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Not\ asupra edi]iei

Despre personalitatea Sfântului Teofilact al Bulgariei
(1055–1107), viața, scrierile, circulația lor, traducerile în
limba română sau în alte limbi, în manuscris și tipărite, există
în limba română un studiu extins, publicat în volumul Tâlcuirea
Sfintei Evanghelii de la Matei (Editura Sophia, București, 2002).
Acest studiu inaugurează cumva, sau poate fi socotit toto-
dată și o introducere la toate celelalte tâlcuiri ale Sfântului
care au apărut după aceea, implicit al celei de față, drept
pentru care în prezentul volum nu vom zăbovi decât asupra
tâlcuirii la Epistolele Sobornicești.     

Tâlcuirile Sfântului Teofilact al Bulgariei la Sfânta Scriptură
au fost foarte căutate și citite în spațiul ortodox din veacul
al XI-lea, încă din momentul în care au fost scrise, iar din veacul
al XVIII-lea și în spațiul ortodox românesc. Cu toate acestea,
până astăzi, socotim că scrierile Sfântului nu se bucură de
primirea ce li se cuvine, atât în teologia academică, cât și în
spiritualitatea ortodoxă în general, aceasta cu atât mai mult
cu cât Sfânta Scriptură este tot mai puțin citită și tot mai
puțin interpretată la adevărata ei vrednicie, omul modern,
creștin sau nu, socotindu-se adesea autosuficient în cunoș-
tințele sale.

Publicarea tâlcuirilor la Epistolele Sobornicești se consti-
tuie acum oarecum ca o plinire a celorlalte tâlcuiri ale Sfântului
care au apărut până acum în limba română după 1990: tâlcu-
irile la cele Patru Evanghelii, Faptele Apostolilor, 1 și 2 Co-
rinteni, Romani, Galateni, Filipeni, Efeseni, Coloseni, rămânând
de publicat cele la Tesaloniceni, Tit și 1 și 2 Timotei. De men-
ționat aici că, cu excepția tâlcuirilor la cele Patru Evanghelii,
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Pricina Epistolei Soborniceşti a lui Iacov

Însuşi Iacov, scriind epistola aceasta celor risipiţi din cele
douăsprezece seminţii care au crezut în Domnul nostru Iisus
Hristos, o scrie ca pe una învăţătorească, învăţându-i despre
deosebirea ispitelor, care sunt de la Însuşi Dumnezeu, şi care
de la inima oamenilor; şi că se cade ca nu singur cuvântul,
ci şi fapta să arate credinţa, şi cum că nu auzitorii Legii, ci
făcătorii Legii se îndreptează. Iar pentru cei bogaţi porun-
ceşte să nu fie cinstiţi în biserici mai mult decât cei săraci1,
ci mai vârtos să fie şi certaţi şi înfruntaţi pentru mândria lor;
iar spre sfârşit îi mângâie pe cei nedreptăţiţi, îndemnându-i
să rabde îndelung până la venirea Judecătorului. Şi învă-
ţându-i pentru răbdare şi arătându-le de la  Iov pe folosul
răbdării, porunceşte să se cheme preoţii Bisericii la cei bol-
navi, şi să se sârguiască a întoarce către adevăr pe cei rătă-
ciţi şi înşelaţi, căci cel ce va face aceasta, va lua drept plată
de la Domnul iertarea păcatelor. Aşa sfârşeşte şi epistola. 

Ar\tare a capetelor Sobornice[tii Epistole 
a lui Iacov

1. Despre răbdare şi despre credinţa cea nefăţarnică, şi
despre smerita-cugetare către cei de aproape; încă şi despre
orbirea cea dintru noi, şi despre patimile cele dintr-însa, că
adică nu de la Dumnezeu este pricina; că orice bine este

1  Să nu li se acorde privilegii mai mari, sau să fie socotiţi mai impor-
tanţi decât săracii în vârtutea bogăţiei lor.
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întru noi, de la Dânsul este. Despre blândeţe şi curăţie, şi de-
spre buna-lucrare, cea care împărtăşeşte fericirea, şi despre
cunoaşterea măsurată a cuvântului. Despre dragostea cea
nefăţarnică către fiecare după Lege. Că nu doar din credinţă,
ci şi din fapte, şi nu din fiecare deosebi, ci dintr-amândouă
împreună se îndreptează omul. Că limba cea îndrăzneaţă şi
fără de rânduială omoară pe cel ce o are, pe care se cuvine
a o ţine şi a o stăpâni numai spre lauda şi slava lui Dumnezeu.

2. Pentru împreună-petrecerea cea bună şi fără sfadă a
unora cu alţii, care sfadă se naşte din iubirea de slavă cea
prin înţelepciunea omenească.

3. Despre Dumnezeiasca înţelepciune.
4. Şi cum că din lenevire şi din iubirea de dulceţi se face

pricirea, nestatornicia şi împotrivirea cea către Dumnezeu.
5. Despre pocăinţa spre mântuire.
6. Despre a nu judeca pe aproapele.
7. Că nu de la om, ci de la Dumnezeu paşii omului se

îndreptează.
8. Despre lăcomia bogaţilor şi despre desfătarea lor cea din

lumea aceasta, şi despre dreapta-judecată a lui Dumnezeu.
9. Despre îndelunga-răbdare şi răbdarea pătimirilor, şi

despre adevăr.
10. Sfaturi care deosebi fiecăruia i se cuvine după credinţă.

Şi cum că se cuvine a sluji mântuirii aproapelui.
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Tâlcuire la Epistola soborniceasc\
 a Sfântului Apostol Iacov

Capitolul 1

1. Iacov, robul lui Dumnezeu şi al Domnului Iisus Hristos,
celor douăsprezece seminţii care sunt întru risipire, să se bucure!

„Al lui Dumnezeu”, adică „al Tatălui”, şi „al Domnului”,
adică „al lui Iisus Hristos”; drept aceea dacă este rob deo-
potrivă al Tatălui şi al Fiului, apoi de aceeaşi cinste cu Tatăl
este şi Fiul, şi după cinste şi după fiinţă. Iar mai presus de toată
vrednicia lumească, Apostolii Domnului se împodobesc cu
numirea de robi ai lui Hristos.

2. Toată bucuria să socotiţi, fraţii mei, când în multe fe-
luri de ispite cădeţi,

Ispita şi întristarea cea după Dumnezeu le ştie ca lăudate
şi vrednice de bucurie, căci acestea sunt legătură neruptă
şi creştere a dragostei şi a umilinţei2. De unde s-a zis şi aceea:
„Fiule, dacă te apropii să slujeşti Domnului, găteşte-ţi sufletul
tău spre ispite” (Sirah 2, 1). Şi Hristos: „În lume necazuri
veţi avea, dar îndrăzniţi” (Ioan 16, 33), că nu este cu putinţă
să se învrednicească cineva fără de iscusinţă nici de cununi lu-
meşti, nici de la Dumnezeu. Şi smerindu-se pe sineşi, „fraţi”
pe dânşii îi numeşte, şi nu „fii”. Iar celor sârguitori „ispitele”

2  Sau „străpungerii”.




