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01 DUMNEZEU A ZIDIT LUMEA 
La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul.

Acestea sânt primele cuvinte ale Sfintei Scripturi a lui Dumnezeu.
Aceasta este prima revelație făcută lui Moise de către Îngerul 
Domnului. Aceasta este și ultima revelație făcută Sfântului Ioan 
Theologul, care a văzut lumea cerească și a auzit din ceruri lauda 
adusă Ziditorului prin aceste cuvinte: „Vrednic eşti Doamne a lua 
Slava, şi Cinstea, şi Puterea, că tu ai zidit toate, şi pentru voia ta sânt, 
şi s’au zidit.” /Apoc. 4:11/
Dumnezeu a făcut cerul și pământul;
a făcut îngerii din ceruri și fiecare lighioană de pe pământ,
a făcut soarele, luna și stelele,
a făcut noroadele și fiecăruia i-a dat un loc al său, 
a creat sufletul omului, 
a creat tot ce este înlăuntru și înafară, 
a creat timpul și veacurile,
toate acestea sânt vestite și întărite de Sfânta Scriptură a Domnului 
de la început până la sfârșit /Fap. 7:50; 17:24-26; 4 Împ. 19:15; Apoc. 
4:11; Ps. 32:6; 124:6; Pilde 8:27; Num. 16:22; Deut. 26:19; Ier. 38:16; Lc. 
11:40; Evr. 1/
Toate lucrurile de pe pământ, prin însușirile lor și prin legăturile 
dintre ele, sânt mărturia unei unice creații și a unui unic Creator, 
din care au purces toate. Iată douăsprezece revelații ale întregii 
creații, care
prin puterea lor lăuntrică Îl arată pe Cel mai Lăuntric,
prin instinctul lor neșovăitor pe Cel mai Copleșitor, 
prin alcătuirea lor inteligentă pe Cel mai Inteligent,
prin milostivirea față de ai săi pe Cel mai Milostiv,
prin pregătirile sale pentru supraviețuirea zilei de mâine și a nea-
mului său pe Cel mai Departe-Văzător,
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prin țelurile neprihănite pe Soarele centru al tuturor razelor țelurilor,
prin frumusețea sa pe Cel mai Frumos,
prin setea sa neostoită de viață pe Cel fără de moarte și Dătător de 
viață,
prin simbolurile sale exterioare ale realității interioare pe Singurul 
Real, pe Cel mai Real,
prin cântarea sa de bucurie sau de durere pe Cel mai cântat și Cel 
mai slăvit,
prin legăturile dintre ele pe Cel mai independent și de care toate 
depind,
prin ființarea sa pe Cel Fiitor veșnic și absolut.

02 CELE ȘASE ZILE ALE ZIDIRII
Este de netăgăduit ordinea Creației pe care sfântul Înger al 

lui Dumnezeu i-a revelat-o lui Moise. Iar noi trebuie să socotim o 
mare fericire faptul că ni s’a dat și că putem să citim Cartea Facerii 
a lui Moise.
În haos și pustiu, în întuneric și deasupra prăpastiei, Dumnezeu a 
zis să se facă lumină, și s’a făcut lumină. Ce bucurie și ce frumusețe! 
Ca și când în noaptea adâncă se aprinde o făclie, care face să dispară 
toate nălucile și umbrele.
Și a despărțit Dumnezeu lumina de întuneric. Lumina a numit-o 
Dumnezeu ziuă, iar întunericul l-a numit noapte. Şi a fost seară şi a fost 
dimineaţă: ziua întâi.
Și tot așa până la a cincea zi. Și ce s’a întâmplat până în a cincea zi? 
Până în a cincea zi, lumina s’a numit zi, și întunericul noapte. Nici 
ziua nu însemna o anumită durată, și nici noaptea, ci doar lumina 
a fost numită zi, iar întunericul - noapte. Pentru că încă nu erau 
unități de măsură a timpului; nu erau încă Soarele, Luna și nici 
stelele, ca să despartă ziua de noapte şi să fie semne ca să deosebească 
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anotimpurile, zilele şi anii. Abia după aceea a început să se învârtă 
roata vremii, succesiunea neîntreruptă și regulată a zilelor și 
nopților, cum s’a întâmplat mai târziu de-a lungul veacurilor și a 
mileniilor. Întrebarea este dacă imediat de atunci au început zilele 
și nopțile să aibă acea durată pe care o știm și o calculăm acum; 
atunci, imediat, sau mai târziu? Asta nu ne este dat să aflăm, pentru 
că de asta nu avem nevoie pentru mântuire. Atât cel care ar ști, cât 
și cel care nu ar ști nu s’ar afla mai aproape sau mai departe de 
Împărăția lui Dumnezeu. Dacă această cunoaștere ar fi fost absolut 
necesară pentru mântuirea omului, Dumnezeu ne-ar fi dezvăluit nu 
doar despre zile și nopți, ci și despre minute și secunde, așa cum 
ne-a dezvăluit legea morală până în cele mai mici detalii, încât gura 
omenească să rămână închisă pentru orice întrebare, căci nu a mai 
rămas nimic de întrebat.

03 CUM AU ARĂTAT PRIMELE ZILE
Întrebarea referitoare la durata primelor zile și primelor nopți 

în cadrul dramei cosmice a creației lumii nu a preocupat niciodată conștiința 
Creștinilor, ci doar pe „reporterii” teologici. Pe această temă, ereticii și 
pretinșii atotștiutori au făcut atâta zgomot secole la rând, la fel cum 
fac copiii când se ceartă discutând despre cum i-a născut mama lor.
Biserica Ortodoxă a rămas în afara acestei dispute sterile și lipsite 
de sens. Ea și-a îndemnat copiii să citească Sfânta Scriptură și să 
înțeleagă faptul că pentru Domnul Dumnezeu, timpul este o 
noțiune lipsită de importanță și relativă. A Mea este ziua și a Mea este 
noaptea, a spus Domnul. Potrivit învățăturii unuia dintre drepții lui 
Dumnezeu, Iosua Navi, soarele s’a oprit deasupra Ghibeonului „şi 
n’a mers către apus cu sfârșitul unei zile.” /Iis. Nav. 10:13/ Apoi, nu 
aflăm oare din Cartea Regilor cum Prorocul Isaia a întors soarele cu 
zece linii înapoi pe ceasornicul lui Ahaz, și astfel a prelungit ziua 
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respectivă? /Is. 38:8/ Apoi citim în Viețile Sfinților cum unii din 
cei plăcuți lui Dumnezeu au reușit ca prin rugăciune să oprească 
mersul Soarelui și să prelungească ziua pentru vreo sărbătoare a 
Domnului. Să ascultăm ce spun Sfinții Proroci despre perioadele de 
timp ca despre o singură zi a Domnului, și astfel îi vom mulțumi pe 
cei curioși din fire.
Ce ne spune Prorocul Ieremia? „Că mare s’a făcut ziua aceea și nu 
este ca aceea.” /Ier. 30:7/ Aici nu este vorba despre o zi de douăspre-
zece ore, ci de un timp de Dumnezeu știe câte zile și nopți, săptămâni 
sau luni. Pentru că Prorocul se referă la vremea când din milostivi-
rea lui Dumnezeu Israelul va fi eliberat din robie. Marele Proroc 
Iezechiel vorbește despre ziua în care Dumnezeu îi va pedepsi pe 
Gog și Magog pentru că au chinuit poporul lui Israel. /Iez. 39:8/ 
Sfântul Proroc Ioil scrie „mare este ziua Domnului, luminată foarte.” 
/Ioil 2:11/ La fel și Prorocul Sofonie spune despre acea zi: „Ziua 
mâniei este ziua aceea, ziua necazului și a nevoii, ziua chinului și 
a peririi, ziua ceței și a întunerecului, ziua norului și a negurii.” 
/Sof. 1:15/ Amos strigă: „Vai celor ce doriți de ziua Domnului, că 
este vouă ziua aceea a Domnului, și aceasta este întunerec, și nu lu-
mină.” /Amos 5:18/ Prorocul Zaharia spune și el că acea zi nu se va 
deosebi de noapte, ziua Domnului. „Nu ziuă nici noapte, și de către 
seară va fi lumină.” /Zah. 14:6-7/ Iar ultimul dintre Proroci și pri-
mul înainte de Evangheliști, minunatul Maleahi, strigă astfel: „Iată 
vine ziua arzând ca un cuptor.” /Mal. 4:1/
Oare nu este limpede pentru oricine că nici unul dintre sus-numiții 
Proroci care vorbește despre ziua Domnului nu se referă la ziua 
solară de douăsprezece ore, ci la o anumită perioadă de timp în care 
se vor arăta puterea și slava lui Dumnezeu? 
Și iată cum bate din palme de bucurie Regele David prevestind 
venirea lui Mesia, Mântuitorul lumii: „Piatra, care nu o au socotit 
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ziditorii, aceasta s’a făcut în capul unghiului. De la Domnul s’au 
făcut aceasta, şi este minunată întru ochii noştri. Aceasta este ziua 
care o au făcut Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim într’însa.” 
/Ps. 117:21-23/
Cu o alt prilej, fără să tăgăduiască, dar jelindu-se ca un om de scurti-
mea vieții omului și de nimicnicia acestei vieți, i-a spus lui Dumne-
zeu: „Grăit-am cu limba mea: spune-mi Doamne sfârșitul meu. Și nu-
mărul zilelor mele care este? Ca să știu de ce mă lipsesc eu. Iată cu 
palme măsurate ai pus zilele mele, și statul meu ca o nimica înaintea 
ta. Însă toate sânt deșertăciune, tot omul ce viază.” /Ps. 38:5-8/
Aflându-se în fața morții, Împăratul David se plânge: „Anii noştri 
ca un păeanjen s’au socotit, zilele anilor noştri întru dânșii şaptezeci 
de ani. Iar de vor fi în puteri, optzeci de ani; şi ce este mai mult 
decât aceştia, osteneală şi durere.” /Ps. 89:10-11/ Și ce înseamnă asta 
față de cei 700 sau 900 de ani cât au trăit strămoșii? Da, dar pentru 
Dumnezeu și pentru veșnicie este totuna 70 sau 700 de ani.
În sfârșit, însuși David, pătruns de Duhul lui Dumnezeu, înțelege 
că, în fața veșnicului Dumnezeu, timpul are doar un înțeles practic, 
fără vreo valoare matematică absolută. De aceea îi spune Domnului 
într’unul din psalmi: „Că o mie de ani înaintea ochilor Tăi Doamne, 
ca ziua de ieri care a trecut.” /Ps. 89:4/ Iar marele Apostol Petru, 
amintind de aceste cuvinte ale lui David, le tâlcuiește și le întregește 
astfel: „Iar aceasta una să nu se tăinuiască de voi, iubiţilor, că o zi 
înaintea Domnului este ca o mie de ani, şi o mie de ani ca o zi.” 
/2 Pt. 3:8/
Nici Însuși Domnul Iisus Hristos nu a considerat vremea ca pe ceva 
absolut, pentru că atunci când unii i-au spus că Irod caută să-L ucidă, 
El a răspuns: „Şi a zis lor: Mergând spuneţi vulpii acesteia: Iată, scot 
draci, şi fac vindecări astăzi, şi mâine, şi a treia zi mă voi sfârşi.” /Lc. 
13:32/ Cine ar tâlcui aceste cuvinte în cu acrivie s’ar înșela amarnic. 
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Dacă ar fi fost așa, atunci Domnul ar fi trebuit să fie ucis a treia zi 
după răspunsul Său, ceea ce nu s’a întâmplat, ceea ce înseamnă că 
astăzi și mâine și a treia zi nu reprezintă pentru Domnul o durată 
de 12 ore, nici de două ori câte douăsprezece ore, ci doar o perioadă 
de timp a unui eveniment.
În definitiv, ce lovitură mai mare poate fi dată theologilor eretici 
decât cuvintele vizionare ale Sfântului Ioan Evanghelistul, potrivit 
cărora timpul va fi suspendat și nu va mai exista? A spus aceasta 
pe un ton înălțător și deosebit de festiv: „Şi s’a jurat întru cel ce este 
viu în vecii vecilor, care a zidit Cerul şi cele ce sânt într’însul şi 
pământul şi cele ce sânt într’însul, şi marea şi cele ce sânt într’însa, 
că vreme mai mult nu va fi.” /Apoc. 10:6/ Ceea ce înseamnă că 
timpul este o umbră trecătoare, dar pentru această lume – și doar 
pentru ea – este o umbră necesară, și că măsura timpului sânt 
valorile spirituale și nu timpul este măsura valorilor spirituale.
Din toate cele câte vi le-am arătat din Sfânta Scriptură, cât și din 
Hexaimeronul Sfântului Vasile cel Mare, pot fi trei posibilități, și 
anume:
1. Primele trei zile ale Creației să fi fost mai lungi, iar celelalte trei 
mai scurte; sau
2. Toate cele șase zile să fi fost egale cu cele de 12 ore de astăzi; sau
3. Toate cele șase zile să fi fost mai lungi în comparație cu zilele 
noastre.

04 TIMP ȘI MÂNTUIRE
Deci nu am rezolvat această problemă. Dar conștiința noastră 

este atât de împăcată, ca și cum am fi rezolvat-o. Oricare ar fi soluția, 
aceasta nu are înrâurire asupra mântuirii noastre. Deoarece mântu-
irea noastră nu depinde de aceea dacă știm sau nu știm cum au fost 
cele șase zile în care Dumnezeu a creat lumea, ci de credința noastră 
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desăvârșită în Dumnezeu, de încrederea desăvârșită în grija pe care 
ne-o poartă și de desăvârșita supunere a noastră voinței Lui.
Sântem încredințați că nici dreptul Avraam nu știa cât au durat 
zilele Facerii. De asemenea, sântem încredințați că nici nu îl interesa. 
Măreția și frumusețea lui nu constau în a ști în câte zile a creat 
Preaînaltul lumea aceasta, ci în credința în Atotputernicul. Datorită 
acestei credințe profunde, Avraam a fost numit Avraam și desemnat 
strămoșul tuturor celor credincioși din lume. Avea o sută de ani și 
nu avea copii atunci când Dumnezeu i-a vestit că moștenitorii lui 
vor fi atât de mulți la număr, câte stele sânt pe cer. Și Avraam a 
crezut în cele spuse de Dumnezeu. Poate că dreptul lui Dumnezeu 
a gândit astfel: Ce nu este cu putință la Atotputernicul?
Așa și noi acum mărturisim și vorbim despre Facerea lumii: dacă 
ni s’ar fi spus că Domnul Savaoth a făcut lumea nu în șase zile, ci în 
șase ore sau șase secunde, noi am fi crezut, pentru că Facerea lumii 
este atât de minunată și de copleșitoare, încât este lipsită de sens 
întrebarea dacă minunatul Dumnezeu a făcut această lume minunată 
în șase milioane de ani sau în șase zile sau în șase secunde.

05 DIN CEVA SAU DIN NIMIC
Din ce a făcut Dumnezeu lumea?

Și cum a făcut Dumnezeu lumea?
Iată alte două întrebări, alte două pietre de încercare pentru teolo-
gii, biologii și astronomii curioși. Din ce o fi făcut oare Dumnezeu 
lumea? 
Oare dintr’o strămaterie, cum credeau unii, sau din nimic, cum zic 
alții?
În fiecare întrebare, chiar și în aceasta, duhurile cele rele ale iadului 
au împărțit opiniile oamenilor în cele de dreapta și de stânga. Cei de 
stânga sânt numiți aceia care își închipuie existența unei strămaterii, 
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pe lângă Dumnezeu, din care Dumnezeu, ca un sculptor, a modelat 
Cosmosul. Cei de dreapta sânt numiți cei care susțin că Dumnezeu 
a făcut totul din nimic. 
Cei de dreapta se ridică împotriva celor de stânga, întrebând cum 
poate fi închipuită existența unei strămaterii, sau a oricărei materii, 
lângă un Dumnezeu, care este duh? Oare aceasta nu ar însemna 
limitarea unui Dumnezeu nelimitat? Și o limitare prin materie, adică 
prin ceva care este inferior, schimbător și trecător? Cei de stânga se 
apără atacând. Ei nu au un răspuns la obiecția celor de dreapta și 
nici nu se străduiesc să le răspundă, ci îi atacă direct cu întrebarea: 
Cum poți să creezi ceva din nimic? Nici logica, nici experiența nu ne 
confirmă că aceasta este sau a fost vreodată posibil. Ambele ne spun 
același lucru: din ceva – ceva, iar din nimic – nimic. 
Pe această temă, în Apus au existat controverse timp de o mie de 
ani, fără victoria celor de dreapta sau a celor de stânga. Așa că 
disputele pe această temă au persistat și persistă. Întrebarea rămâne 
în continuare valabilă pentru acela care nu este în stare să se 
liniștească și să nu mai pună întrebări.
Cum trebuie să ne poziționăm noi, cei din Răsărit, față de această 
problemă?
Să fim și împotriva celor de dreapta, și a celor de stânga, dar să ne 
declarăm de partea Adevărului.
Împotriva celor de stânga: orice materie sau strămaterie existentă 
paralel cu Dumnezeu este de neînchipuit, atât conform logicii, cât 
și conform experienței. Conform logicii este imposibil, deoarece 
o astfel de materie sau strămaterie ar fi fost un alt dumnezeu pe 
lângă Dumnezeu, și ar fi avut atributele lui Dumnezeu de veșnicie 
și absolut. Două divinități veșnice și absolute nu pot fi imaginate, 
îndeosebi când este vorba de proprietăți atât de diferite cum sânt 
cele ale spiritului și ale materiei. Dacă am putea să ni le imaginăm, 
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atunci acestea ar fi două divinități într’o luptă veșnică, nesfârșită, 
fără victorie și fără finalitate. Din cele ce știm despre Facerea lumii, 
două lucruri sânt clare.
1. Înainte de Dumnezeu nu a existat nimic, și
2. În paralel cu Dumnezeu nu a existat nimic. 
A existat numai Dumnezeu, atât înainte de început, cât și la începu-
tul Creației. Prin urmare, premisele referitoare la existența unei ma-
terii sau strămaterii, ca substrat al lumii, sânt cu totul și cu totul neîn-
temeiate și împotriva logicii umane, dar și împotriva revelației divi-
ne, precum și împotriva aceluia pe care Dumnezeu l-a ales să scrie 
singura mărturie clară, sfântă și logică despre Facerea lumii.
Împotriva celor de dreapta: Voi contestați faptul că ar fi putut să 
existe încă ceva paralel cu Dumnezeu, și că Dumnezeu ar fi creat 
lumea din acel ceva. Este o concepție rațională și de bun-simț. În 
schimb, contrar rațiunii și bunului-simț, afirmați că Dumnezeu a 
făcut lumea din nimic. Dar oare această afirmație nu va crea confuzie 
și oamenii nu se vor întreba: dacă nimicul a existat concomitent 
cu Dumnezeu, înseamnă că și acel nimic a fost un material de 
construcție pentru crearea acestei lumi? De aceea, credem că ar fi 
bine să respingem și ideea de ceva, și de nimic ca materie a creației 
divine.
Și atunci cum rămâne?, veți întreba. Toată discuția se reduce la 
următoarele:
1. A creat oare Dumnezeu lumea din ceva? Răspuns: Nu.
2. A creat oare Dumnezeu lumea din nimic? Răspuns: Nu. 
3. Atunci din ce a creat Dumnezeu lumea? Răspuns: Nu din ceva.� 

1 Joc de cuvinte subtil, aproape intraductibil. Expresiile iz ništa 

„din nimic” și ni iz čega ad. litt. „nu din ceva” sânt sinonime, dar au-

torul le folosește cu nuanțe diferite pentru a-i servi demonstrației. 

(n. trad.)
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Acest ultim răspuns pare că este același cu „din Nimic.” Dar ni 
se pare că expresia „nu din ceva” este mai determinată și mai 
puternică. Această expresie s’ar putea să existe doar în limba Sârbă. 
În celelalte limbi se poate spune ori din ceva, ori din nimic. Nu din 
ceva - aceasta este o a treia posibilitate, exclusiv „sârbească.”
Observație: În textul grecesc se spune „prin credință înțelegem” că 
ceea ce a fost revelat nu a apărut din „cele ce se văd;” /Evr. 11:3/ cu 
alte cuvinte: ceea ce este vizibil nu a apărut din vizibil, sau ceea ce este 
material nu a apărut din material. Prin aceste cuvinte se combate cel 
mai bine teoria de stânga referitoare la crearea lumii din strămaterie.
Luther a tradus propoziția în felul următor: „Tot ceea ce este văzut 
a apărut din nimic.” La fel a tradus și tălmaciul Sârb al Bibliei, Vuk 
Karagici, ghidându-se nu după textul grecesc, ci după cel german 
„din nimic a apărut.”
În slavona bisericească, nu se folosește sensul negativ, ci cel afirmativ. 
„Prin Cuvântul lui Dumnezeu... din nearătate s’au făcut cele ce se 
văd.” Adică prin Cuvântul lui Dumnezeu cele nearătate au devenit 
văzute. O astfel de interpretare este rară și ca mod de interpretare, și ca 
înțelegere. Sau poate fi chiar cea mai bună traducere a originalului.

06 A ZIS SĂ SE FACĂ ȘI S’A FĂCUT 
Răspunsul la întrebarea cum a creat Dumnezeu lumea este în 

același timp și răspunsul la întrebarea din ce a făcut Dumnezeu lumea.
Deci cum a făcut Dumnezeu lumea?
A zis și s’a făcut!
Întocmai așa. A zis să fie lumină și a fost.
A zis să se despartă lumina de întuneric și așa a fost.
A zis să fie tărie prin mijlocul apelor și să se despartă apele. Și a fost 
așa.
A zis să se despartă pământul de ape și a fost așa.
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A zis să dea pământul din sine verdeaţă: iarbă, cu sămânţă într’însa, 
după felul şi asemănarea ei, şi pomi roditori, care să dea rod cu 
sămânţă în sine, după fel, pe pământ! Şi a fost aşa.
A zis să fie soare și lună și stele. Și a fost așa.
A zis să fie vietățile din apă și vietățile din aer, pești și păsări înari-
pate. Și a fost așa.
A zis să scoată pământul ființe vii, după felul lor, și animalele do-
mestice după felul lor, și toate târâtoarele pământului după felul lor. 
Și a văzut Dumnezeu că este bine. Și a fost așa.
Și a zis Dumnezeu Să facem om după chipul și după asemănarea 
Noastră. Și a fost așa. Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său, 
după chipul lui Dumnezeu l-a făcut. Bărbat și femeie i-a făcut. Și a 
fost așa. Prin aceasta, cercul Creației s’a încheiat.
Cum a făcut deci Dumnezeu lumea? Prin cuvânt. Din nimic, doar 
prin cuvânt. Prin cuvântul Său atotputernic.
Care este acel cuvânt?
Lămurirea este dată în Noul Legământ, cel întemeiat pe sângele 
Domnului Iisus Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu întrupat.
Acesta este un cuvânt înfricoșător, copleșitor, de viață dătător, dar 
și ucigător. El conține atât viața, cât și moartea. El îl scoală pe Lazăr 
din morți, dar și usucă smochinul neroditor. El potolește furtunile, 
liniștește vânturile, izgonește furia, îi curăță pe leproși, înmulțește 
pâinile, preface apa în vin și vinul în Sângele Domnului.
Iar înainte de toate acestea? Mai ales în Noul Legământ, prin acest 
Cuvânt atotputernic se întrupează Fiul lui Dumnezeu în trupul 
Preasfintei Fecioare Maria.
Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat? îl întreabă 
pe Arhanghel Preasfânta Fecioară. Cum se poate aceasta? La care 
Arhanghelul înaripat îi răspunde: La Dumnezeu nimic nu este cu 
neputință.
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Auzind acestea, Maria s’a închinat și a zis: Iată roaba Domnului. Fie 
mie după cuvântul tău.
Iar Fiul ei vorbea cum nu a mai vorbit nici un alt om. Asta chiar și 
potrivnicii lui au fost nevoiți să recunoască. „Că îi învăţa pre ei ca 
Cela ce are putere, iar nu precum Cărturarii.” /Mt. 7:29/ Și iarăși: 
„Şi se spăimântau de învăţătura Lui, că cu stăpânire era cuvântul 
Lui.” /Lc. 4:32/
La Dumnezeu tot ce spune este cu putință.
Sara avea nouăzeci de ani, iar bărbatul ei, Avraam, o sută de ani 
când Dumnezeu le-a spus că li se va naște un fiu. Și li s’a născut 
fiu, Isaac. Din Isaac s’au născut Iacov, Israil, iar din Israil un întreg 
popor care acum numără 12 milioane de suflete.
Și toate minunile pe care le-au înfăptuit Moise și Aron în Egipt, 
și toate minunile din pustiul pe care l-au străbătut timp de 
patruzeci de ani, precum despărțirea apelor Mării Roșii, scoaterea 
apei din piatră, focul din cer, deschiderea cerurilor și înghițirea 
necredincioșilor, toiagul înflorit al lui Aron, mana căzută din cer 
și tot restul, nenumărate și nesfârșite, oare nu toate acestea s’au 
întâmplat după Cuvântul lui Dumnezeu?
Și toate celelalte minuni ale Domnului, de la trecerea poporului lui 
Dumnezeu peste râul Iordan și până la cei trei tineri în cuptorul 
Babilonului și până la luarea în pântece a bătrânei Elisabeta, 
mama Sfântului Ioan Botezătorul - oare nu toate s’au întâmplat 
după cuvântul și gândul lui Dumnezeu? Iar gândul și cuvântul lui 
Dumnezeu sânt una. 
Din ce a făcut Dumnezeu toate acestea? Nu din ceva.
Nici din vreo strămaterie, nici din nimic, ci pur și simplu nu din ceva. 
A spus și a fost. S’a gândit și a fost. A dorit și a fost. A cerut și a fost. 
La Dumnezeu totul este cu putință. Tot ce gândește se înfăptuiește. 
Tot ce spune devine. Nu i-a spus El oare marelui Proroc Isaia 
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următoarele: „Așa va fi cuvântul Meu, care va iesi din gura Mea, nu 
se va întoarce către Mine deșert, până când va plini toate câte am 
voit, şi voiu spori căile tale și poruncile mele. /Is. 55:11/
Trebuie să ne gândim: Când un cuvânt al unui conducător de oștiri 
poate face milioane de oameni să pornească la luptă încolo sau 
încoace, cum să nu poată cuvântul lui Dumnezeu incomparabil mai 
mult, punând în mișcare oceane de ape și de văzduh și tot Cosmosul 
stelar?
Este deci limpede că nu poate fi vorba de nici o strămaterie din care 
Dumnezeu să fi creat lumea. Întrebarea nu lămurește nimic, ci doar 
sporește complexitatea problemei, deoarece naște noi întrebări. Mai 
întâi ce fel de strămaterie a fost aceea, și în al doilea rând relația 
dintre aceasta și Dumnezeu cel absolut și veșnic.



TÂLCUIRE
LA PRIMA LEgE 

A LUI DUMNEZEU
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TÂLCUIRE LA CELE ZECE PoRUNCI

Aceasta este Legea pe care a dat-o Domnul Dumnezeu Savaot poporu-
lui lui Israel prin marele său ales și Proroc Moise pe muntele Sinai:
1. Eu sânt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.
2. Să nu-ţi faci ţie chip cioplit, nici asemănarea vreunui lucru din câte 
sânt în cer sus, şi din câte sânt pre pământ jos, şi din câte sânt în ape supt 
pământ.
3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deşert, că nu va ierta 
Domnul pre cel ce va lua numele Lui în deşert.
4. Şase zile lucrează şi fă toate lucrurile tale. Iar ziua a şaptea este Sâmbăta 
Domnului Dumnezeului tău, pentru aceea au binecuvântat Dumnezeu 
ziua a şaptea şi au sfinţit-o pre ea. 
5. Cinsteşte pre tatăl tău şi pre muma ta, ca să-ţi fie ţie bine şi să trăieşti 
mult pre pământul cel bun, care Domnul Dumnezeul tău ţi-l dă ție.
6. Să nu ucizi.
7. Să nu preacurveşti.
8. Să nu furi. 
9. Să nu mărturiseşti strâmb asupra vecinului tău mărturie mincinoasă.
10. Să nu pofteşti femeia aproapelui tău, să nu pofteşti casa vecinului tău, 
nici ţarina lui, nici sluga lui, nici slujnica lui, nici boul lui, nici înjugătorul 
lui şi nici o vită a lui şi nici câte sânt ale aproapelui tău.

01 EU SÂNT DoMNUL DUMNEZEUL TĂU,
SĂ NU AI ALţI DUMNEZEI AFARĂ DE MINE.

Aceasta este prima poruncă a lui Dumnezeu, fără de care nu se 
poate mântui nici poporul lui Israel, nici poporul Rus, nici cel 
Englez, nici cel Chinez, nici cel Sârb, nici un popor de pe pământ.
Într-adevăr, această poruncă este scurtă, dar spune multe oricărui 
om în stare să gândească și să-și caute mântuirea sufletului.
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Cel care nu își însușește în suflet această primă poruncă dumneze-
iască nu se poate apropia de Hristos sau de Legea lui Hristos. Cine 
nu învață să înoate în apă mică nu se va încumeta să plutească în 
ape adânci; se va îneca. Și cine mai întâi nu va învăța să pășească, 
nu va putea să alerge; va cădea și-și va frânge oasele. Și cine nu va 
învăța mai întâi să socotească cu unitățile nu va ști niciodată să 
facă socoteli cu miile. Și cine nu va învăța mai întâi să silabisească, 
nu va învăța niciodată să vorbească și să citească cursiv. Iar cine 
nu va pune mai întâi temelie la casă, zadarnic se va trudi să ridice 
acoperișul.
Și încă o dată: cine nu împlinește Legea lui Moise, zadarnic va bate 
la porțile palatului lui Hristos, Hristos nu-i va deschide.
Iată, deci, fraților, ce arată și ce înseamnă această primă Lege a lui 
Dumnezeu, când o privim de aproape și când reflectăm mai mult 
asupra ei.
Aceasta se tâlcuiește astfel:
Unul este Dumnezeu, și nu există alți dumnezei în afară de El, 
Unicul. El este Atotînaltul, Atotputernicul, Atotînțeleptul, Atotbu-
nul Dumnezeu. De la El vine toată creația, prin El trăiesc și la El se 
întorc toate. El este Dumnezeu cel sfânt, cel tare și fără de moarte. El 
este neclintit, el este pace, fără început și fără sfârșit, fără nevoie și 
fără cusur. De El depind toate lumile fără număr, și toate se învârtesc 
în jurul Său. El se află în miezul tuturor lucrurilor, precum osia în 
mijlocul roții. Osia stă nemișcată și susține roata care se învârtește. 
La Dumnezeu este toată puterea, și nu există putere în afara lui 
Dumnezeu. Și puterea luminii, și a apei, și a văzduhului, și a pietrei 
este tot puterea lui Dumnezeu. Puterea cu care se târăște furnica, 
cu care înoată peștele, cu care zboară pasărea, toate sânt puterea 
lui Dumnezeu. Puterea seminței de a crește, și a ierbii de a respira, 
și a omului de a trăi, este puterea lui Dumnezeu. Chiar și puterea 
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diavolului este împrumutată de la Dumnezeu, împrumutată și 
folosită în cele rele, așa cum nebunul poate să împrumute foc de 
la fierar ca să se încălzească, dar apoi îl răstoarnă și se arde. Toată 
puterea este în stăpânirea lui Dumnezeu, și toate cele create își 
împrumută puterea lor de la El. Dumnezeu îi împrumută fiecăruia 
cât vrea El și ia înapoi de la fiecare când vrea El. De aceea, când 
ceri putere, cere-o doar de la Dumnezeu, deoarece Dumnezeu este 
izvorul puterii vii și înfricoșătoare, și în afara acestui izvor nu mai 
sânt altele. Roagă-te lui Dumnezeu astfel: 
Doamne Dumnezeule, singurul izvor nesecat de putere, dăruiește-mi mie, 
celui slab, mai multă putere, ca să-Ți pot sluji mai bine. Și dăruiește-mi 
mie înțelepciune, Doamne, ca să nu folosesc puterea pentru rău, ci pentru 
binele meu și al aproapelui meu și pentru marea Ta slavă. Amin.
Tot la Dumnezeu se află întreaga înțelepciune, și nu există nici 
cea mai mică fărâmă de înțelepciune și de cunoaștere în afara lui 
Dumnezeu. Dumnezeu i-a împrumutat fiecărei făpturi create de El 
ceva din înțelepciunea Sa. De aceea să nu crezi, frate, că Dumnezeu 
i-a dat înțelepciune doar omului, căci vei greși. Înțelepciune are 
și boul, are și calul, și albina, și musca, și rândunica, și barza, și 
lemnul, și piatra, și apa, și văzduhul, și focul și vântul. În toate există 
înțelepciunea lui Dumnezeu, și nimic nu ar putea exista fără un 
dram de înțelepciune. După înțelepciunea lui Dumnezeu, boul se 
împerechează când îi este rânduit, calul presimte pericolul, albina 
face faguri, musca prezice ploaia, rândunica își împletește cuibul, 
barza își îngrijește puii, copacul știe să crească, piatra știe să tacă și 
să se cristalizeze, apa știe să curgă la vale și să zboare sub formă de 
nori, focul știe să ardă, să lumineze și să doarmă închis în fiecare 
lucru, vântul știe să călătorească pe căile sale și să aducă curăție 
acolo unde este necurăție și sănătate acolo unde este boală, și eterul 
știe tot ceea ce se află între aștri și pe aștri. Într-adevăr, nimeni nu 
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are o înțelepciune a sa, proprie, pe care să o fi făcut sau să o fi năs-
cut din sine, ci toată înțelepciunea izvorăște dintr’un Unic Izvor al 
înțelepciunii atotcuprinzătoare. Iar acest izvor este la Dumnezeu. 
De aceea, când cauți înțelepciune, caut-o doar la Dumnezeu, căci 
Dumnezeu este izvorul înțelepciunii vii și înfricoșătoare, și în afara 
acestui izvor nu este altul. Roagă-te lui Dumnezeu deci astfel:
Atotînțelepte, Atotștiutorule Doamne Dumnezeule, dăruiește-mi mie, cel 
lipsit de înțelepciune, mai mult din înțelepciunea Ta, pentru a Te putea 
sluji mai bine. Și condu-mă, Doamne, ca toată cunoașterea ce mi-a fost 
dată să nu o întrebuințez pentru rău, ca satana, ci pentru a face bine mie și 
aproapelui meu, și pentru slava Ta. Amin.
Tot la Dumnezeu este și toată bunătatea. De aceea Hristos spune că 
nimeni nu este bun în afară doar de Dumnezeu. Bunătatea Lui cu-
prinde mila, răbdarea și iertarea Sa față de credincioși. Dumnezeu 
și-a împrumutat bunătatea fiecărei făpturi create de El. De aceea, în 
fiecare creatură a lui Dumnezeu există și bunătatea lui Dumnezeu. 
Chiar și în diavol există bunătatea lui Dumnezeu, datorită căreia 
diavolul își dorește sieși binele, și nu răul, dar în prostia sa crede că 
prin rău va ajunge la bine, adică făcându-le rău tuturor făpturilor 
lui Dumnezeu își va face sieși un bine. O, cât de multă bunătate 
a lui Dumnezeu este în fiecare creație a Sa! În piatră, în plante, în 
animale, în foc, în apă, în văzduh, în eter! Toată această bunătate 
este împrumutată de la Dumnezeu, izvorul nesecat și fără fund și 
înfricoșător al bunătății nemăsurate. De aceea, când dorești mai 
mult bine, nu îl căuta în altă parte decât la Dumnezeu. Căci doar la 
El găsești binele și bunătatea cu asupra de măsură. Roagă-te, așadar, 
lui Dumnezeu după cum urmează: 
Preabunule, Preamilostive, Atotîndurătorule Dumnezeule, dăruiește-mi 
mie, celui rău, mai multă bunătate din bunătatea Ta, pentru ca ea să mă 
facă să mă bucur și să strălucesc și pentru a Te putea sluji mai mult și 
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mai bine. Călăuzește-mă și sprijină-mă, Doamne, ca bunătatea ta să nu o 
folosesc spre rău, ca satana, ci spre fericirea și bucuria și luminarea mea și 
a tuturor făpturilor Tale, cu care împreună viețuiesc.
Tot astfel Dumnezeu este Putere fără sfârșit, Înțelepciune fără sfârșit, 
Bunătate nesfârșită. Putere, Înțelepciune și Bunătate - Tatăl, Fiul 
și Sfântul Duh, trei Ipostasuri nedespărțite și veșnic unite. După 
chipul și asemănarea acestei Sfinte Treimi în unime s’a făcut tot ce 
este creație, și trăiește tot ceea ce este viu, și ființează tot ceea ce 
există. Cine nesocotește una din aceste trei, acela se va prăvăli în 
suferințele iadului și se va trezi în oastea satanei. Cel care se dezice 
de Tatăl, sau de care Tatăl se dezice, acela rămâne infirm, doar cu 
Fiul și cu Duhul. Cel care se dezice de Fiul, sau de care Fiul se dezice, 
acela rămâne infirm, doar cu Tatăl și cu Duhul. Cel care se dezice 
de Duh, sau de care Duhul se dezice, acela rămâne infirm, doar cu 
Tatăl și cu Fiul. Cel care se dezice - sau de care se dezic - doi din Cele 
Trei Ipostasuri, acela rămâne de două ori infirm. Iar cine se dezice 
de toate Cele Trei Ipostasuri - sau de care se dezic toate trei - acela 
este șters din rândul ființelor, ca și cum nu ar fi fost. De aceea striga 
cu disperare împăratul David: „Zis’a cel nebun în inima sa: Nu este 
Dumnezeu!” Iar mai înfricoșător decât să te dezici de Tatăl sau de 
Fiul este, fraților, să te dezici de Duhul Sfânt. Deoarece omului i 
se poate ierta și lipsa de putere, și lipsa de înțelepciune, dar lipsa 
bunătății nu i se poate ierta niciodată, nici pe lumea aceasta, nici pe 
lumea cealaltă.
Și „să nu ai alți dumnezei în afară de Mine,” poruncește Domnul.
La ce ți-ar putea ajuta alți dumnezei, dacă Îl ai pe Domnul 
Dumnezeu Savaot? Dacă ai doi dumnezei, unul dintre aceștia este 
diavolul. Iar tu nu îi poți sluji și lui Dumnezeu și diavolului, așa 
cum un bou nu poate ara două ogoare în același timp, și așa cum 
o lumânare nu poate lumina în două case în același timp. Boul nu 
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are nevoie de doi stăpâni, căci aceștia îl vor  trage când într’o par-
te, când în alta; nici muntelui nu-i sânt de folos doi sori, căci îl vor 
arde; nici furnicii nu îi trebuie două picături de apă, căci ar îne-
ca-o; nici copilului nu-i trebuie două mame, căci așa nu va avea 
nici una. Nici ție nu îți trebuie doi dumnezei, căci nu vei fi mai bo-
gat, ci mai sărac. Și nu îți trebuie nici trei dumnezei, căci așa nu 
vei fi mai sigur, ci mai nesigur. Nu îți trebuie nici patru dumne-
zei, căci nu vei fi mai curajos, ci mai fricos. Și nu îți trebuie nici o 
sută de zei, căci nu vei fi mai vesel, ci mai trist. Cu cât mai mulți 
zei vei avea, cu atât ei vor fi mai slabi. Și dacă ai zei câți oameni 
pe lume, zeii tăi vor fi mai slabi decât oamenii. Și dacă ei sânt la 
fel de numeroși precum furnicile, zeii tăi vor fi slabi ca furnicile. 
Într-adevăr, atâția zei nu ar fi de nici un folos, ci doar buni de 
lepădat din pragul casei tale. Tu să rămâi cu singurul tău Domn, 
Dumnezeu Savaot, la care este toată puterea, toată înțelepciunea 
și toată bunătatea, neîmpărțită, nesecată și nesfârșită. Pe El, Unul, 
să-L respecți, Lui să I te închini și de El să te temi. Iar când te rogi 
Lui, spune astfel:
Doamne Dumnezeule, Tu poți avea nenumărate făpturi create de mâna 
Ta, dar făpturile Tale nu pot avea mai mult decât pe Tine, singurul lor 
Dumnezeu. Împrăștie, Doamne, toate gândurile mele cele rele și nălucirile 
privind alți dumnezei, așa cum vântul cel puternic împrăștie roiul otrăvitor 
al muștelor. Curățește sufletul meu, luminează-l, lărgește-l, Doamne, și 
sălășluiește-Te în el ca un împărat în palatul său. Aceasta mă va înălța, îmi 
va da forță, mă va face mai bun, mă va îndrepta și mă va înnoi. Slavă Ție 
și mulțumescu-ți Ție, Unule Adevărat Dumnezeu, care Te ridici deasupra 
tuturor falșilor dumnezei precum muntele deasupra umbrelor dintr’un iaz. 
Amin.
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02 SĂ NU-ţI FACI ţIE ChIP CIoPLIT, 
NICI ASEMĂNAREA VREUNUI LUCRU 

DIN CÂTE SÂNT îN CER SUS, şI DIN CÂTE SÂNT PRE 
PĂMÂNT joS, şI DIN CÂTE SÂNT îN APE SUPT PĂMÂNT.
Ceea ce se tâlcuiește astfel:
Să nu adori creația ca pe Creator. Dacă deja te-ai ridicat pe un 
munte înalt, pe care te-ai întâlnit cu Domnul Dumnezeu, la ce 
bun să mai iei în seamă umbrele din iazul de la poalele munte-
lui? Când un om tânjește să-l vadă pe împărat și după un chin în-
delung reușește să se arate în fața acestuia, oare mai stă apoi să se 
uite în dreapta și în stânga la slugile lui? Poate se mai uită în jur 
din două motive: fie pentru că nu îndrăznește să rămână singur în 
prezența împăratului, fie pentru că nu este convins că împăratul 
îl poate ajuta.
1. Dar de ce omul nu îndrăznește să rămână singur în prezența 
Împăratului Dumnezeu? Nu este oare împăratul în același timp 
și tatăl lui? Și cine oare se teme să stea față către față cu propriul 
tată? Oare nu s’a gândit Dumnezeu la tine, omule, încă dinainte de 
nașterea ta? Nu te-a atins oare El cu degetele Sale, și în vis, și în 
realitate, când tu nici nu bănuiai și nici nu simțeai? Nu se gândește 
El oare la tine în fiecare zi mai mult decât tu însuți te gândești la tine? 
Atunci de ce te temi de El? De fapt tu nu te temi de Dumnezeu ca 
om, ci ca păcătos. Păcatul este mereu încărcat de frică. Și apare acolo 
unde nu îi este locul. Păcatul este cel care distrage privirile tale de la 
împărat la slugile lui, pentru că printre slugi se simte păcatul la el 
acasă, acolo poate să stăpânească. Dar tu trebuie să știi că împăratul 
este mai milostiv decât sluga sa. De aceea nu te teme, ci privește-l 
liber pe împărat - părintele tău. Privirea împăratului va arde păcatul 
din tine așa cum raza de soare arde insectele otrăvitoare din apă, 
astfel încât apa rămâne curată și bună de băut.
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2. Dacă crezi că Însuși Împăratul Dumnezeu nu te poate ajuta, 
atunci te uiți după slugile Sale. Să știi, însă, că dacă Împăratul nu te 
poate ajuta, slugile Lui nici atât nu vor putea. Nu așteaptă oare toate 
făpturile lui Dumnezeu ajutor de la El? Atunci tu ce ajutor aștepți de 
la o făptură a lui Dumnezeu? Dacă cel însetat nu-și poate astâmpăra 
setea de la izvorul cel tare al înălțimilor, cum să-și astâmpere setea 
sorbind picătură cu picătură roua din livadă?
Cine se roagă unor chipuri cioplite sau imagini înșelătoare? Cel 
ce nu-l cunoaște pe sculptor și pe pictor - doar acela adoră chipul 
cioplit. Cel care nu crede în Dumnezeu sau nu-L cunoaște pe 
Dumnezeu este obligat să adore lucruri, căci omul ceva tot trebuie 
să adore. Dumnezeu a cioplit munții și văile, și trupurile animalelor 
și ale plantelor, și Dumnezeu a pictat livezile și câmpurile, norii 
și lacurile. Cel care știe toate acestea aduce slavă și mulțumire lui 
Dumnezeu ca unui mare sculptor și pictor, iar cel care nu știe toate 
acestea, aduce slavă și mulțumire doar sculpturilor și picturilor lui 
Dumnezeu.
Dar acesta încă nu este cel mai negru păcat. Cel mai mare păcat 
este când omul își adoră propria creație, când își admiră lucrul 
mâinilor sau al minții sale. Oamenii sălbatici își cioplesc zei din 
lemn, cărora li se închină și se roagă. Dar celor sălbatici li se mai 
poate ierta, sălbăticia lor îi îndreptățește. Față de ei, dreptul și 
veșnicul Dumnezeu va fi milostiv și îngăduitor, iar rugăciunile 
lor, pe care le înalță chipului de lemn, le va primi ca și cum I-ar fi 
adresate și va trimite ajutor acestor copii ai Săi. Dar există și oameni 
ai zilelor noastre, care au făcut ceva cu creierul lor sau cu mâinile 
lor, și consideră această lucrare ca fiind divină. Există pictori care 
își adoră lucrările ca pe ceva dumnezeiesc. Există și scriitori care 
scriu cărți și își închipuie în mintea lor că acestea sânt mai bune 
decât cerul și pământul, și atunci se închină în fața acestor cărți 
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ale lor. Există bogătași care strâng averi peste averi, ca un hârciog 
în ascunzătoare, și își înalță privirea deasupra lui Dumnezeu și a 
lumii creată de El, și se închină bogăției lor de țărână și de noroi. 
Acolo unde sânt toate gândurile și inima omului, acolo este și 
Dumnezeul lui.
Dacă un om își consacră toate gândurile și inima familiei sale, și nu 
știe de alt Dumnezeu, atunci familia lui este pentru el dumnezeirea. 
Aceștia sânt un soi de bolnavi sufletește.
Dacă vreun om își închină toate gândurile sale și tot sufletul aurului 
și argintului, și nu vrea să știe de alt Dumnezeu, atunci aurul și 
argintul sânt dumnezeirea lui, căreia i se închină zi și noapte, până 
ce nu îl ajunge noaptea morții și nu-l învăluie în întunericul său. 
Aceștia sânt alt soi de bolnavi sufletește.
Dacă un om își concentrează toate gândurile sale și sufletul pentru 
a se ridica deasupra altor oameni, pentru a fi primul, pentru a fi 
slăvit și lăudat de alții; și dacă se consideră pe sine mai bun decât toți 
oamenii, decât toate lucrurile din cer și de pe pământ, atunci acest 
om își este sieși dumnezeul căruia îi jertfește totul. Acesta este al 
treilea fel de boală sufletească.
Frații mei, cu adevărat doar sufletele bolnave nu știu de adevăratul 
Dumnezeu. Iar sufletele sănătoase sânt sănătoase din cunoașterea 
și recunoașterea adevăratului și unicului Dumnezeu, care este 
Stăpân și Conducător al tuturor dăltuirilor și al tuturor picturilor, 
și al tuturor familiilor omenești, și al tot aurului și argintului, și al 
tuturor muritorilor de pe pământ.
Dacă cineva va scrie numele lui Dumnezeu pe hârtie sau pe lemn, 
sau pe piatră, sau în zăpadă, sau în noroi, tu respectă acea hârtie, 
acel lemn și acea piatră, și zăpada și noroiul, din cauza numelui 
preasfânt care este scris pe ele. Dar nu adora materialul pe care a 
fost scris preasfântul nume.



30 S F Â N T U L  N I C O L A E  V E L I M I R O V I C I

Când cineva pictează chipul lui Dumnezeu, tu să I te închini. Dar să 
nu te închini materiei pe care Dumnezeu este pictat, ci Dumnezeului 
cel mare și viu, de care îți amintește acea pictură.
Sau când cineva pronunță cu limba, sau cântă numele lui Dumne-
zeu, tu să I te închini; dar ai grijă să nu te închini limbii omenești și 
glasului omenesc, ci lui Dumnezeu celui viu și de temut de care ți-a 
amintit acea limbă omenească.
Sau când privești noaptea la puzderia de stele, tu închină-te adânc, 
dar nu lucrurilor create de mâna lui Dumnezeu, ci închină-te Dom-
nului celui Atotputernic, mai presus decât stelele, a căror strălucire 
îți amintește de măreția lui Dumnezeu.
Și când îngenunchiezi seara și te rogi, spune așa:
Doamne, Unule, pe Tine singurul Te cunosc, Te recunosc și Te slăvesc: și 
când ziua mi Te arată în toată măreția Ta - prin frumusețea creației Tale  - 
și când noaptea mă înfășoară în mantia-i întunecată, lăsându-mă singur 
cu Tine. Amin.

03 NU LUA NUMELE DoMNULUI TĂU îN DEşERT.
Oare există cineva care îndrăzneşte să ia în deşert numele cel 

mare şi înfricoşat al Domnului Preaînalt? Când numele Domnului 
este pomenit în înalturi, cerurile se închină, stelele strălucesc mai 
tare, Arhanghelii şi Îngerii încep să cânte: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul 
Savaot, iar Sfinţii şi cei plăcuţi lui Dumnezeu cad în genunchi. Şi 
atunci cine dintre muritori ar îndrăzni să pomenească cel mai sfânt 
nume fără să-i tresalte inima și fără să tânjească după El?
Când omul este în ceasul morţii, dacă-i vei înșira orice nume, nu-l 
vei încuraja şi nici nu-i vei aduce pacea în suflet. Dar cum îi vei po-
meni numele Domnului Dumnezeu, îl vei îmbărbăta, alinându-i su-
fletul. Şi cu ultima-i privire îţi va mulţumi pentru balsamul pus pe 
suflet. Când omul este trădat de rude şi de prieteni, şi când se sim-
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te singur în această lume fără sfârșit, obosit de acest drum solitar, 
de-i vei pomeni numele lui Dumnezeu, va fi ca şi cum i-ai întinde 
un toiag de sprijin.
Când omul este asaltat de vecini răi, care cu tot felul de mărturii 
mincinoase îl duc la oprobiu şi la temniţă, făcându-și fac părtași 
judecătorii cei strâmbi împotriva celui drept, apropie-te de cel în 
suferință și şopteşte-i la ureche numele lui Dumnezeu. În acele 
clipe, lacrimile - semnul speranţei şi al încrederii - i se vor pre-
linge pe obraji şi lanțurile grele i se vor părea mai ușoare decât o 
funie.
Când omul se scufundă în apă adâncă, şi când, aflat între viaţă şi 
moarte, pomeneşte numele lui Dumnezeu, puterile sale se înzecesc.
Iar când omul se vede înconjurat de fiare sălbatice, atâta timp cât 
se bazează doar pe puterile şi pe iscusinţa sa, pare slab şi caraghios 
în faţa animalelor înfometate. Dar în clipa în care cheamă numele 
lui Dumnezeu în ajutor, dintr’o dată trezește frică chiar și celor mai 
fioroase sălbăticiuni.
Când savantul încearcă să soluţioneze vreo enigmă a naturii, şi se 
simte înşelat de toate variantele înţelegerii sale limitate, atunci când 
pomeneşte numele lui Dumnezeu, numele Atotînţelepciunii, i se 
iluminează dintr’o dată sufletul, iar taina se dezvăluie treptat.
O, preaminunat nume al lui Dumnezeu, cât de puternic, cât de 
frumos, cât de dulce eşti! Să tacă gura mea pe vecie dacă te va rosti 
vreodată necuviincios, în treacăt sau în deșert.
Un bijutier stătea în prăvălia lui și în timp ce lucra, lua mereu nume-
le Domnului în deșert, fie înjurând, fie invocându-l la orice pas. Iar 
un hagiu ce trecea pe stradă s’a tulburat auzindu-l, așa că l-a stri-
gat să vină afară. Când bijutierul a ieșit în fața ușii, hagiul s’a as-
cuns, făcând pe niznaiul. Bijutierul s’a întors în prăvălie și și-a reluat 
lucrul. Hagiul iar l-a strigat, și când bijutierul a răspuns chemării, 
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hagiul iar s’a ascuns, repetând figura. Atunci bijutierul s’a întors 
furios la treabă. Și încă o dată, la fel. Bijutierul, nebun de furie, s’a 
răstit la el:
- Ce mă tot strigi, hagi, şi ce tot faci glume cu mine, când eu nu-mi 
văd capul de treabă?
La care hagiul i-a răspuns liniştit:
- Păi nici Dumnezeu nu-Şi vede capul de treabă, dar tu Îl tot strigi 
mereu degeaba. Cine ar trebui să se supere mai tare, Dumnezeu 
sau tu?
Iar bijutierul, înțelegând, s’a ruşinat și s’a retras în prăvălia lui, fără 
să mai ia numele Domnului în deșert.
Fraţilor, fie ca numele lui Dumnezeu să vă lumineze mereu sufletul, 
gândurile şi inima asemenea unei candele, dar să nu ajungă pe 
limba voastră decât în momente importante şi sfinte.
Trăia o dată un negru, sclav în casa unui alb, care avea obiceiul 
ca la supărare să hulească numele lui Dumnezeu. Iar negrul era 
un om liniştit şi credincios. Stăpânul lui avea şi un câine, pe care 
îl iubea foarte mult. Într’o zi s’a întâmplat ca stăpânul să hulească 
şi să necinstească numele lui Dumnezeu. Negrul a fost cuprins 
de supărare şi a luat câinele, începând să îl murdărească cu noroi. 
Văzând aceasta, stăpânul l-a întrebat:
- Ce faci tu cu câinele?
- Ceea ce faci şi tu cu Dumnezeu - i-a răspuns liniştit servitorul. 
Într’un spital dintr’o țară Sudică lucrau împreună un doctor şi 
asistentul lui, fiind nedespărţiţi de dimineaţa până seara. Asistentul 
doctorului avea limba cam spurcată, care murdărea tot și toate 
precum o cârpă slinoasă, chiar şi pe Domnul Savaot.
Într’o zi, pe doctor l-a vizitat un prieten de-al său de departe. 
Doctorul l-a chemat să ia parte la o operaţie, curățarea unei răni 
infectate. Lângă doctor se afla şi nelipsitul lui asistent. Prietenului 
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i s’a făcut rău de la stomac văzând rana din care curgea puroiul şi 
care mirosea fetid. În tot acest timp, asistentul blestema. 
- Cum poţi asculta asemenea cuvinte de hulă? l-a întrebat pe doctor 
prietenul său.
- M’am obişnuit, prietene, să recunosc rănile după ceea ce curge din 
ele. Din rănile infectate curge puroi. Cine are o infecţie în trupul 
său, aceasta iese prin rănile deschise; iar cine are infecţie în suflet, 
aceasta scoate puroiul pe gură. Înjurând, asistentul meu își varsă și 
împrăștie tot răul îngrămădit ca un puroi în sufletul său.
O, Atotţiitorule, cum se face că boul nu te hulește, iar omul te hulește? 
Oare limba boului ai făcut-o mai curată decât limba omului?
O, Preamilostive, cum de broaştele nu te blesteamă, iar omul te blesteamă? 
Oare ai făcut glasul broaștei mai nobil decât pe cel al omului?
O, Atotrăbdătorule, cum de şarpele nu te batjocorește, iar omul te batjocorește? 
Oare ai făcut şarpele mai apropiat de Îngeri decât omul?
O, Atoatăfrumuseţea, cum de vântul, care străbate lumea în lung și în lat, 
nu ia în deşert numele tău, iar omul îl ia? Oare este vântul mai temător de 
Dumnezeu decât omul?
O, Preaminunat nume al lui Dumnezeu, cât de puternic eşti, cât de frumos, 
cât de dulce! Fie ca gura mea să tacă pentru totdeauna dacă te va rosti 
necuviincios, în treacăt sau în deșert.

04 şASE ZILE LUCREAZĂ şI FĂ ToATE LUCRURILE TALE. 
IAR ZIUA A şAPTEA ESTE SÂMbĂTA DoMNULUI 

DUMNEZEULUI TĂU, PENTRU ACEEA AU bINECUVÂNTAT 
DUMNEZEU ZIUA A şAPTEA şI AU SFINţIT-o PRE EA.
Aceasta se tâlcuieşte după cum urmează:
Creatorul a făcut şase lumi în şase zile, iar în a şaptea S’a odihnit. 
Cele şase lumi sânt schimbătoare și trecătoare, iar cea de-a şaptea 
este veşnică, neschimbătoare și netrecătoare. Prin creaţie, Dumnezeu 
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a intrat în vremelnicie, dar nu a ieşit din veşnicie. Această taină 
mare este, şi despre ea mai bine este să cugeţi decât să vorbeşti, căci 
nu este accesibilă oricui, ci doar aleşilor lui Dumnezeu.
Aleşii lui Dumnezeu, cu trupul fiind în vremelnicie, se ridică cu duhul 
până la osia roţii acestei lumi, în care se află pacea veşnică şi fericirea.
Iar tu lucrează şi te odihneşte. Lucrează, căci şi Dumnezeu lucrează; 
odihneşte-te, căci şi Dumnezeu se odihneşte. Iar lucrarea ta să fie 
creaţie, căci eşti fiul Creatorului. Nu distruge, creează.
Consideră munca ta ca o conlucrare cu Dumnezeu. Astfel nu vei 
lucra răul, ci binele. Înainte de orice muncă gândeşte-te dacă Dum-
nezeu va lucra acea muncă. Căci, de cele mai multe ori, Dumnezeu 
este cel care lucrează, iar noi doar conlucrăm cu el.
Toată creaţia lucrează neîncetat. Fie ca aceasta să te îndreptățească 
în lucrarea ta. Uite, când te trezeşti dimineaţa, Soarele deja a făcut 
multe - şi nu doar Soarele, şi apa, şi văzduhul, şi plantele, şi animalele. 
A nu lucra ar însemna o jignire pentru lume şi un păcat în faţa lui 
Dumnezeu.
Inima ta, plămânii tăi lucrează zi şi noapte. De ce nu ar lucra şi 
mâinile tale? Şi rinichii tăi lucrează zi şi noapte. De ce să nu lucreze 
şi creierul tău?
Stelele aleargă neîncetat, mai repede ca un cal în galop, zi şi noapte. 
De ce te-ai deda tu lenei şi nemuncii?
Într’un oraş trăia un târgoveţ bogat care avea trei fii. Negustorul era 
vrednic şi strângea averi multe. Şi când l-au întrebat alţii pentru ce se 
trudeşte atâta şi de ce strânge atâtea avuţii, el a răspuns: Mă chinuiesc 
pentru ca fiii mei să nu se mai chinuiască. Iar când l-au auzit cei trei, 
imediat s’au lenevit şi au lăsat deoparte munca, iar după moartea 
tatălui au început a cheltui cu toptanul. Tatăl avu o dorinţă, şi anume 
să se întoarcă de pe lumea cealaltă şi să vadă cum trăiesc fiii săi, fără 
chin şi fără sudoare. Şi Dumnezeu l-a lăsat, astfel că a coborât în 
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oraşul său natal şi s’a apropiat de casa copiilor. Dar când a ciocănit 
la uşă, nu mică i-a fost mirarea când i-a deschis un necunoscut. A 
întrebat tatăl de fiii săi, şi omul i-a spus că sânt în temniţă din cauza 
nemuncii, care i-a dus la beție, iar din cauza beției au ajuns la ceartă, 
ca apoi cearta să îi ducă la incendiat case şi în final la crime.
- Ah, suspină tatăl înnebunit de durere, eu credeam că pregătesc 
Raiul pentru copiii mei, de fapt le-am pregătit iadul...
Şi atunci a pornit prin oraş şi a început să-i povățuiască pe toţi 
părinţii:
- Nu fiţi nebuni aşa cum am fost eu. Din prea multă iubire mi-am 
azvârlit fiii în iad. Fraţilor, nu le lăsaţi copiilor nici un fel de avuţie. 
Învăţaţi-i cu munca, asta să le fie moştenirea. Toate celelalte, voi 
bogătașilor, împărţiţi-le săracilor înainte de moarte.
Nu există lucru mai periculos şi mai pierzător de suflet decât să ai 
avere de moştenit. Fiţi convinşi că de moştenirile bogate se bucură 
mai mult dracul decât Îngerul, căci nimic nu strică mai uşor sufletul 
omului decât marile avuţii. 
De aceea munceşte şi învaţă-ţi şi copiii să muncească. Iar când 
munceşti, să nu vezi munca doar pentru bani, pentru folos şi pentru 
reuşită. Ci să vezi în munca ta frumuseţea și plăcerea pe care le 
oferă munca în sine. Pentru un scaun pe care îl face, tâmplarul 
poate primi zece dinari, sau cincizeci sau o sută. Dar frumuseţea şi 
plăcerea pe care un tâmplar pasionat de munca lui o simte la tăierea, 
la cioplirea, la lustruirea și asamblarea lemnului nu se compară cu 
nimic pe lume. Aceasta este o plăcere asemănătoare plăcerii pe 
care Dumnezeu a simţit-o la facerea lumii, la tăierea, la cioplirea, la 
lustruirea și asamblarea lumii. Şi toată lumea lui Dumnezeu ar putea 
avea preţul al său, care ar putea fi plătit cu bani, dar frumusețea și 
plăcerea lui Dumnezeu când a creat lumea nu au preț și nu se pot 
cumpăra cu nimic.
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Află că îţi dispreţuieşti munca dacă te gândeşti doar la folosul 
material de pe urma ei. Află că o astfel de muncă nu merită omul; nu 
îi merge și nu îi aduce foloasele aşteptate. Şi lemnul se ruşinează de 
tine şi ţi se împotriveşte dacă nu îl lucrezi din iubire, ci din interes. 
Şi pământul te va urî dacă îl vei ara fără să te gândeşti la frumuseţea 
lui, ci doar la profitul ce îl vei obţine. Fierul te va frige, apa te va 
îneca, piatra te va zdrobi dacă nu le priveşti cu iubire, ci doar ca pe 
aducătoare de arginţi.
Lucrează fără nici un interes, aşa cum privighetoarea cântă în mod 
dezinteresat. Şi atunci Dumnezeu va merge înainte cu lucrarea 
Lui, iar tu după El. Iar dacă tu alergi în altă direcție, pe lângă El, 
lăsându-L în urmă, atunci munca Ta îți va aduce doar blesteme și 
nu binecuvântare.
Iar în ziua a şaptea odihneşte-te.
Cum să te odihneşti? Iată, odihna e doar la Dumnezeu şi în Dum-
nezeu. Nicăieri nu vei găsi adevărata odihnă pe această lume. Căci 
această lume este tumultoasă ca un vârtej. Dăruiește cea de-a şaptea 
zi doar lui Dumnezeu, şi astfel te vei odihni cu adevărat şi te vei 
încărca cu o nouă putere.
În a şaptea zi gândeşte-te la Dumnezeu, vorbeşte despre Dumne-
zeu, citeşte despre Dumnezeu, ascultă despre Dumnezeu şi roagă-
te lui Dumnezeu. Numai astfel te vei odihni cu adevărat şi te vei în-
cărca cu o nouă putere.
Un om fără de Dumnezeu nu respecta porunca Domnului, aşa că 
mereu lăsa pe Duminică o parte din treaba lui. Şi pe când tot satul 
se odihnea, el transpira la câmp cu vitele, căci nici lor nu le dădea 
odihnă. Dar miercurea următoare s’a încovoiat de povara muncii, 
sleit de puteri; la fel și vitele lui; şi pe când tot satul era la câmp, el 
stătea acasă, obosit, morocănos şi deznădăjduit.
De aceea, fraţilor, nu fiţi asemenea celui păgân, ca să nu vă pierdeţi 
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puterile și sănătatea sufletului. Ci șase zile lucrați și conlucrați cu 
Dumnezeu, cu iubire, plăcere și respect, iar a șaptea zi închinați-o în 
întregime Domnului Dumnezeu. Eu am încercat și știu că adevărata 
prăznuire a Duminicii îl înalță cu duhul pe om, îl întinerește și îl 
face fericit.

05 CINSTEşTE PRE TATĂL TĂU şI PRE MUMA TA, 
CA SĂ-ţI FIE ţIE bINE şI SĂ TRĂEşTI MULT PRE 

PĂMÂNTUL CEL bUN, CARE DoMNUL DUMNEZEUL TĂU 
ţI-L DĂ țIE. 
Aceasta se tâlcuiește după cum urmează:
Înainte să fi aflat tu de Domnul Dumnezeu, au știut de el părinții 
tăi. Chiar și numai aceasta ar fi suficient să te facă să te închini lor 
și să ai față de ei recunoștință și respect. Închină-te și adu laudă și 
închinăciune tuturor celor care înaintea ta au aflat de cel mai mare 
bine de pe această lume.
Un indian bogat și tânăr călătorea cu suita lui prin munții Hindukuș. 
Pe munte a dat peste un bătrân care păzea caprele. Bătrânul cel 
sărman s’a retras spre marginea drumului și s’a închinat bogatului 
tânăr. La vederea lui, tânărul a coborât de pe elefant și s’a prosternat 
la pământ în fața bătrânului. Miratu-s’au foarte și bătrânul, și suita. 
Iar tânărul le-a spus:
- Mă închin ochilor tăi, deparece ei au văzut această lume înaintea 
ochilor mei, au văzut lucrarea atotputernicului Brahma; mă închin 
gurii tale, căci ea a rostit înaintea gurii mele sfântul său nume, și mă 
închin inimii tale pentru că ea a tremurat înainte de inima mea de 
bucuria că a aflat că el este tatăl tuturor oamenilor de pe pământ și 
împărat și domn ceresc.
Respectă-l pe tatăl tău și pe mama ta, căci drumul tău de la naștere și 
până acum este presărat cu lacrimile mamei și cu sudoarea tatălui.
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Ei te-au iubit și atunci când toți ceilalți te-au disprețuit, în neputință 
și necurăție fiind tu. Ei te-au iubit și atunci când toți ceilalți te-au 
urât. Și când toți au aruncat cu pietre asupra ta, mama ta te-a cu-
prins în brațe, copleșindu-te cu dragostea ei.
Tatăl tău te iubește, deși îți știe toate defectele. Iar alții te urăsc chiar 
dacă îți cunosc doar virtuțile.
Tatăl tău și mama ta te iubesc cu respect, căci presimt că tu ești dar 
al lui Dumnezeu, încredințat lor spre păstrare și îngrijire. Nimeni 
nu este în stare să vadă taina lui Dumnezeu în tine așa cum o văd 
părinții tăi. Iubirea lor față de tine are rădăcini sfinte în veșnicie.
Prin gingășia lor față de tine, părinții înțeleg gingășia lui Dumne-
zeu față de toate creaturile Sale.
Așa cum zăbala strunește calul să meargă mai repede, la fel și 
nesupunerea ta față de părinți îi împinge pe ei către o mai mare 
grijă față de tine.
Un fiu neascultător s’a repezit asupra tatălui său și i-a înfipt cuțitul 
în piept. Iar tatăl i-a șoptit fiului, dându-și ultima suflare:
- Spală repede cuțitul de sânge, ca să nu te prindă și să nu te 
judece.
În stepele rusești, un fiu dezmățat și-a legat mama în fața cortului, 
în timp ce el petrecea înăuntru cu băutură și cu femei. În acest timp 
au dat năvală tâlharii și, văzând-o pe mamă legată, i-au șoptit că o 
vor răzbuna imediat. Dar ea a strigat din răsputeri, dând astfel de 
știre fiului că este în primejdie. Și în loc să-l ucidă pe fiu, tâlharii au 
pedepsit-o pe mamă.
În Teheran, cetatea Persiei, trăia un bătrân tată împreună cu cele 
două fiice ale sale, care erau tare rele. Nu-și ascultau tatăl și râdeau 
de sfaturile lui. Prin viața lor destrăbălată necinsteau atât obrazul 
lor, cât și pe cel al tatălui. Și tatăl devenise pentru ele sâcâitor 
precum o conștiință încărcată. Într’o seară, când socoteau fetele că 



T Â L C U I R I  3�

tatăl lor doarme, s’au sfătuit să îi pună otravă în ceaiul pe care i-l vor 
da dimineața. El, auzindu-le planul, toată noaptea a plâns amarnic 
și s’a rugat la Dumnezeu. Dimineața, fetele i-au adus ceaiul și i l-au 
pus în față, la care tatăl le-a spus:
- Eu vă cunosc intențiile și mă voi îndepărta de voi, așa cum vă 
doriți. Dar nu o voi face prin păcatul vostru, ci prin al meu, ca să vă 
mântuiesc sufletele.
Spunând aceasta, tatăl a azvârlit ceașca, vărsând otrava, apoi s’a 
aruncat pe fereastră și a murit.
Fiule, nu te mândri cu cunoștințele tale în fața tatălui tău fără carte, 
căci iubirea lui valorează mai mult decât învățătura ta. De n’ar fi fost 
el, nu ai fi fost nici tu, nici învățătura ta.
Fiică, nu te mândri cu frumusețea ta în fața mamei tale gârbo-
vite, căci inima ei este mai frumoasă decât chipul tău. Iată, tu și 
frumusețea ta ați ieșit din pântecele ei chinuit.
Învață, fiică, să-ți respecți tatăl, căci astfel vei învăța să respecți și alți 
tați de pe lume.
Ziua și noaptea exersează, fiule, să-ți respecți mama, căci astfel vei 
învăța respectul și față de alte mame de pe pământ.
Să știți, fiii mei, că nu este mare lucru dacă îi respectați pe tatăl și 
pe mama voastră, dar disprețuiți alți tați și mame. Respectul vostru 
față de părinții voștri este doar o școală pentru a respecta toți oame-
nii, bărbați și femei, care au dat naștere unor copii, care i-au crescut 
cu sudoare și în durere. Amintiți-vă acest lucru și respectați-i pe cei 
din jur, ca și Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Și să mai știți, fiii mei, că nu faceți mare lucru dacă respectați doar 
persoana tatălui și a mamei, dar nu le respectați munca lor, vremea 
lor, generația lor. Respectându-i pe părinții voștri, le respectați și 
munca, și vremea, și generația. Astfel veți ucide în voi obiceiul cel 
prostesc și rău de a disprețui trecutul, când cei vârstnici spun „pe 
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vremea mea.” Fiți convinși, fiii mei, că zilele ce vă sânt date să le 
trăiți nu sânt nici mai scumpe, nici mai dragi lui Dumnezeu decât 
cele date acelora care au trăit înaintea voastră. Dacă vă făliți cu vre-
mea voastră în fața trecutului, nu uitați că - încetul cu încetul - și 
peste vremea voastră va crește iarba, și peste mormintele voastre, și 
peste trupurile și faptele voastre, și că și alții vor râde de voi ca de 
un trecut îndepărtat.
De aceea, să știți că orice timp este împlinit de tați și de mame, de 
lacrimi și de dureri, de jertfe și de iubire, de credință și de speranță 
în Dumnezeu. Și de aceea, orice timp este demn de respect.
Înțeleptul se înclină cu respect în fața tuturor vremurilor trecute, 
ca și în fața celor viitoare. Căci înțeleptul știe ceea ce nebunul nu 
știe, și anume că vremea lui este ca un minut pe ceas. Uitați-vă, fiii 
mei, la ceas; ascultați cum trec minutele, unul după altul, și spu-
neți-mi, care minut este mai bun sau mai lung, sau mai important 
decât altul?
Îngenunchiați, fii mei, și rugați-vă lui Dumnezeu împreună cu mine:
Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc și Maică Cerească, îți mulțumesc 
că ne-ai poruncit să ne respectăm tatăl și mama pământești. Ajută-ne, 
Preabunule, ca prin acest respect să învățăm să respectăm toți bărbații și 
toate femeile de pe pământ, pe toți copiii Tăi cei neprețuiți. Și ajută-ne, 
Preaînțelepte, ca prin aceasta să învățăm să nu disprețuim, ci să respectăm 
vremurile și generațiile care au fost înaintea noastră și care înainte de noi 
au văzut slava Ta, Ți-au rostit numele Tău cel sfânt și au dispărut în țărână 
pentru a ajunge în fața slăvitului tău Tron. Amin.

06 SĂ NU UCIZI.
Iar aceasta înseamnă: Dumnezeu a dat viaţă din viaţa Sa 

tuturor făpturilor create. Viaţa este cea mai preţioasă avere a lui 
Dumnezeu, astfel că cine îndrăznește să se atingă de orice viață din 
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lume, lovește în Dumnezeu - în însăși viața Lui. Noi toţi cei care 
trăim acum sântem purtători vremelninici ai vieţii lui Dumnezeu 
în noi, sântem păstrătorii celui mai preţios dar al lui Dumnezeu. 
De aceea nici nu avem voie, nici nu putem să distrugem această 
viaţă împrumutată de la Dumnezeu, nici în noi şi nici în ceilalţi. Iar 
aceasta înseamnă:
Unu - nu avem voie să ucidem; şi
Doi - nu putem ucide viaţa.
Un olar face o oală din lut, iar când cineva o sparge, olarul se su-
pără și cere despăgubiri. Și omul este alcătuit dintr’un material ief-
tin, ca şi oala, dar cu adevărat scump este ceea ce se află înăuntrul 
omului, sufletul, care țese omul pe dinăuntru, şi duhul lui Dum-
nezeu, care dă viaţă sufletului.
Nici chiar mama sau tatăl nu au dreptul să ia viaţa propriului 
copil, deoarece nu ei i-au dat viaţă, ci Dumnezeu prin ei. Părinţii 
sânt ca o covată în care Dumnezeu frământă viaţa şi ca un țest în 
care Dumnezeu coace pâinea vieții. Deci nu părinţii dau viaţă; şi 
pentru că nu ei o dau, nu au dreptul nici să o ia.
Iar dacă nici părinţii, care se chinuiesc atât de mult cu copiii lor, nu 
au dreptul de a le lua viaţa, cum ar putea avea dreptul cei care se 
întâlnesc întâmplător în lume cu copiii altor părinţi?
Când îi spargeţi oala olarului, nu atât oala simte durerea, cât olarul 
care a făcut-o. La fel, când omori un om, nu simte omul atâta du-
rere cât simte Dumnezeu, cel care l-a făcut pe om, dându-i duh din 
duhul Său.
Iar dacă olarului trebuie să-i plăteşti oala spartă, cât şi cum ar trebui 
să-i plăteşti lui Dumnezeu viaţa pe care ai luat-o? Chiar dacă oame-
nii nu ar cere despăgubire pentru aceasta, Dumnezeu va cere. Nu te 
amăgi: chiar dacă oamenii ar putea uita crima, Dumnezeu nu o va 
uita. Sânt lucruri pe care nici Atotputernicul nu le poate face, și unul 
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este acesta: El nu poate uita crima pe care ai înfăptuit-o. Aminteşte-ți 
de asta întotdeauna când ești furios și când ridici cuțitul sau pușca.
În consecință, noi nu putem ucide viaţa. A ucide viaţa ar însemna 
a-L ucide pe Dumnezeu, deoarece viaţa este a lui Dumnezeu. Dar 
cine poate face acest deicid? Poţi să spargi o oală, dar nu poţi nimici 
lutul din care este făcută oala şi să îl arunci undeva în afara acestei 
lumi. Tot aşa poţi distruge trupul omenesc, dar nu poţi nici să dis-
trugi, nici să arzi, nici să împrăștii sufletul și duhul lui.
La Țarigrad domnea odinioară un vizir aprig și fioros, a cărui 
plăcere era ca în fiecare zi să privească cum călăii taie capetele 
condamnaţilor în faţa reşedinţei sale. Iar pe străzile cetății vieţuia 
un cerşetor, proroc și cu simțul dreptății, pe care toată lumea îl 
respecta ca pe un adevărat om al lui Dumnezeu. Într’o dimineaţă, 
chiar pe când gealaţii se pregăteau să taie capul unui condamnat, 
bătrânul cerşetor s’a aşezat sub fereastra vizirului şi cu un toiag de 
fier a început a tăia vântul în dreapta şi în stânga.
- Ce faci acolo? - l-a întrebat vizirul.
- La fel ce faci şi tu - i-a răspuns cerşetorul.
- Cum adică? 
- Păi uite, încerc să omor vântul cu toiagul așa cum tu încerci să 
omori viaţa cu cuţitul. Şi ce fac eu, şi ce faci tu este în zadar. Tu nu 
poţi ucide viaţa, vizirule, cum nici eu nu pot ucide vântul.
Atunci vizirul s’a retras în odăile palatului şi nu a mai vrut să vadă 
pe nimeni. Trei zile nu a mâncat, nu a băut şi nici nu a primit vizite. 
Iar în a patra zi şi-a strâns prietenii şi le-a spus:
- Cu adevărat omul lui Dumnezeu are dreptate. Eu am făcut o treabă 
zadarnică şi prostească. Nu poţi omorî viaţa, aşa cum nici vântul nu 
poate fi ucis.
În America, la Chicago, trăiau doi vecini. Unul dintre ei s’a lăcomit 
la bogăţia vecinului său, a intrat noaptea în camera lui şi i-a tăiat 
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capul, luîndu-i toţi banii şi întorcându-se acasă. Abia ce a ieşit pe 
stradă că i-a apărut în față vecinul. Doar că omul nu mai avea capul 
la locul lui, ci acolo stătea capul ucigaşului său. Criminalul a luat-o 
la fugă, iar trupul vecinului cu capul său îl urmărea, ieșindu-i me-
reu în față. Răufăcătorul era scăldat într’o sudoare rece. Cum-necum, 
ajunse până la urmă acasă. Dar noaptea următoare iar îi ieşi înain-
tea ochilor vecinul, purtând capul său pe umeri. Şi tot aşa în fiecare 
noapte. Atunci ucigaşul a luat toţi banii furaţi şi i-a aruncat în râu. 
Dar nici asta nu i-a fost de folos. Vecinul îi apărea în faţa ochilor în 
fiecare noapte, sub aceeași formă. Atunci ucigaşul se înfăţişă la jude-
cată şi-și recunoscu fapta, drept pentru care a fost trimis în temniță. 
Dar nici asta nu i-a fost de folos. Şi acolo îi apărea vecinul, noapte 
de noapte, având capul său pe umeri. În cele din urmă îl rugă pe un 
preot mai bătrân să se roage lui Dumnezeu pentru păcatele lui şi să 
îl împărtăşească. La care preotul i-a spus că trebuie să facă o mărtu-
risire a păcatelor înainte de rugăciune şi de împărtăşanie. 
- Dar am recunoscut că l-am ucis, a spus nefericitul.
- Asta nu este de ajuns, i-a răspuns preotul. Trebuie să vezi, să 
înțelegi și să recunoști că viaţa pe care i-ai luat-o vecinului este în-
săşi viaţa ta și că, ucigându-l pe el, te-ai ucis şi pe tine însuţi. De 
aceea vezi capul tău pe umerii celui ucis. Dumnezeu ţi-a dat un 
semn ca să înţelegi că viaţa ta, a vecinului tău şi a tuturor oameni-
lor înseamnă împreună aceeaşi viaţă.
Condamnatul a căzut pe gânduri, şi după ce a reflectat mult, a înţe-
les şi a recunoscut. Apoi s’a rugat lui Dumnezeu, s’a spovedit şi s’a 
împărtăşit. Şi astfel a încetat să-l mai bântuie duhul celui ucis, iar el 
a început să-şi petreacă zilele şi nopţile în pocăinţă şi în rugăciune, 
povestind şi altor deţinuţi minunea ce i se dezvăluise, şi anume că 
omul nu îşi poate ucide aproapele fără a se ucide chiar pe sine.
Ah, fraţilor, ce cumplite sânt consecinţele uciderii. Dacă s’ar putea ex-
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plica aceasta tuturor oamenilor, cu adevărat nu ar mai ridica nimeni, 
nici cel mai nebun om, mâna asupra aproapelui pentru a-i lua viaţa.
Dumnezeu a trezit și a zguduit conștiința criminalului, astfel că acea 
conștiință trezită a început să-l mustre pe dinăuntru și să-l roadă 
precum o face viermele pe sub coajă. Și te mustră, și te frământă, și 
urlă precum un leu turbat acolo, pe dinăuntru, astfel încât neferici-
tul răufăcător nu mai are liniște, nu mai are pace nici zi, nici noapte, 
nici în casă, nici afară, nici în această viață, nici după moarte. Mult 
mai ușor i-ar fi făptuitorului dacă i s’ar deschide țeasta și i s’ar turna 
înăuntru un roi de albine decât să fie nevoit să adăpostească în ea o 
conștiință încărcată.
De aceea, fraților, să știți că Dumnezeu a poruncit oamenilor să nu 
ucidă pentru a avea liniște și împăcare.
O, Doamne Preabun, cât de dulce și îndestulătoare precum laptele este fiecare 
poruncă a ta! O, Dumnezeule tare, ferește-l pe robul tău de fapte rele și de 
pornirile spre răzbunare, pentru a Te slăvi și lăuda în vecii vecilor, Amin.

07 SĂ NU PREACURVEşTI
Aceasta înseamnă:

Să nu ai relaţii nelegiuite cu o femeie. Dacă stăm să ne gândim, ani-
malele sânt mai ascultătoare faţă de Dumnezeu decât mulţi oameni 
în această privință. Căci animalele se împerechează numai în acea 
perioadă care le-a fost dată de către Creatorul lor. Iar mulţi oameni 
nu ştiu nici timpul, nici rânduiala acestor legături dintre bărbaţi şi 
femei. Mintea le este încețoșată de desfrâu, așa că nu fac deosebire 
între legătura legiuită cu femeia lor de cea nelegiuită, aşa cum omul 
bolnav nu face diferenţa între gustul dulce şi cel sărat. De aceea veţi 
auzi adesea de la desfrânaţi această justificare a păcatului lor:
- Este totuna, că e femeia ta, că e femeia altuia, că e timpul potrivit 
sau nepotrivit. Totuna.
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La fel cum ar zice omul febril dacă i-ați pune pe limbă mai întâi 
sare, apoi ardei, apoi zahăr:
- Este la fel, totuna. Nu este nici o diferenţă. Este unul şi acelaşi 
lucru, cu unul şi acelaşi gust.
Dacă ar fi totuna să trăieşti după lege sau fără de lege, Dumnezeu 
- prin Moise - nu ar fi poruncit poporului lui Israel să nu 
preacurvească.
Desfrânarea distruge trupul şi sufletul omului. Desfrânaţii de obi-
cei se îndoaie ca o cobză, şi înainte de bătrâneţe îşi sfârşesc viaţa în 
răni, în chinuri şi în nebunie. Cele mai înfricoşătoare şi mai scârboa-
se boli pe care le cunoaşte ştiinţa sânt bolile care se răspândesc şi se 
transmit prin desfrânarea omului. Trupul desfrânatului devine, de 
la boală, ca o băltoacă urât mirositoare, de care toţi fug ţinându-se 
de nas, scârbiți.
Măcar dacă răul s’ar răsfrânge numai asupra celor care fac rău; 
atunci lucrurile ar fi mai puţin îngrozitoare. Dar când te gândeşti că 
şi copiii desfrânaţilor moştenesc bolile părinţilor lor: fiii şi fiicele, ba 
chiar nepoţii şi strănepoţii. Cu adevărat, bolile din desfrânare sânt 
o mană pentru oameni, așa cum este filoxera pentru viţa de vie. Din 
cauza acestor boli, omenirea a involuat, a degenerat mai mult decât 
de la oricare altele.
Imaginea este destul de înfricoşătoare chiar dacă ne gândim 
numai la chinurile şi la diformitățile trupeşti, la putreziciunea pe 
care le provoacă bolile desfrânării. Dar imaginea devine completă 
şi înspăimântătoare abia când constatăm distrugerea nervilor, 
respectiv atunci când la diformitatea corporală se adaugă și 
diformitatea sufletească, ca urmare a aceluiași rău al desfrânării. 
Acest rău slăbește și distruge puterile sufleteşti ale omului. Bolnavul 
pierde atât ascuțimea, cât şi limpezimea şi profunzimea minţii pe 
care le avea înainte de boală. Devine mai tâmp, bâlbâit, năuc, uituc 
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