
Fericiți cei ce văd, chiar când nu văd!
În Sfânta Evanghelie din această Duminică, 

a vindecării orbului din Ierihon, ni se arată cum 
suferința, boala trupească devine pentru cel cu-
prins de ea motivul căutării vindecării, un îndemn 
al renunțării la cele ale lumii acesteia trecătoare și 
la apropierea de Dumnezeu. Aceasta cu atât mai 
mult cu cât semenii săi i se împotriveau, îl certau 
și nu îl lăsau să își arate credința și nădejdea că 
întâlnindu-L și văzându-L, mai întâi sufletește și 
apoi și trupește pe Dumnezeu, totul pentru el va 
deveni nou. Chiar dacă nu vedea cu ochii trupului, 
el vede totuși cu ochii sufletului pe Dumnezeu pe 
care îl poți vedea și fără ochi trupești, deși vedem 
de multe ori în jurul nostru atâtea și atâtea orbiri la 
oameni care au ochi și prin ochi atâtea posibilități 
de a vedea dacă nu pe Dumnezeu, cel puțin lu-
crarea Lui sau urma pașilor Lui, însă ei nu vor să 
vadă. Se spune despre un misionar care a ajuns în 
Africa și acolo a început să le vestească oamenilor 

despre adevăratul Dumnezeu, Cel nevăzut, Care 
a făcut cerul și pământul și care S-a făcut văzut 
mai întâi prin lucrările Lui, prin care s-a văzut Slava 
Sa și apoi prin însăși trimiterea Fiului Său în fire 
omenească. Și pentru că oamenii respectivi nu 
aveau o astfel de înțelegere, i-au cerut să le arate 
pe Dumnezeu că așa ar fi mai ușor de înțeles, ar 
crede și ar accepta învățătura despre un astfel de 
Dumnezeu, pe care ei îl confundau cu lemnele, 
pietrele sau diferite fenomene care îi impresionau 
și a căror explicație nu o cunoșteau. Arată-ne pe 
Dumnezeul pe care îl vestești și vom crede! Dacă 
nu-L vedem pentru noi nu există! Misionarul căzu 
pe gânduri, toată munca lui fusese în zadar. Că-
utând și frământându-și mintea, cum era cu ochii 
plecați în pământ zări niște urme de cămile pe ni-
sip. Gândul străfulgerător care îi trecu prin minte îi 
lumină fața. Și cu acest entuziasm al său îi întrebă 
pe locuitorii bătrânului continent african: Aici există 
cămile? La care aceștia au răspuns pe dată, dacă 
nici aici în Africa, nu există cămile, atunci unde în 
altă parte ar putea să existe! Si pentru că privind 
în jur nu se vedea nici o cămilă, atunci misionarul 
spuse, dar eu nu văd niciuna și pentru aceasta 
eu nu cred că există cămile! Băștinașii săriră care 
mai de care să-l convingă de existența cămilelor și 
pentru a-i dovedi îi arătară urmele lăsate pe nisip 
de cămilele care trecuseră pe acolo și care acum 
nu se mai zăreau. Atunci și misionarul le ceru lo-
cuitorilor să privească în sus, să privească într-o 
parte, în alta sau în jos, că peste tot se văd urme 
ale „trecerii continue” a lui Dumnezeu. „Cerurile 
spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor Lui 
o vestește tăria” (Ps. 18. 1), spune Psalmistul, iar 
Sfântul Apostol Pavel spune: „pentru că ceea ce 
se poate cunoaște despre Dumnezeu este cunos-
cut de către ei; fiindcă Dumnezeu le-a arătat lor. 
Cele nevăzute ale Lui se văd de la facerea lumii, 
înțelegându-se din făpturi, adică veșnica Lui putere 
și dumnezeire, așa ca ei să fie fără cuvânt de apă-
rare” (Rm. 1, 19-20). Aceasta dacă avem în vedere 
doar descoperirea pe care a făcut-o Dumnezeu 
pe cale naturală, prin universul creat ca obiect, 
fără să mai adăugăm și faptul că Dumnezeu S-a 
descoperit și în mod mai presus de natură prin 
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Îngeri, Proroci, Apostoli și apoi în chip desăvârșit 
prin însăși Întruparea Sa, în Persoana Mântuito-
rului Iisus Hristos. Așadar cine mai poate fi orb 
sufletește având atâta nor de mărturii despre Lu-
mină și totuși! Mântuitorul s-a confruntat mereu cu 
această orbire a celor care deși aveau ochi, însă 
din cauza întunericului în care se aflau nu puteau 
sau mai bine zis refuzau să vadă Lumina: „Căci 
inima acestui popor s-a învârtoșat și cu urechile 
aude greu și ochii lui s-au închis, ca nu cumva să 
vadă cu ochii și să audă cu urechile și cu inima să 
înțeleagă și să se întoarcă, și Eu să-i tămăduiesc 
pe ei. Dar fericiți sunt ochii voștri că văd și urechi-
le voastre că aud” (Mt. 13, 15-16). Un astfel de 
om care vede, chiar atunci când nu vede, devine 
acest orb din Ierihon, un fericit care a reușit să-l 
vadă pe Hristos, chiar atunci când alții îl certau și 
i se împotriveau, căci deși aveau ochi trupești, le 
lipsea vederea sufletească și nu puteau înțelege 
ce vede orbul. Am putea crede pornind de la acest 
exemplu al orbului că toți cei care nu au vedere 
trupească au în mod automat vedere sufletească, 
pornind de la faptul că „Domnul înțelepțește orbii 
...” (Ps. 145, 8), dar nu este așa, pentru că sunt 
cazuri și de oameni, care se numesc oameni, 
după forma mădularelor, dar în rest ar putea fi 
numiți orice altceva întrucât se lipsesc în mod voit 
de partea rațională, care sunt atât orbi trupește 
cât și orbi sufletește, ceea ce este mult mai grav. 
Ajung în situația de a-l face chiar pe Dumnezeu 
vinovat de neputința lor, tocmai datorită mândriei 
și răutății prin care diavolul îi ispitește și nu îi lasă 
să se apropie de Dumnezeu, ca El să-i tămădu-
iască. În acest sens cel mai potrivit este cuvântul 
Sfântului Antonie cel Mare care spune: „1. Oame-
nii se socotesc raționali însă pe nedrept, căci nu 
sunt raționali. Unii au învățat cuvintele și cărțile 
vechilor înțelepți. Dar raționali sunt numai aceia 
care au sufletul rațional, pot să deosebească ce 
este binele și ce este răul, se feresc de cele rele 
și vătămătoare sufletului și toată grija o au spre 
cele bune și folositoare sufletului; iar acestea le 
săvârșesc cu multă mulțumire către Dumnezeu. 
Numai aceștia trebuie să se numească raționali. 
2. Omul cu adevărat rațional are o singură grijă: 
să asculte de Dumnezeul tuturor și să-I placă; și 
numai la aceasta își deprinde sufletul său: cum să-i 
placă lui Dumnezeu, mulțumindu-i pentru o așa de 
mare purtare de grijă și pentru cârmuirea tuturor, 
orice soartă ar avea el în viață. Pentru că este 
nepotrivit să mulțumim pentru sănătatea trupului, 
doctorilor, care ne dau leacuri amare și neplăcute, 

Fericiți cei ce văd, chiar când nu văd!
iar lui Dumnezeu să nu-I mulțumim pentru cele ce 
ni se par nouă grele și să nu cunoaștem că toate 
ni se întâmplă cum trebuie, spre folosul nostru și 
după purtarea Lui de grijă. Căci în cunoștința și 
credința cea către Dumnezeu stau mântuirea și 
desăvârșirea sufletului. 13. Om se numește sau cel 
rațional, sau cel ce îngăduie să fie îndreptat. Cel 
ce nu poate fi îndreptat este neom, căci aceasta 
se află numai la neoameni. Iar de unii ca aceștia 
trebuie să fugim, căci celor ce trăiesc laolaltă cu 
păcatul nu li se îngăduie să se afle niciodată printre 
cei nemuritori. 14. Rațiunea ne face vrednici să 
ne numim oameni. Iar de nu o avem pe aceasta, 
numai cu glasul și cu forma mădularelor ne deose-
bim de dobitoace. Să recunoască omul cu mintea 
întreagă că este nemuritor și va urî toată pofta cea 
păcătoasă care se face între oameni pricină de 
moarte”(Sf. Antonie cel Mare, Învățături despre 
viața morală a oamenilor și despre buna purtare, 
în 170 de capete, FR. I, trad. Pr. Prof. Dr. Dumi-
tru Stăniloae, EIBMBOR, Buc. 2008, pp. 12-16). 
Având această rațiune, să ne ajute Dumnezeu să 
dobândim vederea duhovnicească ca să putem 
zice și noi împreună cu Biserica: „Slavă Ție Celui 
care ne-ai arătat nouă Lumina”.

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

Vindecarea orbului din Ierihon, Sf. Ev. Luca 18, 
35-43, 2 decembrie)
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Studiu biblic lunar

Faptele Apostolilor
Capitolul III
1. Iar Petru și Ioan se suiau la templu 

pentru rugăciunea din ceasul al nouălea. 
2. Și era un bărbat olog din pântecele 

mamei sale, pe care-l aduceau și-l puneau 
în fiecare zi la poarta templului, zisă Poarta 
Frumoasă, ca să ceară milostenie de la cei 
ce intrau în templu, 

3. Care, văzând că Petru și Ioan vor să 
intre în templu, le-a cerut milostenie. 

4. Iar Petru, căutând spre el, împreună 
cu Ioan, a zis: Privește noi; 

5. Iar el se uita la ei cu luare-aminte, 
așteptând să primească ceva de la ei. 

6. Iar Petru a zis: Argint și aur nu am; dar 
ce am, aceea îți dau. În numele lui Iisus 
Hristos Nazarineanul, scoală-te și umblă! 

7. Și apucându-l de mâna dreaptă, l-a 
ridicat și îndată gleznele și tălpile picioa-
relor lui s-au întărit. 

8. Și sărind, a stat în picioare și umbla, și 
a intrat cu ei în templu, umblând și sărind 
și lăudând pe Dumnezeu. 

9. Și tot poporul l-a văzut umblând și 
lăudând pe Dumnezeu. 

10. Și îl cunoșteau că el era cel care 
ședea pentru milostenie, la Poarta Fru-
moasă a templului, și s-au umplut de uimire 
și de mirare pentru ceea ce i s-a întâmplat. 

11. Și ținându-se el de Petru și de Ioan, 
tot poporul, uimit, alerga la ei, în pridvorul 
numit al lui Solomon. 

12. Iar Petru, văzând aceasta, a răspuns 
către popor: Bărbați israeliți, de ce vă mirați 
de acest lucru, sau de ce stați cu ochii 
ațintiți la noi, ca și cum cu a noastră putere 
sau cucernicie l-am fi făcut pe acesta să 
umble? 

13. Dumnezeul lui Avraam și al lui Isaac 
și al lui Iacov, Dumnezeul părinților noștri 
a slăvit pe Fiul Său Iisus, pe Care voi L-ați 

predat și L-ați tăgăduit în fața lui Pilat, care 
găsise cu cale să-L elibereze. 

14. Dar voi v-ați lepădat de Cel sfânt și 
drept și ați cerut să vă dăruiască un bărbat 
ucigaș. 

15. Iar pe Începătorul vieții L-ați omorât, 
pe Care însă Dumnezeu L-a înviat din 
morți și ai Cărui martori suntem noi. 

16. Și prin credința în numele Lui, pe 
acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți, l-a 
întărit numele lui Iisus și credința cea întru 
El i-a dat lui întregirea aceasta a trupului, 
înaintea voastră, a tuturor. 

17. Și acum, fraților, știu că din neștiință 
ați făcut rău ca și mai-marii voștri. 

18. Dar Dumnezeu a împlinit astfel cele 
ce vestise dinainte prin gura tuturor proo-
rocilor, că Hristosul Său va pătimi. 

19. Deci pocăiți-vă și vă întoarceți, ca 
să se șteargă păcatele voastre, 

20. Ca să vină de la fața Domnului vre-
muri de ușurare și ca să vă trimită pe Cel 
mai dinainte vestit vouă, pe Iisus Hristos, 

21. Pe Care trebuie să-L primească Ce-
rul până la vremile stabilirii din nou a tuturor 
celor despre care a vorbit Dumnezeu prin 
gura sfinților Săi prooroci din veac. 

22. Moise a zis către părinți: „Domnul 
Dumnezeu va ridica vouă dintre frații voștri 
Prooroc ca mine. Pe El să-L ascultați în 
toate câte vă va spune. 

23. Și tot sufletul care nu va asculta de 
Proorocul Acela, va fi nimicit din popor”. 

24. Iar toți proorocii de la Samuel și cei 
câți le-au urmat au vorbit și au vestit zilele 
acestea. 

25. Voi sunteți fiii proorocilor și ai legă-
mântului pe care l-a încheiat Dumnezeu 
cu părinții noștri, grăind către Avraam: „Și 
întru seminția ta se vor binecuvânta toate 
neamurile pământului”. 

26. Dumnezeu, înviind pe Fiul Său, L-a 
trimis întâi la voi, să vă binecuvânteze, ca 
fiecare să se întoarcă de la răutățile sale.

Sursa: bibliaortodoxa.ro
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4
Robia literei

Când a venit în lume Mântuitorul, erau în Israel 
câteva grupări importante de oameni religioși. Fari-
seii și saducheii, în primul rând. I-am mai întâlnit. Mai 
erau apoi zeloții. Fariseii credeau în învierea morților. 
Saducheii nu credeau. Aceștia din urmă partizau cu 
puterea străină, din care cauză nu prea erau iubiți de 
popor. Dintre farisei și saduchei erau unii învățați numiți 
cărturari. Aceștia tâlcuiau Legea și prorocii.

Când a intrat în casa lui Zaheu vameșul, mulți nu 
L-au înțeles pe Iisus, pentru că erau legați de înțelesul 
literal al Legii vechi. La fel s-a întâmplat și la vinde-
carea femeii gârbove. Iisus predica într-o sinagogă. 
Cine făcea lucrul acesta trebuia să ceară cuvântul de 
la mai-marele sinagogii și apoi avea dreptul să tâlcu-
iască textul zilei. În fața lui Iisus Care vorbea stătea o 
bătrână aplecată la pământ, care nu privea nici cerul, 
nici oamenii, ci doar pământul. De 18 ani suferea de 
această boală a gârboveniei. 

Nu se putea mișca, iar lui Iisus I s-a făcut milă și i-a 

zis: „Ridică-te! Ești vindecată de boala ta!” Și în clipa 
aceea, ca prin minune, femeia, care de 18 ani mersese 
aplecată, în baston, cu ochii numai în pământ, a con-
statat că se poate ridica, că șira spinării i s-a îndreptat 
și că poate fi și ea ca toți oamenii. A fost cuprinsă de o 
mare îndoială, dar și de o mare bucurie, și de o mare 
mulțumire. Mai marele sinagogii n-a înțeles acest act. El 
știa că în Lege se spune că în zi de sâmbătă nu ai voie 
să faci nimic. Niciun fel de lucru. Așa știa el că aceasta 
este legea. După știința lui, Iisus încălcase Legea. În 
aparență, în literă, da, dar în adâncime, în duh, nu. De 
aceea, el se adresează mulțimii de ce veniseră să se 
vindece sâmbăta.

Însă Domnul voiește să arate valoarea omului, care 
este mai mare decât a unui bou sau a unui asin. Toți 
au trebuit să fie de acord cu El. Avea dreptate. Dacă 
Legea permitea să dezlegi un bou sau un asin de la 
iesle, de ce n-ar fi fost permis să dezlegi un om de 
neputința trupească și să-i redai sănătatea? Și mulți 
care erau împotriva Lui s-au rușinat, pentru îngustimea 

lor de minte, pentru interpretarea lor greșită a Legii și a 
minunii la care asistaseră. Sperăm că și conducătorul 
sinagogii va fi înțeles despre ce este vorba! 

Știm că au fost conducători de sinagogă care L-au 
înțeles pe Iisus. Unuia dintre ei, Iisus i-a înviat fiica, lui 
Iair. Au mai fost Nicodim sau Gamaliel, poate și Iosif 
din Arimateea să fi fost unul dintre mai marii Templului, 
care L-au admirat pe Domnul și L-au înțeles. Au fost 
însă și mulți care s-au ținut mai mult de textul Legii 
decât de înțelesul ei. Când Iisus ne-a arătat că este mai 
important omul decât un animal, a vrut să înțelegem că 
El a venit pentru oameni și pentru a lor mântuire. El a 
venit să-i ajute, nu a venit împotriva oamenilor. A venit 
să-i schimbe. A venit să vindece nu numai gârbovenia 
trupească, ci mai ales pe cea sufletească. Să-i facă 
oameni noi. Să le descopere adevăratul sens al Legii. 
Să-i scoată din rutină și din îngustime.

Domnul a venit să ne învețe că nu formele contea-
ză, ci conținutul lor. Formele sunt doar instrumente 
pentru realizarea eliberării sufletului. Ele nu au un 
scop în sine. Acum când suntem în perioada de post, 
toți spunem că ținem post de alimente. Și bine facem. 

Mântuitorul ne-ar spune că 
nu e de ajuns. Aici stă cheia 
învățăturii Sale. Căci dacă ții 
post și te cerți cu aproapele 
tău și ții mânie, ai anulat 
deja toată osteneala pe care 
ai făcut-o. Domnul ne-ar 
vorbi acum despre roadele 
postului. Să ținem post, 
dar să ținem postul care ne 
schimbă sufletele. Pe mulți 
ne-ar contraria judecata Sa. 
În principiu, toți suntem de 
acord cu învățătura Mântui-
torului, dar când e vorba s-o 
referim la noi înșine, ni se 
pare grea. 

Toți am judeca cum a 
judecat mai marele sinagogii 
dacă Iisus ne-ar spune că 

postul nostru nu ne schimbă inimile. La fel și spoveda-
nia, ne îndeamnă duhovnicii să facem milostenii, să fa-
cem metanii, să citim rugăciuni sau lecturi duhovnicești, 
că acestea ne angajează mai mult în viața duhovni-
cească. Dar în timpul acesta rămânem în judecată cu 
cineva. Și atunci canoanele nu ne îndreptățesc prin 
ele însele în fața lui Dumnezeu: „De ești în drum spre 
judecată cu cineva, caută de te împacă cu el pe cale, ca 
nu cumva, ajungând în fața judecătorului, judecătorul 
să te pedepsească. Căci amin îți spun, nu vei ieși de 
acolo până nu vei plăti ultimul bănuț” (Mt 5, 25-26).

Nicio lege din lume nu te poate opri să faci binele. 
Pentru unii, formele sunt atât de vechi, încât am uitat 
de ce trebuie să facem binele. Au uitat și alții și L-au 
răstignit pe Iisus. Dar El a înviat și a dovedit că „litera 
ucide, iar duhul face viu” (II Cor. 3, 6). Amin.

Părintele Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica a XXVII-a după Rusalii, Tă-

măduirea femeii gârbove, 
Sf. Ev. Luca 13, 10-17, 9 decembrie)

Sursă foto: Sf. Evanghelie
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De atâtea veacuri cunoscut
Prin minunile ce a făcut,
Sfântul Nicolae e iubit
Și de toți creștinii îndrăgit,

Pentru marea lui bunătate
Care le întrece pe toate,
Că este grabnic ajutător
Și de minuni mare făcător.

Din părinți de bun neam odrăslit,
Pe care Dumnezeu i-a miluit
Cu un copil binecuvântat,
Ce multe suflete a luminat;

Teofan și Nona se numeau
Și-n orașul Pătară locuiau: (Asia Mică)
Cinstiți și binecredincioși,
Curați cu inima și miloși,

Pe nevoiași mereu îi ajutau
Și milostiviri mari făceau,
De-aceea Dumnezeu S-a îndurat
Și un minunat copil le-a dat.(an.270)

Primit prin post și rugăciune
Și prin multe fapte bune,
Din pântecele maicii s-a sfințit
Și cu multe daruri a fost dăruit.

A stat trei ceasuri în picioare,
În baie curând după naștere
Și numai din sânul drept sugea,
Iar miercurea și vinerea postea,

Sugând seara după rugăciune;
Mic, dar plin de înțelepciune,
Credința fiindu-i insuflată
Și de la Duhul Sfânt dată.

A fost singurul copil la părinți,
Obținut prin multe rugăminți,
Crescut în frica de Dumnezeu
Și iubirea de semeni, mereu.

A fost dat la învățătură
Să înțeleagă Sfânta Scriptură;
În scurt timp multe a învățat
Devenind un tânăr luminat.

Avea o minte strălucită
Și-o educație desăvârșită,
O tenacitate-n a învăța 
Și dorința de a lumina.

Având o viață virtuoasă
Printr-o creștere aleasă,
Se-îndepărta de tot ce-i rău
Trăind doar pentru Dumnezeu.

Patimile și le-a potolit
Cu-n stil de viață deosebit;
Prieteniile nocive evita
Și de petreceri se îndepărta.

Citea cărți sfinte și se ruga
Și-asupra lor mult zăbovea,
Zile întregi și nopți de-a rândul;
Doar la rugăciune îi era gândul.

De tânăr a rămas fără părinți,
Ce-au plecat devreme printre sfinți,
Când în cetate, o epidemie s-a ivit
Și părinții amândoi au murit.

Episcopul Nicolae, unchiul său,
I-a călăuzit pașii spre Dumnezeu,
Chiar înainte de-a fi murit
Părinții săi, el mereu l-a sfătuit.

Acesta l-a învățat de bine,
Bunele deprinderi creștine
După credința adevărată,
Ca un bun și responsabil tată.

La vremea potrivită a rânduit,
Ca, Nicolae, preot să fie hirotonit;
Văzându-i calitățile alese 
Și cu multă dăruire culese.

Tânărul preot se îmbogățea 
În fiecare zi care trecea,
Cu deosebită înțelepciune
Și cu multe fapte bune.

Ca îngerii viața-și petrecea
Și tot mai mult se împodobea
Cu calitățile duhovnicești
Și toate virtuțile sufletești.

Strălucea prin înfrânare
Și o bună organizare,
Că după decesul părinților,
A împărțit averea săracilor.

Cu-o bunătate nemaivăzută
Și o credință înnăscută
Pe mulți flămânzi a hrănit,
Pe nedreptățiți i-a sprijinit,

Pe oamenii cei goi i-a îmbrăcat,
Pe bolnavi cu milă i-a cercetat,
Pe scăpătați i-a răscumpărat
Și celor ce-aveau nevoie le-a dat.

Plecând la Locurile Sfinte
Episcopul, știindu-l cuminte,
În locul său pe Nicolae l-a lăsat,
Care s-a descurcat minunat.

Multe fapte bune-a adunat,
Dar mai ales, un tată a salvat
Împreună cu fetele sale
Pe care le-a întors din rea cale.

Nefericitul părinte, scăpătat,
Pe cele trei fete și le-ar fi dat,
Pentru hrană și îmbrăcăminte,
Să calce principiile sfinte 

De-a trăi ele în curăție,
Și-n sfântă familie să fie,
Aprobând o viață desfrânată,
În care să-și irosească viața toată.

Aflând, Sfântul Nicolae s-a-ntristat
Și trei pungi de galbeni a aruncat
Pe fereastra tatălui necăjit
Cu care, el, fetele și-a căsătorit.

Cu lacrimi în ochi, bătrânul a păzit
Și pe binefăcătorul său l-a zărit,
Atunci când a treia pungă a aruncat
Și fetele de la desfrâu a salvat.

Bunul Dumnezeu a rânduit
Ca Sfântul să fie descoperit,
Că nu se cădea să fie acoperită 
Această binefacere slăvită.

Minunate îndurări a arătat
Și pe toți cu milă i-a ajutat;
Acesta fiind scopul lui în lume,
De-a face numai fapte bune.

A plecat și el în Palestina, 
Domnului spre a se închina
(Călcând pe urmele Stăpânului său);
Voia Căruia a făcut mereu.

În corabie fiind, dinainte a simțit,
Că se apropie un vifor cumplit,
Iar pe vicleanul diavol cel înrăit,
Ca să scufunde corabia, pregătit.

Sfântul Nicolae cu tărie s-a rugat;
Și pe oameni să se roage i-a-ndemnat,
Să-și pună nădejdea în Dumnezeu,
Ca să-i scape din mâna celui rău.

Îndată furtuna a trecut
Și groaza-n bucurie s-a prefăcut,
Că Dumnezeu face minuni,
Prin rugăciunile oamenilor buni.

Tot atunci un corăbier a urcat
În vârful catargului și s-a dezechilibrat;
Căzând a rămas fără suflare
Și toți l-au privit cu stupoare.

Sfântul Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor 
Lichiei, făcătorul de minuni (6 decembrie)POESIS
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Sfântul Nicolae, Domnului, s-a rugat
Și corăbierul mort a înviat;
Pe mulți bolnavi Sfântul a tămăduit
Și-n locurile pe unde s-au mai oprit.

Ajungând în Sfânta Cetate,
A vizitat obiectivele toate
Și cu evlavie s-a închinat,
În locurile pe unde a umblat.

Voia să rămână într-o mănăstire
Spre a Domnului Iisus cinstire,
Ca să se roage neîncetat,
La Cel ce, din iubire, ne-a creat.

Dumnezeu altfel a rânduit
Și un glas de sus a auzit,
Care pe Sfântul l-a îndemnat,
Ca pentru-a fi de Domnul” încununat”,

Pentru oameni să lucreze
Și-asupra lor să vegheze;
A înțeles mesajul dat
Și în Mira Lichiei a plecat.

Des în casa Domnului mergea
Și aici nimeni nu-l cunoștea,
Dar tocmai atunci s-a întâmplat,
Că, arhiepiscopul, la Domnul a plecat.

Toți episcopii s-au adunat
Să-aleagă un vrednic bărbat,
În scaunul arhieresc vacant
Ce trebuia să fie ocupat.

Episcopii și preoții au postit
Pentru a găsi un preot dăruit,
Ca să fie de el reprezentați 
Și de Domnul binecuvântați.

Unui episcop bătrân i s-a arătat,
În vedenie, un bărbat luminat,
Care i-a poruncit să păzească 
Noaptea la ușa bisericească

Și cel ce primul va intra
În biserică spre a se ruga
Să fie învestit arhiereu;
Că, Nicolae va fi numele său.

Bunul Dumnezeu a binevoit
Și tocmai Sfântul Nicolae a venit
Primul, în biserică la rugăciune,
Iar episcopul plin de înțelepciune,

A înțeles mesajul sfânt trimis
Și pe Nicolae l-a convins
Să fie episcopilor prezentat,
Iar aceștia mult s-au bucurat,

Că Dumnezeu i-a ajutat
Și pe cel căutat l-au aflat,
Mai ales că l-au văzut smerit
Și pentru această cinste potrivit.

A încercat Sfântul să găsească scuze
Și din smerenie să refuze,
Dar pentru virtuțile-i nenumărate,
L-au pus episcop în cetate,

În Mira Lichiei, unde a slujit
Și cu îndrăzneală a propovăduit
Credința creștină adevărată
Cea de Domnul Iisus luminată.

Mai înainte, Sfântul Nicolae văzuse 
Pe Mântuitorul Care îi dăduse
Sfânta Evanghelie, ca supus al Său,
Iar Maica, omoforul de-arhiereu.

Doar Domnul viața sfântă i-o știa
Pentru că Sfântul și-o ascundea,
Că hrana-i era pustnicească,
Iar viața în rugăciune, îngerească.

Toată ziua se îndeletnicea
Cu lucrările din dregătoria sa;
Asculta nevoile celor ce veneau
Și ajutorul Sfântului îl cereau.

Sărmanilor le era tată
Cu o dragoste adevărată,
Celor necăjiți mângâietor
Și de bine mare făcător.

Era oglinda turmei încredințate
Și prin cuvânt și prin fapte,
Dar vicleanul diavol era furios
Pe slujitorii Domnului Hristos,

Că Dioclețian și Maximilian,
Tiranii împărați romani(284-205)
Pe creștini crunt i-au prigonit
Și pe nedrept i-au pedepsit.

Atunci a fost și Nicolae închis
Și-n temniță a fost trimis,
Unde la cazne a fost supus
Și la chinuri grele, cu creștinii, pus.

Dar Bunul Dumnezeu a rânduit 
Și la conducerea imperiului a venit
Marele Împărat Constantin,
Cel ce a fost primul împărat creștin.

Prin Edictul din Milan (313) el a dat
Libertate creștinilor cu-adevărat,
Legiferând drepturile imediat
Și tot ce li se confiscase le-a redat.

Sfântul Nicolae a fost scos
Din temniță și-n Mira Lichiei s-a întors;
El multe capiști idolești a dărâmat
Și pe creștini mult i-a ajutat.

La Sinodul Ecumenic din Niceea (325),
318 Sfinți Părinți din vremea aceea, 
Credința adevărată au clarificat
La care și Sfântul Nicolae a participat.

Pe ereticul Arie, Sfântul a rușinat
Și până la urmă o palmă i-a dat,
Din marea iubire față de Hristos
Și spre al credinței adevărate folos.

Sfântul Nicolae a fost dezaprobat
Și însemnele arhierești i s-au luat,
Dar Domnul, știindu-i sufletul curat,
Sfânta Evanghelie și omoforul i le-a dat.

Prin gura cea de miere izvorâtoare,
Revenind acasă, le-a dat binecuvântare
Și o învățătură sănătoasă
Le-a predicat celor de acasă.

Pe ereticii cei împietriți
Și în cele rele îmbătrâniți,
I-a izgonit din turma lui Hristos
Spre al dreptei credințe folos.

Grijă purta bunul păstor
De sufletul credincioșilor,
Dar și de hrana trupească s-a îngrijit,
Când o foamete mare a venit.

Pentru a veni celor din Mira în ajutor,
S-a arătat în vis, unui negustor,
Italian, și 3 galbeni arvună i-a dat
Pentru corabia cu grâu încărcat.

Trezindu-se și văzând, s-a speriat,
Că galbenii erau cu adevărat
Și a hotărât să meargă în cetate,
Deși plecase cu grâu-n altă parte.

Foarte multe minuni a făcut,
Pentru cei ce-n Domnul au crezut
Și pe Sfântul Nicolae l-au rugat;
Sfântul i-a ajutat necondiționat.

Pe-un om ce-avea la el evlavie 
Și noaptea căzuse din corabie,
Sfântul l-a scos rapid din mare
Și spre-a celor din familie mirare,

Când s-au trezit cu el în casă 
Deși plecase de-o zi de acasă,
Ud și tremurând de spaimă,
Iar apa mării curgea de pe haină.

Hainele ude și le-a schimbat 
Și la biserica Sfântului a plecat,
Mulțumind Bunului Dumnezeu,
Cel ce face minuni prin supusul Său.

Oamenii din Constantinopol au aflat,
Chiar și Împăratul Constantin s-a bucurat
Și-împreună cu Patriarhul său,
Au binecuvântat pe Dumnezeu.

Agricola, un om oarecare,
Din Antiohia, ce-avea o avere mare,
În fiecare an la ziua Sfântului
Îl trimitea pe Vasile, fiul lui,
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Să ducă daruri la mănăstire 
Spre a Sfântului Nicolae cinstire,
Dar în timpul slujbei au intrat
Saracinii și pe toți, în Creta, i-au luat.
 
Părinții lui Vasile când au auzit 
Au plâns atât mult și s-au tânguit,
Că pomenirea Sfântului n-au mai făcut
Și-n mare durere au petrecut.

Vecinii lor toți s-au adunat
Și pe părinți i-au mângâiat,
Îndemnându-i să se roage Sfântului,
Pentru izbăvirea fiului.

După trei ani s-au mobilizat
Și cu daruri la Sfântul au plecat;
Când s-au întors la ei acasă,
I-au invitat pe toți la masă,

Rude și vecini și-au prăznuit
Și minunile Sfântului au pomenit;
La cină, când la masă stăteau,
Afară, câinii ca la o fiară lătrau.

Agricola, cu o lumină a ieșit
Și afară, „un tânăr turc” a zărit,
Ce-avea în mână un pahar cu vin
Și apăruse-n curte ca din senin,

La care câinii ca la urs lătrau
Pentru că miros străin simțeau
Și nu l-au mai recunoscut 
Pe Vasile, că demult nu l-au văzut.

Și tatăl a rămas stupefiat,
Când cu atenție s-a apropiat;
Abia atunci s-a bucurat
Și pe fiul său l-a îmbrățișat.

Acesta le-a povestit cu bucurie,
Că fusese luat în robie
Și a fost dat dregătorului,
Care l-a pus paharnicul lui.

Servindu-l cu vin pe dregător,
Deodată a fost ridicat în zbor
De-o forță puternică bună,
Chiar cu paharul plin în mână.

Vasile l-a văzut pe Sf. Nicolae, blând,
Cum l-a așezat în curte, pe pământ,
Dar cum a ajuns aici el nu știe,
Chiar la locul lui din copilărie.

A scăpat de la moarte trei osândiți
Care pe nedrept au fost pârâți
Și în ultima clipă i-a salvat,
Când securea din mână i-a luat

Călăului ce pregătit era 
Ca viața celor trei să o ia;
Toți martorii au amuțit,
Dar și cel ce pe nedrept i-a osândit.

Că mare putere și curaj avea
Și întotdeauna dreptate făcea,
Fiind grabnic ajutător 
Și de minuni mare făcător.

Alți trei oameni năpăstuiți,
La temniță fiind osândiți,
L-au chemat pe Sfântul în ajutor
Spre a-i scoate din necazul lor.

Sfântul Nicolae, în vis, s-a arătat
Împăratului și-a spus detaliat
Despre nevinovăția celor osândiți,
Ce prin minciună au fost pârâți,

Iar pe eparhul Avlavie l-a mustrat
Pentru hotărârea nedreaptă ce a luat,
De-a se lăsa influențat ușor, 
Prin primirea, fără muncă, a banilor.

Osândiții au fost eliberați,
Că prin Sfântul au fost salvați;
Au mulțumit Bunului Dumnezeu
Pentru ajutorul dat prin slujitorul Său.

Doi bătrâni săraci, fără copii,
Voind Sfântului Nicolae a-i mulțumi,
În fiecare an îl prăznuiau,
Când și ziua onomastică o serbau,

Că Nicolae era numele bătrânului
Și la sărbătoarea Sfântului,
Mulți ani la rând l-au prăznuit
Până când au îmbătrânit și sărăcit.

Nemaiavând puterea de-a lucra
Și nici bani pentru a cumpăra 
Pentru praznic cele necesare,
S-au umplut de îngrijorare.

Cum altceva nu mai aveau
Și la praznic nu renunțau,
Femeia, covorul din casă i-a dat
Și bătrânul, să-l vândă la târg, a plecat.

Pe drum un bărbat l-a întâmpinat
Și despre covor l-a întrebat;
Aflând că este de vânzare,
I-a oferit un preț destul de mare.

Moșul, luând banii s-a bucurat
Și după cumpărături a plecat;
Sfântul Nicolae repede-a ajuns
Și acasă, femeii, covorul i l-a dus,

Spunând că soțul ei i l-a dat,
Că soțul în altă parte a plecat.
Femeia, surprinsă, s-a speriat,
Văzând un așa bărbat luminat.

Bătrânul a ajuns acasă încărcat
Și ce trebuie pentru praznic a cumpărat,
Ba și ceva bani i-au mai rămas,
Că Sfântul Nicolae i-a scos din impas.

Și multe, multe minuni a mai făcut,
Că celor ce s-au rugat și au crezut,
Bunul Dumnezeu pe toți i-a ajutat,
Prin slujitorul Său cel minunat.

Întreaga Ortodoxie îl cinstește 
Și toată lumea îl prăznuiește
Pe 6 decembrie, în fiecare an,
Fiind Moșul darnic și de bun neam.

Copiii îl așteaptă cu mult drag
Și-l întâmpină cu ghetuțele în prag:
Lustruite, curate și aranjate,
Ca Moș Nicolae să pună-n ele de toate.

Nenumărate lăcașuri îl au ocrotitor
Și mulți creștini îl cheamă în ajutor;
8 sute de mii (români) poartă al său nume
Și foarte mulți din aproape-ntreaga lume.

Și noi, românii, cu drag îl așteptăm,
Îi mulțumim și cu tărie îl rugăm,
Oricând pentru noi să mijlocească
Și Dumnezeu pe toți să ne ocrotească!

(6 decembrie 2018)
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Toți ne punem întrebări despre Împărăția cerurilor: 
ce este? unde este? cum este? și toți cu un singur scop: 
dobândirea ei. De câte ori Mântuitorul a abordat această 
temă, a descoperit alte și alte dimensiuni și înțelesuri ale 
Împărăției. Și nu întotdeauna le-a adunat la un loc. Totul 
a apărut mereu sub altă formă. Tot ce a fost rostit în pilde 
sau în metafore s-a descifrat, s-a explicat și s-a deschis. 

Iisus a folosit parabolele ca pe niște instrumente de 
cunoaștere. Îi venea mai ușor să explice în felul acesta 
decât să facă lungi teorii. În această specie literară, 
Mântuitorul a fost un creator original de inepuizabile 
posibilități. Și asta pentru că, deși parabola pare simplă 
și ușor de înțeles, ea îngăduie totuși câteva întrebări. 
Parabola acestei duminici ne înfățișează o cină la care 
au fost chemați mulți, dintre care „puțini au fost aleși”. Un 
ospăț, un prilej de bucurie, de desfătare, de consumism.

Cei dintâi sunt cei aleși din poporul ales, fariseii. 
Aceștia au găsit diverse pretexte ca să nu vină, ca oameni 
înțelepți ce se pretindeau, căci cu ei, ca popor, se făcuse 
Legământul dintâi. Și dacă n-au venit, au fost chemați alții, 
neamurile, deși aceștia nu fuseseră pregătiți anume și din 
vreme. Aceștia au primit chemare și au intrat. Cei care 
au primit chemarea, dar n-au onorat-o, au rămas în afara 
cinei. Verdictul Mântuitorului este unul categoric: unii ca 
aceștia nu vor gusta din Cina Mea. Unii își cumpăraseră 
ogoare, alții animale, altul tocmai se însurase.

Trebuie să înțelegem că Domnul condamnă bunurile 
materiale, munca sau viața de familie? Nu. Textele Scrip-
turii sunt evidente: „Șase zile să lucrezi” (Ieșire 23, 12), 
„Ieșit-a omul la lucrul său până seara” (Ps. 103, 24). Și 
Sfinții Părinți îndeamnă la muncă: „Poartă grijă de lucrul 
mâinilor, dacă este cu putință zi și noapte, ca să nu în-
greunezi pe nimeni, dar mai ales ca să ai de unde da și 
altora” (Evagrie Ponticul). Sfântul Ioan Gură de Aur spune 
că creștinismul n-a venit ca să încurajeze traiul pe seama 
altora. Așadar, Mântuitorul nu putea condamna bunurile 

necesare vieții și nici munca,
Nu putea condamna nici viața de familie, căci prima 

Sa minune a făcut-o cu prilejul nunții din Cana Galileii, la 
care a participat ca invitat, împreună cu Maica Sa. Domnul 
vrea să ne învețe altceva, că oricât am fi de angajați în 
munca noastră, în grija pentru bunurile cu ajutorul cărora 
ne organizăm viața, în grija de familie, întotdeauna tre-
buie să găsim timp pentru a ne consacra și vieții noastre 
sufletești, pentru a răspunde și chemării lui Dumnezeu 
la Cina Sa. El de fapt condamnă pretextele celor care nu 
s-au dus la Cină. Avem aici, de fapt, o parabolă împotriva 
pretextelor.

Sfântul Vasile spune că parabolele se adresează celor 
„sprinteni la minte”. De aceea, nu toți puteau pricepe. 
Când Mântuitorul Se găsea în Capernaum și a vorbit în 
sinagogă despre Trupul și Sângele Său, mulți ziceau: 

„Ciudate sunt vorbele acestea. Cine 
le poate asculta?” (Ioan 6, 60). Le vor 
înțelege mai târziu, când renunțând la 
pilde, Iisus le va vorbi de-a dreptul (Ioan 
16, 25). Un singur lucru rămâne de discu-
tat pentru că este mai important: cuvântul 
Domnului, „Siliți-i pe toți să intre”. El a 
stat la baza unei instituții scandaloase 
din trecutul Bisericii Romano-Catolice: 
Inchiziția. Este rușinea unei epoci, când 
mulți au murit înecați, arși, chinuiți, pentru 
a fi mântuiți cu sila.

Cum poți gândi ceva împotriva 
voinței omului, când cel mai mare dar al 
Providenței este libertatea voinței, liber-
tatea de alegere? Din textul Evangheliei 

reiese că Domnul cheamă prin argumentare, prin logică, 
prin convingere, prin propovăduire, nu prin constrânge-
re. Sfântul Apostol Pavel n-a ars pe nimeni pe rug, nici 
alți propovăduitori până când n-a apărut Torquemada, 
mare inchizitor din Evul Mediu. A trecut ceva timp până 
când Biserica Romano-Catolică a renunțat la o astfel de 
„mântuire”.

Cina am spus că este o comuniune. A fi în relație bună 
cu toată lumea și a fi în armonie cu tine însuți. Când ai 
realizat această armonie, atunci ești în Împărăția cerurilor. 
Și dacă ai intrat de aici în Împărăție, atunci ești în armonie 
și cu Dumnezeu. Dintre toți, fericiți sunt cei puțini. Fericiți, 
pentru că au fost aleși. Să ne rugăm să fim printre cei 
puțini, iar cei puțini să fie cât mai mulți! Amin. 

Părintele Radu Dumitru Traian
Parohia Peștișani, Protoieria Tg.-Jiu Nord

(predică la Duminica a XXVIII-a după Rusalii, a Sf. 
Strămoși după trup ai Domnului, Sf. Ev. Luca 14, 16-

24, Pilda celor poftiți la Cină, 16 decembrie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie

O temă permanent abordată: 
Împărăția cerurilor
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În această Duminică, rânduită de Sfânta 
noastră Biserică, înaintea marelui praznic al 
Nașterii Domnului, Sfânta Evanghelie ne prezin-
tă Genealogia Mântuitorului, care are în vedere 
să ne arate că nașterea după trup a Domnului 
Iisus Hristos este una reală, iar inițiativa acestei 
Nașteri pentru mântuirea neamului omenesc 
aparține lui Dumnezeu nu omului, respectând 
însă libertatea acestora de a răspunde la che-
marea Lui. Între drepții Vechiului Testament care 
sunt enumerați, unii dintre ei sunt prefigurări sau 
preînchipuiri ale Mântuitorului, prin dreptatea și 
nevinovăția lor, așa cum a fost dreptul Abel sau 
dreptul Iosif. Între cele 42 de neamuri enumera-
te pe linie bărbătească de Sfântul Evanghelist 
Matei, există însă amintite și patru femei care 
sunt de alt neam și anume: Tamara și Rahav, 
care erau cananeence, Rut 
moabiteanca și Batșeba 
care făcea parte din seminția 
hitiților, ceea ce arată că 
Dumnezeu cheamă la mân-
tuire nu numai pe iudei ci și 
pe cei de alt neam, lucrând 
nu numai prin bărbați ci și 
prin femei și nu numai prin 
drepți ci și prin păcătoși, 
ceea ce arată că chemarea 
la sfințenie se adresează 
tuturor. Pe lângă această 
genealogie prezentată de 
Sfântul Evanghelist Matei, 
care începe cu Avraam, 
ceea ce arată că se adre-
sează evreilor, ca popor ales 
de Dumnezeu, din seminția 
lui Avraam, cel credincios și părintele celor ce 
cred, ca să păstreze credința într-un singur Dum-
nezeu și nădejdea în venirea Răscumpărătorului 
făgăduit, mai există o genealogie redată de Sfân-
tul Evanghelist Luca, care se adresează tuturor 
neamurilor și care în enumerarea generațiilor 
urcă până la Adam, primul om creat de Dumne-
zeu. Aceste genealogii ne arată un adevăr de 
credință și anume că Iisus Hristos este „Dum-
nezeu adevărat și om adevărat”. Dacă în prima 
parte a capitolului I din Sfânta Evanghelie, Sfân-
tul Evanghelist Matei ne arată prin înșiruirea de 
strămoși originea Sa omenească, ca Fiu al casei 
lui David, adică un urmaș, pe linie omenească 
al regelui David, în cea de-a doua parte arată 

originea Sa dumnezeiască, Ca Fiu al lui Dumne-
zeu întrupat, prin pogorârea Duhului Sfânt și prin 
puterea Tatălui din Fecioara Maria, prezentând 
taina nașterii Mântuitorului Hristos în Betleem. 
Împărțind cele trei mari perioade din istoria po-
porului lui Dumnezeu, a câte 14 generații, el vrea 
să realizeze o perfectă simetrie spre a arăta că 
totul se află sub călăuzirea Preasfintei Treimi, și 
că nimic nu se petrece la întâmplare ci toate se 
află sub purtarea de grijă a lui Dumnezeu, chiar 
dacă oamenilor li se dezvăluie doar atât cât au 
nevoie pentru mântuire. Atunci când ajunge să 
prezinte pe Dreptul Iosif în genealogie, Sfântul 
Evanghelist Matei îl prezintă ca „logodnicul Ma-
riei”, din care S-a născut Iisus, Care se cheamă 
Hristos. Explicând mai departe că Iosif nu a avut 
nici o contribuție în zămislirea lui Iisus, pentru că 

Fecioara Maria „s-a aflat având 
în pântece de la Duhul Sfânt”, și 
el fiind drept, cugeta să o lase 
în ascuns, până când a primit 
dezlegarea Tainei de la Dum-
nezeu. Așadar Iisus nu este fiul 
lui Iosif, ci este Fiul Mariei, adică 
Fiul Omului, dar și Fiul lui Dum-
nezeu. De aceea Sfântul Ioan 
Gură de Aur ne învață: „Așadar, 
când auzi că Fiul lui Dumnezeu 
este Fiul lui David și al lui Avra-
am, nu te îndoi că și tu, fiu al lui 
Adam, vei fi fiu al lui Dumnezeu. 
Că Fiul lui Dumnezeu nu S-ar fi 
smerit în zadar și în deșert atât 
de mult, dacă n-ar fi vrut să ne 
înalțe și pe noi. S-a născut după 
trup, ca tu să te naști după Duh; 

s-a născut din femeie, ca tu să încetezi de a mai 
fi fiu al femeii. Pentru aceasta Fiul lui Dumnezeu 
a avut o îndoită naștere: una asemenea nouă, și 
alta mai presus de noi. Pentru că S-a născut din 
femeie, Se aseamănă cu noi; dar pentru că nu 
S-a născut nici din sânge, nici din voința trupului 
sau a bărbatului, ci de la Duhul Sfânt, ne arată 
nașterea cea mai presus de noi, nașterea cea 
viitoare, pe care ne-o va dărui nouă de la Duhul”.

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica dinaintea Nașterii 

Domnului, a Sf. Părinți după trup ai Domnului, 
Sf. Ev. Matei 1, 1-25, Genealogia Mântuitoru-

lui, 23 decembrie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie

Cartea neamului lui Iisus
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Măgarul și oglindaPăhărelul cu nectar
Un măgar nărod și care, cu vreo câțiva ani în urmă,
Viețuise lângă turmă,
Când era silit să care
Pe spinare,
Mii și sute de samare,
Nu știu cum, prin ce-ntâmplare
A ajuns

La coamă tuns,
Cu pomadă parfumată pururi uns;
A ajuns, în scurt, bogat
Și, de necrezut, dar totuși lucru foarte-adevărat,
Invitat prin mari saloane
De boieri și de cucoane...

Dar măgarul, indispus,
Îi privea pe toți de sus,
Căutând mereu s-arate, cu-ndrăzneli fără pereche,
Că-i boier de viță veche,
De și gesturile-i toate, totdeauna de gust prost,
Spuneau lumii, pe de rost,
Ce fel de boier anume era el și cine-a fost...

Într-o zi însă, măgarul îngâmfat și crai de ghindă,
S-a-ntâlnit și c-o oglindă.
Iar oglinda, îndrăzneață,
Numai drept știind să spună, cică i-ar fi zis în față;
- Ifosul iți e-n zadar,
Că, oricât de mult te-ai crede
Și ți-ai pune pe veșminte aur și mărgăritar,
Cin-te-aude și te vede,
Altceva nu poate crede că poți fi, decât măgar!

- Eu măgar? – răcni măgarul, năpustindu-i-se-n glaf
Și, c-o singură copită, el făcu oglinda praf.
..........................................................................
- Ah! – a suspinat oglinda, trecând dincolo de viață:
Adevărul totdeauna, doare când e spus în față
Și, oricât te știi pe lume, ne-ntinat, ca albii nuferi,
Omule, când faci ca mine, pregătește-te să suferi!

Sursa: Vasile Militaru, Fabule, Ed. Lumină din Lumină, 
București, 2007

Sursă foto: ebay.ie

Pribegia Copilului
„Crucea lui Iisus începe deodată cu nașterea 

Sa. Între ai Săi a venit, dar ai Săi Îl așteptau 
cu mâna pe sabie. Toți copiii din Betleem și 
împrejurimi: 14.000 de prunci până la doi ani, 
au fost condamnați la moarte. Așa au trebuit să 
plătească cu viața, cei mai mari nevinovați, copiii, 
nașterea lui Iisus printre ei. Patrusprezece mii de 
mucenici. Crima aceasta, unică în istoria lumii, 
a fost prevestită cu vreo șase veacuri în urmă: 
„plângerea și tânguirea din Rama”. Providența 
divină însă luase înainte răutății omenești. Iosif a 
fost înștiințat de „îngerul Domnului” în vis, despre 
planul ucigaș al lui Irod, motiv pentru care trebuie 
„să se scoale, să ia Pruncul și pe mama Lui și 
să fugă în Egipt și să stea acolo până va fi vestit 
din nou” ce are să facă. „Îngerul Domnului” era 
îngerul Pruncului, îngerul Omului. Iisus, întrucât 

își ascunsese dumnezeirea, smerindu-se până 
la a lua marginile omului pământean, avea ne-
voie de un înger păzitor. Îngerul fiind o făptură 
de gând, – și mult mai subțire decât gândul 
omenesc -, în temeiul tocmirii sale și a rosturi-
lor superioare pe care are să le păzească, face 
deșartă ura ucigașă și planul protivnic. Dacă în 
Vechiul Testament vedem intervenția îngerilor, 
ca păzitori ai vieții omenești, dar numai unde și 
unde, în Creștinism îngerii păzitori fac parte din 
iconomia mântuirii fiecărui creștin în parte. Ei 
sunt păzitorii – în limitele libertății omenești –, 
ai darurilor mântuirii. Bătrânul Iosif avea acum 
motive temeinice să creadă prevestirii îngerești. 
Drept aceea, în aceeași noapte pregătește ca-
ravana pribegiei Fugarului Iisus. Aurul Magilor 
era foarte bine venit. Călătorie foarte lungă, prin 
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deșerturi, printre fiare și tâlhari, în țară necunos-
cută: fugă, nu călătorie; răspundere de soarta 
mântuirii omului: n-o puteau face decât primii 
mari credincioși ai Copilului, sfânta Sa Mamă și 
dreptul Iosif.

Copilul fugar! Dar dus în brațe!
Astăzi Irod s-a multiplicat: mai nu e familie 

în care Irod să nu-și ucidă copiii. Doar puțini 
copii fugari mai scapă cu viață! Irod, „stârpitura 
deșertului” – căci nu era iudeu Idumeul – își 
omoară prima nevastă și toți copiii cu ea, de 
teama ca aceștia să nu-i ia tronul. Era deci un 
criminal care își temea domnia până și de propriii 
lui copii. A doua nevastă și cei trei copii cu ea, s-a 
întâmplat să scape. Irod însă n-a scăpat de bles-
temele mamelor celor 14.000 de copii omorâți. 
Și blestemele motivate se prind. Astfel despre 
Irod se știe că la trei ani după Nașterea lui Iisus, 
a murit putrezit de viu, ros de boli rușinoase și 
împrăștiind o putoare pe care nimeni n-o putea 
suferi. A încercat să se și sinucidă; dar trebuia 
să fie osânda lui model pentru toată omenirea 
de pedeapsă dumnezeiască, pentru așa mari 
fărădelegi. Arhelau, urmașul său în partea Iu-
deii, e reclamat de iudei romanilor, care, la anul 

șase după Hristos îl exilează în Galia și țara i-o 
anexează Siriei. In timpul domniei lui Arhelau 
fugarii se întorc, după vestire îngerească, însă 
nu în Iudeea, ci în Nazaretul Galileii. Evanghe-
listul Matei care scrie Evanghelia sa pentru iu-
dei, nu scapă nici un prilej de-a le dovedi că în 
Iisus se împlinesc toate proorociile, până și cele 
de amănunte. – E impresionant câtă Scriptură 
știa vameșul acesta. – Astfel nu e trecută cu 
vederea proorocia Ieremiei despre plângerea 
și tânguirea din Rama; nu e scăpată din vedere 
chemarea Fugarului din Egipt și nici așezarea 
sfintei Familii în Nazaret. Grija evanghelistului 
de-a dovedi Providența, adică purtarea de grijă 
a lui Dumnezeu de om, asistența Lui la micile și 
marile noastre decizii spre El, ne încurajează să 
călătorim și noi amărâta noastră viață de fugari, 
sub călăuza unui înger. Călăuza idealului, pentru 
care și Iisus a fost fugar”. 

Prislop, 26.XII.49. 
Sursa: Părintele Arsenie Boca, Cuvinte Vii, 

Ediția a-II-a, Ed. Charisma, Deva, 2006
(cuvânt la Duminica după Nașterea Domnului, 

Fuga în Egipt, 
Sf. Ev. Matei 2, 13-23, 30 decembrie)

„Pomenirea ta cea purtătoare de lumină, ierarhe al 
lui Hristos, veselește sufletele celor binecredincioși; 
că tu înțelept tâlcuitor al dreptei credințe și luminător 
al limbii române te-ai arătat. Apărătorule al Ortodoxi-
ei și învățătorule al sfințeniei, păstor blând ca un miel 
și mare dascăl al Sfintei Liturghii, Părinte Ierarhe 
Dosoftei, roagă pe Hristos-Dumnezeu să mântu-
iască sufletele noastre!” Așa îl laudă Biserica pe un 
mare sfânt și cărturar român din veacul al XVII-lea.

Sfântul Ierarh Dosoftei, pe numele său de botez 
Dimitrie, s-a născut la 26 octombrie 1624, în familia 
lui Leonte Leontari și a Misiriei, numele de familie fi-
ind Barilă. Originea sa a fost disputată de cercetători 
(grec, galițian - polonez, macedo-român - aromân). 
Ion Neculce spune despre el că era „de neam mazil”. 
El a învățat carte mai întâi în casa părintească și apoi 
în una din mănăstirile țării. S-a îndreptat apoi spre 
Lvov, unde a studiat la Școala Frăției Ortodoxe. Aici 
a învățat limbile greacă, latină, slavonă și polonă, 
precum și teologia ortodoxă. A revenit în Moldova, 
călugărindu-se la Mănăstirea Probota. Între zidu-
rile mănăstirii, a deprins rugăciunea, blândețea, 
ascultarea, smerenia și osârdia spre cele cerești. 

În curând, a ajuns egumen, călăuzindu-i pe monahi 
către Hristos. În 1658 a ajuns episcop al Hușilor, 
iar în 1660 al Romanului. A păstorit până în iulie 
1671, când a ajuns mitropolit al Moldovei. A rămas 
în acest scaun timp de 22 de ani, cu o întrerupere 
(1674-1675 – s-a refugiat în Polonia).

În vremea când viețuia la Probota, Cuviosul a 
tradus pentru prima dată în românește „Istoriile” lui 
Herodot. Tot acum traduce și un Pateric grecesc, 
„Mântuirea păcătoșilor” și „Fragmente și minuni din 
viața Sfântului Vasile cel Nou”. A început revizuirea 
traducerii Vechiului Testament, făcută de Nicolae 
Milescu spătarul. Tot aici a lucrat o bună parte din 
„Psaltirea în versuri” și „Viața și petrecerea sfinților”. 
În 1673, a tipărit la Uniev (Polonia) „Psaltirea în 
versuri”, prima lucrare poetică de mari proporții în 
limba noastră. Astfel, Cuviosul a devenit primul poet 
și imnograf al neamului nostru. În 1679, refăcând 
vechea tipografie a Mitropolitului Varlaam, a tipărit 
„Dumnezeiasca Liturghie”. Între 1682-1686, Sfântul 
a tipărit în patru volume lucrarea „Viața și petrecerea 
sfinților”, o operă de compilație alcătuită sau tradusă 
după mai multe izvoare grecești și slavonești. La 

Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul 
Moldovei (13 decembrie)
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finalul acesteia, Sfântul Ierarh a adăugat: „Dară 
tocmai și din români mulți sunt (sfinți) care am văzut 
viața și traiul lor, dară nu s-au căutat... Apucat-am 
în zilele noastre, părinți înalți la bunătăți și podvig 
(nevoință) și plecați la smerenie adâncă...”. Ea a 
constituit sursa principală pentru viețile de sfinți și 
sinaxarele de mai târziu. Dosoftei a fost cel dintâi 
aghiograf român care s-a ostenit să hrănească su-
fletele credincioșilor cu cărți de laudă lui Dumnezeu 
și cu vieți de sfinți.

În 1686, fiind mare tulburare și neașezare în țară, 
regele Jan Sobieski l-a luat în Polonia pe Sfântul 
Dosoftei, împreună cu sfinte vase, moaștele Sfân-
tului Ioan cel Nou, o mulțime de pietre prețioase și 
odoare din aur și argint. Mitropolitul n-a vrut să se 
mai întoarcă în țară, deoarece aștepta o victorie de-
finitivă a creștinilor împotriva otomanilor. Domnitorul 
Constantin Cantemir a obținut caterisirea sa. Exilul 
a devenit tot mai greu pentru Cuvios, nemaibucu-
rându-se de grija regelui polon. Totuși, mitropolitul 
și-a continuat activitatea culturală, realizând o nouă 
versiune a poemului despre domnii Moldovei. Tot 
acum a început traducerea în limba română a lucrării 
„Expunerea credinței ortodoxe”. S-a amestecat și în 
unele dispute teologice existente atunci în Biserica 
Ortodoxă Rusă. Timp de șapte ani, Cuviosul a stat 
de strajă lângă sfintele moaște ale Sfântului Ioan, 
rugându-se ziua și noaptea cu nădejdea întoarcerii 
în pământul străbun. Și venea multă lume la moaște 
și nu puțini se vindecau și se foloseau de sfaturile 
blândului ierarh. Nemaireușind să se întoarcă în Mol-
dova, Dosoftei a trecut la Domnul pe 13 decembrie 
1693. A fost canonizat în 2005.

Înainte de încheiere, aș vrea să prezint puțin din 
talentul poetic al Sfântului Dosoftei, așa cum se re-
flectă în „Psaltirea în versuri”: „Fie-ț milă, Doamne, 
de mă iartă, Cu milostivirea cea bogată, Și pentru 
a ta ieftinătate Să mă curățăști de răutate. Și mai 
cu de-adins de rău mă spală Și mă limpezește de 
greșală. Că eu îm știu a mea fărălege Și răul mieu 
nainte-mi ce merge.

Ție ț-am greșitu-ț, Doamne svinte, De-am făcut 
răutăț denainte. Cuvintele tale te-ndireaptă La 
giudeț să-nvinci, când vei da plată. Iacă-s zămislit 
în strâmbătate, Aplecat de maică-mea-n păcate. Ce 
tu, Doamne, iubești dereptatea. De-ț arăț pre mine 
bunătatea, Și cu taine ce nu să pot spune. Mi-ai 
arătat a ta-nțălepciune. Cu izopul tu mă ocropește 
Și mă scaldă de mă curățește. Să hiu spălat și alb 
ca omeții, Să mă bucur și eu cu direpții De vești 
bune și preacuvioase, Și să-mi bucuri mișelele oase. 
Doamne, nu-ț întoarce svânta față De greșele ce-am 
făcut, cu greață,

Și de câte-am lucrat fără lege, Cu milostivirea ta 
le șterge. Inemă curată tu-m zidește Și duh dirept 
în zgău îm noiește. Nu mă urni din svânta ta față Și 
duhul tău cel svânt ce mă-nvață Să nu-l depărtez 
de cătră mine, Ce să-m dai bucurie cu bine, Cu 
svânta ta, Doamne, mântuință. Și să-m dai și duh de 
biruință, Ca să-nvăț pre cei fără de lege Cătră căile 
tale s-alerge, Să să-ntoarcă de pre răutate Cătră a 
ta svântă bunătate. Și mă scoate, Doamne, de la 
sânge, Cu mântuința ta de mă strânge. Și cu adeva-
ra ta-mpreună Limba mea să-ș facă voaie bună. Și 
buzele mele, Doamne svinte, Să-m deșchiz, și rostul 
să te cânte, Să dea veste fără de sâială În tot locul 
de svânta ta fală. Că de-ai pofti jărtvă, ț-aș aduce, 
Ce jărtvele de ars nu-ț par dulce. Lui Dumnezău 
jărtva ceea place Cu sufletul înfrânt ce s-a face. 
Inema cea zbrobită și frântă La Dumnezău nu va fi 
de smântă. Și cu a ta, Doamne, bună vrere Sionului 
să-i faci mângâiere, S-aibă de toate părțâle pace, 
Pănă zidiuri nalte să vor face Pregiur I-e-rusalim 
cetate, Să scripască dar și bunătate. Atunci jărtve 
direpte ț-vom face, Colaci și prinoase, cumu-ț place, 
Vin și pâine, unt și cu grâu dulce, Și vițăi pre oltari 
ț-vom aduce.” (Psalmul 50)

Să ne rugăm și noi Sfântului Dosoftei cu urmă-
toarele cuvinte: „O, preaînțelepte, Sfinte Ierarhe 
Dosoftei, ai fost trimis de Dumnezeu, la vreme de 
strâmtorare, să fii pavăză Bisericii Moldovei. Pentru 
credința, blândețea, răbdarea și milostenia ta, chipul 
îngeresc ai primit și vrednic te-ai făcut de înălțimea 
chemării arhierești. Înțelept tâlcuitor al dreptei 
credințe, luminător și sfințitor al limbii române, mare 
iubitor al Sfinților și al Sfintei Liturghii te-ai arătat, 
Sfinte Ierarhe Dosoftei. Întrucât te-ai învrednicit să 
stai în preajma Sfintei Treimi, te lăudăm, cântăm și 
fericim viața ta curată și multa ta osteneală pentru 
credința și lucrarea Bisericii lui Hristos.” Amin.

Mihai-Ionuț Coană
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