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TÂLCUIRE LA PSALMUL 8
La sfâr[it, pentru zdrobitoarele de vin.
Alt\ versiune: „Cântare de biruin]\ pentru zdrobitoarele de vin”. Alta: „mai marelui cânt\re]ilor pentru ghitith”. Iar textul evreiesc „Lamanasse al agetthith”.
Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele T\u `n tot p\mântul. Cât
de mare este numele T\u!
1. ~n psalmul precedent, David spunea „L\uda-voi pe Domnul dup\ dreptatea Lui [i voi cânta numele Domnului
Celui Prea`nalt”. Iar aici `[i `mpline[te
f\g\duin]a, aducându-I cântare. {i `n acel
psalm se roag\ ca [i când cele spuse ar fi
de la o singur\ persoan\: „Doamne Dumnezeul meu, zice, `ntru Tine am n\d\jduit,
mântuie[te-m\”. Aici, de la mai multe:
Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat
este numele T\u `n tot p\mântul!
Dar p\stra]i lini[tea [i asculta]i cu aten]ie! C\ci dac\ a]i fi la teatru, unde cânt\
coruri satanice, s-ar face mult\ lini[te, `ncât
5

s\ se poat\ auzi cântecele lor atât de d\un\toare. {i totu[i aceste coruri nu sunt
compuse decât de histrioni [i mimi. Drept
dirijor au un cânt\re] la lir\ necucernic,
iar cântecul, satanic [i pierz\tor, este cântat spurcatului [i vicleanului diavol. Dar
aici, `n\untrul unui cor format din sfin]i
b\rba]i, dirijorul corului este profetul. Iar
cântecul nu vine din energia satanic\, ci
din harul duhovnicesc, iar cel cântat nu
este diavolul, ci Dumnezeu. Cum atunci
nu trebuie s\ p\str\m deplin\ lini[te [i
s\ ascult\m cu fric\? Ne facem cânt\re]i `mpreun\ cu puterile cele de sus. C\ci
[i corurile cele de sus, [i Heruvimii, [i
Serafimii au aceast\ lucrare de a-L cânta
f\r\ `ncetare pe Dumnezeu. Unele dintre aceste coruri s-au ar\tat pe p\mânt
cântând `mpreun\ cu p\storii care `[i
p\zeau turmele. S\ ascult\m a[adar [i
aceast\ cântare.
Cei care cânt\ un `mp\rat de pe p\mânt vorbesc despre puterea lui, despre biruin]ele lui, despre triumfurile
lui [i amintesc popoarele pe care le-a subjugat, numindu-l biruitor [i cuceritor al
barbarilor [i câte altele asemenea. O astfel de cântare aduce [i fericitul acesta. C\ci
istorise[te biruin]a [i triumful [i `ncheierea
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slujesc pe El s-au f\cut pricin\ ca El s\ fie
def\imat, cum era minunat? C\ prin fire
este minunat este limpede. Dar la oameni,
la cei mai mul]i dintre ei, nu era minunat,
ci chiar dispre]uit. Dar acum nu este a[a.
Ci când Fiul lui Dumnezeu Cel Unul n\scut S-a ar\tat `n lume, pretutindeni numele Lui a devenit minunat, `n persoana
lui Hristos. „De la r\s\ritul soarelui pân\
la apus numele Meu este sl\vit `ntre neamuri [i `n orice parte se aduc jertfe de
t\mâie pentru numele Meu [i prinoase
curate.”3 Dar voi `l pâng\ri]i. Un alt profet zice `nc\: „P\mântul s-a umplut de
cuno[tin]a lui Dumnezeu”4. {i un altul:
„La Tine vor veni popoarele de la marginile p\mântului; p\rin]ii no[tri au mo[tenit idoli mincino[i”5.
2. Vezi c\ despre Fiul sunt toate cele
spuse? C\ci numele Lui s-a f\cut minunat `n tot p\mântul. C\ s-a `n\l]at mare cuviin]a Ta mai presus de ceruri. Alt\ versiune:
„C\ ai pus lauda Ta mai presus de ceruri”.
Fiindc\ profetul a pomenit de p\mânt,
adaug\ [i cuvântul despre cer, dup\ cum
Maleahi 1:11, `n Septuaginta.
Is. 11:9.
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