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88 Sfântul Vasile cel Mare

Despre milă [i judecată*

P\rinte, binecuvinteaz\!1

Lumea care uit\ de Dumnezeu, fra]ilor, este st\pânit\
de nedreptate fa]\ de aproapele [i de lips\ de omenie fa]\
de cei neputincio[i, dup\ cum spune dumnezeiescul Apos-
tol: „Dup\ cum n-au `ncercat s\ aib\ pe Dumnezeu `n cu-
no[tin]\, i-a l\sat Dumnezeu la mintea lor cea necercat\ ca
s\ fac\ cele ce nu se cuvin, plini fiind de toat\ nedreptatea,
de r\utate, de l\comie, de râc\, plini de invidie, de ucidere,
de vrajb\, de viclenie, de n\rav r\u, bârfitori, gr\itori de r\u,
urâtori de Dumnezeu, batjocoritori, mândri, seme]i, izvo-
ditori de rele, nepleca]i p\rin]ilor, ne`n]eleg\tori, lipsi]i de
dragoste, nemilostivi” (Rom. 1, 28-31). Dar pe cei pe care
Dumnezeu `i duce la cinstirea de Dumnezeu `i `nva]\ `nfrâ-
narea de la rele, ba [i grija de milostenia c\tre aproapele.
Precum a `nv\]at Proorocul Isaia din partea lui Dumnezeu,
spunând: „Opri]i-v\ de la r\ut\]ile voastre, `nv\]a]i s\ fa-
ce]i binele!” (1, 16-17). {i Legea avea multe porunci pentru
a nu v\t\ma pe aproapele, dar [i porunci despre a fi ome-
no[i [i milostivi. C\ci, dac\ cineva neglijeaz\ una din aces-
tea, cealalt\ nu e suficient\ pentru `ndreptarea omului2. Pen-
tru c\ nici facerea de bine fa]\ de cel nevoia[ din câ[tiguri

1  

1  Pesemne c\ aceast\ omilie a fost rostit\ pe când era preot [i ce-
rea binecuvântare de la episcop pentru a-[i ]ine cuvântul. Ca `n
cazul omiliei despre Proverbe.

2  Legea poruncea [i una, [i alta. Pentru a fi drep]i fa]\ de Lege,
oamenii trebuie s\ p\zeasc\ ambele porunci, atât milostenia, cât [i
dreptatea.

*   Text tradus dup\ versiunea din PG 31, 1705-1714.
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nedrepte nu este primit\ la Dumnezeu, nici cel ce se ab]ine
de la nedrept\]i nu este l\udat dac\ nu d\ nim\nui din
lucrurile sale. C\ci este scris despre cei ce nedrept\]esc [i
se apuc\ s\ aduc\ daruri lui Dumnezeu: „Jertfa celor ne-
credincio[i este urâciune la Domnul” (Pr. 15, 8), iar despre
cei ce nu miluiesc: „Cel ce-[i astup\ urechile sale ca s\ nu
aud\ pe s\rac [i el va striga [i nu va fi Cel ce aude” (Pr. 21, 13).
Din cauza aceasta Proverbele sf\tuiesc: „Cinste[te pe Dom-
nul din ostenelile tale cele drepte [i adu-I pârg\ din drep-
tatea roadelor tale!” (Pr. 3, 9).

Dac\ vrei s\ aduci dar Domnului din nedreptate [i r\-
pire, mai bine este a nu agonisi un câ[tig ca acesta [i a nu
aduce din el. C\ci darul curat va ridica rug\ciunea, precum
este scris: „Rug\ciunile celor ce fac dreptate sunt primite la
El” (Pr. 15, 8). {i iar\[i, dac\ nu aduci lui Dumnezeu ofrande
când agonise[ti din osteneli drepte, din care se hr\nesc s\-
racii, ]i se va socoti ca o r\pire, dup\ cum zice Proorocul Ma-
leahi: „Pârga [i zeciuielile cu voi sunt” [i „r\pirea va fi `n
casele voastre” (3, 8, 10). A[adar, trebuie s\ amesteca]i mila
[i judecata ca s\ agonisi]i cu judecat\ [i s\ cheltui]i pe mil\,
dup\ cum este scris: „P\ze[te mila [i judecata [i apropie-te
de Dumnezeul t\u totdeauna!” (Os. 12, 7). C\ci „milostenia
[i judecata iube[te” (Ps. 32, 5) Dumnezeu. De aceea cel ce
poart\ grij\ de mil\ [i judecat\ se apropie de Dumnezeu.

De acum s\ se cerceteze fiecare pe sine [i cel bogat s\ ia
seama la c\ile sale din care daruri va aduce ofrand\ lui Dum-
nezeu! Dac\ nu a asuprit pe cel s\rac, dac\ nu a for]at pe
cel mai slab, dac\ nu a abuzat de cel supus lui, folosindu-se
de putere `n loc de dreptate. C\ci poruncim s\ p\zeasc\
dreptatea [i egalitatea [i fa]\ de slugi. Nu for]a pentru c\
e[ti puternic, nici nu abuza pentru c\ st\pâne[ti! Ci arat\
cele ce ]in de dreptate pentru c\ ]i s-a `ncredin]at st\pâni-
rea! C\ci nu vei da dovad\ de ascultare [i de fric\ de Dum-
nezeu `n ceea ce nu po]i, ci `n faptul c\ nu calci legea când
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po]i s\ o calci3. Iar dac\ dai s\racilor luând de la s\raci, mai
bine era s\ nu fi r\pit, nici s\ fi dat. Pentru ce `ntinezi bo-
g\]ia ta introducând `n ea câ[tiguri nedrepte? Pentru ce
faci urâciune ofranda ta din nedreptate, apucându-te s\
aduci cele cu care trebuia s\ miluie[ti pe alt s\rac? Pe acela
miluie[te-l, pe care-l nedrept\]e[ti! Folose[te-te de iubirea
de oameni fa]\ de acesta! F\ mil\ cu acesta [i vei `mplini
mila cu judecat\. C\ci Dumnezeu nu se va face p\rta[ la l\-
comie, nici nu este p\rta[ Domnul cu tâlharii [i cu r\pitorii.
Nici nu ne-a l\sat pe s\raci ca Unul Care nu poate s\-i hr\-
neasc\, ci c\utând de la noi rodirea dreapt\ [i iubitoare de
oameni spre folosul nostru. Milostenia nu apare din nedrep-
tate, nici binecuvântarea din blestem, nici câ[tigurile din
lacrimi. Dumnezeu spune celor ce scot lacrimi de la cei ne-
drept\]i]i: „Cele ce le-am urât, le-a]i f\cut; a]i acoperit cu
lacrimi jertfelnicul Meu [i cu plâns [i suspin” (Mal. 2, 13).
Miluie[te din osteneli [i nu voi s\ nedrept\]e[ti sub pretextul
c\ aduci mil\ lui Dumnezeu din nedreptate! Slav\ de[art\
sunt acestea [i pentru lauda de la oameni, nu pentru lauda
care prive[te spre Dumnezeu. Pentru aceasta bine zice Dom-
nul c\ nu pentru a fi v\zu]i de oameni (Mt. 6, 1). C\ci, dac\
faci milostenia ca [i cum ar privi Dumnezeu, p\ze[te-te s\
nu o faci din l\comie, [tiind c\ nu vesele[ti pe Dumnezeu,
Care prive[te! A[a s\ facem milostenie, ca s\ o lu\m `napoi
de la Dumnezeu! Dar Dumnezeu o d\ `napoi acelora pe
care-i laud\. {i nu laud\ pe nici un lacom. Nu se poate s\
aduci daruri lui Dumnezeu dac\ `ntristezi pe fratele t\u.
„Dac\ aduci, zice, darul t\u la altar [i acolo `]i aduci aminte
c\ fratele t\u are ceva `mpotriva ta, du-te `ntâi, `mpac\-te cu
fratele t\u [i atunci, venind, adu darul t\u!” (Mt. 5, 23-24)

3   Fiind boga]i [i st\pâni peste al]ii, au datoria de a fi drep]i [i buni
chivernisitori. Pe când cei s\raci nu sunt pu[i `n situa]ia aceasta [i
au `ndeosebi alte `ndatoriri.


