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Prețuiește fiecare cuvânt, creștine!

Cuvântul lui Dumnezeu va dăinui din veac în veac și va 
rămâne pururea viu și lucrător

Cuvântul cel scris al lui dumnezeu glăsuiește mai 
adevărat și mai limpede despre lume decât lumea 

însăși și orânduirea scoarței pământului. Cuvântul firii 
este zăvorât întru ea și nu poate înfățișa nimic deslușit de 
la sine, ci rămâne literă moartă, fără de grai. „unde erai tu 
– omule – când am întemeiat pământul?” (Iov 38, 4) te 
aflai oare lângă dumnezeu când a întocmit lumea? „Ci‑
ne a căutat în adânc duhul domnului și cine l‑a sfătu‑
it pe el?” (Isaia 40, 13) Iar voi, geologilor, vă lăudați că 
ați descoperit gândul domnului în scoarța pământului și 
întăriți aceasta în pofida Cărții celei sfinte a facerii. dați 
mai multă crezare slovelor celor moarte ale scoarței pă‑
mântului, ale țărânei celei neînsuflețite, decât cuvintelor 
de dumnezeu insuflate ale marelui proroc și văzător de 
dumnezeu Moise.

Ce poate fi mai puternic, mai neclintit și mai nepieri‑
tor decât cuvântul? Prin cuvânt a fost zidită lumea, 

prin cuvânt se și ține. dumnezeu „ține toate cu cuvân‑
tul puterii Sale” (Evrei 1, 3). Și totuși, noi, cei păcătoși, ne 
purtăm față de cuvânt atât de ușuratic și fără de grijă. Se 
află oare vreun lucru căruia să‑i arătăm mai puțină cinsti‑
re decât cuvântului? Sau ceva care să ne fie mai nestator‑
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aceasta le grăiește Mântuitorul ucenicilor: „Căci dacă nu 
Mă voi duce, Mângâietorul nu va veni la voi, iar dacă Mă 
voi duce, Îl voi trimite la voi.” (Ioan 16, 7) Slavă Ție, fiule 
al lui dumnezeu, Cel ce ne descoperi nouă taina Preasfin‑
tei treimi – tatăl și fiul și duhul Sfânt! Cuvântul tău 
este adevărul. Cu toții laolaltă și fiecare în parte prin ale 
tale cuvinte viem. ele sunt dulceața noastră, pacea noas‑
tră și viața noastră – îndeosebi cuvintele despre duhul cel 
Mângâietor.

Caută a pricepe cu ochii minții, pe cât îți stă în putință, 
atotputernicia și măreția Cuvântului celui ipostatic 

al lui dumnezeu. el grăiește, și cuvântul Său capătă nu‑
maidecât multe și felurite forme de viață. Spune: „Să fie 
lumină!” și se face lumină. zice: „Să fie o tărie!” și de în‑
dată se ivește tăria. zice: „Să se adune apele cele de sub cer 
la un loc și să se arate uscatul...” „Să fie luminători pe tăria 
cerului..., să mișune apele de vietăți” (Facerea 1, 3‑20), și 
toate se înfăptuiesc după cuvântul Său. Întocmai precum 
glasul unui voievod de oaste, răsunând în văzduh și ajun‑
gând la urechile oștenilor, îi pune pe aceștia în mișcare, 
potrivit voii sale, îi orânduiește pentru luptă și îi face să 
înfăptuiască anumite lucruri, împlinindu‑și astfel prin ei 
doririle și țelurile sale. Închipuiește‑ți acea masă a materi‑
ei menită zidirii. Cum s‑au format din pământ, la cuvân‑
tul lui dumnezeu, munții. Închipuiește‑ți tumultul ape‑
lor care s‑au adunat în oceane, mări, râuri și izvoare. Cum 
a apărut, dintr‑odată, la un singur cuvânt al lui dumne‑
zeu, Cel ce este făcător a toate, văzduhul și nemărginita 
felurime a lumii vegetale. Închipuiește‑ți cum au apărut și 
au strălucit luminătorii cei cerești, începându‑și mișcarea 
cea fără de sfârșit. Cum au fost treziți la viață dintr‑odată 

nic? Ce aruncăm din noi, în fiece clipă, așa cum am lepă‑
da o întinăciune, dacă nu cuvântul? ticăloși mai suntem 
noi, oamenii! Cât de nesimțitori suntem față de un giu‑
vaier atât de scump! nu ținem seama că printr‑un cuvânt 
rostit de o inimă credincioasă și iubitoare putem săvârși 
minuni atât în viața și în sufletul nostru, cât și în viețile 
și sufletele semenilor noștri – de pildă, atunci când ne ru‑
găm, când suntem la dumnezeieștile slujbe, când propovă‑
duim ori când săvârșim Sfintele taine! Prețuiește fiecare 
cuvânt, creștine! fii cu luare‑aminte la cuvânt! fii stator‑
nic în cuvânt! dă cuvântului lui dumnezeu și cuvinte‑
lor oamenilor sfinți încrederea ce i se cuvine cuvântului 
vieții. adu‑ți aminte că cuvântul este început al vieții.

așa cum vorbirea vădește cugetul și inima omului – 
adeverind că este o Înțelepciune nevăzută, de sine 

stăpânitoare și ziditoare –, iar prin graiuri care îi învede‑
rează înțelepciunea, omul scoate și suflare de duh, într‑un 
chip oarecum asemănător, Cuvântul lui dumnezeu ni‑l 
descoperă pe tatăl, Înțelepciunea cea săvârșitoare a toa‑
te, iar prin Cuvânt purcede din tatăl și veșnic Se arată 
oamenilor duhul cel Sfânt de viață făcătorul, Cel care 
este puterea Celui de Sus – „Cu puterea Celui Preaînalt 
te va umbri.” (Luca 1, 35) de aici putem pricepe și cuvin‑
tele Mântuitorului: „nimeni nu cunoaște pe fiul, decât 
numai tatăl, nici pe tatăl nu‑l cunoaște nimeni, decât 
numai fiul și cel căruia va voi fiul să‑i descopere.” (Matei 
11, 27) ai văzut? numai fiul Îl arată lumii pe tatăl, după 
cum și cuvântul nostru vădește ceea ce mintea păstrează 
tainic în suflet. Iată ce unitate strânsă se află între tatăl 
și fiul! Și fiecare Persoană a Sfintei treimi are de‑sine‑stă‑
pânirea și – ca să spunem așa – propria Sa lucrare. Pentru 
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Cuvântul lui dumnezeu este totuna cu dumnezeu 
În suși. drept aceea, nu șovăi a crede în tot cuvân‑

tul lui dumnezeu, căci cuvântul Său este totodată și fap‑
tă. Și cuvântul tău trebuie să fie numaidecât faptă. dacă 
ți‑ai dat cuvântul, îl vei împlini negreșit. Pentru aceasta, și 
atunci când ne rugăm, cuvintele pe care le rostim trebu‑
ie să fie faptă și adevăr, iar nu minciună, fățărnicie și lin‑
gușire. acum și pururea și viața întreagă.

Când Îl veți auzi pe dumnezeu grăind, să socotiți cu‑
vântul Său drept faptă – fie deja împlinită, fie una ca‑

re se înfăptuiește în acea clipă, fie pe cale de a fi împlinită.

Cuvântul trebuie cinstit și din pricină că domnul, Cel 
unul și nedespărțit în treime, Care pretutindenea 

Se află și pe toate le săvârșește, Se poate sălășlui și într‑un 
singur cuvânt. Pentru aceasta se și spune: „Să nu iei nume‑
le domnului dumnezeului tău în deșert” (Ieșirea 20, 7), 
căci într‑un singur nume stă Însuși domnul, ființa cea 
nealcătuită și simplă, Cel unul slăvit în veci.

În fiece cuvânt Se află dumnezeu‑Cuvântul, Cel ce este 
ființă simplă. Cu câtă luare‑aminte trebuie să rostim 

cuvintele, cu câtă smerenie și băgare de seamă, așa încât 
să nu‑l mâniem pe dumnezeu‑Cuvântul, dimpreună cu 
tatăl și cu duhul Sfânt.

Cuvântului lui dumnezeu trebuie să‑i dăruiești ace‑
eași luare‑aminte și cinste ce se cuvin unui om viu. 

fii întru totul încredințat că cuvântul lui dumnezeu este 
viu și lucrător, asemenea unei ființe vii, a unui înger, și în‑
zestrat fiind cu o subțirime duhovnicească, „pătrunde pâ‑
nă la despărțitura sufletului și duhului, dintre încheieturi 

peștii, păsările, târâtoarele și fiarele, iar în cele din urmă 
omul. Și toate acestea – afară de om – au fost zidite din 
aceeași materie fără formă sau, mai bine zis, din cele patru 
stihii neînsuflețite, fără formă și lipsite de viață. Cum să 
nu se minuneze mintea de toate acestea! „Cât s‑au mărit 
lucrurile tale, doamne, toate cu înțelepciune le‑ai făcut.” 
(Psalmul 103, 25) Chiar și acum Stăpânul plăsmuiește 
din materie tot ceea ce voiește. el zice și se face – preface 
pâinea și vinul în trupul și Sângele euharistiei.

Cuvântul lui dumnezeu este ziditorul și dumneze‑
ul nostru, și orice rostire a Sa este adevăr și faptă. 

nici cuvântul nostru n‑ar trebui să fie altfel, căci suntem 
zidiți după chipul lui dumnezeu. așadar, și cuvântul tu‑
turor făpturilor celor cuvântătoare trebuie să fie adevăr 
și faptă, precum cuvântul cel binevestitor al arhanghe‑
lului către zaharia și către fecioara Maria. Cuvântul în‑
gerilor și al sfinților a fost întotdeauna așa. Însă după ce a 
căzut de la dumnezeu, diavolului nu i‑au mai rămas spre 
întrebuințare decât umbrele cuvintelor și ale cugetelor, ele 
fiind lipsite de adevăr, nezugrăvind miezul lucrurilor, fi‑
ind doar minciună și rod al închipuirii. Și întrucât fiece 
cuvânt al lui dumnezeu‑Cuvântul înseamnă viață, cuvin‑
tele diavolului nu sunt decât minciună și moarte – aseme‑
nea tatălui lor. Minciuna este ea însăși moarte, căci ceea 
ce a căzut din viață în moarte pricinuiește în chip firesc 
moartea sufletului.

domnul a rostit cuvânt de făgăduință, și cuvântul 
lui se va împlini. Va grăi el oare și nu se va împlini? 

domnul rânduiește legile naturii, statornicia și nestrămu‑
tarea lor, ca pe o dovadă a adevărului făgăduințelor Sale.
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ne șovăielnic în puterea cuvântului, în puterea lui cea zi‑
ditoare. la dumnezeu, cuvântul este nedespărțit de fap‑
tă. nici un cuvânt nu se va întoarce de la el fără a se fi 
înfăptuit. „Că la dumnezeu nici un cuvânt nu este cu 
neputință.” (Luca 1, 37) așa trebuie să fim și noi, căci 
suntem chipuri ale Cuvântului, iar Cuvântul s‑a unit în 
chip vădit cu noi, prin întrupare, cea care ne‑a îndumne‑
zeit, făcându‑ne părtași firii celei dumnezeiești.

Cuvântul lui dumnezeu este faptă, viață și ființă. 
exis tența din Cel ce este, viață din Viață, adevăr din 

adevăr. de la diavolul, cel ce a căzut din trufașă închi‑
puire, voind să‑și însușească ceea ce este cu neputință de 
însușit, care s‑a lepădat de viață și de adevăr, vine visarea 
cea deșartă și minciuna, iar din moarte – moartea.

fiece cuvânt al Stăpânului este viață duhovnicească 
sau materială, căci domnul este Cel ce este și zidito‑

rul. Stăpânul, domnul dumnezeu, este atotputernic, fi‑
ind duh nemărginit, putere fără de hotar și înțelepciune 
desăvârșită. Și fiece gând al Său este sau se poate face de 
îndată, după a Sa voie, faptă ori poate prinde viață.

Și singuri vă puteți da seama că omul nu moare nici‑
când cu cuvântul, ci rămâne nemuritor prin cuvânt și 

vorbește și după moarte. eu voi muri, dar voi vorbi și du‑
pă moartea mea. Câte cuvinte nemuritoare viază printre 
oameni, pe care le‑au lăsat în urma lor cei morți, plecați de 
multă vreme dintre noi, cuvinte care continuă să dăinuie 
uneori pe buzele unui întreg popor! Câtă viață cuprinde 
întru sine cuvântul, fie acesta și omenesc! Cu atât mai vâr‑
tos cuvântul lui dumnezeu: el va dăinui din veac în veac 
și va rămâne pururea viu și lucrător.

și măduvă, și destoinic este să judece simțirile și cugetările 
inimii” (Evrei 4, 12). Cuvântul lui dumnezeu este dum‑
nezeu Însuși. drept aceea, atunci când grăiești, să crezi că 
ai de‑a face cu oameni vii, iar nu cu făpturi moarte, cu 
făpturi lucrătoare, iar nu neputincioase și neînsuflețite. 
trebuie să știi că se cade a rosti fiece cuvânt cu credință și 
cu nădejde. Cuvintele sunt mărgăritare vii: „nu aruncați 
mărgăritarele voastre înaintea porcilor.” (Matei 7, 6)

Ce legătură se află între cuvânt și faptă? Cuvântul lui 
dumnezeu a chemat dintru neființă la ființă lumea 

cea văzută și cea nevăzută. Cuvântul în gura lui dumne‑
zeu‑Cuvântul este faptă. drept aceea, cuvântul și fapta 
trebuie să fie nedespărțite, așa cum nici sufletul și trupul 
nu pot fi despărțite în ființa lor. Cel ce păzește și urmează 
cuvântul lui dumnezeu cu credință și statornicie – pen‑
tru care cuvântul înseamnă și faptă –, acela săvârșește și 
acum lucruri slăvite și preaminunate, căci cu toții ascultă 
de cuvântul său: demonii se supun, bolile se tămăduiesc, 
iar cinstea oamenilor se întărește.

Cuvântul este chip al adevărului – este adevărul în‑
suși, viață și faptă. Cuvântul merge înaintea oricărei 

ființe, oricărui lucru, ca Pricină a vieții acestora, a celor 
trecute, a celor de față și a celor ce vor să fie. „eu sunt al‑
fa și omega – zice domnul dumnezeu –, Cel ce este, Cel 
ce era și Cel ce vine, atotțiitorul.” (Apocalipsa 1, 8) așa 
glăsuiește Cuvântul cel făcător a toate al tatălui. Întru 
el – Cuvântul – se află pricina tuturor făpturilor celor ce 
sunt, celor ce au fost și celor ce au să fie.

nu uita că fiece cuvânt cuprinde întru sine o faptă ca‑
re are puterea de a se împlini. trebuie să crezi însă 


