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TILCUIREA PSALMULUI I
Al lui. Daaid, nesris deasupra la Eurei.

t. Fericit * hdrbatul cdre n-a umblat in sfatul necredinciogi'lor, ;i in calea pd'
cdto;ilor n-a sti'tut gi pe scaunal pierxd.torilor n'a ;ezut;

De aici esre lesne a cunoagre ci cei ce au tilmicit dumnezeiegtle Scripturi, aflind

de demult deasupra-scrierile la Evrei, le-au mutat in limba elineascl 9i pe acestea.

Cici au lisat nescris deasupra Psalmul de fagi gi pe cel urmitor, ala cum i-au aflaq

neindriznind a adiuga ceva de la sine la cuvintele Duhului.

Unii din cei ce au scris pricinile Psalmilor au zis cl acesta de fagi cuprinde invl-

gfuuri morali, iar mie mi s-a pirut ci nu este mai pugin dogmatic decit moral. Cici
cuprinde nu numai mustrarea picitogilor, ci ;i pe a piginilor, 9i sfttuiegte a lua tot-

deauna aminte la dumnezeiegtile cuvinte, dintru care dobindim folos nu doar mo-

ral, ci gi dogmatic.

$i foarte cu potrivire a pus marele David inaintea scripturii sale fericirea, urmind

pe al siu Fiu gi totodati Stipin, adici pe Mintuitorul Hristos, Care a inceput invi-

litora citre Sfingii Sii Ucenici de la fericiri: ,,Fericigi - cei siraci cu duhul, ci a lor
+--.'r

esrc rmparaga ceruruor." (Stlpinul Hristos este Fiu al lui David ca om, dupi glasul

Sfntehr Eaangltelii,iaci ,,Carrea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui Avraam, fiul lui
David.'; iar Domn al lui gi Ficitor - ca un Dumnezeu, ci al Lui este glasul ,,Zis-a

Domnul Domnului meu: $ezi de-a dreapta Mea.")

Deci incepunrl fericegte pe cel ce nici nu s-a impirti;it in cale cu necredinciogii,

nici nu a primit sfarul picitogilor ca pe unul adevirat gi intemeiat (cl pe aceasta a

numit-o ,,stare"), qi a fugit de statornica striciciune a pierzitorilor. Iar acest nume'

adicl ,,fericit", este numire dumnezeiasci. $i martor e dumnezeiescul Apostol, stri-

gind: ,,Fericitul gi singur Stlpinitor, impiratul impiratilor;i Domnul domnilor."

Sdptnul nostru Dumnezeu a dat-o cu impirtigire pe aceasta gi oamenilor, Precum

9i pe celelalte. Pentru ci, numindu-Se El credincios - ,,Credincios, zice, este Dum-

nezeu, prin Care v-agi chemat la impirtigirea Fiului Seui iar Fericirul Moisi zice:

,,Dumnezeu este credincios 9i nu este nedreptate intru Dtnsul" - a numit gi din oa-

meni ,,credinciogi" pe cei ce primesc cuvintele Lui firl de indoiah. Aga, fiind gi nu-

mindu-Se Dumnezeu, Marele Diruitor a dat cu impirtigire gi oamenilor aceasti

numire ;i strigi: ,,Eu am zis: Dumnezei sintegi, togi fii ai Celui Preainalt, iar voi ca
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nigte oameni murigi." Deci numele acesta, adici,,fericit", este rod al sivirgirii faptei
bune. ci - precum fiecare din megtegugurile din viagi privegte la sfirgit, "ii.i, ,rr.9-
tegugul cel de luptl, citre cununile de mislin; cel ostS.sesc, citre biruinre 9i semne je
biruinti; cel doctoricesc, citre sinirate 9i citre izbivirea de boli; cel negugitoresc,
citre adunarea banilor gi cltre avugia bogi,tiei - a9a gi gtiinga faptei bunJare ca rod
gi sfir9it dumnezeiasca fericire. Si nimeni, vizindu-l fericindu-se aici numai pe bir-
bat, si nu socoteasci cum ci. neamul femeilor se lipsegte de aceastl fericire. Siepinol
Hristos, alcituind fericirile cu neamul birbitesc, n-a oprit muierilor cigtigarea fap-
tei bune. cuvintul cuprinde impreuni cu brrbagii 9i pe muieri, ci.ci ,,cap I rn,ri.iii
este birbatul', duPi cum zice dumnezeiescul Apostol. Celelalte midulare ale trupu-
lui se impreuni cu capul, iar capul, incununindu-se, se bucuri. Asa gi noi, vorbind
citre cineva 9i numindu-l pe dinsul,,cap iubir", nuJ despirgim de celelalte plrti ale
trupului, ci vorbim din parte cltre intreg.

$i nu a;a prostl a pomenit mai intii de ,,cale", apoi de ,,stare', apoi de ,,scaun', ci
gtiind cu de-adinsul ci gindul suferi mai intii pornire - ori ri.u ar i, ori bun -, apoi
stare, apoi oarecare adeverire intiriti. Deci sfttuie;te ca nici cu mintea si primeasci
vreo ingelegere piglneasci, nici si cilitoreasci spre vreo lucrare fhri de lege.

_ Dumneze iegtii scripturi ii este drag a numi ,,necredincio;i" pe cei ce cred ln ne-
dumnezeire2 ori in multi dumnezeire3,,picitogi" - pe cei..'uoi.r. a trii intru flri-
delege gi au imbrigigat viagi stricari, iar ,,pierziltori" - pe cei ce se pierd nu numai pe
ei insigi, ci ii imprrtisesc 9i pe algii de pierzare gi de vitrmare, ca si boala ce nipldq-
te ;i asupra oamenilor, gi asupra dobitoacelor, de care se umplu cei ce se apropie de
bolnavi. De aceea cuvintul porunceste a fugi de soboarele 

"..rtor".Dar, fiindci fuga de riutate nu ajunge pentru srvirgirea faptei bune - ,,abare-te
de la riu;i ft binele", zice Psalmistul, iar Fericitul Isaia: ,,incetagi rrutigile yoasrre,
inviga,ti-vi a face bineie" -, Fericitul David a adiugat foarte dupr cuviingi:

2. ci i.n Legea Domnului - uoia lui Ei, in Legea Lai aa cageta ziua gi noaptea,
Nu numai ci se cuvine si le urasci pe cele zise mai-nainre, ci si gi ia aminte la

dumnezeiasca Lw, noaptea 9i ziua, gi si le voiasci pe acelea pe care le porunceg-
te dumnezei asca Lege si si-si indrepte a sa viagi dupi scopul 

"..1.i". 
Aga a 9i legiuit

Dumnezeul tururor prin Moisi, zicind: ,Vor fi graiurile Legii acesteia tordeauna in
gura ta gi vei cugera intru dinsele ;ezind, 9i sculindu-te, si zicind gi in cale umblind.
$i le vei spinzura pe dinsele de miinile tale gi vor fi neclintite inaintea ochilor tii."

Apol aratl gi rodul care odrisleste de aici:

3. $i oafi - zice - ca pomul cel r,Esd.dit lingd. iruoarele a7telor, care rodul sd.u aa
debotarnasa,
I 
-Proar- inseamni aici .simplu", ,,obisnuit".rAEii

rPolitdfdi
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4. gifrunza lui nu aa cddea gi. toate oricite uface oor spori.

Precum izvoarele fac a lnfrunzi pomii ce sint risidigi lingi dlnsele, aga gi apele

dumnezeiescului Duh ii gitesc pe credinciogi a aduce dumnezeiegtile roade. Deci
pentru aceasta 9i Stipinul Hristos a numit ,,api;' invigitura Sa: ,,Dacl cineva inse-

teaz| - zice -, si vini la Mine gi si bea, 9i ii va fi apa pe care Eu o voi da lui izvor de

api vie ce salti spre viagi vegnici." $i iarigi: ,,Cel ce crede intru Mine, precum a zis

Scriptura, riuri de apl vie vor curge din pintecele lui." $i inci gi citre Samarineanca:

,,Cel ce bea din apa aceasta va inseta iarigi, iar care ar bea din apa pe care Eu o voi da

lui nu va inseta in veac." Aga - gi prin Isaia Prorocul: ,,Cl Eu voi da (api) intru sete

celor ce cilltoresc prin loc ftrl de api gi voi deschide prin mungi izvoare ;i prin dea-

luri riuri, ca si adip neamul Meu cel ales, norodul Meu pe care l-am cigtigat."

Deci, dupi cuviingi, gi Fericitul David l-a aseminat pe cel ce s-a indeletnicit in-
ffu dumnezeiegtile cuvinte cu pomii risidigi lingi izvoarele apelor, care au frunzele

de-a pururea infrunzite 9i aduc rodul la vreme, pentru ci nevoitorii faptei bune vor
lua roadele ostenelilor in viaga ce va si fie. $i, purtind intru ei totdeauna nidejdea

cea buni, ca pe nigte frunze, inverzesc, gi se bucuri, gi prin mingiiere ugureazi greu-

tatea ostenelilor. Au inci gi diruitor cu sirguingi, pe Stipinul cel mare, ajutindu-le

lor totdeauna: ,,Ci, celor ce iubesc pe Dumnezeu - zice dumnezeiescul Apostol -,
toate le ajuti spre cele bune." Pentru aceasta a zis gi Fericitul David: ,,$i toate, orici-
te va face, vor spori." ,,Ci de la Domnul - zice - pagii omului se indrepteazi 9i calea

Lui o va voi foarte." $i nu l-a pus aga prost pe acest ,,toate", ci cu multi limurire, ci
- dupi ce mai intii a oprit toate felurile riutiqii 9i a arltat sivirgirea dumnezeiegtilor

legi - a adlugat a9a: ,,Toate, oricite va face, vor spori", gtiind ci unul ca acesta nu va

voi si lucreze nimic impotrivnic legiloa alcituindu-gi a sa voie cu dumneze iasceLe-

ge, c|zice ,,in LegeaDomnului - voia lui."
Aga, indemnind prin aceasta citre fapa buni 9i invigind filosofia cea desivlr;iti,

de aici ii indeamni pe nevoitori prin cele impotrivnice, zicind:

5, Nu a;n - necredincio;ii, na atd'

Prin indoirea opririi, arati mai luminat impotrivirea.

ci ca praful pe care il spalberd. aintul de pefaYa pdmintului.

Zice : Adipindu-se de dumnezeiegtile cuvinte, aceia sint de-a pururea inverzigi qi

aduc rodul copt. Iar acettia, fiind cilcagi de duhurile impotrivnice, se aseamini cu

praful, purtat cu lesnire aici gi acolo de vinturile cele impotrivnice.

6. Pentru A.cedsta, na eor inaiat necredinci.oSi.i latadccati., nici pd.cd.topii in
sfatul Drepyilor;

rVerbul grecesc ,,anisrimi" se traduce ;i prin ,,a invia", qi prin ,,a se scula". De aceea, putem in-
gelege ci necredincioqii nu se vor ridica laJudecati penuu a se indreptiqi, cici ei vor invia doar

,,spre invierea osindei".

ll
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Preasfintul Duh le povesteste pe toate cu multi descoperire, cr n-a zis: ,,Nu vor
lnvia necredinciogii", ci: ,,la judecatr nu vor invia", in ioc de , Nu vor invia spre jude_
cari, ci spre osindi. Aceia nu au trebuinti de mustriri, avind arrtatr prginitatea, ci
primesc pedeapsa singuri. precum pe ucigagii de oameni pringi intru insusi lucrul
uciderii judecitorul nu ii bagr in judecitorie ca si-i -orrr., ci ca sl scoarr asupra
lor hotrrirea hotrriti de legi, a9a 9i cei ce au tri.it intru piginitare prtimesc munca
indati dupi inviere, neadunindu-se la judecati, ci priminJhotirirea pedepsei. inci
si cei izbivigi de dogmele prginegd, dar care au vieguit viagi neregiuiri, se vor ageza
undeva departe de adunarea Drepgiror. pentru ci acest nurne, adici,,sfat,,, Achiia gi
Teododont l-au tilmicit: ,,adunare", iar Simmah2: ,,stringere,,.

7. c'd;tie Dornnul calea drepyi.lor, ;i caleanecredincio;ilor uapieri.
Dreptul Judecitor - zice - legtie pe toate inci mai inainre de judecari 9i nu mai

are trebuingi nici de dovezi, nici de mustrd.ri. pentru aceea, impirgind fieciruia cele
dupi vrednicie, pe unii ii va invrednici de raude gi de cununi, i", p. algii ii va rrimite
la munca neincetati.. Iar acest cuvint: ,,carea necredinciosilor va pi.ri'] se aseami.ni
cu graiurile acelea apostolesti: ,,Daci lucrul cuiva se va ard.e, se va pagubi.,, pentru ci
lucrul birbagilor drepgi rrmine srilucind, iar impreuni cu oamenii pigini 9i necu-
viogi se pierde 9i rLutarea lor.

TILCUIREA PsALMULUI2
Nevris deastEra la Eurei.

Sivirgind indiul Psalm intru pomenirea necredinciogilor, dintru aceasra a ftcut
iarrgi inceputul celui de al doilea, invlgind cr vor primi sfirgitul mai-nainte zis ace-
lora 9i cei ce s-au urbat asupra Mintuitorului: gi pigini, gi impiragi, 9i boieri gi Iu-
dei. Pentru ci intru al doilea psalm mai-inainte vestegte patimile omenegti ;i impi-
rigia Stipinului Hristos,.gi inci mai-nainre prorocegce chemarea neamurilor gi tin_
guiegte necredinga Iudeilor, cici acest Dpentru ce s-au intiritat neamurile?,, este al
celui ce se tinguieste giprihineste nebunia. Dar nu avem uebuingr de multe cuvinre
spre tilcuire, fiindci dumnezeiescul petru, verhovnicul Apostoliloa a pus tilcuirea
in Fapte:,,impiragi" 9i ,,boieri" i-a numit pe Irod, pe pirat ponteanul, pe arhierei 9ipe cirturari. Pentru ci unul s-a trimis de impiratul Romanilor, ocirmuind stipini-
rea aceluia; iar celilalt era inrru aceeagi vrem. top"rh (adici domn) al Iudeilor. unul
avea slugi qi supugi din Iudei, iar celilalt - or."gidi'neamuri. $i, fbcindu-se intr-un
gind 9i unire gi miiestrind uciderea Stipinului, s-au sfl.tuit lucruri degarte gi zadar-

I Tilmicitor in elinegte allrecliulti Tbstawent (vezi cuuintur de tncheiere).
2 Talmicitor in elineste al r'bchiurui rbstarnent ivezi cuuintur de incheiere\.
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nice, neputind si dea uitirii pe Cel ce S-a risdgnit de dingii: ci, inviind a reia zi, El

a stipinit toati lumea.

$i prea-cu potrivire 9i foarte dupl cuviingi i-a incheiat gi l-a unit Psalmistul cu

fagar norodului pe acest ,,au cugetat degarte", pentru ci Iudeii au fbcut sfatul acesta

riu asupra Mintuitorului: martor este glasul Sfntelor Euangbelll, care ne invagi ci
fariseii, iegind, au fbcut sfat cum il vor pierde pe Dinsul, gi Caiafa a strigat: 

',De 
folos

este ca si moari un om, gi si nu piarl tot neamul."

Iar acest grai, ,,s-au intiritat", Achila I-a tilmicit: ,,s-au tulburat", iar Simmah:

,,se amestecd'. $i acesta, stind alituri de ,,neamurilor", ne di a ingelege cI Pilat - du-

pi ce Iudeii i L-au adus pe Iisus ca pe un oarecare tiran, zicind de multe ori ci se ca-

de ca El si fie ucis - a scos fbri de voie hotirirea aducltoare de moarte, temindu-se

a-L slobozi, dupi cum s-ar fi cuvenit, ca si nu se ridice de aici vreo piri 9i asupra lui.

ci, dupi cum a zis Fericitul Luca: ,,il pirau pe Dinsul, zicind: Pe Acesta L-am afat

rizvritind neamul gi oprind si dea dajdie Cezarului, zicindu-Se pe Sine Hristos ci
este impirat."

I. Pentru ce s-aa intdritdt nearnuri gi noroadele au cugetat cele d.e;arte?

2. Stdtat-au de fayn irnp,i.raqii p,bnintalui ;i boierii. s-au adunat intru una

asupra D ornnului ;i asupra Unsalui LuL

Nu zice ,,neamurile", cu articol, ca si socotegti ci-i cuprinde pe toqi, ci ,,neamuri",

aducind ingelegerea citre oarece din parte. Cl- de vreme ce, prinzindu-L, Iudeii

L-audatpeDinsulneamurilor-pentruaceastazice : Careeste pricina,sauce estece

s-a fbcut, incit 9i noroadele s-au pornit asupra Lui impreunl gi L-au dat pe Dinsul in

miinile neamurilor? Iar acest grai: ,,s-au intiritat", se ingelege in loc de: ,,s-au trufit".

3, Sd. rapern legdturlle lor Si sd lepidd.m de la noiiug*l lor!

Pentru ci,,cel ce nu cinstegte - zice - pe Fiul, nici pe Tatil nu-L cinstegte"; deci,

dupi cuviingi, impreuni cu jugul Fiului, il leapldi gi pe cel al Thtllui. Mie insi mi

se pare ci Preasfintul Duh le poruncegte credinciogilor si zici acestea: ,,Si rupem

legiturile lor - adici ale neamurilor celor pigine - 9i si lepldim de la noi jugul lor"

- adicl al Iude ilor celor prea-ftri de lege - 9i sl luim asuPra noastrl jugul cel bun al

Domnului. ci al Lui este glasul: ,,Luagi jugul Meu pe voi, ci jugul Meu este bun 9i

sarcina Mea - ugoari." incl gi insilqi Legea s-a numit ,jug" de dumnezeiegtii Apos-

toli. Penuu aceasta zice dumnezeiescul Peffu, in Faptet,,Ce ispitigi pe Dumnezeu a

pune jug pe grumazul ucenicilor, pe care nici plringii nogtri, nici noi nu l-am putut

purta? Firi numai ci, prin darul Domnului Iisus, credem si ne mintuim in acelagi

chip ca;i aceia." Cu acestea se aseamini gi graiurile Proroceqti: ',Si 
rupem legiturile

lor gi si lepidnm de la noi jugul lor!", adici: Sl ne depirtim cu inima de a mai voi si

i 
"Fagd," - ipostas, persoana.
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fim sub dlngii; s5. scuturim de la noi jug al Legii,nimic si. socotim inchipuiriler, dacr
nu s-ar ingelege duhovnicette ; si se socoteasci nedesivlrgiti citre folos umbra2, daci
nu zugrlvegte intru sine taina lui Hristos.

4, Cel ce locuieye in ceruri ua rid.e de dinsii, ;i Dornnul ii ua batjocori pe ei.
cici cel pironit 9i dat la moarte de dingii, fiind in ceruri 9i cuorinzindu-le pe

toate, arari sfaturile lor degarte ;i zadarnice; inci gi Tatrl Acestuia 9i stipinul tu-
turor le va rispllti lor cu vrednici osindi.

5. Atanci aa grdi c,i.tre din;ii tntru minia sa ;i intru iulimea sa xi ua tulburd
pe ei"

Tilcuirea graiurilor acestora ne invati sfirgitul lucrurilor. Pentru cI, venind asu-
pra lor oaste roman5., cetatea a pridat-o gi a surpat-o, Biserica a ars-o, pe cei mai
mulgi dintre dingii i-a omorir, iar pe cei ce au scipat de junghiere, prinzindu-i, ia
dat la robie.

Se cuvine a biga de seami cu mintea ci pinr aici a pomenit doui feEe: rntii - pe
,,Domnul", gi apor, pe ,,Hristos"3: ,,...asupra Domnului - zice -gi asupra HristosuLi
Lui." Apoi, pe ,,cel ce locuiegte in ceruri" 9i pe ,,Domnul": ,,cel ce rocuiegte in ceruri
va ride de dingii, gi Domnul ii va batjocori pe ei." $i inci iarigi a plzit acelagi chip:

6.IarEusintpus impdrat de Dinsul
Aici, se cuvine a pune soroc4, si a adiuga dupi aceea:

peste sion' muntele cel sfint al Lai, aestindporanca Dornnului.
clci nu impirigegte numai peste muntele Sion, ci 9i peste cele vi.zute, gi peste ce-

le nevi.zute gi peste toati zidirea. pesre muntele sion 9i peste Iudeea a adus dumne-
zeiasca Lui inviErturi celor ce veneau la Dinsul, 9i cei ce au primit-o au abitut apele
ei la toati lumea, plecindu-se dumnezeiegtilor Lui pororr.i. pentru cd, zicet,,Mer-
gind, inviEagi toate neamurile!"

Iar acest stih: ,,Eu sint pus implrat de Dinsul'i ll griiegte omeneste, cici, ca Dum-
nezeu, are imprragia din fire, iar ca om, o ar. hirotonisiti. cr are stipinirea ftri de
inceput ca Dumnezeu, ne invagi acelagi proroc, zicrnd: ,,scaunul Tiu, Dumnezeule,
in veacul veacului, toiag de dreptate este toiagul impiri,tiei Tale", iar Fericitul pavel
zice ci Psalmul acesta s-a zis pentru Fiul. intru acest chip inalt numindu-se, ca Dum-
nezeu, s'a inilgat 9i ca om. $i David strigi, propoviduind dumnezeiasca inilgime:

t 
"t*l"p""tL" - "umb1d d.e care se vorbe;te mai jos (vezi nota urmrtoare).

2 Yechiul Testament, wchiul Leg;mint, Legea cea ueche,,,umbri a Noului Legimlnt-, vezi la
Sfinnrl Aposrol Pavel.

3 Cici 'unsul (Alesul) Lui (al lui Dumnezeu)", in evreieste: ,,Mesia'l se tilmicesre in elini
,,Hristos".

aA ne opri.
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TILCUIRE A CELOR O SU]N CINCIZECI DE PSALT,II AI PROROCULUT iITPANAT OAVID

,,Si cunoasci ei ci numele i9i este Domnul, Tu singur egd inalt peste tot pimintul!"

$i Zaharia, clue Ioan: ,$i tu, pruncule, Proroc al Celui Preainalt te vei chema." Iar

despre inilgimea cea omeneasci ne invagi Fericitul Pavel, zicind: ,,Pentru aceeaL-a

gi prea-inilgat pe El Dumnezeu gi I-a dat Lui nume mai presus de toate numele", degi

numele acesra - adicl ,,Fiul Unul-Nlscut" - il avea Dumnezeu-Cuvintul mai inainte

de veci odrislit impreun[ cu lucrul. Avind insi, ca Dumnezeu, numirea Fiului, o ia pe

dinsa gi ca om. Pentru aceea, a adiugat gi in Psalmul ce ne sti inainte:

7, Dornnul a zis cd.tre Mine: Fial Meu etti Tu, En astd.zi Te-am ndscut.

Cineva, plecindu-se invigiturii dumnezeiescului Duh, nu ar putea lipi acest grai

la dumnezeirea Stipinului Hristos. Penru aceea, si auzim pe Dumnezeul tuturor
zicind prin David: ,,Din pintece, mai inainte de luceaflr Te-am niscut." Deci ca om

primeste gi graiul acesta;i ca om le aude pe cele adlugate:

8. Cere de la Mine, ;i aai d.a lie neawurile rno;tenirea Th, ;i hiruinla Th -
rnargini I e p dmi.ntu lai.

Cici, ca Dumnezeu, este Ficitor al tuturor: ,,Toate printr-insul s-au fbcuL 9i ftri
de Dinsul nu s-a ftcut nimic; intru Dinsul s-au zidit toate, ori vizute, ori nevizute."

Daci este Ficltor ;i Ziditor al tuturor, apoi este gi Stipin gi Domn al acelora pe care

le-a fbcut. Dar, fiind stlpin din fire ca Dumnezeu, ia gi ca om stipinirea tuturor.

CIci de demult pirea ci poartl griji numai de Iudei, c5' zicet,,S-a fbcut Parte a

Domnului norodul lui Iacov; Israil, impirgeala mo;tenirii Lui." Dar acesta s-a le-

pidat afari, cici nu a primit nici un folos din purtarea de grijl, ;i, dupi cuviingi,

Dumnezeu S-a mutat citre neamuri, mlcar cl nici de demult nu era fbri purtare de

griji de acestea, implinind astfel moisiceasca prorocie, ci a aceluia este glasul: ,,Vese-

ligi-vi, neamuri, cu norodul Lui!" Putem afa gi implinirea asemlnati cu mai-inain-

te-griirea: ci, pe cei ce au crezut din Iudei - nu numai pe cei doisprezece Apostoli,

ci gi pe cei gaptezeci de ucenici, gi pe cei o sutl douizeci clrora Fericitul Peuu le-a

griit in norod; gi pe cei cinci sute clrora Hristos li S-a aritat deodati dupi inviere,

dupi glasul dumnezeiescului Pavel; si pe cei trei mii, gi pe cei cinci mii pe care i-a vi-

nat verhovnicul Apostolilor, propoviduind; 9i pe celelalte zeci de mii, pentru care

marele Iacov a zis: ,,Vezi, frate, cit de mulgi sintJidovii credinciogi?" -, deci Pe acet-

tia, 9i lingl acegtia pe cei car€ au cre zut din Iudeii de prin toad lumea, arfuindu-i no-

rod sfint, gi vinind prin ei toate neamurile, implinegte prorocia cezice:,,Veseligi-vi,

neamuri, cu norodul Lui!" Pe lingi aceasta, implinegte inci gi a Sa mai-inainte gri-
ire citre ludei, care zice : ,,inci gi alte oi am, care nu sint din staulul acesta. $i Mi se

cade 9i pe acelea a le aduce, gi glasul Meu vor auzi gi se vor face o turml gi un Pistor."

Aceasta o zice 9i in Psalmul ce ne sti inainte: ,,Cere de la Mine, 9i igi voi da Jie nea-

murile - mogtenirea Ta, 9i biruinga Ta - marginile pimintului." $i imi vine mie si
tinguiesc necredinga Iudeilor, care - auzind prorocia aceasta, ce pomenette aritat
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,,marginile pimintului", gi gtiind cr nici unul dinme cei ce au fost imprragi la dingii
n'a cigtigat atita domnie, ci numai singur Strpinul Hrisros, Cel ce a odrislit dupi
trup din David - se orbesc la ochii mingii, dupi prorocia ce griiegte: ,,pipii-vor ca
nigte orbi pererele, gi ca gi cum nu ar avea ochi vor pipii." Pentru aceasra ii ;i ingro-
zegte pe dingii prorocescul cuvint:

9. Paste'uei pe dingii cu tor.ag de fier, ca pe aasele olarulai ii aei zdrohi pe
din;ii.

ii va zdrobi pe dingii, ca pe nigte vase de dni, cu impirigia romani - pe care pro-
rocia lui Daniill o numeste ,,fier", cu inchipuire2 penrru tiria gi nezdrobireaei. Clci
- de vreme ce s-au lepidat de Dinsul a-L avea impirat gi ziceau, strigind cu mare
strigare: ,,Noi nu avem impirat, {l.rl numai pe cezarul!" - a pus peste dingii pe
Cezarul pe care l-au cerut gi i-a pedepsit penrru piginitare prin oastea aceluia.

Iar daci cineva socotegte ci acestea nu s-au zis pentru Iudei, ci pentru neamuri,
se cuvine si le ingeleagi a;a: ,,Paste-va neamurile cu toiag de fier", cu impirigia Lui
cea rare gi nezdrobiti, 9i ,,ii va zdrobi pe dingii ca pe vasele olarului", risipindu-i 9i al-
cftuindu-i din nou prin baia nagterii de a doua3, gi tari ii va lucra cu focul Duhului.
Mai-nainte gri.induJe pe acestea, Fericitul David sfltuiqte de aici si pe impiragi, si
pe supugi, si alerge la Mintuitorul, gi si imbrigigeze legile cele mintuitoare gi si do-
bindeasci folosul prin invigitura 9i disciliaa dintr-insele, ci. zice:

10. $i acam, irnp,i.rnpi, inyelegeli, tna.dyapi-ad toyi carejudecayipdmintul!

Al nostru, al tuturor, este impirat Cel ce S-a pirut de demult ci stipineste nu-
mai peste ludei.

t I. Slujiyi Domnului cafricd gi ud bucura{i I,ai cu catyernur!

Bucurindu-ne 9i veselindu.ne pentru minruire, nu se cuvine si nidijduim nu-
mai la iubirea de oameni, ci s5. ne si temem gi si ne cutremurim de dreptatea uniri
cuaceasta.Ci,,celce se pare -zice-cistisicauteslnucadi'l Clci,temindu-ne de
Stipinul, lucrim cele cuvenite 9i avem multl veselie, consdinta fiind buni 9i diruin-
du-ne bucurie prea-mare prin aceasta. $i sr stea,,cu cutremur", adicl intru umilingi,
ca nu cumva bucuria lui Dumnezeu si se prefaci inrru bucuria lumii.

12. Luali inodydturd., ca nu cindad sd se minie Domnul gi sd.Trieriyi din calea
cea dreaptd.

Ci nu ajunge spre deslvirgire numai avugia cunogtingei de Dumnezeu, ci se cu-
vine a folosi gi fapta buni cea lucritoare, de care apucindu-vi, vegi crlitori pe calea
cea neriticiti.

I Vezi nota de la,tilcuirea Psalmului I 16, stih 22.
2,Cu inchipuire " - cu comparagie.
3 Sffntul Botez.
rDin 

"didascalia" 
(in elinegte) - lecgie, invigiruri.
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TILCUIRE A CELOR o SUTA CINCIZECI DE PSALMI AI PROROCULUI 1MPARAI DAVID

13. Cind. se oa aprinde d,egrab,i. minia Lui.'ferici.{i. - toli care n,rtdi.jdaiesc

spne Dinsal,

Pentru ci in vremeaJudeclgii, riutatea voastri, ca o materie aprinsi, va aprinde

dumnezeiasca minie ca pe un foc, ;i vi vegi indepirta de calea drepEilor, osinde luind
pentru cele picituite intru aceasti viagi. Atunci inci gi cei ce cu adevirat gi cu inte-

meiere au nidijduit spre Dinsul vor lua rodul nidejdii, a&ci fericirea, cl zice: ,,Fe-

ricigi - cei ce nidijduiesc spre Dinsul." Ci, degi nevoitorii faptei bune au fericirea

intru viaga aceasta de acum, dar mai adevirat o vor primi in ziaaaceea,cind cei ce au

triit cu riutate lror trage asupra lor dumnezeiasca urgie.

TILCUIREA PSALMULUI3
Psalmul lui Dauid, cind afugit dc kfaTa lui Auesalom,f'ul stiu.

Celor sirguitori, istoria le este aritati, dar, pentru cei mai trindavi, o voi zice pe

aceasta in scurt. Dupi acea indoiti nelegiuirer, marele David ac\zutintru primejdii

multe 9i felurite. Pentru ci nu numai neamurile vecine s-au pornit spre rizboi, ci 9i

insigi casa lui s-a rizvritit, gi nelegiuirea a urmat nelegiuirii: desfrinirii lui Amnon2

- uciderea lui de citre Avesalom, gi uciderii de frate - ridicarea asupra tatilui siu gi

depirtarea supugilor. Purtindu-i de griji dumnezeiescul dar, nici una dinue acestea

nu a venir asupra lui David, apoi insi, depirtindu-se acela pentru nelegiuire a ficuti
de dinsul, dumnezeiescului dar i-a luat locul riutatea, care a fbcut lucruri vrednice

de jale, odrlslindu-i 1an9 de primejdii. Deci intru acea lrreme a scris Psalmul de fagi,

fugind de fiul cel ucigitor de tati 9i de cei ce primiseri a se o;ti impotriva lui impre-

uni cu acela, dumnezeiescul Duh lucrind intru dinsui gi atunci, pentru pociinga lui
fierbinte.

I. Doarnne, cit s-aa inrnalyit cei ce mi necd.jesc! Malyi se scoald asaprd Tned'

2. mulyi zic safutului meu: Na este rnintuire lai intru Dumneseul lni!

Adici: Mulqi vrljmagi de multe feluri nlvllesc asupra mea dinspre toate plrgile.

Dar mai mult mI mihnesc cei ce mi batjocoresc ;izic c|m-am golit de purtarea Th

de grijl. insi eu gtiu ci nu vei suferi si mi treci cu vederea, micar de am flcut gi pi-

I Dupi o viagi pe trecuti ir, frici de l)umnezeu, drepnrl David s-a lisat ispitit de frumusegea Vat-

gevei, so;ia unuia dintre ostas,ii lui, Urie Heteul. Plcatul lui David nu s-a oprit insi la prea-curvie, ci

a urmat uciderea sogului, pe care impiratul il rimite la rizboi, poruncind in taini cipeteniei ogtirii

si il lase singur in faga wijma;ilor (ve zi Cartea a Doua a lrnpdrayilor, capitolul 1 1).
2indiul fiu al iui David, niscur in Hevron din Ahinoam Izreeliteanca. Amnon o siluiegte pe

Thmara, sora lui Avesalom, al treilea fiu al lui David, niscut in Hevron din Maaca, 9i este ucis de

acesta(Cartea a doua a imp'irayilor 13:1-29).
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cate foarte mari, ci, pe cel ce s-a smerit acum penrru picat, il vei inilga gi il vei arita
mai inalt decit vrijmagii.

Ci aceasta a arirat-o zicind:

3. Iar Tu, Doamne, spriinitoral meu egti, slaua mea ;i. Cel ce indlyi capul
mea"

Nu mi bizui nici imp5.rlgiei, nici stipinirii, ci pe Tine Te cred cl egri slava mea si
nldijduiesc ci mi voi inilga degrab de dreapta Th.

4. Ca glasal rneu cdtre Dornnal arn strigat, gi m-a dazit din rutntele ,it,3"t
alLuL
Pentru aceasta lie igi aduc rugiciunile cu toari sirguinga, gtiind c.i indati vei di-

rui cererile. Iar ,,srrigarea" nu se cuvine a o ingelege ca glas si chiuire, ci ca osirdie a
sufletului, pentru c5. aga a zis gi Dumnezeul tuturor cltre Fericitul Moisi, cel ce ti-
cea: ,,ce suigi citre Mine ?" - ,,strigare" numind ticerea rugiciunii mingii cea cu
sirguinti. Iar acest ,,M-a auzit din muntele cel sfint al Lui" s-a zis dupi socoreala ce
stipinea de demuh, care cugera ci Dumnezeul tuturor locuiegte in Cort, fiindci de
acolo le da preoEilor rispunsurile gi poruncile.

5. rdr ew am adormit ;i arn dorwit s cukta-rn- am, cd Domnul md aa spr{ini.
Durnnezeiasca scripturd numegte de multe ori primejdiile ,,noapte", pentru ci.

cei ce cad intru cele prea-mihnicioase socotesc cI petrec ca intr-un intuneric. De
asemenea, cu nopgile este injugat somnul. Deci Psalmisill insemneazi deodati gi
necazurile, gi izbivirea de acestea: ,,sculatu-m-am, ci Domnul mi va sprijini" arati
ci: Dobindind dumnezeiescul ajutor, m-am inilgar pesre relele ce cad asupra mea.
Pentru aceea:

6. Nu rnd aai terne de zeci d.e rnii de noroade care imprejar mi tmpresoard.
S coald, D oamne, mintuie;te *rnd., I) urnnezeul meu,

Ci desrul esre si fii de fagi ca si risipegti zecile de mii cele multe.

7. cd ra ai bdtut pe toli cei ce-mi urdjmd;esc in degert, dinyi.i pdcd.tosilor ai
zd.robit,

impirtigegte-mi de minruirea desivirsiti, precum i-ai pedepsit de multe ori pe
cei ce au avut asupra mea vrijmrgie nedreapri: gi pe cei de o semingie, 9i pe cei de al-
ti semintie, gi pe Israiliteni, gi pe Amalecigi, ;i pe saul insugi; aga invrednicegte-mr

9i acum de mintuire. Iar acesr ,,dintii picitogilor ai zdrobit" e in loc de : ,,i-ai golit
pe diryii de toati tiria", din metaforar fiarelor lipsite de dingi, care sint foarte lesne
defiimace gi biruite.

lFigwa de scil rezultind dintr-o cornparagie subingeleasi.
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