
Datoria de a înmulți darurile!
Spre deosebire de Sfântul Evanghelist Luca, 

care în istorisirea sa dă o versiune diferită a Pildei 
cu darurile pe care Dumnezeu le dă oamenilor 
spre înmulțire și vorbește despre cele zece mine, 
pe care Stăpânul le-a împărțit câte una slujitorilor 
săi, și rezultatul a fost diferit, căci unul le-a înmulțit 
și a făcut zece, altul cinci și altul niciuna, deci 
fiecare a primit același dar, însă unul a adus mai 
mult, altul mai puțin, fiecare primindu-și răsplata 
pe măsura profitului său, în versiunea Sfântului 
Evanghelist Matei este diferit, căci unul a prim-
it cinci talanți și a mai adus alți cinci, cel care a 
primit doi a adus alți doi, pe când cel care a primit 
unul l-a îngropat, dar face precizarea că fiecare a 
primit după puterea sa. Stăpânul care după ce a 
împărțit avuția sa slujitorilor săi, a plecat departe, 
nu este nimeni altcineva decât Dumnezeu, Cre-
atorul și Proniatorul a toate, care compară timpul 
de la împărțirea darurilor până la momentul soco-

teli cu slujitorii, adică de la semănat până la seceriș 
sau de la naștere până la moarte, când va avea 
loc judecata, cu o călătorie îndepărtată, fie pentru 
a scoate în evidență timpul dintre Înălțarea Sa la 
cer și ceea de-a Doua Venire, fie pentru a arăta 
caracterul nevăzut al naturii divine, cât și pentru 
a evidenția îndelunga răbdare a Stăpânului care 
așteaptă ca slujitorii să se pregătească, timp care 
ar trebui să ne îndemne la pocăință. Nu slujitorii 
au venit la stăpân pentru a face judecata, ci 
stăpânul a venit la ele la vremea potrivită, pentru 
a arăta că nu noi hotărâm momentul când se va 
face cercetarea faptelor noastre pe de o parte și 
pe de alta ca slujitorii să fie pregătiți că în ceasul 
când nici nu se vor gândi stăpânul poate veni. Dar 
fie că au primit același dar, fie că au primit daruri 
diferite, rezultatul este diferit, pentru că făptură 
rațională fiind omul el acționează în mod diferit, 
nu numai datorită calităților și aptitudinilor sale ci 
și datorită râvnei cu care fiecare om pune în lu-
crare darurile lui Dumnezeu, atât pentru sine cât 
și pentru aproapele. Pentru că suntem împodobiți 
cu daruri duhovnicești vom fi întrebați ce câștiguri 
am dobândit cu acestea, și acestea spre a ni se 
răsplăti câștigul pe care noi l-am adus înapoi din 
darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat. A aduce 
alți cinci pe lângă cei cinci sau alți doi pe lângă 
cei doi primiți înseamnă că fiecare poate da sau 
învăța pe altul pe măsura cât a primit sau cât știe 
el, adică nimeni nu poate da altora mai mult decât 
a primit.

 Cuvintele spuse slugilor credincioase: „Bine, 
slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost 
credincioasă, peste multe te voi pune; intră în-
tru bucuria domnului tău”, arată că toate faptele 
bune pe care le putem săvârși noi în viață, oricât 
de multe ar părea, ele nu pot depăși datoria pe 
care o avem noi de îndeplinit noi înaintea lui 
Dumnezeu „Așa și voi, când veți face toate cele 
poruncite vouă, să ziceți: Suntem slugi netreb-
nice, pentru că am făcut ceea ce eram datori 
să facem” (Lc. 17, 10) și totuși ele par puține în 
comparație cu răsplata cea veșnică.

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

la Tatăl decât prin Mine”.
(Ioan 14, 6)
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(Urmare din pagina 1)
A ascunde în pământ talantul nu înseamnă 

altceva decât a-ți folosi toate competențele și 

a depune toate eforturile doar în slujba lucru-
rilor pământești, renunțând la a vedea folosul 
duhovnicesc, căutând numai lucruri ce aparțin 
trupului, fără a ridica vreodată inima de la gân-
durile cele trecătoare. Slugă vicleană și leneșă, 
știai că secer unde n-am semănat și adun de 
unde n-am împrăștiat? Se cuvenea, deci, ca tu 
să dai banii Mei schimbătorilor de bani, și eu, 
venind, aș fi luat ce este al meu cu dobândă. 
Luați, deci, de la el talantul și dați-l celui care 
are zece talanți. Căci tot celui ce are i se va da 
și-i va prisosi, iar de la cel ce n-are și ce are i 
se va lua. Iar pe sluga netrebnică aruncați-o în 
întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plân-
gerea și scrâșnirea dinților. Acestea zicând, a 
strigat: Cel ce are urechi de auzit, să audă!“

Sluga vicleană și leneșă spune că a știut 
că stăpânul este aspru dar cu toate acestea 
nu a înmulțit darul pentru a aduce câștig ci 
dimpotrivă spune că s-a temut să investească 
darul, când ar fi trebuit să se teamă să aducă 
talantul fără să îl fi înmulțit. Această slugă se 
aseamănă cu cel care primește un dar și nu 
face nimic cu el, stăpânul nu a avut nici un fo-
los din darul pe care i l-a dat slugii celei viclene, 
ca și cum nu i l-ar fi dat. Cu această slugă se 
aseamănă acei oameni care atunci când li se 
spune că sunt păcătoși sunt mișcați, și chiar 
recunosc acest lucru dar nu fac nimic să se 

Datoria de a înmulți darurile!
schimbe și rămân pe mai departe în răutatea 
și indiferența lor. Ca și cei din Gadara când au 
auzit de minunea făcută cu demonizații, i-au ce-

rut Domnului să plece din hotarele 
lor, sau ca Petru când era slab în 
cele duhovnicești, atunci când a 
văzut minunea prinderii peștilor 
a exclamat: „Ieși de la mine, Do-
amne, că sunt om păcătos” (Lc. 5, 
8), adică dacă te recunoști că ești 
păcătos, corect este să încerci să 
te îndrepți, nu să îl alungi pe Dum-
nezeu de la tine. Sfântul Ioan Gură 
de Aur zice că nimeni nu trebuie 
să se plângă că are doar un singur 
talant și din cauza aceasta nu are 
ce face cu el, pentru că nimeni nu 
este mai sărac decât văduva, care 
cu sărăcia celor doi bănuți a dăruit 
lui Dumnezeu mai mult decât cei 
ce au dăruit mult.

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a 16-a după Rusalii, 

Pilda Talanților, 
Sf. Ev. Matei 25, 14-30, 1 decembrie)

Sursă foto: unsufletortodox.wordpress.com
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Studiu biblic lunar

Faptele Apostolilor
Capitolul XV

1. Și unii, coborându-se din Iudeea, învățau pe 
frați că: Dacă nu vă tăiați împrejur, după rânduiala 
lui Moise, nu puteți să vă mântuiți.

2. Și făcându-se pentru ei împotrivire și discuție 
nu puțină cu Pavel și Barnaba, au rânduit ca Pavel și 
Barnaba și alți câțiva dintre ei să se suie la apostolii 
și la preoții din Ierusalim pentru această întrebare.

3. Deci ei, trimiși fiind de Biserică, au trecut prin 
Fenicia și prin Samaria, istorisind despre convertirea 
neamurilor și făceau tuturor fraților mare bucurie.

4. Și sosind ei la Ierusalim, au fost primiți de 
Biserică și de apostoli și de preoți și au vestit câte a 
făcut Dumnezeu cu ei.

5. Dar unii din eresul fariseilor, care trecuseră la 
credință, s-au ridicat zicând că trebuie să-i taie îm-
prejur și să le poruncească a păzi Legea lui Moise.

6. Și apostolii și preoții s-au adunat ca să cer-
ceteze despre acest cuvânt.

7. Și făcându-se multă vorbire, s-a sculat Petru 
și le-a zis: Bărbați frați, voi știți că, din primele zile, 
Dumnezeu m-a ales între voi, ca prin gura mea 
neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă.

8. Și Dumnezeu, Cel ce cunoaște inimile, le-a 
mărturisit, dându-le Duhul Sfânt, ca și nouă.

9. Și nimic n-a deosebit între noi și ei, curățind 
inimile lor prin credință.

10. Acum deci, de ce ispitiți pe Dumnezeu și vreți 
să puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici 
părinții noștri, nici noi n-am putut să-l purtăm?

11. Ci prin harul Domnului nostru Iisus Hristos, 
credem că ne vom mântui în același chip ca și aceia.

12. Și a tăcut toată mulțimea și asculta pe Barnaba 
și pe Pavel, care istoriseau câte semne și minuni a 
făcut Dumnezeu prin ei între neamuri.

13. Și după ce au tăcut ei, a răspuns Iacob, zicând: 
Bărbați frați, ascultați-mă!

14. Simon a istorisit cum de la început a avut grijă 
Dumnezeu să ia dintre neamuri un popor pentru 
numele Său.

15. Și cu aceasta se potrivesc cuvintele prooro-
cilor, precum este scris:

16. „După acestea Mă voi întoarce și voi ridica 
iarăși cortul cel căzut al lui David și cele distruse ale 
lui iarăși le voi zidi și-l voi îndrepta,

17. Ca să-L caute pe Domnul ceilalți oameni și 
toate neamurile peste care s-a chemat numele Meu 
asupra lor, zice Domnul, Cel ce a făcut acestea”.

18. Lui Dumnezeu Îi sunt cunoscute din veac 
lucrurile Lui.

19. De aceea eu socotesc să nu tulburăm pe cei 
ce, dintre neamuri, se întorc la Dumnezeu,

20. Ci să le scriem să se ferească de întinările 
idolilor și de desfrâu și de (animale) sugrumate și 
de sânge.

21. Căci Moise are din timpuri vechi prin toate 
cetățile propovăduitorii săi, fiind citit în sinagogi în 
fiecare sâmbătă.

22. Atunci apostolii și preoții, cu toată Biserica, au 
hotărât să aleagă bărbați dintre ei și să-i trimită la 
Antiohia, cu Pavel și cu Barnaba: pe Iuda cel numit 
Barsaba, și pe Sila, bărbați cu vază între frați.

23. Scriind prin mâinile lor acestea: Apostolii și 
preoții și frații, fraților dintre neamuri, care sunt în 
Antiohia și în Siria și în Cilicia, salutare!

24. Deoarece am auzit că unii dintre noi, fără 
să fi avut porunca noastră, venind, v-au tulburat cu 
vorbele lor și au răvășit sufletele voastre, zicând că 
trebuie să vă tăiați împrejur și să păziți legea,

25. Noi am hotărât, adunați într-un gând, ca să 
trimitem la voi bărbați aleși, împreună cu iubiții noștri 
Barnaba și Pavel,

26. Oameni care și-au pus sufletele lor pentru 
numele Domnului nostru Iisus Hristos.

27. Drept aceea, am trimis pe Iuda și pe Sila, care 
vă vor vesti și ei, cu cuvântul, aceleași lucruri.

28. Pentru că, părutu-s-a Duhului Sfânt și nouă, 
să nu vi se pună nici o greutate în plus în afară de 
cele ce sunt necesare:

29. Să vă feriți de cele jertfite idolilor și de sânge 
și de (animale) sugrumate și de desfrâu, de care 
păzindu-vă, bine veți face. Fiți sănătoși!

30. Deci cei trimiși au coborât la Antiohia și, 
adunând mulțimea, au predat scrisoarea.

31. Și citind-o s-au bucurat pentru mângâiere.
32. Iar Iuda și cu Sila, fiind și ei prooroci, au 

mângâiat prin multe cuvântări pe frați și i-au întărit.
33. Și petrecând un timp, au fost trimiși cu pace 

de către frați la apostoli.
34. Iar Sila s-a hotărât să rămână acolo, și Iuda 

a plecat singur la Ierusalim.
35. Iar Pavel și Barnaba petreceau în Antiohia, 

învățând și binevestind, împreună cu mulți alții, cu-
vântul Domnului.

36. Și după câteva zile, Pavel a zis către Barnaba: 
Întorcându-ne, să cercetăm cum se află frații noștri 
în toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului.

37. Barnaba voia să ia împreună cu ei și pe Ioan 
cel numit Marcu;

38. Dar Pavel cerea să nu-l ia pe acesta cu ei, 
fiindcă se despărțise de ei din Pamfilia și nu venise 
alături de ei la lucrul la care fuseseră trimiși.

39. Deci s-a iscat neînțelegere între ei, încât s-au 
despărțit unul de altul, și Barnaba, luând pe Marcu, 
a plecat cu corabia în Cipru;

40. Iar Pavel, alegând pe Sila, a plecat, fiind 
încredințat de către frați harului Domnului.

41. Și străbătea Siria și Cilicia, întărind Bisericile.
Sursa: bibliaortodoxa.ro
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„În Mira Lichiei, Sfinte, sfințitor te-ai arătat. Că 
Evanghelia lui Hristos, Cuvioase, plinind-o, ți-ai 
pus sufletul tău pentru poporul tău...” (Condacul 
praznicului)

Astăzi a sosit pomenirea cea de peste an 
a Sfântului și slăvitului Ierarh Nicolae, marele 
făcător de minuni de la Mira Lichiei. Cine oare 
din Biserica creștină dreptmăritoare nu a auzit 
de acest sfânt și preaslăvit ierarh? În care parte 
a lumii creștine nu s-a auzit de numele și de 
minunile lui? Care țară creștină ortodoxă nu 
are mulțime de biserici înălțate întru numele și 
în cinstea Sfântului Ierarh Nicolae, spre slava 
Preabunului Dumnezeu, care l-a mărit și pe 
pământ și în cer? Care creștin ortodox l-a che-
mat pe Sfântul Nicolae în ajutor la necazurile și 
nevoile sale și nu a simțit în grabă, prin el, mila 
și îndurarea Preabunului Dumnezeu?

Deoarece astăzi se prăznuiește ziua Sfântului 
Nicolae, se cuvine să vorbim, după a noastră 
putere, despre viața, petrecerea și minunile 
acestui mare Ierarh al Bisericii lui Hristos. Căci 
auzind noi viața și ostenelile sfinților, ne întărim 
în credință și în evlavie către Dumnezeu și către 
sfinții Lui și ne silim să le urmăm credința.

Sfântul Ierarh Nicolae s-a născut în părțile 
Lichiei din Asia Mică, într-o cetate ce se numea 
Patara, din părinți cinstiți și dreptcredincioși. 
Tatăl său se numea Teofan, iar mama lui Nona. 
Rugându-se ei lui Dumnezeu, li s-a dăruit acest 
copil binecuvântat, pe care l-au numit Nicolae, 
care se tâlcuiește „biruitor de popor”, căci cu 
adevărat s-a arătat biruitor al răutății, așa bine-
voind Dumnezeu, spre folosul de obște al lumii. 
Copilul a fost sfințit, cu darul lui Dumnezeu, din 
pântecele mamei sale, căci miercurea și vinerea 
nu primea mâncare decât o dată, seara, și sugea 
numai din sânul drept.

Sosind vremea de școală, a fost dat la învățătura 
dumnezeieștii Scripturi, pe care a deprins-o bine 
cu ajutorul Sfântului Duh, făcându-se iscusit, atât 
în învățătură, cât și în lucrarea faptelor bune. De 
prietenii deșarte și de vorbe nefolositoare cu totul 
se ferea. Iar spre femei nici a căuta la fața lor nu 
îndrăznea, căci avea mintea curată și totdeauna 
vorbea cu Dumnezeu și zăbovea la rugăciune în 
sfintele biserici, după cum zice prorocul: „Ales-am 
a fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai bine decât 
a locui în locașurile păcătoșilor” (Psalmul 83, 11), 

devenind însuși biserică a Dumnezeului Celui viu. 
Apoi postea zile în șir, iar noaptea priveghea la 
rugăciune până dimineața, încât întrecea pe mulți 
de vârsta lui și nu se vedea la dânsul niciun nărav 
tineresc, ci numai obiceiurile cele bune ale omului 
înțelept și bătrân.

Fericitul Nicolae avea un unchi episcop, cu 
același nume ca dânsul, care l-a luat la sine de 
ucenic. Și primind episcopul pe tânărul-bătrân, 
care avea înțelepciune și viață curată, l-a suit 
prin treptele cele sfinte la preoție. Iar când l-a 
hirotonit, episcopul a zis către credincioși: „Iată, 

fraților, văd un nou soare răsărind la marginea 
pământului, arătându-se către cei întristați ca 
o mare mângâiere. Fericită va fi turma care 
va avea pe acest păstor, căci acesta va paște 
bine sufletele celor rătăciți și la pășunea bunei 
credințe îi va duce pe dânșii. Apoi se va arăta și 
ajutător fierbinte celor din nevoi.” Această pro-
rocie s-a împlinit întocmai. Deci primind Sfântul 
Nicolae treapta preoției, a sporit atât în măsura 
postului, cât și în neîncetate rugăciuni.

În acea vreme, părinții fericitului Nicolae s-au 
mutat la cele veșnice, iar el rămânând moștenitor 
al averii lor, a împărțit-o la săraci, pentru că nu se 
uita la bogăție, nici nu se îngrijea pentru sporirea 
ei, ci, lepădând toate grijile lumii, se sârguia cu 
toată osârdia a sluji lui Dumnezeu, precum zice 

Un Ierarh milostiv
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psalmistul: „Către Tine, Doamne, am ridicat su-
fletul meu, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești 
Dumnezeul meu. Spre Tine m-am aruncat de la 
naștere, din pântecele maicii mele Dumnezeul 
meu ești Tu (Psalmul 21, 10).

Mâna Sfântului Nicolae era întinsă spre săraci 
din tinerețile sale. Iată cum a miluit pe un om 
sărac din orașul său: Era un om care avea trei 
fete. Și pentru că nu avea cu ce trăi, se gândea 
să le dea spre desfrânare, ca prin aceasta să-și 
câștige existența. căci sărăcia și lipsa aruncă pe 
om în multe păcate. Auzind de aceasta Sfântul 
Nicolae și fiind foarte milostiv, a miluit pe acest 
sărac într-un chip cu totul minunat. Fericitul s-a 
dus noaptea pe ascuns la casa săracului și i-a 
aruncat o pungă cu galbeni pe fereastră, apoi s-a 
întors la casa sa neștiut de nimeni. Deci aflând 
banii, tatăl a mulțumit lui Dumnezeu și cu ei și-a 
căsătorit prima fiică.

După un timp, Sfântul Nicolae a aruncat 
noaptea prin fereastra săracului o altă pungă 
cu galbeni și îndată s-a făcut nevăzut. Așa a 
căsătorit cu ei și pe a doua fiică, scăpând-o și pe 
aceasta de păcatul cel cumplit al desfrânării. Iar 
când a aruncat Sfântul Nicolae pe fereastră și a 
treia pungă cu galbeni, pentru cea de-a treia fiică, 
îndată tatăl fetelor a fugit după el și, ajungându-
l, l-a cunoscut și i-a mulțumit cu lacrimi pentru 
marea lui milostivire. Apoi plăcutul lui Dumnezeu 
Nicolae l-a mângâiat și l-a rugat cu jurământ să 
nu spună nimănui taina aceasta. Așa a scăpat 
Sfântul Nicolae pe cele trei fete de desfrânare.

Altădată dorind sfântul să se închine la 
Mormântul Domnului, a pornit cu o corabie 
spre Sfintele Locuri. Deci călătorind în preajma 

Egiptului, Sfântul Nicolae a văzut că diavolul a 
intrat în corabie, voind să o scufunde pe ea, și a 
spus despre aceasta corăbierilor. Și nu mult timp 
după aceea, i-a cuprins o mare furtună încât toți 
îl sileau să se roage lui Dumnezeu ca să scape 
cu viață. Și cum a întins Sfântul Nicolae mâinile 
la rugăciune, îndată a încetat furtuna și au ajuns 
cu bine la Mormântul Domnului. Apoi cuviosul 
s-a închinat la Golgota, unde S-a răstignit Hris-
tos pentru noi păcătoșii, și s-a rugat fierbinte la 
Mormântul dătător de viață și la toate Sfintele 
Locuri pe unde a trăit Mântuitorul.

Apoi, întorcându-se cu corabia în Lichia, ale-
sul lui Dumnezeu, Nicolae, s-a retras din nou 
în mănăstirea unchiului său. Acolo, pe când 
se ruga, a auzit de sus acest glas: „Nicolae, să 
intri în nevoința poporului, dacă dorești să fii 
încununat!”. Prin aceasta, Dumnezeu îl chema 
la arhierie, să fie păstor și povățuitor de suflete. 

Să ne rugăm și noi Sfântului Ierarh Nicolae, 
cu următoarele cuvinte: „O, preabunule părinte 
Nicolae, păstorul și învățătorul celor care aleargă 
cu credință către a ta folosire și cu fierbinte ru-
găciune te cheamă pe tine, sârguiește degrab 
a le ajuta. Izbăvește turma lui Hristos de lupii 
ce o răpesc pe ea și toate părțile creștinești le 
ocrotește și le păzește prin sfintele tale rugăciuni, 
de gâlcevile lumești, de cutremur, de venirea 
altor neamuri, de robie și de războiul cel dintre 
noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală și 
de moarte grabnică”. Amin.

Mihai-Ionuț Coană
(reflecție la Sfântul Ierarh Nicolae, Sf. Ev. 

Luca 6, 17-23, 6 decembrie)
Sursă foto: marturisireaortodoxa.ro

Sfânta Evanghelie care se citește în Duminica 
a XXVII-a după Rusalii ne prezintă tămăduirea 
unei femei care avea o suferință de optsprezece 
ani, era gârbovă. Dumnezeu care cunoaște 
toate, suferința și viața fiecăruia, ca și credința, 
smerenia și răbdarea celui care suferă, are 
inițiativa vindecării omului, chiar dacă omul nu 
mai cere vindecare, pentru că timpul și locul 
vindecării intră în hotărârea Sa. 

După căderea în păcat a omului prin neas-
cultarea de porunca lui Dumnezeu, diavolul a 
căpătat putere asupra tuturor celor ce săvârșesc 
păcatul, mai mult chiar prin îngăduința lui Dum-
nezeu, el poate ispiti și pe cei fără păcat, așa 
cum arată Sfânta Scriptură cu dreptul Iov. Însă 

Dumnezeu nimic nu îngăduie fără rost, căci 
omul biruind ispita diavolului și aceasta tot cu 
ajutor dumnezeiesc, este răsplătit de Dumnezeu 
pentru suferința și răbdarea sa. Stăpânirea sau 
influența celui rău asupra omului se manifestă 
prin necazuri, boli trupești, pentru că nimic nu-l 
încântă mai mult pe diavol decât chinurile și 
cruzimile, pe care le aduce asupra creației lui 
Dumnezeu. De fapt suferința se manifestă mai 
întâi în suflet și apoi în trup, pentru că sufletul 
este cel care pierde mai întâi harul dumnezeiesc, 
prin înclinarea lui spre cele trupeși și uitarea 
celor dumnezeiești, și apoi această pierdere a 
harului lui Dumnezeu prin păcat se arată și în 
trup prin suferințe. Pentru că omenirea se zbătea 

Facerea de bine nu este niciodată oprită!
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în această stare căzută și nu se putea ridica ni-
cidecum, Însuși Fiul sau Cuvântul lui Dumnezeu 
își însușește Sieși natura umană, pentru două 
motive, El este și Dumnezeu și fără păcatul 
strămoșesc, și prin această natură omenească 
asumată de El, realizează înfrângerea morții, a 
stricăciunii și a pizmei pe care pricinuitorul tuturor 
răutăților le avea împotriva omului. Aceasta ne-o 
arată Domnul prin faptele Sale: „Femeie, ești 
dezlegată de neputința ta”. Un cuvânt dumneze-
iesc urmat de întinderea mâinilor asupra ei, fapt 
ce arată puterea și lucrarea dumnezeiască pe 
care Domnul o săvârșește nu numai prin cuvânt, 
ci și prin trupul Său. 

Femeia aceasta, fiica lui Adam, după fire, și a 
lui Avraam după credință, reprezintă întreaga fire 
omenească care era aplecată și înclinată spre 
pământ, păcatul nu o mai lăsa să se uite în sus 
spre Dumnezeu, ci spre pământ, spre moarte 
trebuia să cugete totdeauna. Pe cea care sata-
na o legase cu neputința timp de optsprezece 
ani, Domnul o vindecă în zi de sâmbătă, zi de 
sabat, zi de odihnă la iudei, când nu aveau voie 
să facă nici o lucrare, exceptând binele pentru 
care nu a existat și nici nu va exista vreodată o 
restricție de la fi săvârșit, sabatul vechi este chip 
al nelucrării sau neputinței firii omenești de a se 
ridica din cădere, când Însuși Domnul S-a odihnit 
cu Trupul în mormânt, însă dacă omul nu mai 
poate face nimic, vine Dumnezeu și îi ajută să 
se ridice, și dăruiește firii ce zăcea în mormânt, 
ridicare adică Învierea. 

Neînțelegând aceasta, mai-marele sinagogii, 
sub chipul falsei evlavii față de porunca sabatului, 
influențat de cel ce urmărește să împiedice vin-

decarea omului, sau dacă nu poate s-o împiedi-
ce, măcar să o amâne, cere ca nimeni să nu vină 
spre a fi tămăduit în zi de sâmbătă. Dar sâmbăta 
și toate zilele veacului acestuia ar trebui să fie 
odihnă de la rele, adică să nu mai facem fapte 
rele, nu de la cele bune, pe care trebuie să le 
facem tot timpul, pentru a intra în odihna veacului 
viitor, odihna Sfinților lui Dumnezeu. „Iar Domnul 
i-a răspuns și a zis: fățarnicilor, fiecare dintre 
voi nu-și dezleagă, oare, în ziua sâmbetei, boul 
sau asinul de la iesle și nu-l duce să-l adape? 
Dar această femeie, care este fiica lui Avraam și 
pe care a legat-o Satana, iată, de optsprezece 
ani, nu se cădea, oare, să fie dezlegată de le-

gătura ei în ziua sâmbetei?” Cu 
alte cuvinte: „Oare de boi și de 
asini se îngrijește Dumnezeu”, 
deși El în purtarea Sa de grijă 
are în vedere întreaga creație, 
așa cum spune și Psalmul 103, 
versetele: 1; 11-15; 18-23; 28-
30 „Binecuvântează, suflete 
al meu, pe Domnul! Doamne, 
Dumnezeul meu, măritu-Te-ai 
foarte. Cel ce trimiți izvoare în 
văi, prin mijlocul munților vor 
trece ape; Adăpa-se-vor toate 
fiarele câmpului, asinii sălbatici 
setea își vor potoli. Peste acelea 

păsările cerului vor locui; din mijlocul stâncilor 
vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de 
deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va 
sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor 
și verdeață spre slujba oamenilor; Sătura-se-vor 
copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai 
sădit; acolo păsările își vor face cuib. Locașul 
cocostârcului în chiparoși. Munții cei înalți adă-
post cerbilor stâncile scăpare iepurilor. Făcut-ai 
luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul 
său. Pus-ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor 
ieși toate fiarele pădurii; Puii leilor mugesc ca să 
apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. 
Răsărit-a soarele și s-au adunat și în culcușurile 
lor se vor culca. Toate către Tine așteaptă ca să 
le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor, 
vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor 
umple de bunătăți; Dar întorcându-ți Tu fața Ta, 
se vor tulbura; lua-vei duhul lor și se vor sfârși 
și în țărână se vor întoarce”. 

Deci toată făptura beneficiază de purtarea 

Facerea de bine nu este niciodată oprită!
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de grijă a lui Dumnezeu, dar cu atât mai mult 
omul, pentru care Dumnezeu a făcut toate, el 
fiind coroana creației divine, sau cum spun Sfinții 
Părinți că lumea a fost făcută pentru om, iar omul 
pentru Dumnezeu. Și chiar Sabatul a fost făcut 
pentru om și nu omul pentru Sâmbătă. Sfântul 
Ioan Damaschin explică motivele pentru care 
s-a poruncit ținerea sâmbetei în Vechiul Testa-
ment: „să se țină sâmbăta, în primul loc „ca să 
se odihnească și robul și vita”, după cum este 
scris (Iș. 20, 10; Dt. 5, 14), deoarece „bărbatul 
drept are milă de sufletele vitelor lui”(Pilde, 12, 
10); în al doilea loc, ca să fie, prin despărțirea 
de grijile materiale, liber spre a se aduna către 
Dumnezeu ca să-și petreacă toată ziua a șaptea 
în psalmi, în imne, în cântări duhovnicești, în 
studiul dumnezeieștilor Scripturi și să se odih-
nească în Dumnezeu. Când nu era lege și nu 
era nici Scriptura inspirată de Dumnezeu, nici 
sâmbăta nu era afierosită lui Dumnezeu. Când 
însă a fost dată prin Moise Scriptura inspirată de 
Dumnezeu, i s-a afierosit lui Dumnezeu sâmbăta, 
ca măcar în ea să se ocupe cu studiul ei cei care 
nu-și afierosesc întreaga lor viață lui Dumnezeu, 
cei care nu slujesc din dragoste Stăpânului ca 
unui Tată, ci să dea ca niște robi nerecunoscători 
măcar o mică și neînsemnată parte a vieții lor lui 
Dumnezeu, și aceasta de frica tragerii la răspun-
dere și a pedepselor care urmează din călcarea 
poruncii” (Dogmatica, Cartea a patra, cap. XXIII, 
Contra iudeilor, despre sâmbătă, ed. a III-a, trad. 
Pr. D. Fecioru, Ed. Scripta, Buc. 1993, p. 194)... 
”Prin urmare, după cum am spus, a fost hotărâtă 

păzirea sâmbetei, pentru a avea omul timp liber 
și pentru Dumnezeu, ca să-i dea și Lui cea mai 
mică parte din timp, și să se odihnească atât robul 
cât și vita. Păzirea sâmbetei a fost hotărâtă pentru 
cei care sunt încă copii și care sunt robiți stihiilor 
lumii (Ga. 4, 3), pentru cei trupești, care nu pot să 
înțeleagă nimic mai presus de trup și literă. „Dar 
când a venit plinirea vremii, a trimis Dumnezeu pe 
Fiul Său Unul-Născut, făcut om din femeie, care 
a fost făcut sub lege, ca să răscumpere pe cei 
de sub lege, ca să primim înfierea” (Ga. 4, 4-5). 
Toți câți l-am primit, ne-a dat celor care credeam 
în El puterea să ajungem copii ai lui Dumnezeu 
(Mt. 5, 9, 45; Lc. 6, 35; II Cor. 6, 18; Ga. 3, 26; 4, 
6), încât nu mai suntem robi, ci fii (Ga. 4, 7); nu 
mai suntem sub lege, ci sub har (Rm. 6, 14), nu 
mai slujim puțin timp Domnului de frică, ci suntem 
datori să-i afierosim tot timpul vieții noastre și, dez-
lipindu-ne de păcat, să îngăduim ca robul, adică 
mânia și pofta, să se îndeletnicească totdeauna 
cu Dumnezeu; pofta întreagă să o îndreptăm 
mereu către Dumnezeu; mânia să o înarmăm 
contra celor potrivnici lui Dumnezeu; iar pe do-
bitoc, adică trupul, de asemenea dându-i odihnă 
de robia păcatului, să-l îndemnăm să slujească 
poruncilor dumnezeiești” (Ibidem, p. 195). „Pe 
noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui 
Hristos Dumnezeu să o dăm!”

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a 27-a după Rusalii, 

Tămăduirea femeii gârbove, 
Sf. Ev. Luca 13, 10-17, 8 decembrie)

Sursă foto: Sf. Evanghelie

În mijlocul poporului român
Mulți oameni de seamă au odrăslit,
Care, la renașterea culturală
Și bisericească, au contribuit,

Nu doar a noastră ca neam creștin,
Ci și a altor popoare, ce-au urmat 
Învățătura ortodoxă a Bisericii
Și Sfânta Scriptură au respectat.

Petru Movilă, Mitropolitul Kievului
La noi, în Suceava s-a născut(10 ian. 1596)
Și în perioada copilăriei
În țara noastră a crescut,

Fiu al lui Simion Movilă, 
Ce va domni-n Țara Românească
Și al Marghitei, ulterior Melania,
Ce-a-mbrățișat viața călugărească.

Sfântul Ierarh Petru Movilă, 
Mitropolitul Kievului (22 decembrie)POESIS

Ea era o prințesă poloneză
Ce-n neamul Movileștilor a intrat;
Având niște calități deosebite,
Pe copii, în credință i-a educat.

Fratele lui Simion, Ieremia Movilă,
Câțiva ani, în Moldova a domnit(1595-1606)
Iar Gheorghe Movilă, celălalt frate,
A fost în Moldova mitropolit.

După moartea tatălui, Petru 
În Țara Românească a pribegit,
Împreună cu mama și ceilalți frați,
Apoi în Polonia au călătorit.

Învățătura și-a început-o 
La Suceava-n casa părintească,
Apoi a studiat în Polonia,
Unde au hotărât să se stabilească.

La vestita școală a „Frăției
Ortodoxe” (Lemberg), a continuat
Și la Academia Zamoiska, 
Limbile străine a învățat:

Latina, greaca, slavona și polona
Și alte discipline a adăugat:
Gramatica, poetica, dialectica,
Teologia și temeinic le-a studiat.
 
La Sorbona, în limba latină,
Studiile și-a perfecționat;
Și potrivit obiceiului nobiliar polonez
Și-n mânuirea armelor s-a antrenat.

Alături de polonezi, la două bătălii,
Împotriva turcilor a participat,
La Țurțura (1620) și Hotin (1622)
Pentru învingerea dușmanilor a luptat.

Dumitra Groza
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Datorită unei chemări lăuntrice,
Și, de Zaharia Kopâstenski influențat,
(Starețul Mănăstirii Pecerska),
În viața monahală a intrat.

S-a pregătit duhovnicește,
La Rubiejovka, unde a zidit,
Pe moșia sa o biserică,
Iar la Lavra Pecerska s-a călugărit.(1625)

În toamna anului 1627, la 31 de ani,
Egumen al Mănăstirii a fost ales, 
Unde 5 ani de zile a slujit
Și roade bogate a cules.

În acea perioadă, situația 
Ortodoxiei s-a tulburat;
Ca să catolicizeze nobilimea,
Din răsputeri catolicii au încercat.

Prin activitatea depusă, 
Petru Movilă mult s-a străduit
Să ridice prestigiul cultural 
Și bisericesc al Mănăstirii, și a reușit.

S-a ocupat de restaurarea 
Și înfrumusețarea mănăstirilor
Și mai ales a peșterilor
Unde se găseau moaștele sfinților.

Personalitatea lui Petru Movilă,
Întreaga viață a dominat (sec. XVII),
Cea bisericească și națională a Ucrainei
Ortodoxe, pe care le-a îndrumat.

A pus bazele unui Colegiu (1631)
În Lavra, din care s-a dezvoltat
Vestita Academie Duhovnicească,(Kiev)
Prin care Ortodoxia a avut de câștigat.

Prin alegerea și înscăunarea 
Regelui Poloniei, (Vladislav I) a reușit,
Să câștige libertatea de cult
A Ortodoxiei și drepturi a dobândit:

De a avea spitale, tipografii
Și Bisericile ortodoxe din Kiev a restituit;
Ele fuseseră răpite de „uniți”
Și acum, ortodocșilor au revenit.

În 28 aprilie 1633, Petru Movilă,
A fost arhiereu hirotonit
În catedrala „Adormirea Maicii Domnului,
Din Lvov, învestit ca Mitropolit.

O activitate intensă,
Ca mitropolit a desfășurat;
Biserici și mănăstiri din Kiev
A refăcut și înfrumusețat.

Catedrala mitropolitană „Sf. Sofia”
Și biserica principală a reînnoit,
A Mănăstirii Pecerska (a „Peșterilor”)
Din Kiev, și spitale, și azile-a construit.

A pus bazele unei noi „Frății 
Ortodoxe” și a instituit,
Noi reguli disciplinare pentru clerici
Și monahi, pe care le-a întărit.

Trebuie subliniată activitatea 
Culturală în mod deosebit,
Desfășurată cu multă responsabilitate,
De acest Sfânt Mitropolit.

Pentru colegiul său din Kiev,
O grijă deosebită a purtat,
Ca cel mai vechi așezământ 
De învățământ superior, considerat.

După modelul acestuia, la Iași,
O școală se va organiza,
Pe lângă Mănăstirea „Trei Ierarhi”
Pe care Vasile Lupu o va înființa.

Sub aspect tipografic, Sfântul
Petru Movilă s-a preocupat,
De circa 50 de lucrări duhovnicești,
Iar pe unele, chiar el le-a lucrat.

Acestea fiind lucrări de slujbă,
De evlavie și zidire sufletească,
De apărare a Ortodoxiei; 
Toate despre activitatea bisericească.

„Evhologhionul” sau „Moliftelnicul”
Este cea mai importantă carte
A Sfântului Petru Movilă, de care 
Creștinii ortodocși au avut parte.

Aceasta cuprinde 1500 de pagini
Și 126 de slujbe, fiind tipărită
În anul 1646 la Lavra Pecerska 
Și a fost foarte mult citită.

Se numără și „Evanghelia învățătoare”
Sau „Cazania”, tradusă din grecește
Și tipărită la Kiev în anul 1637
Și mai târziu în românește.

„Nomocanonul”, apărută în 1629,
Este o carte foarte apreciată,
Ca lucrare canonico-juridică
Și de mulți clerici, studiată.

Trăind în țări protestante și catolice,
Sfântul Mitropolit nu a uitat,
Că primii pași și credința ortodoxă,
În dulcele grai moldovenesc le-a învățat.

Ca expresie a dragostei sale,
Pentru neamul în care s-a născut,
Pe frontispiciul multor tipărituri,
Stema Movileștilor el a trecut.

Petru Movilă, singur, se intitula
„Fiu de neam moldovean”, fiind bucuros,
Că-i „fiu al voievodului Moldovei”;
Și s-a născut într-un ținut frumos.

Lucrările Sinodului pentru cercetarea
„Mărturisirii Ortodoxe”, s-au ținut 
La Iași (1642) și cele două puncte
Cu influențe catolice, s-au dezbătut.

Lucrarea învățatului mitropolit,
De neam român, Petru Movilă, a devenit,
A treia mărturisire de credință 
A Bisericii Ortodoxe de Răsărit.

După 1667, această „Mărturisire” 
Va fi tradusă și tipărită,
În mai multe limbi și cercetată,
Apreciată și mult citită.

Sfântul a continuat să tipărească
Mai multe cărți ce contribuiau 
La apărarea Ortodoxiei,
În perioada în care se iveau

Informații nefondate, care,
De la dreapta credință s-au abătut
Și printr-o expunere pașnică și obiectivă,
Dogmele ortodoxe a susținut.

Dintre cărțile de apărare 
A Ortodoxiei, Sfântul a scris 
Cartea „Lithos” (Piatra), (în 1644)
Și pe foarte mulți a convins,

Că Ortodoxia este credința 
Corectă, adevărată 
Pe care el a moștenit-o 
Și-a propovăduit-o viața toată.

Cartea „Mărturisirea Ortodoxă”,
A fost revizuită și corectată
De teologul grec, Meletie Sirigul,
Apoi, de Sinodul de la Iași aprobată. (1642)

Trimiși ai Constantinopolului,
La acest Sinod au participat,
Împreună cu cei de la Kiev și chiar
Mitropolitul Varlaam, au semnat.

Și patriarhii Alexandriei și Antiohiei,
Această carte au aprobat,
Pe lângă Patriarhul Constantinopolului,
Și, cu toții mult s-au bucurat.

După 1667, această „Mărturisire”
În numeroase ediții a fost tipărită
Și tradusă în mai multe limbi
Și de mari teologi revizuită.

În 1677, la Amsterdam, în greaca
Populară a fost tipărită,
Iar mai târziu și la Buzău, (1691)
În românește tipărită.

Ea a fost cercetată și apreciată,
De către teologi vestiți
Din toate timpurile și confesiunile
Și la școli înalte instruiți.

În școlile teologice din Rusia,
Din Țările Române și alte părți,
A fost folosită ca manual școlar,
Pe lângă importante alte cărți.

Marele istoric și dogmatist,
Macarie Bulgakov, îl socotea
Pe Petru Movilă, drept „Părintele 
Teologiei moderne” și mult îl aprecia.

Profesorul Alexandru Elian, spunea:
„Opera lui Movilă și-a câștigat
Printre alte lucrări similare,
Un loc special, de neegalat.

Putem considera că Petru Movilă,
E un mare dar duhovnicesc făcut,
De români, Bisericii Ucraino-bieloruse 
Și de ortodocși recunoscut.

Deși departe de plaiurile natale,
Ierarhul Kievului, (Galiției și Rusiei) n-a uitat,
De poporul român din care a pornit
Și… când a fost nevoie l-a ajutat.

La Târgoviște, Câmpulung, Govora 
Și Iași, tipografii a trimis,
Unde în acea perioadă, (sec. XVII)
Importante cărți teologice s-au scris.
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A mai trimis și patru profesori 
Pentru Academia înființată 
La Iași, de voievodul Vasile Lupu,
După modelul de la Kiev urmată.

A selectat profesori minunați
Pentru școlile timpului său,
Foarte bine pregătiți și instruiți
Și cu multă credință în Dumnezeu.

Toate bunurile posedate,
În scopuri nobile le-a folosit:
Pentru restaurarea de biserici, azile 
Și înființarea de școli, le-a investit.

Prin testamentul său, Sfântul 
Petru Movilă, întreaga avere a dat,
Colegiului Teologic de la Kiev
Și „Mănăstirii Pecerska” a lăsat.

La domnia cea pământească
Sfântul Petru Movilă n-a râvnit,
Dar mergând pe calea strâmtă 
Și anevoioasă, Domnului Hristos a slujit.

Cu râvnă neobosită, (la Pecerska),
Talanții primiți a înmulțit
Și prin dragoste și răbdare 
Multă lume, spre Rai, a povățuit.

Cine poate să cunoască,
Lacrimile ce aducea lui Hristos,
Nevoințele, priveghiul de noapte
Și postul, spre al sufletului folos.

Darurile ce i-au fost încredințate,
Foarte bine și le-a chivernisit
Și ca un înger luminat,
În această viață a trăit.

Prin tot ce a făcut în lumea aceasta,
Petru Movilă, Ortodoxia a sprijinit,
Salvând nenumărate generații,
Că dreapta credință-a propovăduit.

După-o păstorire eficientă (13 ani)
La Domnul Hristos a plecat,
Pe 22 decembrie 1646 și în Biserica
„Mănăstirii Pecerska” a fost îngropat.

Pentru vredniciile sale,
În rândul Sfinților a fost trecut
De BOU (Ucraina)1996, și BOR (2002)
Și de toți ortodocșii recunoscut. 

Pe 22 decembrie, în fiecare an,
Cu cinste și evlavie îl prăznuim
Și să urmăm exemplul său,
Cu ardoare și credință ne dorim.

Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu,
Ca pentru rugăciunile Sfântului Său
Să ne ierte greșelile făcute
Și să ne apere de Cel Rău.

(22 decembrie 2019)

Poezii de Crăciun
Nașterea Domnului
Când a venit pe lume micul Iisus, plângând,
Din Ceruri, mii de îngeri, l-au preamărit cântând.
La Betleem, în grota micuță-ntunecată,
Se-aprindea în noapte o Lumină-adevărată.

Din depărtare, Magii, sosit-au să se-nchine
Tămâie, aur, smirnă-au adus – daruri divine.
Preasfânta Născătoare și Iosif îl priveau
Iar vitele din staul de frig îi ocroteau.

El a sosit străluce, s-aducă pacea-n lume,
Cu sufletele curate, prin post și rugăciune
Să îl primim pe Domnul, în ieslea minunată
A inimii, odihnă spre a găsi de-ndată!

La casa părintească, de Crăciun

Cei dragi se întorc acasă, Crăciunul îl serbează,
Se închină toți, ca unul, la masă se-așază .
Bisericile-s pline de har Dumnezeiesc
La sfânta sărbătoare cu toții îl primesc,

Ale copilăriei uliți se umplu de-ndată
Și nu rămâne o casă din sat necolindată.
Miroase a sarmale, cârnați și țuică fiartă
Nepoții, somnoroșii, pe moșul îl așteaptă.

E multă veselie la casa părintească
Și care mai de care ar vrea sa povestească,
Încep povești, cu rândul, de nu se mai termină,
Ce bine e acasă, căldură și lumină!

Luminița Săceleanu

Sfânta Evanghelie din Duminica a XXVIII-a după Rusa-
lii, a Sfinților Strămoși, prezintă Pilda celor poftiți la Cină, 
pildă care arată în chip tainic, chemarea tuturor oamenilor 
la mântuire. Ca pregătire pentru praznicul Nașterii Dom-
nului îi sărbătorim pe toți strămoșii, pentru că și noi, ca 
și ei așteptăm venirea lui Dumnezeu pe pământ în chip 
de om, adică momentul descoperirii tainei celei din veac, 
după cum spune troparul glas IV, închinat Născătoarei 
de Dumnezeu: „Taina cea din veac ascunsă și de îngeri 
neștiută, prin tine, Născătoare de Dumnezeu, celor de pe 
pământ s-a arătat, Dumnezeu întrupându-Se întru unire 
neamestecată și crucea de bunăvoie pentru noi primind; 
prin care, înviind pe cel dintâi zidit, a mântuit din moarte 
sufletele noastre”. Arătarea lui Dumnezeu în chip de Om, 
a fost vestită încă de la început, de când Dumnezeu l-a 
plăsmuit pe om, cu mâinile Sale, făcându-l pe om după 

chipul Său, anunțându-L pe Cel ce avea să vină, Iisus 
Hristos, chipul lui Dumnezeu, adică al Tatălui (II Cor. 4, 
4; Col. 1, 15; Flp. 2, 6). Această veste bună i s-a dat lui 
Avraam, Moise, David și la toți proorocii și drepții, care au 
răspuns chemării Cuvântului lui Dumnezeu prin credință 
de-a lungul veacurilor. 

Pentru a sărbători aceeași taină a lui Hristos, care a 
fost și ni se descoperă din nou, suntem chemați să ne 
pregătim și noi, și pentru ca să nu refuzăm a răspunde la 
invitația pe care ne-o adresează Dumnezeu prin Sfânta 
Biserică, ni se pune în față o parabolă familiară, tocmai 
pentru a nu ne lăsa amăgiți de alte preocupări, cu un om 
care este pregătit să dea un ospăț mare, o cină, o masă de 
seară pregătită după ce s-a terminat ziua, în care fiecare 
s-a ostenit cât a vrut și cât a putut pentru aici sau pentru 
dincolo, și care își trimite pe slujitorul său să cheme pe 

Acceptăm invitația?
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Genealogia Mântuitorului
Duminica dinaintea Nașterii Domnului nostru Iisus 

Hristos ne aduce spre luare aminte, prin pericopa evan-
ghelică a duminicii, primul capitol din Evanghelia după 
Matei, în care ne este prezentată genealogia și Nașterea 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cuvântul grecesc gene-
sis înseamnă și arbore genealogic, și naștere. Capitolul 
le cuprinde pe amândouă, dar centrul narației este 
nașterea lui Hristos (v. diortosirea Bartolomeu Valeriu 
Anania ).

Dacă Sfântul Evanghelist Matei începe Evanghelia sa 
cu genealogia Mântuitorului odată cu primul său capitol, 
arătând Cartea neamului lui Iisus Hristos de la Avraam și 
până la David (perioada patriarhilor), de la David și până 
la Iehonia (când a avut loc strămutarea în Babilon – epo-
ca regilor) și de Iehonia și până la Iisus Hristos (epoca 
marilor preoți care erau și conducători politici ai poporului), 

Sfântul Evanghelist Luca va prezenta și el genealogia lui 
Hristos, începând însă cu Adam (lucru amintit la începutul 
capitolului al III-lea).

 Urmărindu-l pe Sfântul Evanghelist Matei, în versetul 
17, acesta spune: Așadar, toate neamurile: de la Avraam 
până la David, sunt paisprezece neamuri; de la David până 
la strămutarea în Babilon, sunt paisprezece neamuri; și de 
la strămutarea în Babilon până la Hristos, sunt paisprezece 
neamuri (Matei I, 17). Numărul 14 are un caracter simbolic. 
Făcând o paralelă cu numerologia ebraică, paisprezece 
înseamnă de două ori câte șapte (14 = 2 x 7), șapte în-
semnând numărul sacru al desăvârșirii. Neamurile sau 
generațiile sunt numărate de două ori câte șapte, „pentru 
a răta că pregătirea lui Dumnezeu pentru venirea lui 
Hristos, a fost terminată și reprezintă o lucrare completă. 
Mai mult, venirea lui Mesia, a marcat începutul celei de-a 

Acceptăm invitația?
cei invitați. Dar ca și cum ar fi fost înțeleși, toți se scuză, 
aducând ca pretexte niște motive obișnuite, unii că tre-
buie să își lucreze pământul, alții că trebuie să aibă grijă 
de animale sau de afacerile lor, în timp ce cei care sunt 
căsătoriți trebuie să aibă grijă de familiile lor. Cel care a 
pregătit ospățul nu renunță și cheamă pe cei care nu se 
așteptau să primească o astfel de invitație. 

Cel care cheamă la mântuire, la cina stăpânului, nu este 
nimeni altul decât Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu 
întrupat, care nu se numește pe Sine Fiu, ci slujitor, pentru 
a arăta că Fiul lui Dumnezeu, care S-a făcut Om, este în 
primul rând slujitor al lui Dumnezeu, Mesia prezis de profeți 
și în același timp slujitor al mântuirii oamenilor: „După cum 
și Fiul Omului n-a venit să I se slujească, ci ca să slujeas-
că El și să-Și dea sufletul răscumpărare pentru mulți” (Mt. 
20, 28). Omul oarecare care a făcut cină mare este Însuși 
Dumnezeu, Care nu se numește pe Sine, pentru că El este 
Cel cu multe nume, dar și Cel fără nume, cum spune Sfântul 
Grigorie Palama.

Parabola pune sub semnul întrebării încrederea, ne-
justificată, a celor care cred că vor fi prezenți la Cina din 

Împărăția lui Dumnezeu. Așa cum se observă aici, deși 
toți avem locul asigurat, pentru că prin jertfa Mântuitorului 
toți am fost aduși ca jertfă și îndumnezeiți în mod virtual, 
sau mântuiți în mod obiectiv, adică ni s-au deschis porțile 
Raiului tuturor, însă cei care nu și-au dorit cu adevărat 
au pierdut această posibilitate de a cina în Împărăția 
lui Dumnezeu. Deci și noi pentru a intra în Rai, trebuie 

să voim și să lucrăm pentru a ne însuși 
această posibilitate, pe care o avem deja 
în mod virtual în Hristos, pentru că El S-a 
dat pe Sine pentru noi, ca noi să putem să 
fim părtași la cina Sa.

Cei chemați suntem noi, și cei dinaintea 
noastră sau cei de după noi, adică toți oame-
nii, pentru că Împărăția lui Dumnezeu a fost 
pregătită pentru toți, încă de la întemeierea 
lumii. Dar cum răspundem? Suntem ca aceia 
care au fost invitați, dar au disprețuit chema-
rea și au avut alte preocupări, considerate 
de ei ca importante sau urgente? Cât de 
ușor putem fi amăgiți astăzi când ni se pun 
înainte atâtea accesorii consumeristice care 
însoțesc acest Praznic, uitând principalul 
descoperirea tainei tainelor – Nașterea lui 
Hristos. Să nu lăsăm ca grija sau preocupă-
rile excesive pentru afacerile personale sau 

pentru resposabilitățile familiale, care deși nu trebuie negli-
jate, nu trebuie să devină o cauză care ne poate despărți 
de Dumnezeu, ci dimpotrivă ele să devină un mijloc de a-i 
mulțumi și binecuvânta pe Dumnezeu care ne-a învrednicit 
cu atâtea daruri. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute ca 
și noi să aducem roade ca și Sfinții Strămoși prăznuiți astăzi, 
ascultând și păzind Cuvântul lui Dumnezeu spre primirea 
darului, Cel care ne oferă Împărăția Sa – Hristos Domnul.

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a 28-a după Rusalii, a Sfinților 

Strămoși după trup ai Domnului, 
Pilda celor poftiți la Cină, Sf. Ev. Luca 14, 16-24, 15 

decembrie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie
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șaptea grupe de câte șapte”(v. B. Faragau).
„Genealogia Mântuitorului cuprinde o pedagogie și o 

înțelepciune divină care împreună exprimă: așteptarea 
cu speranță a Mântuitorului de-a lungul generațiilor și 
pregătirea în credință a oamenilor pentru venirea Domnului 
Iisus Hristos. Întruparea Fiului veșnic al lui Dumnezeu, 
adică faptul că El S-a făcut om, nu a fost o întâmplare, 
ci a fost împlinirea unui plan al lui Dumnezeu pregătit din 
veșnicie, planul sau scopul pentru care El a creat lumea. 
Deci, taina Întrupării Fiului și Cuvântului divin este o taină 
cunoscută de Dumnezeu înainte de facerea lumii. Această 
lucrare de pregătire a omenirii în vederea Întrupării 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos arată cât de mare este 
iubirea milostivă și răbdătoare a lui Dumnezeu, precum și 
respectul Lui față de libertatea persoanelor și a popoarelor, 
cărora le propune mântuirea, dar nu le-o impune.

Numai când ne pregătim îndelung pentru a primi 
un dar, atunci conștientizăm faptul cât de prețios este 
acest dar. Dumnezeu lasă pe oameni să dorească mai 
mult mântuirea, după ce au constatat că generații multe 
se nasc și apoi mor, una după alta, dar că acest curs 
nu este unul normal sau conform cu vocația omului 
de-a trăi veșnic, fiind creat după chipul lui Dumnezeu 
Cel nemuritor sau veșnic viu. Pe de o parte, constatăm 
că omenirea merge spre moarte, iar pe de altă parte 
observăm că în fiecare persoană umană există dorul de 
a trăi veșnic. Pregătirea generațiilor din poporul evreu 
sau chiar și din alte popoare este, în același timp, o 
pedagogie înțeleaptă a lui Dumnezeu cu oamenii și o 
lucrare liberă a oamenilor credincioși pentru a împlini 
planul lui Dumnezeu de mântuire a lumii” (v. Predica 
Patriarhului Daniel, 2010).

În arborele genealogic al Domnului Hristos mai 
observăm că sunt incluși regi și femei desfrânate, cu o 
moralitate scăzută. La evrei importantă era genealogia pe 
linie masculină. Două lucruri putem deduce din aceasta: 
Dumnezeu îngăduie în genealogia mesianică persoane 
condamnabile din punct de vedere moral pentru a arăta 
că prin Întruparea Fiului Lui Dumnezeu s-a realizat 
asumarea întregii firi umane în Persoana Mântuitorului și 
că printre neamurile sau generațiile enumerate de Sfântul 

Apostol Matei se află și femei, nu doar bărbați. În mod 
surprinzător, enumerarea generațiilor pe linie bărbătească, 
la un moment dat, include și pomenirea a patru femei. Ele 
ne surprind și prin faptul că nu sunt evreice, ci sunt de 
neam străin. Astfel, Tamara și Rahab sunt cananeience, 
Rut este moabiteancă, iar Batșeeba este hitită. „Sfântul 
Evanghelist amintește pe Tamara, care naște pe Fares 
și Zara din legătura incestuoasă cu socrul ei, Iuda; pe 
Batșeba, femeia adulteră, soția lui Urie heteul, care-i 
naște lui David pe Solomon; pe Rahab desfrânata și pe 
Rut moabiteanca. Aceasta deschidere universală punctată 
în genealogie, este dezvoltată apoi de Sfântul Matei, dar 
mai ales de Sfântul Evanghelist Luca, în Evanghelia sa. 
El însuși de neam grec, păgân așadar, Luca adresează 
Evanghelia sa celorlalte neamuri. Și Sfântul Luca face 
o genealogie, însă, va merge până la Adam, care este 
părintele tuturor neamurilor” (v. Pr. Constantin Coman în 
interviul lui R. Rădulescu).

„Prin aceasta, Sfânta Evanghelie ne arată că nu numai 
poporul evreu este chemat la mântuire, ci și popoarele de 
altă etnie. De asemenea, prezența femeilor în genealogia 
Mântuitorului ne arată că nu numai bărbații au valoare 
în fața lui Dumnezeu și în lucrarea Lui mântuitoare, ci și 
femeile. Mai mult, Iisus Hristos, Cel Unul Sfânt, cheamă 
la sfințenie bărbați și femei, fără deosebire, iar Sfânta 
Biserică a lui Hristos cinstește deopotrivă pe sfinți și pe 
sfinte.

Astfel, vedem că Sfânta Evanghelie rupe unele bariere 
mentale, pentru ca fiecare om să înțeleagă că Dumnezeu 
iubește pe toți oamenii, deși Israel a fost cel dintâi popor 
ales, pentru ca să-I slujească Lui pentru binele umanității 
întregi. Dumnezeu iubește și prețuiește deopotrivă pe 
bărbați și pe femei, pentru că atât bărbatul, cât și femeia 
au fost creați după chipul lui Dumnezeu. El a creat prima 
familie umană, pentru a spori mereu numărul persoanelor 
umane care se bucură de iubirea Persoanelor divine din 
Sfânta Treime” (v. Patriarh Daniel, op.cit.).

Părintele Anghel-Nicolae Păunescu
(predică la Duminica dinaintea Nașterii Domnului, a 

Sfinților Părinți după trup ai Domnului, Sf. Ev. Matei 1, 
1-25, 22 decembrie)

Fuga din calea răului
Glas se aude în Rama, bocet și plângere amară. Rahila 

își plânge copiii și nu vrea să se mângâie de copiii săi, 
pentru că nu mai sunt – Ieremia XXXI, 15; cf. Matei II, 18

Pericopa evanghelică din Duminica de după Nașterea 
Domnului nostru Iisus Hristos redată de către Sfântul 
Apostol și Evanghelist Matei, în capitolul al II-lea, versetele 
13-23, ne înfățișează trei scene distincte, două petrecute 
imediat după nașterea lui Hristos, cea de-a treia petrecută 
ceva mai târziu, după cum urmează:

- Vers. 13-15: avertizarea Dreptului Iosif de către 
îngeri de pericolul Lui Irod și plecarea Sfintei Familii în 
Egipt;

- Vers. 16-18: furia lui Irod și uciderea pruncilor de 
la doi ani în jos din tot ținutul;

- Vers. 19-23: întoarcerea Sfintei Familii din Egipt 
după moartea lui Irod cel Mare – Idumeul și stabilirea în 

Nazarethul Galileii.
„Sfântul Evanghelist Matei ne spune că, după plecarea 

magilor, îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând: 
Scoală-te, ia Pruncul și pe Mama Sa, fugi în Egipt și stai 
acolo până ce-ți voi spune, fiindcă Irod va căuta Pruncul 
ca să-L omoare (II, 13). Îngerul care i se arată lui Iosif nu 
e altul decât Arhanghelul Gavriil, care e mereu prezent în 
acțiuni relatate în primele două capitole din Evanghelia 
după Matei. Astfel, o dată se arată magilor (II, 12) și de 
mai multe ori se arată lui Iosif, cu mesaje precise privind 
viața Pruncului Iisus (I, 20; II, 13, 20, 22). Folosind verbele 
la timpul prezent – „se arată”, „zice” – Evanghelistul 
accentuează dramatismul situației. Cititorii Evangheliei 
sunt astfel făcuți martori ai tristului eveniment, devenind 
contemporani cu el” (Pr. Prof. Dr. Stelian Tofană – Ziarul 
Lumina).

Regele Iudeii Irod cel Mare, vasal al Romei, și-a ocupat 
tronul prin uzurpare și crimă, iar principala sa grijă de-a 
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lungul celor 33 de ani de domnie, a fost aceea de a nu 
și-l pierde; bântuit de bănuieli, nu a ezitat să-și ucidă doi 
din cei zece fii ai săi (Biblia versiunea BVA, nota b, pp. 
1462). Auzind de la magi că Pruncul ce S-a născut e de viță 
împărătească, a căutat să Îl omoare, de aici și anunțarea 
pericolului de către îngerul Domnului Dreptului Iosif. Cele 
trei daruri ale magilor simbolizează: aurul-regalitatea, 
tămâia-dumnezeirea, smirna-suferința prin Sfintele 
Patimi (op. cit., nota e).

Nu știm cât a rămas pruncul Iisus în Egipt. Dacă avem 
în vedere faptul că Irod moare în anul 4 înainte de anul 
0 (zero), iar Iisus Se naște cândva în jurul anului 6-7 
înainte de anul zero, atunci putem ajunge la concluzia că 
El va fi stat în Egipt, dimpreună cu părinții Lui, Fecioara 
Maria și Dreptul Iosif, aproximativ 4 ani. Evanghelistul 
Matei vede încă o dată, într-o formulare similară cu cea 
din v. 1, 22, o promisiune a Vechiului Testament. Este 
vorba despre mesajul lui Dumnezeu rostit prin Oseea 
proorocul: Am chemat pe fiul meu din Egipt! (XI, 1; cf. 
Numeri XXIII, 22; XXIV, 8). Evanghelistul Matei proiec-
tează astfel spusele prorocului în viitor, cu însemnare 
tipică. Așa cum vechiul Israel, alesul lui Dumnezeu, este 
chemat din robia Egiptului în Țara făgăduită, la fel, noul 
Israel, poporul creștin, va fi chemat de către Dumnezeu 
din robia unui nou Egipt, țara păcatului, spre noul pământ 
promis, Împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Așadar, Noul 
Testament citește și interpretează tipologic și profetic 
Vechiul Testament (vezi și Romani XV, 4; I Corinteni X, 
6, 11), definind astfel al doilea orizont al istoriei mântuirii 
lumii (pr. Stelian Tofană).

Cât privește obsesia lui Irod că cineva-i râvnea tronul, 
aceasta l-a împins la crime abominabile inclusiv în propria 
sa familie: soția Mariamne, cumnați, și chiar unii dintre 
propriii lui copii: Alexandru, Aristobul, Antipater, ultimul 
fiind ucis, din porunca lui Irod, cu numai câteva zile îna-
inte de crunta lui moarte. Așa se face că istoricul latin 
Macrobius a consemnat faptul că la auzul acestor crime, 
comandate de către Irod, în propria sa familie, Octavian 
Augustus, Cezarul de la Roma, ar fi exclamat: „E mai 
bine să fii porcul lui Irod decât copilul lui” (Saturnalia 
II, 4.11) (Op. cit.), amintind de interdicția mozaică de a 
sacrifica pentru consum porcul. Numărul de 14.000 de 
prunci uciși de către Irod consemnat de către Tradiția 
Bisericii este simbolic: este de două ori șapte – numărul 
perfecțiunii, luat de o mie de ori-amplitudinea lucrului, 
mărimea lui, în cazul nostru grozăvia lui Irod: 2x7x1.000. 
Durerea uciderii unor copii nevinovați este asemănată 
cu durerea deportării în robie a unui întreg popor în ro-
bia babilonică (586 î.Hr.), amintită de Profetul Ieremia 
XXXI, 15. Chiar dacă în realitate numărul copiilor uciși 
din porunca lui Irod a fost cu mult mai mic, nu putem să 
nu ne gândim la numărul de peste un milion de prunci 
uciși anual în România prin practica avortului. Irozii 
acestor vremuri sunt mai răi decât însuși Irod Idumeul: 
pentru că își zic creștini, deci ai lui Hristos, și-i omoară 
pe cei lipsiți de apărare și de un trup și-un sânge cu 
ei, chiar din pântecele maicii lor.

Localitatea Rama sau Ramla, astăzi Ramalah, situată 
în apropiere de Bethleeem (trad. ebr. Casa Pâinii – Iisus 
fiind pâinea pogorâtă din cer, cf. Ioan VI, 47-58), este 

localitatea unde se află mormântul Rahelei, strămoașa 
triburilor Efraim și Manase, deportate în 721 î. Hr., după 
căderea Samariei (Biblia versiunea BVA, nota e, pp. 
1006). Rahel în limba ebraică înseamnă oaie, mioară. 
Mioara este oaia care are prima fătare. Textul profetic face 
trimitere la Maica Domnului, cea care a dat naștere doar 
Mielului lui Dumnezeu, Celui care ridică păcatul lumii 
(Ioan I, 29) și prin al cărei suflet a trecut sabie (Luca II, 35; 
cf. Ioan XIX, 25). Maica Domnului, Preasfânta Născătoare 
de Dumnezeu și Pururea Fecioară Maria, încredințată 
omenirii de Însuși Fiul lui Dumnezeu (Ioan XIX, 26-27), 
devine nădejdea noastră întru nevoi și suferințe.

După moartea lui Irod, îngerul Domnului i se arată 
din nou în vis lui Iosif, în Egipt, și spune: Scoală-te, ia 
pruncul și pe Mama Sa și mergi în pământul lui Israel, 
căci au murit cei ce căutau să ia viața Pruncului (Matei II, 
20). Iosif face precum i se poruncește și se întorc acasă. 
Dar auzind că domnește Arhelau în Iudeea, în locul lui 
Irod, tatăl său, Iosif s-a temut să meargă acolo (Matei 
II, 22). Dar Iosif primește din nou sfat în vis spunându-
i-se să se întoarcă în Galileea. Evanghelistul ne spune 
că au venit și au locuit în Nazaret, împlinindu-se astfel 
o altă proorocie rostită de mai mulți profeți, și care zice 
că Nazarinean Se va chema. Sfântul Evanghelist Matei 
nu ne spune la care dintre profeți face referire, dar el 
trebuie să fi avut în vedere în primul rând pe proorocul 
Isaia, care spune: Un toiag va răsări din tulpina lui Iesei 
și un Vlăstar din rădăcinile lui (Isaia XI, 1). „Vlăstar” în 
ebraică se cheamă „nezer”. Ne-vocalizat, cuvântul are 
în componența sa trei consoane: n-z-r, și care înseamnă 
tocmai „vlăstar”, adică cuvântul „NZR” din Isaia XI, 1 (vezi 
și Isaia LIII, 2; Ieremia XXIII, 5; XXXIII, 15; Zaharia III, 
8; VI, 12). Așadar, aluzia la cuvântul „nazireu”, adică 
om pus deoparte pentru Dumnezeu (cf. Numeri VI, 
1 și urm; Judecători XIII, 5), cât și simpla referire la 
calitatea de simplu locuitor al cetății Nazaret, de aici 
expresia Evanghelistului „că nazarinean se va chema”, 
are explicație. Posibil însă ca Sfântul Evanghelist Matei 
să aibă mai degrabă în minte intenția de-a transmite 
cititorilor săi faptul că Iisus va fi pentru poporul Său un 
Cârmuitor, cuvântul „toiag” amintind de regalitatea lui 
Iisus, iar expresia „vlăstar” făcând referire la originea Sa 
davidică, accentul fiind pus astfel îndoit pe statutul de 
Rege mesianic al lui Iisus. 

Toate aceste evenimente descrise de către Evanghe-
listul Matei sunt marcate sau determinate de persoana 
lui Irod. Dar toate sunt puse în legătură cu o profeție din 
Vechiul Testament. Aceasta înseamnă că totul a fost 
prevestit și că totul intră în ordinea planului mesianic de 
mântuire a lumii, dar nu predeterminat de Dumnezeu, 
ci condiționat de atitudinea omului (Pr. Stelian Tofană, 
subl. n.). Fuga din calea primejdiei și punerea speranței 
în Dumnezeu, ascultarea întru răbdare și buna viețuire 
plină de iubire a Sfintei Familii, ne arată calea pe care și 
noi să pășim cu încredere.

Părintele Anghel-Nicolae Păunescu
(predică la Duminica după Nașterea Domnului, a 

Sfinților Iosif logodnicul, David Prorocul și Iacov, ruda 
Domnului, Sf. Ev. Matei 2, 13-23, 

Fuga în Egipt, 29 decembrie)

Fuga din calea răului


