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Anul 3, Nr. 26, decembrie 2022

Editorial
Firea gârbovă

„Și, iată, era acolo o femeie care avea de optspre-
zece ani un duh de neputință și care era gârbovă, încât 
nu putea să se ridice nicidecum. Iar Iisus, văzând-o, 
a chemat-o și i-a zis: Femeie, ești dezlegată de nepu-
tința ta! Și Și-a pus mâinile asupra ei, iar ea îndată s-a 
îndreptat și slăvea pe Dumnezeu” (Luca 13, 11-13)

O persoană gârbovă este o persoană care este 
aplecată, din cauza coloanei vertebrale, în jos, și care 
nu se mai poate ridica drept nicidecum. Acea persoa-
nă privește numai în jos, nu 
poate vedea cerul cu fru-
musețea lui și pentru a se 
putea deplasa are nevoie 
de un baston, spre a-și ține 
echilibrul!

Gârbovenia este de 
două feluri, trupească sau 
sufletească. Așa cum cel 
gârbov trupește este aple-
cat spre pământ, tot la fel și 
în cazul gârboveniei sufle-
tești omul este aplecat spre cele pământești, spre cele 
materiale, și nu-și ridică nicidecum cugetarea spre cele 
cerești, spirituale și dumnezeiești. În relatarea Sfântu-
lui Evanghelist Luca, vedem că această stare de su-
ferință, ce dura de optsprezece ani la această femeie, 
era cauzată de o influență diavolească. Din cele petre-
cute cu ea, înțelegem că diavolul dobândește uneori 
putere asupra omului, care cade în diferite păcate, și 
pierde astfel ocrotirea harului dumnezeiesc, din cauză 
că nu mai viețuiește după voia lui Dumnezeu. Astfel, 
omul se îmbolnăvește de diferite boli trupești, pentru 
că nimic nu îl bucură pe diavol mai mult decât suferin-
ța și chinurile omului. Venirea Fiului lui Dumnezeu în 
firea noastră omenească a avut ca efect înfrângerea 
morții și a stricăciunii, cu care diavolul, pricinuitorul ră-

utății, lupta împotriva omului. Această lucrare se ara-
tă și în textul citit astăzi din Sfânta Evanghelie, când 
Domnul o liberează pe fiica lui Avraam, cum o numeș-
te El pe această femeie, din îndelungata suferință, 
stricând stăpânirea diavolului și zicând: „Femeie, ești 
dezlegată de neputința ta!”. Domnul Își pune mâinile 
asupra ei arătând în felul acesta că sfântul Său Trup 
avea în el puterea și lucrarea lui Dumnezeu. 

Deși această femeie este vindecată de gârbove-
nie trupească, totuși, de față în sinagogă se aflau și 
oameni care erau gârbovi sufletește, cei care s-au 
scandalizat de vindecarea ei, pentru că ei au judecat 
vindecarea, având inima plecată spre pământ, pen-

tru că rămânând robiți de 
litera Legii, și neînțelegând 
de fapt sensul poruncilor pe 
care trebuiau să le respec-
te, țineau ziua sâmbetei ca 
zi de odihnă cu atâta seve-
ritate încât nu au observat 
însemnătatea minunii pe 
care Domnul a făcut-o cu 
această femeie.

Femeia gârbovă aflată în 
sinagogă, care a fost legată 

de diavol cu această neputință de optsprezece ani, 
este chipul omenirii căzute sub puterea diavolului, din 
cauza păcatului neascultării care are la bază mândria 
insuflată de diavol. Această legătură nu a putut fi dez-
legată de Legea Veche, al cărui chip este sinagoga cu 
slujitorii ei. A fost nevoie să vină Hristos Domnul, Fiul 
lui Dumnezeu întrupat, care prin cuvântul și prin lucra-
rea dumnezeiască săvârșită în trupul Său, a dezlegat 
legătura diavolului și a slobozit firea omenească din 
această robie, dându-i astfel posibilitatea să se ridice, 
reluând drumul spre îndumnezeire. 

Ca virtuți ale acestei femei ar trebui să reținem cre-
dința, răbdarea și smerenia. Mântuitorul Hristos este 
Cel ce vindecă neputința și alină suferința, având tot-
odată inițiativa vindecării, chiar și atunci când omul 
nu mai cere în mod expres vindecarea, El arată că 
Dumnezeu este Cel ce cunoaște viața și suferința fi-
ecăruia, dar și credința, răbdarea și smerenia, și El 
alege timpul și locul când îl eliberează pe om de boală 
și suferință. 

Desigur, nu trebuie neglijat nici amănuntul preci-
zat de Sfântul Evanghelist, care ne spune că Dom-
nul nostru Iisus Hristos învăța într-una din sinagogi 
sâmbăta, ceea ce arată că acest fapt era o obișnuință 
în viața pământească a Mântuitorului, de a merge la 
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Sensul creștin al 
Vechiului Testament
Această Duminică este închinată Sfinților Strămoși 

după trup ai Mântuitorului, ca o aducere aminte despre 
perioada de pregătire a venirii mântuirii, prin care Ve-
chiul Testament își vădește înțelesul său creștin.

Primii oameni au căzut într-un păcat greu și au fost 
alungați din Eden, iar urmașii lor au devenit tot mai răi și 
cei mai mulți dintre ei nici nu și-au mai adus aminte de 
Dumnezeu și de poruncile Sale. Închinarea la făptură, în 
locul Făcătorului, adică idolatria, a fost însoțită de o tot 
mai gravă decădere morală, oamenii căzând pradă, din 
ce în ce mai mult, unor „patimi de ocară” (Rom. 1, 26).

Însă, Dumnezeu nu S-a dezmințit în iubirea Sa față 
de om, căci mântuirea omului era hotărâtă dinainte în 
planul dumnezeiesc. În însăși sentința rostită de Dum-
nezeu asupra protopărinților, la alungarea lor din rai, 
Sfinții Părinți au văzut o profeție a biruinței asupra celui 
rău. De acum înainte, Dumnezeu va avea grijă ca oa-
menii să fie pregătiți, pas cu pas, în vederea mântuirii. 

Punctul culminant al acestei pregătiri îl constituie 
„plinirea vremii” (Gal. 4, 4) adică venirea în lume a Fi-
ului lui Dumnezeu Întrupat. Toată pregătirea pe care o 
face Dumnezeu acoperă tot Vechiul Testament și este 
cuprins în: 1) Legămintele vechi; 2) profețiile mesianice; 
3) prefigurări sau tipuri mesianice.

Un prim legământ al lui Dumnezeu este cel dat lui 
Noe. După ce noianul de păcate este înecat în apa po-
topului, Dumnezeu încheie un legământ cu Noe. Legă-
mântul se baza pe iubirea lui Dumnezeu față de om și pe 
credința neclintită a lui Noe. Ce a urmat apoi, o rătăcire 
religioasă din partea urmașilor lui Noe și la multe seco-
le distanță apare o figură lumească, Avraam, cu care 
Dumnezeu încheie un legământ. Urmașii lui Avraam se 
vor numi evrei sau israeliți, vor constitui poporul ales al 
Vechiului Testament. Avraam avea să devină „părinte al 
multor neamuri” (Rom. 4,17) al neamurilor ce vor crede 
în Hristos. Cu poporul lui Avraam, Dumnezeu încheie 
un nou legământ, al cărui mijlocitor a fost Moise. Lui 
Moise i se dă Legea sau Legea Mozaică sau Legea lui 
Moise care avea să devină zid împrejmuitor și de apă-
rare în fața altor popoare de a păstra credința în unicul 
și adevăratul Dumnezeu. 

sinagogă să Se roage și să învețe poporul Legea 
lui Dumnezeu. Așa cum pentru noi creștinii, dumi-
nica este ziua pe care o închinăm lui Dumnezeu, 
ca zi de slujire și de rugăciune publică. Deși El Se 
retrăgea de multe ori și în singurătate pentru rugă-
ciune, totuși acest lucru nu-L împiedica să meargă 
sâmbăta la sinagogă. Acest lucru este important de 
menționat, pentru că în zilele noastre sunt creștini 
care susțin că nu este neapărat nevoie să meargă 
duminica la Biserică, sau că nu este important, că 
ei se pot ruga și acasă, singuri. Desigur că nu exis-
tă creștin autentic care merge la Biserică, fără să își 
continue rugăciunea și acasă, dar nu același lucru 
se poate afirma cu certitudine despre cei ce susțin 
că se roagă acasă și de aceea nu merg la biserică. 
Dacă nu ai fost prezent la întâlnirea cu Dumnezeu, 
prin cuvântul Evangheliei, prin jertfa euharistică din 
cadrul Sfintei Liturghii, în comuniune cu ceilalți cre-
dincioși, despre care Domnul a zis: „că unde sunt 
doi sau trei, adunați în numele Meu, acolo sunt și 
Eu în mijlocul lor”(Mt. 18, 20); cum poți afirma cu 
tărie că ești un om credincios care împlinești porun-
cile lui Dumnezeu? Mai mult chiar, această femeie, 
cu toată neputința pe care o avea, fiind gârbovă, 
se deplasa foarte greu, și totuși acest impediment 
nu a constituit o scuză, pentru a nu fi prezentă la 
rugăciunea din sinagogă. Fiecare biserică este un 
spital duhovnicesc, unde medicamentele sunt Sfin-
tele Taine, iar slujbele dumnezeiești, tratamentele 
de însănătoșire!

Pr. Prof. Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a XXVII-a după Rusalii, 

Tămăduirea femeii gârbove, 
Sf. Ev. Luca 13, 10-17, 4 decembrie)

Sursă foto: Sf. Evanghelie

(urmare din pagina 1)
Firea gârbovă
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2) Profețiile mesianice au fost un alt mijloc de pre-
gătire pentru Venirea Mântuitorului. La câteva veacuri 
după Moise apare o altă figură luminoasă, David, rege-
le proroc, alegerea lui făcându-se prin ungere. David, 
unsul Domnului, devine prin excelență tip al lui Hristos. 
Însuși David profețește despre Hristos, urmașul Său. 

Dar, cele mai bogate profeții sunt în cartea profetului 
Isaia, „evanghelistul Vechiului Testament”. Născut din 
Fecioară, Domn al păcii, Domn peste „dreptate și pace”, 
„Robul Domnului” sunt doar unele din multele profeții 
ale prorocului Isaia, referitoare la Hristos. Alți profeți 
ca Ieremia, Daniel, Miheia se vor alătura și ei acestei 
așteptări pline de speranță a zorilor celor noi, când va 
răsări lumii Mesia-Hristos , Soarele Dreptății.

3) Prefigurări sau tipuri mesianice descoperim în Ve-
chiul Testament cum ar fi: Abel cel nevinovat, ucis de 
fratele său, Isaac, fiul iubit dus spre jertfire, Iosif cel vân-
dut de frații săi, Melchisedeh, preotul-rege și alții. Putem 
concluziona că prin legămintele Sale, prin profețiile și 
tipurile mesianice, Vechiul Testament i-a fost omenirii 
„pedagog către Hristos” (Gal 3, 24)

De aceea, putem spune că Vechiul Testament a de-
venit Scriptura Creștină, însă cu un rol și un înțeles dife-
rit de acela pe care le-a avut în iudaism. Hristos Însuși, 
primul interpret din perspectiva nouă a Scripturii vechi, îi 
pun în lumină semnificațiile adânci, legate de persoana 
și de lucrarea Sa. 

Sfântul Maxim Mărturisitorul spune: „Taina Întrupării 
Cuvântului cuprinde în sine înțelesul tuturor ghiciturilor 
și tipurilor Scripturii și știința tuturor făpturilor văzute și 
cugetate”. 

Astfel, cunoscând că Noul Testament își are rădăci-
nile în Vechiul Testament și Vechiul Testament își află 
plinirea și adevăratul înțeles în cel Nou, putem înțelege 
mai ușor cuvântul Fericitului Augustin: „Noul Testament 
în cel Vechi se ascunde, Vechiul se desăvârșește în cel 
Nou”. Amin.

Pr. Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica a XXVIII-a după Rusalii, 

a Sf. Strămoși, Sf. Ev. Luca 14, 16-24, 
Pilda celor poftiți la cină, 11 decembrie)

Sursă foto: Sf. Evanghelie

Sfântul Mucenic Hermes
(31 decembrie)

Dumitra Groza
(31 decembrie 2022)

Sursă foto: doxologia.ro

Pe calea vieții vremelnice,
În vremuri grele de încercări,
Cei ce au adus roade vrednice
Au primit alese binecuvântări.

Arătându-și credința adevărată
Și pe noi, creștinii, ne-au încurajat,
Că având ei dragoste curată,
Pe toți oamenii i-au luminat.

Sfinții Mucenici nebiruiți
Ai Domnului Iisus Hristos,
Au stat în credință neclintiți,
Urcând pe drum anevoios.

Multe chinuri au răbdat
Cu nădejdea în Dumnezeu,
Domnul i-a binecuvântat
Și au biruit ei pe cel rău. 

Mucenicii din zilele noastre,
La fel ca și cei din vechime, 
Au insistat, cu prețul vieții,
Credința dreaptă spre-a susține.

Pentru ei nu a contat
Viața asta trecătoare
Și atât de mult au luptat
Pentru viața nepieritoare.

Sângele lor e sămânța
Semănată în pământ,
Care a susținut credința
Dată nouă de Domnul Sfânt,

E temelia cea neclintită
A neamului strămoșesc,
Vița noastră cea zidită
Pe pământul românesc,

Ce s-a născut împreună:
Român și creștin deodată,
O fabuloasă cunună,
Și o credință adevărată.

Pe pământul țării noastre,
Foarte mulți au strălucit
Asemenea păsării măiestre,
Ce prin credință l-au sfințit.

Un șir nesfârșit de mucenici
Încă din primele veacuri creștine,
Din populația daco-romană
S-au împărtășit cum se cuvine,

De învățătura Domnului Hristos
Și cu nespusă bucurie 
Au primit Sfântul Botez
Pentru Cereasca Împărăție.
 
Cu prețul sângelui lor
Au creștinat pe-acest pământ
Atâtea suflete, de zor,
Redându-le Domnului Sfânt,

Care S-a pogorât la noi
Spre a noastră mântuire,
Să ne arate calea dreaptă 
Și a lui Dumnezeu mărire. 

Mulți mucenici s-au învrednicit
De o înaltă slujire bisericească: 
Preoți, sau diaconi, sau episcopi,
Primind moarte mucenicească.

Alții au ajutat pe frații lor
La o slujire folositoare mântuirii
Prin citirea din cărțile sfinte
A celor necesare, în momentele slujirii.

Dăruiți cu o putere deosebită
Unii dintre ei înlăturau,
Prin rugăciune, duhurile necurate 
De la cei ce se botezau.

Purtau numele de exorciști,
Că citeau rugăciunile de dezlegare,
Pentru cei ce doreau să primească 
A preoților binecuvântare,

Prin Sfântul Botez ortodox,
În numele Preasfintei Treimi
Prin care Și-au spălat păcatul 
Și au devenit creștini,

Că în primele veacuri creștine,
Practica exorcizării catehumenilor,
Ce se făcea mai înainte,
Era încredințată diaconilor.

Ca pe un mărgăritar de preț,
Biserica drept-măritoare
Îl cinstește și îl prăznuiește 
Arătând a Sfântului valoare,

Poezie creștină
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Pe Sfântul Mucenic Hermes
Ce se tâlcuiește „piatră de hotar”,
De Domnul a fost înzestrat 
Cu multă credință și cu har.

El a slujit cu smerenie 
Și adâncă evlavie lui Hristos,
În Biserica din cetatea Bononia
Unde trăiau mulți închinători, cu folos,

Azi, orașul Vidin, din Bulgaria
Și în al doilea secol el a viețuit,
Citind rugăciunile de dezlegare
A celui pentru Botez pregătit.

Apoi preotul sau episcopul
Actul Botezului săvârșea
Ajutat de exorcist, prin ale căror
Rugăciuni, pe duhurile rele izgonea.

Pentru petrecerea bineplăcută
În fața lui Dumnezeu,
Sfântul Hermes s-a învrednicit
De putere asupra celui rău.

Pe păgânii veniți la dreapta 
Credință, Hermes i-a învățat
Să lepede slujirea idolească,
Iar mai apoi, aceștia s-au botezat.

Pe foarte mulți a adunat
În turma Domnului Hristos,
Prin rugăciuni premergătoare,
Fiind slujitor al Bisericii, de folos.

Acest daco-roman slăvit
Era al Evangheliei vestitor,
Cu o râvnă neobosită 
Și în via Domnului lucrător.

Grijă a purtat cu dăruire 
Și cu apa cuvintelor a udat
Sufletele cele sterpe
Care, convinse, s-au botezat.

Prin minunile pe care le-a făcut,
Multe suflete au devenit roditoare
Pe calea propovăduirii 
Și au ajuns biruitoare.

Cuviosul Hermes era
Un lucrător sârguincios,
Un vestitor înflăcărat
Al Domnului Iisus Hristos.

Întru feciorie viețuitor,
O icoană vie a răbdării s-a arătat,
Întru curăție ales trăitor
Și un mucenic greu încercat.

Cumplită prigonire a pornit
Împotriva creștinilor adevărați, 
Maximian împăratul, dar nu a reușit,
Creștinii fiind binecuvântați. 

Când s-a pornit aspra mânie
A conducătorilor păgâni,
Împotriva Bisericii, ca să nimicească
Pe sfinții slujitori creștini,
 
Sfântul Mucenic Hermes,
Ca și alți creștini, nu s-a lăsat înșelat,
De mincinoasele făgăduințe
Ale păgânilor, pe care nu i-a ascultat.

Și fără să se lepede
De credința cea adevărată,
Sau să se ascundă de cineva
A arătat la lumea toată,

Folosul slujirii sale în Biserică
Și cu sfântă bucurie duhovnicească,
A primit cu mult curaj 
Moartea cea mucenicească. 

Bătăi, biciuiri, arderi, schingiuiri
Cu bărbăție a răbdat
Și nici un fel de amenințări,
Pe Hermes nu l-au înfricoșat.

Fiind dus la judecată,
Înșelăciunea idolească a vădit
Și fără teamă de pedeapsă,
Pe Domnul Hristos L-a mărturisit.

A pătimit mult cu trupul,
Dar, cu ochii minții a văzut,
Bunătățile făgăduite de Dumnezeu
Celor ce, fără șovăire, au crezut.

Pe Sfinții Agheu și Caius
În credință i-a întărit,
Când erau toți împreună închiși
Și toți trei, păgânismul au biruit.

Fără milă capul au tăiat
Păgânii cei necredincioși,
Nu doar Sfântului Hermes,
Ci mai multor credincioși,

De pe malurile dunărene
De-a lungul întinselor teritorii,
Mărturisitori ai credinței apostolice
Și care s-au umplut de glorii.

Peste veacuri, Hermes a rămas,
Pentru creștini pildă vie
De credință neclintită
Și viață în veșnicie,

Că el din moarte s-a mutat,
La viața cea nepieritoare
Ca și cei ce au ales în lume,
Doar lucrurile folositoare.

Sângele său nevinovat 
Și de mult preț, calea i-a deschis 
Și a însemnat drumul spre ceruri,
În Raiul frumos de nedescris.

Și acum cu Sfinții își petrece,
După promisiunea lui Dumnezeu,
Care a spus că cei ce Îl urmează
Pe Dânsul, vor fi izbăviți de cel rău.

Pe pământ, Hermes-exorcistul,
Vrednic de cinstire s-a dovedit,
Oriunde trăiau suflete creștine,
Pe care, spre mântuire le-a pregătit.

Având har și putere de Sus
Pe mulți creștini a tămăduit
Alungând duhurile necurate
Prin rugăciunile pe care le-a rostit.

De veacuri, se cinstește, la noi,
Propovăduitorul bine-credincios,
Acest Sfânt Mucenic Hermes,
Al Domnului Iisus Hristos.

Ocrotitor de farmece
Și de magie păzitor,
A rămas pentru poporul român
La Dumnezeu mijlocitor.

Pe 31 decembrie, neamul românesc
Și Biserica ortodoxă, săvârșește 
Pomenirea Sfântului Mucenic Hermes,
Pe care cu evlavie îl cinstește. 

Cât vom trăi pe-acest pământ
Noi îl rugăm să ne păzească,
De tot ceea ce nu este sfânt,
Și, de cel rău să ne ferească!
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Evanghelia după Matei (I,1-25) în care este prezen-
tată Genealogia Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ni se 
pare stranie prin prezentarea unui șir de nume, 42 de 
nume însemnând tot atâtea generații de strămoși pă-
mântești ai lui Iisus Hristos.

Însă Sfânta Biserică a rânduit citirea acestui text 
evanghelic înaintea praznicului Nașterii Domnului spre 
a fi subliniată umanitatea Mântuitorului Iisus Hristos, din 
două motive: primul ne arată că Iisus Hristos a fost nu 
numai Dumnezeu, ci și om. Sfântul Apostol Pavel spu-
ne: ”într-adevăr, nu a luat firea îngerilor, ci sămânța lui 
Avraam” (Evrei II,16). Nu a voit Dumnezeu să mântuias-
că lumea printr-un înger, nici 
prin Fiul doar ca Dumnezeu, 
ci a dorit ca Acesta să ia 
asupra Sa firea omenească, 
adică să se întrupeze. În al 
doilea rând, Evanghelia vrea 
să ne mai spună și că Iisus 
Hristos S-a născut dintr-un 
neam anume, din neamul lui 
David, prin Fecioara Maria, 
și de Sus, de la Duhul Sfânt.

De ce era important ca 
Evanghelistul Matei să de-
monstreze acest lucru? Era 
important, pentru că tot Ve-
chiul Testament fusese o 
carte a așteptării. Așteptarea 
celui Nou. Cei din Vechiul 
Testament au trăit astfel, per-
manent, întru așteptarea lui 
Mesia. Pe Mesia L-au căutat 
în viziunile lor prorocii și au 
alimentat speranța poporului 
în venirea Lui (PS Emilian 
Crișanul).

Indienii așteptau întrupa-
rea unui zeu care să zdro-
bească șarpele răului; chinezii așteptau omul care avea 
să le aducă binele dorit. Aproape la fel credeau și aș-
teptau egiptenii, perșii, celții și mexicanii. Grecii credeau 
despre Prometeu că nu va putea scăpa de chinuri până 
ce un zeu nu Ie va lua asupra lui. Tot ei zidesc un altar 
„Dumnezeului necunoscut”. Filosofii greci (Platon și Aris-
totel) vorbeau și credeau în Logosul universal. Scriitori 
și poeți păgâni, prezicătoarele sau sibilele și magii de la 
Răsărit arătau că pe vremea lor venirea unui mântuitor 
(care avea să vină din Orient) era dorită și mult prea do-
rită.

Când a sosit plinirea vremii (Galateni IV, 4), atunci 
Domnul S-a întrupat așa precum a fost prorocit. Sfântul 
Evanghelist Matei are o grijă deosebită ca în tot cuprinsul 
Evangheliei sale să adauge, după cele ce spune despre 
Mântuitorul: iar acestea toate s-au făcut ca să se împli-
nească ceea ce s-a zis de la Domnul prin Prorocul, spu-
nând și numele Prorocului, însuși Mântuitorul își începe 
predica în sinagoga din Nazaret prin citirea unui text din 
cartea Prorocului Isaia (LXI, 1-2): „Duhul Domnului este 

peste Mine, că Domnul M-a uns să binevestesc săracilor, 
M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să propo-
văduiesc robilor slobozire și celor prinși în război liberta-
te; să dau de știre un an de milostivire al Domnului”. 

După citire a închis cartea Prorocului, a dat-o slujito-
rului - ne spune Sfântul Evanghelist Luca -, și ochii tutu-
ror din sinagogă erau ațintiți spre El (cf. Luca IV,16-20). 
„Și El a început a zice către ei: Astăzi s-a împlinit Scrip-
tura aceasta în urechile voastre” (Luca. IV, 21). Deci El, 
Care le vorbea, era Acela despre Care au scris Prorocii 
(Părintele Sofian Boghiu).

Evanghelia prin cele trei grupări de neamuri sau ge-
nerații, adică de trei ori câte 
paisprezece, subliniază lu-
crarea tainică a Sfintei Tre-
imi din generație în generație 
pentru mântuirea neamului 
omenesc. Cifra paisprezece 
înseamnă de două ori cifra 
șapte, iar șapte este un nu-
măr sfânt, cifra perfecțiunii 
pe pământ, arătând că pre-
gătirea pentru venirea lui 
Mesia trebuia să fie deplină: 
prin credință vie în Dumne-
zeu (așa cum se spune și în 
apostolul citit în această zi, 
Evrei XI) și ascultare smerită 
de Dumnezeu. Prin credință, 
prorocii au văzut mai dinain-
te și au binevestit taina În-
trupării Fiului lui Dumnezeu. 
Pericopa apostolică începe 
cu evocarea persoanei lui 
Avraam care prin credință a 
părăsit țara sa, locul natal, 
Urul Caldeii și a mers spre 
o țară făgăduită de Dumne-
zeu, necunoscută lui. Prin 

credință a ieșit din țara sa proprie și s-a îndreptat spre 
un loc necunoscut lui, spre Canaan. Credința este, deci, 
o vedere dincolo de vederea fizică, este o vedere a unei 
realități nevăzute, dar promise, făgăduite. Prin credință, 
prorocii au văzut mai dinainte și au binevestit taina Întru-
pării Fiului lui Dumnezeu. Prin credință, ei au prevăzut 
și prezis coborârea din slava cerească a Fiului lui Dum-
nezeu, Întruparea Lui smerită din Fecioară, răstignirea, 
moartea, învierea și înălțarea Lui la ceruri. Aici poate fi ci-
tat prorocul Isaia, care a prevestit cu aproape opt sute de 
ani înainte că: ”Fecioara va lua în pântece și va naște un 
Fiu și vor chema numele Lui Emanuel, care se tâlcuiește 
cu noi este Dumnezeu” (Isaia VII, 14). Această putere a 
credinței profeților ca înainte vedere a celor ce urmau să 
se împlinească este pregătirea cea mai profundă și plină 
de speranță a generațiilor succesive pentru venirea Mân-
tuitorului Iisus Hristos în lume.

Genealogia pe care ne-o prezintă Evanghelia de astăzi 
ne arată perioada etapizată de pregătire și de așteptare a 
omenirii întru credință și speranță pentru venirea lui Me-

Genealogia Mântuitorului
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Nașterea Domnului
„Fraților, când a venit plinirea vremii, 

Dumnezeu a trimis pe Fiul Său!” (Gal. 4, 4)

Astăzi este o zi de mare sărbătoare. Prăznuim Naște-
rea Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Am ales să începem 
reflecția noastră cu cuvintele Sfântului Apostol Pavel. 
Probabil că mulți dintre noi ne întrebăm ce anume ar pu-
tea să însemne cuvintele „când a venit plinirea vremii”?

Aceste cuvinte se referă la faptul că Mântuitorul nos-
tru Hristos S-a născut în momentul în care a decis Dum-
nezeu. Dar oare de ce Dumnezeu a ales să Îl trimită în 
lume pe Fiul Său, acum 2000 de ani? Oare nu ar fi fost 
mai bine să Îl fi trimis în lume mai devreme? 

sia-Hristos. Cât privește pregătirea omenirii, mai întâi a 
poporului ales și, într-o formă mai restrânsă, a altor popoa-
re, pentru venirea lui Hristos în lume ca Fiu al lui Dumne-
zeu întrupat sau înomenit, vedem că Sfântul Evanghelist 
Matei folosește o împărțire în trei etape sau perioade de 
pregătire, de la Adam până la David, de la David până 
la strămutarea în Babilon și de la strămutarea în Babilon 
până la Hristos. În primul rând, Evanghelia ne prezintă 
pregătirea poporului ales (Israel) pentru ca Fiul ceresc al 
lui Dumnezeu Cel veșnic să fie primit în lume ca urmare a 
pregătirii făcute de prorocii și drepții Vechiului Testament 
care așteptau în mod activ-duhovnicesc pe Mesia, adică 
pe Hristos Mântuitorul. În al doilea rând, învățăm din Evan-
ghelie că nu numai pentru poporul evreu vine Mesia-Hris-
tos în lume, ci pentru toate popoarele care vor crede în El. 
În al treilea rând, în partea a doua a pericopei evanghelice, 

se observă că nașterea după trup a Domnului nu este una 
obișnuită, adică nu este o naștere rezultată din inițiativă 
bărbătească, nici din poftă trupească, ci este una care se 
realizează direct din inițiativa lui Dumnezeu. Cu alte cu-
vinte, Pruncul Iisus născut din Fecioara Maria S-a zămislit 
de la Duhul Sfânt, fără ca ea să fi avut vreo legătură tru-
pească intimă cu dreptul Iosif (cf. Matei I, 18). Prin această 
dublă lucrare: cerească și pământească, Dumnezeu a voit 
ca în însăși nașterea după trup a Domnului și Mântuitoru-
lui nostru Iisus Hristos să înceapă nașterea după Duhul a 
oamenilor sau înfierea lor prin harul Duhului Sfânt (cf. Ioan 
I, 12-13 și III, 5) (cf. Daniel Patriarhul).

Pr. Prof. Anghel-Nicolae Păunescu
(predică la Duminica dinaintea Nașterii Domnului, 

Sf. Ev. Matei 1, 1-25, 18 decembrie)
Sursă foto: doxologia.ro

Stropi din peniţă

Gazdă luminoasă, lui Dumnezeu plăcută
Ce poate fi mai duios decât îngăduința lui Dumne-

zeu de a Se face om, pentru ca omul să se îndumne-
zeiască? Smerenia pe care ne-o arată prin chenoza 
întrupării, ne încredințează, înainte 
de toate, de reala și totala însușire 
a firii omenești de către Fiul lui Dum-
nezeu. 

El, Împăratul Cerului și al pămân-
tului, vine printre oameni, nu într-un 
palat imperial și nu în capitala celui 
mai mare și mai puternic popor din 
acel timp: Imperiul Roman. Își face 
apariția într-o provincie desconside-
rată de Roma, în Palestina, și aici 
vine în sărăcăcioasa și nemănoasa 
Iudee, dar nu la Ierusalim – cetatea 
regelui, ci la marginea unui sătuc, 
la Betleem. Aici, la periferia Betlee-
mului, alege o peșteră, transformată în iesle pentru oi, 
pentru ca acestea împreună cu mieii, să fie cei care 
aveau să încălzească cu suflul lor pe Fiul Fecioarei. 

Fiul lui Dumnezeu, Care are totul, vine printre oa-
meni fără a avea ceva. 

Totuși, creația Îl preaslăvește pe Creator: pământul 
oferă peștera, animalele oferă găzduire, cerul trimite 
steaua, lumea păgână trimite magii care I se închină, 

raiul trimite îngerii care vestesc păs-
torilor, iar aceștia cântă de bucurie 
primele colinde, imitând pe îngeri: 
Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu 
și pe pământ pace, între oameni bu-
năvoire!

Hristos se naște, slăviți-L! Hristos 
din ceruri, întâmpinați-L!, Hristos pe 
pământ, înălțați-vă! Cântați Domnu-
lui tot pământul! Și ca să spun două 
lucruri deodată, cerurile să se ve-
selească și pământul să se bucure! 
(Sfântul Grigore Teologul).

Să-L primim pe Cel Mare în noi, 
ca să devenim oameni cu suflete 

mari! 
Nașterea lui Hristos să ne fie de folos!

Prof. Felicia Păunescu
Sursă foto: doxologia.ro

Răspunsul pe care putem să îl oferim la aceste între-
bări e următorul. Omul n-ar fi fost pregătit să Îl fi primit 
pe Mântuitorul Hristos. Aceasta înseamnă că și el ar fi 
trebuit să-și dorească acest lucru. Dumnezeu respectă 
libertatea de exprimare a fiecăruia dintre noi. Însă, dacă 
omul n-ar fi ajuns să simtă nevoia de a se curăți de pă-
cate atunci nici măcar Întruparea Mântuitorul n-ar fi adus 
o schimbare în viața interioară a omului. Dumnezeu ar fi 
putut să Îl fi mântuit pe om și cu forța. Însă, atunci acesta 
ar fi fost un simplu animal, lipsit de voință. 

Interesant lucru este și faptul că Mântuitorul S-a năs-
cut în Betleemul Iudeii (Mt. 2, 1). Etimologic, „bet” în-
seamnă „casă” și leem înseamnă „pâine”. Acest lucru nu 
este deloc întâmplător. Să nu uităm că Mântuitorul ne 
dăruiește Trupul Său sub forma pâinii la Sfânta Taină a 
Împărtășaniei. Însă, acest oraș din Țara Sfânta era unul 
destul de neînsemnat din mai toate punctele de vedere. 
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Dacă nici măcar unul dintre noi nu a putut să își alea-
gă locul unde să se nască, în schimb, Mântuitorul avea 
această putere. Dacă ar fi dorit, putea să se nască oriun-
de pe acest pământ. Însă, prin faptul că a ales un oraș 
atât de neînsemnat, ne dă dovadă de smerenie. Până la 
urmă, oare ar fi avut vreo importanță dacă s-ar fi născut 
în alt oraș? 

Faptul că au venit „magii de la Răsărit” la Mântuitorul 
este foarte important. Astfel, Acesta nu a venit în lume 
să îi mântuiască doar pe cei care fac parte din poporul 
evreu. 

Astfel, chiar dacă Mântuitorul este numit „regele iu-
deilor” (v. 2), totuși, aceste cuvinte nu duc la concluzia 
că ceilalți oameni ar fi excluși de la mântuire. Faptul că 
Mântuitorul aparține unui anumit popor nu înseamnă 
că mântuirea e permisă doar anumitor oameni. Dum-

nezeu îi iubește în egală măsură pe toți oamenii. Înain-
tea lui Dumnezeu, nu contează naționalitatea noastră 
sau rasa fiecăruia. Faptul că Dumnezeu Și-a ales un 
popor, nu înseamnă că restul popoarelor ar fi respinse 
de la mântuire. De aceea, nu există destin. Dumnezeu 
este atât de bun și de milostiv încât S-ar bucura să 
ne vadă pe toți în Rai. Dar faptul că unii oamenii nu 
ajung în acel loc, nu înseamnă că Dumnezeu este ne-
drept. Acest lucru se întâmplă doar pentru că aceștia 
au ales în mod liber să trăiască departe de Dumnezeu. 
Dovadă este și faptul că, în timp ce acei „păgâni” de 
magi s-au bucurat când au auzit de Nașterea Domnu-
lui, Irod care trăia în Țara Sfântă „s-a tulburat” (v. 3). 
Din păcate, și în zilele noastre, lucrurile se întâmplă în 
mod asemănător. De multe ori, îi invidiem pe ceilalți. 
Ne pare rău de succesul altora. Ne este teamă că alții 

ne iau locul. Dar un asemenea comportament nu este 
de la Dumnezeu. 

Dacă Irod a apelat la „toți arhiereii și cărturarii popo-
rului” (v. 4) ca să afle locul unde urma să Se nască Mân-
tuitorul, în zilele noastre, sunt numeroși așa-ziși „specia-
liști”, care promovează răul ca fiind bine. Aici, ne referim 
la avort. Am putea să ne întrebăm ce s-ar fi întâmplat 
dacă vreun anumit sfânt ar fi fost avortat? Dar, mai grav 
decât atât, am putea să ne întrebăm dacă dintre copiii 
care au fost avortați nu ar fi fost și unii care ar fi ajuns și 
sfinți?

De aceea, nașterea oricărui copil trebuie să reprezinte 
un motiv de bucurie. Dar, oamenii zic că pentru mulți din-
tre ei, mai ales al doilea copil reprezintă o mare povară. 
Se plâng de multe ori că nu vor avea cu ce să-l crească. 
Doar că aceștia ignoră faptul că mulți dintre ei cheltuie 
sume importante de bani pe viciile lor. Vedem cum ani-
malele nasc atâția pui cât Dumnezeu le dăruiește. Numai 
omul este cel care aruncă puii anumitor animale sau le 
operează pe acestea, ca să nu mai poată să nască pui. 
Omul care este plin de rațiune și sentiment de la Dumne-
zeu dăruite își ucide proprii săi copii din pântece. 

Dacă „așa este scris” (v. 5) ca Mântuitorul să Se nască 
în Betleem, de ce oamenii nu vor să facă voia lui Dumne-
zeu? Dacă un anumit copil nu ar avea cu ce să trăiască, 
atunci Dumnezeu nu ar permite nașterea sa pe pământ. 
Paradoxal e faptul că familiile bogate fac doar un copil. 
Iar cele sărace fac mai mulți copii. Ne plângem că ne 
dorim să avem medici buni, polițiști serioși, politicieni res-
ponsabili etc., dar nu naștem copii. Doar Dumnezeu știe 
ce ar putea să ajungă un anumit copil. Noi nu putem să 
știm nici măcar ce ne rezervă ziua de mâine. În schimb, 
ne dăm cu părerea asupra viitorului unui copil. 

Dacă Betleemul nu este „cel mai mic între căpeteniile 
lui Iuda” (v. 6), de ce ajungem să îi ierarhizăm pe copii 
încă dinainte de a se naște? Mai grav este și faptul că toți 
cei care sunt de acord că avortul nu este un păcat stri-
gător la cer, s-au născut deja. Ce s-ar fi întâmplat dacă 
unul dintre noi ar fi fost avortat? Întrebarea pare să fie 
dură. De multe ori, ne plângem de viața noastră. Dar nu 
ne gândim la faptul că în aproape fiecare secundă pe 
pământ ar putea să se producă un avort, din neferici-
re. Însă, tehnologia a avansat în zilele noastre. Astăzi, 
în mod legal și liber, pot să fie cumpărate din farmacie 
anumite pastile, care fac ca femeia să nu rămână însăr-
cinată. Dar, și într-un asemenea caz vorbim tot despre 
un avort. Cum Irod era guvernatorul acelei regiuni și îl 
ura pe Hristos, tot așa și acei oameni care conduc o țară 
permit avortul, un lucru deloc bun în realitate.

Faptul că Irod i-a chemat pe magi „în ascuns” (v. 7), 
nu înseamnă că Dumnezeu nu știa ce avea de gând să 
facă acesta. Nici noi să nu fim atât de creduli, încât să 
credem că Dumnezeu nu vede ce facem. De aceea, Cră-
ciunul nu înseamnă doar cadouri și mâncare. 

Dacă ignorăm latura religioasă, înseamnă că nu săr-
bătorim cu adevărat Nașterea Domnului. Lucru bun este 
să participăm la Sf. Liturghie. Dar să nu ne rezumăm 
doar la aceasta. De aceea, să căutăm și bunătatea față 
de ceilalți. Aceasta se arată prin fapte. Să ne ajute Dum-
nezeu să prăznuim așa cum se cuvine această Sărbă-
toare. Amin.

Prof. Ionuț-Cătălin I. Popescu
(reflecție la 25 decembrie, Sf. Ev. Matei 2, 1-12)

Sursă foto: Sf. Evanghelie
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Traduceri Sunt dragonii reali? (I)
Sunt dragonii reali? Au fost dragonii reali? Pentru 

a răspunde la aceste întrebări, este important să re-
cunoaștem faptul că dragonii erau considerați creaturi 
reale până relativ recent. De exemplu, există relatări is-
torice, artă, petroglife și literatură din culturi din întreaga 
lume – și chiar unele autorități antice – care descriu sau 
înfățișează dragoni. 

Relatările despre dragoni sunt greu de respins având 
în vedere greutatea dovezilor istorice și științifice. Și 
chiar mai important, ce spune Biblia? Istoria păsării dodo 
ne oferă o paralelă istorică foarte interesantă, în anumite 
privințe, cu istoria dragonilor. Dodo era o pasăre ciudată, 
iar înțelegerea noastră despre restrângerea și dispariția 
sa până în 1662 este la fel de 
ciudată. Dodo a fost o pasă-
re ce nu zbura, care trăia pe 
insula Mauritius din Oceanul 
Indian. Era ușor de prins și 
oferea carne marinarilor. Au 
existat numeroase relatări 
scrise, schițe și descrieri ale 
păsării, din anii 1500 până în 
anii 1600.

Însă când dodo a dispă-
rut, nimeni nu a părut să ob-
serve asta. Și câțiva ani mai 
târziu, oamenii de știință au 
început să promoveze ideea 
că dodo nu era decât un mit 
care nu poate fi susținut de știință. Ei aveau următoarele 
argumente:

1. Era o creatură foarte ciudată.
2. Nimeni nu a putut-o găsi.
3. Ea părea să existe doar în vechile descrieri, rela-

tări și desene.
Dacă n-ar fi fost exemplarele care au apărut din 

adâncurile colecțiilor muzeale și în cele din urmă au fost 
aduse la lumină, ele ar fi putut fi etichetate pur și simplu 
drept „mit”, pentru totdeauna! Dar în secolul al XIX-lea, 
în sfârșit, a existat o justificare că dodo era real și că pur 
și simplu dispăruse. De atunci, fosilele și alte porțiuni de 
specimene au fost identificate ca dodo.

Iată și paralela cu dragonii:
1. Dragonii sunt creaturi foarte ciudate.
2. Nimeni nu îi poate găsi.
3. Ei par să existe doar în vechile descrieri, relatări 

și desene.
Dacă nu ne cunoaștem istoria, suntem sortiți să o re-

petăm? Din păcate, în ultima vreme, oamenii de știință 
laici au legat și dragonii de mituri. Dar, spre deosebire de 
dodo, care este doar un anumit tip de pasăre, dragonii 
sunt un grup mare de creaturi reptiliene. Mai mult, avem 
descrieri, desene și relatări despre dragoni - nu doar pu-
ține, așa cum avem despre dodo, ci în număr mare în 
toată lumea! Și multe dintre aceste descrieri și relatări 
sunt foarte asemănătoare cu acele creaturi cunoscu-
te sub un alt nume: dinozauri. Vom lua în considerare 
această legătură mai jos.

Dragonii în Biblie. Pentru a rezolva această proble-
mă a realității dragonilor, să ne întoarcem la Cuvântul 
Dumnezeului Atotputernic, Care cunoaște toate lucrurile. 
În fiecare caz din trimiterile biblice de mai jos, versetele 
folosesc cuvântul ebraic tannin sau forma sa plurală tan-
ninim, care a fost de obicei tradus ca „balaur(i)”. În une-

le cazuri, este posibil să vedem traducerea „șarpe” sau 
„monstru”. Există și cuvântul tannim (plural de la tan, „șa-
cal”), care sună destul de asemănător cu tannin în ebra-
ică. Mulți traducători anteriori au văzut aceste creaturi și 
ca niște dragoni. Dar mulți savanți de astăzi sugerează că 
acestea sunt altceva decât balaurii și că tannim ar trebui 
tradus ca „șacali”:

- Deuteronom 32, 33 (Biblia 1914): „Mânie de balaur 
este vinul lor și mânie de aspidă nevindecată”;

- Neemia 2, 13: „Și am ieșit atunci noaptea pe Poar-
ta Văii și m-am îndreptat spre izvorul Dragonului și spre 
Poarta Gunoiului și am cercetat zidurile Ierusalimului 
cele stricate și porțile lui cele arse”;

- Iov 7, 12: „Sunt eu, oare, 
oceanul sau balaurul din 
ocean, ca să pui să mă pă-
zească?”;

- Psalm 73, 14: „Tu ai des-
părțit, cu puterea Ta, marea; 
Tu ai zdrobit capetele balau-
rilor din apă”;

- Psalm 90, 13: „Peste 
aspidă și vasilisc vei păși și 
vei călca peste leu și peste 
balaur”;

- Psalm 148, 7: „Lăudați 
pe Domnul toți cei de pe pă-
mânt, balaurii și toate adân-
curile”;

- Isaia 27, 1: „În ziua aceea Domnul se va năpusti cu 
sabia Sa grea, mare și puternică, asupra leviatanului, a 
șarpelui care fuge, asupra leviatanului, a șarpelui încolă-
cit, și va omorî balaurul cel din Nil”;

- Isaia 51, 9: „Ridică-te, scoală-te, îmbracă-te cu tă-
rie, braț al Domnului! Înalță-te ca odinioară, ca în veacu-
rile trecute! N-ai zdrobit Tu pe Rahab și n-ai spintecat Tu 
balaurul?”;

- Ieremia 51, 34: „Mâncatu-m-a și m-a ros Nabuco-
donosor, regele Babilonului; făcutu-m-a vas gol; înghiți-
tu-m-a ca un dragon; umplutu-și-a pântecele cu bunătă-
țile mele și m-a aruncat”;

- Plângeri 4, 3 (Biblia 1914): „.Chiar și balaurii își dau 
sânul, ca puii lor să sugă, dar fiica poporului meu ajuns-a 
nevindecată, ca pasărea în pustie”1; 

- Iezechiel 29, 3 (Biblia 1914): „Acestea zice Domnul: 
Iată Eu asupra ta Faraoane, împăratul Egiptului, balau-
rule cel mare, care șezi în mijlocul râurilor Egiptului, cel 
ce zici: ale mele suni râurile, și eu le-am făcui pre ele”;

- Iezechiel 32, 2 (Biblia 1914): „Fiul omului, fă plânge-
re asupra lui Faraon, împăratul Egiptului și vei zice către 
el: Leului neamurilor te-ai asemănat tu și balaurului celui 
din mare, și împungeai cu cornul în râurile tale și tulburai 
apa cu picioarele tale și călcai râurile tale”;

1Unii au crezut că acest cuvânt pentru dragoni este o greșeală de 
copist, deoarece tanin ar trebui să fie tanim și poate reprezenta un alt 
tip de animal (de exemplu, șacal). Dar nu există niciun suport textual 
pentru acest lucru. Argumentul este că reptilele de astăzi nu își alăp-
tează puii. Cu toate acestea, știm atât de puține despre dragonii dis-
păruți, încât nu putem spune cu siguranță dacă au alăptat sau nu. Se 
credea că mamifere dau naștere doar la pui vii, până când am găsit or-
nitorincii și furnicarii spinoși, care depun ouă, așa că trebuie să evităm 
să facem „afirmații generale” despre tipurile de creaturi bazate doar pe 
ceea ce știm astăzi. Pur și simplu nu știm toate lucrurile despre crea-
turile dispărute și dacă Plângerile 4,3 se referă la dragoni (sau dragoni 
de un anumit tip), atunci am ști că unii au alăptat (n. a).
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Scrisorile ce urmează au fost scrise de un Pă-
rinte duhovnicesc rus, Selafiil, ce trăia într-o chilie 
însingurată din Siberia, împreună cu doi părinți 
români. Destinatarul acestor scrisori este un tâ-
năr român, care a dorit să rămână anonim (numit 
Piotr). Corespondența s-a purtat prin e-mail.

„17 August 2005:
Domnul Dumnezeu să te binecuvânteze, 

frate Piotr!
Iată, eu, bătrânul și neputinciosul Selafiil, 

doresc a-ți spune câteva cuvinte, traduse, la 
rugămintea mea în românește de iubitul meu 
fiu duhovnicesc, V. ( nota trad.: așa le spune 

Scrisori din Siberia

- Facerea 1, 21 (Biblia 1914): „Și a făcut Dumnezeu 
chiții cei mari2 și tot sufletul vietăților, ce se târăsc, care 
le-au scos apele după felul lor; și toată pasărea zbură-
toare după fel; și a văzut Dumnezeu că sunt bune”.

- Ieșirea 7, 8-9: „Și a grăit Domnul către Moise și că-
tre Aaron, zicând: Și de va grăi către voi Faraon zicând: 
Dați-ne nouă semn sau minune, tu vei zice lui Aaron fra-
telui tău: Ia toiagul și-l aruncă pe pământ înaintea lui Fa-
raon și înaintea slugilor lui, și se va face balaur”3. 

Iată și câteva referințe la „șerpi care scuipă foc”, șerpi 
zburători care scuipă foc”, „leviathan” și „behemoth”:

- Numeri 21,6 (Biblia 1914): „Și a trimis Domnul în 
popor șerpi omorâtori4, și mușcau pe popor, și a murit 
popor mult din fiii lui Israel”.

- Deuteronom 8, 15 (Biblia 1914): „Cel ce te-a povă-
țuit pe tine prin pustia cea mare și înfricoșată: unde sunt 
șerpi care mușcă5 și scorpii și uscăciune, unde nu era 
apă, Cel ce ți-a scos ție izvor de apă din piatră foarte 
vârtoasă”.

- Isaia 14, 29: „Nu te veseli, toată țara Filistenilor, fi-
indcă a fost zdrobit toiagul care te lovea. Căci din rădă-
cina șarpelui va ieși o viperă și din urmașii lui un șarpe 
zburător; 

- Iov 41, 1: „Poți tu să prinzi leviatanul cu undița, ori 
să-i legi limba cu o sfoară?”;

- Psalm 73, 14: „Tu ai sfărâmat capul balaurului;  da-
tu-l-ai pe el mâncare popoarelor pustiului”;

-Psalm 103, 27: „Acolo corăbiile umblă; balaurul 
acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace în ea”; 

- Isaia 27, 1: „În ziua aceea Domnul se va năpusti cu 
sabia Sa grea, mare și puternică, asupra leviatanului, a 
șarpelui care fuge, asupra leviatanului, a șarpelui încolă-
cit, și va omorî balaurul cel din Nil”;

- Iov 40, 15 sqq: „Ci iată, este fiară  la tine, care mă-
nâncă iarbă ca boii”.

Pe bună dreptate, am putea pune aceste creaturi 
printre dragoni. Chiar și leviatanul este numit „balaur” în 
Isaia 27,1 .

Unii au susținut că șerpii zburători de foc (și șerpii de 
foc) sunt mituri, dar Dumnezeu îi dezvăluie în mod clar 
ca fiind creaturi reale, la fel ca alte creaturi reale în con-
textul imediat, cum ar fi scorpionii, leii, viperele, măgarii, 
cămilele și așa mai departe. Alții au susținut că șerpii 
zburători de foc erau reali, dar erau doar șerpi veninoși 

2Deși cuvântul aici nu este tradus ca „dragon”, este în continuare 
același cuvânt folosit pentru dragon în altă parte [în textul ebraic-n.tr.] 
și ar fi putut și probabil ar fi trebuit să fie folosit și aici (n. a).

3Cuvântul ebraic tradus „șarpe, șerpi” este tannin (plural tanninim), 
care este tradus de obicei „balaur”. Majoritatea edițiilor Bibliei traduc 
acest termen ca „șarpe”, deoarece toiagul are o formă similară cu un 
șarpe (șerpii fiind o formă specifică de dragon). Alte traduceri antice 
redau acest termen drept „dragon”, inclusiv Vulgata latină (numai în v. 
12) și Septuaginta greacă (n. a).

4Deși versiunea greacă traduce „șerpi care provoacă moartea” 
(τους όφεις τους θανατούντας), cea ebraică și latină (Vulgata) traduc 
„șerpi de foc” (ignitos serpentes) – n. tr.

5Aici doar textul ebraic și versiunea engleză (KJV) traduc cu „șerpi 
de foc”(n. tr.).

6În textul englezesc, „șarpe zburător de foc” (fiery flying serpent) 
– n. tr.

7În textul ebraic și cel englezesc, „leviathan” (n. tr.).
8În textul ebraic și englez, „leviathan” (n.tr).
9În textul ebraic, latin și englezesc behemoth, redat în traducerile 

actuale imprecis prin hipopotam (n.tr.).

care pot sări în aer. Dar asta ar face ca o parte din Scrip-
tură să fie redundantă, deoarece vipera, care face exact 
acest lucru, este menționată imediat înaintea lor în Isaia 
30, 6 . Chiar și astăzi, există o insectă din America de 
Sud numită gândacul bombardier, ce elimină două sub-
stanțe chimice, care în esență aprind și supraîncălzesc 
victima. Leviathanul a fost, de asemenea, o creatură 
care scuipă foc (Iov 41,1–21).

Unii au sugerat că behemoth este un elefant sau un 
hipopotam, dar nici elefantul, nici hipopotam nu mănâncă 
iarbă ca un bou și nici nu au o coadă care se mișcă ca un 
cedru. Un elefant are o coadă care se mișcă ca o salcie 
plângătoare, iar un hipopotam cu greu are coadă! Alții au 
susținut că behemothul și leviathanul sunt mituri, dar de 
ce vorbește Dumnezeu despre creaturi reale (leu, corb, 
măgar, bou sălbatic, struți, cal, lăcustă, șoim și vultur) în 
același context ca behemoth și leviathan (Iov 38–41 )?

Așadar, o parte din ceea ce putem învăța din Biblie 
este că (1) dragonii erau creaturi reale și (2) termenul 
„balaur” ar putea include creaturi terestre, zburătoare 
sau marine.

(Va urma)
Bodie Hodge, answersingenesis.org
Traducere de prof. Mihai-Ionuț Coană

Sursă foto: britannica.com

Părintele la toți ucenicii lui).
Fiul meu drag, de când ai început să le scrii 

acestor Părinți români, precum și părintelui A., 
la fiece scrisoare pe care mă anunțau ei ca au 
primit-o de la voi, mă bucuram și eu că de la 
așa o depărtare se scurg vorbe blagoslovite, 
încurajări și împreună nădăjduiri…

Până acum, așa cum mă vezi, bătrân, nu am 
alungat de la mine lenevia ca să întocmesc și 
eu o scrisoare către sufletul tău, floare de pri-
măvară, sădită în chip duhovnicesc în grădinița 
iubirii de frați. (…)

Fiul meu drag, eu împreună cu Părinții de 
aici, nu vom înceta a te pomeni, ca Maica Dom-
nului să te păzească, să te hrănească duhov-
nicește cu bucuria harului și să te facă fiu al 
ei. Multe am văzut în viața mea, dar nimic bun 
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nu s-a lipit de mine. L-am cunoscut în tinerețe-
le mele pe Cuviosul Serafim de Virița, un mare 
Bătrân înzestrat cu multe daruri. Mult m-am fo-
losit de el. Și de alții și alții, care au strălucit în 
vremuri grele pe cerul cel duhovnicesc al mai-
cii noastre Rusia, și nu au lăsat credința să se 
stingă din sufletul norodului. Acum am ajuns și 
eu bătrân și bolnav, și sufăr de vreun an de zile 
de o boală nevindecabilă la intestinul gros, ce 
apare la mulți bătrâni. Doctorii au spus ca e mai 
bine să nu se opereze, că se va opri, dar că nă-
dejdea de viață cu ea nu poate 
depăși trei ani. Iată, mă apropii 
de clipa plecării!

În aceste momente, când, 
prin harul Domnului, încă mă 
simt bine, doresc a-ți trimite 
DRAGOSTEA mea și bucuria 
mea că ai apucat-o pe calea iu-
birii de sfințenie și pe calea iu-
birii de feciorie. Nu știi ce inimă 
de prunc capătă cel ce merge 
până la capăt pe această cale. 
Nu știi ce cuminte, ce nevinovat 
se face, ca un prunc abia năs-
cut. Nu e o cale ușoară, e plină 
cu multe ispite, dar dacă inima 
ta ARDE cu focul pe care Dom-
nul Hristos a zis că ar vrea să 
fie aprins, ți se va părea UȘOR.

Cândva l-am cunoscut și pe 
Sf. Luca, vlădica – doctor. Un om mare în fața 
lui Dumnezeu, cu inima milosârdă, cu multă 
dragoste și care, în nevrednicia mea, mi-a în-
credințat câteva din gândurile sale. Am și acum 
o cruciuliță pe care o purta în exil și o punea 
seara, înainte de somn, sub cap și pe care mi-a 
dat-o. Eram ca tine atunci, tânăr și sănătos, ini-
ma mea dulce.

Fiul meu, eu nu mai am mult de petrecut în 
această lume deșartă și trecătoare ca un vis. 
De aceea iți spun: ostenește-te, ostenește-te 
cu lupta cea bună și nu te lăsa furat de plăce-
rile cu care, de obicei, se îndulcesc cei ce au o 
mentalitate mirenească.

Chiar dacă acum trăiești între oameni, treci 
printr-înșii, ca odinioară Mântuitorul când S-a 
strecurat prin mijlocul mulțimii ce voia să-L bată 
cu pietre. Nici ironiile, nici aluziile răutăcioase, 
nici tristețea, nici meșteșugirile vrăjmașului nu 
vor putea pe tine sa te despartă de iubirea lui 
Dumnezeu.

Tu ești frate de aproape cu Părintele Filaret. 
Așa eram și eu cu un Părinte rus, Timotei, care 
s-a mutat la Domnul acum patru ani. De atunci, 
aștept și eu să ne întâlnim, acolo, în Împărăția 
cea plină de lumină. L-am rugat că, dacă are 
oareșicare îndrăzneală la Domnul, să-mi gă-
tească și mie loc. Fiul meu, fugi de tovărășia cu 
cei cu apucături lumești și fii cu pază în relațiile 
tale cu ceilalți, ca să nu se rănească inima ta. 
Când ai vreo tristețe, aleargă la Părintele du-
hovnic, pe care socotește-l izvorul răcoririi tale, 

al stingerii setei și oricărei ră-
utăți.

Și aș îndrăzni și eu să-ți 
spun, fii sigur că nu te uit pe 
tine, fiul meu. Poți să mai scrii 
și mie, nu numai acestor Pă-
rinți români, și eu prin ei, îți voi 
răspunde. De brațele mele slă-
bite de bătrânețe și de boală, 
am să leg și o rugăciune pen-
tru mântuirea și sfințirea sufle-
tului tău. Totodată, și tu alege, 
ca o albină, din ce te înconjoa-
ră, numai ceea ce te folosește 
duhovnicește: o carte patristi-
că, o cântare bisericească, o 
rugăciune. Mai ales, acea în-
dulcire a noastră cu „Doamne 
Iisuse”; albina nu alege murdă-
ria și gunoiul, ci fuge, le oco-

lește cu grijă.
Să știi că eu pun mica mea dragoste, pen-

tru ca să se întărească piciorul tău pe Scară. 
Acum ești tânăr și mai cu seamă ispitele vin din 
partea fetelor oamenilor. Domnul Dumnezeu 
să-ți dăruiască sfială și gingășie, așa cum era 
Preacurata Maica Sa, neprihănită și curată de 
orișice gând rău.

Să nu-ți fie teamă. În nicio clipă. Nădăjduieș-
te, bucură-te, luptă-te lupta cea bună și Domnul 
te va încununa cu ceea ce nu va vedea lumea, 
dar tu vei simți și din ochii tăi vor curge râuri de 
lacrimi, din iubirea cea mare pentru Cel Ce este 
Iubire, inima mea dulce.

Puteți însă a trimite Părinților vreo poză cu 
voi. Să fii cu inima alături de Părintele Filaret și 
să nu vă despartă nimic. Fiți o inimă.

HRISTOS A ÎNVIAT!
Părintele Selafiil”.

Sursa: cuvantul-ortodox.ro
Sursă foto: crestinortodox.ro
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Ce se întâmplă la Mănăstirea Frăsinei?
De peste o săptămână credincioșii ortodocși din 

zona Olteniei și nu numai, sunt în fierbere, din cau-
za unei situații create la Mănăstirea Frăsinei de au-
toritățile bisericești.

Mai precis, este vorba despre niște schimbări 
propuse la lăcașul ortodox, cunoscut drept unul din-
tre cele mai importante din România. Mănăstirea 
Frăsinei are o rânduială de tip athonit, ceea ce în-
seamnă că femeile nu au acces în incintă, exact ca 
în Sfântul Munte Athos.

Pentru că, totuși, veneau multe femei în zonă, 
călugării de la Frăsinei au construit o biserică, în 
apropiere, cunoscută drept „Biserica din Vale”. Aco-
lo, părinți și preoți de la mănăstire coborau pentru a 
sluji pentru femeile care nu puteau urca la Frăsinei.

Mai nou, printr-o decizie a autorităților bisericești, 
monahilor le-ar fi interzis să coboare la „Biserica din 
Vale”. Această decizie a stârnit protestele credin-
cioaselor din zonă, care s-au plâns că nu se vor mai 
putea spovedi la duhovnicii pe care-i au de ani de 
zile. Ele au organizat chiar și un protest.

În replică, Arhiepisco-
pia Râmnicului a dat două 
comunicate de presă. În 
cel mai recent, de pe 3 de-
cembrie, instituția a anun-
țat că doi duhovnici vor 
coborî „în zilele de sâmbă-
tă, duminică și în sărbăto-
rile din cursul săptămânii”, 
pentru a săvârși sfinte 
slujbe și a spovedi femei-
le care vin la Biserica din 
Vale. Este vorba despre 
renumiții duhovnici Ioanichie Popescu și Ioachim 
Popa.

Comunicatul precizează că au fost luate aceste 
decizii „spre a păstra legământul Sfântului Ierarh 
Calinic, pecetluit cu blestem, neștirbit și neschim-
bat, spre folosul, zidirea și propășirea autentică a 
viețuirii călugărești”.

„În urma apariției în mass-media a unor informa-
ții neadevărate privitoare la schimbarea rânduielilor 
de la Mănăstirea Frăsinei, Arhiepiscopia Râmnicu-
lui reafirmă faptul că, potrivit rânduielilor statornicite 
de Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul 
Râmnicului, mănăstirea își rânduiește viața astfel 
încât să dea dovadă de aleasă și desăvârșită trăi-
re duhovnicească, de practicarea virtuților creștine, 
de păstrarea rânduielilor la slujbele religioase, de 
bogată mângâiere sufletească și de pildă de viață 
creștinească, atât pentru viețuitorii ei, cât și pentru 
închinători.

Întrucât la Mănăstirea Frăsinei numărul de pele-
rini și credincioși este redus în cursul săptămânii, iar 
părinții monahi au datoria de a împlini aspra rându-
ială athonită și multe alte ascultări în cadrul obștii, 
Consiliul Duhovnicesc a considerat că este necesa-
ră ocrotirea liniștei celor ce viețuiesc în mănăstire, 
spre a păstra legământul Sfântului Ierarh Calinic, 
pecetluit cu blestem, neștirbit și neschimbat, spre 
folosul, zidirea și propășirea autentică a viețuirii că-
lugărești.

În acest sens, pentru folosul credincioșilor și al 
pelerinilor care poposesc la Biserica din Vale, s-a 
hotărât ca duhovnici iscusiți și foarte cunoscuți să 
spovedească și să îndrume duhovnicește. Astfel, 
în zilele de sâmbătă, duminică și în sărbătorile din 
cursul săptămânii, Părintele Arhimandrit Ioanichie 
Popescu și Părintele Arhimandrit Ioachim Popa vor 
ieși în întâmpinarea celor ce vin într-un număr mai 
mare, pentru a săvârși Taina Sfântului Maslu, alte 
rugăciuni și dezlegări, și pentru a spovedi pe cei 
care solicită acest lucru.

Preacuviosul Părinte 
Protosinghel Onisifor Pe-
trescu, starețul Mănăstirii 
Frăsinei, va rândui, atunci 
când este cazul, ieromo-
nahi care să ajute pe cei 
doi duhovnici.

Urmând rânduielilor 
Sfântului Ierarh Calinic de 
la Cernica și pentru păs-
trarea cu fidelitate a aces-
tora, Consiliul Duhovni-
cesc a considerat oportun 

ca, doar în zilele de sâmbătă și în ajun de sărbători, 
femeile care se află în pelerinaj și nu au posibilita-
tea de a se întoarce acasă ori manifestă dorința de 
a participa la slujbele de priveghere să primească 
sprijin în vederea cazării, în bună rânduială.

În perioada Postului Nașterii Domnului, credin-
cioșii sunt îndemnați să urmeze Mântuitorului Hris-
tos, Care, întrupându-Se, a dat oamenilor cea mai 
mare pildă de smerenie, pentru ca noi să ne înăl-
țăm la „nașterea cea de Sus” (Ioan III, 3), ca „fii 
ai lui Dumnezeu” și ai Împărăției cerurilor, și îmbo-
gățiți sufletește de povățuirile duhovnicilor iscusiți 
ai Mănăstirii Frăsinei să primească fiecare în inima 
sa, cu multă smerenie, rânduielile stabilite pentru 
aleasa viețuire și liniște a părinților din obște”, sună 
comunicatul publicat pe site-ul Arhiepiscopiei Râm-
nicului.

R3media.ro
Sursă foto: valceaturistica.ro
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La Chilia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”-Col-
ciu din Sfântul Munte Athos a fost săvârșită joi, 17 
noiembrie 2022, rânduiala specială a deshumă-
rii osemintelor marelui duhovnic român, părintele 
Dionisie Ignat. La acest moment a fost prezent și 
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Epi-
scop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, împreună 
cu monahi din obștile mai multor chilii și mănăs-
tiri athonite, precum și pelerini din România care 
l-au cunoscut sau au auzit despre viața și lucrarea 
acestui mare duhovnic.

Cinstea de care se bucură ieroschimonahul 
Dionisie Ignat atât în Muntele Athos, cât și în țara 

noastră a fost evidențiată de Preasfințitul Părinte Ti-
motei Prahoveanul, participant la acest eveniment 
istoric. „Părinții athoniți din neamul românilor sau 
din alte neamuri îl cinstesc în mod deosebit pe iero-
schimonahul Dionisie Ignat, care a viețuit la Chilia 
«Sfântul Gheorghe»-Colciu din apropierea Mănăs-
tirii Vatoped. (…) În discuțiile pe care le-am avut cu 
părinții de la Vatoped și cu un părinte gruzin care a 
alcătuit slujba de scoatere a osemintelor părintelui 
Dionisie Ignat, am întâlnit cuvinte rostite deja des-
pre sfințenia lui. Astfel, părinții de aici vorbesc des-
pre scoaterea din mormânt a moaștelor părintelui 
Dionisie. Chipul lui este zugrăvit în icoană, iar Mă-
năstirea Vatoped, într-o frumoasă galerie a marilor 
părinți duhovnicești ai veacului al 20-lea, l-a așezat 
la loc de cinste cu ani în urmă și pe părintele Dioni-
sie Ignat. (…) Până în anul 1990 despre părintele 
Dionisie Ignat se știa foarte puțin în România. În-
tr-un cerc restrâns, mai ales în cazul părinților de la 

Deshumarea osemintelor ieroschimonahului 
Dionisie Ignat din Sfântul Munte

Sihăstria și al unor cunoscuți îndeaproape, era po-
menit numele lui. (…) Părintele Dionisie era printre 
puținii români care au înfruntat vremurile și anii și 
s-a nevoit la Muntele Athos. Ceea ce s-a întâmplat 
cu el a devenit cunoscut în ultimii ani ai vieții. Toți 
știau că la Colciu rugăciunea își găsise un oștean 
vrednic. Toți știau de bunăvoința lui, de nevoința și 
râvna lui”, a declarat ierarhul pentru Radio TRINI-
TAS.

Această rânduială specială de deshumare a 
avut loc după slujba Vecerniei. „Unul dintre părinții 
Mănăstirii Vatoped, care a consultat mai multe ma-
nuscrise, a alcătuit o slujbă specială pentru deshu-

marea osemintelor părinte-
lui Dionisie Ignat. Această 
rânduială a fost săvârși tă 
în ziua de joi, 17 noiembrie, 
îndată după slujba Vecer-
niei, care a fost oficiată în 
chilia Sfântului Gheorghe. 
Ea cuprinde ectenii, rugă-
ciuni și rânduieli asemenea 
slujbei Parastasului și to-
tuși diferite. În primul rând, 
observ troparele Sfântului 
Gheorghe, care a fost ocro-
titorul chiliei unde a trăit 
mulțime de ani părintele 
Dionisie Ignat, dar și tropa-
rul Sfântului Dionisie Are-
opagitul. Apoi, mai multe 
ectenii unde se cer pome-
nirea, adormirea, ușurarea, 

odihna și iertarea păcatelor robului lui Dumnezeu 
Dionisie ieroschimonahul. Rugăciunile de la pome-
nirile obișnuite sunt înlocuite cu rugăciuni speciale. 
(…) Ultima ectenie pentru cei adormiți are însă o 
rugăciune inspirată. Mănăstirea Vatoped a mai avut 
câțiva părinți duhovnicești pe care i-a propus spre 
canonizare în ultima perioadă, dar au fost și cazuri-
le unor părinți îmbunătățiți ale căror oseminte nu au 
fost scoase din mormânt înainte de canonizare, ce-
lebru fiind cazul părintelui Paisie Aghioritul”, a spus 
Preasfinția Sa.

În luna mai s-au împlinit 18 ani de la trecerea la 
Domnul a iero schimonahului Dionisie Ignat.

Părinții aghioriți români Dionisie Ignat de la Schi-
tul Colciu și Petroniu Tănase de la Schitul Prodro-
mu au fost propuși spre canonizare Patriarhiei Ecu-
menice.

Andrei Butu, ziarullumina.ro
Sursă foto: doxologia.ro


