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TRADUCERI

IULIAN POMERIUS

DESPRE VOCA}IA CONTEMPLATIV| A PREOTULUI

introducere [i traducere de Drago[ DÂSC|

Introducere

Atribuit pân\ `n secolul al XVII-lea lui Prosper al Aquitaniei,

tratatul Despre via]a contemplativ\ (De vita contemplativa) a fost

una dintre cele mai pre]uite lucr\ri de `ndrumare duhovniceasc\

`n Apusul cre[tin, fiind adesea pus al\turi de influenta oper\ a

Sfântului Grigorie Dialogul, Liber regulae pastoralis, [i de tratatul

De sacerdotio al Sfântului Ioan Hrisostom. Adev\ratul ei autor este

Iulian Pomerius, preot african, n\scut `n Mauritania, `n Africa de

Nord. A migrat `n Galia, unde a deschis o [coal\ de retoric\ la Arles.

~n jurul anului 497 – singura dat\ sigur\ cunoscut\ din via]a lui

Pomerius – l-a avut elev pe Cezar, viitorul episcop de Arles1. Pomerius

a fost hirotonit preot `n Galia, `ns\ nu se cunoa[te nimic despre

cariera sa ecleziastic\. Este numit abbas (lat. „stare]”) de unul

dintre coresponden]ii s\i, fapt care sugereaz\ c\ a avut sub `n-

drumarea sa, la Arles, un grup de clerici care se nevoiau ducând

o via]\ de ob[te, dup\ cum arat\ câteva pasaje din De vita contem-

plativa2. Func]ia de `ndrum\tor duhovnicesc era dublat\ `n persoana

presbiterului Iulian de o real\ vrednicie [i experien]\ duhovniceasc\.

Acest fapt este atestat `n epoc\ de coresponden]a dintre episcopii

Ruricius de Limoges [i Aeonius de Arles. Cei doi ierarhi au `ncer-

cat s\-l determine pe presbiterul Iulian s\ se mute la Limoges, pentru

a-i l\rgi cercul auditorilor. Influen]a [i importan]a lui de pov\]uitor

duhovnicesc este atestat\ [i de continuatorul lui Ghenadie al Marsiliei,

1  Joseph Tixeront, Précis de Patrologie, huitième édition, Paris, Librairie Victor

Lecoffre, 1927, p. 447.
2  S. Mary Josephine Suelzer, CSP, „Introduction”, `n Iulianus Pomerius, De Vita

Contemplativa, translated and adnotated by Mary Josephine Suelzer, Newman

Press, New York/Ramsey N.J., 1947, p. 4.
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Sfântul Isidor al Seviliei, la `ntocmirea cronicii De viris illustribus,

unde se relateaz\ c\ Iulian „tr\ie[te `nc\, `ntr-un mod de via]\

vrednic de Dumnezeu, potrivit slujbei [i treptei sale” 3. De altfel sti-

lul cenobitic pomerian va fi chiar, `ntr-o oarecare m\sur\, norma-

tivizat la Sinodul al II-lea de la Vaison, prezidat de ucenicul lui

Iulian Pomerius, Cezar de Arles, `n care s-a propus ca presbyteri

[preo]ii de mir], care de]ineau o responsabilitate sporit\ datorit\ efor-

turilor depuse de râvnitorul episcop4 pentru dezvoltarea [i `nt\rirea

sistemului parohial, s\ instituie o via]\ de ob[te sau de trai `n co-

mun: trebuiau s\ g\zduiasc\ `n casele lor cite]i, tineri clerici [i, ca

ni[te boni patres, s\ `i `ndrume duhovnice[te [i s\ `i instruiasc\ `n

dogmele cre[tine5. 

Singura lucrare care a supravie]uit de la Iulian Pomerius este

tratatul Despre via]a contemplativ\; izvoare din vechime `i atri-

buie urm\toarele lucr\ri care, din nefericire, s-au pierdut: Despre

natura sufletului (De natura animae), Despre educa]ia fecioarelor (De

virginibus instituendis), Exorta]ie pentru dispre]uirea lumii [i a lucru-

rilor trec\toare (De contemptu mundi ac rerum transiturarum)6. Re-

feritor la singurul tratat care a supravie]uit, de[i Moreschini/Norelli

consider\ c\ titlul Despre via]a contemplativ\ se potrive[te exact

doar cu prima parte a operei, dedicat\ vie]ii sacerdotale – fiindc\

a doua parte se ocup\ de activit\]i ale preo]ilor precum admi-

nistrarea propriet\]ilor Bisericii [i gestiunea bunurilor p\mânte[ti,

iar cartea a treia con]ine descrierea viciilor [i virtu]ilor (care, con-

form unor surse, ar fi constituit o oper\ de sine st\t\toare) 7 –, dup\

o lectur\ atent\ a textului pomerian se poate deduce inten]ia lui

3  De viris ilustribus, 25, 31, ML 83, 1096A, apud Ierom. asist. dr. Vasile B`rzu,

Influen]a Sfântului Diadoh al Foticeei asupra spiritualit\]ii sim]irii min]ii, `n

„Revista teologic\”, anul 2008, nr. 2, p. 36.
4  Cezar de Arles (470-543) este considerat `ntemeietorul Bisericii Fran]ei; a

realizat o impresionant\ oper\ de caritate [i a fost un iubitor al vie]ii monahale,

scriind (cel pu]in) dou\ tratate dedicate acestui subiect: Ad monachos [i Ad vir-

gines; a comb\tut erezia semipelagianismului.
5  Joseph C. Plume, Pomeriana, `n Vigiliae Christianae, vol. 1, nr. 4, october

1947, ed. Brill, Leiden, p. 237.
6  Claudio Moreschini, Enrico Norelli, Istoria literaturii cre[tine vechi grece[ti

[i latine, vol. II, tomul 2, traducere de Hanibal St\nciulescu, Editura Polirom, Ia[i,

2004, p. 102.
7  Ibidem.
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Iulian de a ar\ta c\ `n centrul preocup\rii preotului trebuie s\ se

afle via]a contemplativ\. Ea trebuie `mbinat\ cu via]a activ\, `ns\

cea din urm\ trebuie subordonat\ activit\]ii contemplative, deoa-

rece ea este f\ptuirea autentic\, transfiguratoare, pregustarea vie]ii

ve[nice.

De altfel, acest tratat se adreseaz\ `n mod special preo]ilor [i

episcopilor, a[a cum reiese atât din Preambulul lui Iulian (`n care

vedem c\ tratatul a fost scris la cererea unui episcop, pe nume

Iulian8), cât [i din cuprinsul c\r]ii. Pentru Iulian Pomerius, pre-

o]ii sunt principes Ecclesiarum (I, 13, 1). Princeps poate `nsemna

atât cap/conduc\tor al Bisericii, cât [i cei din ariergarda Bisericii,

lupt\torii din linia `ntâi `n r\zboiul `mpotriva „puterilor `n-

tunericului” (Ef. 6, 11). Preotul nu are doar datoria de a sluji `n

biseric\, de a propov\dui – de altfel, una din cele mai im-

portante sarcini sacerdotale9 – sau de a chivernisi bunurile

8  „M-am `mpotrivit `ndelung [i st\ruitor vrerii tale, st\pâne al meu Iulian
([i) prearâvnitor `ntre episcopi (mi domine studiosissime pontificum Iuliane),
nu cu `nd\r\tnicie, precum un om f\r\ suflet, ci luând seama la propria-mi
neputin]\. Asta fiindc\ mi se p\rea, [i poate cu dreptate, c\ vou\ `n[iv\
v-ar fi fost cu putin]\ a acuza cutezan]a mea de u[ur\tate nesocotit\, dac\
mi-a[ asuma lesne [i f\r\ nici o chibzuire o tem\ atât de important\, care
ar trebui neap\rat abordat\ cu mare grij\: fiindc\ s-ar cuveni mai `ntâi s\
cânt\resc cu mintea greutatea temei `nse[i pe care ar trebui s\ o tratez [i apoi,
cu ajutorul Domnului, dac\, dup\ cercetarea accesibilit\]ii temei, m-a[ asi-
gura c\-mi st\ `n puteri, s\ m\ `ncumet la abordarea a ceea ce-mi porun-
ci]i. Dup\ cercetarea cu atent\ chibzuin]\ a acestor lucruri [i a altora ase-
menea, am considerat necesar s\ m\ ab]in o vreme de la cutezan]a de a scrie.
Dar, `ntrucât a[a cum a trebuit chibzuit\ dificultatea sarcinii poruncite, la fel
a trebuit chibzuit\ [i autoritatea celui ce o porunce[te, nu am voit [i nu
s-a cuvenit a m\ opune cu orice chip, fiind `ncredin]at c\ rug\mintea ta,
[c\ci tu e[ti cel] care m\ sf\tuie[ti [la acestea], ar fi cu mult mai mult de
ajutor puterilor mele, decât m-ar `mpov\ra importan]a subiectului `nsu[i. Mai
apoi, acea chibzuire mi-a condus spiritul ne`ncrez\tor `n puterile sale `n-
spre cutezan]a de a m\ supune sf\tuirii voastre: fiindc\ nu mai ]ine de
smerenie s\ p\strezi cu `ndârjire t\cerea, ci de trufie s\ refuzi `n conti-
nuare povara pus\ pe umerii [i a[a firavi; cu toate c\ simplitatea mea m\
f\cea neputincios `n purtarea acestei poveri, m-am `ncrezut c\ sunt ca-
pabil s\ o port, datorit\ `ncrederii voastre care a]i poruncit aceasta...”, „Pre-
ambul” la Despre via]a contemplativ\.

9 S. Agnes Cecile Prendergast, O.P., A.M., `n The Latinity of  De Vita Contem-

plativa of Julianus Pomerius (The Catholic University of America, Washington,
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Bisericii10. El, mai ales, trebuie s\ `[i asume ]elul spre care `ndrum\,

s\ devin\ un model viu `n ochii credincio[ilor pe care `i p\store[te.

Dobândirea ~mp\r\]iei Cerurilor trebuie s\ fie principala sa preocu-

pare [i nu treburile care ]in de administra]ie, cu atât mai pu]in

treburile [i pl\cerile lume[ti (I, 21; II, 9; II, 12). Misiunea preotului

`ncepe cu el `nsu[i, cu firea sa. Un preot misionar este un preot care

caut\ s\ aib\ pe Duhul Sfânt locuind necontenit `n inima sa. Iulian

Pomerius scoate `n eviden]\ necesitatea ca preotul s\ evite tulbu-

r\rile lume[ti, preocup\rile de[arte, care nu pot s\l\[lui `ntr-o inim\

curat\, cor mundus fiind o condi]ie fundamental\ a vie]ii contem-

plative, c\ci numai cei cu inima curat\ ~l vor vedea pe Dumnezeu

(Mt. 5, 8).

Dorim s\ amintim aici [i ultimele cercet\ri `n domeniu, care duc

la surprinz\toarea concluzie potrivit c\reia Iulian Pomerius a fost

profund influen]at de spiritualitatea Sfântului Diadoh al Foticeei.

Ba mai mult, se pare c\ Pomerius a fost cel care „a preluat, a pre-

lucrat [i a adus din nou `n Biserica din Apus `nv\]\tura Sfântului

Diadoh” 11. Influen]a Sfântului Diadoh `n Apus se v\de[te din pre-

zen]a `n tratatul De vita contemplativa a unor teme specifice de

inspira]ie r\s\ritean\, folosite de presbiterul Iulian `n descrierea

echilibrului dintre via]a contemplativ\ [i cea activ\, pe care in-

ten]ia pastoral\ a tratatului vrea s\ `l elucideze. Principalele idei

9 1934, p. 101), remarca faptul c\ `mplinirea datoriei de a propov\dui `i atrage

preotului onorantele titluri de minister verbi, adiutor Dei, oraculorum Spiritus Sancti

(I, 25, 2). Ca un am\nunt de ordin filologic, tot Prendergast observ\ c\ atunci

când se refer\ la preo]i, `n general, Iulian folose[te termenii principes ecclesia-

rum (I, 13, 1), clerici (II, 1, 1); atunci când se refer\ la preot, el folose[te termenii

sacerdos (1, 23, 1), minister ecclesiae (2, 10, 2), iar când are `n vedere Sfânta Tain\ a

preo]iei, Iulian `ntrebuin]eaz\ termenii sacerdotium (II, 2, 2), clericatus (II, 4, 3)

[i principatus (II, 2, 2). Pe de alt\ parte, a[a cum remarca [i Joseph C. Plume,

uzul lui sacerdos pentru a desemna pe episcop era `ntâlnit `n Biserica primar\ dup\

cum vedem la Sfântul Ciprian, care `i nume[te pe episcopi consacerdotes, la

Sfântul Ambrozie al Milanului [i la Fericitul Augustin, acesta din urm\ numindu-l

pe Papa Damasus Romanae Ecclesiae sacerdos (Joseph C. Plume, Pomeriana,

pp. 230-231).
10  Este sugestiv, `n acest sens, titlul capitolului IX din Cartea a II-a: „Preo]ii nu

trebuie s\ aib\ nimic al lor [i trebuie s\ primeasc\ bunurile Bisericii ca pe ni[te

bunuri de ob[te, pentru care vor da socoteal\ `naintea lui Dumnezeu”.
11  Éduard des Places, Diadoque de Photicé, `n col. Sources Chrétiennes, 5, Paris,

1966, pp. 70-71.

1934, p. 101), remarca faptul c\ `mplinirea datoriei de a propov\dui `i atrage

preotului onorantele titluri de minister verbi, adiutor Dei, oraculorum Spiritus Sancti

(I, 25, 2). Ca un am\nunt de ordin filologic, tot Prendergast observ\ c\ atunci

când se refer\ la preo]i, `n general, Iulian folose[te termenii principes ecclesia-

rum (I, 13, 1), clerici (II, 1, 1); atunci când se refer\ la preot, el folose[te termenii

sacerdos (1, 23, 1), minister ecclesiae (2, 10, 2), iar când are `n vedere Sfânta Tain\ a

preo]iei, Iulian `ntrebuin]eaz\ termenii sacerdotium (II, 2, 2), clericatus (II, 4, 3)

[i principatus (II, 2, 2). Pe de alt\ parte, a[a cum remarca [i Joseph C. Plume,
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similare celor diadohiene reg\site `n De vita contemplativa a lui

Iulian Pomerius sunt: cei care vor s\ se `mp\rt\[easc\ din bucu-

riile vie]ii contemplative trebuie s\ renun]e la lume [i la pl\cerile ei;

relativitatea st\rii de des\vâr[ire [i cunoa[tere atinse `n aceast\

via]\, fa]\ de des\vâr[irea vie]ii viitoare; necesitatea conformit\]ii

vie]ii virtuoase a preotului sau a episcopului cu propria predic\

misionar\; credin]a ca instrument al c\l\toriei spirituale a sufle-

tului; c\utarea slavei lui Dumnezeu, iar nu a oamenilor; tema celor

patru virtu]i cardinale ale sufletului. Tema diadohian\ a lep\-

d\rii de lume [i de grijile lume[ti, pentru ca sufletul s\ se poat\

bucura de mângâierile harului `n propria sim]ire, este `mbr\cat\

cu un con]inut ce analizeaz\ moral efectele acesteia12. Sfântul

Diadoh al Foticeei spune: „Dispre]uind toate lucr\rile de jos, care

foarte adesea d\râm\ la p\mânt sufletele care simt siguran]\, `n-

credin]are (plerophoria) datorit\ sfin]eniei vie]ii lor trecute, omul

chiar dobânde[te lucr\rile cere[ti [i este purtat `ntr-atât de aproape

de lucr\rile divine, dup\ cât el urc\ deasupra tuturor lucr\rilor

omene[ti printr-o dorin]\ de des\vâr[ire”13. Se observ\ la Iulian

Pomerius, la fel ca la Sfântul Diadoh, aceea[i evaluare a sim]irii

sufletului plin\ de siguran]\, de certitudine, ca [i criteriu al edifi-

c\rii vie]ii de sfin]enie, urmat\ de expresii evocând `ncredin]area

sufletului de realit\]ile vie]ii ve[nice. Omul care dispre]uie[te lu-

crurile de jos „dac\ sigur de sine, cu voin]\ hot\rât\ va pune `nainte

via]a contemplativ\ acestor cinstiri p\relnice, bog\]ii aduc\toare

de grij\ [i desf\t\ri pieritoare, adev\ratele cinstiri, bog\]iile sigure

[i desf\t\rile ve[nice le va g\si când va fi ajuns la des\vâr[irea

virtu]ii contemplative `n acea fericit\ via]\ care va fi `n viitor, prin

r\splata lui Dumnezeu”14. La fel ca la Sfântul Diadoh „via]a con-

templativ\ chiar de pe p\mânt desfat\ pe iubitorii ei printr-o sim]ire

a binecuvânt\rilor viitoare [i ilumineaz\ cu darul `n]elepciunii

12  Ibidem.
13  Sfântul Diadoh al Foticeei, O sut\ de capete gnostice despre des\vâr[irea

duhovniceasc\, `n Filocalia sfintelor nevoin]e ale des\vâr[irii, vol. I (FR I),

traducere, introducere [i note de Pr. prof. dr. D. St\niloae, Editura Harisma,

Bucure[ti, 1993, p. 465; KG 29, 34, pp. 425-428, apud Ierom. asist. dr. Vasile

B`rzu, op. cit., p. 38.
14  Despre via]a contemplativ\, Cartea I, cap. 5, cf. FR I, pp. 420-421, 424-426,

470-471.
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duhovnice[ti pe cei care se dedic\ ei cu `ntreaga putere a min]ilor

lor, `ntr-atât cât e posibil `n aceast\ via]\” 15. Iluminarea realizat\

de har `n aceast\ via]\ este nedes\vâr[it\, `n raport cu cea pe care

o vor avea sufletele `n via]a viitoare. Distinc]ia paulin\, reliefat\,

de asemenea, de Sfântul Diadoh, `ntre „umblarea prin credin]\, iar

nu prin vedere”, pentru a ar\ta con]inutul [i modul cunoa[terii

prin sim]irea min]ii, este dezvoltat\ de prezbiterul Iulian pentru a

descrie modul `n care sufletul va vedea pe Dumnezeu `n ve[nicie,

când nu va mai avansa prin credin]\, ca acum, ci va contempla

viziunea pe care dorind-o, a venit c\tre ea, p\[ind prin credin]\ 16.

*

~n continuare, v\ prezent\m prima traducere `n limba român\

a textului pomerian. Traducerea a fost realizat\ dup\ manuscrisul

latin din Patrologia Latina a lui J.P. Migne, volumul 59, col. 0415A-

0520A. Am f\cut o selec]ie din cartea I [i din cartea a II-a a tra-

tatului De vita contemplativa, textele reliefând concep]ia lui Iulian

Pomerius despre via]a contemplativ\ [i voca]ia contemplativ\ a

preotului.

15  Ibidem, cf. FR 1, pp. 449-464.
16  Julian Pomerius, Cartea I, cap.6; Cf. II Cor. 5, 7, KG 36-40, FR I, p. 429,

apud Ierom. asist. dr. Vasile B`rzu, op. cit., p. 38.
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DESPRE VIA}A CONTEMPLATIV| 

(fragmente despre voca]ia contemplativ\ a preotului)

IULIAN POMERIUS

Cartea `ntâi

Capitolul I: Cum c\ via]a contemplativ\ este acea via]\ 
`n care Dumnezeu va fi v\zut de cel cu inima curat\

1. Via]a contemplativ\ – `n care f\ptura cuget\toare, cur\]it\ de

tot p\catul [i `ns\n\to[it\ `n toate privin]ele, este menit\ a vedea pe

F\c\torul s\u – `[i prime[te numele de la actul de a contempla, adic\,

de a vedea. Dac\ este `ntr-adev\r a[a, atunci acea via]\ `n care Dum-

nezeu poate fi v\zut este numit\ via]\ contemplativ\. ~ns\, `n aceast\

via]\ prezent\, plin\ de chin [i de am\gire, f\r\ `ndoial\, Dumnezeu

nu poate fi v\zut a[a cum este El. ~n via]a viitoare `ns\, El va pu-

tea fi v\zut [i din acest motiv este numit\ contemplativ\. Iar aceasta

pe drept, fiindc\ dac\ a vedea pe Dumnezeu reprezint\ bucuria cea

mai aleas\ [i trainic\, iar dac\ bucuria cea mai aleas\ este r\splata

ferici]ilor, [i dac\ r\spl\]ile nu sunt date celor care lupt\ `nc\, ci vor

fi date dup\ triumful `nving\torilor, cine nu `n]elege c\ to]i sfin]ii ~l

vor vedea pe Dumnezeu `n acea via]\ ve[nic\ `n care se vor des-

f\ta pururea? Ei se vor veseli acolo, c\ci `[i vor primi r\splata; acolo

`[i vor primi ei r\splata unde se vor ar\ta biruitori asupra vr\jma-

[ilor, care nu vor fi doar `nfrân]i, ci nimici]i; ei vor s\lta de bucurie

acolo, c\ci nu vor mai avea nici un vr\jma[.

2. ~ns\ `n aceast\ via]\ amarnic ne lupt\m [i, cu ajutorul Dom-

nului, doborâm cetele vr\jma[ilor care ne `mpresoar\. Totu[i, dac\

nu vrem s\ fim `nfrân]i, nu trebuie s\ `ncet\m niciodat\ lupta. ~n-

ving\tori nu ne fac r\zboaiele pe care le-am purtat cu b\rb\]ie, ci

cele viitoare; c\ci mai mult ne `ncearc\ atacurile repetate ale vr\j-

ma[ilor. {i astfel, dup\ cum zice cuvântul Sfintei Scripturi: „toat\ via]a

omului este o `ncercare pe p\mânt”17, atunci se va sfâr[i `ncercarea

când se va sfâr[i lupta; atunci se va sfâr[i lupta când, dup\ aceast\
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via]\, va urma o victorie sigur\ [i, astfel, solda]ii lui Hristos, care pân\

la sfâr[itul acestei vie]i s-au rezemat pe ajutorul lui Dumnezeu, neo-

bosit opunând rezisten]\ vr\jma[ilor lor, dup\ ce vor fi `ncheiat

primejdioasa lor c\l\torie prin locurile str\ine, vor domni cu bucurie

`n patria lor. Acolo, firea uman\ va fi atât de deplin restaurat\ [i de

`ns\n\to[it\ de orice neputin]\, `ncât nici un p\cat nu va mai r\-

mâne `n ea [i nici nu va mai putea s\ p\c\tuiasc\. Aceasta va fi

r\splata ei: odat\ ce va fi fost f\cut\ p\rta[\ la via]a contemplativ\,

[ea] va privi f\r\ s\ se sature la Creatorul fericirii sale, se va bucura

`ntru El, va dobândi de la El ceea ce a n\d\jduit [i va r\mâne ve[-

nic `n starea pe care a dobândit-o, tr\ind o via]\ sfânt\. 

Capitolul al II-lea: Despre chipul vie]ii viitoare

Dar acum ce voi putea spune despre chipul vie]ii viitoare, `n care

ar fi mai bine s\ credem decât s\ vorbim despre ea? {i totu[i, pe cât

pot s\ vorbesc, nu trebuie s\ tac doar pentru c\ nu pot s\ spun pe

cât de multe doresc. Desigur, fiindc\ noi credem c\ Dumnezeu este

mai presus de rostire18, nu `nseamn\ c\ trebuie s\ ne ab]inem s\ vor-

bim despre El. A[adar, de bun\ seam\, trebuie mai mult s\ fie cre-

zut despre aceast\ via]\, decât s\ fie scris; pentru c\ nu poate cuvântul

dezv\lui pe cât de mult poate sufletul cuprinde, iar `n]elegerea min]ii

umane, oricât de adânc\ ar fi, cuprinde mai pu]in decât are lucrul

`nsu[i `n m\re]ia sa. Deci, despre via]a viitoare se crede c\ dureaz\

ve[nic `n fericire [i c\ este o fericire ve[nic\...

Capitolul al IV-lea: Despre `nviere sau via]a sfin]ilor

Aceasta este via]a contemplativ\: via]a fericit\; cei care o dobân-

desc prin chivernisirea lucr\rilor binelui vor fi asemenea cu bine-

cuvânta]ii `ngeri19 [i vor domni ne`ncetat cu Dumnezeu. Cei care

aici au crezut, acolo vor vedea [ceea ce au crezut]; se vor bucura

`ntr-o ve[nic\ bucurie, cu inimi curate contemplându-L pe F\c\-

torul lor; posedând o iubire dumnezeiasc\ [i reciproc\, ei vor fi

ve[nic uni]i [atât] cu Dumnezeul lor [cât] [i `ntre ei. Primindu-[i

17  Iov 7, 1 [LXX].
18  Iov 37, 23.
19  Mc. 12, 25.



179Traduceri

trupurile `nzestrate cu nestric\ciune [i nemurire20, ei vor dobândi

cet\]enia patriei cere[ti; [i astfel devenind cet\]eni pentru ve[nicie21,

ei vor ob]ine r\splata f\g\duit\. Acolo, ace[tia vor fi covâr[i]i de atât

de mult\ bucurie, de o atât de mare r\splat\ a `ncânt\rilor cere[ti,

`ncât vor aduce mul]umiri Binef\c\torului lor pentru atât de multe

daruri [i nu vor sim]i sa]ietate atunci când vor primi abunden]a

desf\t\rilor. Acolo, astfel, vor fi deschise min]ile fiec\ruia c\tre fie-

care, a[a precum chipurile trupe[ti le apar ochilor trupe[ti; pentru c\

atât de profund [i de des\vâr[it cur\]ite vor fi inimile oamenilor,

`ncât vor aduce mul]umiri Domnului pentru c\ i-a purificat [i nu vor

trebui s\ ro[easc\ pentru vreo urm\ a p\catelor; c\ci acolo nu vor

fi nici p\cate [i nici p\c\to[i, iar cei care vor fi `n acel loc nu vor mai

putea s\ p\c\tuiasc\. Atunci tainele nu vor mai fi ascunse ferici-

]ilor, care, `n inimile lor curate22, vor vedea pe ~nsu[i Domnul. ~n-

tr-adev\r, atât de des\vâr[ite vor fi f\pturile omene[ti, `ncât nu vor

mai putea cunoa[te schimbarea `n mai bine sau `n mai r\u. ~n aceast\

fire omeneasc\, `n\l]at\ la asem\narea F\c\torului s\u23, toate daru-

rile primite `n chip firesc, [dar] stricate de p\cat, vor fi re`nnoite `n

mai bine... 

Capitolul al V-lea: Pe cei care dispre]uiesc cele prezente, 
fericirea vie]ii contemplative `i `ncânt\ `nc\ de aici

Acela tânje[te s\ dobândeasc\ aceast\ fericire, care renun]\ la

toate lucrurile prezente pentru contemplarea celor viitoare [i care,

desprins de treburile casnice ce câteodat\ z\d\rnicesc avântul ace-

lora ce `ncearc\ s\ se `nal]e `n chip des\vâr[it c\tre acea `n\l]ime a

contempla]iei divine, dep\[e[te chiar [i afec]iunea pentru timpul s\u

[i, dispre]uind pe toate cele de jos, care, `n general, au aruncat `n

cele p\mânte[ti sufletele f\r\ de grij\ pentru sfin]enia [cur\]enia]
vie]ii trec\toare, `nc\ de `ns\[i cele cere[ti se apropie, f\cându-se

cât mai asem\n\tor celor dumnezeie[ti, pe cât se `nal]\ prin râvna

des\vâr[irii mai presus decât to]i oamenii. Iar dac\ sigur de sine, cu

voin]\ hot\rât\ va pune via]a contemplativ\ `naintea acestor cinstiri

20  I Cor. 15, 53.
21  Evr. 13, 14.
22  Ps. 23, 4; Ps. 50, 11; Prov. 20, 9.
23  Fc. 1, 27; 5, 1; ~n]. 2, 23; Iac. 3, 9.
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p\relnice, bog\]ii aduc\toare de grij\ [i desf\t\ri pieritoare, adev\-

ratele cinstiri, bog\]iile sigure [i desf\t\rile ve[nice le va g\si când

va fi ajuns la des\vâr[irea virtu]ii contemplative `n acea fericit\ via]\

care va fi `n viitor, prin r\splata lui Dumnezeu. {i, de fapt, cine va fi

mai onorat ca acesta pe care mila divin\ l-a binecuvântat cu o dem-

nitate egal\ cu a `ngerilor24? Cine va fi mai bogat decât acesta care va

fi dobândit nepieritoarea fericire a Cerurilor, care se revars\ din

bel[ug? Sau chiar aici, ce este mai desf\t\tor decât contempla]ia dum-

nezeiasc\ ce une[te pe cei ce cu adev\rat tânjesc dup\ aceasta cu

nestric\cioasa dulcea]\ a r\spl\]ii viitoare. ~ntr-adev\r, via]a contem-

plativ\ pe cei ce o iubesc chiar de aici `i `ncânt\ prin sim]irea bu-

nurilor viitoare [i `i lumineaz\ cu darul `n]elepciunii duhovnice[ti

pe cei ce `i dedic\, pe cât se poate, `n aceast\ via]\, `ntreaga voin]\

[i `ncordare a min]ii, spre aceast\ plin\tate a vederii cere[ti, de a c\rei

speran]\ dorin]a `ncordat\ spre ceruri `i poart\, pentru c\, astfel, ceea

ce ei acum z\resc `n umbr\25[i nu deosebesc `n mod sigur, atunci

s\ poat\ vedea `n descoperire26.

Capitolul al VI-lea: Des\vâr[irea vie]ii contemplative 
care se poate dobândi de aici nu se poate compara 
cu des\vâr[irea vie]ii viitoare

A[adar, eu nu am vorbit despre `n\l]imea vie]ii contemplative

viitoare, când des\vâr[irea va fi `mplinit\, ci despre faptul c\ `n via]a

prezent\ ea nu poate fi atins\ de to]i cei care dispre]uiesc lumea,

decât numai dac\ se `ndreapt\ spre aceasta cu râvn\ deplin\, dac\

arzând de dorin]\ pentru aceasta ei dispre]uiesc momelile prezen-

tului [i, fiind prea tare c\li]i pentru a fi prin[i `n mrejele `ndelet-

nicirilor lume[ti, se str\duiesc s\ mediteze la lucrurile dumneze-

ie[ti [i la f\g\duin]ele viitoare. Dar dac\ lu\m `n considerare afir-

ma]ia Apostolului Pavel, `n care el distinge `ntre cunoa[terea care

este aici [i cea care va fi acolo, spunând: „Cunoa[tem `n parte, proo-

rocim `n parte”27, nu putem [i nici nu trebuie s\ compar\m contem-

pla]ia dumnezeiasc\ din aceast\ via]\ cu cea din via]a viitoare, `n

24  Mt. 22, 30; Mc. 12, 25.
25  I Cor. 13, 12.
26  I Cor. 13, 10.
27  I Cor. 13, 9.
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condi]iile `n care, de asemenea, Apostolul adaug\: „Dar când ceea ce

este des\vâr[it va veni – `nsemnând acea via]\ –, ceea ce este `n parte

va fi aruncat”28, [i astfel ceea ce acum `n]elegem `n parte atunci vom

vedea des\vâr[it, când vom fi atins plin\tatea contempla]iei dum-

nezeie[ti. {i totu[i, pentru c\ acolo cunoa[terea tuturor lucrurilor,

nu `n parte, ci `mpreun\ [i `n totalitate, va fi cuprins\ [`n]eleas\]
m\car pentru aceea s\ nu fie cineva lipsit de speran]\ pentru pu]ina

cunoa[tere din acest trup fragil. Pentru c\, pe cât este posibil, min-

tea omeneasc\, pe care Creatorul a f\cut-o dup\ chipul S\u, ar trebui

chiar de aici s\ se str\duiasc\ s\-L vad\ pe Dumnezeu `n chip in-

teligibil, prin credin]\, astfel ca s\-L poat\ vedea mai mult când, prin

darurile Sale, va dobândi vederea Creatorului s\u. Fii atent cât de

inspirat distinge dumnezeiescul Pavel `ntre credin]\ [i vedere, când

zice: „Umbl\m prin credin]\, nu prin vedere”29. Credin]a este deci cea

prin care p\[im [i privirea este cea prin care vedem: pentru c\ `n

aceast\ via]\, `n care `naint\m prin credin]\ [i dreapt\ vie]uire, noi

p\[im ca [i prin pa[ii faptelor noastre bune; oricum, `n via]a viitoare,

când vom dobândi vederea, nu va mai exista un loc spre care s\

mergem, ca [i cum am `nainta, ci vom vedea cu o pl\cere nes\]ioas\

acea vedere la care vom fi ajuns p\[ind duhovnice[te prin credin]\

(per fidem spiritualiter ambulando).

Capitolul al VII-lea: Sfin]ii nu pot s\-L vad\ pe Dumnezeu 
decât dobândind fericirea vie]ii viitoare

De aceea, cei care o doresc, [i cu ajutorul lui Dumnezeu sunt

capabili de ea, trebuie s\ fie `ncuraja]i spre via]a contemplativ\ [i

s\ fie con[tien]i c\ des\vâr[irea cere[tii contempla]ii este p\strat\

pentru acea via]\ binecuvântat\ care va fi: c\ci acolo ei vor vedea

des\vâr[it pe Dumnezeu a[a cum este (ut ubi Deum sicuti est, per-

fecte videant), unde ei `n[i[i vor fi f\cu]i des\vâr[i]i prin dobân-

direa vie]ii ve[nice [i a ~mp\r\]iei Cerurilor. Dar dac\, `n aceast\ via]\,

sl\biciunea omeneasc\ ar fi putut `n chip des\vâr[it s\ contemple

esen]a lui Dumnezeu, Evanghelistul nu ar mai fi zis: „Pe Dumnezeu

nimeni nu L-a v\zut vreodat\”30. El nu a zis: nimeni nu-L va vedea.

28  I Cor. 13, 10.
29  II Cor. 5, 7.
30  I In 4, 12.
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Asta pentru a ar\ta `n chip clar c\ vederea lui Dumnezeu nu a fost

refuzat\ celor sfin]i, ci amânat\, ceea ce a refuzat pentru vremea de

fa]\ a promis pentru cea viitoare, spunând: „Ferici]i cei cura]i cu

inima, c\ aceia vor vedea pe Dumnezeu”31. {i nici aceasta nu a zis:

„Pentru c\ ~l v\d pe Dumnezeu”. Prin urmare, Dumnezeu, Care nici

`n aceast\ via]\, nici `n cea trecut\ nu a putut fi v\zut f\r\ asuma-

rea unei forme, va fi v\zut `n via]a viitoare: acolo este n\d\jduit\

des\vâr[irea contempla]iei divine, unde va fi plin\tatea tuturor lu-

crurilor bune.

Capitolul al VIII-lea: Natura [i gradul des\vâr[irii vie]ii 
contemplative `n acest timp [i cum se `ntip\resc de bucuria 
acestei vie]i cei ce dispre]uiesc lumea

A[adar, cel ce urmeaz\ vie]ii contemplative s\ se apropie de

Creatorul s\u pentru a i se lumina inima; s\-L slujeasc\ plin de

grij\ prin contemplarea Sa [i prin deplina p\rt\[ie cu El; s\-L do-

reasc\ f\r\ `ncetare; pentru dragostea fa]\ de El s\ evite toate lucru-

rile care l-ar putea abate; s\-[i odihneasc\ toate gândurile [i n\dej-

dea `n voia lui Dumnezeu; s\-[i dedice timp pentru sfinte cuget\ri

asupra Sfintelor Scripturi; s\ se `ndulceasc\ de ele, luminat fiind `n

chip ceresc; aici s\ se cerceteze cu totul pe sine, precum `ntr-o oglind\

care str\luce[te; s\ `ndrepte ceea ce apare strâmb; s\ ]in\ ceea ce

este drept; s\ refac\ ceea ce a fost d\râmat; s\ cultive ceea ce este

frumos; s\ p\streze ceea ce este s\n\tos; prin citire st\ruitoare s\

`nt\reasc\ ceea ce este slab; s\ citeasc\ f\r\ odihn\ poruncile Dom-

nului s\u; s\ le iubeasc\ f\r\ sa]; s\ le `mplineasc\ cu roade depline

[i, fiind `ndeajuns `nv\]at de ele, s\ `n]eleag\ ceea ce trebuie s\ evite

[i ceea ce ar trebui s\ urmeze; s\ se dedice cercet\rii tainelor ace-

lora[i cere[ti Scripturi; s\ citeasc\ acolo proorociile despre Hristos32;

s\-L vad\ zugr\vit [`n fa]a ochilor]; s\ `n]eleag\ pierzania oamenilor

trufa[i potrivit proorociei; s\ jeleasc\ `mplinirea ei; s\ se bucure pen-

tru mântuirea neamurilor; s\ ]in\ ferm lucrurile ce au fost proorocite

[i `mplinite `n trecut; s\ cread\ f\g\duin]ei viitoare; foarte departe

de zgomotul grijilor lume[ti s\ cugete cu ardoare la acele lucruri prin

care ar putea s\-[i `nfl\c\reze sufletul spre dorin]a r\spl\]ii sale viitoare;

31  Mt. 5, 8.
32  In 1, 45.
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s\ se `ngrijeasc\ de lucr\ri duhovnice[ti care l-ar putea face mai bun

[i mai bun, de la zi la zi; s\ iubeasc\ sfânta odihn\, m\sura `n care

ar putea ghida lucrarea sa; s\ socoteasc\ p\mântul ca mort pentru

sine [i s\ se arate r\stignit pentru ispitirile unei lumi ademenitoare33.

S\ a[eze gândul la Creatorul s\u mai presus de pl\cerea [prove-

nit\] din priveli[tile prezente, `ntotdeauna s\ se ridice spre `ntâl-

nirea cu contempla]ia dumnezeiasc\ prin trepte ce urc\; niciodat\,

nici m\car pentru o clip\, s\ nu se `ntoarc\ de la pre]uirea f\g\du-

in]elor viitoare `napoi spre lucrurile de pe p\mânt34; s\-[i conduc\

permanent privirea min]ii spre locul pe care dore[te s\-l dobân-

deasc\; s\-[i a[eze `n fa]a ochilor sufletului s\u fericirea vie]ii viitoare35

[i s\ o `ndr\geasc\; nici s\ se team\ [i nici s\ nu doreasc\ ceva

trec\tor; s\ nu-i fie fric\ de pierderea avuturilor trec\toare [i s\ se

team\ de l\comia de a le câ[tiga; s\ nu-i sl\beasc\ judecata min]ii

sale; s\ nu-l strice prosperitatea [i nici necazul s\ nu-l zdruncine36;

p\rerea favorabil\ s\ nu-i stârneasc\ trufia, iar p\rerea defavorabil\

s\ nu-l mâhneasc\; repro[ul sau lauda neadev\rat\ s\ nu-i sporeasc\

fericirea sau s\ i-o alunge; `n general, s\ nu se bucure, nici s\ se `n-

tristeze pentru bunurile trec\toare; nedoborât `n bucurii sau durere

s\ p\streze ]inuta unui suflet neclintit; nimic din ceea ce lumea

promite sau `nfrico[eaz\ s\ nu zguduie stabila fermitate a inimii sale

ci, r\mânând mereu acela[i [i firesc, s\ nu simt\ pierderea sau câ[-

tigul acestei lumi. {i atunci când, ne`ntârziat, prin dorin]a vie]ii con-

templative el a `mplinit acestea [i alte asemenea porunci, s\ cread\

f\r\ [ov\ire c\ nu a fost pe deplin `mbun\t\]it aici, dar c\ va fi astfel

`n aceast\ binecuvântat\ via]\ viitoare [i s\ ]inteasc\ `nainte spre ea,

acolo unde va fi `n stare s\-L vad\ pe Dumnezeu cu fa]a neacoperit\.

Capitolul al IX-lea: Pe cât de mare este deosebirea 
dintre des\vâr[irea acestei vie]i [i cea a vie]ii viitoare, 
pe atât de mare este deosebirea dintre cei ce nu doresc 
s\ p\c\tuiasc\ [i cei care nu mai pot p\c\tui

~n via]a aceasta, atunci când `l compar\m pe cel drept [cu cel

des\vâr[it], cineva este numit des\vâr[it pentru c\ omul drept se

33  Gal. 5, 24.
34  Lc. 9, 62.
35  Fil. 3, 13.
36  Fil. 3, 20.
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supune poruncilor, iar omul des\vâr[it merge dincolo de acestea;

ultimul, dac\ este comparat cu cei ce vor fi absolut des\vâr[i]i `n via]a

binecuvântat\, nu este, ca s\ spun a[a, des\vâr[it `n chip des\vâr[it

(perfecte perfectus). De[i orice vin\ a sa a fost [tears\, sl\biciunea nu

i-a fost t\m\duit\, dar se afl\ `n curs de t\m\duire. Prin urmare,

de[i nu s\vâr[e[te nici un p\cat, putând fi astfel cu adev\rat des\-

vâr[it [pentru via]a aceasta], el are, cu toate acestea, puterea de a p\-

c\tui, deoarece nu a fost t\m\duit prin `ndep\rtarea `ntregii sale

sl\biciuni; [i astfel, el va fi des\vâr[it `n toat\ fiin]a sa [i `n chip ab-

solut acolo unde nu va mai fi capabil s\ p\c\tuiasc\, cur\]it fiind de

tot p\catul.

Aici, de asemenea, oricât de mult se distinge un om prin superio-

ritatea sfin]eniei, el poate, este adev\rat, s\ devin\ des\vâr[it dup\

deplin\tatea acestei vie]i; dar el nu este atât de sigur `n privin]a de-

s\vâr[irii sale, `ncât s\ nu fie atent la c\dere; [i desigur, acolo unde

fiecare tr\ie[te `n grij\, fericirea nu este absolut\. Fericirea nu trebuie

deloc a fi socotit\ deplin\ f\r\ s\ fie [i lipsit\ de grij\ [i nu va fi

astfel decât atunci când lini[tea ve[nic\ va nimici toat\ grija. Din

aceast\ cauz\, cei care sunt socoti]i ferici]i `n aceast\ via]\ sunt feri-

ci]i `n n\dejdea bucuriei viitoare; dar ei, de fapt, nu vor fi cu ade-

v\rat ferici]i decât `n via]a viitoare, unde firea uman\, fiind deplin

sfin]it\, va vedea slava sa [i a F\c\torului S\u [i va tinde spre Acesta

f\r\ vreo mic[orare a fericirii sale.

Capitolul al X-lea: ~nc\ de aici, sfin]ii L-au v\zut pe 
Dumnezeu `n chipul creat pe care l-a asumat

S\ nu [ne] tulbure faptul c\ citim cum drep]ii din vechime L-au

v\zut pe Dumnezeu, chiar de aici, c\ci nu este pentru a noastr\

nimicnicie astfel de vedere, precum este cea care va fi `n acea slav\,

de vreme ce [Dumnezeu] nu a putut fi, nici nu poate fi v\zut f\r\

form\ de f\ptura vizibil\, form\ `n care S-a ar\tat, potrivit cu ico-

nomia veacurilor, unde a vrut [i c\ruia a vrut. ~ns\ ~l vom vedea

când pelerinajul nostru ne va duce `n patria cea de sus [i când

binecuvântata nemurire va `mbr\ca stric\ciunea noastr\ [i când `n-

s\[i credin]a prin care au crezut de aici cele din viitor va fi `mpli-

nit\, conducând pe cei cu adev\rat credincio[i `nspre contemplarea

dumnezeiasc\ [i cunoa[terea r\spl\tirilor cere[ti.
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Capitolul al XI-lea: Despre firea trupurilor 
`ndumnezeite care vor fi la ~nviere

~ntr-adev\r, acolo vor fi trupuri de sexe opuse, dar f\r\ vreo

poft\ trupeasc\. Acolo va fi pentru to]i iubirea deplin\ [i nici un

p\cat. Acolo, chiar [i ochilor trupe[ti nimic nu le va r\mâne ne-

cunoscut din cele create ce se pot vedea, pentru c\ vederea trupu-

rilor nestric\cioase va fi `ntru totul nestric\cioas\ [i va fi incom-

parabil mai p\trunz\toare decât a fost aici, astfel c\ nimic din ceea

ce este la vedere s\ nu poat\ fi ascuns. ~ntr-adev\r, trupurile `nzes-

trate cu nestric\ciune vor `ndep\rta ceea ce le `nvârto[eaz\, dar nu

[i alc\tuirea fiin]ei lor, ceea ce este necesitate a firii, dar nu [i voin]a,

astfel c\ acolo vor fi oriunde vor dori, f\r\ durat\ de timp sau ob-

stacolul greut\]ii; [i trupul deja `nduhovnicit va `nf\ptui acest lucru

f\r\ vreo opreli[te [i va urma sufletul oriunde va voi, [fiind] des\-

vâr[it `n egalitate cu fericirea `ngerilor. Atunci regretul `n privin]a

fiilor, a p\rin]ilor, a so]ilor care nu vor fi acolo nu va putea s\ `i

`ntristeze pe cei ferici]i, pentru c\ `n\l]imea acelei fericiri nu recu-

noa[te felul tuturor leg\turilor trupe[ti pe care le-a avut stric\ciunea

noastr\. Acolo, to]i, oricine ar fi, un singur trup vor fi [i fiecare se

va veseli `n fericirea sa [i a aproapelui s\u. 

S\ fie de ajuns cele spuse [pân\ aici] despre via]a contemplativ\.

Capitolul al XIII-lea: Preo]ii pot fi p\rta[i 
la via]a contemplativ\

1. Cel care se gânde[te cu luare aminte la cele spuse mai sus

despre via]a contemplativ\ [i care, fiind `ndeajuns de instruit, `n]e-

lege când [i unde aceast\ des\vâr[ire poate fi ob]inut\ nu va pune

la `ndoial\ faptul c\ `ntâist\t\torii Bisericii pot [i trebuie s\ devin\

adep]i ai vie]ii contemplative. Fiindc\, dup\ p\rerea unora, via]a

contemplativ\ este fie cunoa[terea celor viitoare [i ascunse, fie eli-

berare de orice ocupa]ie specific\ lumii, fie studiul Sfintelor Scripturi,

fie este – cum, de altfel, s-a recunoscut ca fiind mai des\vâr[it\ decât

acestea – chiar vederea lui Dumnezeu. Nu v\d ce obstacol ar putea

fi pus `naintea sfin]ilor preo]i, care s\-i `mpiedice s\ ating\ cele patru

[trepte] pe care le-am amintit. De fapt, dou\ dintre ele, prima [i ul-

tima, adic\ cunoa[terea celor viitoare [i ascunse [i `ns\[i vederea lui
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Dumnezeu, vor fi neasemuit mai de pre] `n acea via]\ fericit\ de-

cât `n cea de acum prins\ `n multe am\giri, de vreme ce toate lu-

crurile, ca [i `ns\[i fiin]a lui Dumnezeu, vor fi limpede [i deplin

percepute. Pe de alt\ parte, cele de la mijloc, eliberarea de orice

ocupa]ie specific\ lumii [i studiul Sfintelor Scripturi pot fi `ndepli-

nite `nc\ de aici de preo]i; dar cei care se rup de toate `ncurc\-

turile treburilor acestui veac [i nu amor]esc `n trând\vie, ci st\ruie

`n lucrarea des\vâr[irii lor, [i care, `ntorcând spatele nebuniei `n]e-

lepciunii acestei lumi, se d\ruiesc neobosit cuvântului lui Dumne-

zeu, se fac cu adev\rat `n]elep]i, `n]eleg cele cere[ti, dispre]uiesc

cele p\mânte[ti, `i combat pe cei care se `mpotrivesc dogmelor

s\n\toase, `i `nva]\ pe cei care fac ascultare, se reazem\ pe sfintele

virtu]i prin care pot, zi de zi, s\ fie mai aproape de Dumnezeu. {i

râvnind pentru propriul progres, ca [i pentru cel al ucenicilor lor,

primesc aici o oarecare pregustare, ca [i cum ar fi a vie]ii contem-

plative, prin care se apropie cu [i mai mult\ ardoare; `ns\ acolo,

f\cându-se ve[nic ferici]i, se vor bucura de des\vâr[irea acesteia.

Prin urmare, ele nu sunt f\cute degeaba, fiindc\ aici ei sunt cinsti]i `n

calitate de capi ai tuturor credincio[ilor cre[tini; `ns\ mai degrab\ ei

se bucur\ pentru c\ acolo vor fi, mult mai v\dit, m\dulare ale lui

Hristos, Care este Preot [i Cap al tuturor credincio[ilor.

2. Dar dac\ (s\ nu fie!) ei, `nl\n]ui]i de treburile lume[ti, `[i

l\rgesc hotarele propriet\]ilor f\r\ s\ pun\ stavil\ l\comiei lor [i

se d\ruiesc pretutindeni pl\cerilor alese care sl\besc trupul [i su-

fletul; dac\ ei nu caut\ slava lui Hristos37, ci propria lor slav\, am\-

gi]i de cinstirile gloatei lingu[itoare, [i dau crezare mai degrab\ celor

spuse de al]ii despre ei, `n loc s\ cread\ propriei lor con[tiin]e; dac\

`[i a[az\ toat\ bucuria lor nu `n r\splata viitoare, nici `n sfin]enia

vie]ii, ci numai `n func]ia lor, [i de[i ei ador\ s\ fie ceea ce sunt cre-

zu]i a fi, ei nu sunt vreodat\ nemul]umi]i de propria persoan\; [i

fiindc\ sunt mul]umi]i cu ei `n[i[i, ei nu se arat\ doritori s\ se `n-

drepte, cine nu vede c\ astfel de oameni, dac\ persist\ `ntr-o astfel

de purtare [i nu se `ndreapt\ `nainte de sfâr[itul acestei vie]i, nu vor

putea fi p\rta[i la via]a contemplativ\? Pe aceasta nu o dobândesc

decât cei care au f\cut eforturi ca s\ fie ceea ce sunt; care se str\-

duie nu s\ par\, ci s\ fie; care sunt distin[i nu de lauda altora, ci de

37  II Cor. 4, 4; 8, 23.
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propria lor purtare; renumi]i nu numai datorit\ rangului lor, ci, mai

mult, datorit\ noble]ei vie]ii lor preo]e[ti (sacerdotalis vitae nobili-

tate); care sunt episcopi, nu prin titlu, ci numai prin virtute. Ace[tia

sunt cei potrivii pentru via]a contemplativ\ [i [care sunt] `mpreun\

mo[tenitori ai bucuriilor cerului38.

Capitolul al XXV-lea: Tr\s\turile preo]ilor care doresc s\ 
devin\ p\rta[i ai vie]ii contemplative

1. De aceea, dac\ sfin]ii preo]i `ntorc (convertant) pe mul]i la

Dumnezeu prin sfânt\ vie]uire [i propov\duire; dac\ `n toate se

poart\ cu smerenie [i cu autoritate; dac\, prin râvn\ fa]\ de iubirea

sfânt\, se arat\ prieteno[i cu cei peste care au fost pu[i; dac\ vin-

dec\ sl\biciunile fra]ilor care duc o via]\ trupeasc\ prin doctoriile

cuvintelor t\m\duitoare [i pe cei care sunt considera]i incurabili `i

sprijin\ prin virtutea r\bd\rii; dac\ `n obiceiurile [i `n predicile lor

nu caut\ slava lor, ci pe cea a lui Hristos; dac\ nu-[i irosesc, `ntr-un

mod vrednic de plâns, fie cuvintele lor, fie faptele lor ca pre] al

iubirii de a pl\cea [oamenilor], ci `ntotdeauna atribuie lui Dumnezeu

orice cinstire primesc, fiindc\ ei tr\iesc [i `nva]\ `ntr-un mod preo]esc;

dac\ saluturile respectuoase ale celor pe care `i `ntâlnesc nu `i fac

s\ se mândreasc\, ci se simt ap\sa]i de ele; dac\ nu se consider\ pe

ei `n[i[i cinsti]i, ci `mpov\ra]i de laudele celor care le adreseaz\

complimente; dac\ `i mângâie pe cei bolnavi, `i hr\nesc pe cei fl\-

mânzi, `i `mbrac\ pe cei goi, `i r\scump\r\ pe captivi, `i ad\pos-

tesc pe str\ini; dac\ le arat\ celor ce r\t\cesc calea mântuirii [i f\-

g\duiesc n\dejde celor ce nu mai au n\dejde c\ mai afl\ iertare;

dac\ `i `ndeamn\ pe cei ce `nainteaz\ [i `i stârnesc pe cei ce z\-

bovesc [i sunt mereu ocupa]i cu tot ceea ce ]ine de slujirea lor: cine

va fi un astfel de str\in de credin]\, ca s\ pun\ la `ndoial\ c\ ast-

fel de oameni sunt p\rta[i la virtutea contemplativ\, prin ale c\ror

cuvinte, ca de altfel [i exemplu, mul]i devin `mpreun\-mo[tenitori

ai ~mp\r\]iei Cerurilor39?

2. Ace[tia sunt slujitorii cuvântului40, ajut\torii lui Dumnezeu,

oracolele Duhului Sfânt. Prin astfel de oameni, Dumnezeu este

38  Rom. 8, 17.
39  Rom. 8, 17.
40  Lc. 1, 2.
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`mp\cat cu poporul S\u; poporul este `nv\]at de Dumnezeu. Ace[tia

sunt succesorii Apostolilor Domnului care, `nzestra]i cu virtu]i apos-

tolice, conduc `n chip minunat Bisericile pe care aceia [Apostolii]
le-au `ntemeiat prin minuni `n\l]\toare; care ap\r\ credin]a sobor-

niceasc\ prin propov\duire sau, dac\ necesitatea o impune, prin

jertfirea m\dularelor lor. Pentru a men]ine credin]a `n toat\ pute-

rea sa, ei sunt preg\ti]i s\ piard\ posesiunile lor [i chiar s\ moar\.

Ei cresc cu virtu]ile credincio[ilor de pretutindeni, care `nainteaz\

prin ei, Dumnezeu fiind cauza; [i ag\]ându-se nedesp\r]it de Dum-

nezeul lor, `ntru Care sunt `ncrez\tori c\ bunurile lor adev\rate [i

nepieritoare sunt ad\postite, ei dispre]uiesc bucuriile trec\toare ale

lumii...

Cartea a II-a

Capitolul al II-lea: Laud\ sfin]ilor preo]i

1. [...] Mai `ntâi `ns\, `ng\dui]i-mi s\ scot `n eviden]\ câteva

aspecte spre lauda adev\ra]ilor preo]i care sunt conduc\torii biseri-

cilor (Ecclesiarum magistri). Ace[tia, mai presus decât oricine, au

primit sarcina `ngrijirii sufletelor (animarum curandarum). Purtând

cu grij\ povara pentru poporul `ncredin]at lor, ei se roag\ ne`nce-

tat lui Dumnezeu pentru p\catele tuturor ca pentru cele ale lor;

precum un [alt] Aaron41 aducând jertfa unui duh umilit [i a unei

inimi frânte42, prin care ~l `mblânze[te pe Dumnezeu, ei `ndep\r-

teaz\ urgia pedepsei viitoare de la poporul lor. Prin harul lui Dum-

nezeu, ei devin ar\t\tori [indicatori, indices] ai voin]ei divine, fon-

datori ai bisericilor lui Hristos, dup\ Apostoli, conduc\tori ai cre-

dincio[ilor, ap\r\tori ai adev\rului, du[mani ai `nv\]\turii stricate

(pravae doctrinae hostes), binevoitori fa]\ de orice este bine, `nfrico-

[\tori, chiar numai prin apari]ie, celor p\rta[i la r\u, r\zbun\tori ai

celor oprima]i (vindices oppressorum), p\rin]i ai celor ren\scu]i `n

credin]a soborniceasc\, propov\duitori ai lucrurilor cere[ti, solda]i

de elit\ `n r\zboaiele nev\zute, pilde de lucr\ri bune, exemple de

virtute [i chipuri [de f\ptuire] pentru cei credincio[i. Ei sunt podoaba

41  Ie[. 30, 10; Lev. 6, 2-16; Num. 16, 46-48; I Par. 6, 49.
42  Ps. 50, 18.
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Bisericii prin care ea str\luce[te mai tare; ei sunt acei stâlpi43 foarte

puternici care, `ntemeia]i pe Hristos, sprijin\ `ntreaga mul]ime de cre-

dincio[i; ei sunt por]ile cet\]ii ve[nice, prin care intr\ to]i cei care

cred `n Hristos; ei sunt paznicii care au primit cheile ~mp\r\]iei

Cerurilor; ei sunt, de asemenea, iconomii casei `mp\r\te[ti a c\ror

decizie confer\ fiec\ruia rangul [i pozi]ia la curtea Ve[nicului ~m-

p\rat (aula Regis aeterni).

2. Ace[tia sunt cei care nu au dobândit preo]ia printr-o mijlo-

cire a vreunui demnitar, ci prin modul duhovnicesc de via]\; care,

`n\l]a]i nu printr-o favoare omeneasc\, ci prin dumnezeiescul con-

sim]\mânt, nu se aplaud\ pe ei `n[i[i pentru m\re]ia `naltului lor

rang; care nu `[i ]in capul ridicat sus din cauza onoarei pe care au

primit-o, ci sunt ocupa]i cu munca pe care trebuie s\ o `ndepli-

neasc\; care, fiind `n\l]a]i [`n rang] nu se gândesc la `ntâietatea lor, ci

la greutatea grijilor lor; care nu caut\ slav\ `n demnitatea func]iei lor,

ci `n munca sub povara lor, atunci când sunt desemna]i. Astfel de

oameni sunt numi]i de Sfânta Scriptur\ „str\jeri”44, b\rba]i care ur-

m\resc faptele fiec\ruia [i cerceteaz\, printr-o cinstit\ dorin]\ de a

[ti cum tr\ie[te fiecare om acas\ cu familia sa [i `n comunitate, `m-

preun\ cu concet\]enii s\i. Pe cei de care sunt mul]umi]i ei `i `ncura-

jeaz\ prin cinstea ar\tat\ lor; pe cei pe care `i afl\ r\i ei `i `ndreapt\

mustrându-i; [i dac\ ace[tia nu se arat\ dornici s\ se `ndrepte, atunci

ei `ntâmpin\ cu lini[te aceast\ situa]ie, de vreme ce vor dobândi

road\ din bel[ug, fie din cauza rigurozit\]ii lor, dac\ cei pe care ei

i-au mustrat s-au `mbun\t\]it, fie din cauza r\bd\rii lor, f\r\ a ]ine

seama dac\ cei fa]\ de care s-au purtat cu r\bdare nu au dorit s\

se `ndrepte.

43  Gal. 2, 9; de asemenea, Clement Romanul: „Din cauza rivalit\]ii [i a invi-

diei, cei mai mari [i cei mai drep]i stâlpi [ai Bisericii] au fost prigoni]i [i s-au lup-

tat ca ni[te atle]i pân\ la moarte” (Prima Scrisoare a lui Clement, 5, 2, traducere

de Dan Batovici, `n P\rin]ii Apostolici. Scrieri I, colec]ia „Tradi]ia cre[tin\”, tradu-

ceri de Cristina Ciubotaru, Nicolae Mogage [i Dan Batovici, note de Nicolae Mogage

[i Dan Batovici, tabel cronologic de Adrian Munteanu, studiu introductiv [i in-

troduceri de Dan Batovici, edi]ie `ngrijit\ de Adrian Muraru, Editura Polirom, Ia[i,

2011, p. 53).
44  Iez. 3, 17.


