
Femeile mironosiţe în Sfintele Evanghelii
Învierea lui Hristos este darul cel mai de preţ al creştini-

lor. Prin Învierea Sa, Mântuitorul Iisus Hristos Și-a dovedit 
dumnezeirea arătând că are stăpânire şi putere asupra 
vieţii şi a morţii. Nimeni nu L-a văzut pe Domnul Iisus 
înviind, dar mulţi au fost cei care L-au văzut înviat. 

Ne-am fi aşteptat ca Mântuitorul după Înviere să Se 
arate mai întâi Sfinţilor Apostoli, ca unora ce-I fuseseră 
mai apropiaţi şi care auziseră de la El că Fiul Omului va 
fi răstignit, dar a treia zi va învia.

Toate cele patru Sfinte Evanghelii ne mărturisesc însă 
că Domnul Înviat S-a arătat mai întâi Sfintelor Femei. 
Evangheliile relevă cu mare fineţe iubirea plină de duioşie 
a mironosiţelor.

Dacă urmărim viaţa pământească a Mântuitorului, 
vom constata că niciodată nu I-au făcut niciun rău copiii 
şi femeile. În ce le priveşte pe acestea din urmă, de la 
Sfânta Fecioară, de la Marta şi Maria şi de la păcătoasele 
care-I spală picioarele cu lacrimi, până la schismatica şi 
păcătoasa samarineancă şi până la o păgână ca soţia lui 
Pilat, iată o întreagă suită de femei care însoţesc luminos 
întreg parcursul lucrării de mântuire a Fiului lui Dumnezeu 

întrupat! În acest cadru mironosiţele apar ca o frumoasă 
şi sfântă încununare.

CINE AU FOST FEMEILE MIRONOSIŢE?

Femeile mironosiţe sunt cele câteva galileence pe care 
Domnul le vindecase „de duhuri rele şi de alte boli” (Lc. 
8, 2), care L-au însoţit deseori pe Hristos în activitatea 
Sa şi care au participat la evenimentele ultime din viaţa 
Mântuitorului: pătimirile, răstignirea, moartea şi punerea în 
mormânt a Domnului. Tot ele sunt cele care au mers dis-
de-dimineaţă la mormântul Acestuia ca să ungă trupul Lui 
cu miresme, pentru că nu se împlinise rânduiala iudaică 
din cauza grabei punerii lui Hristos în mormânt.

S-a spus că femeilor mironosiţe nu le-a scăpat acest 
amănunt. Nu cred că este important să punem accent pe 
specificul feminin, ci pe iconomia dumnezeiască. E bine 
să reţinem că, după cum femeia (Eva) este prima fiinţă 
umană care l-a văzut pe Adam, tot aşa şi acum, femeile 
sunt primele care Îl văd pe noul Adam, pe Hristos Cel 
înviat. Sunt primele martore ale mormântului gol şi ale 
vestirii îngerului: „Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răs-
tignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus. Dar 
mergeţi si spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru că va merge 
în Galileea.” (Mc. 16, 6-7) Iar Sfântul Evanghelist Matei 
ne spune că în timp ce se îndreptau de la mormânt spre 
casă, Hristos Cel înviat din morţi le-a întâmpinat şi le-a 
zis: „Bucuraţi-vă, nu vă temeţi!” (Matei 28, 9)

În Noul Testament întâlnim numele unor femei miro-
nosiţe. O cunoaştem astfel pe Maria Magdalena, pe care 
Domnul o scosese de sub stăpânirea demonilor. Alături 
de ea, Sfântul Matei o pomeneşte pe „cealaltă Marie” 
(Mt. 27, 61; 28, 1), în care o putem identifica pe mama 
lui Iacob cel Mic şi a lui Iosif. Mai ştim că printre ele se 
aflau Salomeea şi Suzana, precum şi Ioana, femeie de 
condiţie socială mai înaltă, de vreme ce fusese soţia unui 
oarecare Huza, demnitar la curtea regelui Irod. Sfintele 
Evanghelii o pomenesc şi pe „mama fiilor lui Zevedeu”, 
adică a lui Iacob şi Ioan, căreia însă nu i se dă numele. 
Tuturor acestora trebuie să le adăugăm pe Marta şi Maria, 
surorile lui Lazăr din Betania, cel pe care Domnul l-a înviat 
din morţi. Alături de acestea o putem socoti şi pe Veronica, 
cea care I-a dăruit Mântuitorului, pe drumul spre răstignire, 
un ştergar pentru a-Şi şterge faţa. Potrivit tradiţiei, chipul 
Mântuitorului S-a întipărit pe acest ştergar (năframă).

Aşadar, aceste Sfinte Femei – sau cel puţin o parte 
dintre ele – au venit la groapă ca să tămâieze şi să ungă 
cu miresme trupul lui Iisus. Acesta este motivul pentru 
care au fost numite şi „Mironosiţe”, (gr. mirophores), adică 
purtătoare de miruri pentru cei răposaţi. 
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și  Viața. Nimeni nu vine 

la Tatăl decât prin Mine”.
(Ioan 14, 6)
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FEMEILE MIRONOSIŢE, MARTORE ŞI VESTITOA-
RE ALE ÎNVIERII 

Duminică, „ziua întâi, prima a săptămânii”, „pe care 
Evanghelistul o numeşte una din sâmbete, pentru că evreii 
sâmbete numeau zilele săptămânii”1, când se lumina de 
ziuă, mironosiţele au venit să vadă mormântul.

Maria Magdalena care ajunsese cu puţin înaintea ce-
lorlalte a văzut că piatra fusese răsturnată, că mormântul 
era gol şi străjuit de doi îngeri. Crezând că trupul Domnului 
a fost furat, ea aleargă la Petru şi Ioan vestindu-le că 
„L-au luat pe Domnul din mormânt şi nu ştim unde L-au 
pus.” (In. 20, 2) Cei doi apostoli au alergat la mormânt şi, 
având cale liberă pentru că străjerii fugiseră de spaimă să 
vestească fariseilor2, au intrat în mormântul gol şi au văzut 
„giulgiurile odihnindu-se” (In. 20, 7) şi crezând femeii, s-au 
întors iarăşi la ai lor… Uluită, Maria „stătea afară lângă 
mormânt, plângând” (In. 20, 11) şi auzind un glas, şi-a 
întors capul, zărind statura unui bărbat; ea a crezut că e 
grădinarul locului şi L-a întrebat dacă nu cumva ştie cine 
a luat trupul Domnului şi unde anume Îl dusese, pentru 
ca ea să meargă şi să-L afle. Atunci Omul a chemat-o pe 
nume şi de-ndată ea şi-a dat seama că este Învăţătorul 
Însuşi3.

„Că au luat pe Domnul meu şi nu ştiu unde L-au pus” 
(In. 20, 13). Pentru Maria Magdalena, Iisus rămâne „Dom-
nul”, chiar dacă a murit pe cruce.

Dacă Hristos o opreşte pe Maria Magdalena să se 
atingă de trupul Său după înviere, aceasta se datorează 
faptului că trupul Său aflat în procesul prefacerii lui interi-
oare ardea ca focul, după cum spun Sfinţii Părinţi. Sfântul 
Pavel arată clar că „aşteptăm ca Mântuitor pe Iisus Hristos, 
care va preface chipul trupului nostru după chipul trupului 
slavei Lui” (Filipeni 3, 20)4.

În acest timp celelalte femei au ajuns şi ele la mor-
mânt şi au trecut prin aceleaşi trepte ale uimirii: piatra 
răsturnată, mormântul gol, îngerul care le-a vestit că 
Iisus înviase. Îngerul Domnului se pogorâse din cer cu 
cutremur mare şi prăvălind piatra de la uşa mormântului, 
şedea deasupra ei.

Matei a zis că îngerul şedea pe piatră, iar Marcu zice 
că după ce a răsturnat piatra, şedea înlăuntru în mormânt, 
de-a dreapta (Mc. 16, 4-5). Nu este o nepotrivire, căci mai 
întâi a stat îngerul pe piatră, apoi intrând femeile, el s-a 
arătat în mormânt zicând „nu vă temeţi”. Şi, după ce le 
izbăveşte de frică, le binevesteşte Învierea. 

„Înfăţişarea acestuia era ca fulgerul”, căci acolo unde 
nu există norul păcatului, ca să o umbrească, acolo strălu-
cirea înfăţişării este mare; şi „veşmântul lui alb ca zăpada”, 
pentru că avea veşmântul potrivit pentru evenimentele pe 
care urma să le propovăduiască5. 

„Căutaţi pe Iisus Nazarineanul cel răstignit?” – le în-
treabă îngerul (Mc. 16, 6). Nu era atât o întrebare, cât o 
constatare. Aşa şi apare redat acest cuvânt al îngerului 
în paralela de la Matei (28, 5): „Nu vă temeţi, că ştiu că 
pe Iisus Cel răstignit Îl căutaţi”.

În textul de la Marcu, Iisus nu este numai „Nazarinea-
nul”, ci şi „Cel Răstignit”, iar Matei reţine pentru Iisus numai 
acest titlu din urmă. Voi căutaţi pe Iisus Nazarineanul, cel 

Femeile mironosiţe în Sfintele Evanghelii
răstignit, dar nu este aici: A înviat! Apoi ca să nu socoteas-
că ele că este nălucire ceea ce văd, îngerul le-a arătat 
„locul unde L-au pus pe El” (Mc. 16, 6), şi care acum era 
gol. Îngerul le trimite apoi pe Sfintele Femei ca vestitoare 
ale Învierii, zicându-le: „Mergeţi şi spuneţi ucenicilor Lui şi 
lui Petru că va merge în Galileea, mai înainte de voi; acolo 
Îl veţi vedea, după cum v-a spus.” (Mc. 16, 7)

Sfântul Evanghelist Marcu îl numeşte în acest context 
pe Sfântul Apostol Petru. Se pune întrebarea firească: de 
ce tocmai pe el? Pentru că Petru, după ce s-a lepădat de 
trei ori de Iisus, a căzut din ceata ucenicilor. Dacă îngerul 
nu ar fi pomenit anume pe Petru, ci ar fi zis doar „spu-
neţi ucenicilor”, iar femeile ar fi zis către apostoli numai 
aceste cuvinte, Petru, ştiindu-se lipsit de harul apostoliei, 
nu ar fi îndrăznit să meargă în Galileea împreună cu 
ceilalţi apostoli6. „Dar când mergeau ele să vestească 
ucenicilor, iată Iisus le-a întâmpinat, zicând: Bucuraţi-vă! 
Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele Lui şi I s-au 
închinat.” (Mt. 28, 9)

Domnul prin Învierea Sa le-a pricinuit bucurie şi le-a 
binecuvântat. De aceea şi ele în semn de cinstire Îi cu-
prind picioarele. Alţii spun că au apucat picioarele Lui ca 
să cunoască dacă a înviat cu adevărat şi nu cumva este 
un duh. „Pipăiţi-Mă şi vedeţi că duhul nu are carne şi 
oase aşa cum mă vedeţi pe Mine având.” (Lc. 24, 39), Se 
adresa Mântuitorul ucenicilor Săi ceva mai târziu, stând 
în mijlocul lor. Deci, atunci aceste două Marii s-au atins 
de picioarele Lui. Iar Ioan spune că Maria Magdalena, 
voind să se atingă de Dânsul (In. 20, 17), nu i s-a dat voie 
pentru că voia să fie pururea cu Domnul ca mai înainte 
de răstignirea Sa7.

„Mergeţi şi spuneţi fraţilor Mei, ca să meargă în Galile-
ea şi acolo Mă vor vedea.” (Mt. 28, 10) De ce în Galileea? 
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Predică la Buna-Vestire
În Biserica Ortodoxă, un loc de frunte înaintea tuturor 

făpturilor văzute și nevăzute, mai presus de îngeri și sfinți, 
îl ocupă Maica Domnului. Pentru aceasta și Biserica i-a 
rânduit patru zile de sărbătoare: Nașterea Maicii Domnului 
(8 septembrie), Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (21 
noiembrie), Buna-Vestire (25 martie) și Adormirea Maicii 
Domnului (15 august).

Începutul bucuriei duhovnicești a credincioșilor este Bu-
na-Vestire. Este ziua în care omenirea cufundată în păcatul 
din care nu mai putea scăpa singură, a primit vestea cea 
bună că va fi mântuită din robia păcatului. Putem spune 
deci că Buna-Vestire este piatra de hotar dintre Vechiul și 
Noul Testament în planul de iconomie divină de izbăvire 
și împăcare a omului cu Dumnezeu prin Mântuitorul Iisus 
Hristos.

Născută din părinții Ioachim și Ana, ca răspuns la ru-
găciunea lor neîncetată, Fecioara Maria a fost închinată 
Domnului și dusă la Templu la vârsta de trei ani, unde 
dobândește o frumoasă educație religioasă și trăiește în 
rugăciune și reculegere. La 15 ani trebuie să părăsească 
Templul și pentru că părinții ei muriseră, este încredințață 
unei rude – bătrânul Iosif, un om drept care trebuie să-i ofere 
ocrotire și adăpost.

Pentru viața sa trăită în rugăciune și feciorie a fost alea-
să de Dumnezeu să-L nască în chip văzut pe Pruncul Iisus 
Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii. Această veste 
o află de la Arhanghelul Gavriil în casa dreptului Iosif și este 
prezentată sub forma unui dialog dintre Arhanghel și Fecioara 
Maria. Îngerul îi vestește că „a aflat har de la Dumnezeu” 
și că „binecuvântată ești tu între femei” și că va naște fiu al 
cărui nume va fi Iisus care se va chema „Fiul celui Preaînalt” 

(Luca 1, 30-32) și că „va împărăți peste casa lui Iacov în veci 
și împărăția Lui nu va avea sfârșit.” (Luca 1, 33)

Fecioara Maria a ascultat cu emoție și celelalte profeții 
referitoare la Prunc, după care, acceptând toate cele spuse 
de înger, se lasă în grija Domnului: „Iată roaba Domnului. 
Fie mie după cuvântul tău.” (Luca 1, 38) Așa cum aflăm din 
Troparul praznicului, Buna-Vestire este „începutul mântuirii 
noastre și arătarea Tainei Celui din veac. Fiul lui Dumnezeu 
Fiu Fecioarei se face și Gavriil binevestește.” Simbolul 
Credinței precizează despre Mântuitor că „S-a întrupat de la 
Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și S-a făcut om”, iar Maica 
Domnului devine „Născătoarea de Dumnezeu”, dar în același 
timp și maica noastră a tuturor. Ea va rămâne însă și „Pururea 
Fecioară”, așa cum o numește Biserica. Era cea mai mare 
cinste pe care Dumnezeu o putea încredința unei femei. 

Pentru toate acestea, creștinii au cinstit-o mai presus 
decât îngerii și sfinții în toate timpurile. I-au fost compuse 
tropare, cântări, rugăciuni și la fiecare Sfântă Liturghie auzim 
„axiarul” închinat și chipul ei cu Pruncul în brațe patronează 
bolta fiecărei biserici, precum și catapeteasma și iconostasul, 
dar și casele credincioșilor. Maica Domnului și sărbătorile 
închinate ei ocrotesc nenumărate biserici și mănăstiri. Iar 
numele ei a fost purtat de atâtea credincioase din toată lumea 
în cursul celor două milenii de viață creștină.

Să ne rugăm Maicii Domnului în fiecare zi și în mod 
special în cele patru zile de sărbătoare închinate acesteia 
și să o avem ca model de viețuire creștină amintind cuvin-
tele preoților de la Sfânta Liturghie: „Pe Născătoarea de 
Dumnezeu și Maica Luminii, întru cântări cinstindu-o să o 
mărim.” Amin.

Părintele Mircea Muscă

Fiindcă de acolo i-a trimis pe apostoli să propovăduiască 
Evanghelia în toată lumea. (Mt. 28, 18) 

„Şi întorcându-se de la mormânt, au vestit toate aces-
tea celor unsprezece şi tuturor celorlalţi.” (Lc. 24, 9), scrie 
Sfântul Evanghelist Luca. Sfântul Evanghelist Marcu spu-
ne „că nimănui n-au spus nimic” (Mc. 16, 8), însă amândoi 
vorbesc despre aceeaşi vedenie. Marcu spune că femeile 
n-au spus nimic celor care nu erau ucenici ai lui Hristos, 
dar când au ajuns la cei unsprezece apostolic, au vestit 
atât lor, cât şi celorlalţi ucenici ai Domnului.

Mai este o întrebare pe care nu trebuie să o ocolim. În 
Sfintele Evanghelii nu există nici un semn că Iisus i S-ar 
fi arătat după Înviere şi Maicii Sale. De ce? Răspunsul e 
simplu: toate arătările Domnului de după Înviere au avut 
caracter demonstrativ: să-i încredinţeze pe cei ce se în-
doiseră de adevărul Învierii. Ei bine, Maica Domnului era 
singura care nu se îndoise; ca urmare, ea nu avea nevoie 
de dovadă. Pentru aceea ea nu s-a dus la mormânt să-şi 
plângă mortul: cum să-L plângi pe Acela despre care ştii 
că a înviat? 

Acestea au fost arătările Domnului după Învierea Sa 
din morţi către Femeile Mironosiţe conform istorisirilor 
Sfinţilor Evanghelişti. Din tot ceea ce ştim, un lucru e lim-
pede: nimeni nu dăduse crezare cuvintelor Domnului că a 
treia zi va învia din morţi; în minunea Învierii nu crezuseră 
nici ucenicii, nici Sfintele Femei. Dar spre deosebire de 
bărbaţi, ele nu L-au părăsit pe Domnul nici în viaţă, nici 
în moarte8.

Dintre marile virtuţi care au împodobit viaţa Sfintelor 
Femei Mironosiţe, cele mai alese au fost râvna lor sfântă 
pentru Hristos, evlavia şi bărbăţia de suflet. Prin gura lor 
s-a aflat vestea care a schimbat soarta umanităţii. Evlavia 
şi curajul lor deosebit au fost date ca pildă de devotament 
de-a lungul veacurilor de creştinism, atât pentru femei, cât 
şi pentru bărbaţi.

Iată de ce Biserica noastră a hotărât ca Femeile Miro-
nosiţe să fie prăznuite împreună în cea de-a treia Duminică 
după Învierea Domnului.

Părintele Daniel Popescu 
Parohia „Sf. Nicolae” Tg-Jiu
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Sfântul Vasile episcopul Seleuciei, vorbind despre în-
dărătnicia neamului evreiesc de a asculta, crede şi împlini 
cuvântul lui Dumnezeu rostit prin intermediul profeţilor, 
exemplifică acest fapt prin exemple concrete din Vechiul 
Testament. Mai întâi arată că profeţii zăboveau în a ac-
cepta această misiune, în primul rând din smerenie se 
considerau nevrednici şi apoi cunoscând că poporul nu va 
crede, aşa cum spune Isaia: „Doamne, cine va crede ceea 
ce noi am auzit?” (Is. 53, 1). „De aceea Ieremia, căutând 
un pretext mai uşor, a pus înainte vârsta: „O, Doamne, 
Dumnezeule! Eu nu ştiu să vorbesc, pentru că sunt încă 
tânăr” (Ir. 1, 6), şi Moise, când a fost chemat la conducerea 
poporului, fuge de cinste, osândindu-se pe sine: „Grăiesc 
cu anevoie şi sunt gângav” (Iş. 4, 10). Reţinerea celor 
trimişi arată caracterul greu de convins al evreilor. Întot-
deauna neamul acesta a luptat împotriva lui Dumnezeu şi 
s-a arătat potrivnic binefacerilor dumnezeieşti. Cândva se 
tânguiau pentru robia Egiptului, iar când au fost eliberaţi 
s-au ridicat împotriva Celui Care i-a izbăvit: „Oare nu erau 
morminte în Ţara Egiptului? De ce ne-ai adus să murim în 
pustie?” (Iş. 14, 11 şi Nm. 16, 13). Au străbătut marea ca 
pe un drum neted, cu picioarele pline de praf au păşit în 
largul ei şi au pus binefacerea pe seama viţelului, strigând: 
„Aceştia sunt dumnezeii tăi, Israele, care te-au scos din 
pământul Egiptului” (Iş. 32, 4). Cerul din nou a trimis din 
norii lui mană, şi aceştia de jos blestemau, zicând: „La ce 
ne-ai scos din pământul Egiptului ca să ne omori în pustiu, 
că aici nu este nici pâine, nici apă şi sufletul nostru s-a 
scârbit de această hrană sărăcăcioasă” (Nm. 21, 5). A 
urmat piatra, care a izvorât în pustiu şi o lovitură de toiag 
a dat la iveală multe izvoare de ape. Dar nici aceasta n-a 
curăţit limba lor nemulţumitoare şi, cu toate acestea că 
se desfătau de apă, ziceau: „Va putea oare Dumnezeu 
să gătească masă în pustiu, pentru că a lovit piatra şi au 
curs ape şi pâraiele s-au umplut de apă? Oare va putea 
da şi pâine, sau va putea întinde masă poporului Său? 
(Ps. 77, 20-24). 

Din nou, când nu mai ştiau drumul, îi însoţea norul 
care risipea neştiinţa şi împiedica văpaia razelor de soare. 
Stâlpul de foc le lumina noaptea, dar aceştia Îl necinsteau 
pe Cel Care îi cinstise cu minunile şi ziceau: „Să ne ale-
gem căpetenie şi să ne întoarcem în Egipt” (Nm. 14, 4). 
Văzduhul aducea norii cu prepeliţe, pregătindu-le hrană, 
ca la călătorii străini. Timp de patruzeci de ani, veşmintele 
lor purtate au rămas noi, biruind vremea şi firea, şi împre-
ună cu veşmintele s-au păstrat noi, din pricina nevoii, şi 
încălţările, ca să reziste la patruzeci de ani de călătorie. 
Când s-au războit, s-au aliat cu ei elementele firii, atunci 
când soarele, învăţat să întârzie, a pricinuit victoria, mărind 
durata zilei, ca să-i arate biruitori la lumina zilei. Prelun-
gindu-şi calea lui, a vestit vremea biruinţei, se poate însă 
şi să se fi mărit distanţa timpului, şi aceasta ca să nu-i 
întristeze deja pe cei necăjiţi de amânarea biruinţei. După 
soare a stat şi tot torentul Iordanului, şi-a lăsat la pământ 
avântul lui, cedându-le locul ca să treacă. Legea firească 
a scurgerii s-a oprit, aşteptând trecerea lor. Împăraţii au 
auzit şi s-au tulburat, cetăţile au cedat de la sine. Ieriho-
nul a fost înconjurat şi au căzut zidurile lui din jur, ca să-i 
ocolească pe locuitorii lui şi să-i ajute pe israeliţi. Care 
a fost mulţumirea pentru toate acestea? „Să ne alegem 

căpetenie şi să ne întoarcem în Egipt”. 
Cele care au urmat însă au fost mai înfricoşătoare 

decât cele dinainte, căci s-au închinat zeului moabiţilor. 
Biruitorii să se închine idolilor celor învinşi! Au vărsat 
sângele profeţilor, au ars cărţile lui Moise, au urât credin-
ţa iubitoare de Dumnezeu, au înălţat statuile demonilor. 
Acestea însă sunt de la început şi vechi. Oare cum s-au 
purtat la Întruparea Mântuitorului? Lui Hristos i-a fost milă 
de oameni şi a venit, întinzând mâna neamului nostru. Nu 
şi-au schimbat însă obiceiurile să se ruşineze de minuni, 
ci purtarea înaintaşilor s-a prelungit în timp şi i-a aflat pe 
aceştia moştenitori. Râuri de minuni, puzderii de vindecări, 
belşug de tot binele, dar cei care au primit binefaceri se 
tânguiau şi strigau prin cuvinte uimirea sufletului lor: „Ce 
facem, pentru că Omul acesta face multe minuni?” (In. 
11, 47). Vedeau că suferinţele sunt alungate şi-şi hrăneau 
sufletul cu patima invidiei! Dezlegarea suferinţei altora o 
socoteau ca pe suferinţa lor proprie. Paraliticul a fost ridi-
cat, orbul a văzut, mortul a vestit biruinţa împotriva morţii, 
dar vindecătorul era pus laolaltă cu ucigaşii. I-a eliberat 
din mâinile demonilor şi nu se ruşinau să-L numească 
demonizat pe Cel Care i-a izbăvit de diavoli. Şi stăruiau 
să se tânguiască: „Ce facem, pentru că Omul acesta face 
multe minuni?” Ruşinoasă pentru firea omenească s-a 
arătat purtarea iudeilor! Nu răbdau altceva, patima îi mâna 
la omor, dar li se părea lipsită de slavă simpla ucidere. 
Pregăteau crucea şi astfel, amestecând minunile cu fără-
delegea, se ruşinau şi pregăteau vindecarea invidiei lor; 
dar toate acestea nu I-au scăpat lui Hristos, Care venea 
la patimă de bună voie, de vreme ce în mod profetic, mai 
devreme prezisese felul morţii, zicând: „Dărâmaţi templul 
acesta şi în trei zile Îl voi înălţa” (In. 2, 19). Nu putea să 
nu ştie de Patimă, Acesta Care a zis: „Putere am Eu ca 
să-l pun şi putere am iarăşi să-l iau” (In. 10, 18), pentru 
că Patima aparţinea voii divine, şi ar fi îndrăznit iudeii cei 
fără de lege, însă Dumnezeu a rânduit-o pentru mântuirea 
noastră.

 Dar cercul apostolilor a fost afectat, auzind de Patimă 
şi cuvântul a sfâşiat sufletul lor, făcându-i să preguste 
pătimirea prin tânguire. Risipind tristeţea exagerată a 
ucenicilor, Mântuitorul a împletit amintirea Patimii cu pre-
vestirea Învierii. Dar le-a şi adus aminte în repetate rânduri 
despre Patimă. I-a uşurat cu deasa cugetare a povestirii, 
ca să nu deznădăjduiască din vederea bruscă şi, astfel, 
sufletul lor să se cufunde în mai multă tristeţe. De aceea şi 
acum, Mântuitorul, prevestind Patima, zice: „Iată, ne urcăm 
la Ierusalim şi Fiul Omului va fi dat în mâinile preoţilor şi 
cărturarilor şi-L vor omorî pe El ... şi a treia zi va învia” (Mt. 
20, 18-19; Mc. 10, 33-34; Lc. 18, 32-33). Mântuitorul arată 
că ştie şi vremea, şi că merge de bună voie la Patimă. Aş 
fi putut, zice, să şi refuz Patima, schimbând calea, şi să 
evit uciderea Mea, îndepărtându-Mă de locul crimei, dar 
timpul cere Crucea, nevoia zămisleşte Patima, sorocul 
venirii Mele cere să se încheie. De aceea am evitat mai 
înainte uciderea cu pietre (In. 8, 59), pentru că am aştep-
tat Crucea! De aceea am şi dispărut când au vrut să mă 
arunce în prăpastie (Lc. 4, 29-30), pentru că am venit să 
vindec moartea pe care a pricinuit-o lui Adam pomul, să 
Mă răstignesc pe un pom, tăind astfel calea relelor care 
veneau din lemn. Slujitorii pătimirii Mele sunt fariseii, căr-

Răspunsul omului la lucrarea lui Dumnezeu!
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POESIS

Dumnezeu ne-a blagoslovit
Cu un dar nemăsurat;
Mii de sfinți știuți şi neștiuți
Are pământul acesta minunat.

Pe bolta cerească a Bisericii,
Precum stelele strălucesc
Cei ce-au păstrat dreapta credinţă
Pe pământul nostru românesc.

Încă din primele veacuri,
Ortodoxia aici s-a instalat,
De când Sfântul Apostol Andrei,
Personal, în sec. I, ne-a creștinat.

Creștinismul s-a extins
Permanent, din sat în sat;
În biserici şi în case, oamenii
Lui Dumnezeu s-au rugat.

Cel mai cinstit sfânt mucenic,
Cunoscut şi martirizat (sec. IV),
Este Sava Gotul de la Buzău
Cel ce pe mulţi a luminat.

S-a născut într-un sat buzoian (334),
Din părinți creștini, deosebiți,
Stră-români de pe lângă Buzău,
Credincioși, buni şi cinstiți.

Ei l-au crescut în post şi rugăciune
Şi-n dragoste de Dumnezeu,
I-au dat şi hrana cea trupească,
Dar şi cea sufletească, mereu.

De mic avea înclinație 
Spre viața religioasă;
Era fascinat de slujbă,
Prin cântarea armonioasă.

Preotul din sat a profitat
De dorința lui cea mare
Şi de minunata-i voce,
Cea fără de-asemănare.

De biserică l-a apropiat
Şi împreună slujeau,
Iar pentru răspândirea credinței,
Amândoi se osteneau.

Era preotul Sansală,
Fiind ei foarte apropiați;
Erau împreună lucrători
Şi se-nţelegeau ca niște frați.

Acest părinte minunat
Îi modela sufletul său;
Îl spovedea şi împărtășea,
Unindu-l cu Dumnezeu.

Sava, trăia ca un monah
În sfințenie şi ascultare,
Aproape de Biserică
Şi-ntr-o divină cântare.

Râvnitor la tot lucrul cel bun,
Era cucernic şi smerit
Şi orice neplăcere a vieții,
Prin credinţă a biruit.

Le vorbea pașnic oamenilor,
Propovăduind credința adevărată,
Deși simplu la cuvânt,
Era-nţeles de lumea toată.

Întărit fiind duhovnicește
Şi multe cunoștințe posedând,
Creștinii îl iubeau cu toţii,
Şi păgânii-l ascultau, tăcând.

Era îndrăgit de toată lumea
Pentru viața lui curată,
Pentru caracterul blând şi bun
Şi viața echilibrată.

Atât părintele Sansală,
Cât şi fericitul Sava Gotul,
Erau călugări misionari,
Dedicându-se cu totul

Convertirii la creștinism,
A celor la idoli închinători:
Daco-romani, goți sau „barbari”,
Fiind împreună locuitori.

Se pare că la Buzău se găsea 
Chiar şi o episcopie,
Prin care se lucra intens
La scăparea de idolatrie.

Între anii 370-372, regele goților, 
Din Dacia nord-dunăreană,
A ridicat împotriva creștinilor, 
O adevărată prigoană.

Creștinii erau obligați 
Să mănânce din carnea jertfită
Spre închinare idolilor,
Mulți căzând în această ispită.

Cei care ar fi refuzat,
Erau aspru pedepsiți
Fiind crunt persecutați,
Iar alții chiar omorâți.

Unii păgâni binevoitori,
Le dădeau creștinilor,
(Rude sau prieteni cu ei)
Carne nejertfită idolilor,

În faţa persecutorilor
Spre a-i induce în eroare,
Simulând că-ar fi jertfită,
Ca să-i scape de teroare.

Sfântul Sava a refuzat
Să facă-acest compromis
Plin de vicleșug, spunându-le
Creștinilor că le este interzis.

Iar cei care-l vor folosi,
Nu se mai pot numi creștini,
Ca folosindu-se de-un șiretlic,
Să rămână printre „mărăcini”.

Sfântul Cuvios Sava Gotul de la Buzău  (12 aprilie)

Dumitra GROZA

turarii şi preoţii, întâistătătorii Legii, aceştia care, în timp ce 
au cinstea să se socotească urmaşii lui Moise, fac pact cu 
diavolul. Ucenicii dătătorului Legii, apărători ai fărădelegii! 
Vouă însă, care sunteţi ai Mei, vă prevestesc Patima şi 
vă vindec tristeţea, vestindu-vă Învierea: „Iată, ne urcăm 
la Ierusalim şi Fiul Omului va fi dat în mâinile preoţilor şi 
cărturarilor şi-L vor omorî pe El ... şi a treia zi va învia”. 
Dacă vă întristaţi pentru Patimă, Învierea vă va vindeca 
tristeţea! Dacă tremuraţi pentru Cruce, biruinţa va aduce 
desfătarea: „A treia zi voi învia” (Mt. 16, 21; 17, 23; Lc. 9, 
22). (Predică la Duminica a cincea din Postul cel Mare, 
Duminica Sfintei Maria Egipteanca, a episcopului Vasile 
al Seleuciei, Predici ale Sfinţilor Părinţi la Duminicile de 
peste an, trad. Pr. Victor Manolache, Ed. Egumeniţa şi 
Cartea Ortodoxă, 2009, pp. 460-463). 

Trist este că situaţii similare cu cele descrise de Sfântul 
Vasile, caracteristice perioadei celor din Vechiul Testament, 

se potrivesc şi celor care se revendică a fi creştini, care deşi 
s-au declarat credincioşi la un moment s-au depărtat apoi 
de Dumnezeu sau crezând că sunt aproape, au început 
să trăiască după voia lor şi astfel se împlinesc cuvintele 
Sfântului Apostol Petru care spune: „Căci dacă, după ce 
au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoaşterea Domnului 
şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, iarăşi se încurcă în 
acestea, ei sunt învinşi; li s-au făcut cele de pe urmă mai 
rele decât cele dintâi. Căci mai bine era pentru ei să nu fi 
cunoscut calea dreptăţii, decât după ce au cunoscut-o, să se 
întoarcă de la porunca sfântă, dată lor. Cu ei s-a întâmplat 
adevărul din zicală: Câinele se întoarce la vărsătura lui şi 
porcul scăldat la noroiul mocirlei lui.” (II Ptr. 2, 20-22). 

Părintele Gheorghe Ionaşcu
(predică la Duminica a V-a din Post, 

a Cuv. Maria Egipteanca, Sf. Ev. Marcu 10, 32-45; 
a Cuvioasei: Luca 7, 36-50, 2 aprilie)
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ORaCOlElE, PERSOanE POSEDatE DE DiaVOli

Alteori, păgânii din sat,
Pentru a-şi apăra prietenii,
Erau în stare să jure
Că-n satul lor nu sunt creştini.

Sfântul Sava a spus, că pentru el,
„Nimeni nu trebuie să jure”
Pentru că el este creştin
Şi aşa va şi rămâne.

Credința lui înflăcărată
Şi atât de stăruitoare,
Pe mulţi i-a încurajat
Şi le-a fost susținătoare.

Din cauza persecuțiilor,
O parte din ei au plecat
În partea de sud a Dobrogei;
Unde mulţi s-au refugiat.

Cu ei era şi preotul Sansală,
Care permanent predica 
Pentru credinţa cea dreaptă
Şi pe mulţi îi boteza.

Apropiindu-se Sfintele Paşti,
Sfântul Sava a plecat
La părintele Gutticas
La Buzău, oraşul apropiat.

Voia cu el să slujească
De Sfintele sărbători (372)
Şi pentru a ajunge la timp
A plecat el de cu zori.

Pe drum i-a ieşit în cale un bărbat
Foarte înalt şi strălucitor,
Spunându-i să se întoarcă
În sat spre a fi de ajutor.

Sava nu ştia că preotul Sansală 
S-a întors ca să slujească
Şi a continuat drumul,
Nevoind să se oprească.

Dumnezeu a rânduit 
Ca pe o vreme frumoasă,
Să ningă atât de mult,
Încât Sava s-a întors acasă.

A-nţeles voia lui Dumnezeu
Şi pe loc s-a conformat;
Mergând la părintele Sansală, 
Reciproc s-au bucurat.

Împreună cei doi au slujit 
În noaptea Sfântă de Înviere;
Apoi s-au întors să se odihnească,
După slujba de priveghere.

Prigonitorii, cu o ceată de tâlhari,
Au năvălit asupra satului,
Să-i determine pe creștini 
Să se lepede de Taina Botezului.

I-au prins şi pe cei doi misionari
Acasă și i-au dezbrăcat,
I-au bătut cu multă cruzime 
Şi fără cunoștință i-au lăsat.

Când au venit, dimineaţa,
Sfântul Sava le-a demonstrat
Că, deşi-l bătuseră cumplit,
Rănile toate s-au vindecat.

Le-a arătat că nu sunt urme:
„Dumnezeu care face minuni
Are grijă de aleşii Lui”,
Tămăduindu-i pe cei buni.

Legându-l între două osii
Metalice foarte grele,
L-au lăsat să se chinuie
Toată noaptea între ele.

Spre ziuă, a venit o femeie
Credincioasă şi l-a dezlegat;
Sfântul Sava a ajutat-o 
La munca ei, dar n-a plecat.

Pentru că sfântul nu s-a lepădat
De Hristos, ci mai mult s-a întărit,
Unul, cu-n drug metalic aruncând,
Toți credeau că a murit.

Sculându-se, slăvea pe Dumnezeu,
Ca şi cum nimic n-ar fi păţit;
N-a simţit nicio durere
Pentru că Domnul l-a ocrotit.

Dregătorul Atharid a dat poruncă,
Ca-n apa Buzăului să fie înecat;
Văzând că din toate chinurile,
Sfântul Sava scăpa nevătămat.

„Binecuvântat eşti, Doamne
Şi preamărit este numele Tău”!
Îi mulţumea cu bucurie Sava,
Conştient fiind de ajutorul Său.

Soldaţii, văzându-i frumuseţea
Şi a lui nevinovăţie,
Au încercat să-l (elibereze) salveze,
Fără ca Atharid să ştie.

Sfântul Sava a refuzat,
Încurajându-i mereu:
„Eu văd dincolo de apă 
Pe cei ce iau sufletul meu”.

Şi era nerăbdător 
Ca să plece mai curând
La Domnul Iisus Hristos,
Văzând îngerii aşteptând.

Legându-i un lemn greu de gât,
Pe Sava-n râu l-au aruncat;
La 38 de ani, după Paşti (12 apr. 372)
În Mousaios (Buzău) l-au înecat.

Şi-a dat fericitul suflet 
În mâinile lui Hristos,
Pentru că întreaga viaţă
A slujit Domnului cu folos.

A luptat cu toată forţa 
Să întoarcă la credinţă,
Pe locuitorii Daciei;
Să-i scape de suferinţă.

A murit prin apă şi prin lemn,
Simboluri ale mântuirii:
Botezul şi Crucea, pe care Sava
Le-a stropit cu darul iubirii.

Sansală şi creştinii din apropiere
Au luat trupul său sfânt
Din apă și cu multă evlavie 
L-au îngropat în pământ.

Vestea despre sfinţenia 
Vieţii şi curajul nebănuit
Ale acestui sfânt martir,
Repede s-a răspândit

Şi-n Cezareea Capadociei, 
Unde Sfântul Vasile cel Mare slujea;
Şi l-a rugat pe episcopul Bretanion
Să primească moaştele-n cetatea sa.

Prin intermediul lui Iunius Soranus,
Dregătorul Sciţiei Mici,
Capadocian şi rudă cu Sfântul Vasile,
Sfintele Moaşte-au ajuns aici.

Apoi trimise-n Capadocia
Unde Sfântul Vasile dorea
Să achiziționeze sfinte moaște
În locurile unde el slujea.

Ele au fost însoțite
De-o scrisoare detaliată
Scrisă de-un preot învățat
Și-n limba greacă redactată.

Voia să facă cunoscut în lume
Că pentru Evanghelia lui Hristos
Și-n Dacia Carpatică
Curge sânge martiric cu folos.

Este prima lucrare cunoscută,
Scrisă pe acest pământ
Cu un caracter ecumenic;
Și-a fost pentru-acest mucenic sfânt.

Pomenirea Sfântului Mucenic Sava,
În toate bisericile creștine
Se face pe 12 aprilie
Și e cinstit cum se cuvine.

Îl rugăm cu stăruință
Să mijlocească și pentru noi 
Ca, prin ale sale sfinte rugăciuni,
Să fim izbăviți din nevoi!
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„Osana! Binecuvântat este cel ce vine întru 
numele Domnului, Împăratul lui Israel!”

În Antichitate, când un rege își făcea intra-
rea triumfală într-un oraș, era primit după un 
ceremonial ce avea rolul de a marca cinstirea 
deosebită din partea locuitorilor. La arătarea 
unui rege, locuitorii orașului respectiv se purtau 
înveșmântați ca de sărbătoare, având cununi 
de flori în mâini și aclamându-l cu strigăte de 
bucurie. Totul se petrecea la ieșirea din oraș, la o 
oarecare depărtare, revenind mai apoi în cetate 
împreună cu toată suita sa.

Astfel, istoricul iudeu Iosif Flaviu relatează 
intrarea în Ierusalim a lui Alexandru cel Mare că-
ruia i-au ieșit înainte toți locuitorii cetății îmbrăcați 
în veșminte albe, având în frunte arhiereul și 
preoții Templului. Alexandru venea cu gânduri 
rele, dar văzând impresionanta primire, a cruțat 
Orașul Sfânt. 

Cu o procesiune asemănătoare, constituită 
ad-hoc, s-a petrecut și Intrarea în Ierusalim 
a Împăratului Păcii, Iisus Hristos, în preajma 
sfintelor și mântuitoarelor Sale Patimi. Intrarea 
Domnului în Ierusalim constituie ultima etapă a 
dramaticii Sale călătorii ce L-a adus pe Dom-
nul din Galileea spre încununarea operei Sale 
mântuitoare pe Crucea de pe Golgota. Sfintele 
Evanghelii ne dezvăluie că Domnul Se îndrep-
ta spre Ierusalim, în această ultimă călătorie, 
conștient de ceea ce urma să se întâmple. A și 
prevestit (de 3 ori) ucenicilor că „Fiul Omului va 
fi dat în mâinile păgânilor, care-L vor batjocori 
și-L vor omorî, dar a treia zi va învia.” (Matei 16, 
21; 17, 22-30; 20, 18-19)

Descrierea ultimei călătorii spre Ierusalim îna-
inte de Patimi ocupă un loc cu totul aparte mai 
ales în Sfânta Evanghelie de la Luca. Domnul 
străbătea pustiul lui Iuda, urcând pe drumul de 
la Ierihon la Ierusalim (circa 30 km) și întâmpi-
nă primele case ale Betaniei (El-Azarieh – în 
amintirea lui Lazăr cel înviat din morți). Aici 
vede încântătoarele grădini ale Betaniei (casa 
curmalilor) și nu mai este mult (40 de minute de 
mers pe jos – 3 km) până la zidurile Ierusalimului. 
Lângă Betania (la culmea Muntelui Măslinilor) 
este Betfaghe (locul smochinilor tineri). Multe 
evenimente se leagă de locurile acestea. Aici 
locuiau cei trei prieteni ai Domnului: Lazăr, cu su-

rorile sale, Marta și Maria. Aici a fost înviat Lazăr, 
iar astăzi credincioșii pot vedea mormântul din 
care l-a strigat Mântuitorul. Aici a avut loc cina 
din casa lui Simon Leprosul, când Maria, sora lui 
Lazăr, a uns picioarele Domnului cu mir de mare 
preț. Învierea lui Lazăr a declanșat entuziasmul 
mulțimilor, determinându-i pe fruntașii iudeilor 
să hotărască uciderea lui Iisus. De aceea El Se 
retrage în cetatea Efraim. Acum „era aproape 
Paștile iudeilor”, notează Sfântul Evanghelist 
Ioan, ceea ce înseamnă că la Efraim Domnul a 
stat puțin.

„Cu șase zile înainte de Paști” (Ioan 12, 1), 
Mântuitorul și ucenicii Săi revin în Betania. Aici 
li s-a pregătit o cină, în casa lui Simon Lepro-
sul, unde erau și Lazăr, cel înviat a patra zi din 
morți, Marta care „slujea” și Maria „care partea 
cea bună și-a ales”, stând la picioarele lui Iisus, 
ungându-le cu „mir de nard, de mare preț.” (Ioan 
12, 3) „Pentru ziua îngropării Mele l-a păstrat”, 
va zice Domnul despre Maria, care peste câteva 
zile se va grăbi cu celelalte mironosițe să ungă 
trupul lui Iisus la mormânt.

Vestea prezenței Domnului se răspândește 
repede, încât entuziasmul mulțimilor ajunsese la 
culme. A doua zi, Iisus stând pe mânz de asină, 
adus de ucenici din Betfaghe, și înconjurat de 
mulțime multă, intră în Ierusalim. Șederea Sa pe 
mânz este încă o mărturie a desăvârșitei Sale 
smerenii. El vine ca un Împărat al Păcii (Zaharia 
9, 9), intră în Cetatea Sfântă ca Mesia-Împăratul, 
nu ca un cuceritor sângeros. 

„Nu te teme, fiica Sionului! Iată Împăratul tău 
vine, blând și șezând pe mânzul asinei!” (Ioan 
12, 15)

Aici mulțimea care-L însoțea din Betania se 
întâlnește cu mulțimea Ierusalimului și alcătuiesc 
o procesiune măreață și entuziastă, condu-
cându-L spre Muntele Măslinilor și peste Valea 
Chedronului în strigăte de bucurie. În calea lor 
așterneau crenguțe înverzite și haine (Matei 21, 
8), iar în mâini purtau ramuri de finic, cu guri pline 
de bucurie binecuvântau: „Osana! Binecuvântat 
este cel ce vine întru numele Domnului, Împăra-
tul lui Israel!” (Ioan 12, 13) Aceste cuvinte sunt 
preluate din Psalmul 117 când iudeii, purtând 
buchete de finic, mirt și salcie, îl cântau la Săr-
bătoarea Corturilor. (cea mai veselă dintre săr-
bătorile iudaice) Așa l-au întâmpinat iudeii și pe 
Simon Macabeul, eroul care a biruit pe vrăjmași 

Predică la Duminica Floriilor
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(I Macabei 13, 51). Purtarea și strigătele lor con-
firmă recunoașterea lui Iisus ca fiind drept „Cel 
ce vine”, adică Mesia, Fiul lui David și Împăratul 
Păcii, despre care grăiseră prorocii.

Înainte Domnul evita astfel de manifestări din 
partea martorilor minunilor Sale, acum în preaj-
ma preamăririi prin Patimi și Înviere, acceptă 
aclamațiile mulțimii.

Astfel a intrat în Ierusalim Cel ce avea „să pri-
mească toată puterea în cer și pe pământ” (Matei 
28, 18), fiind rânduit „Împărat al împăraților și 
Domn al domnilor” (I Timotei 6, 14). Intrăm cu 
această zi în Săptămâna Patimilor. Tragicele 
evenimente petrecute acum peste 2000 de ani 
se perindă prin fața ochilor noștri sufletești în 
slujbele rânduite în această perioadă.

Cu Duminica Stâlpărilor începem să ne pregă-
tim duhovnicește pentru o participare autentică 
la drama Golgotei. Să începem primindu-L cu 
nevinovăția pruncilor iudei strigându-I: „Osana!” 
Să-L întâmpinăm cu stâlpări înverzite de sufletele 
noastre întoarse de la păcat, să intrăm cu El la Cina 
cea de Taină, făcându-ne părtași Sfintei Taine, să 
facem din sufletele noastre Ierusalim Sfânt în care 
Domnul să intre cu bucurie, tuturor să ne aducă 
darul Jertfei Sale și lumina Sfintei Sale Învieri pen-
tru a ne împărtăși cu El „mai cu adevărat, în ziua 
cea neînserată a împărăției Sale.” Amin.

Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Intrarea Domnului în Ierusalim, 

Floriile, Dezlegare la peşte, Duminica a VI-a 
din Post, Sf. Ev. Ioan 12, 1-18, 9 aprilie)

Predică la Duminica Floriilor

Păhărelul cu nectar

taina cuvintelor
Au fost odată câteva cuvinte care s-au gândit să 

vadă ce zic oamenii despre ele…
Aşa că s-au aşezat unele după altele, şi chiar şi 

unele peste altele, într-o poveste ce promitea să fie 
scurtă şi să ţină atenţia trează, fiindcă nu de puţine 
ori oamenii adorm cu cărţile pe piept şi visează că 

le citesc…Cum şedeau ele acolo în poveste, şi se 
chinuiau fie să nu râdă, fie să nu se ia la trântă, iată 
că sosi un domn şi îşi aruncă privirea peste pagina 
cu pricina.

Apoi dădu puţin din cap, îşi ţuguie buzele şi 
zise:

– Măi, dar nimic nu pricep din povestea asta. 
Parcă e scrisă pentru proşti…

Şi plecă la afacerile dumnealui…
Cuvintele se uitară unele la altele şi chiar când se 

pregăteau să se tăvălească de râs, se arătă pe acolo 
o domnişoară, căreia numai de citit nu-i ardea…

Dar cartea era deschisă şi povestea era scrisă 
negru pe alb…

– Mda… Cam aşa stau lucrurile, zise fata, cu 
gândul la problemele ei.

Exact aşa, repetă, şi plecă mulţumită că găsi în 
acea pagină o poveste din viaţă – pe care însă nu 

prea o pricepuse, căci mintea îi era cu 
totul furată de griji…

Cuvintele se dădură jos, unul din co-
coaşa celuilalt, cât să se dezmorţească 
şi să se întrebe dacă are vreun rost să 
se mai aşeze în povestea asta.

La urma urmei, ar putea să-şi schim-
be locurile şi să se aşeze lejer, într-o 
poveste clasică, foarte cunoscută şi 
prescurtată.

Dar şeful lor, titlul, le arătă mulţimea 
de ochi şi de ochelari ce făcură – curios 

lucru – coadă la cartea în care se aflau.
– Acum ne vom da seama cu adevărat ce pă-

rere au oamenii despre noi! zise el, insuflându-le 
speranţă.

Şi cuvintele se îmbăţişară din nou, în speranţa că 
povestea lor va fi citită şi înţeleasă cu adevărat.

Lucru care se şi întâmplă.
Numai că nu aşa cum şi-au dorit cuvintele, ci aşa 

cum şi-au dorit oamenii.
Fiecare după cât de învăţat, de atent şi de iubitor 

al tainelor vieţii era…
Elia David
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Eu Te-am găsit, Doamne Iisuse,
Când suferind și-nsingurat,
Să nu disper, a Tale spuse,
Ca un balsam m-au mângâiat.

Te-am însoțit și în mulțime
Când s-a cutremurat Ioan,
Recunoscându-Te-n Treime,
La Sfânt Botezul în Iordan.

Am fost doar unul din mulțimi
Și toți rămas-am fără glas,
Când din cinci pești și două pâini
Ne-ai săturat… și-a mai rămas.

Dintre leproșii ce în cale
Să-i vindeci de un rău cumplit,
Tu Te-ai milit, dar slavei Tale,
Să-i mulțumesc eu n-am venit.

Iisuse-n marea-Ți bunătate,
Pe cel olog, necercetat,
Dându-i iertarea de păcate,
Am fost când Tu l-ai vindecat. 

Cu fiul văduvei sărmane,
Cu fiica celui luminat,
Cu Lazăr chiar, Iisuse Doamne,
Am fost când Tu i-ai înviat!

Tu orbilor le-ai dat vedere,
Pe îndrăciți i-ai curățat,
Dar, speriat de-a Ta putere,
Iisuse, noi Te-am alungat.

Am fost când cei proscriși de soartă
Primit-au ajutorul Tău
Și-apoi închis-au a lor poartă
La bine, răsplătind cu rău.

Nevrednici, Doamne preamărite,
De câte daruri Tu ne-ai dat,
În fața marilor ispite
Ca și Adam, am scăpătat.

Iar când, pe doar treizeci de-arginți,
Vicleanul Iuda, cel avut,
La farisei, ca scos din minți,
Prin sărutare, te-a vândut.

Am fost când, dăruind iertare,
Ponțiu Pilat ne întreba
Și, cu mulțimea, în turbare,
Strigam: iertați pe Baraba!

Eram un fariseu mai mare,
Un cărturar orgolios,
Că nu e drept ca oarecare
Să fie cel trimis, Hristos.

Am fost când strâmba judecată,
Deși în toate preacurat,
Te-a osândit; cu lumea toată
Eu Te-am lovit și Te-am scuipat.

Ca pe-un zănatic împărat
Batjocorindu-Te, haini,
Pe cap, să fii încoronat,
Ți-au pus coroana cea de spini.

Și-n grabă, fără remușcare,
Piroanele, neabătut,
Trecând prin mâini și prin picioare,
Încrâncenat, Ți le-au bătut.

Iar ca mulțimile, o turmă,
De ațâțați și de barbari,
Să-Ți spurce clipa de pe urmă,
Te-au ridicat între tâlhari.

Și-a morții arșiță cumplită,
Însingurată în durere,
În loc de apă, (ce ispită!),
Eu Ți-am adus oțet și fiere.

Te-am auzit, cum înainte
Ca morții să îi faci pe plac,
Strigai la Cer: Părinte Sfinte,
Îi iartă, că nu știu ce fac!

Să văd că viața e sfârșită,
Că umbra morții Te-a ajuns,
Cu sulița cea ascuțită
În coasta dreaptă Te-am împuns.

Și-n miez de zi orbecăiește,
Se-ascunde-a soarelui lumină,
Cutremur mare Îl cinstește 
Pe Cel ucis fără de vină.

A treia zi, ieșind din moarte,
Morții să-i fiu răscumpărat,
Păcatul lumii-ntregi să poarte,
Iisus Hristos a înviat!

Pierdut e iadul în uimire,
Ispititorul cel mișel,
Căci, pentru-ntreaga omenire,
Nimic nu va mai fi la fel. 

Veniți, e zi de sărbătoare,
Cu toții să ne-nveselim,
Veniți la sfintele altare
Lui Dumnezeu să-I mulțumim!

Că pentru-a lumii izbăvire
Din tirania celui Rău,
Prin nesfârșita Sa iubire
Ni L-a trimis pe Fiul Său. 

Unit e cerul și pământul,
Nu fie nimeni întristat,
Căci azi s-a împlinit Cuvântul:
Iisus Hristos a înviat!

 Radu Cârstoiu Arbore 
 

(De Sfintele Paști, 2002, Tg-Jiu)

Hristos a înviat!
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Când Mântuitorul a intrat prin uşile încuiate, acolo unde 
erau adunaţi Ucenicii de frica iudeilor, şi a ieşit în acelaşi 
fel, lipsa lui Toma a fost lucrarea providenţei dumnezeieşti, 
pentru ca absenţa lui să devină pricină de mai multă sigu-
ranţă şi crezare. Pentru că aşa cum spune Sfântul Ioan 
Gură de Aur: „dacă Toma s-ar fi aflat acolo, nu s-ar fi îndoit, 
şi dacă nu s-ar fi îndoit, n-ar fi căutat să se mire, dacă n-ar 
fi căutat, nu L-ar fi pipăit şi dacă nu L-ar fi pipăit, nu L-ar fi 
proclamat pe Hristos Domn şi Dumnezeu. Şi dacă nu L-ar 
fi numit aşa, noi n-am fi învăţat să-L preamărim în acest 
mod. Astfel, şi prin absenţa sa, Toma ne-a îndreptat spre 
adevăr şi, prin prezenţa sa de după aceea, ne-a întărit mai 
mult în credinţă” (Omilie la Duminica cea nouă şi la Sfântul 
Apostol Toma, Predici ale Sfinţilor Părinţi la Duminicile 
de peste an, trad. Pr. Victor Manolache, Ed. Egumeniţa 
şi Cartea Ortodoxă, 2009, p. 28).

 Situaţia pe care ne-o pune înainte Sfânta Evanghelie 
de astăzi, cu Sfântul Apostol Toma, credinciosul după în-
tâlnirea cu Domnul Hristos şi cu ceilalţi Apostoli, pentru că 
şi pe ei i-a mustrat Domnul pentru necredinţa şi împietrirea 
inimii lor, este o situaţie care se întâlneşte foarte frecvent 
în viaţa omului credincios, care atunci când trece printr-un 
necaz mare, uită de Dumnezeu sau îşi pierde încrederea, 
şi ajunge să se îndoiască, sau să deznădăjduiască, ceea 
ce este mult mai grav. Pentru că un moment de îndoială 
poate fi trecător şi cu ajutorul lui Dumnezeu îl poţi birui, 
dar când ai ajuns la deznădejde, eşti deja cu un pas în 
prăpastie şi de aceea mulţi în această situaţie îşi pun capăt 
zilelor, şi crezând că scapă de necazuri, săvârşesc cel mai 
mare păcat şi scăpând de nişte necazuri trecătoare ajung 
la necazul şi condamnarea veşnică. Câţi dintre oameni, 
care, culmea, erau credincioşi, atunci când trec prin situaţii 
grele, nu îşi pierd încrederea şi cârtesc împotriva lui Dum-
nezeu, uitând de situaţiile de până atunci când au făcut cu 
siguranţă experienţa lui Dumnezeu? Aceasta se întâmplă 
datorită faptului că, în situaţia limită respectivă, îşi blochea-
ză efectiv mintea la necazul respectiv, uită de Dumnezeu, 
unul dintre cele mai grele păcate, şi refuză orice ajutor 
de la cei ce i-ar putea ridica din căderea respectivă. Uită 
că şi în trecut a avut greutăţi din care a fost izbăvit, uită 
că sunt alţii care trec prin necazuri mult mai mari şi uită 
că dacă s-ar întoarce către Dumnezeu, aşa cum s-a mai 
întâmplat de atâtea ori, Dumnezeu i-ar ajuta. 

Sfântul Cuvios Marcu Ascetul, în Epistola adresată 
lui Nicolae monahul, vorbeşte de acest mare păcat, al 
uitării de Dumnezeu, numindu-l unul dintre cei trei mari 
uriaşi ai diavolului, zicând: „ţinta cuvântului nostru este 
să atragă atenţia asupra celor trei uriaşi puternici şi tari 
ai celor de alt neam, pe care se reazămă toată puterea 
potrivnică a lui Holofern cel spiritual. Dacă aceştia vor fi 
răpuşi şi ucişi, toată puterea duhurilor necurate va slăbi 
cu uşurinţă, până se va topi cu totul. Cei trei uriaşi ai celui 
rău, care sunt socotiţi ca fiind cei mai tari, sunt cele trei 
rele amintite mai-nainte: neştiinţa, maica tuturor relelor; 
uitarea, sora împreună-lucrătoare şi slujitoarea ei, şi ne-
păsarea trândavă, care ţese veşmântul şi acoperământul 
norului negru aşezat peste suflet şi care le sprijină pe 
amândouă, le întăreşte, le susţine şi sădeşte în sufletul 
cel fără grijă răul înrădăcinat şi statornic” (Filocalia, vol. I, 
trad. pr. Dumitru Stăniloae, Editura Humanitas, Bucureşti, 

2005, p. 301). 
Se spune despre un credincios, care îşi pierdea mereu 

încrederea în Dumnezeu, că a mers să se spovedească. 
Atunci duhovnicul i-a spus să îşi ia un caiet în care să îşi 
noteze toate situaţiile din viaţa sa în care este sigur că a 
primit ajutorul lui Dumnezeu. După o perioadă de timp, 
credinciosul nostru îşi anunţă duhovnicul că a umplut 
caietul. Apoi când se mai întâmpla din nou să ajungă în 
aceeaşi situaţie, să îşi piardă încrederea, duhovnicul îl 
trimitea la caiet să îşi aducă aminte de situaţiile în care 
i-a ajutat Dumnezeu şi în felul acesta îl scăpa de păcatul 
uitării de Dumnezeu. Acelaşi păcat i-a ispitit şi pe Sfinții 
Apostoli, pentru că şi ei, când L-au văzut pe Mântuitorul 
răstignit, mort şi îngropat, au uitat toate minunile pe care 
le-a făcut până atunci, au uitat tot ce le-a spus, tot ceea 
ce a făcut şi a învăţat. Pentru că, dacă n-ar fi uitat, nu 
ajungeau să se îndoiască, deşi Mântuitorul îi anunţase în 
repetate rânduri: „iată, ne suim la Ierusalim şi Fiul Omului 
va fi predat arhiereilor şi cărturarilor; şi-L vor osândi la 
moarte şi-L vor da în mâna păgânilor. Şi-L vor batjocori 
şi-L vor scuipa şi-L vor biciui şi-L vor omorî, dar după trei 
zile va învia.” 

Ca remediu împotriva acestui păcat, Sfântul Marcu As-
cetul recomandă: „De vrei, aşadar, să dobândeşti biruinţa 
împotriva patimilor mai-nainte pomenite şi să pui pe fugă 
uşor mulţimea vrăjmaşilor spirituali de alt neam, adună-te 
în tine însuţi prin rugăciune şi prin ajutorul lui Dumnezeu. 
Pătrunzând astfel în adâncurile inimii, caută urma acestor 
trei uriaşi puternici ai diavolului, adică a uitării, a nepăsării 
trândave şi a neştiinţei, care sunt propteaua duşmanilor 
spirituali de alt neam şi pe sub care furişându-se celelalte 
patimi ale răutăţii lucrează, vieţuiesc şi prind putere în 
inimile celor iubitori de plăcere şi în sufletele neînvăţate. 
Şi prin multă atenţie şi supraveghere a minţii, folosindu-te 
şi de ajutorul de sus, vei afla relele cunoscute celorlalţi şi, 
socotite că nici n-ar fi rele, dar care sunt mai stricăcioase 
decât celelalte” (Ibidem, pp. 301-302). Iar ca arme împotri-
vă recomandă: „Iar prin armele dreptăţii, care sunt contrare 
lor, adică prin amintirea cea bună, care e pricina tuturor 
bunătăţilor, prin cunoştinţa luminată, prin care sufletul, 
priveghind, alungă de la sine întunericul neştiinţei, şi râvna 
cea bună, care îndrumă şi zoreşte sufletul spre mântuire, 
vei birui întru puterea Duhului Sfânt, prin rugăciune şi 
cerere, vitejeşte şi bărbăteşte, pe cei trei uriaşi mai sus-
pomeniţi ai vrăjmaşilor spirituali (Ibidem, p. 302).

 Sfântul Marcu Ascetul detaliază apoi lucrarea fiecărei 
arme. „Prin amintirea cea prea bună, cea după Dumnezeu, 
socotind totdeauna „câte sunt adevărate, câte sunt de cin-
ste, câte sunt drepte, câte sunt curate, câte sunt cu nume 
bun, fie că e virtute, fie că e laudă”, vei alunga de la tine 
uitarea atotpăcătoasă; prin cunoştinţa luminată şi cerească 
vei nimici neştiinţa pierzătoare a întunericului; iar prin râv-
na atotvirtuoasă şi prea bună vei scoate afară nepăsarea 
trândavă, care lucrează în suflet păcatul necredinţei în 
Dumnezeu, înrădăcinat acolo” (Ibidem). Să ne ajute şi nouă 
Dumnezeu să ne izbăvim de acest păcat, care încearcă să 
pună stăpânire tot mai mult pe oameni. 

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a II-a după Paşti, a Sfântului 

Apostol Toma, Sf. Ev. Ioan 20, 19-31, 23 aprilie)

Mărturisirea lui toma!
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„Și în ziua cea dintâi a săptămânii (duminica) 
foarte de dimineață, când răsărea soarele, 

(femeile) au venit la mormânt.” 
(Marcu 16, 1-2)

Între cei care L-au însoțit pe Iisus pe drumul Crucii și mai 
apoi până la mormânt se numără și mironosițele (femeile 
cele de mir purtătoare). Femei evlavioase, onorabile, unele 
dintre ele mame, ca Maica Domnului. Au luat parte la răs-
tignirea lui Iisus pe care-L iubeau cu iubire curată și apoi, 
potrivit tradiției, s-au dus cu mir la mormânt ca să ungă după 
ritual trupul înfășurat în giulgiuri albe de pânză.

„Iar după ce a trecut ziua sâmbetei, când se lumina spre 
ziua cea dintâi a săptămânii, au venit Maria Magdalena și 
cealaltă Marie să vadă mormântul.” (Matei 28, 1) Sfântul 
Evanghelist Marcu dă mai multe amănunte: „Iar după ce 
a trecut sâmbăta, Maria Magdalena, Maria lui Iacov și Sa-
lomeea au cumpărat miresme, ca să meargă să ungă pe 
Iisus. Și în ziua întâi a săptămânii, foarte de dimineață, când 
răsărea soarele, au venit la mormânt.” (Marcu 16, 1-2) La 
cele mărturisite de cei doi, Sfântul Evanghelist Luca adaugă 
că ele erau dintre „cele care veniseră cu Iisus din Galileea” 
(Luca 23, 55) și în afară de cele numite „împreună cu ele 
au venit și altele.” (Luca 24, 1) Ele erau femei evlavioase, 
fie convertite în sensul cel mai profund al cuvântului, de la 
păcat la virtute, fie mame. Mama lui Iisus, a lui Iacov și ale 
celorlalți Apostoli. Mame bune și generoase, grijulii și pline 
de afecțiune, mame așa cum au fost dintotdeauna și cum 
vor fi și astăzi și în vecii vecilor. Ele purtau în sufletele lor 
cele mai onorabile însușiri feminine: dragostea, duioșia, 
respectful tradițiilor, comuniunea cu cei plecați. Le numim 
purtătoare de mir, iar mirul este un fel de untdelemn alcătuit 
din mai multe substanțe aromate cu care se îmbălsămau 
morții. Mai târziu, în istoria Bisericii, mirul a devenit materia 
ungerii în Taina Mirungerii, care se administrează îndată 
după Sfântul Botez sau la târnosirea bisericilor. În vechime 
se folosea odinioară, în Bizanț la ungerea împăraților. 

Istoria pe care o relatează Evangheliștii începe cu pogo-
rârea de pe Cruce a lui Iisus. Ucenicul de taină al Domnului, 
Iosif din Arimateea, sfetnic însemnat (Marcu 15, 43), s-a 
dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus să-L îngroape. Toate 
aceste momente cu pogorârea de pe Cruce, cu punerea în 
mormânt, cu așezarea pietrei mormântului, cu paza sunt 
descrise cu multe amănunte de către Sfinții Evangheliști. 
Autorii sfinți notează și cele mai în detaliu fapte, nu se feresc 
să descrie totul: discuția de pe drum, gândurile lor cele mai 
tainice, problema ridicării pietrei, frica lor și teama de mai 
apoi de a nu spune nimic din ceea ce văzuseră la mormânt. 
Ei istorisesc totul așa cum a fost, cum Domnul înviat li S-a 
arătat, cum a vorbit cu Maria Magdalena etc. Au vrut să pre-
zinte un tablou ideal, eroic al Învierii Mântuitorului. Tocmai 
aceste argumente încărcate de sentimente pur omenești 
dau o mai mare veridicitate Învierii. Evangheliștii nu sunt 

autori de romane care să descrie eroi pozitivi, ci au istorisit 
fidel adevărului toate cele întâmplate, scoțând în evidență 
chiar și cele mai tainice sentimente ale mironosițelor: dra-
gostea, fidelitatea, curajul, credința, dar și frica și uimirea. 
Iisus prin Înviere voia să le întărească acestora credința. 
Îngerul de la mormânt le spune femeilor să-l încredințeze și 
pe Petru de Înviere. De ce oare? Pentru că el era singurul 
care se lepădase de Iisus în zilele Patimilor. Mărturia lor 
ne-a întărit credința noastră în Înviere. Unde a lipsit curajul 
Apostolilor, s-a plinit cu râvna mironosițelor.

Femeile, prin drumul deschis de mironosițe, având în 
frunte pe Maica Domnului, au căpătat un rol firesc, normal 
în societate, în familie și în Biserică. Ele sunt buna jumătate 
care alcătuiește alături de bărbați Biserica lui Hristos. Spune 
Sfântul Apostol Pavel: „femeia se va mântui prin naștere de 
prunci, dacă va viețui cu smerenie, în credință, în iubire și 
în sfințenie.” (I Timotei 2, 15) Este un principiu fundamental 
al creștinătății pe care femeia trebuie să-l împlinească.

La musulmani, femeile nu se bucură de egalitate ca în 
creștinism. Spre exemplu, nu se pot ruga în aceleași locuri 
cu bărbații sau nu pot merge pe stradă înaintea bărbatului 
sau nu pot participa la înmormântări. La unele popoare, 
bărbații au drept de viață și de moarte asupra femeilor.

Ei bine, creștinismul prin Mântuitorul Iisus Hristos așază 
la egalitate femeia alături de bărbat. Sfântul Apostol Pavel 
spune: „nu mai există niciu iudeu, nici elin, nici rob, nici 
slobod, nu mai există parte bărbătească, nici femeiască, 
căci în Hristos Iisus voi toți una sunteți.”

În Epistola către Efeseni merge mai departe arătând că 
prin căsătorie se realizează o astfel de unitate organică, 
soțul și soția devenind un singur trup. Bărbatul trebuie să-și 
iubească soția ca pe trupul său, precum și Hristos iubește 
Biserica Sa.

Iisus a fost mereu atent cu femeile. A iertat femeia păcă-
toasă, când toți voiau să o ucidă cu pietre, a stat de vorbă 
cu femeia samarineancă, deși lucrul acesta era interzis de 
legea iudaică, și-a lăsat picioarele unse de femeia păcă-
toasă etc. Toate aceste gesturi au fost dictate de dorința de 
a pune semnul egalității între bărbați și femei.

Iisus a așezat fundamental rolul femeii în familie, în 
Biserică și în societate. S-a spus în vechime că o generație 
de mame bune va putea transforma lumea. Astăzi bisericile 
sunt pline de femei și închisorile de bărbați. Mamele bune 
de azi ar putea goli închisorile, ar putea aduce mai multă 
stabilitate familiei și ar consolida și mai mult Biserica. Și 
aceasta doar urmând exemplul femeilor mironosițe care 
ne-au vestit cele dintâi că Hristos a înviat.

Fie ca mărturia lor să ne întărească și nouă credința 
în Înviere și tot ceea ce ne-a rămas și ne-a lăsat Mântui-
torul înviat drept moștenire: faptele, minunile și cuvintele 
învățăturii Sale mântuitoare. Hristos a înviat!

Părintele Marius Olivian Tănasie 
(predică la Duminica a III-a după Paşti, a Mironosiţelor, 

Sf. Ev. Marcu 15, 43-47; 16, 1-8, 30 aprilie)

Cele dintâi martore ale Învierii
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Iuda Iscarioteanul este una dintre cele mai controversate şi mai 
cunoscute figuri ale Noului Testament, fiind asociat cu trădarea fără 
scrupule a Învățătorului său şi cu obsesia ireversibilă faţă de bani. 

De ce și-a trădat Iuda Învățătorul? Era necesară această trăda-
re? De ce a permis Hristos trădarea lui Iuda? S-a căit Iuda în urma 
acestei trădări? Și cum a murit în realitate Iuda Iscarioteanul? Sunt 
întrebări la care cititorul Noului Testament încearcă să găsească 
răspuns.

Datorită trădării sale şi a pierderii demnităţii de apostol, Iuda 
Iscarioth, Scarioth sau Iscarioteanul este menţionat întotdeauna 
ultimul în catalogul celor doisprezece (cf. Marcu 3, 19; Matei 10, 4; 
Luca 6, 16). Cea de-a doua denumire provine, conform cercetăto-
rilor, fie de la Sicarius (un zelot care purta sica = pumnal, spadă), 
fie de la locul său de provenienţă, cel mai probabil cetatea Kerioth 
(gr. ischē kariot = „omul lui/din Carioth”), Ezron sau Asor (cf. Isus 
Navi 15, 25). Acest prenume fusese purtat şi de către tatăl său, 
Simon (cf. Marcu 6, 71; 13, 2-26). Încercarea de a asimila termenul 
cu „omul minciunii” sau „omul din Sihar” (după o etimologie laică 
neîntemeiată) rămân simple ipoteze fără susţinere1.

Credem că, la început, Iuda a fost bun. La fel ca și ceilalți uce-
nici ai lui Hristos, și el a lăsat totul pentru a-L urma pe Mesia. Cu 
siguranță a răbdat necazuri în preumblările din cei trei ani de activita-
te publică a lui Hristos. Domnul îi trimitea pe mulți dintre ucenicii Săi 
prin sate și orașe ca să pregătească mulțimile. Ucenicii, printre care 
și Iuda, vorbeau despre Mesia Care a venit și-și întăreau cuvintele 
prin minuni (Matei 10, 1-8). Iuda a fost desemnat să se ocupe de 
fondurile comune, din care se făceau cumpărături sau se dădeau 
bani pentru cei săraci (Ioan 13, 29). Atunci când Hristos a pornit din 
Galileea spre Ierusalim, unde „avea să moară pentru neam” (In. 11, 
51), L-a urmat și Iuda, ascultând de cuvintele împreună-ucenicului 
Toma: „Să mergem şi noi şi să murim cu El” (Ioan 11, 16).

 După înmulțirea celor cinci pâini și a celor doi pești, Iisus Se 
prezintă mulțimilor ca „Pâinea care S-a coborât din cer și dă viață 
lumii”. Pentru că acest cuvânt era greu, unii ucenici „murmurau 
în această privință” și „nu mai umblau cu El.” Hristos a știut „de la 
început cine sunt cei care nu cred și cine este cel care-L va vinde” și 
răspunzând, a zis: „Oare nu v-am ales Eu pe voi, cei doisprezece? 
Şi unul dintre voi este diavol!” (Ioan 6, 33-71). Aici îl avea în vedere 
pe Iuda, iar acesta este un paradox: „ Eu v-am ales, dar unul dintre 
voi este trădător”. Nu este cu putință ca Dumnezeu să sacrifice 
mântuirea unui om pentru planul Său. 

 Hristos a prorocit trădarea lui Iuda în mai multe rânduri, l-a 
cunoscut dinainte, dar nu l-a rânduit dinainte. Dumnezeu a văzut tră-
darea și a anunțat-o dinainte. Nu este de vină dinainte-cunoașterea 
lui Dumnezeu, ci libertatea lui Iuda.

 Întreg poporul aștepta un Mesia eliberator. Atunci când Hristos 
a înmulțit cele cinci pâini și cei doi pești, hrănind mii de oameni, 
aceștia spuneau: „Acesta este într-adevăr Proorocul, Care va să 
vină în lume. Cunoscând deci Iisus că au să vină şi să-L ia cu sila ca 
să-L facă rege, S-a dus iarăşi în munte, El singur” (Ioan 6, 14-15). 
Iisus S-a opus hotărât acestor manifestări și cerințe politico-mesia-
nice ale poporului. Chiar și ucenicii lui Hristos așteptau de la Mesia 
eliberarea. Doi dintre cei mai apropiați, frații Iacov și Ioan, împreună 
cu mama lor, I-au cerut lui Hristos, ca atunci când ar fi urmat să 
devină rege la Ierusalim, să-i așeze și pe ei alături de tronul Său, 
de-a dreapta și de-a stânga. Hristos le-a explicat că va merge la 
Ierusalim „să-Și dea viața răscumpărare pentru mulți” (Matei 20, 20-
28). Iuda nu putea să accepte o Împărăție care va veni prin iubire, 
prin iertare și prin lepădarea totală a sinelui. 

Exaltările mesianice pe care le-au provocat învierea lui Lazăr 
și intrarea triumfală a lui Iisus în Ierusalim au determinat Marele 
Sinedriu să caute măsuri concrete și imediate pentru ca Iisus să fie 
prins și omorât, căci „lumea s-a dus după el!” (In. 12, 19)

Iuda, singurul ucenic negalileean, este socotit de mulți cercetă-
tori ca un „infiltrat” al Marelui Sinedriu2 în cercul ucenicilor lui Iisus 
(Mt. 26, 2; Mc. 14, 1). Astfel se explică participarea în ascuns a lui 
Iuda la consfătuirea de taină a Sinedriului, precum și propunerea 
sa concretă: „ce voiți să-mi dați și eu Îl voi da pe El vouă?” (Mt. 
26, 15).

Acum, spune Evanghelistul Luca, „a intrat Satana în Iuda”, care, 
prin inițiativa sa, a bucurat pe arhierei și pe căpetenii, care „s-au 
învoit să-i dea bani” (Lc. 22, 3-5). Inițiativa îi aparține lui Iuda. Dacă 
ar fi făcut acest gest din rațiunile politice ale unui naționalist, ce sens 

(ne)lămuriri cu privire la iuda iscarioteanul
ar mai fi avut această învoială?

Deși pentru arhierei miza prinderii lui Iisus era una uriașă, ei îi 
oferă lui Iuda doar treizeci de arginți (sumă oferită de obicei pentru 
răscumpărarea unui sclav), o ofertă umilitoare la adresa Învățătorului 
său. Acceptarea acestei sume derizorii dovedește că demonizarea 
lui Iuda s-a realizat pe fondul propice al lăcomiei. Între el și Satana 
s-a făcut un pact prin care Iuda își vinde propria libertate înainte de 
a-L vinde pe Iisus.

În grădina Ghetsimani, Iuda Îl salută cu ipocrizie pe Iisus, zicând: 
„Bucură-te, Învățătorule!” (Mt. 26, 49), iar apoi cu o sărutare Îl va 
vinde pe Fiul Omului. Iuda nu se aștepta ca trădarea sa să aibă 
drept consecință pedeapsa răstignirii pentru Învățătorul său. La 
aflarea sentinței, Iuda are o scurtă mustrare de conștiință, aleargă 
la arhierei și vrea să le înapoieze banii: „Greșit-am vânzând sânge 
nevinovat” (Mt. 27, 4), însă aceștia îl refuză cu cinism, detașându-
se de trădarea sa.

Privind cu atenție la starea lăuntrică a lui Iuda, ne dăm seama 
că pocăința sa nu este una autentică. Ea nu se aseamănă deloc 
cu pocăința lui Petru, după întreita sa cădere, ci este doar o schim-
bare a stării sale interioare în sensul remușcărilor disperate care îl 
vor determina să aleagă un sfârșit tragic3. Dacă Iuda s-ar fi pocăit 
sincer, se mântuia.

Dintre toate versiunile cu privire la felul în care şi-a sfârşit viaţa 
controversatul personaj Iuda Iscarioteanul, două au fost reţinute de 
scrierile neotestamentare. Sfântul Evanghelist Matei scrie că Iuda 
aruncă cei treizeci de arginţi obţinuţi de la mai-marii preoţilor în 
templu şi se spânzură; aceştia, cu preţul sângelui, cumpără Țarina 
Olarului pentru îngroparea străinilor, care va primi ulterior denumirea 
de „Țarina Sângelui” (Mt. 27, 3-10). În Fapte 1, 16-20, Evanghelistul 
Luca ne spune că însuşi Iuda este cel care cumpără un teren cu 
banii primiţi pe care va avea parte de o moarte groaznică, de unde 
şi denumirea dată acestui loc fatidic. 

În comentariul său la Evanghelia după Matei, Sfântul Teofilact 
al Bulgariei menţionează următoarele aspecte legate de moartea 
lui Iuda Iscarioteanul: „În urmă, Iuda pricepe ce a făcut şi se căieş-
te, dar nu bine se căieşte, pentru că a se învinui şi prihăni pe sine 
este lucru bun, dar a se spânzura, drăcesc. Şi nesuferind ocările 
cele de pe urmă, se lipseşte de viaţă, în loc să-şi plângă păcatul şi 
să-L îmblânzească prin lacrimi pe Cel pe Care L-a vândut. Unii zic 
că Iuda, fiind iubitor de argint, a crezut că el va dobândi bani de la 
iudei vânzându-L pe Iisus, dar că Acesta va scăpa de ei, aşa cum 
a scăpat de multe ori. Dar, văzând că a fost judecat şi osândit la 
moarte, s-a căit, fiindcă nu cum a socotit el s-au petrecut lucrurile; 
de aceea s-a şi spânzurat, ca să-L apuce pe Hristos în iad şi să-L 
roage să dobândească mântuire. Dar să ştii că şi-a pus ştrean-
gul de grumaz, spânzurându-se de un copac, însă rupându-se 
creanga, a mai trăit pe urmă, Dumnezeu păstrându-l pe el, fie spre 
pocăinţă, fie spre pildă şi ruşine. Unii spun că a căzut în idropică, 
atât umflându-se, că nu putea trece prin locul prin care ar fi trecut 
lesne o căruţă şi, căzând, a crăpat, după cum spune Sfântul Luca 
în Faptele Sfinţilor Apostoli.”4

Vrednicul de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania afirma, 
într-una din pastoralele sale pascale, următoarele: „Iuda nu e doar 
personajul unui anume moment istoric, ci şi un personaj al istoriei 
de după el, multiplicat peste tot, la scară planetară, în ipostaza 
sărutării care acoperă trădarea… Iuda se plimbă nestingherit prin 
societate, prin istoria omenirii, dar şi prin creştinătate. Isprava lui 
cea mai mare este aceea că, dintr-o singură Biserică, a făcut mai 
multe, iar din mai multe a făcut o puzderie. Și continuă să o facă, 
prin ceea ce îi este propriu: lăcomie, invidie, orgoliu... Iuda e un 
maestru al crimei perfecte!”5

 Părintele Daniel Popescu 
 Parohia Sfântul Nicolae – Tg-Jiu
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