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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) 

CUVÂNTUL DOMNULUI-DUMINICA DUPA 
BOTEZULUI DOMNULUI 

  TÂLCUIRI 

  Efeseni 4, 7-13 
 
Fraţilor, fiecăruia dintre noi i s-a 
dat harul după măsura darului lui 
Hristos. Pentru aceea zice: «Suindu
-Se la înălţime, a robit robime şi a 
dat daruri oamenilor». Iar aceea că: 
«S-a suit» - ce înseamnă decât că S-

a pogorât în părţile cele mai de jos 
ale pământului? Cel ce S-a pogorât, 
Acela este Care S-a suit mai presus 
de toate cerurile, ca pe toate să le 
umple. Şi El a dat pe unii apostoli, 
pe alţii prooroci, pe alţii 
evanghelişti, pe alţii păstori şi 
învăţători, spre desăvârşirea 

sfinţilor, la lucrul slujirii, la zidirea 
trupului lui Hristos, până vom 
ajunge toţi la unitatea credinţei şi a 
cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la 
starea bărbatului desăvârşit, la 
măsura vârstei deplinătăţii lui 
Hristos.  

  
Matei 4, 12-17 

 
În vremea aceea, auzind că Ioan a 
fost pus la închisoare, Iisus s-a dus 
în Galileea; şi părăsind Nazaretul a 
venit de a locuit în Capernaum, 

lângă mare, în hotarele lui Zabulon 
şi Neftalim, ca să se împlinească ce 
s-a scris prin Isaia proorocul, care 
zice: pământul lui Zabulon şi 
pământul lui Neftalim, spre mare, 
dincolo de Iordan, Galileea 
neamurilor; poporul care stătea în 

întuneric a văzut lumină mare şi 
celor care şedeau în ţinutul şi în 
umbra morţii, lumină le-a răsărit. 
De atunci a început Iisus să 
propovăduiască: pocăiţi-vă, că s-a 
apropiat împărăţia cerurilor.  

  Părintele  
Constantin Galeriu 

 
Acum, ca o incununare a sarbatori-
lor, dumnezeiasca Evanghelie ne 
impartaseste cuvant negrait de 
adanc. Si orice cuvant, cand sufletul 
nostru smerit, dar luminat, incearca 
adancimile, e revelator. Dar, pentru 
ca in fiecare duminica avem un ase-
menea cuvant al dumnezeiestii 
Evanghelii, din el sa ne impartasim. 
Asa cum e intotdeauna randuiala 
sfanta a Bisericii, crestinul se impar-
taseste intai din cuvantul lui Dumne-
zeu, al Evangheliei, si apoi din Tru-
pul si Sangele Lui. Acest cuvant final 
– “pocaiti-va caci s-a apropiat impa-
ratia cerurilor”, ne sta cu o deosebita 
lumina si putere inimii, ca astazi sa 
incercam a talcui din acest adanc al 
cuvantului dumnezeiesc. Nu inainte, 
insa, de a infatisa inimilor dumnea-

voastra talcul cuvintelor dintru ince-
putul zicerii de astazi a Sfintei Evan-
ghelii. Deci Iisus ne spune ca a auzit 
ca Ioan a fost intemnitat. Si sa nu 
uitam, si Ioan asa isi incheia predica: 
“pocaiti-va ca s-a apropiat imparatia 
cerurilor”.  
Deci propovaduitorul pocaintei, 
Ioan, a fost intemnitat de Irod. Si 
stim cum si-a incheiat, incununand 
prin martiriu, petrecerea lui in pa-
mantul oamenilor. Al oamenilor tot 
dupa chipul lui Dumnezeu, neferici-
tii (unii dintre ei). Si a fost intemnitat 
Ioan, care propovaduia, precum stiti, 
la Iordan, la rasarit de Ierusalim, in 
tinutul Iudeii, deci in partea de sud a 
pamantului lui Israel, catre capitala, 
catre Ierusalim. Acolo a pro-
povaduit Ioan Botezatorul, acolo S-a 
si botezat Mantuitorul, cu botezul de 
la Ioan, acolo unde se adunau multi-
mile si ascultau cuvantul pocaintei. 
Iar daca Ioan a propovaduit in pa-

mantul Iudeii, in zona Ierusalimului, 
unde era centrul spiritual si politic, 
mai bine zis, caci erau sub conduce-
rea Imperiului Roman Iisus, cu taina 
a proniei dumnezeiesti, a mers in 
Galileea sa propovaduiasca, si a in-
cheiat misiunea la Ierusalim. 
 De aceea spune sfantul Evanghelist 
Matei, luminat de Duhul Sfant, ca 
Iisus, auzind ca Ioan a fost intemni-
tat, a plecat in Galileea. Galileea, par-
tea de nord a pamantului lui Israel. 
Si parasind Nazaretul, acolo unde isi 
petrecuse copilaria cu maica Sa sfan-
ta, , a plecat Iisus mai spre nord, in 
Capernaum (localitatea, satul lui 
Naum), langa mare (marea Galileii 
sau lacul, iezerul, ceva mai mare de-
cat un iezer), tot partea de nord a 
Israelului, anume in hotarele lui Za-
bulon si Neftali. Acestia erau dintre 
cele douasprezece neamuri ale lui 
Israel. “Ca sa se plineasca ce s-a zis 
prin Isaia proorocul (cu opt sute de 
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ani aproape, inainte), care zice: pa-
mantul lui Zabulon, pamantul lui 
Neftali, spre mare, Galileea neamu-
rilor”. Acolo unde erau nu numai 
evrei, ci si din alte popoare. 
 Daca Ioan a propovaduit numai in 
Ierusalim, numai in tinutul, am zice, 
pur al lui Israel, acest cuvant profe-
tic al lui Isaia dezvaluie ca Mantuito-
rul merge in Galileea neamurilor, 
deci si catre celelalte neamuri, si ca-
tre noi, catre toate neamurile acestui 
pamant. El a venit pentru toti si 
pentru toate. Asa graise Isaia, in lu-
mina Duhului Sfant, in care pentru 
un prooroc si cele de departe sunt 
ca si cum ar fi de fata. Aceasta este 
taina lucrarii lui Dumnezeu cu ade-
varat, care are privirea catre intreaga 
lui creatie si existenta. Caci, asa cum 
orice creator poarta in inima 
proiectul operei sale (cand cineva 
construieste o catedrala, nu are in 
mintea si in inima lui in toate di-
mensiunile ei, cand face proiectul? 
Chiar daca nu e in clipa aceea impli-
nita, dar o poarta toata. Sau un ar-
tist, cand face o icoana, are imaginea 
ei, de asemenea, si se gandeste daca 
sa o faca icoana, si nu tine atat de 
mult la estetica, la frumusetea ome-
neasca, ci tine la chemarea, la sfinte-
nia ei. Adica o icoana sa ne imparta-
seasca lumina divina, cutremurul 
sacru, in chemarea de a ne inalta 
dupa chipul ei. 
  Nu o frumusete de-a noastra, mai 
mult senzuala, apeland la simturi. 
Sau unul care intocmeste o simfo-
nie. Fiecare sunet al ei il poarta, nu-i 
asa, creatorul in inima, in spirit), la 
fel, Dumnezeu, cum sa nu intele-
gem, poarta toata Creatia in desfasu-
rarea ei. Si graind prin profeti, apoi 
apostoli… Asa ni s-a descoperit 
Dumnezeu, am zice prin trei cete: 
ceata profetilor, pana la venirea 
Mantuitorului, care priveau si calau-
zeau lumea spre Hristos, apoi ceata 
apostolilor, pe care Mantuitorul i-a 
pregatit direct, si de la care lumea 
pleaca din Hristos, mai departe, in 
chemarea ei in istorrie, am spune. 
  Si mai e a treia ceata, prin care 

graieste Dumnezeu Bisericii, ceata 
Sfintilor Parinti ai Bisericii. Si atunci, 
Isaia face parte din ceata profetilor. 
Si, luminat de Duhul Sfant, Dumne-
zeu care cuprinde si vede tot, si pro-
fetul a putut spune, cu sute de ani 
mai inainte, cum a zis Isaia: Tinutul 
lui Neftali si Zabulon, Galileea 
neamurilor, acolo va veni si va vorbi 
Fiul lui Dumnezeu facut Om, Iisus 
Hristos. Si atunci, citez din dumne-
zeiasca Evanghelie, “a fost sa se pli-

neasca ceea ce s-a zis prin Isaia 
proorocul, care spune: Pamantul lui 
Zabulon, pamantul lui Neftali, din-
colo de Iordan, Galileea neamurilor 
(neamurile de pretutindeni), poporul 
care statea in intuneric a vazut lumi-
na mare. Si celor ce sedeau in latura 
si in umbra mortii lumina le-a rasa-
rit”. 
 Lumina mare, lumina le-a rasarit… 
Ce era acea lumina? De atatea ori 
noi am vorbit despre lumina, iubiti-
lor. Dumnezeu este Lumina si Iubi-
re. Cel dintai act ziditor pe care l-a 
savarsit a fost: sa fie lumina! Si lumi-
na lumineaza in intuneric, spune 
Scriptura, strabate. A adus Dumne-
zeu totul de la nefiinta la fiinta. Si 
nefiinta e intuneric. Iar zidirea lui 
Dumnezeu este lumina. Ne-a dat 
lumina… in scurt mai evocam: a dat 
lumina fizica, pentru care ne-a dat 
ochiul trupesc, apoi lumina mintii, a 
intelegerii rosturilor lucrurilor, legi-
lor care calauzesc existenta, pentru 
care ne-a dat ochiul mintii. Dar aici 
spune: lumina mare a dat, lumina 

mare ca sa straluceasca, atunci, pen-
tru popoarele, neamurile acelea care 
zaceau in intuneric. Si poporul acela 
a vazut lumina mare.  
 Lumina le-a rasarit lor. Si adauga: 
Iisus de atunci a inceput sa pro-
povaduiasca si sa spuna: pocaiti-va, 
s-a apropiat imparatia cerurilor. Lea-
ga imediat lumina aceea de El, de 
Iisus. Lumina pe care a adus-o El. Si 
se intelege, cum dumnezeiasca noa-
stra Ortodoxie marturiseste, ca lu-
mina pe care o aduce Dumnezeu e 
din Dumnezeu, nu din lumea 
aceasta. Tot lumina, intr-un fel, ca 
un simbol. Lumina divina, cereasca, 
necreata, dumnezeiasca. Ne da ceva 
din El, ca sa-L putem cunoaste. 
Cand spui cuiva un cuvant, daca nu 
esti in acest duh cu el, iti poate pri-
cepe cuvantul? Nu. Atunci, Dumne-
zeu, daca ne-ar vorbi noua fara sa ne 
impartaseasca lumina dumnezeiasca 
a cuvantului Lui, nu L-am putea in-
telege. 
  Noi Il cunoastem pe Dumnezeu, 
cum zice Grigorie Palama, din 
Dumnezeu, cu lumina Lui. Aceasta 
lumina divina, al carei ochi este cre-
dinta. Si, deschizand ochiul credin-
tei, iata, isi deschide aripile si privim 
si dintru inceputul descoperirii lui 
Dumnezeu si inainte, in toate laturi-
le. Privim spre cuvantul profetului si
-l intelegem, cum spune tot Parinte-
le nostru Grigorie Palama, ca profe-
tii vedeau in lumina divina si imbra-
tisau de departe fagaduintele lui 
Dumnezeu. Asa cum ti-ai imbratisa 
un ideal, o dorinta pe care ti-o fa-
gaduieste Dumnezeu. Si un ideal al 
tau, de departe il imbratisezi. Asa 
imbratisau profetii. Iar aceasta o 
intelegi cand deschizi ochii credintei, 
lumina asta launtrica. Atunci cand 
auzi cuvantul profetului, dar mai 
ales cand auzi cuvantul Celui profe-
tit de profet, cuvantul Mantuito-
rului, deodata se deschid din adanc 
ochii tai, vederea strabatuta de lumi-
na Duhului Sfant. Cum spuneam si 
alta data, cuvantul pe care-l auzim la 
strana: “Deschide-voi gura mea si 
ma voi umple de Duhul” – deschizi 

TÂLCUIRI 

 GÂNDUL 
SĂPTĂMÂNII 

  
"Copii ai Botezului, copii 
fără pată, v-ați îmbrăcat 
în foc și în duh [Lc 3, 16]. 
Păstrați haina pe care ați 

îmbracat-o în apa 
[Botezului]!"  

 
Sfântul Efrem Sirul  
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gura si graiesti, si se umple atunci 
cuvantul de duh, de lumina, de inte-
legere, de credinta, de adevar. Si 
acest adevar, crezand in el, te inalta. 
 Si o sa vedem imediat, cand auzim 
cuvant rostit de Mantuitorul: 
“Pocaiti-va, ca s-a apropiat impara-
tia cerurilor”. Cu acest cuvant ne-
grait de adanc, cu care a inceput 
Mantuitorul propovaduirea, a ince-
put si sfantul Ioan, dar cu oarecare 
deosebire, rost. Ioan, cand a inceput 
propovaduirea a spus: “Acum secu-
rea sta la radacina pomilor; deci ori-
ce pom care nu face roada buna se 
taie si se arunca in foc” (Luca 3, 9). 
Deci propovaduirea lui Ioan asa a 
fost, deschizand constiinta catre 
judecata lui Dumnezeu. De aceea se 
adresa si ostasilor, si fariseilor, si 
intregului popor. Si daca cuvantul 
Botezatorului se indrepta catre jude-
cata lui Dumnezeu pentru tot cel 
care savarseste nedreptatea, cuvan-
tul Mantuitorului se adresa tuturor 
neamurilor, catre intemeierea cre-
dintei, nadejdii si dragostei; in final, 
catre iubire indrepteaza Mantuito-
rul pocainta.  
Dar ce inseamna pocainta? Unul 
dintre cele mai adanci cuvinte ale 
Scripturii, iubitilor. Luat din limba 
greaca, meta-noia. Cuvinte formate 
cu meta- dumneavoastra stiti: meta-
morfoza (schimbare de forma), me-
tafizica (dincolo de ceea ce e fizic, 
sensibil). Latina a tradus pe meta cu 
trans (peste). In Sfanta Impartasa-
nie e cuvantul acesta, luat tot din 
greceste: metaboli si tradus in carti-
le noastre de slujba prefacere. Dar 
metanoia, tradus la noi in romane-
ste prin pocainta, inseamna schim-
barea gandirii.  
Meta – dincolo, peste, prefacere, 
schimbare, iar noia este gandire 
(medicii spun de o boala psihica – 
paranoia, alaturi de gandire). Dar 
metanoia, schimbarea gandirii… Ce-
au inteles profetii inca din Vechiul 
Testament, care se ocupau de miste-
rul acesta, al pacatului. Ce zice pro-
fetul Iezechiel, bunaoara? La capito-
lui 18, indemn la pocainta: “De 

aceea va voi judeca pe voi din casa 
lui Israel, pe fiecare dupa caile sale, 
zice Domnul Dumnezeu; pocaiti-va 
si va intoarceti de la toate nelegiuiri-
le voastre, ca necredinta sa nu va fie 
piedica” (Iezechiel 18, 30). Si,mai 
apoi, “Caci Eu nu voiesc moartea 
pacatosului, zice Domnul Dumne-
zeu; intoarceti-va deci si trai-
ti!” (Iezechiel 18, 32). Cuvantul este 
de-a dreptul grav. Caci altfel, fara 
aceasta intoarcere, e primejdia mor-
tii insasi. Observati legatura intre 
pocainta si viata. Atunci, in adanc: 
Intoarceti-va la Dumnezeu si Eu ma 
voi intoarce catre voi, zice iarasi 
profetul. Ce-a insemnat, atunci, pa-
catul?  
Si aici trebuie spus cu tarie si de 
neclintit: pacatul a insemnat schim-
barea sensului existentei noastre. 
Daca vreti, cu un termen folosit in 

stiinta, schimbarea gravitatiei. Cade-
rea a insemnat schimbarea sensului 
existentei noastre; in loc de gravita-
tia catre originea noastra, catre Zidi-
torul nostru… si Parintii au talcuit 
adanc: a nu-ti cunoaste originea si 
sensul existentei tale, aceasta in-
seamna pacat, stricaciune si moarte. 
De aceea a zis Profetul: intoarceti-va 
ca sa traiti. E un adevar de neclintit 
iubitilor; il spunem cu atata tarie 
pentru ca e adevarul tuturor adeva-

rurilor. Omul, prin pacat, si orice 
forma de necredinta, de ateism, a 
mutat “originea” existentei in natu-
ra, in om, pana acolo, sarmanii de ei: 
“omul, masura tuturor lucrurilor”. 
Omul isi este luisi masura suprema. 
Homo homini deus – omul dumne-
zeu omului. Ganditi-va numai la 
aceasta: cand omul, asa cum s-a 
spus, isi este el luisi dumnezeu. Or, 
adanc si grav, inspaimantator de 
grav, cand stiau ca Dumnezeu este 
Realitatea suprema, absoluta, si 
atunci, sa spui ca omul isi este luisi 
Dumnezeu, faci din om dumnezeu, 
realitatea suprema, absoluta. Si atun-
ci, ce-a fost dictatorul? Tu, filosofu-
le, i-ai incredintat dictatorului 
aceasta idee, bolnava constiinta, ca 
el este dumnezeu, el are autoritate 
absoluta, tagaduind totul  
Si asa cum marturiseam adesea, 
cand un sarman om de stiinta – bie-
tul Darwin – a facut din lupta pen-
tru existenta si selectie naturala un 
fel de adevar – asa-i evolutia, atunci 
a dat in mana dictatorului arma 
aceasta – sa faca selectie naturala, 
prin lupta pentru existenta. A selec-
tat sus noi stim pe cine…  
Iata, adevarul Scripturilor. Una din 
intrebarile capitale este si aceasta: va 
sa zica, omul – fiinta spirituala; unde 
sa graviteze pentru construirea lui? 
Catre materie? Si atunci, ce-a insem-
nat caderea? Tocmai asta: schimba-
rea sensului gravitatiei adevarate a 
omului. Or, pocainta, intelegem, e 
restaurarea ordinii noastre. Acesta e 
adevarul fundamental al pocaintei: 
intoarceti-va la Ziditorul, la Dumne-
zeul care ne-a dat existenta si viata. 
Si, observam, predica Mantuitorului 
cand incepe? Incepe, iubitilor, dupa 
ispita, dupa ce a fost ispitit de de-
mon si tocmai cele trei ispite ale de-
monului...    Si aceste trei ispite, toc-
mai descopereau misterul tragic al 
pacatului, al caderii, al schimbarii 
sensului existentei, al patologicului 
uman, iubitilor. “Si raspunzand, Ii-
sus i-a zis: S-a spus: "Sa nu ispitesti 
pe Domnul Dumnezeul tau"(Luca 
4, 3-12). Si atunci, macar acest cu-
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vant smerit al sensului pocaintei, de 
astazi, daca-l intelegem: Pocaiti-va! – 
intoarcerea, restaurarea, reasezarea 
sufletului, constiintei mele, in adeva-
rul existentei, in adevarul in care 
intre Dumnezeu si faptura, Ziditorul 
meu si eu, faptura Lui, intre vesnicia 
Lui si vremelnicia mea, dar vremel-
nicie care e insetata de adevar, de 
nemurire, de viata. Reasezarea gan-
dirii in adevarul ei, prefacerea ei. 
Intoarceti-va catre Mine, ca sa traiti, 
cum a zis proorocul Iezechiil, iar 
Ieremia: intoarceti-va catre Mine si 
Eu ma voi intoarce catre voi. Atun-
ci, pocainta, intoarcerea la Dumne-
zeu este si o neincetata chemare a 
noastra...    
Cand privim, la Sfanta Impartasanie, 
avand in fata la altar si ne rugam: “Si 
fa adica painea aceasta cinstit Trupul 
Hristosului Tau, iar ce este in potirul 
acesta cinstit sangele Hristosului 
Tau, prefacandu-le cu Duhul Tau cel 
Sfant”, deodata ne cuprinde un cu-
tremur, intelegand si aici misterul 
pocaintei Cum adica? Iata, painea si 
vinul devin trup si sange dumne-
zeiesc. Deci se petrece acolo o pre-
facere, o inaltare. Piinea, lumea 
aceasta se inalta. Faptura e chemata 
– nu numai omul, toata creatia – la 
pocainta, la transformare, la transfi-
gurare. Aiai e taina religiei insasi, 
iubitilor. Care a fost adeseori neinte-

leasa si batjocorita. Deci neincetata 
ei transfigurare, si pe care Iisus o 
rosteste. Cand Iisus a spus: pocaiti-
va, intoarceti-va, schimbati-va gandi-
rea, priviti-Ma, ca s-a apropiat impa-
ratia cerurilor. Iar in Iisus imparatia 
era de fata; o lume in care Dumne-
zeu e Imparat. Imparatul meu si 
Dumnezeul meu; si Mantuitorul 
meu. El.  
Atunci, in esenta, pocainta – intoar-
cerea la Hristos, cunoasterea Lui si 
iubirea Lui. Iubirea Lui, mai ales: “N
-am venit sa judec lumea, ci s-o 
mantuiesc” (Ioan 12, 47). S-o man-
tuiesc cum? Prin intruparea Mea, 
trimis de Tatal ceresc. Prin jertfa 
Mea, prin Crucea Mea, prin rastigni-
rea Mea. Sa rastignesc raul acestei 
lumi, gandirea ratacita a acestei lumi, 
caderea acestei lumi; din orice stare 
a ei. Si s-o inalt la inviere. Atunci, 
pocainta inseamna deschiderea fetei 
mele catre Iisus Hristos, catre tot 
ceea ce este El. Si, mai precis, prin 
Crucea si Invierea Lui, eu insumi 
simt in adancul meu invierea din 
pacat, din stricaciune, din moarte, in 
iubire. Cum adica? La spovedanie, 
totdeauna, cand vin crestinii, si spun 
fiecare, bietii oameni, cu o sila de 
sine, cu o tristete, tot ceea ce simt ei 
ca i-a incarcat veninos, murdar si 
sordid, si vor sa se spele: Oare ma 
iarta Dumnezeu? Atunci, noi indraz-

nim a spune, dupa cuvant dumne-
zeiesc: Vezi, noi suntem in lumea 
aceasta a schimbarii. Si ne-am miscat 
pana acolo ca am uitat de Dumne-
zeu si am zis ca noi suntem dumne-
zeu  
Cat ar trebui, fiecare, de sus pana 
jos, sa aiba constiinta adevarului si 
sa apeleze: Lumineaza-ma, Doamne. 
Toti. Si atunci noi ii spunem asa: Da, 
noi ne putem imbolnavi, murdari, 
schimba in rau gindirea, in nedrepta-
te, in minciuna, in coruptie, in tica-
losie, dar Dumnezeu e numai lumina 
si numai iubire. Daca in clipa aceasta 
te intorci la Mantuitorul cu fata de-
schisa catre El, si, cum spun Parintii: 
cand cunoaste omul ca i s-au iertat 
pacatele? Cand desavarsit le-a scar-
bit. In clipa aceea in fata lui Dumne-
zeu, al carui timp este astazi: “Astazi 
de vei auzi glasul Meu, nu-ti impietri 
inima”. Atunci, in fata lui Dumne-
zeu, in acest Astazi al lui, care este 
numai iubire, tu te intalnesti cu iubi-
rea. Nu cu osanda, cu blestemul. Cu 
lumina, in care vezi ca raul din tine e 
rau si adevarul e adevar si iubire. Si 
in clipa aceea tu simti cuvantul pe 
care l-a rostit profetul: Celor care 
petreceau in latura si in umbra mor-
tii lumina le-a rasarit. Asa ii intampi-
na Iisus: in lumina adevarului, a cre-
dintei, a iubirii, a vietii.  Amin. 

GRĂIT-AU PROOROCII 

 Cartea lui Iov   
Capitolul al 36-lea 

 
  
 1. Elihu a mers mai departe şi a 
grăit: 
2. "Aşteaptă o clipă şi vei învăţa şi 
altele, căci sunt încă temeiuri şi cu-
vinte de partea lui Dumnezeu. 
3. Voi porni cu ştiinţa mea de de-
parte şi voi dovedi dreptatea Zidi-
torului meu. 
4. Căci cu adevărat ceea ce-ţi spun 
eu nu este minciună şi cal ce stă 
lângă tine este unul desăvârşit în 

cunoştinţă. 
5. Fireşte, Dumnezeu este prea pu-
ternic, dar nu leapădă pe nimeni; El 
este prea puternic prin înălţimea 
înţelepciunii Sale. 
6. El nu lasă pe nelegiuit să pro-
păşească şi celor nenorociţi le face 
dreptate. 
7. El nu despoaie pe cei drepţi de 
dreptatea lor, iar cu împăraţii la fel: 
îi pune în jeţuri împărăteşti şi-i 
aşază să domnească de-a pururi. 
Dar ei se umflă de trufie. 
8. Şi atunci iată-i ferecaţi cu lanţuri 
şi iată-i prinşi cu funiile mâhnirii. 

9. După aceea, Dumnezeu le 
dezvăluie fapta pe care au făcut-o 
şi nelegiuirea în care au căzut, anu-
me că s-au trufit. 
10. Dar El le face această destăinui-
re ca să ia aminte şi le dă poruncă 
să se întoarcă de la răutatea lor; 
11. Dacă dau ascultare şi vin la 
supunere, ei îşi isprăvesc zilele lor 
în fericire şi anii lor în desfătări; 
12. Iar dacă sunt neascultători, 
atunci trec prin strâmtorile morţii 
şi se sting nepricepuţi şi orbi. 
13. Nelegiuiţii se mânie; ei nu se 
roagă lui Dumnezeu, când sunt 
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TÂLCUIRI 



CUVÂNT DE LA  SF. PĂRINŢI 
 Despre supunerea fata de 

Voia lui Dumnezeu 

 

Faca-se Voia Ta, precum in cer, asa 
si pre pamant (Matei 6:10).  
“Binecuvantat fie Sfantul Botezator 
Ioan in veci, caci a implinit Vestea 
Cea Buna inaintea sosirii Vestii Ce-
lei Bune! Plecand in pustie, el s-a 
daruit intreg voii lui Dumnezeu, cu 
trupul si cu sufletul. Voia lui Dum-
nezeu a implinit-o in trupul sau pe 
pamant, ca si in cerul sufletului sau.  
Nici foamea, nici fiarele salbatice 
nu s-au apropiat de trupul sau de-a 
lungul anilor lungi pe care i-a petre-
cut in pustie. Nici nu a fost sufletul 
sau vatamat de tristete sau dispera-
re din cauza singuratatii, si nici de 
mandrie din cauza vederiler ceresti. 
El nu a cautat la oameni nici paine 
si nici cunoastere. Insusi Dumne-
zeu i-a daruit toate cele de trebuin-
ta, caci el insusi se daruise mai 
inainte cu totul voii lui Dumnezeu.  
El nici s-a indreptat cu pasii spre 

pustie, nici a iesit afara din ea. O 
carma nevazuta de sus i-a calauzit 
intreaga viata. Caci la ceasul in care 
a trebuit sa iasa din pustie si sa iasa 
in intampinarea Domnului, s-a 
spus: Cuvan-
tul lui Dum-
nezeu a ve-
nit la Ioan 
(Luca 3:2). 
Ioan a vorbit 
ca un tanar 
n e v i n o v a t 
despre vesti-
rea ce o pri-
mise de la 
puterile cere-
sti:  
Si eu nu-L 
cunosteam 
pe El, dar Cel ce m-a trimis sa bo-
tez cu apa, Acela mi-a zis: Peste 
Care vei vedea Duhul coborandu-
Se si ramanand peste El, Acela este 
Cel ce boteaza cu Duh Sfant. Si eu 
am vazut si am marturisit ca Acesta 
este Fiul lui Dumnezeu (Ioan 1: 33-
34).  

Cat de bland si de simplu vorbeste 
despre cele ceresti!  
Si cat de infricosator este el, intoc-
mai ca un leu, atunci cand striga 
impotriva nelegiuirii oamenilor, a 

lui Irod si Irodiadei! Mie-
lul si leul salasluiesc 
amandoi in el. Cerul ii 
este la fel de aproape pre-
cum o mama de pruncul 
ei. Voia lui Dumnezeu ii 
este tot atat de limpede 
precum ii sunt aproape 
ingerii din cer.  
O Atotintelepte Doamne, 
calauzeste sufletele noa-
stre in pustia vietii ace-
steia dupa sfinta voia Ta, 
asa cum L-ai calauzit si pe 
Botezatorul!  

Caci a Ta este slava si multumita in 
veci, Amin”.  
 
(din: Sfantul Nicolae Velimirovici, 
PROLOAGELE DE LA OHRI-
DA, Vol. I, Editura Cartea ortodo-
xa, Editura Egumenita, Bucuresti, 
2005) 
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puşi în lanţuri. 
14. Unii ca aceştia se sting de tineri 
şi viaţa lor se veştejeşte în floare. 
15. Dar pe cel nenorocit Dumne-
zeu îl scapă prin nenorocirea lui şi 
prin suferinţă Dumnezeu îi dă 
învăţătură. 
16. Tot aşa şi pe tine te va scoate 
din strânsoarea durerii, ca să te 
pună la loc larg, unde nu mai este 
nici o stinghereală şi unde masa ta 
va fi încărcată cu mâncări grase şi 
alese. 
17. Dacă tu ai fost pedepsit cu 
străşnicie, ca un nelegiuit, tu scoate 
din pedeapsă puterea dreptăţii; 
18. Certarea Lui să nu te împingă la 
mânie împotriva Lui şi mulţimea 
bătăii să nu te scoată din calea 
cugetului drept. 
19. Era oare să pună Dumnezeu 
vreun preţ pe bogăţiile tale? Nu! 

Nici pe aur, nici pe toate mijloacele 
puterii pământeşti. 
20. Nu pofti noaptea (depărtării de 
Dumnezeu), căci în ea, popoare 
întregi au fost smulse din locul lor. 
21. Ia seama, nu te duce la nedrep-
tate, căci ea este adevărata cauză a 
suferinţei. 
22. Da, Dumnezeu este nespus de 
mare prin puterea Lui! Cine poate 
să înveţe ca El? 
23. Cine I-a dat învăţătură cum să 
se poarte? Şi cine poate să-I spună: 
"Aceasta ai făcut-o rău?" 
24. Adu-ţi aminte şi preamăreşte 
opera Lui, pe care o cântă, în lau-
dele lor, oamenii; 
25. Orice om o priveşte, măcar că 
o îmbrăţişează cu ochiul, numai de 
departe. 
26. Cât este de mare Dumnezeu! 
Dar noi nu putem să-L înţelegem şi 

numărul anilor Săi nu se poate so-
coti. 
27. El atrage picăturile de apă, El le 
preface în aburi şi dă ploaia. 
28. Iar norii o trec prin sita lor 
şi o varsă picături peste mulţimile 
omeneşti. 
29. Cine poate să priceapă cum se 
desfăşoară norii şi cum bubuie tu-
netul în cortul lui? 
30. Iată că El a rostogolit aburii Săi 
şi a acoperit adâncimile mării. 
31. Prin el Domnul hrăneşte po-
poarele şi le dă belşug de mâncare. 
32. El ridică fulgerul, cu amândouă 
mâinile şi-l trimite să lovească la 
ţintă. 
33. El dă din vreme de veste cio-
banului şi oilor, care simt din aer 
apropierea vijeliei. 
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