
Interviu realizat de Flori Tiulea

Cuvânt la Duminica după 
Naşterea Domnului 

Toate „am`girile” post-moderniste vor s` 
elimine cele trei legi l`sate de Dumnezeu: 

legea natural`, legea ra]ional` [i  
legea tradi]ional`

Ob[tea / O predic` pe lun`

Preacinstiți părinți şi binecuvântați 
creştini,

Astăzi, în Duminica după Praznicul 
Naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, 
Biserica lui Hristos face pomenirea a trei sfinți, 
care erau iudei după sânge, şi anume: Sfântul 
Rege şi Profet David, Dreptul Iosif şi Sfântul 
Iacov, ruda sau fratele Domnului. Toți au îm-
plinit cu strictețe Legea Veche, primul (David) 
profețindu-L pe Hristos (Unsul), altul (Iosif) 
slujindu-L şi ocrotindu-L trupeşte, iar celălalt 
(Iacov) propovăduindu-L ca arhiereu al Nou-
lui Legământ în Ierusalim.

Am ascultat cu toții Sfânta Evanghelie 
după Matei (2, 13-23) în care ni se pomeneşte 
despre fuga în Egipt a Mântuitorului Hris-
tos împreună cu Preacurata Sa Maică şi cu 
Dreptul Iosif. Totodată, ni se povesteşte despre 
răutatea lui Irod, care a culminat prin uciderea 
celor 14.000 de prunci de doi ani şi mai mici 
ca vârstă, în semn de răzbunare şi față de magii 

care i-au înşelat aşteptările, dar şi ca dovadă 
a răutății şi ostilității lui față de Mântuitorul 
Hristos – Pruncul Rege al neamurilor, Care 
tocmai Se născuse în Betleem.

Potrivit profeției lui Isaia (66, 7), Mân-
tuitorul Hristos S-a născut fără de dureri 
din Preacurata Născătoare de Dumnezeu şi 
a adus bucurie tuturor celor care Îl aşteptau. 
Au venit să I se închine la peştera din Betle-
em păstorii de aproape, chemați de îngeri, 
dar şi magii de departe, care I-au adus Mân-
tuitorului Hristos, în semn de cinstire, da-
ruri scumpe: aur, tămâie şi smirnă. După ce 
Mântuitorul le-a primit inimile şi darurile şi 
i-a binecuvântat pe magi, Dreptul Iosif a fost 
înştiințat în vis să plece din Betleem pentru 
că Regele Irod voia să-L omoare pe Pruncul 
Iisus. Și atunci, noaptea, după cum ne spu-
ne Sfântul Evanghelist Matei, în discreție, 
Dreptul Iosif i-a pus pe asin pe Maica Dom-
nului şi pe Prunc şi au pornit spre Egipt.

Arhimandritul Mihail Stanciu
de la Mânăstirea Antim  

din Bucureşti
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Ob[tea / O predic` pe lun`

Egiptul era disprețuit de iudei ca fiind o 
țară a fărădelegii, a idolatriei şi a păcatelor, şi de 
aceea cei de acolo nu erau bine văzuți. Într-a- 
devăr, omul degenerat de păcat, de idolatrie, 
de mândrie, de patimi nu atrage simpatia ni-
mănui. Dar Mântuitorul Hristos S-a dus în 
căutarea acestor oameni care păreau pierduți 
şi demni de tot disprețul ca să-i lumineze şi 
să-i cheme la mântuire. Nu ştim exact, dar 
probabil câțiva ani au locuit acolo, Dreptul 
Iosif folosindu-şi priceperea în tâmplărie şi 
asigurând în felul acesta viața familiei sale. 

Prin trimiterea 
arhanghelului Gavriil 

la Dreptul Iosif, 
Dumnezeu a înt`rit 

autoritatea [i primatul 
b`rbatului ca [i cap al 

familiei
La timpul cuvenit, după moartea lui 

Irod, acelaşi înger – arhanghelul Gavriil – a 
fost trimis la Iosif şi i-a spus să se întoarcă 
în țara sa, căci muriseră cei care voiau să ia 
viața Pruncului. Împreună cu Maica Dom-
nului şi Mântuitorul Hristos, Iosif s-a întors 
în pământul lui Israel, dar nu în Betleem, 
ci în Nazaret, în Galileea neamurilor, adică 
într-o regiune populată nu numai de iudei, 
ci şi de alte neamuri, unde a viețuit iarăşi în 
discreție, îndrumându-L pe Iisus să trăiască 
cinstit, muncind, cu respect şi dragoste față de 
semeni. Mărturia că „Iisus a crescut cu vârsta, 
cu înțelepciunea şi cu harul la Dumnezeu şi 
la oameni” (Luca 2, 52), primind povețele 
Maicii Sale şi ale Dreptului Iosif, ne arată că 
şi firea Sa umană a înaintat în timp pe calea 
urcuşului duhovnicesc şi nu cum ziceau unii 
eretici că era şi ca om perfect de la început, 
adică atotînțelept, neavând nevoie de această 
educație treptată de la oameni. Mântuitorul 

Hristos a crescut în timp ca om virtuos şi 
înțelept, arătând că şi noi trebuie să creştem 
în timp în virtute, înțelepciune şi har, primind 
şi împlinind povețele celor îmbunătățiți, ale 
părinților noştri duhovniceşti şi trupeşti şi 
în felul acesta să sporim duhovniceşte, să ne 
îmbunătățim viața şi credința spre folosul nos-
tru şi al celor din jur, spre mântuirea sufletelor 
noastre.

Dar de ce i s-a arătat îngerul lui Iosif şi nu 
Maicii Domnului, care era mai înaltă decât 
heruvimii şi serafimii? Prin această trimitere a 
arhanghelului Gavriil la Dreptul Iosif, Dum-
nezeu a întărit autoritatea şi primatul bărbatu-
lui ca şi cap al familiei. Aşa, prin Dreptul Iosif, 
şi Maica Domnului a primit această povață 
de a merge fără teamă în Egipt, fiind ocrotiți 
de Dumnezeu. Maica Domnului, ştiind că 
Dumnezeu nu minte, a mers în Egipt şi a 
slujit Mântuitorului Hristos şi Dreptului Io-
sif, care era protectorul lor. Nu ştim unde, în 
care cetate au viețuit, dar este de înțeles faptul 
că Dreptul Iosif, prin meşteşugul tâmplăriei, 
construia cele de folos altora şi din aceasta 
obținea venitul pentru traiul lor zilnic.

La timpul rânduit apoi, îngerul l-a 
înştiințat pe Dreptul Iosif să se întoarcă în 
patria lor. Iosif era curat cu inima, smerit şi 
drept şi de aceea s-a învrednicit de arătarea 
îngerului; că nu oricine, una-două, vede în-
geri. Și i s-a arătat în vis, în gândul său curat, 
iar Dreptul Iosif a ascultat îndemnul îngeresc 
pentru că mai primise şi altădată asemenea 
înştiințări de la înger şi, cu bucurie şi nădejde 
în Dumnezeu, le-a împlinit.

Între timp, Irod, plin de răutate, de invi-
die, dar şi de mânie, văzând că magii nu s-au 
întors pe la el ca „să-i dea raportul” despre 
locul unde Se află Pruncul Iisus, s-a răzbu-
nat, omorând 14.000 de prunci din regiu-
nea Betleemului, împlinind o profeție care 
spunea: „Glas în Rama s-a auzit, plângere 
şi tânguire multă. Rahila îşi plânge copiii şi 
nu vrea să fie mângâiată, pentru că nu mai Dreptul Iosif
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sunt.” (Ieremia 31, 15) Cu 600 de ani îna-
inte, Sfântul Prooroc Ieremia a văzut această 
grozăvie ucigaşă a lui Irod şi a mărturisit-o, 
iar acest eveniment s-a împlinit la timpul 
sorocit, cei 14.000 de prunci fiind nişte 
Apostoli înainte de Apostoli ai lui Hristos, 
pentru că simpla lor prezență în Betleem 
era, înaintea lui Irod, o mărturie că Hristos 
S-a născut acolo. Prin Irod, diavolul, care e 
ucigaş de oameni, şi-a împlinit şi acest gând, 
încercând să surpe nădejdea poporului iudeu 
în Mesia, Unsul lui Dumnezeu, Hristosul, 
Cel care avea să le aducă şi lor, iudeilor, dar 
şi tuturor neamurilor, eliberarea din robia 
păcatului şi a morții.

Magii de la Răsărit au bătut cale lungă, 
vreme îndelungată şi L-au întâlnit pe Pruncul 
Iisus, descoperind calea cea adevărată, pe Ii-
sus Hristos – „Calea, Adevărul şi Viața” (Ioan 
14, 6). De aceea s-au întors pe altă cale în 
țara lor, o cale în care faima, mândria nu mai 
aveau ce căuta în sufletele lor. Au învățat de la 
Pruncul Iisus – Regele neamurilor şi Stăpânul 
universului – smerenia, discreția şi pe această 
cale smerită, nemaitrecând prin Ierusalim, 
s-au întors în țara lor de origine, unde şi-au 
continuat viața, schimbată după întâlnirea cu 
Mântuitorul Hristos.

Aşa cum am spus, Mântuitorul Hristos 
S-a întors din Egipt şi a mers în Nazaret, 
împlinind proorocia de la Osea (11, 1), care 
spune: „Din Egipt am chemat pe Fiul Meu.” 
Și iarăşi, viețuind în Nazaret, a împlinit o 
profeție care spune că Iisus Hristos, adică 
Unsul lui Dumnezeu sau Mesia în ebraică, 
„Nazarinean Se va chema” (Matei 2, 23). 
Această profeție însă nu se mai găseşte în 
scrierile Vechiului Testament pe care le avem 
astăzi, ci, precum spuneau Sfinții Părinți 
(Iustin Martirul şi Filosoful, Ioan Gură de 
Aur, Maxim Grecul şi alții), unele texte 
profetice s-au pierdut în timp, ba chiar pe 
unele le-au făcut pierdute iudeii înşişi ca să 
nu-L mai „localizeze” atât de precis pe Mesia 

(Hristos) în persoana lui „Iisus Nazarineanul, 
regele iudeilor” (Ioan 19, 19). De aceea nu 
găsim în Biblia de azi această profeție că Ii-
sus Hristos „Nazarinean Se va chema”. Însă 
Sfântul Evanghelist Matei, care a scris pentru 
evrei Evanghelia sa pe la anii 43-44 d. Hr., 
aminteşte de fiecare dată împlinirea câte unei 
profeții vechi-testamentare sincron cu anu-
mite evenimente din viața Mântuitorului sau 
cu învățături ale Lui. Și de aceea Evanghelia 
sa conține de multe ori aceste cuvinte: „Asta 
ca să se împlinească ce s-a spus prin prooro-
cul care zice...” şi citează profeția. Deci Sfân-
tul Apostol şi Evanghelist Matei căuta prin 
Evanghelia sa să le confirme iudeilor că Iisus 
este „plinirea Legii şi a Proorocilor” – Mesia 
cel aşteptat de ei, Hristosul, Fiul lui Dumne-
zeu întrupat pentru mântuirea noastră.

Profetul David L-a 
vestit pe Mântuitorul 

Iisus Hristos cu aproape 
1.000 de ani înainte

Profețiile mesianice din Legea Veche (cel 
puțin 45 de trimiteri) le găsim la profeții mari: 
Isaia, Ieremia, Iezechiel şi Daniel, dar şi la 
ceilalți profeți care au lăsat scrieri mai scurte în 
tezaurul Vechiului Testament: Osea, Miheea, 
Iona, Avacum, Zaharia, Maleahi ş.a. Sfântul 
Rege şi Profet David, pe care îl prăznuim as-
tăzi, L-a vestit pe Mântuitorul Iisus Hristos 
cu aproape 1.000 de ani înainte, atât prin 
Psalmii săi, cât şi prin anumite evenimente 
din viața sa. Datorită smereniei şi nădejdii lui 
mari în Dumnezeu, el a auzit cuvinte cereşti şi 
mai presus de ceruri, cuvinte din sânul Sfintei 
Treimi, şi pe acestea le-a mărturisit în Psalmii 
săi, în cântările sale inspirate de Duhul Sfânt: 
„Tu eşti preot în veac, după rânduiala lui 
Melchisedec” (Psalmul 109, 4), spune Dum-
nezeu-Tatăl către Dumnezeu-Fiul; „Șezi de-a 
dreapta Mea până ce voi pune pe vrăjmaşii 

Tăi aşternut picioarelor Tale” (Psalmul 109, 
1), spune iarăşi Tatăl către Fiul; „Deşteaptă-
te, slava mea!” (Psalmul 107, 2), spune Tatăl 
către Fiul; „Deşteaptă-te, psaltire şi alăută!” 
(Psalmul 107, 2; Psalmul 56, 11), spune Du-
hul către Fiul; „Deştepta-mă-voi dimineața” 
(Psalmul 107, 2; Psalmul 56, 11), spune Fiul 
către Tatăl şi Duhul Sfânt, mărturisind despre 
Învierea Sa din morți; „Înalță-Te peste ceruri, 
Dumnezeule, şi peste tot pământul slava Ta” 
(Psalmul 107, 5; Psalmul 56, 7), spune Tatăl 
către Fiul, profețind despre Înălțarea cu Tru-
pul a Mântuitorului la ceruri şi mai presus 
de ceruri. Ce taine mari ne descoperă prin 
aceste cuvinte Sfântul Prooroc David! Și vă 
dați seama ce trăire înaltă avea el dacă s-a 
învrednicit să audă şi apoi să mărturisească 
aceste cuvinte, inserându-le în rugăciunile 
sale psalmodiate pe care Biserica le păstrează 
şi le rosteşte şi astăzi. Sfântul David, care a 
fost chemat şi uns de Dumnezeu ca rege pe 
când era adolescent – prin minunea învingerii 
lui Goliat, acel filistean uriaş de aproape trei 
metri înălțime –, s-a arătat poporului lui ca 

un izbăvitor de duşmani. Într-adevăr, tânărul 
David, prin această biruință, a adus biruința 
şi independența poporului israelit şi totodată 
a profețit despre biruința pe care Hristos Ii-
sus, descendentul său, avea să o împlinească, 
biruindu-l pe Goliat cel înțelegător, adică pe 
diavol, surpând dictatura păcatului şi moartea 
veşnică.

Mântuitorul Hristos S-a născut în Betle-
emul Iudeii, în cetatea lui David, confir-
mând că este urmaş al lui David (împlinind 
profeția de la Isaia 9, 6) şi de acea orbii şi cei 
vindecați de Iisus Îl chemau aşa: „Iisuse, Fiul 
lui David, miluieşte-ne!” (Matei 20, 30-31) 
Sfântul Rege şi Profet David (1040-970 î. 
Hr.) a domnit aproape 40 de ani – 33 de ani 
pe tronul regatului Iudeii şi apoi şapte ani pe 
scaunul regatului întregit al lui Israel –, iar pe 
la anul 970 î. Hr. a adormit în Domnul, dar 
nădejdea lui în Dumnezeu cel Viu – Sfânta 
Treime, Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac 
şi al lui Iacov – a rodit în el şi, atunci când 
Mântuitorul S-a pogorât la iad ca să-i ridice 
pe cei drepți, Regele David a mers în rai, îm-
preună cu Adam şi Eva, cu toți ceilalți Proo-
roci şi Sfinți ai Vechiului Testament, precum 
şi cu tâlharul de pe Cruce, odată cu Mân-
tuitorul Iisus Hristos. Dreptul Iosif a slujit 
Mântuitorului Hristos ca un tată adoptiv şi 
era şi el din neamul lui David. Avea cam 80 
de ani atunci când a luat-o pe Maica Dom-
nului sub protectoratul său şi a mai trăit până 
când Mântuitorul a devenit adolescent sau 
chiar om matur (nu ştim exact, dar oricum 
după ce Iisus a împlinit 12 ani). Deci Iosif a 
trăit peste 90 de ani în credință şi dreptate. 

Adev`rul despre „fra]ii 
lui Iisus”

Tradiția spune că Dreptul Iosif a mai 
avut înainte şi alți copii pe care Sfânta Scrip-
tură îi numeşte „frații lui Iisus” (Matei 13, 
55), între ei strălucind Sfântul Iacov, ruda 

Sfântul Prooroc David
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sunt.” (Ieremia 31, 15) Cu 600 de ani îna-
inte, Sfântul Prooroc Ieremia a văzut această 
grozăvie ucigaşă a lui Irod şi a mărturisit-o, 
iar acest eveniment s-a împlinit la timpul 
sorocit, cei 14.000 de prunci fiind nişte 
Apostoli înainte de Apostoli ai lui Hristos, 
pentru că simpla lor prezență în Betleem 
era, înaintea lui Irod, o mărturie că Hristos 
S-a născut acolo. Prin Irod, diavolul, care e 
ucigaş de oameni, şi-a împlinit şi acest gând, 
încercând să surpe nădejdea poporului iudeu 
în Mesia, Unsul lui Dumnezeu, Hristosul, 
Cel care avea să le aducă şi lor, iudeilor, dar 
şi tuturor neamurilor, eliberarea din robia 
păcatului şi a morții.

Magii de la Răsărit au bătut cale lungă, 
vreme îndelungată şi L-au întâlnit pe Pruncul 
Iisus, descoperind calea cea adevărată, pe Ii-
sus Hristos – „Calea, Adevărul şi Viața” (Ioan 
14, 6). De aceea s-au întors pe altă cale în 
țara lor, o cale în care faima, mândria nu mai 
aveau ce căuta în sufletele lor. Au învățat de la 
Pruncul Iisus – Regele neamurilor şi Stăpânul 
universului – smerenia, discreția şi pe această 
cale smerită, nemaitrecând prin Ierusalim, 
s-au întors în țara lor de origine, unde şi-au 
continuat viața, schimbată după întâlnirea cu 
Mântuitorul Hristos.

Aşa cum am spus, Mântuitorul Hristos 
S-a întors din Egipt şi a mers în Nazaret, 
împlinind proorocia de la Osea (11, 1), care 
spune: „Din Egipt am chemat pe Fiul Meu.” 
Și iarăşi, viețuind în Nazaret, a împlinit o 
profeție care spune că Iisus Hristos, adică 
Unsul lui Dumnezeu sau Mesia în ebraică, 
„Nazarinean Se va chema” (Matei 2, 23). 
Această profeție însă nu se mai găseşte în 
scrierile Vechiului Testament pe care le avem 
astăzi, ci, precum spuneau Sfinții Părinți 
(Iustin Martirul şi Filosoful, Ioan Gură de 
Aur, Maxim Grecul şi alții), unele texte 
profetice s-au pierdut în timp, ba chiar pe 
unele le-au făcut pierdute iudeii înşişi ca să 
nu-L mai „localizeze” atât de precis pe Mesia 

(Hristos) în persoana lui „Iisus Nazarineanul, 
regele iudeilor” (Ioan 19, 19). De aceea nu 
găsim în Biblia de azi această profeție că Ii-
sus Hristos „Nazarinean Se va chema”. Însă 
Sfântul Evanghelist Matei, care a scris pentru 
evrei Evanghelia sa pe la anii 43-44 d. Hr., 
aminteşte de fiecare dată împlinirea câte unei 
profeții vechi-testamentare sincron cu anu-
mite evenimente din viața Mântuitorului sau 
cu învățături ale Lui. Și de aceea Evanghelia 
sa conține de multe ori aceste cuvinte: „Asta 
ca să se împlinească ce s-a spus prin prooro-
cul care zice...” şi citează profeția. Deci Sfân-
tul Apostol şi Evanghelist Matei căuta prin 
Evanghelia sa să le confirme iudeilor că Iisus 
este „plinirea Legii şi a Proorocilor” – Mesia 
cel aşteptat de ei, Hristosul, Fiul lui Dumne-
zeu întrupat pentru mântuirea noastră.

Profetul David L-a 
vestit pe Mântuitorul 

Iisus Hristos cu aproape 
1.000 de ani înainte

Profețiile mesianice din Legea Veche (cel 
puțin 45 de trimiteri) le găsim la profeții mari: 
Isaia, Ieremia, Iezechiel şi Daniel, dar şi la 
ceilalți profeți care au lăsat scrieri mai scurte în 
tezaurul Vechiului Testament: Osea, Miheea, 
Iona, Avacum, Zaharia, Maleahi ş.a. Sfântul 
Rege şi Profet David, pe care îl prăznuim as-
tăzi, L-a vestit pe Mântuitorul Iisus Hristos 
cu aproape 1.000 de ani înainte, atât prin 
Psalmii săi, cât şi prin anumite evenimente 
din viața sa. Datorită smereniei şi nădejdii lui 
mari în Dumnezeu, el a auzit cuvinte cereşti şi 
mai presus de ceruri, cuvinte din sânul Sfintei 
Treimi, şi pe acestea le-a mărturisit în Psalmii 
săi, în cântările sale inspirate de Duhul Sfânt: 
„Tu eşti preot în veac, după rânduiala lui 
Melchisedec” (Psalmul 109, 4), spune Dum-
nezeu-Tatăl către Dumnezeu-Fiul; „Șezi de-a 
dreapta Mea până ce voi pune pe vrăjmaşii 

Tăi aşternut picioarelor Tale” (Psalmul 109, 
1), spune iarăşi Tatăl către Fiul; „Deşteaptă-
te, slava mea!” (Psalmul 107, 2), spune Tatăl 
către Fiul; „Deşteaptă-te, psaltire şi alăută!” 
(Psalmul 107, 2; Psalmul 56, 11), spune Du-
hul către Fiul; „Deştepta-mă-voi dimineața” 
(Psalmul 107, 2; Psalmul 56, 11), spune Fiul 
către Tatăl şi Duhul Sfânt, mărturisind despre 
Învierea Sa din morți; „Înalță-Te peste ceruri, 
Dumnezeule, şi peste tot pământul slava Ta” 
(Psalmul 107, 5; Psalmul 56, 7), spune Tatăl 
către Fiul, profețind despre Înălțarea cu Tru-
pul a Mântuitorului la ceruri şi mai presus 
de ceruri. Ce taine mari ne descoperă prin 
aceste cuvinte Sfântul Prooroc David! Și vă 
dați seama ce trăire înaltă avea el dacă s-a 
învrednicit să audă şi apoi să mărturisească 
aceste cuvinte, inserându-le în rugăciunile 
sale psalmodiate pe care Biserica le păstrează 
şi le rosteşte şi astăzi. Sfântul David, care a 
fost chemat şi uns de Dumnezeu ca rege pe 
când era adolescent – prin minunea învingerii 
lui Goliat, acel filistean uriaş de aproape trei 
metri înălțime –, s-a arătat poporului lui ca 

un izbăvitor de duşmani. Într-adevăr, tânărul 
David, prin această biruință, a adus biruința 
şi independența poporului israelit şi totodată 
a profețit despre biruința pe care Hristos Ii-
sus, descendentul său, avea să o împlinească, 
biruindu-l pe Goliat cel înțelegător, adică pe 
diavol, surpând dictatura păcatului şi moartea 
veşnică.

Mântuitorul Hristos S-a născut în Betle-
emul Iudeii, în cetatea lui David, confir-
mând că este urmaş al lui David (împlinind 
profeția de la Isaia 9, 6) şi de acea orbii şi cei 
vindecați de Iisus Îl chemau aşa: „Iisuse, Fiul 
lui David, miluieşte-ne!” (Matei 20, 30-31) 
Sfântul Rege şi Profet David (1040-970 î. 
Hr.) a domnit aproape 40 de ani – 33 de ani 
pe tronul regatului Iudeii şi apoi şapte ani pe 
scaunul regatului întregit al lui Israel –, iar pe 
la anul 970 î. Hr. a adormit în Domnul, dar 
nădejdea lui în Dumnezeu cel Viu – Sfânta 
Treime, Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac 
şi al lui Iacov – a rodit în el şi, atunci când 
Mântuitorul S-a pogorât la iad ca să-i ridice 
pe cei drepți, Regele David a mers în rai, îm-
preună cu Adam şi Eva, cu toți ceilalți Proo-
roci şi Sfinți ai Vechiului Testament, precum 
şi cu tâlharul de pe Cruce, odată cu Mân-
tuitorul Iisus Hristos. Dreptul Iosif a slujit 
Mântuitorului Hristos ca un tată adoptiv şi 
era şi el din neamul lui David. Avea cam 80 
de ani atunci când a luat-o pe Maica Dom-
nului sub protectoratul său şi a mai trăit până 
când Mântuitorul a devenit adolescent sau 
chiar om matur (nu ştim exact, dar oricum 
după ce Iisus a împlinit 12 ani). Deci Iosif a 
trăit peste 90 de ani în credință şi dreptate. 

Adev`rul despre „fra]ii 
lui Iisus”

Tradiția spune că Dreptul Iosif a mai 
avut înainte şi alți copii pe care Sfânta Scrip-
tură îi numeşte „frații lui Iisus” (Matei 13, 
55), între ei strălucind Sfântul Iacov, ruda 

Sfântul Prooroc David
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Domnului sau fratele Domnului, cel care 
a lăsat Bisericii o Epistolă sobornicească în 
Noul Testament şi o rânduială pentru Sfânta 
Liturghie după care s-a slujit câteva secole 
la Ierusalim. El a scris: „precum trupul fără 
suflet mort este, astfel şi credința fără de fapte 
moartă este. (…) Mărturisiţi-vă deci unul 
altuia păcatele şi vă rugaţi unul pentru altul, 
ca să vă vindecați, că mult poate rugăciunea 
stăruitoare a dreptului.” (Iacov 2, 26; 5, 16) 
De la el ne-a mai rămas şi un cuvânt înțelept 
în cartea Faptele Apostolilor. La Primul Sinod 
al Bisericii (sau Sinodul Apostolic) din anul 
50 d. Hr. de la Ierusalim, el ia cuvântul ca 
şi conducător al Sinodului şi îi învață şi pe 
Apostoli, dar şi pe creştini, să țină rânduiala 
Noului Testament şi să uite toate rânduielile 
Vechii Legi (tăierea împrejur, ținutul sabatu-
lui, jertfele de animale), să creadă în Mân-
tuitorul Hristos botezându-se, să se ferească 
de spurcăciunea idolatriei şi a desfrânării şi 
să facă milostenie. Această cuvântare a lui 
s-a consemnat în Sfânta Scriptură (Fapte 15, 
13-21) ca fiind prima mărturie a faptului că 
ceremoniile Vechiului Legământ nu mai tre-
buie respectate de către creştinii veniți dintre 
neamuri, ci doar legea morală şi învățăturile 
profetice despre Mântuitorul Iisus Hristos. 

Pe acestea trebuie să le cunoaştem şi 
noi, creştinii de azi, şi să le ținem ca pe toate 
învățăturile şi rânduielile Bisericii Dreptslăvi-
toare a lui Hristos. Să ne întărim în credință 
şi să verificăm şi noi acasă, fiecare în parte, 
proorocirile din Vechiul Testament. De ce vă 
spun asta? Pentru că, în ciuda profețiilor şi a 
minunilor de peste 2.000 de ani, iudeii nu 
cred nici acum că Iisus Hristos a fost Mesia cel 
profețit, Unsul lui Dumnezeu, şi aşteaptă un 
alt mesia, cu conotații mai mult politice de-
cât duhovniceşti. Mântuitorul Hristos Însuşi 
a spus: „Eu am venit în numele Tatălui Meu, 
şi voi nu Mă primiți; dacă va veni un altul 
în numele său, pe acela îl veți primi.” (Ioan 
5, 43) Iar Sfântul Apostol Pavel, în Epistola a 

doua către Tesaloniceni (2, 3-12), spune despre 
arătarea lui antihrist ca fiind acest mesia fals, 
aşteptat încă de către iudei: „se va da pe față 
omul nelegiuirii, fiul pierzării, potrivnicul, 
care se înalță mai presus de tot ce se numeşte 
Dumnezeu, sau se cinsteşte cu închinare, aşa 
încât să se aşeze el în templul lui Dumnezeu, 
dându-se pe sine drept dumnezeu.” Să ştiți 
că în Ierusalim se fac acum pregătiri grabnice 
pentru construirea templului, templu în care 
ei vor să-l arate pe acest mesia al lor politic 
ca fiind un model şi un om vrednic de mare 
cinste şi respect, chiar idolatrie, înaintea tutu-
ror popoarelor. De aceea noi trebuie să ştim 
că Domnul Iisus Hristos a împlinit toate 
profețiile Vechiului Testament şi nu a rămas 
nimic profețit despre El care să nu se potri-
vească cu El, cu evenimentele din viața Lui.

Ve]i vedea propaganda 
uria[` anticre[tin`, care 
exist` deja în lume [i cu 
care noi, românii, ne-am 

confruntat în perioada 
comunismului

Vă rog să luați în serios acest îndemn pe care 
vi-l fac! Pentru că mâine-poimâine, când veți 
vedea propaganda uriaşă anticreştină (care exis-
tă deja în lume şi cu care noi, românii, ne-am 
 confruntat în perioada comunismului), o 
să vă amintiți de ceea ce v-am spus şi, dacă 
nu veți fi întăriți în dreapta credință şi uniți 
cu Dumnezeu – şi prin cunoaştere rațională, 
dar şi prin rugăciune sau nevoință personală 
şi prin Tainele Bisericii Ortodoxe –, atunci vă 
veți clătina şi unii îl vor aplauda pe antihrist 
şi chiar vor zice: „Ce bine că vine acest me-
sia, această personalitate, ca să scape lumea de 
haos, de dezordine, de crize social-politice şi 
economice etc.!” Și, vedeți dumneavoastră, pe 
fondul acesta al secularizării ateist-nihiliste, al 

desacralizării generale la nivel planetar, apariția 
unui om „harismatic” care mai face şi minuni 
(desigur, false minuni, după II Tesaloniceni 2, 
9-10), care vrăjeşte lumea cu discursuri exal-
tante mediatizate de „agenți” bine plasați, îl 
poate bulversa pe omul contemporan, îl poate 
clătina în credință. Uitați-vă cum toate „amăgi-
rile” post-moderniste – acum se vorbeşte chiar 
şi de transumanism – vor să elimine din gân-
dul omului şi din viața lui cele trei legi lăsate 
de Dumnezeu în lume şi în societatea ome-
nească: legea naturală, legea rațională şi legea 
tradițională. De aceea apar fel şi fel de secte, 
de bisericuțe sau de organizații parareligioa-
se, spiritualiste, care n-au nimic de-a face cu 
Dumnezeu cel Viu şi Iubitor – Sfânta Treime. 
Mă miră şi mă mâhneşte teribil faptul că în 
ultimul timp au luat amploare, şi nu numai în 
România, fenomenele acestea pseudo-religioase 
care amestecă astrologie, numerologie, ghicito-
rie, horoscop şi alte superstiții primitive. Zeci 
de profeți mincinoşi (cu pretenții „telectuale”, 
deh, şi dornici de vedetism şi adulație din par-
tea credulilor neinstruiți) vorbesc la televizor 

despre horoscoape fantasmagorice şi despre ce 
urmează să trăiască oamenii conform zodiilor 
în care s-au născut, care nu sunt altceva (zodii-
le) decât nişte forme şi denumiri convenționale 
ce nu au de-a face cu destinul, cu libera alegere 
şi cu responsabilitatea omului. Unii sunt chiar 
agenți şi impostori cu rea voință care folosesc 
tehnici de manipulare în masă pentru amețirea 
poporului tulburat şi dezamăgit de dezbina-
rea social-politică şi instabilitatea economică. 
În Grecia, de asemenea, au înviat păgânismul 
politeist cu zeitățile din Antichitate, astrologia 
şi ghicitul. Tot felul de pseudo-profeți, me-
diumi, telepați şi vraci sunt plimbați dintr-o 
țară în alta şi mediatizați ca să deruteze lumea 
şi să dărâme în oameni rădăcinile spirituale, 
duhovniceşti, identitatea națională şi dreapta 
credință în Hristos. De aceea trebuie să fim 
conştienți că înfruntarea cu duhurile răutății 
şi cu minciunile ideologice pe care o trăim noi 
astăzi este mult mai mare decât cea a creştinilor 
din vechime (primele secole), căci pe vremea 
aceea nu erau manipulați prin televizor şi inter-
net, nu erau instigați să urle lozinci la comandă, 
precum altădată proletarii bolşevizați, revoltân-
du-se zgomotos contra Bisericii şi catedralelor. 
Deci acum trebuie să priveghem cu mai multă 
tărie şi trezvie la păzirea sufletelor noastre în 
cuviință şi credință (fidelitate) față de Dum-
nezeu şi Sfânta Biserică Ortodoxă, avându-i ca 
modele pe Părinții şi Mărturisitorii români din 
temnițele comuniste.

Să ținem şi noi, aşadar, calea magilor, calea 
smereniei şi a rugăciunii, calea unirii cu Dum-
nezeu prin iubire şi cunoaştere, rugându-ne 
şi acestor trei mari sfinți – David, Iosif şi Ia-
cov –, care mijlocesc în ceruri pentru creştini, 
pentru credincioşii lui Dumnezeu – Sfânta 
Treime şi ai Mântuitorului Iisus Hristos din 
toate neamurile! 

Dumnezeu să ne ocrotească, să ne lumi-
neze şi să ne întărească pe toți cu harul Său! 
Amin! 

A consemnat Flori Tiulea

Sfântul Mucenic Iacob, primul Episcop al Ierusalimului

Ob[tea / O predic` pe lun`
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Domnului sau fratele Domnului, cel care 
a lăsat Bisericii o Epistolă sobornicească în 
Noul Testament şi o rânduială pentru Sfânta 
Liturghie după care s-a slujit câteva secole 
la Ierusalim. El a scris: „precum trupul fără 
suflet mort este, astfel şi credința fără de fapte 
moartă este. (…) Mărturisiţi-vă deci unul 
altuia păcatele şi vă rugaţi unul pentru altul, 
ca să vă vindecați, că mult poate rugăciunea 
stăruitoare a dreptului.” (Iacov 2, 26; 5, 16) 
De la el ne-a mai rămas şi un cuvânt înțelept 
în cartea Faptele Apostolilor. La Primul Sinod 
al Bisericii (sau Sinodul Apostolic) din anul 
50 d. Hr. de la Ierusalim, el ia cuvântul ca 
şi conducător al Sinodului şi îi învață şi pe 
Apostoli, dar şi pe creştini, să țină rânduiala 
Noului Testament şi să uite toate rânduielile 
Vechii Legi (tăierea împrejur, ținutul sabatu-
lui, jertfele de animale), să creadă în Mân-
tuitorul Hristos botezându-se, să se ferească 
de spurcăciunea idolatriei şi a desfrânării şi 
să facă milostenie. Această cuvântare a lui 
s-a consemnat în Sfânta Scriptură (Fapte 15, 
13-21) ca fiind prima mărturie a faptului că 
ceremoniile Vechiului Legământ nu mai tre-
buie respectate de către creştinii veniți dintre 
neamuri, ci doar legea morală şi învățăturile 
profetice despre Mântuitorul Iisus Hristos. 

Pe acestea trebuie să le cunoaştem şi 
noi, creştinii de azi, şi să le ținem ca pe toate 
învățăturile şi rânduielile Bisericii Dreptslăvi-
toare a lui Hristos. Să ne întărim în credință 
şi să verificăm şi noi acasă, fiecare în parte, 
proorocirile din Vechiul Testament. De ce vă 
spun asta? Pentru că, în ciuda profețiilor şi a 
minunilor de peste 2.000 de ani, iudeii nu 
cred nici acum că Iisus Hristos a fost Mesia cel 
profețit, Unsul lui Dumnezeu, şi aşteaptă un 
alt mesia, cu conotații mai mult politice de-
cât duhovniceşti. Mântuitorul Hristos Însuşi 
a spus: „Eu am venit în numele Tatălui Meu, 
şi voi nu Mă primiți; dacă va veni un altul 
în numele său, pe acela îl veți primi.” (Ioan 
5, 43) Iar Sfântul Apostol Pavel, în Epistola a 

doua către Tesaloniceni (2, 3-12), spune despre 
arătarea lui antihrist ca fiind acest mesia fals, 
aşteptat încă de către iudei: „se va da pe față 
omul nelegiuirii, fiul pierzării, potrivnicul, 
care se înalță mai presus de tot ce se numeşte 
Dumnezeu, sau se cinsteşte cu închinare, aşa 
încât să se aşeze el în templul lui Dumnezeu, 
dându-se pe sine drept dumnezeu.” Să ştiți 
că în Ierusalim se fac acum pregătiri grabnice 
pentru construirea templului, templu în care 
ei vor să-l arate pe acest mesia al lor politic 
ca fiind un model şi un om vrednic de mare 
cinste şi respect, chiar idolatrie, înaintea tutu-
ror popoarelor. De aceea noi trebuie să ştim 
că Domnul Iisus Hristos a împlinit toate 
profețiile Vechiului Testament şi nu a rămas 
nimic profețit despre El care să nu se potri-
vească cu El, cu evenimentele din viața Lui.

Ve]i vedea propaganda 
uria[` anticre[tin`, care 
exist` deja în lume [i cu 
care noi, românii, ne-am 

confruntat în perioada 
comunismului

Vă rog să luați în serios acest îndemn pe care 
vi-l fac! Pentru că mâine-poimâine, când veți 
vedea propaganda uriaşă anticreştină (care exis-
tă deja în lume şi cu care noi, românii, ne-am 
 confruntat în perioada comunismului), o 
să vă amintiți de ceea ce v-am spus şi, dacă 
nu veți fi întăriți în dreapta credință şi uniți 
cu Dumnezeu – şi prin cunoaştere rațională, 
dar şi prin rugăciune sau nevoință personală 
şi prin Tainele Bisericii Ortodoxe –, atunci vă 
veți clătina şi unii îl vor aplauda pe antihrist 
şi chiar vor zice: „Ce bine că vine acest me-
sia, această personalitate, ca să scape lumea de 
haos, de dezordine, de crize social-politice şi 
economice etc.!” Și, vedeți dumneavoastră, pe 
fondul acesta al secularizării ateist-nihiliste, al 

desacralizării generale la nivel planetar, apariția 
unui om „harismatic” care mai face şi minuni 
(desigur, false minuni, după II Tesaloniceni 2, 
9-10), care vrăjeşte lumea cu discursuri exal-
tante mediatizate de „agenți” bine plasați, îl 
poate bulversa pe omul contemporan, îl poate 
clătina în credință. Uitați-vă cum toate „amăgi-
rile” post-moderniste – acum se vorbeşte chiar 
şi de transumanism – vor să elimine din gân-
dul omului şi din viața lui cele trei legi lăsate 
de Dumnezeu în lume şi în societatea ome-
nească: legea naturală, legea rațională şi legea 
tradițională. De aceea apar fel şi fel de secte, 
de bisericuțe sau de organizații parareligioa-
se, spiritualiste, care n-au nimic de-a face cu 
Dumnezeu cel Viu şi Iubitor – Sfânta Treime. 
Mă miră şi mă mâhneşte teribil faptul că în 
ultimul timp au luat amploare, şi nu numai în 
România, fenomenele acestea pseudo-religioase 
care amestecă astrologie, numerologie, ghicito-
rie, horoscop şi alte superstiții primitive. Zeci 
de profeți mincinoşi (cu pretenții „telectuale”, 
deh, şi dornici de vedetism şi adulație din par-
tea credulilor neinstruiți) vorbesc la televizor 

despre horoscoape fantasmagorice şi despre ce 
urmează să trăiască oamenii conform zodiilor 
în care s-au născut, care nu sunt altceva (zodii-
le) decât nişte forme şi denumiri convenționale 
ce nu au de-a face cu destinul, cu libera alegere 
şi cu responsabilitatea omului. Unii sunt chiar 
agenți şi impostori cu rea voință care folosesc 
tehnici de manipulare în masă pentru amețirea 
poporului tulburat şi dezamăgit de dezbina-
rea social-politică şi instabilitatea economică. 
În Grecia, de asemenea, au înviat păgânismul 
politeist cu zeitățile din Antichitate, astrologia 
şi ghicitul. Tot felul de pseudo-profeți, me-
diumi, telepați şi vraci sunt plimbați dintr-o 
țară în alta şi mediatizați ca să deruteze lumea 
şi să dărâme în oameni rădăcinile spirituale, 
duhovniceşti, identitatea națională şi dreapta 
credință în Hristos. De aceea trebuie să fim 
conştienți că înfruntarea cu duhurile răutății 
şi cu minciunile ideologice pe care o trăim noi 
astăzi este mult mai mare decât cea a creştinilor 
din vechime (primele secole), căci pe vremea 
aceea nu erau manipulați prin televizor şi inter-
net, nu erau instigați să urle lozinci la comandă, 
precum altădată proletarii bolşevizați, revoltân-
du-se zgomotos contra Bisericii şi catedralelor. 
Deci acum trebuie să priveghem cu mai multă 
tărie şi trezvie la păzirea sufletelor noastre în 
cuviință şi credință (fidelitate) față de Dum-
nezeu şi Sfânta Biserică Ortodoxă, avându-i ca 
modele pe Părinții şi Mărturisitorii români din 
temnițele comuniste.

Să ținem şi noi, aşadar, calea magilor, calea 
smereniei şi a rugăciunii, calea unirii cu Dum-
nezeu prin iubire şi cunoaştere, rugându-ne 
şi acestor trei mari sfinți – David, Iosif şi Ia-
cov –, care mijlocesc în ceruri pentru creştini, 
pentru credincioşii lui Dumnezeu – Sfânta 
Treime şi ai Mântuitorului Iisus Hristos din 
toate neamurile! 

Dumnezeu să ne ocrotească, să ne lumi-
neze şi să ne întărească pe toți cu harul Său! 
Amin! 

A consemnat Flori Tiulea

Sfântul Mucenic Iacob, primul Episcop al Ierusalimului

Ob[tea / O predic` pe lun`
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