
Tăierea împrejur a Domnului (1 ianuarie)
„Și când s-au împlinit opt zile, ca să-L taie 

împrejur, I-au pus numele de Iisus, 
cum a fost numit de înger” (Luca 2, 21)

Biserica lui Hristos cea dreptmăritoare prăznuiește 
astăzi tăierea după trup a Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos și pe marele Ierarh Vasile. Vom vorbi mai mult 
în această reflecție teologică despre acest praznic al 
Tăierii împrejur și mai puțin despre viața și minunile 
Sfântului Vasile cel Mare.

Cu 2406 ani mai înainte de venirea lui Hristos în 
trup, a trăit în pământul Caldeii, în cetatea Ur, un pa-
triarh preafericit, ales de Dumnezeu, anume Avraam, 
din a cărui seminție, după credință, ne tragem toate 
popoarele pământului. Căci zice Sfânta Scriptură: „Și 
a crezut Avraam pe Domnul și i s-a socotit aceasta ca 
dreptate” (Facere 15, 6).

Deci toți cei care cred în Dumnezeu se numesc 
fiii lui Avraam după credință, nu după trup, cum este 
poporul evreu. El este strămoșul evreilor și părinte 
al multor neamuri. Dumnezeu a dat poruncă acestui 

patriarh, ca toți copiii ce se vor naște de parte băr-
bătească să fie tăiați împrejur, ca semn de legătură 
veșnică între seminția lui și Dumnezeu, Ziditorul său. 
Marele Apostol Pavel spune că „toate cele mai înainte 
de lege și cele din Legea Veche au fost umbre ce-
lor viitoare” (Coloseni 2, 17). Avraam trăiește înainte 
de Legea Veche cu 430 de ani. Deci toate câte s-au 
întâmplat pe vremea patriarhilor, mai înainte de a se 
da Legea și în tot cursul Legii Vechi, au fost umbră și 
închipuire a celor ce erau să fie la împlinirea vremii și 
toate aveau să se desăvârșească în Legea Harului, 
prin venirea în lume a lui Dumnezeu-Cuvântul.

Dar pentru care pricină Domnul și Dumnezeul nos-
tru Iisus Hristos a primit tăierea împrejur cea trupeas-
că a Legii Vechi? Sfinții Părinți spun că pentru șapte 
pricini a primit Hristos tăierea împrejur a trupului Său. 
Aceste șapte pricini au fost binecuvântate pentru a se 
întări Legea Darului, întrucât Însuși Dumnezeu, Care 
nu avea păcate, a binevoit să primească cele ale legii. 
Iată cele 7 pricini:

Cea dintâi a fost ca să arate Hristos la toată lumea 
că S-a întrupat pe pământ și că, într-adevăr, a avut 
trup omenesc, nu cum ziceau unii din eretici, că S-a 
născut cu trup închipuit, iar nu real. Căci dacă avea 
trup spiritual, atunci cum putea să Se taie împrejur și 
să curgă sânge din El? Deci Hristos S-a tăiat împre-
jur, ca să ne încredințeze că a venit cu trup: „Și Cu-
vântul trup S-a făcut, cum spune Evanghelistul, și S-a 
sălășluit între noi” (Ioan 1, 14).

A doua pricină a fost ca să plinească Legea Ve-
che dată de Dumnezeu lui Avraam, ca să nu creadă 
cineva că a venit în lume să strice Legea. Mântuitorul 
a împlinit Legea, primind până și tăierea împrejur, dar 
fariseii și cărturarii zavistnici, invidioși și răi spuneau 
că a venit să strice Legea. Atunci Hristos le-a spus: 
„Să nu socotiți că am venit să stric Legea sau prorocii; 
n-am venit să stric, ci să împlinesc” (Matei 5, 17). N-a 
venit să strice Legea, ci s-o plinească, adică s-o facă 
cu totul desăvârșită, preasfântă și preabună.

A treia pricină a fost ca să ne elibereze pe noi de 
robia Legii și de tăierea împrejur cea după trup. A venit 
Însuși Cel fără de păcate și a primit tăierea împrejur, 
ca pe noi, fiii Săi după har, să ne elibereze de această 
dureroasă și prea grosolană tăiere împrejur, care se 
făcea cu mână de om și să ne aducă altă circumcide-
re, mult mai sfântă și mai curată decât cea din Legea 
Veche.
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(Urmare din pagina 1)
A patra pricină pentru care Hristos, Mântuitorul lu-

mii, S-a lăsat tăiat împrejur a fost ca să ne învețe pe 

noi a asculta. A venit să asculte pe Părintele Său până 
la moarte, și încă moarte pe Cruce. Deci, așa cum 
a ascultat până la patimă pe Tatăl, așa și acum, la 
naștere, a ascultat să primească tăierea împrejur cea 
a trupului Său sfânt și preacurat și nevinovat, ca să 
arate că e ascultător Părintelui Său, împlinind porunca 
cea veche dată lui Avraam de El.

A cincea pricină a fost ca Hristos să meargă îna-
inte, ca un conducător sau înaintemergător în toată 
fapta bună și să învețe pe fiii Săi după har și pe tot 
neamul creștinesc, ca din fragedă copilărie să fie gata 
de jertfă, să sufere toate și să plinească toate porunci-
le Legii, iar nu să le strice. Să plinească cele ale Legii, 
cum i-a spus lui Ioan la Iordan: „Lasă, acum, că așa se 
cuvine nouă să plinim toată dreptatea” (Matei 3, 15). 
Care dreptate? Nu cea din Legea Darului, ci cea din 
legea umbrei, toate ale Legii Vechi.

A șasea pricină a tăierii Domnului împrejur a fost 
ca să se arate mila, îndurarea și dragostea Sa cea 
nemărginită, ca și bunătatea Sa pentru noi. El fiind 
un prunc nevinovat, preasfânt și preacurat, de la cea 
mai mică vârstă (opt zile) a început a-Și vărsa sânge-
le pentru noi și pentru a noastră mântuire. Ce nevoie 
avea Hristos de tăiere împrejur, dacă era Fiul lui Dum-
nezeu după ființă, nu după har și nici după cauză, ci 

Tăierea împrejur a Domnului (1 ianuarie)
după voie și după putere? Dar a vrut să arate dragos-
tea Sa cea nemărginită pentru oameni.

A șaptea pricină a fost pecetluirea și sfârșitul bote-
zului Legii Vechi, a tăierii împrejur. A pecetluit Preabu-
nul nostru Mântuitor și a arătat sfârșitul tăierii împrejur 
cea după trup a Legii, care a ținut timp de 2406 ani, 
de la Avraam până la Hristos, și în locul ei ne-a lă-
sat Botezul creștin prin apă și Duh. Dumnezeu a cir-
cumscris botezul sângeros iudaic acum, prin cuvântul 
Său, și l-a înlocuit cu o altă tăiere împrejur. De acum 
înainte nu va mai fi tăiere împrejur făcută de mână, ci 
altă tăiere împrejur mai înaltă, cum i-a spus lui Ieremia 
despre sărbătoarea sâmbetei: „Voi face alt popor nou 
și alt nume voi da și altă sărbătoare vor ține (Coloseni 
2, 16).

Tăierea împrejur cea duhovnicească, nefăcută 
de mână de om, este dumnezeiescul Botez, „Tă-
ierea împrejur cea în duh a inimii”, cum zice Sfântul 
Maxim Mărturisitorul. Adică trebuie să ne smerim cu 
inima, să tăiem din rădăcină simțurile pătimașe ale 
sufletului rațional către toate cele ce se nasc și pier. 
Botezul șterge păcatul strămoșeșc și păcatele noas-
tre personale, punând un început bun vieții noastre 
duhovnicești, pe care să ne ajute Dumnezeu să o du-
cem cu bine la capăt. Amin.

Mihai-Ionuț Coană
(reflecție la Anul Nou, Sf. Ev. Luca 2, 20-21, 40-52)

Sursă foto: Sf. Evanghelie
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Studiu biblic lunar

Faptele Apostolilor
Capitolul XVI

1. Și a sosit la Derbe și la Listra. Și iată era acolo 
un ucenic cu numele Timotei, fiul unei femei iudee 
credincioase, și al unui tată elin,

2. Care avea bune mărturii de la frații din Listra și 
din Iconiu.

3. Pavel a voit ca acesta să vină împreună cu el 
și, luându-l, l-a tăiat împrejur, din pricina iudeilor care 
erau în acele locuri; căci toți știau că tatăl lui era elin.

4. Și când treceau prin cetăți, învățau să păzească 
învățăturile rânduite de apostolii și de preoții din Ieru-
salim.

5. Deci Bisericile se întăreau în credință și sporeau 
cu numărul în fiecare zi.

6. Și ei au străbătut Frigia și ținutul Galatiei, opriți 
fiind de Duhul Sfânt ca să propovăduiască cuvântul 
în Asia.

7. Venind la hotarele Misiei, încercau să meargă în 
Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu i-a lăsat.

8. Și trecând dincolo de Misia, au coborât la Troa.
9. Și noaptea i s-a arătat lui Pavel o vedenie: Un 

bărbat macedonean sta rugându-l și zicând: Treci în 
Macedonia și ne ajută.

10. Când a văzut el această vedenie, am căutat să 
plecăm îndată în Macedonia, înțelegând că Dumnezeu 
ne cheamă să le vestim Evanghelia.

11. Pornind cu corabia de la Troa, am mers drept la 
Samotracia, iar a doua zi la Neapoli,

12. Și de acolo la Filipi, care este cea dintâi cetate 
a acestei părți a Macedoniei și colonie romană. Iar în 
această cetate am rămas câteva zile.

13. Și în ziua sâmbetei am ieșit în afara porții, lângă 
râu, unde credeam că este loc de rugăciune și, șezând, 
vorbeam femeilor care se adunaseră.

14. Și o femeie, cu numele Lidia, vânzătoare de 
porfiră, din cetatea Tiatirelor, temătoare de Dumnezeu, 
asculta. Acesteia Dumnezeu i-a deschis inima ca să ia 
aminte la cele grăite de Pavel.

15. Iar după ce s-a botezat și ea și casa ei, ne-a 
rugat, zicând: De m-ați socotit că sunt credincioasă 
Domnului, intrând în casa mea, rămâneți. Și ne-a făcut 
să rămânem.

16. Dar odată, pe când ne duceam la rugăciune, 
ne-a întâmpinat o slujnică, care avea duh pitonicesc și 
care aducea mult câștig stăpânilor ei, ghicind.

17. Aceasta, ținându-se după Pavel și după noi, 
striga, zicând: Acești oameni sunt robi ai Dumnezeului 
celui Preaînalt, care vă vestesc vouă calea mântuirii.

18. Și aceasta o făcea timp de multe zile. Iar Pavel 
mâniindu-se și întorcându-se, a zis duhului: În numele 
lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și în acel 
ceas a ieșit.

19. Și stăpânii ei, văzând că s-a dus nădejdea 
câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au 
în piață înaintea dregătorilor.

20. Și ducându-i la judecători, au zis: Acești oameni, 
care sunt iudei, tulbură cetatea noastră.

21. Și vestesc obiceiuri care nouă nu ne este în-
găduit să le primim, nici să le facem, fiindcă suntem 
romani.

22. Și s-a sculat și mulțimea împotriva lor. Și judecă-
torii, rupându-le hainele, au poruncit să-i bată cu vergi.

23. Și, după ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat 
în temniță, poruncind temnicerului să-i păzească cu 
grijă.

24. Acesta, primind o asemenea poruncă, i-a băgat 
în fundul temniței și le-a strâns picioarele în butuci;

25. Iar la miezul nopții, Pavel și Sila, rugându-se, 
lăudau pe Dumnezeu în cântări, iar cei ce erau în 
temniță îi ascultau.

26. Și deodată s-a făcut cutremur mare, încât s-au 
zguduit temeliile temniței și îndată s-au deschis toate 
ușile și legăturile tuturor s-au dezlegat.

27. Și deșteptându-se temnicerul și văzând deschi-
se ușile temniței, scoțând sabia, voia să se omoare, 
socotind că cei închiși au fugit.

28. Iar Pavel a strigat cu glas mare, zicând: Să nu-ți 
faci nici un rău, că toți suntem aici.

29. Iar el, cerând lumină, s-a repezit înăuntru și, 
tremurând de spaimă, a căzut înaintea lui Pavel și a 
lui Sila;

30. Și scoțându-i afară (după ce pe ceilalți i-a zăvorât 
la loc), le-a zis: Domnilor, ce trebuie să fac ca să mă 
mântuiesc?

31. Iar ei au zis: Crede în Domnul Iisus și te vei 
mântui tu și casa ta.

32. Și i-au grăit lui cuvântul lui Dumnezeu și tuturor 
celor din casa lui.

33. Și el, luându-i la sine, în acel ceas al nopții, a 
spălat rănile lor și s-a botezat el și toți ai lui îndată.

34. Și ducându-i în casă, a pus masa și s-a veselit 
cu toată casa, crezând în Dumnezeu.

35. Și făcându-se ziuă, judecătorii au trimis pe pur-
tătorii de vergi, zicând: Dă drumul oamenilor acelora.

36. Iar temnicerul a spus cuvintele acestea către 
Pavel: Că au trimis judecătorii să fiți lăsați liberi. Acum 
deci ieșiți și mergeți în pace.

37. Dar Pavel a zis către ei: După ce, fără judecată, 
ne-au bătut în fața lumii, pe noi care suntem cetățeni 
romani și ne-au băgat în temniță, acum ne scot afară pe 
ascuns? Nu așa! Ci să vină ei înșiși să ne scoată afară.

38. Și purtătorii de vergi au spus judecătorilor aceste 
cuvinte. Și auzind că sunt cetățeni romani, judecătorii 
s-au temut.

39. Și venind, se rugau de ei și, scoțându-i afară, îi 
rugau să plece din cetate.

40. Iar ei, ieșind din închisoare, s-au dus în casa 
Lidiei; și văzând pe frați, i-au mângâiat și au plecat.

Sursa: bibliaortodoxa.ro
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Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu își înce-
pe Evanghelia sa cu proorocirea despre Sfântul 
Ioan Botezătorul, numit de proorocul Maleahi, 
îngerul lui Dumnezeu, zicând: „Iată, Eu trimit pe 
îngerul Meu și va găti calea înaintea feței Mele” 
(Maleahi 3, 1), iar proorocul Isaia spune: „Un glas 
strigă: „În pustiu gătiți calea Domnului, drepte 
faceți în loc neumblat cărările Dumnezeului nos-
tru” (Isaia 40, 3). Fiecare dintre Evangheliști în-
cepe folosind un alt moment de la care pornește 

istorisirea Evangheliei, astfel Sfântul Ioan începe 
din veșnicie; Sfântul Matei începe de la Avraam; 
Sfântul Luca începe cu Nașterea Domnului pe 
pământ, iar Sfântul Marcu cu Botezul Domnului 
la râul Iordan, pentru că în fiecare dintre noi se 
află aceste patru începuturi, unul este începutul 
în Dumnezeu, altul se află în strămoși, un al 
treilea în părinții noștri iar cel de-al patrulea, 
este începutul arătării lucrării noastre în lume. 
Sfântul Nicolae Velimirovici vorbește și de un alt 
început, al lui Hristos cu fiecare dintre noi, este 
vorba de momentul în care Fiul lui Dumnezeu, 
făcut om în persoana Mântuitorului Iisus Hristos 
și Evanghelia Sa, vine la viață în inimile și în 
mințile noastre, ca Mântuitor al nostru, Când 
El încetează să mai fie ca o lampă, neaprinsă, 

așezat acolo la Botez, ci aprinsă fiind lampa 
harului dumnezeiesc luminează și încălzește 
întreaga noastră ființă, devenind pâinea noas-
tră cea de toate zilele și fără de care nu putem 
petrece nici măcar o singură zi, fiind pentru noi 
mai de preț decât rudeniile și prietenii și decât 
însăși viața noastră pământească. 

Sfântul Ioan Botezătorul este numit înger, 
deși el a fost om, pentru viața sa cea asemenea 
îngerilor, în ascultare deplină față de Dumnezeu 
și în libertate față de lume și grijile ei, arătând 
astfel că învățătura și viața în Hristos face din 
oameni îngeri, ridicându-i din moarte și din pă-
cat, la o viață fără de moarte și fără de păcat, 
ca și sfinții îngeri din cer, și că vestea (înger, 
înseamnă trimis, vestitor) și propovăduia Venirea 
lui Hristos. Însăși venirea și misiunea Sfântului 
Ioan Botezătorul este anunțată de prooroci, fapt 
ce arată importanța activității sale, făcând ascul-
tare desăvârșită față de Dumnezeu de la vârsta 
cea mai fragedă, fiind crescut sub ocrotirea lui 
Dumnezeu ca singur Părinte al său, după ce 
tatăl Zaharia fusese omorât la Templu de către 
Irod, iar Elisabeta, mama lui murind datorită 
vârstei înaintate. Îngerul lui Dumnezeu îi vestise 
nașterea și anunțase că: „Va fi mare înaintea 
Domnului… și încă din pântecele mamei sale se 
va umple de Duhul Sfânt… și va merge înaintea 
Lui cu duhul și cu puterea lui Ilie” (Luca 1:15-17). 
Și „fiind retras din lume, Ioan a stat de vorbă cu 
Dumnezeu, așa cum fac îngerii cei din cer. Si, 
întocmai ca îngerii, el a băut chiar din izvorul 
înțelepciunii, puterii și dragostei și, din această 
pricină, proorocul l-a numit înger”. După Sfântul 
Teofilact, a „găti calea Domnului”, înseamnă a 
pregăti sufletele iudeilor prin botezul pocăinței, 
ca să-L primească pe Domnul Hristos, iar „îna-
intea feței Tale”, înseamnă că „aproape de El 
va fi Îngerul acesta, arătând prietenia lui Ioan 
către Hristos, căci și înaintea împăraților merg 
mai vârtos cei mai de aproape ai lor și prieteni” 
(Sf. Teofilact arhiepiscopul Bulgariei, Tâlcuirea 
Sfintei Evanghelii de la Marcu, Ed. Sophia, Buc., 
2008, p. 55). 

Despre Botezul lui Ioan, Sfântul Teofilact, 
spune că „nu avea iertarea păcatelor, ci numai 
pocăință aducea oamenilor. Deci, cum zice Mar-
cu aici: „întru iertarea păcatelor”? Răspundem, 
așadar: Ioan propovăduia botezul pocăinței, dar 
propovăduirea aceasta a pocăinței unde ducea? 
Întru iertarea păcatelor, adică întru botezul lui 

Pregătiţi calea Domnului!
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Hristos, care avea iertarea păcatelor… Înainte-
mergătorul „propovăduia botezul pocăinței”, ca 
aceia care se pocăiau să ia iertarea păcatelor, 
primindu-L pe Hristos” (Ibidem, p. 56). Un alt 
înțeles cuvintelor Sfântului Ioan: „vine după mine 
Cel care este mai tare decât mine, Căruia nu 
sunt vrednic să mă plec și să-I dezleg cureaua 
încălțămintelor”, Sfântul Teofilact îl explică astfel: 
„toți cei care veneau și se botezau de către Ioan, 
se „dezlegau”, prin pocăință de legătura păcate-
lor lor, crezând în Hristos. Deci, Ioan „dezlega” 
tuturor „curelele” – adică legăturile păcatelor -, 
numai lui Iisus nu a putut „să-I dezlege”, de vre-
me ce n-a aflat la Dânsul „curea”, adică păcat” 
(ibidem, p. 57). 

Mântuitorul Hristos nu a venit la Botez pentru 
iertarea păcatelor, El fiind fără de păcat, nici ca 
să ia Duh, căci botezul lui Ioan dacă nu curăța 
păcatele, nici Duhul nu da, de aceea Sfântul Ioan 
spune că eu unul vă botez cu apă spre pocăință, 
iar Acela vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. 
Deci Domnul neavând păcat nici de pocăință nu 
are trebuință, El fiind cu mult mai presus decât 
Botezătorul. Și atunci Domnul vine la Ioan pentru 
ca să fie arătat popoarelor, după cum zice Sfântul 
Ioan: „Și eu nu-L știam; dar ca să fie arătat lui 
Israel, de aceea am venit eu, botezând cu apă. 
Și a mărturisit Ioan zicând: Am văzut Duhul co-
borându-Se, din cer, ca un porumbel și a rămas 
peste El. Și eu nu-L cunoșteam pe El, dar Cel 
ce m-a trimis să botez cu apă, Acela mi-a zis: 

Peste Care vei vedea Duhul coborându-Se și 
rămânând peste El, Acela este Cel ce botează 
cu Duh Sfânt. Și eu am văzut și am mărturisit 
că Acesta este Fiul lui Dumnezeu” (In. 1, 31-
34). Sfântul Teofilact spune „că de vreme ce 
mulți se adunau [să se boteze de către Ioan], 
a binevoit [Hristos] să vină ca să fie mărturisit 
înaintea acestei mulțimi Cine este El, dar și că 
să „împlinească toată dreptatea” (Matei 3, 15) 
– adică toate poruncile Legii. Că de vreme ce 
și aceasta se pare a fi poruncă – adică a se su-
pune Proorocului care boteza, ca unuia ce este 
trimis de Dumnezeu –, o împlinește [Domnul] și 
pe aceasta. Iar Duhul Se „pogoară” nu pentru 
că Iisus ar fi avut trebuință de Acesta – căci cum 
ar fi avut trebuință de Acela Care întru Dânsul 
firește petrecea? –, ci ca să înveți tu că, atunci 
când te botezi și la tine vine Duhul Sfânt. Încă și 
aceasta lucra pogorârea Duhului: de vreme ce 
Tatăl a zis de Sus: „Acesta este Fiul Meu”, ca să 
nu socotească [creadă] poporul că pentru Ioan 
s-a spus aceasta, Se „pogoară” Duhul „peste” 
Iisus, arătând că pentru El s-a spus” (ibidem, 
p. 58). Iar deschiderea cerurilor s-a făcut ca să 
înțelegem și noi că prin Botez ni s-au deschis 
cerurile.

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica dinaintea Botezului 

Domnului, 
Sf. Ev. Marcu 1, 1-8, 5 ianuarie)

Sursă foto: Sf. Evanghelie

Mielușeaua Ta, Iisuse, Tatiana strigă cu 
mare glas: Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc și pe 
Tine căutându-Te, mă chinuiesc și împreună 
mă răstignesc, și împreună cu Tine mă îngrop 
cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să 
împărățesc întru Tine; și mor pentru Tine, ca 
să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană, 
primește-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă 
jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, 
mântuiește sufletele noastre – Tropar, glasul 
al 4-lea.

Sfânta Muceniță Tatiana a fost o diaconiță din 
Biserica Romei din secolul al III-lea care a trăit 
în timpul domniei împăratului Alexandru Sever 
(222-235). Prăznuirea ei în Biserica Ortodoxă 
se face pe 12 ianuarie.

Tatiana s-a născut la Roma într-o familie 
nobilă. Tatăl său era funcționar în administrația 
imperială, creștin în ascuns și care a crescut-o pe 
fiica sa în credința creștină. A devenit diaconiță 
a unei biserici din Roma și s-a dedicat slujirii lui 
Dumnezeu, în post și rugăciune, îngrijind bolnavii 
și ajutându-i pe cei în nevoi.

Toate acestea erau periculoase în acea vre-
me, iar într-o bună zi juristul Ulpian a prins-o 
pe Tatiana și a încercat să o silească să aducă 
jertfă zeului păgân Apollo. Ea s-a rugat fierbinte, 
iar prin minune dumnezeiască atunci s-a pornit 
un cutremur care a distrus statuia lui Apollo și o 
parte a templului. Demonul care locuia în acel 
idol a fugit de acolo scrâșnind din dinți, fiind 
văzut de cei de față sub forma unei umbre care 
zbura prin aer. Atunci persecutorii au poruncit ca 

Despre mielușeaua lui Hristos, 
Sfânta Muceniță Tatiana
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Tatiana să fie torturată. I-au smuls ochii fecioarei 
cu niște cârlige, însă ea a răbdat toate fără tea-
mă, rugându-se pentru chinuitorii ei, implorând 
pe Domnul ca ochii duhovnicești ai acestora 
să se deschidă. Iar Domnul a auzit rugăciunea 
roabei sale. Călăii au văzut patru îngeri care au 
înconjurat-o pe sfântă și au început să-i bată 
pe chinuitorii ei. Văzând aceasta, opt dintre 
ei au crezut în Hristos și au căzut în genunchi 
înaintea Sfintei Tatiana, cerându-i iertare pentru 
păcatul pe care îl săvârșiseră împotriva ei. Au 
fost torturați și executați la rândul lor pentru că 
se mărturisiseră a fi creștini și au primit astfel 
Botezul sângelui.

În ziua următoare, Sfânta Tatiana a fost adu-
să iarăși înaintea judecătorului care, văzând că 
rănile i se vindecaseră complet, a poruncit ca 
aceasta să fie dezbrăcată și bătută, iar trupul 
să-i fie tăiat cu niște lame ascuțite. Făcând 
aceasta, aerul s-a umplut de bună mireasmă. 
Apoi sfânta a fost culcată la pământ și bătută 
crunt de mai multe rânduri de slujitori care se 
înlocuiau unii pe alții. Chinuitorii, sfârșiți de 
puteri, spuneau că o putere nevăzută îi bătea 
cu bețe de fier. Într-adevăr, îngerii o apărau de 
loviturile pe care călăii le abăteau asupra ei, 
întorcându-le spre chinuitori, astfel încât nouă 
dintre ei au căzut morți pe loc. Sfânta a fost apoi 

aruncată în închisoare, unde s-a rugat iarăși 
toată noaptea, cântând și aducând laudă lui 
Dumnezeu dimpreună cu îngerii.

La începutul dimineții următoare, Sfânta Ta-
tiana a fost dusă iarăși înaintea judecătorilor. 
Chinuitorii au văzut uimiți cum sfânta, după 
atâtea groaznice chinuri, era aproape cu totul 
sănătoasă și încă mai strălucitoare și mai fru-
moasă decât mai înainte. Atunci judecătorii i-au 
cerut să aducă jertfe zeiței Diana. Sfânta a părut 
că se învoia, astfel că a fost dusă la templul 
păgân. Atunci Tatiana și-a făcut semnul crucii 
și a început să se roage. Dintr-o dată s-a auzit 
un bubuit de tunet asurzitor și un trăsnet a lovit 
idolul, jertfele și pe preoții păgâni.

Sfânta muceniță a fost iarăși torturată îngrozi-
tor. Chinuitorii au legat-o de un stâlp, i-au strujit 
trupul cu gheare de fier; i s-au tăiat și sânii. În 
acea noapte, îngerii i-au apărut iarăși sfintei 
în închisoare, vindecându-i rănile, ca și mai 
înainte. În ziua următoare, Tatiana a fost dusă 
până la circ, fiind dată pradă unui leu flămând. 
Fiara însă nu i-a făcut fecioarei nici un rău, ci 
s-a mulțumit să-i lingă picioarele. Pe când leul 
era dus înapoi în cușcă, l-a atacat și l-a ucis pe 
unul dintre chinuitori.

Apoi Tatiana a fost aruncată în foc, însă nici 
focul nu i-a putut face niciun rău. Păgânii, cre-
zând că sfânta era o vrăjitoare, i-au tăiat părul, 
închipuindu-și că puterile ei magice ar fi fost 
cumva legate de părul ei lung. Apoi au închis-o 
în templul lui Zeus. A treia zi, preoții păgâni au 
intrat în templu, dorind să aducă jertfe lui Zeus. 
Au zărit idolul căzut la pământ, sfărâmat și pe 
sfânta muceniță Tatiana lăudând cu bucurie pe 
Domnul Iisus Hristos.

În cele din urmă, Tatiana și tatăl ei au fost 
amândoi decapitați într-o zi de 12 ianuarie, în 
preajma anului 225 d.Hr., primind astfel cununa 
muceniciei.

Sfânta Muceniță Tatiana este cinstită în în-
treaga Biserică Ortodoxă și este cunoscută ca 
făcătoare de minuni. Se spune că minunile ei i-au 
adus pe mulți la adevărata credință. Sfânta Tati-
ana este considerată a fi ocrotitoarea studenților, 
iar în Belarus, Rusia și Ucraina „Ziua Sfintei 
Tatiana”, cunoscută și ca „Ziua studenților”, este 
o sărbătoare națională.

Sfântul Nicolae Velimirovici a scris un imn în 
cinstea sfintei Tatiana.

Capul Sfintei Mucenițe Tatiana a fost adus de 
la Constantinopol, unde s-a aflat până în secolul 
al XVI-lea, de Binecredinciosul Voievod Neagoe 
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Basarab în anul 1517, fiind așezată în biserica 
Mănăstirii Curtea de Argeș. Moaștele Sfintei au 
fost mutate în 1949 în Catedrala mitropolitană 
din Craiova, aflându-se în aceeași raclă cu 
moaștele Sf. Ierarh Nifon al Constantinopolului 
și ale sfinților mucenici Serghie și Vah.

Mâna dreaptă a Sfintei se găsește în bise-
rica Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” a 
Peșterilor din Pskov (Rusia), alte două fragmente 
din moaștele Sfintei se mai găsesc în biserica 
Sfintei Tatiana din Moscova și un alt fragment 

în relicvariul mănăstirii „Schimbarea la Față” din 
Brookline, Massachusetts.

Luminat-ai strălucit întru pătimirea ta, răbdă-
toare de chinuri, ceea ce te-ai înroșit în sângiu-
rile tale și ca o frumoasă porumbiță către cer ai 
zburat. Roagă-te deci pentru cei ce pururea te 
cinstesc pe tine – Condac, glasul al 4-lea.

Sursa: ro.orthodoxwiki.org
(cuvânt la Sfânta Muceniță Tatiana, 
Sf. Ev. Ioan 10, 39-42, 12 ianuarie)

Sursă foto: doxologia.ro

Eftimie, cetățeanul cel ceresc,
Într-o familie bună s-a născut;
Din oameni aleși, de neam împărătesc,
Pavel și Dionisia, care, bine l-au crescut.

Împodobiți cu toată fapta bună,
Erau bineplăcuți lui Dumnezeu;
Ei s-au rugat mulți ani împreună
Și s-au împotrivit, mereu, celui rău.

Își doreau din suflet un fiu bun,
Credința s-o ducă mai departe
Și după obiceiul cel străbun
S-au rugat cu multă bunătate,

Smerenie și credință tare 
La Biserica Sfântului Slăvitului
Polieuct din Melitine, Mitropolia 
Armeniei, zile întregi, Domnului.

Stăruind ei în rugăciune,
O vedenie li s-a arătat:
„Veseliți-vă! Veseliți-vă!”
Că Dumnezeu v-a binecuvântat,

Cu un prunc, care se va numi
Eftimie, ce-nseamnă „veselie”,
Că dăruind Domnul acest copil
Va aduce Bisericii multă bucurie.

Că îl vor afierosi lui Dumnezeu,
Minunații părinți au făgăduit;
Și-n august, anul 377, pe vremea
Lui Grațian, pruncul a venit.

40 de ani Biserica a fost în mâhnire 
Și apărătorii ei erau prigoniți;
Ajungând Sfântul Eftimie egumen,
Creștinii au fost apoi liniștiți.

Toate supărările Sfintei Biserici,
Întru veselie s-au schimbat,
Că Bunul Dumnezeu, prin Sfinții Săi,
Biserica Sa a binecuvântat.

Când Eftimie avusese 3 anișori,
Tatăl său, Pavel, la Cer a plecat,
Iar Dionisia, fratelui său Eudoxiu, 
Ca foarte bun preot, l-a încredințat.

Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare
(20 ianuarie)

POESIS

El l-a dus episcopului Armeniei,
Care, cu multă dragoste, l-a educat;
Găsindu-i dascăli de seamă, (Acachie și Sinodie)
Ei tot ce se putea l-au învățat. 

De mic, printre slujitorii Bisericii,
Pe copilul Eftimie l-a rânduit;
Așa că, Sfintele Scripturi, viața curată
Și-nvățătura corectă și-a însușit,

Iar pe mama lui, Dionisia,
Care era în slujba lui Dumnezeu,
A hirotonit-o diaconiță
A Bisericii, aproape de fiul său.

Eftimie a păzit neatinsă
Făclia fecioriei, împodobită
Cu untdelemnul milosteniei,
Cu rugăciunea și viața sfințită.

Nu lăsa ca zgura păcatului 
Să se prindă de inima sa,
Și ori de câte ori venea ispita,
Prin înțelepciune biruia.

Încă de tânăr era foarte serios
Și de vorbirea în deșert se-ndepărta,
Iar când colegii de studii glumeau,
Tânărul Eftimie se întrista.

A fost un băiat foarte cuminte,
Care permanent a studiat,
Crescând printre slujitorii Bisericii
Foarte multe, de mic, a învățat.

Episcopul Otreie l-a botezat, l-a iubit
Și ca de un fiu adevărat s-a îngrijit;
Trecând prin toate treptele bisericești,
Cam fără voie, preot a fost hirotonit,

La Biserica din Melitine (Armenia)
Și-apoi proestos al mănăstirilor
Și bisericilor din jurul cetății,
Fiind el mare iubitor al călugărilor.

Dându-i-se în grijă toate schiturile 
Și mănăstirile din Mitropolie,
A plecat la Ierusalim, la 29 ani,
Ca pe urmele Domnului să fie,

Că i se părea că având multe griji,
Se îndepărta ușor de Dumnezeu,
Și nu mai avea liniștea aceea,
Care să-l țină în rugăciune mereu

Și monahii sunt chemați să devină
Vase alese ale smereniei;
Chenoza lor este neîncetată,
Găsind doar în Domnul calea bucuriei.

S-a închinat cu evlavie Sfintei Cruci
Și Sfintei Învieri, apoi a plecat,
La părinții din pustie, învățând 
Fapta bună, unde cu ei, a și lucrat.

Ca să nu îngreuneze pe cineva,
A învățat să facă împletituri,
Contribuind prin munca sa
La hrănirea lui și a altor guri.

Singura grijă ce-l preocupa 
Era închinată lui Dumnezeu;
Prin post și multă rugăciune
Dorea să facă voia Fiului Său.

În Ierusalim, s-a dus în Lavra „Fara”
Unde pe toți monahii covârșea 
Prin multă răbdare și blândețe,
Încât toate gândurile rele îndepărta.

Aici avea vecin pe Teoctist,
Cel ce iubea mult pe Dumnezeu;
Se uneau cei doi în rugăciune,
În pustia Cutila, ferindu-se de orice rău.

Evitau întâlnirile omenești,
Spre a putea rămâne în rugăciune,
Vorbind permanent cu Dumnezeu,
S-au umplut de înțelepciune.

Acolo petreceau cei doi monahi,
Până la sărbătoarea Stâlpărilor,
Trudindu-și trupul prin post
Spre hrana duhovnicească a sufletului.

După 5 ani de rugăciune
În această sfântă mănăstire,
S-au retras în râpa unui munte
Pentru o mai bună slujire.

Dumitra Groza
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Într-o peșteră către Iordan,
Cei doi pustnici s-au sălășluit
Și-n viață aspră de sihaștri,
Mulți ani în rugăciune-au locuit.

În acel loc auster s-au stabilit;
S-au hrănit cu buruieni ce se-aflau,
Prin acele locuri, dar cu sufletul 
Și mintea, doar la Dumnezeu erau.

În acea peșteră fuseseră fiare,
Dar prin multe rugăciuni s-a sfințit,
Transformând-o în Biserică,
Cei doi sihaștri aici au slujit.

Când a hotărât Bunul Dumnezeu,
Păstorii unuia, Lazariul, i-au descoperit;
Speriindu-se ei, ca de ceva rău,
Eftimie, cu glas blând și liniștit,

I-a încurajat să se apropie,
Demonstrând că sunt adevărați
Și-au început să se strângă
În jurul lor, tot mai mulți frați.

Și monahii de la „Mănăstirea Fara”
Aflând de ei i-au căutat;
Marin și Luca au fost primii,
Dintre cei ce, de lume s-au lepădat.

Cei doi frați au adus pe Teodosie
Care, începător de obște a devenit
În această pustie, și mai târziu,
El a fost făcut arhimandrit.

Auzind de fericitul Eftimie,
Mulți sihaștri s-au adunat,
Căutând cuvânt de învățătură,
Iar cei bolnavi s-au vindecat.

Luând pe ucenicul Dometian,
Înspre Marea Moartă au plecat
Și găsind un puț cu apă curată,
În acești munți, chilii și-au ridicat.

Și-aici, fiind împresurat de mulțime,
Eftimie, La ava Teoctist s-a înapoiat;
Toată săptămâna stătea-n pustie
Și Domnului continuu s-a rugat.

Sâmbăta și Duminica cobora,
Că foarte mulți necăjiți îl căutau;
Îi ajuta cu dragoste pe toți
Și multe minuni, prin el se făceau.

Era cunoscut în Țara Sfântă
Și de trei mari îndrumători apreciat:
Simeon Stâlpnicul, Sava cel Sfințit și
Sfântul Teodosie, și împreună au lucrat.

Cei patru apărau dreapta credință
Și pe mulți din rătăcire-au îndreptat,
Că împotriva eresurilor din acea vreme,
Ei cu toată priceperea au luptat.

Sfântul Cuvios Eftimie
A fost un mare apărător
Al dogmelor bisericești, 
Iar lui Nestorie un aprig mustrător.

Pe Chiril al Alexandriei
Îl numește un demn învățător
Al dreptei credințe și un statornic
Și perseverent luptător.

Nu pentru faptele ascetice
Sfântul Eftimie era lăudat,
Ci mai ales pentru „lucrarea omului
Dinlăuntrul inimii” a fost apreciat.(Cor. 4,16)

Îndrăzneala lui către Dumnezeu,
În fiecare zi tot creștea,
Că rugându-se cu credință, mereu,
Sufletul său curat își desăvârșea.

Prin smerita cugetare a inimii,
Darul Sfântului Duh a primit,
Că Domnul îl iubește și-l ascultă
Pe cel evlavios, blând și smerit.

Din petrecerea acesta-n post
Și trudindu-și trupul necurmat,
Darul de a face minuni adevărate
Sfântului Eftimie i s-a dat.

Ajungând egumen al Mănăstirii,
Toate bunurile împărțea
În milostenii pentru ceilalți,
Iar el, împreună cu frații răbda.

S-a întâmplat să vină-n lavră,
400 de pelerini, care treceau
De la Ierusalim spre Iordan
Și, pe drum, mâncare nu aveau.

Văzându-i bătrânul, pe Dometian,
Să le dea mâncare l-a chemat;
El știa c-au produse pentru 10 persoane,
Dar, pentru insistență, l-a ascultat.

Când a ajuns la cămară,
A rămas uluit, stupefiat,
Că pâinile, uleiul și vinul,
Ușile chelăriei au blocat.

Era așa o abundență de produse,
Apărută, brusc, de nicăieri;
Fuseseră doar câteva alimente
În chelăria mănăstirii, până mai ieri.

S-a aruncat, cu smerenie,
La picioarele Sfântului,
Rugându-se de iertare, că se îndoise,
Din neștiință, de puterile Fericitului.

Sfântul Eftimie îi reamintește,
Că Domnul Iisus Hristos
Iubește mult primitorii de străini,
Fiindcă au un suflet bun și milos.

În Lavra Sfântului Eftimie,
Iconomul de-aici a câștigat
Niște animale pentru obște,
De la cei ce mănăstirea au ajutat.

Între călugări, era și Auxentie,
Un monah asiatic priceput
La îngrijirea dobitoacelor,
Dar să le îngrijească, el nu a vrut.

Nici preoții Ioan și Chirion,
N-au reușit a-l îndupleca
Să primească ascultarea, 
Iar pentru a se justifica,

Spunea că nu cunoaște limba,
Nici locurile de aici, și-n chilie
N-ar mai putea să se roage liniștit
Și-a continuat nesupus să fie.

S-a supărat și preablândul Eftimie
De încăpățânarea celui chemat,
Că văzându-l atât de îndărătnic,
Pe Auxentie, aspru, l-a mustrat:

„Noi te-am sfătuit spre al tău folos…!”
Și lucru îngrozitor s-a întâmplat:
Pe loc, pe călugărul rebel, 
Un tremur nefiresc l-a apucat.

Căzând el la pământ, toți au văzut,
Că neascultarea-i un mare păcat,
Dar pentru iertarea nesupusului,
Toți frații din obște l-au rugat.

Preamilostivul bătrân, Eftimie,
De mână, pe Auxentie, l-a apucat;
Pecetluindu-l cu semnul Sfintei Cruci
Acesta imediat s-a ridicat.

Făcându-se sănătos, a căzut
La picioarele Sfântului și s-a rugat
De iertăciune pentru greșeli
Și de-atunci, mereu a ascultat.

În timpul unei Sfinte Liturghii,
Toți cei prezenți au putut vedea
O coloană de lumină deasupra,
Ce sufletul lui îndumnezeit arăta.

Ajuta deopotrivă pe toți, 
Cu o bunătate covârșitoare,
Cuprins de dragoste frățească,
„Semăna doar binecuvântare”.

Sfântul conducea cu înțelepciune
Călugării din subordinea sa 
Și cu multă blândețe, dragoste
Și căldură pe toți monahii învăța.

Că pentru păzirea celor dinlăuntru,
Se cuvine ca toți să se ostenească,
Tinerii, mai ales trupește,
Și astfel, duhovnicește, să crească.

Arma monahilor este cugetarea,
Ascultarea cea după Dumnezeu,
Dreapta judecată și smerenia;
Păziți fiind astfel de tot ce-i rău.

„Viețuirea călugărească,
Este mândria Bisericii”, cea de folos,
Creștinul, prin lepădarea de sine 
Până la jertfă, îl urmează pe Hristos.

Monahul este cel care îmbină
Desăvârșit dragostea de Dumnezeu
Și de aproapele și care ignoră,
Întru totul, voința Celui Rău.

Atâtea minuni Sfântul Cuvios
Eftimie, în viață, a săvârșit;
Și că Ilie și Macarie, ucenicii săi, vor fi
Patriarhii Ierusalimului, a prorocit.

A deschis porțile cerului
Tămăduind pământul cel neroditor
Și multe femei sterpe au primit
Prin Sfântul, de la Domnul ajutor.

Saracinul Terevon a venit
Cu soția stearpă, la Sfântul Cuvios;
Pecetluindu-i cu semnul Sfintei 
Cruci, în numele Domnului Hristos
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Și atingându-se de pântecele ei,
Binecuvântându-i, le-a spus:
„În iubirea Sa de oameni, trei fii
Vă dăruiește Domnul Iisus.”

Vedea cu ochii sufletului
Dispoziția și starea sufletească
A celor ce veneau, spre Sfântul
Potir, să se Împărtășească.

Și-a văzut înainte sfârșitul
Pentru că Dumnezeu l-a învrednicit
Cu harul înainte-vederii
Și pentru el și pentru alții a proorocit.

După o viață desăvârșită (377-473)
Închinată slujirii lui Dumnezeu,
La 96 de ani a trecut la Domnul,
Pe care L-a iubit toată viața, mereu.

Pe vremea lui Leon cel Mare,
Sfântul Cuvios Teodosie a plecat
În lumea celor drepți, fiind plâns
De toți și cu respect înconjurat.

Patriarhul Anastasie I (al Ierusalimului),
După-o zi întreagă slujba a încheiat,
Până ce toți călugării și credincioșii
Din Țara Sfântă, rămas bun și-au luat,

Că Eftimie a fost iubit de toată lumea
Și toți au realizat ce comoară-au pierdut
Atât cei ce doar au auzit de viața
Lui sfântă, sau personal l-au cunoscut.

În bisericescul catalog 
Sfântul Eftimie s-a numărat,
(Pe vremea lui Teodosie cel Mare, (379-395)
Fiind pentru creștini, un dar binecuvântat.

Numeroase comunități monastice,
În toată Palestina a înființat
Și a condus spiritual și alte comunități,
Pe care ucenicii săi le-au întemeiat.

De foarte multe mănăstiri,
Se leagă numele Sfântului Cuvios,
Pe care le-a construit și organizat
Pentru al dreptcredincioșilor folos.

Creștinii ortodocși îl prăznuiesc
Pe 20 ianuarie pe Sfântul Cuvios,
Care se roagă permanent pentru noi,
Sus, în Cer, Domnului Iisus Hristos.

Să îl rugăm și noi cu credință
Și cu multă evlavie să îl cinstim,
Ca prin mijlocirea sa către Domnul, 
Să ne-ajute ispitele să biruim.

(20 ianuarie)

Sursă foto: doxologia.ro

În Duminica a XXIX-a după Rusalii, Sfân-
tul Evanghelist Luca ne prezintă prin pericopa 
evanghelică din această duminică (Luca XVII, 
12-19), o întâmplare la care sunt părtași: Mân-
tuitorul nostru Iisus Hristos, Sfinții Apostoli, 
ucenicii Săi preaiubiți, și zece bolnavi de lepră. 
Hristos și ucenicii Săi se îndreptau spre Ierusa-
lim, trecând prin mijlocul Samariei și al Galileii 
și au ajuns într-un sat (Luca XVII, 11-12). 

Despre lepră, trebuie spus că era o boală 
foarte grea și că exista în vechime, astăzi fi-
ind eradicată. Era o boală contagioasă, ușor 
molipsitoare și care era produsă de un bacil, 
manifestată prin leziuni ale pielii și ale siste-
mului nervos periferic, manifestată prin erupții 
cu bășicuțe pe piele, care, uscându-se, lasă 
pete scorțoase cu crăpături purulente. Pustu-
lele purulente dădeau pe de o parte, senzație 
de mâncărime, dar pe de altă parte, tocmai din 
pricina scărpinatului, de durere și de usturime. 
Manifestată ca o boală de piele, lepra era ușor 
detectabilă. De regulă, cei suspectați de lepră 
erau cercetați amănunțit de către preoți, iar 
dacă verdictul era cel nemilos, de lepră, atunci 
bolnavul trebuia să viețuiască în afara cetății, 
de regulă la marginea ei. Aici viețuia singur sau 
alături de alții asemenea lui, cu aceeași boală. 
Se constituia astfel o leprozerie, o comunitate 
cu cei bolnavi de lepră. Aceștia primeau din 
partea rudelor sau a prietenilor în vase care 
nu se mai restituiau, mâncare, la distanță, mult 
în afara cetății; apoi leproșii veneau și le luau 

ca să mănânce, împărțind între ei ceea ce pri-
meau. Dacă cineva străin se apropia de cetate, 
leproșii erau obligați să strige: „Lepră!”, pentru 
a fi atenționat și pentru a nu intra în contact cu 
cel lepros și astfel, să se îmbolnăvească și să 
aibă și el aceeași soartă necruțătoare. Foarte 
rare sunt însă în zilele noastre cazurile de le-
pră.

Revenind la întâmplarea din Evanghelie, iată 
zece bolnavi de lepră, Îl întâmpină pe Mântui-
torul la intrarea într-un sat; deci erau în afara 
comunității. Văzându-L pe Iisus, I-au cerut: Ii-
suse, Învățătorule, fie-ți milă de noi! (Luca XVII, 
13). Știind ce înseamnă viețuirea în boală, în 
afara familiei și a celor dragi, în loc pustiu și 
plin de necurăție, fără să Își mai condiționeze 
acțiunea de ceva, de regulă, de credință („Crezi 
tu că pot? Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?”, cum 
mai făcuse în alte rânduri), fără a le pretinde 
ceva, Domnul le cere să se arate preoților (Luca 
XVII, 14). Și în drum spre sat, cei zece s-au 
curățit de lepră și s-au tămăduit (vers. 14). Pen-
tru că preotul era cel care stabilea dacă sus-
pectul este într-adevăr bolnav, tot preotul era și 
cel care stabilea dacă cel ce fusese bolnav se 
vindecase, se tămăduise. De aceea, Domnul 
Hristos îi trimite să se arate preoților. Toți cei 
zece se tămăduiesc în drumul lor. Evident, că 
bucuria fără margini avea să-i cuprindă și, mai 
mult ca sigur, s-au dus la casele lor, dornici să-i 
îmbrățișeze pe cei ai casei. Din cei zece, unul 
care nu era iudeu, ci samarinean, se întoarce 

Despre floarea cea rară a recunoștinței
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Păcătosul care dă lecții drepților
Ierihonul este, fără îndoială, unul dintre orașele 

preferate ale Mântuitorului, pentru că multe întâmplări, 
multe minuni, multe drumuri ale Domnului sunt legate de 
el. Și parabola samarineanului milostiv a plasat-o tot pe 
drumul Ierihonului. Oraș mic, situat aproape de granița 
cu Iordania, Ierihonul beneficiază de o poziție privilegiată, 
dar și blestemată. Aflându-se cu câteva sute de metri sub 
nivelul mării, când intri în acest oraș parcă intri într-un 
cuptor încins. E foarte cald și singura binecuvântare a 
orașului este că pe lângă el trece Iordanul, care vine din 
Muntele Hermon, trece prin Marea Galileii și se varsă în 
Marea Moartă. Iată câteva elemente care fac din Ierihon 
un loc interesant, des vizitat de Mântuitorul, de unde „urca” 
spre Ierusalim.

Eroul Evangheliei de astăzi este Zaheu, „mai marele 
vameșilor, care era bogat”. După ce Iisus vindecase un 
orb, în jurul Lui s-a adunat mulțime multă, iar în ea era 
și Zaheu, care „căuta să vadă cine este Iisus”. Zaheu, 
care era vameș, deci se ocupa cu încasarea dărilor pe 
pământuri, pe case, pe mărfuri, era preocupat să-L vadă 
pe Iisus, dar nu putea, din pricina mulțimii și pentru că 
era mic de statură. S-a suit într-un sicomor în drumul lui 
Iisus, iar Domnul l-a văzut și i-a zis: „În casa ta trebuie 
să rămân”. A coborât și a mers cu Iisus acasă cu mare 
bucurie. Zaheu, cunoscut în oraș și nu tocmai iubit de 
popor, a atras murmurul tuturor: nu trebuia să meargă 
Domnul să găzduiască la un păcătos. 

Zaheu era cu adevărat un om păcătos. Sfântul 

să-I mulțumească Domnului Iisus (Luca XVII, 
15-16), dând slavă lui Dumnezeu. 

Capitolele XIII și XIV din Levitic sunt foarte 
explicite cu privire la lepră. În episodul evan-
ghelic de aici sunt sărite niște etape: doar la cu-
vântul, porunca Mântuitorului, cei zece își ma-

nifestă credința și pleacă să se arate preoților. 
Credința îi vindecă. Părintele profesor Con-
stantin Coman mai face o remarcă interesantă: 
leproși fiind, samarinenii și iudeii stăteau împre-
ună, se înțelegeau. Sănătoși fiind, nu reușeau 
să se înțeleagă, se dușmăneau. Lucrul aces-
ta este semnificativ și ni se întâmplă, deseori, 
și nouă, celor de astăzi. Suferința, necazul și 
boala ne unesc, în timp ce starea de bine și 
de sănătate ne desparte (Pr. Prof. C. Coman 
în interviu cu R. Rădulescu). Apoi mai este și 
această proporție, destul de considerabilă, de 
unu din zece, când cineva își arată recunoștința 
binefăcătorului său. De aceea a ajuns în popor 
zicala: recunoștința, floare rară! Trist, dar ade-
vărat! De câte ori uităm sau mai bine zis, ne 

facem că uităm să mulțumim binefăcătorului 
nostru? Tocmai de aceea, cu tristețe, și Mân-
tuitorul Iisus Hristos întreabă: Au nu zece s-au 
curățit? Dar cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit 
să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu de-
cât numai acesta, care este de alt neam? (Luca 

XVII, 17-18). Această 
întrebare ajunge să fie 
adresată tuturor celor 
ce li s-a făcut vreodată 
un bine și au uitat să 
mulțumească, care au 
neglijat recunoștința: 
ceilalți unde sunt? 

Mai este în popor 
o vorbă despre cine-
va nerecunoscător, 
care asemeni celor 
nouă, nu vrea să știe 
de Mulțumesc! și care 
mai este numit și le-
pră: e o lepră, un ne-

recunoscător, la fel ca unul din cei nouă! Pentru 
a nu deveni în ochii celor din jur nerecunoscă-
tori sau chiar lepre, pe bună dreptate!, putem 
să scăpăm de povara etichetării prin slava pe 
care trebuie să o aducem lui Dumnezeu doar 
prin actul de mulțumire față de binefăcătorul 
nostru, pentru că la Dumnezeu se ajunge doar 
prin aproapele: ne arătăm astfel dragostea față 
de Domnul, pe care nu-L vedem, prin aproape-
le nostru pe care îl vedem și îl iubim (I Ioan IV, 
20-21).

Părintele Anghel-Nicolae Păunescu
(predică la Duminica a 29-a după Rusalii, 

a celor 10 leproși, 
Sf. Ev. Luca 17, 12-19, 19 ianuarie)

Sursă foto: Sf. Evanghelie
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Evanghelist Luca ne spune că era mic de statură. Era 
mic și la suflet. Nu numai că strângea impozitele, dar era 
și abuziv, era lacom, lua de 2-3 ori mai mult decât trebuia 
omul să dea și se îmbogățise pe nedrept. În parabola 
vameșului și a fariseului, Mântuitorul îl folosește pe 
vameș ca model de păcătoșenie. Și totuși, Iisus a cerut 
să intre în casa acestui vameș și să stea cu el la masă. 
De aceea, reacția mulțimii o putem numi revolta sau 

cârtirea drepților. O explicație din partea Mântuitorului ar 
fi că nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. 
Iisus văzuse în urcarea lui Zaheu în sicomor nu numai o 
urcare cu trupul, ci și o urcare spirituală, căci el voia să-L 
vadă pe Domnul. Chemarea lui Zaheu pe care Iisus i-o 
face este chemarea pe care Dumnezeu o face fiecărui 
om, este pasul lui Dumnezeu către noi.

Domnul îl știa pe vameș ca pe un om păcătos și 
disprețuit de toți, dar știa și dorința lui de a-L vedea pe 
Iisus. Când l-a strigat pe nume: Zaheu!, vameșul cu 
siguranță a rămas impresionat. Strigătul și chemarea lui 
Iisus au făcut ca Zaheu să plece bucuros cu Mântuitorul 
spre casă, dar și cu mulțimile în urma lor. În casă, Domnul 
nu-l mustră, nu-l ceartă pentru viața lui, ci l-a lăsat pe 
Zaheu să facă o mărturisire neașteptată: „Doamne, 
iată, jumătate din averea mea o dau săracilor și, de am 
nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit”. Aici are 
de fapt loc convertirea, și nu afară la sicomor. La auzul 

cuvintelor lui Zaheu, putem să ne explicăm mai ușor de ce 
Iisus spunea că „trebuie” de azi să fie în casa sa. Pentru 
că acesta era un plan ce trebuia împlinit.

Iisus se hotărâse să arate oamenilor un model pentru 
eternitate asupra sinergiei, despre ce poate colaborarea 
dintre Dumnezeu și om, dintre har, credință și fapte bune. 
Zaheu rămâne pentru orice om modelul posibilei convertiri 
spre altă gândire, spre o nouă simțire, spre Drumul cel 

drept către Dumnezeu. convertitul devine 
slujitor. Al lui Dumnezeu și al oamenilor, 
chiar dacă a fost profitor înainte, sau 
persecutor. Apostolul Pavel e din aceeași 
categorie, pe alte coordonate. E posibil 
ca mulți dintre cei care erau cu Iisus în 
casa lui Zaheu să-și fi schimbat atitudinea 
când au văzut ce a ieșit până la urmă din 
toată întâmplarea. Poate doar cărturarii și 
fariseii au mai rămas să murmure că Iisus 
„intrase să găzduiască la un om păcătos”. 

Toți păcătoșii care L-au întâlnit pe 
Iisus și care aveau în ei forța de a se 
converti au devenit sfinți. De aceea, Iisus 
i-a iubit, pentru a-i întoarce de la păcat. 
Și să nu uităm un lucru, toată averea 
pe care Zaheu o strânsese plana ca un 

blestem asupra întregii case. Toți cei din casă, soția și 
copiii își spuseseră adeseori: „Nu noi, doar Zaheu a făcut!” 
Ei și-au dat acordul prin lipsa de reacție, s-au înfruptat 
din ceea ce vameșul aducea acasă și care era câștigat 
necinstit. De aceea, Domnul oferă dezlegare întregii case, 
„astăzi” adică acum, așa cum a fost și schimbarea lui. 

Din pilda lui Zaheu rămâne să înfăptuim și noi câteva 
lucruri: în primul rând, să trăim mereu cu atenție la mâna 
care ne-o întinde Dumnezeu, să nu cârtim niciodată când 
Dumnezeu este milostiv cu alții, să nu ne bucurăm când 
lângă noi se săvârșesc nedreptăți asupra fraților noștri și, 
cel mai important, să facem întotdeauna mărturisire de 
păcatele noastre. Fără aceasta nu este nici iertare, nici 
dezlegare, nici mântuire. Amin.

Părintele Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica a 32-a după Rusalii, a lui Zaheu, 

Sf. Ev. Luca 19, 1-10, 26 ianuarie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie

Sfinții Trei Ierarhi
„După cum ne vezi, noi una suntem la Dumnezeu 

și nu este între noi nicio ceartă sau împotrivire, ci 
fiecare fiind călăuziți de dumnezeiescul Duh, am 
învățat și am scris spre mântuirea cea de obște și 
folosul oamenilor…”

Sfânta noastră Biserică cinstește cu slavă și după 
cuviință această treime de ierarhi, apărătorii Sfintei 
Treimi, pe care îi laudă toată creștinătatea: pe Sfântul 
Vasile cel Mare, pe Grigorie Cuvântătorul de Dumne-
zeu și pe Ioan Gură de Aur, lauda Ortodoxiei, cununa 
Bisericii lui Hristos, apostolii pocăinței, tâlcuitorii cei 
mai adânci ai Sfintei Scripturi.

Acești trei mari ierarhi sunt învățători și luminători 
ai lumii, vase alese ale Duhului Sfânt, păstori plini de 
râvnă, dascăli ai dreptei credințe, hrănitorii săracilor, 
apărătorii văduvelor și povățuitorii călugărilor. Ei sunt 
cele 3 vârfuri ale ierarhiei Bisericii Ortodoxe, care au 
întrecut cu înălțimea vieții și a învățăturilor lor pe mulți 
și ca niște apostoli după Apostoli au strălucit în lume. 
Fiind luminați de Duhul Sfânt, au întărit canoanele și 
învățăturile Sfintei Scripturi. Au fost dăruiți cu multă 
înțelepciune, au uimit pe filosofii timpului, au mustrat pe 
împărați, au smerit pe cei mândri, au împărțit la săraci 
averile, au mustrat păcatul, au apărat dogmele ortodoxe 
și au lăsat Bisericii lui Hristos comoară de mare preț.

(Continuare în pagina 12)
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(Urmare din pagina 11)
Praznicul cinstirii lor în aceeași zi (30 ianuarie) 

datează de pe vremea împăratului bizantin Alexios 
Comnenul (sec. XI). În vremea aceea, s-a iscat 
o neînțelegere între creștinii din Constantinopol 
privind cinstirea Sfinților Trei Ierarhi. Unii cinsteau 
pe Sfântul Vasile cel Mare, zicând că este mai 
înalt în cuvinte, ca unul ce a încercat și a ispitit 
firea lucrurilor prin sine, încât puțin lipsea de a-l 

asemăna cu îngerii. Nu făcea pogorământ de la 
Lege, nu ierta cu ușurință, ci era aspru, neavând 
la el niciun lucru pământesc. Aceștia îl micșorau 
pe Sfântul Ioan Gură de Aur, ca și cum ar fi fost 
oarecum împotriva Sfântului Vasile cel Mare, fiind 
mai îngăduitor și atrăgător la pocăință. 

Alții cinsteau pe Grigorie, ca cel ce a întrecut 
prin înțelepciune, prin frumusețea vorbirii și prin 
învățătura elinească pe toți dascălii cei vestiți. 
Văzând Sfinții Trei Ierarhi că se dezbină Biserica 
lui Hristos, s-au arătat în vis și în chip văzut, câte 
unul deosebi, apoi toți trei împreună lui Ioan, mi-
tropolitul cetății Evhaitelor, un păstor îmbunătățit 
și preaînțelept. Acestuia i s-au arătat și i-au spus: 
„Noi una suntem la Dumnezeu și vom fi mijlocitori 
în cer înaintea Preasfintei Treimi, pentru mântuirea 
celor ce vor săvârși praznicul și pomenirea noas-

tră”. Mitropolitul Ioan s-a sculat și a făcut precum 
au zis Sfinții, potolind mulțimea și pe toți care se 
certau între ei. Apoi le-a făcut rânduială de slujbă, 
canoane, tropare și cântări de laudă precum se 
cuvenea și a rânduit ziua lor de prăznuire la 30 
ianuarie.

Așa le mulțumim și îi cinstim pe făcătorii noștri 
de bine, după putere, căci după datorie nu pu-
tem. dumnezeu a rânduit de sus pe acești mari 
luminători să trăiască tocmai atunci când Biserica 
lui Hristos era învăluită și tulburată și înăuntru și 
în afară. Biserica va vorbi în permanență despre 
înțelepciunea lor, adânca cunoștință, postul, rugă-
ciunea, milostenia și celelalte fapte bune, pe care 
le aveau Sfinții Trei Ierarhi. Noi să ne minunăm de 
grija lor cea mare pe care o aveau pentru mântu-
irea oamenilor, pentru că de aceasta se îngrijeau 
mai mult decât toate, cunoscând că prin fapte 
bune păstrează omul asemănarea cu Dumnezeu. 
Dumnezeu a făcut lumea aceasta pentru oameni, 
iar sfinții au tâlcuit firea tuturor făpturilor pe care 
le-a zidit Dumnezeu și prin aceasta oamenii au 
cunoscut pe Ziditorul. 

Cerurile spun slava lui Dumnezeu prin frumusețea 
și mărirea lor, iar acești minunați dascăli explică 
cerurile și pământul, adică lumea cea nevăzută 
și cea văzută, cum este așezată, rânduiala ei și 
pricina pentru care le-a creat Dumnezeu. Ne-a 
dat Preabunul Dumnezeu Testament Vechi și Nou 
spre mântuirea noastră și acești mari sfinți ne-au 
explicat mai bine ca toți Sfânta Scriptură și ne-au 
îndemnat să păzim poruncile Domnului. Ei ne fac 
cunoscută taina răscumpărării noastre prin întru-
pare, moarte și Înviere.

Toți suntem ai lui Hristos, toți suntem fiii Bisericii, 
dacă ascultăm de ea și de păstorii ei. Toți suntem 
ostașii lui Hristos, dacă ducem lupta cea bună până 
la capăt. La Dumnezeu nu este mântuire pentru 
eretici și pentru cei mândri, decât dacă se întorc la 
căință, la Biserică, smerindu-se și lepădând rătă-
cirile lor. La unitatea creștină trebuie să contribuim 
toți, în familie, în Biserică și în lume. Să-i luăm de 
ajutor în rugăciunile noastre pe Sfinții Trei Ierarhi: 
Vasile, Grigorie și Ioan, ca și aceștia să se roage 
înaintea Preasfintei Treimi pentru întărirea dreptei 
credințe, pentru pacea și unitatea Bisericii și pentru 
mântuirea sufletelor noastre. Amin.

Părintele Marius-Olivian Tănasie
(predică la 30 ianuarie, Sf. Ev. Matei 5, 14-19)
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