[ti pentru cele rele, Îl îndatorezi pe Dumnezeu. Ar\tându-v\ recunosc\tori în bunele împrejur\ri ale
vie]ii înseamn\ a împlini o datorie, iar
cel ce p\time[te cele rele [i Îl sl\ve[te pe
Dumnezeu Îl face dator. În schimbul
acestei mul]umiri Dumnezeu d\ multe
alte bun\t\]i, încât nu mai avem nici o
percep]ie a chinurilor. C\ci nimeni nu
sufer\ c\ d\ slav\ lui Dumnezeu.
Încât [i alt câ[tig rodim de aici, faptul
c\ nu suntem lovi]i de întristare. Atunci
când e[ti lipsit de averea ta [i mul]ume[ti,
nu atât de mult te roade paguba, cât te
bucur\ mul]umirea. Aceasta este o ran\
de moarte pentru diavol. Aceasta face
mintea în]eleapt\, ne face s\ judec\m în
mod just cu privire la cele prezente.
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Mul]i oameni nu judec\ s\n\tos cu
privire la lucrurile de aici [i de aceea se
[i nec\jesc. Astfel, [i cei nebuni se tem
de cele ce nu sunt înfrico[\toare, se tem
de pericole ce nu exist\ [i fug de umbre.
Cu ace[tia se aseam\n\ cei care se tem
de paguba banilor. Nu este a firii o asemenea team\, ci a alegerii. Dac\ lucrul
ar fi fost întrist\tor, to]i cei p\gubi]i ar
trebui s\ sufere. Dac\ nu to]i suferim,
atunci faptul nu este în fire, ci în dispozi]iile noastre nedes\vâr[ite. C\ci a[a
cum în întuneric cineva se teme de o panglic\, socotind-o un [arpe, [i a[a cum cineva b\nuie[te pe to]i, [i chiar [i pe prieteni îi socote[te du[mani, la fel cei cuprin[i de nebunie, ca [i cum ar fi ]inu]i
de un întuneric adânc, nu recunosc natura lucrurilor, ci, amesteca]i cu noroiul [i
tina, nu mai socotesc iarba c\ este iarb\.
{i plini fiind de iubirea de argint nu îi
simt duhoarea, dar dac\ se dep\rteaz\,
atunci o simt. {i sunt precum cei care iubesc o femeie urât\: când le înceteaz\ patima, atunci `i v\d urâ]enia. La fel [i iubitorii de argint.
{i cum pot face s\ înceteze patima?
Iar\[i m\ voi folosi de acela[i exemplu.
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De aceea, v\ îndemn s\ v\ elibera]i
de asaltul acestor gânduri [i s\ petrece]i
cu acele istorisiri, minunile lui Dumnezeu care se petrec deosebi [i în comun,
cu to]i oamenii [i cu fiecare în parte. Totul în via]\ este plin de astfel de istorisiri. Oricare ar fi subiectul ales, se vede
un început mai str\lucitor, dac\ vrei s\
istorise[ti vechile daruri ale lui Dumnezeu, pornind de la cer sau de la p\mânt,
de la v\zduh sau de la necuvânt\toare,
de la semin]e [i de la plante, fie de la cele
de mai înainte de lege, de la cele din lege,
fie de la cele din har, fie de la cele de
dup\ plecarea de aici, fie de la cele din
moarte, vei afla noianuri de astfel de istorisiri. Cât de mare este nebunia dac\,
având atâtea de istorisit prin care se dobândesc [i pl\cere, [i câ[tig, [i folos sufletului, tu amesteci cugetul cu întin\ciunea vorbind despre pofta de înavu]ire
[i r\pire?
2. {i dac\ vrei, l\sând cele de sus,
vom vorbi despre p\mânt, despre m\rimea lui, pozi]ia, firea, inepuizabila lui
fertilitate, odr\slirile felurite [i nenum\rate care r\sar din el, despre plantele,
pomii, florile, paji[tile [i gr\dinile lui.
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