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MERINDE PENTRU SUFLET 
Apare cu binecuvântarea PS Părinte Episcop Siluan,  

al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei 
Foaie de învățătură duhovnicească și cateheză a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei 

“Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”(Mt.4,4) 

DUMINICA ÎNTÂI DIN POST 
 (A ORTODOXIEI) 

  TÂLCUIRI 

 Evrei 11, 24-26; 32-40 
 
Fraţilor, prin credinţă, Moise, când 
s-a făcut mare, n-a voit să fie numit 
fiul fiicei lui Faraon, ci a ales mai 
bine să pătimească cu poporul lui 
Dumnezeu, decât să aibă dulceaţa 
cea trecătoare a păcatului, socotind 
că batjocorirea pentru Hristos este 
mai mare bogăţie decât comorile 
Egiptului, fiindcă se uita la 
răsplătire. 
Şi ce voi mai zice? Căci timpul nu-
mi va ajunge, ca să vorbesc de 
Ghedeon, de Barac, de Samson, de 

Ieftae, de David, de Samuel şi de 
prooroci, care prin credinţă au 
biruit împărăţii, au făcut dreptate, 
au dobândit făgăduinţele, au 
astupat gurile leilor, au stins 
puterea focului, au scăpat de 
ascuţişul sabiei, s-au împuternicit, 
din slabi ce erau s-au făcut tari în 
războaie, au întors taberele 
vrăjmaşilor pe fugă; unele femei şi-
au luat pe morţii lor înviaţi. Iar alţii 
au fost chinuiţi, neprimind 
izbăvirea ca să dobândească mai 
bună înviere; alţii au suferit 
batjocură şi bici, ba chiar lanţuri şi 

închisoare, au fost ucişi cu pietre, 
au fost puşi la cazne, au fost tăiaţi 
cu fierăstrăul, au murit ucişi cu 
sabia, au pribegit în piei de oaie şi 
în piei de capră, lipsiţi, strâmtoraţi, 
rău primiţi. Ei, de care lumea nu 
era vrednică, au rătăcit în pustii, şi 

în munţi, şi în peşteri, şi în 
crăpăturile pământului. Şi toţi 
aceştia, mărturisiţi fiind prin 

credinţă, n-au primit făgăduinţa, 
pentru că Dumnezeu rânduise 
pentru noi ceva mai bun, ca ei să 
nu ia fără noi desăvârşirea. 

 Ioan 1, 43-51 
 
În vremea aceea a vrut Iisus să 
meargă în Galileea şi a găsit pe Filip 
şi i-a zis: vino după Mine. Şi Filip 
era din Betsaida din oraşul lui 
Andrei şi al lui Petru. Filip a găsit 
pe Natanael şi i-a zis: am găsit pe 
Acela despre care a scris Moise în 
lege şi au scris proorocii, pe Iisus, 
fiul lui Iosif din Nazaret. Iar 

Natanael i-a zis: din Nazaret poate 
să fie ceva bun? Şi Filip i-a răspuns: 
vino şi vezi. Iisus a văzut pe 
Natanael venind către Dânsul şi a 
zis despre el: iată cu adevărat 
israelitean în care nu este vicleşug! 
Natanael L-a întrebat: de unde mă 
cunoşti? Iar Iisus, răspunzând, i-a 
zis: mai înainte ca Filip să te cheme, 
te-am văzut când erai sub smochin. 
Răspuns-a Natanael şi I-a zis: Rabi, 

Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti 
împăratul lui Israel. Răspuns-a Iisus 
şi i-a zis: pentru că ţi-am spus că te-
am văzut sub smochin, crezi? Mai 
mari decât acestea vei vedea. Apoi i
-a zis: adevărat, adevărat vă spun că 
de acum veţi vedea cerul 
deschizându-se şi pe îngerii lui 
Dumnezeu suindu-se şi pogorându-
se peste Fiul Omului.  

  

Duminica Ortodoxiei - 
prima Duminica din Postul 

Mare 
   

– De ce s-a randuit de catre 
Biserica ca prima Duminica din 
P o s t u l  M a r e  s a  f i e 
numita Duminica Ortodoxiei. De 
ce a Ortodoxiei si de ce acum la 
inceputul Postului Mare, Parinte 
Teofil? 

– E o intrebare la care nu m-am 
gandit niciodata si nu stiu cine ar 
putea sa raspunda gasind motivarea 
acestui fapt: de ce in prima 
duminica din post este Duminica 
Ortodoxiei. Noi am gasit randuiala 
acesta in Biserica, in cartea de 
slujba conducatoare pentru Postul 
Pastelui, in Triod si ne conformam 
in sensul ca praznuim Duminica 
Ortodoxiei cu ceea ce reprezinta 
Duminica Ortodoxiei, pentru ca, 

chiar daca se numeste Duminica 
Ortodoxiei are in vedere o anumita 
biruinta a ortodoxiei, nu ortodoxia 
in ansamblu. Duminica Ortodoxiei 
ne pune in fata biruinta pe care a 
avut-o Biserica Ortodoxa fata de 
cei care se impotriveau cultului 
icoanelor. Or, ortodoxia are un 
sens mult mai larg, nu este vorba 
numai de o anumita biruinta ci de 
toate biruintele. In orice caz este 
important de observat faptul ca fara 
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ortodoxie nu exista inaintare intr-o 
viata duhovniceasca autentica si 
atunci, daca e vorba sa ne angajam 
la postul pregatitor pentru Sfintele 
Pasti, e cazul sa avem in vedere si 
ortodoxia in ansamblul ei si acest 
lucru se realizeaza prin faptul ca ni 
se pune in atentie, in Duminica 
Ortodoxiei, ortodoxia. 
– Ati spus ca, intr-adevar, aceasta 
prima duminica reprezinta, de fapt, 
un triumf al ortodoxiei in ceea ce 
priveste cinstirea icoanelor. Ce 
inseamna de fapt pentru un crestin
-ortodox a cinsti icoana? Ce este 
icoana in primul rand? 
– Icoana este o reprezentare in 
pictura a persoanei pe care o 
cuprinde icoana Mantuitorului 
nostru Iisus Hristos, a Maicii 
Domnului, a diferitilor sfinti pe 
care ii cinsteste Biserica, deci este o 
aducere in constiinta credinciosilor, 
prin mijloacele picturii, a persoanei 
catre care ne este cinstirea. Trebuie 
de precizat de la inceput si pentru 
totdeauna, ca noi nu cinstim icoana 
ca obiect, ci cinstim icoana ca 
reprezentare, sau nu cinstim 
propriu-zis icoana, ci cinstim pe cel 
pe care il prezinta icoana. Fara 
indoiala ca nu se poate face 
abstractie si de icoana ca obiect, 
dar noi cand zicem ca suntem 
cinstitori de icoane, ne gandim 
intotdeauna la cei pe care ii 
reprezinta icoanele, nu ne gandim 
la icoana in sine. Cinstim o icoana, 
cinstim icoana Mantuitorului, 
cinstim icoana Maicii Domnului si 
asa mai departe. Icoana este si un 
mijloc de legatura intre persoana 
pe care o prezinta icoana si intre 
credinciosul care sta in fata icoanei 
cu cinstire, deci icoana nu este 
realitate in sine, ci ultima realitate 
este persoana reprezentata pe 
icoana, iar icoana este prima 
realitate care ne duce la persoana 
reprezentata pe icoana. De pilda, 
cand ne adresam Mantuitorului 
nostru Iisus Hristos ca cinstitori ai 
chipului sau spunem, vorbind cu 
Mantuitorul: „Preacuratului Tau 
chip ne inchinam Bunule, cerand 

iertare pentru greselile noastre, 
Hristoase Dumnezeule", deci avem 
in vedere chipul Mantuitorului, dar 
vorbim nu cu chipul Mantuitorului 
ci cu Mantuitorul Insusi despre 
chipul Lui. Asa trebuie gandite 
lucrurile in legatura cu icoanele, 
indiferent pe cine reprezinta icoana 
respectiva. 
– Parinte Teofil, maine, dupa cum 
spuneam, praznuim Duminica 
Ortodoxiei. Sa incercam sa 

prezentam ce inseamna de fapt sa 
fii ortodox, mai ales astazi, cand 
multe grupari isi aroga titulatura 
sau orientarea de ortodox. Ce 
insemna sa fii un crestin-ortodox? 
– Sa fii un crestin-ortodox 
inseamna sa faci parte din Biserica 
Ortodoxa, sa faci parte din obstea 
acelor credinciosi despre care la 
Sfanta Liturghie se spune: „Pe voi, 
pe toti, drept maritorilor crestini, 
sa va pomeneasca Domnul 
Dumnezeu intru imparatia sa 
totdeauna, acum si pururea si in 
vecii vecilor. Amin." Asta 
inseamna sa gandesti ortodox pe 
baza dogmelor credintei ortodoxe 
si sa traiesti ortodox pe baza 
slujbelor prin care se manifesta 
ortodoxia. Cuvantul ortodox 
inseamna drept-maritor. Sunt si 
alte credinte crestine care se 
numesc pe sine a fi ortodoxe, dar 
nu au nici o manifestare crestina. 
Nici o grupare crestina nu are 
denumirea de ortodoxa, ci eventual 
pretentia ca detine ortodoxia. Or, 
Biserica noastra drept-maritoare, 

Biserica noastra Ortodoxa se 
numeste si este ortodoxa, se 
numeste ortodoxa pentru ca este 
ortodoxa, este ortodoxa si se 
numeste ortodoxa, adica drept-
maritoare, insumand in gandirea si 
evlavia ei toate adevarurile de 
credinta prin care se manifesta 
ortodoxia si care sunt altele decat 
cele pe care le manifesta si le 
prezinta alte grupari crestine, alte 
credinte crestine. 
– Parinte Teofil, exista anumite 
exigente ale credintei. Este simplu, 
este usor sau este greu sa fii un 
adevarat ucenic al lui Iisus Hristos 
in Biserica Sa? 
– Exista exigente ale ortodoxiei. 
Biserica Ortodoxa este o Biserica 
ascetica, o Biserica care impune, 
care cere postul, o Biserica in care 
se tin anumite randuieli, o Biserica 
conturata din punct de vedere al 
evenimentelor de mantuire pe care 
le sarbatorim. Biserica Ortodoxa ii 
impune omului o anumita 
disciplina, lucrurile nu sunt lasate la 
latitudinea fiecarui credincios, ci 
Biserica ii prezinta credinciosului o 
anumita orientare in care 
credinciosul ortodox trebuie sa se 
incadreze si daca nu se incadreaza 
si in randuielile ortodoxiei, nu este 
ortodox. Ortodoxia nu este o 
teorie, ortodoxia este o practica. 
Pentru unii poate sa fie greu sa fie 
ortodox, pentru altii poate sa fie 
usor, adica e usor sa fie ortodox 
pentru cineva care s-a obisnuit cu 
ortodoxia, cu disciplina ortodoxa si 
e greu sa fie ortodox pentru cineva 
care are impotriviri in constiinta 
lui, in viata lui fata de ceea ce 
B i s e r i c a  O r t o d o x a  c e r e 
credinciosilor ei. 
– Ati pomenit de o anumita 
disciplina, dar in acelasi timp, noi 
stim ca ortodoxia este prin 
excelenta credinta libertatii. Cum 
se impaca acestea doua si care ar fi 
anumite principii sau reguli? 
– Sfantul Vasile cel Mare zice 
despre calea cea stramta pe care o 
pomeneste Domnul Hristos in 
Sfanta Evanghelie in legatura cu cei 

TÂLCUIRI 

 GÂNDUL 
SĂPTĂMÂNII 

  
 Postul nu este arderea  

caloriilor...este de fapt o 
altfel de ardere: arderea 

mandriei, a maniei, a lăco-
miei şi a tuturor patimilor 

care ne despart de  
Dumneze. 



care merg pe calea cea stramta si 
cei care merg pe calea cea larga 
(Mt. 7, 13), ca aceasta cale stramta 
este si stramta si larga, este stramta 
pentru ca iti impune anumite 
atitudini si este larga pentru ca 
incadrat fiind in atitudinile 
respective esti cumva eliberat de 
ceea ce se impotriveste, asa incat 
aceeasi cale este intr-un fel stramta 
si intr-un fel larga. Tot asa se poate 
spune si despre credinta ortodoxa, 
este o credinta care limiteaza 
libertatea si este o credinta care da 
libertatea. Limiteaza libertatea in 
sensul ca nu poti face ce vrei, dar 
da libertatea tocmai prin faptul ca 
nu faci ce vrei, dar faci ce trebuie si 
atunci esti mai liber decat acela care 
face ce vrea si care prin aceasta 
poate sa se inrobeasca pe sine 
propriilor sale intentii, propriilor 
sale tendinte.  
– Ati spus de asemenea ca 
ortodoxia este o credinta practica; 
la ce v-ati referit? 
– M-am referit, de pilda, la faptul 
ca un credicios trebuie sa mearga la 
biserica, trebuie sa ia parte la 
sfintele slujbe, trebuie sa tina 
postul, trebuie sa fie cu luare 
aminte la adevarurile de credinta, sa
-si insuseasca adevarurile de 
credinta ortodoxa. Deci, un 
credincios ortodox este indrumat 
de Biserica si este solicitat de 
Biserica sa intre in viata Bisericii, 
deci nu traieste in afara, ci in 
miezul credintei ortodoxe. 
– Parinte Teofil, cum putem avea 
incredintarea si certitudinea in 
acelasi timp, ca in Biserica 
Ortodoxa se afla plinatatea 
a d e v a r u l u i  s i  a  h a r u l u i 
dumnezeiesc? 
– In ceea ce priveste adevarul 
deplin, Biserica Ortodoxa ne 
garanteaza lucrul acesta prin 
dogmele ei, prin faptul ca ne ridica 
mai presus de obisnuitul vietii, ne 
tine intr-o sfera superioara, ne da 
constiinta ca suntem in cerul cel de 
pe pamant, iar harul lui Dumnezeu 
se da celor care cred drept si atunci 

noi avem constiinta, convingerea 
ca acolo unde este adevarul, acolo 
este Mantuitorul nostru Iisus 
Hristos care garanteaza adevarul si 
unde e Domnul nostru Iisus 
Hristos, acolo este si harul 
dumnezeiesc care il ajuta pe om sa 
se lase modelat de Mantuitorul si sa 
se disciplineze prin adevarul care 
ne face liberi (In. 8, 32). 
– Parinte Teofil, stim cu totii ca la 
inceputul lunii mai 2000 va veni 
pentru intaia oara in tara noastra 
primul papa, in persoana Papei 
Ioan Paul al II-lea de la Roma. Ce 
atitudine trebuie sa aiba un 
credincios ortodox in fata unui 
asemenea eveniment? Va intreb 
acest lucru deoarece exista pareri 
diferite si uneori contradictorii, in 
randul credinciosilor si chiar al 
preotilor. 
– Mai intai am sa raspund la 
aceasta intrebare cu un raspuns pe 
care l-am dat unui profesor de 
teologie care a trecut pe la noi pe la 
manastire, un profesor romano-
catolic si care mi-a pus aceasta 
intrebare in vara anului trecut, se 
stia de atunci de intentia de a veni 
Episcopul Romei in tara noastra, 
de opiniile diferite in legatura cu 
asta si parintele respectiv m-a 
intrebat ce zic eu despre venirea 
Papei. I-am raspuns foarte simplu: 
„eu ma bucur ca vine… – si am 
stat putin si dupa aceea am zis – si 
pleaca". Un parinte care era cu 
mine si cu profesorul respectiv mi-
a spus ca cel care m-a intrebat ce 
zic eu despre venirea Papei a avut o 
fata lumioasa cand am zis eu „ma 
bucur ca vine" si nu a ramas 
aceeasi lumina cand am zis „si 
pleaca". Adevarul este acesta: ca 
Papa vine si pleaca. Pentru cei care 
il considera Sfantul Parinte de la 
Roma, o sa vina ca Sfantul Parinte 
de la Roma. Pentru noi, care il stim 
un Episcop la Bisericii, o sa vina 
un Episcop al Bisericii, noi nu ii 
retragem Episcopului de la Roma, 
respectiv Papei, calitatea de 
Episcop si atunci il primim cu 

conceptiile noastre, il intampinam 
cu sentimentele pe care ni le 
desteapta in suflet conceptia pe 
care o avem. In orice caz, Papa este 
o persoana deosebita, este un unic 
in lume, indiferent de ce crede 
cineva despre el. Adevarul este ca 
exista un singur Papa, un singur 
conducator al Bisericii Catolice. 
Pentru noi vine conducatorul 
Bisericii Catolice, noi respectam 
Biserica Catolica si atunci de ce nu 
ne-am bucura ca vine conducatorul 
Bisericii Catolice in tara noastra. 
Vine si ne bucuram ca vine. Dupa 
aceea pleaca si ne bucuram si ca 
pleaca pentru ca nu aici este rostul 
lui. El nu vine pentru toti cati il vor 
vedea. Totdeauna cand Papa merge 
undeva, intr-o tara se aduna foarte, 
foarte multa lume in jurul lui 
pentru ca este un eveniment, 
realitatea asta este, nu e un lucru 
intamplator ca Papa ajunge intr-o 
tara, catolica sau necatolica, pentru 
catolici sau pentru altii, lumea se 
aduna ca sa vada pe cel care este 
unic in lumea asta. Un singur om 
reprezinta Biserica Catolica si toata 
Biserica Catolica cumva este 
insumata in persoana Papei de la 
Roma. Unii dintre cei care il 
asteapta pe Sfantul Parinte, deci 
catolicii, respectiv supusii lui, cei 
condusi de el il vor privi pe Sfantul 
Parinte poate ca pe „Vicarius fili 
Dei", deci ca pe loctiitorul Fiului 
lui Dumnezeu, poate il vor primi 
pe „servus servorum Dei", adica 
slujitorul slujitorilor lui Dumnezeu, 
iar noi ceilalti il vom primi ca pe o 
persoana deosebita, un om care 
reprezinta ceva, chiar daca 
reprezinta mai mult pentru altii 
decat pentru noi. In orice caz este 
un eveniment in care Biserica 
Ortodoxa isi are importanta ei, 
intelegerea ei prin faptul ca l-a 
invitat pe Episcopul Romei sa vina 
aici si noi il primim si il cinstim asa 
cum cinstim pe orice ierarh al 
Bisericii. Cand mi se intampla sa 
ascult postul de radio Vatican, care 
transmite si in limba romaneasca, 
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 Cartea înţelepciunii lui 
Isus, fiul lui Sirah 
(Ecclesiasticul)   

 
  Capitolul al 45-lea 

 
 
1. Şi a scos Domnul din Iacob băr-
bat cucernic, care a aflat har înain-
tea ochilor a tot trupul, pe Moise 
cel iubit de Dumnezeu şi de oame-
ni, a cărui pomenire este întru bi-
necuvântări. 
2. Dăruitu-l-a pe el cu mărirea 
sfinţilor şi l-a mărit cu frică asupra 
vrăjmaşilor şi prin cuvintele lui 
Domnul a îndeplinit minuni grab-
nice. 
3. L-a mărit pe el înaintea feţei 
împăraţilor. 
4. A dat prin el porunci poporului 
Său şi i-a arătat lui slava Sa. 
5. Pentru credinţa şi pentru 
blândeţea lui l-a sfinţit; l-a ales pe el 
din toţi muritorii, l-a făcut să audă 
glasul Său şi l-a băgat pe el în norul 
de pe munte. 
6. Şi i-a dat lui faţă către faţă 
porunci, legea vieţii şi a ştiinţei, ca 
să înveţe pe Iacov aşezământul de 
lege al Său şi pe Israel judecăţile 
Sale. 
7. A înălţat pe Aaron sfânt aseme-
nea lui Moise, fratele lui din 

neamul lui Levi. 
8. A întărit cu el legătură veşnică şi 
i-a dat preoţia poporului. 
9. L-a fericit pe el cu bună podoabă 
şi l-a încins cu haină de mărire. 
10. L-a îmbrăcat cu săvârşire de 
laudă şi l-a întărit cu armele virtuţii. 
11. Şi i-a dat lui veşmântul coapse-
lor, şi tunica şi efodul, şi a cusut de 
veşmânt, jur împrejur, rodioare de 
aur şi printre ele clopoţei, 
12. Ca să răsune clopoţeii la umbla-
rea lui şi auzit să facă sunetul în 
templul Domnului, amintindu-i de 
fiii poporului Său. 
13. L-a îmbrăcat în vesmânt sfânt 
ţesut din aur şi din iachint şi din 
porfiră, lucru de meşter ţesător, cu 
engolpionul în care erau Urim şi 
Tumim, 
14. Şi care era făcut din fir răsucit, 
lucru de meşter, cu pietre scumpe 
săpate ca pecetea, legate cu aur, 
lucru de tăietor de piatră întru po-
menire, cu scrisoare săpată după 
numărul neamurilor lui Israel. 
15. Mai avea cunună de aur deasu-
pra mitrei, închipuirea peceţii 
sfinţeniei, mărirea cinstei, lucrul 
virtuţii, desfătarea ochilor, împo-
dobite înfrumuseţat. 
16. Mai înainte de el n-a fost ca 
acela; până în veac nu s-a îmbrăcat 
aşa dintr-alt neam, fără numai sin-
guri fiii lui şi nepoţii lui totdeauna. 

17. Jertfele Domnului trebuia adu-
se în toată ziua de două ori neînce-
tat. 
18. I-a dat Moise dar şi l-a uns pe el 
cu untdelemn sfânt. 
19. A fost lui spre legătură veşnică, 
şi seminţiei lui în toate zilele ce-
rului, ca să slujească şi să preoţea-
scă şi să binecuvinteze pe poporul 
Lui întru numele Lui. 
20. L-a ales pe el din toţi cei vii, ca 
să aducă jertfă Domnului; tămâie şi 
miros de bună mireasmă întru po-
menire, ca să se roage pentru po-
porul Său. 
21. I-a dat lui poruncile Sale şi pu-
tere peste aşezămintele judecăţilor, 
ca să înveţe pe Iacov mărturiile şi 
în legea Lui să lumineze pe Israel. 
22. Au stat împotriva lui cei străini, 
şi au avut pizmă asupra lui în pu-
stiu 
23. Oamenii cei ce erau cu Datan şi 
cu Abiran şi adunarea lui Core cu 
mânie şi cu urgie. 
24. A văzut Domnul şi nu I-a 
plăcut, şi ei s-au mistuit de iuţimea 
mâniei Domnului. 
25. A făcut cu ei minuni, mistuindu
-i cu focul văpăii Sale. 
26. Şi a adăugat lui Aaron mărire şi 
i-a dat lui moştenire; 
27. Pârga roadelor dintâi a împărţit 
lor. Pâine mai întâi le-a gătit să se 
sature, 
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de cate ori mi se intampla sa il 
a s c u l t  p e  P ap a  sp u na n d 
binecuvantarea pe care o da el 
peste lume, totdeuna, indiferent 
cum am stat ca ascultator, totdeuna 
ma ridic  in pic ioare din 
consideratie fata de cel care vine si 
dupa aceea pleaca, vine sa-i bucure 
pe cei care-l asteapta si pleaca 
pentru ca rostul lui nu este aici. 
– In finalul interviului nostru, 
Parinte Teofil Paraian, in calitate de 
duhovnic, v-as intreba cum vedeti 
Sfintia Voastra viitorul ortodoxiei 
aici la noi, in Romania. 
– Cred ca viitorul ortodoxiei 

inseamna o intemeiere in 
ortodoxie. Cu cat vom fi mai 
ortodocsi, in prezent, cu atat vom 
fi mai ortodocsi si in viitor. Daca 
suntem neluatori aminte la credinta 
noastra, la viata noastra ortodoxa 
in prezent, nu putem astepta de la 
viitor mai binele pentru ca mai 
binele se intemeiaza pe binele din 
prezent. Vrem sa avem un viitor 
ortodox luminat, un viitor ortodox 
odihnitor, trebuie sa avem o traire 
in prezent ortodoxa care asigura 
viitorul ortodox. Sigur ca sunt 
diferite puncte de vedere, diferite 
conceptii in legatura cu viata 

ortodoxa, eu cred ca noi trebuie sa 
insistam cat putem mai mult pentru 
gandirea ortodoxa si pentru trairea 
ortodoxa si atunci viitorul e cel pe 
care il dorim, adica un viitor care 
va aduce bucurie ortodocsilor, iar 
daca suntem nepasatori in prezent, 
nici viitorul nu va putea fi mai 
altfel decat prezentul pe care se 
intemeiaza. 
 
Interviu cu Parintele Teofil 
Paraian, inregistrat la Brasov 
pe 21 februarie 1999 
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28. Şi jertfele Domnului să 
mănânce, pe care le-a dat lui şi se-
minţiei lui. 
29. Iar în pământul poporului Aa-
ron moştenire nu va avea şi nici 
stăpânire în popor. 
30. Că Dumnezeu este partea 
moştenirii lui. 
31. Şi Finees, fiul lui Eleazar, al 
treilea este întru mărire, râvnind el 

întru frica Domnului. 
32. Că a stat, când s-a abătut popo-
rul, cu bunătatea şi sârguinţa sufle-
tului său şi s-a rugat pentru Israel. 
33. Pentru aceea i-a pus lui legătura 
de pace, înainte-stătător celor sfinte 
şi poporului Său, ca să fie lui şi se-
minţiei lui mărirea preoţiei în veci. 
34. A fost şi legătura cu David, fiu 
din seminţia lui Iuda, ca să moşte-

nească împărăţia fiii lui, unul după 
altul; dar alta este moştenirea dată 
lui Aaron şi seminţiei lui. 
35. Să dea Domnul vouă înţelep-
ciune întru inima voastră, ca să 
judecaţi pe poporul Lui cu drepta-
te, ca să nu se stingă bunătăţile lor 
şi mărirea lor în seminţiile lor!    
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Oare e greu a mărturisi pe 
Domnul? 

 
„Oricine va mărturisi pentru Mine 
înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi 
Eu pentru el înaintea 
Tatălui Meu Care este în 
ceruri”. 
Oare e greu a mărturisi 
p e  D o m n u l ? 
Nicidecum. Ce greutate 
e în a spune, atunci când 
se cere, că Domnul 
nostru Iisus Hristos 
este Fiul Cel Unul-
N ă s c u t  a l  l u i 
D u m n e z e u  ş i 
Dumnezeu, Care pentru 
noi a venit pe pământ, S
-a întrupat de la Duhul 
Sfânt şi din Maria 
Fecioara şi S-a făcut om, 
a fost răstignit, a pătimit, 
a fost îngropat, a înviat a 
treia zi, S-a suit la ceruri 
şi şade de-a dreapta lui 
Dumnezeu-Tatăl şi 
iarăşi va să vină cu slavă 
să judece viii şi morţii, că a trimis 
pe Duhul Sfânt asupra Sfinţilor 
Apostoli, care prin puterea Lui au 
zidit pe pământ Sfânta Biserică, cea 
care, învăţând pe oameni adevărul 
şi sfinţindu-i prin taine, îi conduce 
pe toţi credincioşii, fiii săi, pe calea 
cea nerătăcită care duce la 
împărăţia cerurilor? 
Toate acestea le repetăm de fiecare 

dată când ascultăm şi rostim 
Crezul. Aşadar, ia aceste adevăruri, 
întipăreşte-le în inima ta şi fii gata 
ca, netemându-te de nici o făptură 
omenească, să mărturiseşti că aşa, 

şi nu altfel, trebuie să crezi pentru 
a fi mântuit,pregătindu-te să suferi 
ceea ce va atrage asupra ta această 
mărturisire. Tu îl mărturiseşti 
înaintea oamenilor ca Dumnezeu şi 
Mântuitor, iar El va mărturisi 
înaintea lui Dumnezeu-Tatăl că eşti 
un credinc ios următor ş i 
mărturisitor al Lui.  
 

Cum să ne purtăm cu 
necredincioşii ce nu-L 

mărturisesc pe Hristos? 
 

C u m  s ă  n e  p u r t ă m  c u 
necredincioş i i  ce  nu -L 
mărturisesc pe Domnul? La fel 
cum S-a purtat Domnul cu 
satul care nu L-a primit. Râvna 
tinerească, dovedind multă 
înfierbântare, ar fi vrut să 
pogoare foc din cer asupra lor; 
Domnul însă o înfrânează: 
„Nu ştiţi fiii cărui duh 
sunteţi...”. 
Domnul Mântuitorul, în a 
Cărui primire stă însăşi 
mântuirea, nu le-a făcut nimic 
celor care nu L-au primit; însă 
trecând pe lângă ei, i-a lăsat în 
voia lor. Aşa se cuvine şi 
acum: necredincioşii să meargă 
în calea lor, iar credincioşii 
aşijderea. Este Dumnezeu, 
Care va pune toate în rânduială 
la vremea potrivită. 
Pentru necredincioşi trebuie să 
ne pară rău şi să ne rugăm; 
trebuie să dorim ca ei să 

cunoască adevărul; iar dacă vor grăi 
împotriva credinţei ,  să  le 
răspundem cu dragoste, dar şi cu 
hotărâre – nu e nevoie de mai 
mult. 
(Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcuiri 
din Sfânta Scriptură pentru fiecare 
zi din an, Editura Sophia, 
București, 


