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DIN CUVÂNTUL ÎNAINTE 
LA PSALMI AL SFÂNTULUI

VASILE CEL MARE

Toată Scriptura este insuflată de
Dumnezeu şi folo sitoare1 şi a fost

scrisă de Duhul Sfânt pentru toţi oa -
menii, ca fiecare să ia din ea ca dintr-un
spital obştesc al sufle telor, tămăduirea
pentru propria boală. Că spune Scrip -
tura: Tămăduirea va pune capăt marilor
pă cate2. Desigur, Profeţii ne învaţă unele
lucruri, Cărţile istorice şi Legea altele,
iar Proverbele alte lucruri. Car tea Psal -
milor însă a cuprins în sine ceea ce este
folositor din toate: profeţeşte cele vi-
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1 2 Tim. 3, 16.
2 Eccl. 10, 4.



itoare, ne aduce aminte de fap tele is-
torice, dă legi pentru viaţă, ne învaţă cele
care trebuie făcute. Astfel încât, ca să
spun pe scurt, Cartea Psalmilor este o
vistierie obştească de învăţături bune,
descoperind fiecăruia, după sârguinţa
lui, ceea ce i se potriveşte. Căci tămă -
duieşte rănile vechi ale sufle telor şi aduce
grabnică însănătoşire celui de curând
rănit; îngrijeşte pe cel ce a fost lovit de
boală şi păstrează sănătos pe cel care nu
este atins de ea; într-un cuvânt, în de-
părtează cu totul, pe cât e cu putinţă, pa-
timile care iau în stă pânire în felurite
chipuri viaţa oamenilor, şi face aceasta
cu potrivită călăuzire şi cu dulceaţă,
sădind în suflet gând plin de înţelep-
ciune.

Căci  Duhul  Sfânt  a  văzut  că  nea-
mul omenesc este greu de călăuzit spre
virtute şi că noi, din pricina încli nării
către plăcere, dispreţuim cu totul
vieţuirea cea dreaptă. Prin urmare, ce a
făcut? A unit dogmele cu desfătarea cân-
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tării, ca, odată cu dulceaţa şi blân deţea
melodiei, să primim pe nesimţite şi folo-
sul cuvintelor de în văţătură. Face la fel
ca medicii cei înţelepţi: aceştia, adeseori,
ung de jur împrejur cu miere paharul
din care dau leacuri mai amare bol -
navilor fără poftă de mâncare. Aşadar,
aceste melodii armonioase ale psalmilor
s-au alcătuit pentru aceia care sunt copii
ca vârstă sau pentru cei care sunt cu
totul tineri ca purtare, pentru ca să li se
pară că intonează melodii, dar de fapt
să-şi instruiască sufletele. Căci n-a plecat
de la biserică cineva din cei mulţi şi trân-
davi păstrând cu uşurinţă în minte vreo
poruncă apostolică sau profetică, însă
aceştia cântă acasă şi mai fredonează şi
prin piaţă cuvintele psalmilor. Iar dacă
unul dintre cei care s-au sălbăticit
cumplit din pricina mâniei începe să
murmure psalmul, atunci, datorită
melodiei, pleacă de îndată [din biserică]
cu sălbăticia sufletului potolită.
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Psalmul este linişte a sufletelor,
mesager al păcii; po toleşte tulbu rarea şi
vâlvătaia gândurilor, înmoaie mâ nia su-
fletului şi îl înfrâ nează pe cel desfrânat.
Psalmul leagă prietenii, îi uneşte pe cei
dezbinaţi, îi împacă pe cei învrăjbiţi.
Prin urmare, cine se mai poate socoti
vrăjmaş al celui împreună cu care a
înălţat acelaşi glas către Dumnezeu?
Cântatul psalmilor aduce, aşadar, cel
mai mare bun: dragostea. Cântatul îm-
preună este ca o cunună care conduce la
unire, armonizând poporul în simfonia
unui singur cor. Psalmul îi pune pe fugă
pe demoni şi îi aduce pe îngeri într-aju-
tor; este armă pentru frica de noapte,
odihnă pentru ostenelile zilei; este
ocrotire a pruncilor, podoabă celor în
floarea vârstei, mângâiere bătrânilor,
giuvaer foarte potrivit femeilor. Popu-
lează pustiurile, linişteşte pieţele; este
abecedar pentru începători, propăşire
pentru cei ce înaintează, statornicie pen-
tru cei desăvârşiţi. Este glas al Bisericii.
El dă strălucire sărbătorilor. Zămisleşte
întristarea cea după Dum nezeu, pentru
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că psalmul scoate lacrimi şi din inima
împietrită; psalmul este lucrarea înge-
rilor, vieţuire cerească, parfum duhov -
nicesc. Ce descoperire înţeleaptă a
Învăţătorului, Care a rânduit în chip is-
cusit ca odată cu cântarea să învăţăm şi
cele ce ne folosesc! De aceea se şi în-
tipăresc mai bine în suflete învăţăturile.
Căci învă ţătura dată cu sila nu dăinuie
de obicei, însă învăţătura primită cu
plăcere şi cu bucurie se înti pă reşte mai
trainic în sufletele noastre. Ce nu ai
putea învăţa din psalmi? Oare nu
măreţia curajului? Nu exac titatea drep-
tăţii? Nu distincţia cumpătării? Nu de -
săvârşirea înţelepciunii? Nu chipul
pocăinţei? Nu măsura răbdării? Oare ce
ai putea spune despre cele bune? Aici există
învăţătura desăvârşită despre Dum-
nezeu, prorocia despre venirea în trup a
lui Hristos, ameninţarea cu Judecata,
nădejdea învierii, frica de pe deapsă,
făgă duinţele slavei, descoperirile tai-
nelor; toate au fost depozitate, ca într-o
mare şi obştească vistierie, în Cartea
Psalmilor, pe care pro fetul a armonizat-o

9



cu instrumentul muzical numit
„psaltire”, deşi existau multe instru-
mente muzicale. După părerea mea, pro-
fetul, inspirat de Duhul Sfânt, a arătat în
psaltire harul care răsună de sus, de-
oarece, dintre toate instrumentele muzi-
cale, numai psaltirea îşi are cauza
sunetelor în părţile de sus. Căci la chi-
tară şi la liră arama răsună de sub plec-
tru, în vreme ce psaltirea are locul de
origine al ritmurilor armonioase în
partea de sus, pentru ca şi noi să căutăm
a cugeta la cele de sus şi să nu ne
pogorâm la patimile trupului din pricina
dulceţii melodiei. Socotesc însă că vorba
profetului ne-a arătat, în chip adânc şi
înţelept, prin alcătuirea acestui instru-
ment muzical, şi aceea că oamenii care
au sufletele bine constituite şi armo-
nioase au acces uşor la cele de sus. Să
vedem acum şi începutul psalmilor.
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