
Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos
Sfântul Evanghelist Marcu numește lucrarea pregătitoare 

a Sfântului Ioan Botezătorul „Începutul Evangheliei.”
La începuturile Bisericii, termenul grecesc de „evanghe-

lie” însemna „veste bună”, un termen folosit pentru a vesti 
despre Hristos și mântuirea adusă de El. Abia în secolul 
al II-lea, cele 4 scrieri ale lui Matei, Marcu, Luca și Ioan au 
căpătat denumirea de „evanghelii.” Deși sunt patru, nu se 
infirmă adevărul unicității Evangheliei lui Hristos. 

Toți oamenii sfinți au dat mărturie despre Hristos, 
au făcut-o cu mult timp înainte de Întruparea Sa; sfinții 
profeți ai Vechiului Testament, inspirați de Duhul Sfânt, 
au prevestit multe adevăruri despre persoana și lucrarea 
Mântuitorului așteptat. Prin profețiile lor mesianice, ei au 
anticipat Evanghelia lui Hristos. De pildă, profetul Isaia, 
care a trăit cu mult timp înainte de „plinirea vremii” (Gal. 
4, 4), a fost numit „evanghelistul Vechiului Testament.” 
Dacă toți profeții au vestit că Mesia va veni, Sfântul Ioan 

Botezătorul vestește că Mesia a venit. Ultimul și cel mai 
mare între profeții precreștini a fost Înaintemergătorul 
Domnului. Dacă toți profeții și drepții Vechiului Testament 
„au murit întru credință, fără să apuce făgăduințele, ci 
văzându-le de departe și iubindu-le cu dor” (Evrei 11, 13), 
Sfântul Ioan Botezătorul vede de aproape făgăduința îm-
plinită prin venirea lui Iisus Hristos. Misiunea sa de trimis 
al lui Dumnezeu este tocmai aceasta: de a pregăti calea 
Domnului Iisus și de a vesti venirea Sa. Ioan este cel care 
Îl arată lumii: „Iată Fiul lui Dumnezeu” (Ioan 1, 29-36). De 
aceea, Sfântul Evanghelist Marcu numește activitatea 
Botezătorului „începutul Evangheliei lui Iisus Hristos.”

Măreață și unică în istoria lumii este misiunea Sfântului 
Ioan Botezătorul, ea are un loc aparte în planul de mântuire 
pe care Dumnezeu îl are cu lumea. Luminați de Duhul Sfânt, 
profeți din Vechiul Testament vorbesc de Înaintemergătorul 
Domnului: Sfântul Proroc Maleahi la cap. III, 1 îl numește 
„îngerul trimis înaintea feței Domnului”, iar Isaia 40, 3 „gla-
sul celui ce strigă în pustie”, care îndeamnă la pregătirea 
căii Domnului (Mc. 1, 2-3). Ioan a văzut și a participat doar 
la începutul Evangheliei, dar plin de Duhul Sfânt anunță 
„plinirea” Evangheliei: faptul că Mântuitorul „va boteza cu 
Duhul Sfânt” (Mc. 1, 8). Întemeierea Bisericii de mai târziu 
și darurile Sfântului Duh revărsate în Biserică sunt lucrări de 
mântuire săvârșite de Domnul Hristos. Ioan Botezătorul n-a 
mai primit acest dar, căci Duhul S-a revărsat în lume după 
preamărirea Domnului prin Cruce și Înviere. Având misiune 
unică de profet, unic este arătat de Mântuitorul Hristos: „Nu 
s-a ridicat între cei născuți din femei unul mai mare decât 
Ioan Botezătorul” (Mt. 11, 11).

Noi astăzi avem un dar și o misiune mai mare decât 
cea a lui Ioan Botezătorul, căci Ioan a fost săvârșitor al 
botezului cu apă, deci n-a avut parte de Botez cu Duhul 
Sfânt, iar noi suntem „unși” cu Duhul Sfânt. Ioan a ajuns 
„începutul Evangheliei”, noi participăm la „desăvârșirea” 
Evangheliei, la „plinirea” ei, căci suntem chemați la co-
muniune cu Hristos, prin Duhul Sfânt.

Cu frică și cu cutremur se pregătește Ioan Botezătorul 
pentru misiunea sa, Ioan a știut că nu poate să-L vesteas-
că pe Cel care Și-a dat viața pe Cruce pentru noi, dacă 
el însuși nu-și „răstignește trupul cu patimile și cu poftele 
sale” (Gal. 5, 24). Prin toată viața sa, Botezătorul Domnului 
este înaltul model pentru asceții din toate timpurile. Cei ce 
veneau în pustiul Iordanului vedeau „răstignirea trupului” 
lui Ioan: viață și îmbrăcăminte de ascet, neatingându-se 
de băuturi amețitoare, hrană simplă și săracă. Numai așa 
te poți apropia de Dumnezeu, dacă însăși viața ta devine 
o jertfă, o răstignire a trupului și o înălțare a sufletului. La 
botezul cu apă al lui Ioan, el cerea tuturor pocăință, tot ca 
o pregătire de a-L primi pe Hristos. 

(continuare în pagina 2)
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„Eu sunt Calea, Adevărul 
și  Viața. Nimeni nu vine 

la Tatăl decât prin Mine”.
(Ioan 14, 6)
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)
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Studiu biblic lunar
Sfânta Evanghelie după Luca
CAPITOLUL XV

Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos
(urmare din pagina 1)
Hristos Însuși îl alege pe Ioan ca Botezător al Său, 

pentru că era model de pocăință, nu din oameni învățați 
sau bogați, ci pe cel mai sărac dintre oameni, care de mic 
a trăit în munți cu îngerii și cu fiarele sălbatice. Dar toată 
nevoința trupului nu poate mântui fără osteneala și râvna 
duhului, adică fără rugăciune, smerenie și iubire. Cele 
două unindu-se fac din păcătoși sfinți și din oameni, îngeri 
în trup. După har, Ioan era proroc, iar după misiune, era 
cel dintâi văzător al Preasfintei Treimi, când a botezat pe 
Domnul la Iordan. După sfințenia vieții era înger în trup, 
părinte al asceților și cel mai mare pustnic de pe pământ. 
Fecioara Maria, Născătoarea de Dumnezeu, pentru a se 
învrednici să-L nască pe Hristos, a petrecut 12 ani în post 
și rugăciune, Ioan Botezătorul pentru a se învrednici să-L 
boteze pe Fiul lui Dumnezeu a trebuit să se nevoiască în 
pustie 30 de ani. A mâncat lăcuste și miere sălbatică și a 

scos din inimă rugăciuni de foc, și-a uscat trupul neprihănit 
cu post și a devenit vas al Duhului Sfânt.

Este pentru noi nu numai ascet, proroc, Înaintemer-
gător și Botezător al Domnului, dar și învățător și das-
căl prin cuvânt și faptă. Sfaturile și învățăturile sale ne 
povățuiesc pe toți pe calea pocăinței și a vieții veșnice, 
spre Hristos.

Cuvântul Evangheliei de astăzi are ca scop pregătirea 
noastră pentru întâmpinarea marelui praznic al Botezului 
Domnului. Este cea dintâi duminică a Anului Nou și de 
aceea ni se vorbește despre desăvârșirea creștină în 
Hristos, care este scopul fiecărui om pe pământ. Înce-
putul desăvârșirii este curățirea de patimi care se face 
prin pocăință, spovedanie, rugăciune și post. Cununa 
desăvârșirii este dragostea de Dumnezeu și de oameni. 

„Desăvârșirea noastră este în ceruri” (I Cor. 13, 10), 
spune Sfântul Apostol Pavel.

Sfântul Maxim Mărturisitorul spune: „Toate virtuțile ajută 
minții să urce la dragostea de Dumnezeu, dar mai mult decât 
toate ajută rugăciunea curată, căci prin aceasta zburând 
către Bunul Dumnezeu iese afară din toate cele ce sunt”, iar 
Sfântul Isaac Sirul spune: „Dragostea este din rugăciune” și 
continuă că am ajuns la desăvârșire atunci când din dragoste 
de 10 ori pe zi de vom fi arși nu ne vom sătura de aproapele. 
Să ne silim așadar să urmăm lui Hristos și sfinților Săi. Să 
punem început bun de An Nou în viața noastră, de pocăință, 
de împăcare, de iertare, de înnoire a vieții, prin rugăciune și 
mai ales prin iubire, cea mai scurtă cale de desăvârșire și 
de dobândire a fericirii veșnice.

Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica dinaintea Botezului Domnului, 

Ev. Marcu 1, 1-8, 3 ianuarie)

1. Și se apropiau de El toți vameșii și păcătoșii, ca 
să-L asculte. 

2. Și fariseii și cărturarii cârteau, zicând: Acesta 
primește la Sine pe păcătoși și mănâncă cu ei. 

3. Și a zis către ei pilda aceasta, spunând: 
4. Care om dintre voi, având o sută de oi și pierzând 

din ele una, nu lasă pe cele nouăzeci și nouă în pustie și 
se duce după cea pierdută, până ce o găsește? 

5. Și găsind-o, o pune pe umerii săi, bucurându-se; 
6. Și sosind acasă, cheamă prietenii și vecinii, zicându-

le: Bucurați-vă cu mine, că am găsit oaia cea pierdută. 
7. Zic vouă: Că așa și în cer va fi mai multă bucurie 

pentru un păcătos care se pocăiește, decât pentru nouă-
zeci și nouă de drepți, care n-au nevoie de pocăință. 

8. Sau care femeie, având zece drahme, dacă pierde o 
drahmă, nu aprinde lumina și nu mătură casa și nu caută 
cu grijă până ce o găsește? 

9. Și găsind-o, cheamă prietenele și vecinele sale, 
spunându-le: Bucurați-vă cu mine, căci am găsit drahma 
pe care o pierdusem. 

10. Zic vouă, așa se face bucurie îngerilor lui Dumne-
zeu pentru un păcătos care se pocăiește. 

11. Și a zis: Un om avea doi fii. 
12. Și a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său: Tată, 

dă-mi partea ce mi se cuvine din avere. Și el le-a împărțit 
averea. 

13. Și nu după multe zile, adunând toate, fiul cel mai 
tânăr s-a dus într-o țară depărtată și acolo și-a risipit 
averea, trăind în desfrânări. 

14. Și după ce a cheltuit totul, s-a făcut foamete mare 
în țara aceea, și el a început să ducă lipsă. 

15. Și ducându-se, s-a alipit el de unul din locuitorii 
acelei țări, și acesta l-a trimis la țarinile sale să păzească 
porcii. 

16. Și dorea să-și sature pântecele din roșcovele pe 
care le mâncau porcii, însă nimeni nu-i dădea. 
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După ce Mântuitorul a primit botezul în Iordan de la 
Ioan, prin care de fapt a fost arătat lumii și confirmat de 
Dumnezeu Tatăl: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit întru Care 
am binevoit” și Uns de Duhul Sfânt, Care S-a pogorât în 
chip văzut, de porumbel, semnul împăcării cu Dumnezeu, 
prin venirea Sa și anunțat de Sfântul Proroc Ioan Boteză-
torul ca: „Iată Mielul lui Dumnezeu Cel care ridică păcatul 
lumii”, necunoscut lui până atunci, dar acum confirmat 
prin pogorârea Duhului ca Fiul lui Dumnezeu, deci după 
aceasta, începe activitatea publică a Mântuitorului Hris-
tos. „Ca Dumnezeu-Om fără de păcat, El, negreșit, nu a 
avut nici o nevoie să primească acest simbol al pocăinței. 
Dar ca Miel al lui Dumnezeu, luând asupra Sa păcatele 
lumii, El trebuia înaintea feții tuturor oamenilor să-Și arate 
această destinație a Sa și, primind botezul din mâinile lui 
Ioan, prin însăși aceasta a voit să arate, că El în adevăr 
a luat asupra Sa păcatele a toată omenirea, și botezul 
de la Ioan era pentru Dânsul simbolul, că El a venit să-i 
curățească prin viața Sa, prin învățătura Sa și prin moartea 
Sa.” (Prof. A. P. Lopuhin, Istoria Biblică, Noul Testament, 
Tom V, trad. Nicodim, patriarhul României, Ed. Tipografia 
Cărților Bisericești, Buc., 1946, p. 202). 

Sfântul Evanghelist Matei prezintă începutul activității 
Domnului în locul unde s-ar fi așteptat cel mai puțin 
cei care îi disprețuiau pe locuitorii acestei regiuni cu 
populație amestecată, numită Galileia neamurilor, adică 
la cei care aveau mai multă nevoie de lumină, care până 
atunci stăteau în întuneric, în latura și-n umbra morții, 
cum îi numește prorocul. Dacă Însuși Dumnezeu Tatăl, 
prin glasul Său, a mărturisit lui Israel, că mult așteptatul 
Mesia a venit în persoana lui Iisus Hristos, Fiul Său în-
trupat, atunci și Mântuitorul Hristos care face toate câte 
face Tatăl, Își mărturisește că s-a împlinit vremea ca El să 
înceapă slujirea Sa. „Ca om, n-a putut să nu încerce acel 
sentiment de frică, pe care-l încearcă fiecare om înainte 
de săvârșirea vreunui pas însemnat în viață, cu deosebire 
înjugat cu vreo răspundere mare și cu mari pericole, mai 
ales când, decurge din conștiința neputinței firii omenești. 
El a luat asupra Sa marea slujire, care era posibilă pe 
pământ; slujirea, în care El avea să săvârșească opera 

de renaștere duhovnicească a omenirii celei căzute și în 
acest scop a susținut o strașnică luptă cu puterile întune-
ricului, în stăpânirea cărora se afla omenirea păcătoasă. 
Înainte de a păși la această slujire, El după omenitate 
avea nevoie de aceea, ca mai întâi să Se întărească 
cu duhul, să măsoare duhovnicește toată mărimea pro-
blemei ce-I stătea înainte și să Se pregătească pentru 
marea operă printr-o ispitire premergătoare. Și iată într-
Însul Se ivi nevoia să se separe pentru un timp, ca să 
fie singur numai cu Dumnezeu, departe de toată lumea 
cea deșartă, și în acest scop S-a și depărtat El în pustie” 
(Ibidem, pp. 213-214)

 Este vorba de ispitirea din pustie care, după tradiție, 
s-a petrecut în muntele Qarantaniei, al celor patruzeci 
de zile, care se afla în zona nelocuită și muntoasă din-
tre Ierusalim și Ierihon, unde și astăzi, nu departe de 
ruinele Ierihonului, se înalță o stâncă foarte ascuțită, 
care se lasă spre pustie printr-o prăpastie grozavă, și 
unde mulți presupun, că Ispititorul și-ar fi desfășurat 
înaintea Domnului acel magic tablou prin care a trecut 
prin fața Sa toate împărățiile și slava lumii. „Hristos 
S-a retras în această pustie, ca să se separe de toată 
omenirea păcătoasă, ce-L înconjura și să săvârșească 
acolo aceeași nevoință, care ar fi trebuit să o fi săvârșit 
cândva Adam, dar pe care el n-a săvârșit-o, atrăgând 
asupra tuturor urmașilor săi jugul păcatului, blestemului 
și morții. Dacă primul om s-ar fi aflat întru aceasta în 
cele mai bune condiții ale făpturii, care stârnind într-însul 
simțământul de recunoștință către Făcătorul, prin însăși 
aceasta, și prin aceasta i-ar fi dat o necontenită pre-
venire asupra călcării poruncii lui Dumnezeu și întărire 
în nevoința morală, atunci Hristos, ca al doilea Adam, 
arătându-Se să răscumpere omenirea păcătoasă, ar fi 
trebuit să săvârșească pentru asta o nevoință cu totul în 
alte condiții. La săvârșirea nevoinței ce-I stătea înainte, 
El a fost înconjurat nu de bunătățile raiului pământesc, 
ci de tablourile moarte ale pustiului, ca de cele mai 
luminoase și mai palpabile mărturii ale acelui blestem, 
care, după vina omului, se așterneau și asupra întregii 
naturi” (Ibidem, p. 214).

Eu sunt Lumina lumii!

17. Dar, venindu-și în sine, a zis: Câți argați ai tatălui 
meu sunt îndestulați de pâine, iar eu pier aici de foame! 

18. Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu și-i voi 
spune: Tată, am greșit la cer și înaintea ta; 

19. Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă 
ca pe unul din argații tăi. 

20. Și, sculându-se, a venit la tatăl său. Și încă departe 
fiind el, l-a văzut tatăl său și i s-a făcut milă și, alergând, 
a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat. 

21. Și i-a zis fiul: Tată, am greșit la cer și înaintea ta și 
nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. 

22. Și a zis tatăl către slugile sale: Aduceți degrabă 
haina lui cea dintâi și-l îmbrăcați și dați inel în mâna lui și 
încălțăminte în picioarele lui; 

23. Și aduceți vițelul cel îngrășat și-l înjunghiați și, 
mâncând, să ne veselim; 

24. Căci acest fiu al meu mort era și a înviat, pierdut 
era și s-a aflat. Și au început să se veselească. 

25. Iar fiul cel mare era la țarină. Și când a venit și s-a 
apropiat de casă, a auzit cântece și jocuri. 

26. Și, chemând la sine pe una dintre slugi, a întrebat 
ce înseamnă acestea. 

27. Iar ea i-a răspuns: Fratele tău a venit, și tatăl 
tău a înjunghiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a primit 
sănătos. 

28. Și el s-a mâniat și nu voia să intre; dar tatăl lui, 
ieșind, îl ruga. 

29. Însă el, răspunzând, a zis tatălui său: Iată, atâția 
ani îți slujesc și niciodată n-am călcat porunca ta. Și mie 
niciodată nu mi-ai dat un ied, ca să mă veselesc cu pri-
etenii mei. 

30. Dar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat 
averea cu desfrânatele, ai înjunghiat pentru el vițelul cel 
îngrășat. 

31. Tatăl însă i-a zis: Fiule, tu totdeauna ești cu mine 
și toate ale mele ale tale sunt. 

32. Trebuia însă să ne veselim și să ne bucurăm, căci 
fratele tău acesta mort era și a înviat, pierdut era și s-a 
aflat.

www.bibliaortodoxa.ro
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S-a născut în Roma veche
Din părinți dreptcredincioși,
Respectați în senatul roman
Și la suflet curați și frumoși. 

Tatăl, deși, de 3 ori guvernator,
Era temător de Dumnezeu;
În taină păzea credința creștină
Și cu bucurie se ruga mereu. 

Tatiana, o copilă minunată,
Crescută-ntr-un mediu creștin,
A fost bine educată
Și-a pornit pe-un drum divin. 

Cunoștea cărțile sfinte,
Învățată de-al său tată;
Își dorea ca să slujească
Domnului viața toată. 

Îi slujea ziua și noaptea:
Cu fapte bune s-a împodobit,
Petrecea în post și rugăciune
Și-n curăție deplină-a trăit. 

Că n-a voit să se mărite
Și viața a-nchinat-o lui Hristos.
A purtat grijă de suflet,
Lucrul cel mai valoros. 

Era atât de fericită,
Că și părinții ei o susțineau.
Îi împărtășeau credința
Și cu drag o binecuvântau. 

Se îngrijea de cei bolnavi,
Pe săraci îi miluia,
Ajuta pe cei necăjiți
Și Domnului Hristos Îi cânta. 

De cinstea de-a fi diaconiță,
Prin multe calități s-a învrednicit
Și-a slujit în Biserica din Roma,
Așa cum Domnu-a rânduit. 

Era atât de încântată,
Că făcea ce și-a dorit mereu.
Cu mintea și cu sufletul,
Îi slujea lui Dumnezeu. 

Împăratul Alexandru Sever (223-235)
Nu prigonea pe creștini,
Dar aveau libertate deplină, 
Dregătorii cei haini. 

Aceștia îi prigoneau,
Prin invidia celui rău
Și-i pedepseau pe toți aceia,
Care credeau în Dumnezeu. 

Descoperind că-i creștină,
Juristul Ulpian a prins-o
Pe Tatiana și să jertfească 
Zeului Apollo a trimis-o. 

Cu glas fierbinte ea s-a rugat 
Domnului Iisus Hristos;
Statuia și o parte din templu,
Printr-un cutremur, a fost jos. 

A fugit scrâșnind din dinți,
Demonul ce-n idol locuia.
Cei de față-n aer l-au văzut,
Ca o umbră ce zbura. 

Persecutorii-au poruncit,
Ca Tatiana să fie torturată:
I-au scos ochii cu cârlige,
Deși era nevinovată. 

Patru îngeri protectori
I-au sărit Sfintei în ajutor
Și loviturile s-au întors,
Asupra fiecărui chinuitor. 

Opt dintre ei s-au convertit
Și în genunchi au căzut
În fața Sfintei Tatiana
Și-n Iisus Hristos au crezut. 

Închinându-se Domnului,
Cu toții au fost torturați
Și au primit Botezul sângelui,
Când au fost executați. 

Adusă iar în fața judecătorilor,
Aceștia, cu furie s-au pornit,
Că văzând-o vindecată
Și mai mult s-au înrăit. 

Au poruncit să fie dezbrăcată
Și cu lame-ascuțite bătută,
Însă aerul s-a umplut
De-o mireasmă-așa plăcută…

Au culcat-o la pământ
Și cu forță o loveau,
Dar asupra agresorilor
Loviturile se-ntorceau.

Spuneau că-o forță nevăzută,
Cu bețe de fier îi bătea.
Deci, pe Sfânta Tatiana,
Aceeași forță-o apăra. 

Îngerii o protejau,
Lovindu-i cu putere pe toți
Și rând pe rând se-mpuținau,
Că nouă din ei au căzut morți. 

Sfânta Muceniță Tatiana Diaconița

 Dar dacă în grădina Edenului, diavolul ispitind pe omul 
nevinovat, ce abia fusese creat, l-a pierdut, tot așa se 
aștepta la o biruință și acum. Dar dacă atunci răutatea lui 
a triumfat, acum a trebuit să sufere o rușinoasă înfrângere 
totală, însă Domnul Hristos nu numai că l-a biruit El pe 
diavol, ci ne-a dat și nouă, celor ce credem în El, arma și 
puterea de a birui toate intrigile lui. Această primă ispiti-
re, prin plăcere în cele trei direcții: plăcerea trupului sau 
lăcomia, mândria, ambiția sau slava deșartă și iubirea de 
stăpânire, a biruit-o Domnul în condițiile vitrege ale pustiei, 
urmând ca ispita prin durere să o biruiască în preajma 
patimilor. Acestor două ispitiri sau încercări, prin plăcere și 
durere, este supus omul până în ultima clipă a vieții sale. 
De aceea spune Sfântul Apostol Iacov că: „Fericit este 
bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se va lua 
cununa vieții, pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce Îl 
iubesc pe El” (Iac. 1, 12). 

După ispitirea în pustie, lumina Sa dumnezeiască, lumi-
nă care este specifică ființei Sale, începe să strălucească 
în întunericul necunoștinței de Dumnezeu, al păcatului și 
al morții, care stăpânea în lume, astfel încât cei care Îl 
primesc să umble și ei în lumină și să dobândească și ei 
această lumină din lumina dumnezeiască. „Dumnezeu, 
care este cu adevărat lumină după ființă, se face cu 
adevărat lumină în cei ce umblă în El prin virtuți. Precum 

lumina prin participare, cu alte cuvinte orice sfânt ajunge 
prin iubirea de Dumnezeu, de se află în lumina cea după 
ființă, tot așa lumina cea după ființă primește iubirea de 
oameni să se afle în lumina cea după participare. Dacă 
așadar ne aflăm prin virtute și cunoștință în Dumnezeu, 
adică în lumină, și Dumnezeu aflându-Se ca lumină în 
noi, se află în lumină. Căci Dumnezeu care e lumina prin 
fire se află în noi care suntem lumină prin imitare, precum 
se află modelul în chipul care-i făcut după el” (Sf. Maxim 
Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie: 8, FR. III, trad. 
intr. și note Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Ed. Apologeticum, 
2005, p. 60). 

Să ne ajute Dumnezeu să dobândim această lumină, 
ca să nu umblăm în întunericul păcatului: „Și aceasta 
este vestirea pe care am auzit-o de la El și v-o vestim: că 
Dumnezeu este lumină și nici un întuneric nu este întru 
El. Dacă zicem că avem împărtășire cu El și umblăm în 
întuneric, mințim și nu săvârșim adevărul. Iar dacă um-
blăm întru lumină, precum El este în lumină, atunci avem 
împărtășire unul cu altul și sângele lui Iisus, Fiul Lui, ne 
curățește pe noi de orice păcat.” (I In. 1, 5-7)

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica după Botezul Domnului 

– Începutul Propovăduirii Domnului, 
Sf. Ev. Matei 4, 12-17, 10 ianuarie)
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Despre lepră

Văzând și-această minune,
Au aruncat-o-n închisoare,
Dar ea cânta cu îngerii
Și-n dimineața următoare. 

Adusă-n fața judecătorilor,
S-au minunat când au văzut,
Că-i frumoasă și strălucitoare,
Cum a fost de la început. 

Cerându-i să-aducă jertfă
Dianei, ea părea că s-a-nvoit,
Dar făcându-și „semnul crucii”
S-a și auzit un bubuit:

Un trăsnet a lovit pe loc,
Jertfele și preoții păgâni,
Cei ce se-nchinau la idoli
Și îi considerau stăpâni. 

Au legat-o apoi de-un stâlp
Și sânii feciorelnici i-au zgâriat,
Cu gheare de fier i-au strunjit
Trupul ei cel minunat. 

Și de-astă dată îngerii
Rănile i-au vindecat,
Cu nădejdea-n Dumnezeu,
Teafără iar a scăpat. 

A fost dusă-apoi la circ
Și dată unui leu flămând,
Dar el, supus, i-a lins picioarele,
Părând un motănel preablând. 

Când au vrut să-l ducă-n cușcă,
Comportamentul și-a schimbat
Și pe-un boier necredincios,
Cu cruzime l-a sfâșiat. 

N-au vrut să vadă adevărul 
Și-au aruncat-o chiar și-n foc:

Ea a ieșit nevătămată
Din al flăcărilor mijloc. 

Au crezut că-i vrăjitoare
Și i-au tuns părul minunat,
Spunând că-n păr îi stau puterile,
Dar și acum s-au înșelat. 

Închisă-n templul lui Zeus,
Au lăsat-o nemâncată.
A treia zi când au intrat,
Tatiana era nevătămată. 

Preoții păgâni aducând jertfă,
Au găsit idolul lor la pământ;
Dărâmat și împrăștiat,
Iar Sfânta pe Hristos lăudând.

Ea toate le-ndura cu putere de Sus
Și parcă nicio durere nu simțea,
Cu toate schingiuirile,
Pe Dumnezeu Îl preamărea. 

Tatiana, vestea poporului puterea
Și chemarea Domnului Hristos,
Spre credința cea adevărată
Și mântuirii sufletului de folos. 

Câtă putere și cât curaj,
La o fecioară delicată,
Cu sufletul așa curat
Și conștiința nepătată…!

Exemplu pentru toți creștinii
A fost și rămâne mereu,
Un sprijin pentru mântuirea 
Celor ce cred în Dumnezeu.

Cei ce-au văzut atâta forță,
Pe chipul ei cel minunat,
Nu s-au mai închinat la idoli,
Ci Domnului Hristos I-au urmat. 

Câte suflete s-au mântuit
Prin credința sa cea mare!
Câți demoni a umilit,
Prin dragoste și răbdare!

Învinși, torționarii ei,
Au obosit să mai scornească
Alte cumplite chinuiri,
Ce-ar fi sperat s-o biruiască. 

Și-atunci, călăii au hotărât,
Să-i taie capul său frumos
Și cei prezenți l-au urmărit,
Rostogolindu-se pe jos. 

În aceeași tristă zi (12 ian. 235)
Și pe tatăl său l-au decapitat.
Primind ei cununa muceniciei,
Domnul Hristos i-a binecuvântat. 

Capul Sfintei DiaconițeTatiana,
De la Constantinopol a fost adus
Și-n Mănăstirea Curtea de Argeș,
De evlaviosul Neagoe Basarab pus. 

Și-a ocrotit aceste locuri,
Câteva sute de ani (1517-1949),
Făcând minuni și ajutând 
Și pe bogați și pe sărmani. 

A fost mutat cinstitul cap (1949)
În Catedrala mitropolitană, 
A Craiovei, protejând de-atunci,
Întreaga regiune olteană.

Tatiana, împreună cu alți trei sfinți
Ne ocrotesc și ne vor ocroti mereu:
Sfântul Nifon, Sfinții Serghie și Vah,
Ce se roagă, pentru noi, lui Dumnezeu. 

Noi, creștinii ortodocși
Din Oltenia, cu evlavie îi cinstim
Și pentru că ne sunt mijlocitori,
Cu credință și dragoste le mulțumim!

Poezie de Dumitra Groza

Sfânta Evanghelie care ne istorisește despre vinde-
carea celor zece leproși ne pune înainte o situație neplă-
cută în care nu se poate să nu fi ajuns vreodată, aceea 
a nerecunoștinței noastre, dar pe care încercăm să ne-o 
îndreptățim în vreun fel, și a altora pe care însă nu o pu-
tem îngădui vreodată. Ea este cu atât mai de neînțeles, 
cu cât aceasta are loc în urma unei binefaceri importante. 
De aceea se întâmplă de multe ori ca cei nerecunoscători 
să ajungă între cei ce fac parte din categoria vrăjmașilor, 
deși pentru un creștin o astfel de situație este foarte gravă, 
căci îi poate pune în pericol mântuirea.

 Ca să înțelegem binefacerea pe care au primit-o de la 
Dumnezeu cei zece leproși, ar trebui să știm ce este lepra. 
Lepra a fost și este o boală incurabilă, foarte răspândită în 
acele timpuri, care devorează trupul, măcinându-l în părțile 
cartilaginoase mai întâi, care odată apărută se adâncește 
până când organul afectat se desprinde de corp. Pe lângă 
aceasta, ea este și o boală molipsitoare și singura metodă 
de a te feri de ea era izolarea celor bolnavi, care trebuiau 
să trăiască în locuri părăsite, pustii, unde nu puteau veni 
în atingere cu cineva. Leproșii alcătuiau mici colonii și 
acolo primeau hrană din grija rudelor sau din mila celor 

sensibili la soarta lor dramatică. Vasele în care primeau 
hrana erau lăsate departe unde leproșii veneau să le ia. În 
cazurile în care rămâneau fără hrană, plecau să cerșească 
pe la marginea comunităților. Vindecarea vreunui lepros 
era numai o minune dumnezeiască, ce trebuia constatată 
de către preoți.

 Vechiul Testament avea niște reguli foarte stricte în 
privința leprei, reguli pe care cartea Leviticul le descrie în 
capitolele 13 și 14, astfel trebuia ca: „Leprosul, cel ce are 
această boală, să fie cu hainele sfâșiate, cu capul des-
coperit, învelit până la buze, și să strige mereu: necurat! 
necurat! Tot timpul cât va avea pe el boala, să fie spurcat, 
că necurat este; și să trăiască singuratic și afară din tabă-
ră să fie locuința lui” (Lv. 13, 45-46). Cunoscând aceste 
lucruri, ne putem da seama de importanța binefacerii pe 
care au primit-o cei zece prin minunea pe care a făcut-o 
Mântuitorul Hristos cu ei. 

Sfânta Evanghelie ne istorisește că acest grup de zece 
leproși, aflați la marginea satului prin care trecea Domnul 
Hristos, și care cel mai sigur auziseră de minunile săvârșite 
pe El, au început să strige, cerând mila Lui. Domnul Se 
milostivește de ei și îi trimite să se arate preoților, care, 
așa cum spuneam, trebuiau să confirme vindecarea. În 
felul acesta, El vrea în primul rând ca minunea să nu se 
producă pe loc, spre a evita lauda mulțimii, a celor care Îl 
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Păhărelul cu nectar

A fost odată o fetiță care, în fiecare zi, pleca câte 
puțin de acasă, pentru a călători prin lumea poveștilor. 
Nu trebuia decât să deschidă o minunată carte cu poze, 
să citească două-trei rânduri și gata, era departe… Atât 
de departe, încât nu mai vedea și nu mai auzea nimic din 
lumea din care tocmai plecase.

Pe acel tărâm fermecat al poveștilor, mica citi-
toare hoinărea fără frică. Fiarele pădurii și vrăjitoa-
rele nu aveau nicio putere asupra ei, întrucât nu le 
stătea în putere să se lupte cu oameni adevărați, 
ci doar să asculte de aceștia. Atât de minunată era 
priveliștea oferită de fiecare poveste, încât fetița 
căuta să o țină bine în minte, printre gândurile 
sale tot mai viu colorate. Și, prin câte întâmplări 
noi trecea, din toate păstra câte un înțeles, pentru 
când va fi să aibă nevoie de el.

Într-o zi, cum alerga după un ied prin poienița unui 
basm, cu cine îi fu dat să se întâlnească? Știu ce veți 
spune: cu un lup! Dar, nu, nu-i deloc așa, dădu nas în nas 
cu un băiețel plecat și el, pentru puțină vreme, de acasă, 
pe firul aceleiași povești. 

- Bună! Ce coincidență fericită! zise băiețelul.

- Chiar așa! zâmbi fetița și culese o floare cu petale de 
aur pe care i-o oferi colegului său foarte mirat.

- Dar eu.. nu pot să-ți ofer nimic! se arătă el îndurerat, 
neștiind cum să culeagă o floare într-o poveste. Dacă ar fi 
fost pe câmp, în lumea lui cu flori adevărate, i-ar fi fost des-

tul de ușor, dar aici pe el florile nu îl ascultau…
- Dacă o să te întorci, o să-ți dai seama foarte 

curând cum stau lucrurile în lumea poveștilor.
- O să revin! promise băiatul și se întoarse iute 

acasă, deoarece avea de jucat o partidă de fotbal.
Fetița își continuă plimbarea, lăsând iedul și 

ținându-se după un iepure de câmp, care tocmai 
ajunse la ușa vizuinei sale, pe care o deschise 
larg, invitându-și micuța musafiră înăuntru.

- Mulțumesc, Domnule Iepure! grăi ea respec-
tuos. Am citit multe despre dumneavoastră.

Iepurele se aplecă, ducând o lăbuță la spate, apoi 
scoase un morcov dintr-un joben și-l întinse fetiței, căreia 
se vedea că îi era cam foame.

La despărțire, după câteva minute de împărtășit im-
presii din Țara Minunilor și rețete pe bază de legume, 
musafira își luă rămas bun.

Mica rază

OrACOLELE, PErSOAnE POSEDATE DE DIAVOLI

însoțeau, să vadă mai apoi dacă leproșii ascultă și nu în 
ultimul rând, care dintre ei este recunoscător, arătându-se 
vrednic de minunea pe care a făcut-o cu el Domnul. 

Nouă dintre ei, văzându-se vindecați, nerăbdători să li 
se confirme aceasta, s-au dus să se arate preoților, ca să 
li se permită întoarcerea în comunitățile lor. Unul dinte ei, 
care era și de alt neam decât ceilalți, s-a întors, gândindu-se 
că e mai bine ca mai întâi să mulțumească Celui care l-a 
vindecat și apoi să meargă să primească și confirmarea și 
implicit dreptul de a se întoarce la familia și casa sa. „Iar 
unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas 
mare slăvind pe Dumnezeu. Și a căzut cu fața la pământ 
la picioarele lui Iisus, mulțumindu-I. Și acela era samari-
nean. Și răspunzând, Iisus a zis: Au nu zece s-au curățit? 
Dar cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă să 
dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta, care este 
de alt neam? Și i-a zis: Scoală-te și du-te; credința ta te-a 
mântuit” (Lc. 17, 15-18). Deci 
acesta, nu numai că a dobân-
dit vindecarea trupească, ci și 
vindecarea sufletească, adică 
mântuirea.

 „Unul din cei zece s-a 
dovedit recunoscător; nouă 
dintre ei au uitat de îndată 
binele care li se făcuse, și au 
plecat fără să se gândească 
la recunoștință. Folosindu-ne 
judecata limpede, e evident 
că noi vom fi de partea celui care s-a întors și că îi vom 
dezaproba pe cei care nu s-au întors să mulțumească. Dar 
întâmplarea ne dă totuși prilejul să ne întrebăm dacă și în 
practică, în viața de toate zilele, în viața noastră, suntem 
dintre cei nouă, sau ca acela unu? 

Cred că e cazul ca fiecare din noi, în forul său interior, 
acolo unde se judecă drept, nefățarnic și nemincinos, 

dacă forul nu e pervertit, să-și pună acum această în-
trebare, și să-și facă în taină, cu luciditate, cu sinceritate 
și cu onestitate acest examen personal. Vă las să vă 
răspundeți fiecare, și odată cu Dvs. să-mi răspund și eu. 
Încercând să ne răspundem, să stăm și să recapitulăm 
împrejurări de viață în care am fost în situații asemă-
nătoare. Nu leproși, dar în mari nevoi, când ne-a ajutat 
cineva. Oare nu ni s-a întâmplat să ni se facă un bine 
pe care l-am cerut cu insistență, fie de la Dumnezeu, fie 
de la oameni? Ne-am rugat stăruitor să ni se facă acel 
bine. Și ni s-a făcut. Și ce s-a întâmplat îndată după 
aceea? Oare nu s-a întâmplat că am uitat și noi, ca și cei 
nouă, să mergem să mulțumim sau să ne arătăm cumva 
recunoștința?” (Antonie Plămădeală, Tâlcuri noi la texte 
vechi, Buc., 1996, p. 512).

 Dar față de Dumnezeu nu cumva ne arătăm nerecu-
noscători, chiar dacă cineva ar zice că nu a avut lepră, 

dar de lepra sufletească, care 
este păcatul, cine poate fi 
curat: „Dacă zicem că păcat 
nu avem, ne amăgim pe noi 
înșine și adevărul nu este 
întru noi. Dacă mărturisim 
păcatele noastre, El este cre-
dincios și drept, ca să ne ierte 
păcatele și să ne curățească 
pe noi de toată nedreptatea. 
Dacă zicem că n-am păcătuit, 
Îl facem mincinos și cuvântul 

Lui nu este întru noi” (I In. 1, 8-10). Dar pentru toate cele-
lalte daruri pe care le-am primit și le primim în fiecare clipă 
de la Dumnezeu, ne arătăm recunoscători sau nu?

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a XXIX-a după Rusalii, a celor 

10 leproși, Sf. Ev. Luca 17, 12-19, 17 ianuarie)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie

Elia David
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Sfânta Evanghelie ne pune înaintea ochilor rațiunii 
noastre, o întâmplare neobișnuită, o minune, ceva obișnuit 
pentru vremea propovăduirii Mântuitorului, dar neobișnuit 
pentru noi cei de astăzi, de aceea trebuie să-i pătrundem 
înțelesul, sesizând în felul acesta mesajul pe care vrea 
să ni-l transmită. O minune săvârșită cu un om care ajun-
sese orb, dar care anterior văzuse, de aceea el îi și cere 
Mântuitorului: „să văd iarăși”.

Această orbire este mult mai dramatică decât orbirea 
din naștere, dacă am putea spune așa. Pentru că, ne-
văzând niciodată, nu prea știi ce frumuseți, chiar dacă 
trecătoare, pierzi, dar, dacă un timp ai văzut și acum nu 
mai vezi, amintirea celor pe care le-ai văzut și acum nu 
le mai poți vedea este foarte chinuitoare. Aceasta cu atât 
mai mult cu cât în general se întâmplă să nu îți dai seama 
de darul pe care l-ai avut decât atunci când l-ai pierdut. 
Până atunci fie ai crezut că nu ai nimic, fie că ai crezut 
că nu ai mare lucru, dar pierzând un dar oarecare, oricât 
de neînsemnat, atunci începi să-l apreciezi la justa lui 
valoare. Un dar este un lucru pe care l-ai primit în mod 
gratuit, ca bunăoară vederea în cazul de față, la care nu 
ai nici o contribuție, pe care l-ai primit de la altcineva și 
cu care, obișnuindu-te, ți se pare ceva firesc, ceva care 
ți se cuvine, dar când îl pierzi, începi să-l apreciezi și să 
îți dai seama de ce ai avut. 

Sfânta Evanghelie ne spune că Mântuitorul, înconjurat 
de o mare mulțime de oameni, care voiau să-I audă cuvin-
tele, să-L vadă, să Se atingă pentru a se tămădui de vreo 
boală sau pentru a se sfinți, Se apropia de orașul Ierihon. 
„Zgomotul mulțimii care înainta pe drumul Ierihonului a 
fost auzit și de un orb care stătea la marginea drumului 
și cerea milostenie. Simțind că se petrece ceva deosebit, 
a întrebat: Cine este? Ce s-a întâmplat? Ce se petrece? 
Cineva i-a spus: Trece Iisus, profetul din Nazaret. Și 
atunci, cuprins dintr-o dată de o speranță pe care o va fi 
avut de mult în inima sa, de când va fi auzit de minunile 
săvârșite de acest prooroc, orbul a început să strige: „Ii-
suse, Fiul lui David, miluiește-mă!” Striga tare. Nevăzând, 
nu putea aprecia distanța dintre el și Iisus, ca să știe cum 
să-și moduleze vocea, și striga din ce în ce mai tare, ca 
să fie auzit. M-aș opri puțin la acest amănunt, înainte de 
a trece mai departe. Orbul striga! Evangheliștii, cum am 
mai observat și în alte împrejurări, nu fac niciodată lite-
ratură. Luca relatează întâmplarea fără înflorituri, fără a 

Despre vedere

Avea mult de colindat. Foarte mult. Timp să se întoarcă 
în lumea ei nu-și prea găsea. Și, parcă, nici chef.

- Mai bine rămân aici! se gândi.
La ce bun să mă mai întorc? Acolo nimic nu este la 

fel de frumos. Toate sunt amestecate. Binele nu se mai 
deosebește de rău, nici adevărul de minciună… Măcar 
știu că sunt în lumea poveștilor. Și că am primit, în sfârșit, 
puterea de a crede în ele, cu care pot înfăptui orice!

În acea clipă, ca din senin, se ivi Zâna Copilăriei:
- Nu, draga mea. Deși ai putea rămâne aici pentru 

totdeauna, pentru că ești cu adevărat un suflet curat și 
frumos, nu este de dorit să lași lumea ta. Dacă toți cei 
buni s-ar refugia în povești, cine ar mai schimba-o? Cine 
ar mai lupta cu răul, cu minciuna, cu urâtul și cine i-ar mai 
învinge? Dacă soarele ar străluci doar în basme, cine ar 

mai lumina zilele vieții de pe pământ? 
Du-te înapoi, mică rază, și oferă lumii tale tot ce ai 

învățat citind! Noi nu avem puterea oamenilor de a trece 
de pe un tărâm pe altul, de a pune în faptă gândurile, 
oricât de frumoase și de nobile ar fi. Aceasta, numai copiii 
ca tine o pot face. Ia tot ce îți este de folos. Cheamă-ne 
când îți va fi o greu. Întoarce-te când îți va fi dor. Dar nu 
rămâne aici. 

Viața, draga mea copilă, să fie povestea ta!
Bineînțeles că fetița ascultă spusele Zânei Copilăriei 

și se întoarse în lumea ei.
Nu după multă vreme, în pauzele de învățat, se apucă 

să scrie ceva într-un caiet, în care eu n-am putut să mă 
strecor din cauza unui lăcățel de argint. Dar simt și cred 
că acolo începea o nouă poveste…

nota emoțiile și reacția celor de față, dar observă că orbul 
striga. Dacă n-ar fi fost de față, sau dacă n-ar fi deținut 
povestirea de la unul care a fost de față, n-ar fi observat 
că striga. Ar fi scris că orbul îl ruga pe Iisus să-l vindece. 
A strigat, e însă mai plauzibil, fiindcă nu-l vedea și nu știa 
dacă e auzit. Amănuntul ar putea fi socotit, pe drept cu-
vânt, un argument intern pentru autenticitatea întâmplării, 
cu atât mai mult cu cât n-a fost deloc intenționat ca atare. 
Întâmplarea, așadar, n-a fost înventată. E adevărată. Prin 
urmare, orbul striga. Cei din jur încercau să-l tempereze, „îl 
certau să tacă”. Taci omule. Lasă-L în pace pe Învățătorul. 
E ocupat. E departe. Nici nu te aude. El striga însă din ce în 
ce mai tare: „Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă!” Iisus l-a 
auzit și va fi întrebat: Ce se întâmplă acolo? Cineva Îi va fi 
spus: E un om la marginea drumului. – Aduceți-l încoace. 
Și l-au adus în fața Lui. Deși, de fapt, nu mai era nevoie 
să-l întrebe, l-a întrebat totuși: - Ce voiești de la Mine? 

Iisus va fi pus întrebarea, fiindcă orbul putea să răspundă: 
Vreau un ban, cum cerea de la toți trecătorii, sau: Vreau 
ceva de mâncare. E posibil însă ca Iisus să-l fi întrebat 
și pentru că a vrut să afle din gura lui ce vrea. Să ceară. 
Prin aceasta se făcea evidentă și orbirea lui. El se declara 
orb. Și cerea vindecarea. Acum nu mai putea rămâne pe 
loc pentru îndoieli. Orbul n-a vrut nici bani, nici mâncare. 
A răspuns cu răspunsul vieții lui: - Doamne, să văd! Ce 
altceva aș putea cere de la Tine, decât să văd – părea 
a zice. Și atunci Iisus – precum odinioară, la începutul 
lumii, Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!” Și a fost lumină 
– i-a spus: „Vezi! Credința ta te-a mântuit” (Luca 18, 35-
43). Și a văzut. În clipa aceea ochii orbului s-au deschis. 
Ne putem imagina că din momentul acela orbul, de fapt 
fostul orb, n-a lipsit dintre cei care aveau să-L urmeze pe 
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Profunzimea pocăinței
Într-o Sfântă mănăstire dintr-un colț uitat de lume,
Își plecau smeriți genunchii în preasfânta rugăciune
Frații cei ieșiți din lume, dedicați, de bună seamă,
Un popor drept măritor și cu dânșii, o orfană.

Iar orfana domnișoară, având sufletul curat,
Generoasă-n milostenii, mulți săraci a bucurat
Și chiar Sfânta mănăstire de lipsuri împresurată,
În discreție totală era tainic ajutată.

Iar când frații, la soroace, merg în târg ori la bazar
Ca să-și vândă rucodelii pentru traiul necesar,
Ea, orfana cea cuminte, se grăbea să-i găzduiască
Și pe toți să-i ospăteze din iubire creștinească.

Dar veni și majoratul și ieșind de sub tutelă,
La chivernisit averea ea se dovedi rebelă,
Că-mpărțind fără a pune, o prăpastie se cască,
Pierzând tot, îi mai rămase numai casa părintească.

După-un timp de sărăcie, veni sluga cea vicleană
Să-i arate c-a pierdut, fiindcă a tot dat pomană
Și din crunta sărăcie o ieșire-a mai rămas,
Casa de și-ar transforma într-o casă de popas.

Dar nu una oarecare, ci o casă să ofere
La cei libertini cu bani, ospeție și plăcere.
Și de cum se duse vestea, după prostul obicei,
Casa se umplu de-ndată de ciudații mușterii.

De cum se lăsa-nserarea, către ea își făceau cale,
Viciul putred, cu desfrâul și plăcerile carnale.
Chiar și preafrumoasa doamnă, lunecând ca-ntr-o beție
Din fecioară preacurată se spurcă întru curvie.

Vestea despre-a ei cădere în spurcata convertire
A ajuns din gură-n gură pân’ la Sfânta mânăstire
Și plecat în rugăciune, tot soboru-a căutat
Drumul să îi lumineze și s-o scoată din păcat.

Au trimis apoi la dânsa pe cel mai smerit din frați
Ca să-i lumineze mintea, fiind de Domnul ajutați.
A bătut apoi bătrânul la-a ei poartă zăvorâtă
Până când vicleana slugă-n răutatea ei acrită,

I-a răspuns cu poarta-nchisă: - Ce vrei popo, nu v-a-ajuns
Că ați dus-o-n sărăcie și-a fi vrednică de plâns?
Precum vulturii la pradă vreți să n-o scăpați din gheare
Și să tot cerșiți pomană ca să-i luați și ce nu are!

- Spune-i c-am venit la dânsa, nu să-i cer ceva anume,
Ci să-i dau un dar aparte ce nu se găsește-n lume.
Slujitorul merse-ndată la stăpâna preafrumoasă
Și-o-nștiință de un călugăr cu vreo piatră prețioasă,

Ce-a găsit-o, mai probabil, în nisipul de la mare,
Căutând singurătatea în a lui peregrinare.
Stăpâna se bucură că n-a fost cumva uitată,
Pe călugărul bătrân îl pofti la ea de-ndată.

Îmbrăcându-și haine scumpe și-alese bijuterii,
Se gândea unde să pună piatra ce o va primi.
Dar bătrânul sta-nainte-i fără-a o privi în față,
Parcă se sfârșise cerul în tristețea lui de gheață.

- Înainte să-mi dai darul, aș dori să mă privești,
Sunt tot eu de-odinioară, dar în straie femeiești.
- Nu te pot privi în față că durerea mă răpune,
Că din tot ce-ai fost odată a rămas numai un nume.

Și văd iadul și văd dracii, cu a lor înșelăciune,
Cum se-ncolăcesc în juru-ți, bucurându-se de tine!
Ea, albindu-se la față, ridicându-se-n trezvie,
A îngenunchiat cu spaimă și-ngâna plângând: -Vai mie!

- Dumnezeu e milostiv dacă pocăința vine,
Darul meu e mântuirea, scoală, vino după mine!
Și-a pornit încet bătrânul. -Toate-n urma ta să lași!
Ea-l urma spre nicăierea cam la douăzeci de pași.

Iisus în tot timpul vieții lui pământești. De altfel, naratorul, 
Sfântul Evanghelist Luca, ne spune: „și L-a urmat pe Iisus, 
slăvind pe Dumnezeu.” (Antonie Plămădeală, Tâlcuri noi 
la texte vechi, Buc., 1996, pp. 533-534). 

Desigur, se pot pune multe întrebări, una dintre ele ar 
fi aceea că astăzi de ce nu mai vedem asemenea minuni? 
Un răspuns simplu este acela că nu mai există credință 
ca Dumnezeu să facă cu noi minuni. Oare s-a schimbat 
Dumnezeu, nu este El același? Nu este El veșnic? Atunci 
înseamnă că problema este la noi. Pentru minune este 
nevoie de harul lui Dumnezeu, iar din partea omului de 
credință. Să ne întoarcem la orbul din Sfânta Evanghelie: 
Când a întrebat: ce se petrece?, i s-a răspuns că trece 
Iisus din Nazaret, deci pentru unii, Mântuitorul era probabil 
un proroc ca și alții, poate cu o putere mai mare. Pentru 
orb însă era: Iisus, Fiul lui David, adică Mesia cel așteptat. 
Când mulțimile îl certau să tacă, iar el cu mult mai mult 
striga: Fiule al lui David, fie-Ți milă de mine! Când Mântui-
torul îl întreabă: Ce voiești să-ți fac? Iar el a zis: Doamne, 

să văd! Deci dintr-o dată Îl numește Doamne și crede că 
are putere să-i dea vedere. Ce arată toate acestea, nimic 
altceva decât ceea ce îi spune Domnul: Vezi! Credința ta 
te-a mântuit. Dacă noi am fi fost în locul lui, care ar fi fost 
atitudinea noastră?

A nu vedea soarele, lumina, oamenii, florile și toate 
frumusețile creației este o mare nenorocire, care îl face 
pe om să sufere toată viața, dar a nu-L vedea pe Dum-
nezeu, este o nenorocire și mai mare, care trece dincolo 
de hotarele vieții acesteia. Acest orb L-a văzut pe Dum-
nezeu dincolo de ochii aceștia trupești și această vedere 
sufletească prin credință i-a adus și vederea trupească. 
Alții, cum spune Domnul: ochi au, dar nu văd, urechi au, 
dar nu aud!

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a XXXI-a după Rusalii 

- Vindecarea orbului din Ierihon, 
Sf. Ev. Luca 18, 35-43, 24 ianuarie)

Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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Cu picioare-nsângerate, desculță, într-un târziu,
Au ieșit încet din lume adâncindu-se-n pustiu.
Hainele i-s sfâșiate de la spini și mărăcini,
Iar inima-i sfâșiată de cumplitele ei vini.

Lacrimile nesecate tulburau a ei privire,
Dar simțea bătrânu-n față și-l urma fără crâcnire.
Noaptea s-a lăsat deodată, orbecăind pas cu pas,
Când bătrânu-a hotărât să rămână în popas.

Ridică o moviliță mai departe de furnici:
- Pune-ți capul, soră dragă, fiindcă ai să dormi aici.
Zece pași se depărtă și-și făcu și lui la fel,
Pregătindu-și astfel locul unde să-nnopteze el.

Dar femeia vinovată capu-n țărnă și-l pleca
Și-n adâncă pocăință fața-n lacrimi și-o scălda.
După sfânta rugăciune bătrânelul ațipi,
Când se-aprinse întreg cerul, luminat ca-n plină zi.

Glas de îngeri și lumină din țărână-ndată-l scoală,
Pe femeie, către ceruri, o purtau cu mare fală.
Alergând spre-al ei culcuș, pentru-a o privi în față,
O găsi fără suflare, părăsită fiind de viață.

Iată-ntoarcerea în fire n-a rămas fără speranță,
Nu șiragul de păcate ce atârnă în balanță,
Implacabil ne condamnă și dispare omenirea.
Dumnezeu, întâi de toate, a înveșnicit iubirea.

Din iubire absolută Tatăl ceartă pe-ai săi fii,
Dar așteaptă să se-ntoarcă până sunt printre cei vii
Și un pas de face fiul, Tatăl Sfânt mai face o mie
Și prin har îl mântuiește și e mare bucurie.

Atunci a-nțeles bătrânul, cel fugit din astă lume,
Căutând pe Dumnezeu doar în post și rugăciune,
Nu credința cea călduță e supremul giuvaier,
Profunzimea pocăinței te ridică pân’ la Cer!

Zaheu, omul care L-a primit pe Hristos cu bucurie

„Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia.”

În ultima sa călătorie spre Ierusalim, trecând prin 
Ierihon, Domnul a cules rod minunat, sufletul lui Zaheu 
vameșul. Orice suflet nu mai este pierdut atunci când Îl 
primește pe Hristos cu bucurie. Zaheu, iudeu de neam, 
„fiu al lui Avram” (v. 9), cel ce purta frumos nume care 
înseamnă „curat”, „pur”, era „mai marele vameșilor.” (v. 
2) Își călcase în picioare frumosul nume și calitatea de 
fiu al poporului ales, iar acum voia să vadă „cine este 
Iisus.” (v. 3) Un om bogat, vameș, deci o coadă de topor 

a cotropitorilor romani, își dăduse sufletul iubirii oarbe 
de bogăție. 

Ne este binecunoscută lăcomia fiscului roman, care 
ajunsese să-i subjuge pe cei săraci și care a condus la 
o revoltă a iudeilor în anul 66 d. Hs. Nu numai taxele 
erau cele care împovărau, dar și modul în care erau 
percepute acestea. 

Pentru aceasta, între vameși se numărau mulți, care 
mânați de dorința de îmbogățire pentru sine, comiteau 
multe abuzuri. Semnau contracte pe cinci ani și se an-
gajau să verse statului o sumă anume, adunând pentru 
ei totodată averi nemăsurate. Pentru aceasta erau aspru 
criticați, mai ales de săraci, care ajungeau adeseori să 
cadă sub povara rapacității lor.

Chiar Sfântul Ioan Botezătorul are un cuvânt pentru 
lăcomia lor: „Nu cereți mai mult decât vă este rânduit.” 

(Lc. 3, 13) Urâți și disprețuiți de popor, vameșii ajunse-
seră să fie ușor asociați cu păcătoșii. Oameni îmbogățiți 
pe spinarea semenilor lor, ajungeau să trăiască singuri 
cu familiile lor, fără prieteni, ci doar cu cei din tagma 
lor. De aceea, mulțimea murmura atunci când Iisus a 
intrat în casa unui astfel de om. Deși Zaheu era om cu 
o oarecare poziție socială, atunci când Domnul a trecut 
prin Ierihon, nimeni nu s-a oferit să-i facă loc mai în față 
și pentru că „era mic de statură” (v. 3), s-a suit într-un 
dud pe calea unde urma să ajungă Iisus. Un Zaheu așa 
cum nu-l mai văzuse nimeni, omul până atunci preocu-
pat de îmbogățirea lui și a familiei sale, se arată acum 
preocupat de un dor de mântuire. 

La această schimbare a sufletului vameșului, ve-
dem un Iisus care n-a mai făcut ce face cu Zaheu: se 
autoinvită în casa lui. Minunea se petrece cu Zaheu, în 
inima lui, atunci când dorește să fie aproape de Domnul. 
Sufletul lui se umple de bucurie: Hristos vine în casa lui. 
Voia doar să-L vadă, dar nu se aștepta că Domnul îi va 
trece pragul casei. Cu ei vine mulțime multă murmurând, 
mulțime ce devine mai apoi martoră la „mântuirea casei” 
lui Zaheu. În casă, inima lui Zaheu este cuprinsă de 
credință și de căință, acum se vede Zaheu cât a fost 
de păcătos. Se îndreaptă, își ia un canon greu, să dea 
jumătate din avere la săraci, iar la cei i-a năpăstuit să 
le întoarcă împătrit. 

Sfinții Părinți spun că cel mai mare păcat al omului 
este acela de care nu te poți lăsa. Dar Zaheu s-a lăsat, 
s-a îndreptat de păcatul iubirii de avere pe care o do-
bândise prin metode necinstite. Tot ei spun că Zaheu a 
devenit ucenic al lui Hristos, n-a mai păstrat nimic din 
averea pe care o dobândise necinstit, a reparat astfel 
toate nedreptățile și toate abuzurile pe care le făcuse 
atât cât fusese vameș. 

O frumoasă legendă spune că Zaheu a fost întrebat 
odată: „Ce ai văzut în ochii lui Iisus când a intrat în casa 
ta?”, iar el a răspuns: „L-am văzut pe Zaheu așa cum 
trebuie să fie.”

„Astăzi” Iisus vrea să intre și-n casa fiecăruia dintre 
noi, să nu-L ținem la ușa sufletului, pentru că „astăzi” 
este ziua lui Dumnezeu.            (continuare în pag. 10)
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(urmare din pag. 9)
Poate că la unii dintre noi a așteptat cam mult, dar nu 

ne reproșează, ne iartă, așteaptă acel „astăzi” ca răs-
puns al nostru la nemărginita lui dragoste pentru noi.

Spunea demult psalmistul: „Astăzi de veți auzi glasul 
Lui, să nu vă învârtoșați inimile noastre.” (Ps. 94, 8) Să 
nu mai amânăm timpul pentru a ne întoarce, „astăzi” să 
devină ziua în care intrăm spre Dumnezeu prin Fiul Său, 
oaspetele sufletului nostru. 

Lui „astăzi” al lui Dumnezeu să-i răspundem cu 
„astăzi” al nostru, un astăzi al omului căit de păcate, 
îndreptat și împăcat cu toți semenii săi, dezrobit de 
păcate și liber pentru Hristos. Fericit este omul care se 

duce la întâlnirea cu Dumnezeu cu voință de mântuire 
și dobândește har mântuitor. 

Fericit este omul care se întreabă: „Cine este Iisus?” ca 
Zaheu altădată și voiește să-L vadă de aproape. De se va 
smulge de lume, de se va ridica deasupra tumultului ei, Îl 
va găsi în Biserică, gata așteptând să intre în casa sufle-
tului „astăzi”. De-L vei privi în ochi, vei vedea ce a văzut 
Zaheu, pe omul câștigat pentru Dumnezeu, căruia Hristos 
i-a mântuit casa „astăzi” și-n veci de veci. Amin.

Părintele Marius Olivian Tănasie 
(predică la Duminica a XXXII-a după Rusalii, a lui 

Zaheu, Sf. Ev. Luca 19, 1-10, 31 ianuarie)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie

Zaheu, omul care L-a primit pe Hristos cu bucurie

necopii și nepărinți, acum și la Vaslui
Acești oameni nu au copii. Îmi imaginez că niciunul 

dintre nefericiții angajați ai Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului din Vaslui, care au furat în 
toiul nopții, cu jandarmi și poliție, cei 9 copii ai familiei Mun-
teanu din Dumești, nu au propriii copii. Este de neimaginat 
cum ar putea un părinte, în toate mințile, să dispună sau 
să participe la o faptă atât de mârșavă.

Nu, nu pot crede că au copii. Căci nu pot să-mi închipui 
un părinte care ar putea crede că i-ar fi mai bine copilului 
său dacă n-ar avea păduchi decât 
dacă n-ar avea părinți. Ce om în 
toate mințile poate contribui la un 
act atât de degradant? Orice familie 
săracă trebuie ajutată să iasă din 
sărăcie, iar nu să fie destrămată. 
Dar cu adevărat, s-a petrecut în 
cazul acestor oameni profeția Sfân-
tului Antonie cel Mare, care spunea 
că „va veni vremea ca oamenii să 
înnebunească și când vor vedea 
pe cineva că nu înnebunește se 
vor scula asupra lui, zicându-i că 
el este nebun, pentru că nu este 
asemenea lor”.

Este clar că cei nebuni sunt cei 
de la Protecția Copilului din Vaslui. 
Aceștia au pierdut nu doar măsura 
creștină, dreptarul evanghelic al 
iubirii aproapelui, dar au pierdut și 
înțelegerea psihologiei copilului. 
Ce poate fi mai traumatizant pentru 
copii decât să fie rupți de la sânul familiei lor? Până și 
animalele înțeleg nevoia copiilor de a fi cu părinții lor, mai 
mult decât orice. Să pierzi această înțelegere, crezând 
că poți înlocui părinții cu „familii adoptive” mai bogate, 
înseamnă mai mult decât să fii incompetent în a lucra în 
interesul copilului, înseamnă chiar să te apropii de pier-
derea calității de om.

Acești oameni nu au nici părinți. Cum s-ar putea uita 
în ochii propriilor părinți, după asemenea fapte? Părinților 
lor, care poate că s-au culcat nemâncați pentru ca ei să 
aibă ce să mănânce, care i-au vegheat și s-au rugat la 
căpătâiul lor când erau bolnavi, ce le pot spune ei, cum 
se pot justifica? Orice părinte, care este în toate mințile, 
jertfește totul pentru copilul său, și cere un singur lucru în 

schimb: să nu fie despărțit de acesta, sânge din sângele 
lui și cuget din cugetul lui și inimă din inima lui.

Ce să înțeleagă însă acești lucrători care nu au nici 
părinți, nici copii? Știm ce înțeleg. Dacă am vrea să fim 
profunzi, am zice că înțeleg să asculte de tatăl minciunii. 
Iar dacă vrem să fim doar cotidieni, înțelegem că aceștia 
nu fac decât să se acordeze la duhul secularist al vremii. 
Acești nepărinți și necopii, angajați ai unui stat din ce în 
ce mai dezumanizat, nu au văzut în drama familiei Bod-

nariu din Norvegia (cărora li s-au 
răpit de către stat cei 5 copii) decât 
exemplul de urmat, fără milă, fără 
naționalitate, fără credință.

Știm însă care este sursa acestor 
abuzuri incredibile. De fapt, numai 
nouă, celor cu capul pe umeri, ni se 
par abuzuri. Pentru adepții filosofiei 
ce vine din „umanismul” secularizat 
apusean, aceste acțiuni sunt perfect 
normale. Pentru că această filosofie 
modernă învață – implicit dar și ex-
plicit, la vedere – că copiii nu sunt 
de fapt „ai părinților”, ci „ai statului”, 
părinții nefiind decât cei care i-au 
adus pe lume și care îi îngrijesc, 
momentan. Dacă părintele „nu 
corespunde” (și „a nu corespunde” 
poate însemna azi și a avea copilul 
păduchi sau a îngâna un cântec re-
ligios la școală), nu e problemă, se 
găsesc alții, cu bani, sau atei, numai 

buni de a prelua copiii altora. Din păcate este doar una 
dintre formele pe care le ia asaltul asupra familiei și, în 
ultimă instanță, asupra generațiilor ce vin.

Așadar, să ne rugăm și să îi și ajutăm pe cei în cauză 
să-și recupereze copiii furați de autoritățile statului. Și, mai 
mult, să facem tot ce putem să-i ajutăm pe cei din jur să 
conștientizeze că nu se pot culca pe-o ureche la gândul 
că suntem la adăpost de asemenea manifestări. De acum 
încolo, se pare, nu mai ducem o bătălie cu secularismul 
(statal sau ideologic) doar pentru sufletele copiilor noștri, 
ci și pentru viețile lor alături de noi. Se cuvine să fim buni 
păstori, unii față de alții, orice creștin față de cel de lângă 
el. Altfel, vom fi doar oi pierdute.

Paul Cocei, crestinortodox.ro
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Despre taxele pentru biserică – un punct de vedere

Prima zi cu zăpadă

Zilele trecute un post de televiziune promova o știre că 
un preot din jud. Iași ar fi condiționat oficierea slujbei de 
înmormântare de plata contribuției pentru biserică pe ultimii 
13 ani.

Nici nu știu cum să încep acest articol! Și totuși îl încep 
cu cuvintele Preasfințitului Vincențiu, Episcopul Sloboziei 
și Călărașilor rostite la Conferința preoților din jud. Călărași 
în luna iunie a.c. „Preoția este o jertfelnicie; cine se face 
preot cu gând de înavuțire și-a greșit vocația...” (am citat 
din memorie).

Susțin sigur că atunci când apare o neînțelegere între un 
preot și o familie din parohie niciodată cauza conflictului nu 
sunt banii. Este vorba de o altă neînțelegere mai veche. Banii 
sunt folosiți ca pretext de gâlceavă. Nu cred că există preot 
în țara asta care să pretindă bani unei familii cu adevărat 
lipsite de resurse materiale.

Sunt preot într-o parohie din inima Bărăganului de 32 de 
ani. Am crescut pe treptele mănăstirii Antim, am fost educat 
la biserica Domnița Bălașa din București și format ca preot 
de părintele Sofian și părintele profesor Bordașiu, am admirat 
mereu pe părintele Diaconescu de la biserica Zlătari care 
mi-a fost mentor. Slujesc în parohia mea cu toată dragostea 
„ urmând ce este plăcut lui Dumnezeu și oamenilor“ din toate 
puterile mele, atât cât pot. Fug de vicii, nu beau, nu fumez, 
am privit femeia ca pe fiica, sora sau mama mea, locuiesc 
în parohie, repar o biserică monument istoric trecând prin 
probleme de neimaginat și de necrezut, dar am un... păcat; 
țin foarte mult ca enoriașii parohiei mele să-și plătească 
contribuția pentru biserică. Este singurul mod de a-și exprima 
mulțumirea față de preotul lor.

Preotul este acela care trebuie să judece dacă o familie 
este sau nu sărmană. Taxele pentru serviciile religioase și 
contribuția pentru biserică sunt fixate în fiecare parohie de că-
tre Consiliul Parohial, nu de preot, atunci când se întocmește 
bugetul parohiei. Într-adevăr contribuția este benevolă pentru 
biserică, dar prin reciprocitate ar trebui ca și serviciile religi-
oase ale preotului să fie tot benevole.

Nu! Nu trebuie să se ajungă aici. Credinciosul care se 
declară ortodox și solicită preotului un anumit serviciu trebuie 
să fie conștient că biserica are greutățile ei financiare. Preotul 
nu are salariu integral de la stat, ci doar o contribuție, restul 
completându-se din încasări proprii.

Aud uneori întrebarea: ce face preotul pentru salariul 
primit de la stat? Săvârșește în fiecare sâmbătă și duminică 
precum și în sărbători Sfânta Liturghie la biserică, spovedește 
și împărtășește acasă la orice oră din zi și din noapte per-
soanele bolnave atunci când i se solicită, stă în parohie și 
primește acasă zilnic persoane cu diferite probleme (și chiar 
vin). Și cred că nu este preot care în viața lui să nu fi reparat 
sau pictat o biserică cel puțin (neremunerat), să nu fi construit 
sau reparat o casă parohială.

Sunt mâhnit că activitatea unui preot este vânată cu camera 
ascunsă și datorită unui gest sau unei vorbe se pătează uneori 
activitatea merituoasă a unui preot. Preotul nu de puține ori este 
tratat „funcționărește” și când răspunde la fel printr-o întrebare 
„ce mai este gratis în țara asta?” este blamat.

Poate greșim și noi preoții că nu avem curajul să 
recunoaștem că avem nevoie de taxe, deoarece și biserica 
are cheltuieli ca orice instituție fără de care nu ar putea să 
funcționeze. Și eu la parohie plătesc curent electric, șomaj, 
sănătate, handicapați, susținerea unităților ierarhic superioa-
re, impozit, abonament tipărituri, etc. etc., sumă ce depășește 
2500 lei lunar care trebuie „colectată” dintr-o parohie cu nici 
300 de case.

Sunt preot, cum am scris, de 32 de ani în aceeași parohie! 
Pun o întrebare retorică: „Cum mă sfătuiți să procedez cu o 
persoană care în cei 32 de ani nu a venit niciodată la biserică, 
nu a aprins o lumânare, nu m-a primit acasă cu Crăciunul 
sau cu Botezul (iarna de Sfintele Sărbători) doar întâmplător 
când îl prindeam cu poarta descuiată?” Am căutat să stau 
de vorbă cu familiile respective și în cursul anului. Mi-a fost 
imposibil. Mai nou am case de vacanță care stau cu poarta 
încuiată având o educație „ca la bloc”.

(urmare în pag. 12)

Din chilia urbană a sprinţarului cuget
Am fugit într-un sat, pe un deal îngheţat.
Am zărit peisajul ce-a lovit al meu suflet
Într-un turn ce îmi ţine tot frumosul legat.
 
Un copil m-a văzut cum aştept un răspuns
Obrăjorii aprinşi m-au trezit din banal
Ochii mari şi frumoşi imediat m-au împuns
Şi-am închis, pe moment, tot urbanul coral.
 
Şugubăţul copil m-a-ndemnat să-l urmez
Printre case, durate dintr-un alb diafan.
Toată boarea din hornuri către nări ancorez
Şi mă-mbăt ca un rus ce visează-n divan.
 
Copilaşul aleargă şi cu el parcă zbor
Satul cald ne primeşte la colind şi urare
Toată lumea ne vede şi ne cheamă-n pridvor
Spre-a primi, drept răsplată, un pahar cu visare.
 
Brazii falnici ne-aşteaptă s-alergăm printre cetini
Înotăm, pân’ la brâu, printre valuri de alb
Codrii stau şi privesc la aceşti dragi prieteni
Cuprinzând, între ramuri, suflet sincer şi cald.
 

O poiană ne-arată un frumos armăsar
Ce aşteaptă să plece către satul de jos.
Huţuleşte piciorul şi nechează frumos
El, al nostru prieten, peste munţi temerar.
 
Pe un vârf mă aşez şi copilul îmi spune:
Colo-n zare-i oraşul unde stai dumneata.
Îl privesc, mă priveşte... eu privesc iar spre lume
Copilaş drag și pur, dă-mi o clipă de-a ta!
 
Coborâm iar în sat, mă invită în casă
Este cald, este bine, mă aşez pe podea
Pun urechea pe lemn şi frumosul apasă
O pedală ce umflă, toată inima mea.
 
Pe-un perete, o Maică ţine Prunc în Icoană
Mă privesc şi zâmbesc, mă îndeamnă s-ascult
Liturghia cerească, dintr-un sat de demult
Ma îmbăt cu firescul, o frumoasă bulboană.
 
Somnul lin se aşterne într-un trup obosit
Râd în somn şi alerg, printre toţi Heruvimii,
Nu mai sunt un nebun, renegat şi hulit
Toate-s bune acum şi niciuna a lumii.
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Duminică, 17 ianuarie - Acatistul Sf. Cuv. Antonie cel Mare.
24 ianuarie - Te-Deum pentru ziua Unirii Principatelor.
31 ianuarie - Studiu biblic, Sf. Ev. Luca, cap. 15. 

Întâlniri ale Grupului parohial 
de tineret „Înălţarea Domnului”

Întâmpinarea Domnului – Îmbisericirea de azi
Mântuitorul Iisus Hristos arată tuturor încă o dată, 

prin evenimentele acestui praznic minunat, că nu Se 
împotrivește legii Vechiului Testament, ba dimpotrivă, 
plinește rânduiala, dându-Se model de urmat pentru toți, 
cei de atunci și cei de azi. Dumnezeu lăsase poruncă 
lui Moise, ca orice femeie ce va naște prunc, la 40 de 
zile după naștere, să fie adus la biserică, ca preotul să îl 
închine lui Dumnezeu. Tot legea veche învață că femeia 
să nu se atingă de bărbat în acest timp de 40 de zile. 
Iată că Mântuitorul Hristos și Fecioara Maria sosesc în 
fața preotului, în biserica cea mare din Ierusalim, plinind 
datoria sfântă, aducând în același timp, spre jertfire, două 
turturele sau doi pui de porumbei, după cum tot legea 
spunea. Dacă au împlinit toate cum învăța legea lui Moise, 
Fecioara Maria s-a întors împreună cu Iosif în Galileea, în 
cetatea Nazaret, iar Pruncul creștea și Se întărea cu Duhul 
Sfânt și Se umplea de înțelepciune și Darul lui Dumnezeu 
era peste Dânsul.

Iată efectele ascultării de Dumnezeu și ale neabaterii 
de la legile Lui. Cele rânduite pentru atunci sunt rânduite 
și pentru azi. Puțini sunt cei ce știu în zilele noastre că 
această rânduială se păstrează și azi, iar cei ce știu, de 
ce nu împlinesc, când ea a fost împlinită chiar de Maica 
Sfântă și de Fiul lui Dumnezeu?! Vedem lămurit cât de 
importantă este legea divină și ce mare dar este preoția pe 
pământ! Căci, Fiul lui Dumnezeu, căruia I se închină toate 
în cer și pe pământ, Și-a plecat capul să fie binecuvântat 
de mâna preotului.

Astăzi, rânduiala aceasta poartă în popor numele de 
„Îmbisericire”, când tot la 40 de zile după naștere, se aduce 

de către mamă pruncul la biserică, indiferent dacă este 
sau nu botezat. Dacă este botezat și este băiat, se face 
închinarea pruncului până în Sfântul Altar, intrând pe ușa 
de miazănoapte, și îl închină la cele patru laturi ale Sfintei 
Mese, iar de nu este botezat, închinarea în Sfântul Altar 
se va face după primirea botezului, potrivit rânduielii. Iar 
când este fată, o duce până la ușile împărătești, o închină 
la icoanele catapetesmei și la iconostas, preotul rostind: 
„Se îmbisericește robul lui Dumnezeu (N), în numele Ta-
tălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în 
vecii vecilor. Amin.” 

Un lucru iarăși puțin cunoscut este acela că în a opta 
zi după naștere, pruncul trebuie adus de mamă la biserică 
să i se pună numele. După închinare, îl pune pe prunc 
înaintea ușilor altarului, și așa, închinându-se nașul de trei 
ori, îl ia pe el și iese, iar nefiind de față nașul, îl ia mama. 
Aici au loc rugăciuni atât pentru mamă, cât și pentru 
prunc. În urma rugăciunilor, mama scapă de întinăciune, 
învrednicindu-se a intra în biserică și a se împărtăși cu 
Sfintele Taine, iar pruncul primește binecuvântare spre a 
crește înțelept și cu bună pricepere, ferit de toată puterea 
potrivnică.

Iată cum ne îndumnezeim trupul și sufletul! Însă trebuie 
să fim și noi demni să purtăm cu cinste și cu credință pe 
Dumnezeu în inimile noastre, să nu ne îndoim niciodată 
de adevărurile scrise în Sfânta Scriptură și în rânduielile 
lăsate de Hristos prin biserica Sa, și așa, vom primi bine-
cuvântarea lui Dumnezeu. Amin! 

Părintele Iliuță Ilarie Dovleac,
preot al Spitalului Județean Tg-Jiu

„FETIȚA CU CHIBRITURI”:
În numele redacției, adresez tuturor 

mulțumiri pentru generozitate. S-a strâns 
suma de 760 lei. În numărul următor al revis-
tei, vom publica și lista beneficiarilor. Dumne-
zeu să vă răsplătească bunătatea! (R.B.)

(continuare din pag. 11)
Consider că sunt familii care în trecutul lor ori au avut vreo 

experiență neașteptată cu vreun preot sau vreo educație neprin-
cipială față de slujitorii Bisericii și de aici au urmat neînțelegeri.

Scrie în Sfânta Scriptură: „De-ți va greși ție fratele tău, 
mergi, mustră-l pe el între tine și el singur. Și de te va asculta, 
ai câștigat pe fratele tău. Iar de nu te va asculta ia cu tine încă 
unul sau doi, ca din gura a doi sau trei martori să se stator-
nicească tot cuvântul. Și de nu-i va asculta pe ei, supune-l 
Bisericii; iar de nu va asculta nici de Biserică, să-ți fie ție ca 
un păgân și vameș.” (Matei XVIII; 15-17). Aici Însuși Mântu-
itorul Hristos îmi spune, și nu altcineva, că un om la poarta 
căruia am bătut 32 de ani, nu să-i cer bani, ci să Îl vestesc 
pe Mântuitorul Hristos, și nu m-a ascultat, nu-mi spune să-l 
iert, ci să-mi fie ca un străin și vameș. Preotul trebuie să se 
jertfească, dar și credinciosul trebuie să se dăruiască pentru 
că altfel degeaba pretindem să ni se facă un botez gratuit 
pentru „o familie săracă” având lanț de aur la gât și camera 
de luat vederi în poșetă. 

Unde este jertfelnicia preoților? Acolo unde este și cali-
tatea credincioșilor!

Sunt culte cărora credincioșilor dau zeciuială, dar nu am au-
zit de vreun scandal de presă pe această temă. Au credincioși 
de o altă calitate? Preotul să se ferească de scandal de presă 
(cel mai deștept cedează), dar și credinciosului să-i fie rușine 
să ajungă în situația de conflict cu preotul din sat.

Vedem scandal la televizor că se schimbă un preot dintr-o 
parohie. E dreptul ierarhului să o facă. Preoția înseamnă as-
cultare. Ați văzut scandal de presă că se schimbă directorul 
vreunei școli, sau șeful de post, sau directorul vreunui spital? 
Nu! Scandal la televizor că preotul pretinde nu știu câți bani 
pentru o cununie, iar eu am dat 700 de lei RON pentru o 
hârtie eliberată de o instituție a statului, și 500 de lei RON 
pentru ca un expert să-mi pună o ștampilă pe o expertiză. E 
drept, cu factură și chitanță. Și preotul trebuie să elibereze 
chitanță pentru toate sumele pretinse.

Închei susținând că preoția este o jertfelnicie pentru Biseri-
că, dar și credinciosul trebuie să aibă jertfelnicie pentru aceeași 
Biserică al cărei cap este Însuși Mântuitorul Hristos, „iar noi toți 
una suntem în numele Lui”, după spusele Sf. Ap. Pavel.

Preot Nicolae Trușcă,
Parohia Negoiești, crestinortodox.ro

Despre taxele pentru biserică – un punct de vedere


