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

CUVÂNTUL DOMNULUI 
 DUMINICA DUPĂ NASTEREA DOMNULUI (A SFINTILOR IOSIF LOGODNICUL, 

DAVID PROROCUL SI IACOB, RUDA DOMNULUI. FUGA ÎN EGIPT)   

 Fraţilor, vă fac cunoscut că 
Evanghelia cea binevestită de mine 
nu este după om; pentru că nici eu 
n-am primit-o de la om, nici n-am 
învăţat-o, ci prin descoperirea lui 
Iisus Hristos. Căci aţi auzit despre 
purtarea mea de altădată întru 
iudaism, că prigoneam peste 
măsură Biserica lui Dumnezeu şi o 
pustiiam, şi spoream în iudaism 

mai mult decât mulţi dintre cei care 
erau de vârsta mea în neamul meu, 
fiind mult râvnitor al datinilor mele 
părinteşti. Dar când a binevoit 
Dumnezeu, Care m-a ales din 
pântecele mamei mele şi m-a 
chemat prin harul Său, să 
descopere pe Fiul Său întru mine, 
pentru ca să-L binevestesc la 
neamuri, îndată nu am primit sfat 

de la trup şi de la sânge, nici nu m-
am suit la Ierusalim, la Apostolii 
cei dinainte de mine, ci m-am dus 
în Arabia şi m-am întors iarăşi la 
Damasc. Apoi, după trei ani, m-am 
suit la Ierusalim, ca să-l cunosc pe 
Chefa şi am rămas la el 
cincisprezece zile. Iar pe altul din 
apostoli n-am văzut, decât numai 
pe Iacov, fratele Domnului.  

 Galateni 1, 11-19 

  Matei 2, 13-23 

FUGA IN EGIPT –
 INCEPUTUL VRAJMASIEI 

FATA DE IISUS 
 
R. Radulescu: De cum a intrat in 
lumea noastra, a oamenilor, la naste-
rea Mantuitorului Hristos, Dumne-
zeu S-a lovit de ostilitatea lumii in 
care a intrat. Desigur, Dumnezeu Isi 
cunoaste creatia, cunoaste lumea 
creata de Sine. Il vedem pe Mantui-

torul Hristos, ca pe un pribeag, ne-
voit sa plece cu familia in Egipt, 
pentru a se feri de furia lui Irod, care
-si vedea amenintata pozitia lui de 
rege. Ostilitatea lumii nu s-a manife-
stat numai atunci, ea este de cand 
Dumnezeu a creat lumea. De unde, 
parinte profesor Constantin Coman, 
samanta de dusmanie fata de Dum-
nezeu, Cel care a creat, de fapt, lu-
mea? Omul nu-L mai percepe pe 

Dumnezeu ca pe un ocrotitor, ci I se 
impotriveste. De unde samanta po-
trivniciei, de unde gandul acesta de 
adversitate fata de Dumnezeu? 
Pr. Coman: Omul are in sine aspira-
tia spre absolut si citeste dependenta 
de oricine, inclusiv de Dumnezeu, ca 
pe o limitare. Aceasta pentru ca nu 
mai are o intelegere clara a ceea ce 
este Dumnezeu. Ati spus foarte bi-
ne. In firea omeneasca exista o ad-

 După ce s-au dus magii, iată în-
gerul Domnului se arată în vis lui 
Iosif, zicând: scoală-te, ia Pruncul 
şi pe mama Sa şi fugi în Egipt şi 
stai acolo, până ce îţi voi spune eu, 
căci Irod are să caute Pruncul ca să
-L omoare.  
Iar el, sculându-se, a luat noaptea 
Pruncul şi pe mama Sa şi s-a dus în 
Egipt: şi au stat acolo până la 
moartea lui Irod, ca să se împlinea-
scă cuvântul spus de Domnul prin 
proorocul, care zice: din Egipt am 
chemat pe Fiul Meu. Iar când Irod 
a văzut că a fost înşelat de magi, s-

a mâniat foarte tare şi, trimiţând, a 
omorât pe toţi copii, care erau în 
Betleem şi în toate hotarele lui, de 
doi ani şi mai mici, după timpul pe 
care îl aflase de la magi.  
Atunci s-a împlinit cuvântul spus 
de Ieremia proorocul, care zice: 
glas în Rama s-a auzit, plângere şi 
tânguire şi ţipăt mult; Rahela plân-
gea pe fiii săi şi nu vrea să se 
mângâie, pentru că nu mai sunt. Iar 
după ce a murit Irod, iată că în-
gerul Domnului se arată în vis lui 
Iosif în Egipt, zicându-i: scoală-te, 
ia Pruncul şi pe mama Lui şi mergi 

în pământul lui Israel, căci au murit 
cei ce căutau să ia viaţa Pruncului. 
Iar el sculându-se, a luat Pruncul şi 
pe mama Lui şi au venit în pămân-
tul lui Israel.  
Dar auzind că domneşte Arhelau 
în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl 
său, s-a temut să meargă acolo şi, 
luând poruncă în vis, s-a dus în 
părţile Galileii. Şi a venit şi a locuit 
în oraşul, care se numeşte Nazaret, 
ca să se împlinească ceea ce s-a 
spus prin prooroci, că Nazarinean 
se va chema.  
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versitate la adresa lui Dumne-
zeu.Exista o fuga a omului de Dum-
nezeu, manifestata in diverse forme, 
de la cele mai grosolane la cele mai 
rafinate! Este o tendinta a omului, 
aproape permanenta si universala, 
de emancipare de sub tutela lui 
Dumnezeu. Aceste tendinte ne con-
firma starea noastra de cadere. Sa ne 
amintim reactia protoparintilor 
Adam si Eva, dupa cadere: au fugit, 
s-au ascuns de la fata lui Dumnezeu! 
In mod firesc, daca noi credem si 
marturisim ca Dumnezeu este Crea-
torul si Atoatetiitorul si sensul ultim 
al creatiei si al existetei noastre, ar 
trebui sa avem, dimpotriva, o atitu-
dine prieteneasca, recunoscatoare si 
supusa fata de El. Lucrurile nu se 
intampla, insa, asa. Omul fuge de 
Dumnezeu, se ascunde intr-un fel 
de El, asemenea copilului necuminte 
care se ascunde de parinti dupa ce 
face boroboate. Iar mai tarziu vrea 
sa se desprinda de parinti pentru a fi 
liber si autonom. Nu ma refer la 
tendinta fireasca de desprindere a 
copiilor de parinti sau a ucenicilor 
de maestri. In astfel de situatii, de-
sprinderea nu este absoluta, copilul 
sau ucenicul raman cu recunostinta, 
cu cinstire, cu respect, cu atentie si 
cu dragoste fata de parinti sau de 
invatatori. 
In om este sadita informatia implini-
rii sale, informatia standardelor la 
care trebuie sa ajunga, informatie 
echivalenta cu aspiratia omului dupa 
absolut, cum spuneam. Dar el traie-
ste in niste limite. Lumea in care se 
misca el, resursele lui, actiunile lui, 
gesturile lui sunt atinse de limite, nu 
sunt absolute. In orice om, insa, exi-
sta simtul aspiratiei spre absolut. Ea 
este foarte sanatoasa pentru ca omul 
a fost zidit de Dumnezeu ca sa ajun-
ga la masura absoluta. Numai ca 
implinirea acestei aspiratii nu este 
imanenta lumii si creatiei si nici firii 
omenesti. Implinirea acestei aspiratii 
se realizeaza tocmai prin impartasi-
rea de Dumnezeu, singura existenta 
absoluta, fara limite, fara stricaciune, 
care are existenta prin Sine insusi. 

Omul „imprumuta” existenta depli-
na de la Dumnezeu. Fuga de Dum-
nezeu se datoreaza perceptiei gresite 
ca Dumnezeu ar insemna dependen-
ta si, prin urmare limitare. Lucrurile 
sunt foarte complexe, dar este im-
portant ca omul sa se cerceteze si sa 
cunoasca de unde vine tendinta de a 
fugi de Dumnezeu. 
O a treia cauza tine de starea de pa-
cat sau de cadere a omului. Am sa 
va dau un exemplu elocvent din ex-

perienta mea preoteasca. Constat de 
peste 25 de ani, ca pruncii, copiii vin 
fara nici o rezerva spre biserica, spre 
preot, spre orice semn care trimite la 
Dumnezeu; vin cu o oarecare bucu-
rie, cu oarecare entuziasm, chiar si 
cei care nu au o educatie religioasa. 
De indata ce cresc si sunt atinsi de 
caderi, de murdarii, de ganduri me-
schine, se retrag si au rezerva fata de 
tot ceea ce trimite la Dumne-
zeu. Oamenii adulti cu atat mai 
mult. Cand intalnesc un preot pe 
strada, nu stiu pe unde sa-l ocolea-
sca, tocmai pentru ca preotul este un 
semn care-l trimite imediat cu gan-
dul la Dumnezeu. Starea de pacat, 

constiinta pacatului, a faptului ca 
face lucruri potrivnice propriei sale 
firi, il face sa se rusineze si sa-l mu-
stre constiinta. 
S-ar simti mai bine daca nu ar exista 
pentru el un for absolut de judecata, 
care se activeaza acum, se activeaza 
mai tarziu sau la sfarsitul vie-
tii. Atitudinea potrivnica si de adver-
sitate la adresa lui Dumnezeu este 
generata de pacat, iar cel mai grav 
este atunci cand omul tinde, asa 
cum se intampla in Evanghelia de 
astazi, sa ia el locul lui Dumnezeu, 
sa devina el centru absolut de pute-
re, de autoritate pentru sine, si daca 
se poate si pentru semenii sai. In 
aceasta situatie, desigur, Dumnezeu 
este un concurent redutabil, si de ce 
n-ar incerca, amagindu-se ideologic 
pe sine sau pe ceilalti, sa atace con-
ceptul, ideea sau realitatea care se 
numeste Dumnezeu. 
R. Radulescu: Irod, pentru ca nu 
gaseste Pruncul, care avea sa devine 
rege, dupa cum stia de la magi, pur-
cede la un gest oribil: omoara toti 
pruncii care ar fi fost de varsta Man-
tuitorului Hristos, ca sa inlature 
amenintarea de care se temea. Are 
loc un masacru al pruncilor nevino-
vati, episod care ne reaminteste du-
rerea parintilor acelor copii, durerea 
lumii de atunci. Ne punem intreba-
rea: de ce a ingaduit Dumnezeu acel 
masacru oribil, desi putea sa ran-
duiasca altfel lucrurile? Desigur, 
Irod este cel care ordona masacrul, 
dar Dumnezeu putea sa-1 impiedice 
pe Irod. De ce nu o face? 
Pr. Coman: Pentru ca sa se impli-
neasca Scripturile, dupa cum inter-
preteaza Sfantul Evanghelist Matei. 
Este greu sa patrundem gandurile lui 
Dumnezeu! Sigur ca ar fi putut sa 
intervina, cum o face probabil de 
multe ori, limitand dimensiunile 
raului provocat de oameni. Iata, de 
data aceasta, nu intervine! Probabil, 
tocmai pentru a pune in evidenta de 
ce este in stare omul pentru a-si pa-
stra puterea. Pruncii ucisi de Irod 
sunt pretul platit pentru conservarea 
puterii lumesti. Irod se temea foarte 
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 Păstorii au fost primii 

care I-au adus slavă şi a 
arătat prin aceasta că, în 
Împărăţia Sa, oamenii nu 
vor fi aleşi după naşterea 
lor aleasă, după bogăţia, 
învăţătura sau puterea lor 

din lume, ci pentru 
sufletele lor cu întreagă 

înţelepciune, pentru 
inimile lor curate şi 

cugetele lor cu frică de 
Dumnezeu.  

 
SF. NICOLAE 

VELIMIROVICI 
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mult ca nu cumva sa se fi inascut un 
pretendent la puterea sa rega-
la. Profetii, pe care iudeii ii interpre-
tau in acest sens, spuneau ca se va 
naste un mare conducator, care ii va 
ajuta sa se elibereze de sub presiu-
nea Imperiului Roman si a tuturor 
captivitatilor prin care trecusera. 
Momentul acesta era identificat cu o 
implinire a fagaduintelor vechi-
testamentare. Atunci Irod se teme 
ca va atenta cineva la puterea sa lu-
measca si, iata, ce pret fantastic se 
plateste! 
Setea de putere orbeste. Pentru a 
pune mana pe putere sau pentru a o 
pastra, oamenii sunt in stare de gro-
zavii. Zilele acestea, comemoram 
evenimentele triste din 1989. In me-
moria multora dintre noi exista te-
merea ca, atunci, noua putere a facut 
multe victime tocmai pentru a se 
instala si pentru a se legitima. Victi-
mele au fost tineri. Un pret scump 
in Ajunul Craciunului. Nimeni si 
nimic nu ramane nejudecat de 
Dumnezeu. Din pacate, pentru cei 
care, luptandu-se sa puna mana pe 
putere omeneasca, au facut aseme-
nea faradelegi, vor plati mai devre-
me sau mai tarziu. Ar fi mai bine sa 
plateasca in moneda acestei lumi, nu 
in moneda vesniciei, dramatica si 
mult mai chinuitoare! 
Revenind la intrebarea dumneavoa-
stra, ar mai trebui sa vorbim de-
spre libertate, ca trasatura esentiala a 
existentei omului. Dumnezeu nu 
este un dictator. Dumnezeu este El 
insusi expresia libertatii, pentru ca 
numai in existenta libera, exista re-
sponsabilitate. Numai intrucat omul 
este liber, poate fi partener de dialog 
lui Dumnezeu. Tot raul care se in-
tampla in lumea asta – si este foarte 
mult rau, foarte multa faradelege – 
nu se intampla pentru ca Dumnezeu 
[voieste], ci pentru ca omul se mani-
festa ca persoana libera. Daca Dum-
nezeu ar interveni, ar nimici liberta-
tea de exprimare a omului, iar omul 
nu ar mai avea posibilitatea exprima-
rii in rau, dar nici posibilitatea expri-
marii in bine, adica, nu s-ar mai 

dezvolta ca persoana libera. 
R. Radulescu: Ramanand la adversi-
tatea fata de tot ceea ce vine de din-
colo, de la Dumnezeu, dintr-un 
transcendent neclar uneori, astazi si 
Biserica se confrunta cu ostilitati. 
Societatea in care isi desfasoara acti-
vitatea, misiunea, Biserica, dumnea-
voastra ca preot, dar si crestinii mi-
reni, sunt intr-o situatie ostila. Mesa-
jul sau vorbele lor nu cad bine uno-
ra. Exista tendinta de a incasa si oa-
menii Bisericii aceasta ostilitate, 
aceasta agresivitate cu care este tra-
tata Biserica de lume. Care este ati-
tudinea potrivita in fata acestei raceli 
a lumii de astazi, pentru mesajul lui 
Dumnezeu, pe care il transmite Bi-
serica? 
Pr. Coman: Adversitatea cumulata a 
lumii fata de Dumnezeu se manife-
sta evident fata de toti cei care isi 
asuma postura de propovaduitori si 
slujitori ai lui Dumnezeu. Sa ne 
amintim ca Mantuitorul Hristos vor-
bind ucenicilor Sai de misiunea lor 
viitoare, ii avertizeaza constant in 
legatura cu ostilitatea lumii fata de 
Evanghelie, ostilitatea care l-a vizat 
intai pe El si, bineinteles nu avea sa 
ocoleasca pe ucenicii Lui. „Iata Eu 
va trimit pe voi ca pe niste oi in mij-
locul lupilor!“ (Matei 10,16). Intai de 
toate Biserica, slujitorii Bisericii si 
credinciosii Bisericii, cei care isi asu-
ma Evanghelia si mesajul Mantuito-
rului Hristos, trebuie sa recunoasca 
faptul ca acest simptom de adversi-
tate este un simptom firesc, este o 
atitudine fireasca. 
Nefiresc ar fi ca lumea sa nu fie po-
trivnica Bisericii! Nu o spun eu pri-
mul. Profetii din timpurile vechi 
testamentare, sfintii si Parintii Bise-
ricii, dar si teologi contemporani au 
spus ca, numai atunci cand Biserica 
este intr-o tensiune evidenta cu du-
hul lumii acesteia, cu traiectoria ace-
stei lumi, care tinde spre autonomie, 
spre suficienta de sine, numai atunci 
este semn ca Biserica merge pe dru-
mul cel bun. Daca este liniste, atmo-
sfera calma, acestea sunt semne ca 
Biserica sau reprezentantii Bisericii 

au facut un fel de pact cu aceasta 
lume si au introdus duhul lumesc in 
Biserica, fenomen care se chea-
ma secularizare. Potrivnicia lumii 
este semnul acuratetei atitudinii Bi-
sericii si a slujitorilor ei. Prin lume 
intelegem pe aceia care traiesc in 
duhul lumesc, care considera lumea 
si creatia suficienta siesi si autono-
ma. Acesta este duhul lumesc cu 
care Biserica trebuie sa fie in perma-
nenta tensiune. Este foarte impor-
tant ce reactie au cei care sunt in 
Biserica, mai aproape de altar, mai 
aproape de Hristos. Cred ca nu tre-
buie, de nici un fel, sa adoptam in-
strumentarul lumii acestea. Nu tre-
buie sa raspundem cu instrumentele 
cu care oamenii se lupta intre ei, 
instrumentele competitiei lumesti. 
Exista competitii pe plan politic, 
exista competitii pe plan financiar, 
exista competitii pe plan cultu-
ral. Biserica si duhul Bisericii sunt 
altceva. In numele Bisericii si al 
Evangheliei Mantuitorului Hristos, 
slujitorii Bisericii si ai Evangheliei 
trebuie sa faca evidenta asezarea, 
atitudinea, raportarea Mantuitorului 
Hristos fata de toate, care este una 
smerita, care nu intra in competitie 
in termeni lumesti. 
Biserica nu este puternica in termeni 
lumesti: economic, politic, diploma-
tic, structural, institutional, etc. Pu-
terea Evangheliei sta in lepadarea de 
t o a t e  a c e s t e  i n s t r u m e n -
te.Mantuitorul Hristos Se naste in 
saracie si Se lasa sub presiunea tutu-
ror factorilor. Dumnezeu statea la 
discutii cu Irod? Nu! A fugit din 
calea lui? S-a smerit pana intr-
atata! Aceste atitudini ne pot deveni 
model. Nu inseamna ca neintrand in 
competitiile lumesti, abandonam 
lupta. Nu, ci participam la lupta cu 
instrumentele Evangheliei si ale 
Mantuitorului Hristos, care inseam-
na lepadarea de sine, renuntarea la 
orice recunoastere din partea lumii, 
renuntarea la imagine. Lumea tre-
buie sa fie surprinsa ca in Biserica 
lucrurile merg altfel, ca se gandeste 
altfel, ca se traieste altfel. 
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Dar, trebuie sa recunoastem ca exi-
sta foarte multa slabiciune si printre 
noi, printre preoti si printre credin-
ciosi. De cele mai multe ori exista 
confuzie si ne lasam si noi prinsi de 
ofertele, de instrumentele luptei lu-
mesti. Dar slava Domnului, ca 
Dumnezeu are foarte multa grija ca 
in Biserica sa nu fie prea multi oa-
meni de neam bun, nici prea multi 

oameni cu multa cultura, nici prea 
multi oameni puternici in sensul lu-
mesc, ci dimpotriva, cum spune 
Sfantul Apostol Pavel: „priviti in 
mijlocul vostru, nu sunt prea multi 
de neam bun“, adica socialmente 
foarte bine plasati, nici prea multi 
intelepti, adica cu multa stiinta de 
carte, nici prea multi puternici, adica 
oameni cu acces la fraiele puterii 

lumesti. De ce? Pentru ca acolo un-
de este neputinta omeneasca, lucrea-
za Dumnezeu. Acolo unde oamenii 
sunt puternici, indiferent despre ce 
fel de putere ar fi vorba, Dumnezeu 
ii lasa la puterile lor“.  

(din: Pr. Constantin Co-
man, “Dreptatea lui Dumnezeu 

si dreptatea oamenilor”, Editura 
Bizantina, Bucuresti, 2010) 

GRĂIT-AU PROOROCII 

Cartea lui Iov   
Capitolul al 34-lea 

 
1. Elihu a vorbit mai departe şi a zis: 
2. "Ascultaţi, înţelepţilor, cuvintele 
mele şi voi, învăţaţilor, aţintiţi-vă 
urechile, 
3. Fiindcă urechea deosebeşte cuvin-
tele, precum cerul gurii gustă rnân-
carea. 
4. Să cercetăm între noi ce este 
drept, să ştim între noi ceea ce este 
bine, 
5. Fiindcă Iov a zis: "Eu sunt drept, 
dar Dumnezeu nu-mi dă dreptate! 
6. Deşi nevinovat, trec drept minci-
nos; rana mea este nevindecată, deşi 
eu nu am nici o greşeală". 
7. Cine mai este ca Iov, care să bea 
batjocura, cum ar bea apa? 
8. Care să se însoţească cu cei care 
fac nedreptate şi să meargă în pas cu 
făcătorii de rele? 
9. Căci Iov a zis: "Omul n-are nici 
un folos, dacă se străduieşte să fie 
plăcut lui Dumnezeu". 
10. Dar voi oameni de inimă, ascul-
taţi-mă! Departe este de Dumnezeu 
răutatea, departe este de El nedrep-
tatea! 
11. Căci Dumnezeu întoarce omului 
după faptele lui şi se poartă cu fieca-
re după purtarea lui. 
12. Cu adevărat, Dumnezeu nu făp-
tuieşte răul şi Cel Atotputernic nu 
strâmbă dreptatea. 
13. Cine i-a încredinţat cârmuirea 
pământului şi cine i-a dat în grijă 
această lume întreagă? 
14. Dacă Dumnezeu n-ar cugeta 

decât la Sine Însuşi şi dacă ar lua 
înapoi la Sine duhul Său şi suflarea 
Sa, 
15. Toate făpturile ar pieri deodată 
şi omul s-ar întoarce în ţărână. 
16. Dacă ai minte, ascultă aceasta, 
pleacă urechea la cuvintele mele. 
17. Unul care prigoneşte dreptatea 
ar putea oare să domnească? Şi vei 
osândi tu pe Cel mare şi drept? 
18. El, Care strigă împăraţilor: Ne-
trebnicilor! Şi celor mai mari de pe 
pământ: Nelegiuiţilor! 
19. El nu caută la fala celor mari şi 
nu face deosebire între bogat şi 
sărac, pentru că toţi sunt lucrarea 
mâinilor Sale. 
20. Într-o clipită ei mor şi se duc; în 
miez de noapte, un popor se 
zbuciumă şi fără greutate prăbuşeşte 
pe tiran. 
21. Pentru că ochii Domnului supra-
veghează cărările omului şi vede toţi 
paşii lui. 
22. Pentru El nu este nici întuneric, 
nici umbră, unde să se poată ascun-
de cei ce lucrează nelegiuirea. 
23. Dumnezeu n-are nevoie să pri-
vească multă vreme pe cineva, ca să-
l tragă înaintea judecăţii Sale. 
24. El zdrobeşte pe puternici, 
fără lungă cercetare şi pune pe alţii 
în locul lor. 
25. De vreme ce El cunoaşte 
faptele lor, El îi răstoarnă în fapt de 
noapte şi-i zdrobeşte. 
26. Ca pe nişte nelegiuiţi ce sunt, El 
îi loveşte de fală cu foarte mulţi pri-
vitori, 
27. Fiindcă s-au dat la o parte din 

preajma Sa şi n-au voit să priceapă 
cărările Sale 
28. Şi au făcut să urce până la 
Domnul strigătul celui sărac şi să 
răsune în urechile Sale plânsul celor 
nenorociţi. 
29. Dacă Domnul se odihneşte, cine 
poate să-L smulgă din odihna Lui şi 
dacă Îşi acoperă faţa, cine poate să-L 
mai zărească? Dar El stă şi supra-
veghează şi pe popoare şi pe oame-
ni, 
30. Ca unul Care nu voieşte stăpâni-
rea celor nelegiuiţi, nici poticnirea 
popoarelor. 
31. Dacă un făţarnic zice lui Dum-
nezeu: "Am fost târât la păcat şi nu 
voi mai face ce este rău, 
32. Ceea ce nu ştiu, Tu învaţă-mă; 

dacă am săvârşit vreo nedreptate nu 
voi porni iar de la capăt!" 
33. Crezi tu, după părerea ta, că 
Dumnezeu îi va face în schimb tot 
aşa? Fiindcă ai fost dispreţuitor, fiin-
dcă te faci tu judecător în locul meu, 
spune-mi atunci ce ştii tu? 
34. Oamenii în toată firea vor zice şi 
tot aşa orice om cuminte care mă 
ascultă: 
35. Iov nu vorbeşte după dreapta 
învăţătură şi cuvintele lui nu sunt 
după sfânta dreptate. 
36. Însă Iov trebuie cercetat până la 
capăt cu privire la acele răspunsuri 
vrednice de nişte nelegiuiţi. 
37. El a sporit păcatul său; aici între 
noi el pune la îndoială greşeala lui şi 
îngrămădeşte vorbele sale împotriva 
lui Dumnezeu". 
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