
Astăzi, Joi, 14 Ianuarie, 2021
Odovania praznicului Botezului Domnu-
lui; Sf. Cuv. Mucenici din Sinai şi Rait
Sf. Nina, luminătoarea Georgiei
Evrei 7

1 Căci acest Melchisedec,
rege al Salemului, preot al
Dumnezeului-Celui-Preaînalt,
care l-a întâmpinat pe Avra-
am când acesta se’ntorcea de
la înfrângerea regilor şi l-a
binecuvântat,
2 el, căruia Avraam i-a făcut par-
te, zeciuială din toate1, „al că-
rui nume” se tâlcuieşte mai întâi
„rege al dreptăţii”2, dar care mai
este şi rege al Salemului, adică
„rege al păcii”3,
3 fără tată, fără mamă, fără spi-
ţă de neam, neavând nici în-
ceput al zilelor, nici sfârşit al
vieţii, dar asemănat Fiului lui
Dumnezeu, el rămâne preot de-
a pururi.

1Episod relatat în Fc 14, 18-20. Prin
interpretarea Scripturilor în plan du-
hovnicesc, Pavel demonstrează că Mel-
chisedec este superior lui Avraam şi
urmaşului său Levi (începătorul castei
preoţeşti).

2Sensul etimologic al numelui com-
pus Melchisedec.

3Traducerea ebraicului Salem.

4 Vedeţi dar cât de mare este
acesta, căruia chiar şi Avraam i-
a dat zeciuială din prada de răz-
boi, el, patriarhul!
5 Cei dintre fiii lui Levi care pri-
mesc preoţia au poruncă, după
lege, să ia zeciuială de la popor,
adică de la fraţii lor, cu toate că
şi aceştia au ieşit din coapsele
lui Avraam;
6 dar el „Melchisedec”, care nu-
şi trage neamul din ei, a primit
el zeciuială de la Avraam, şi l-a
binecuvântat pe cel ce avea făgă-
duinţele!

Luca 21

28 Iar când acestea vor începe să
fie, prindeţi inimă şi înălţaţi-vă
capetele, pentru că răscumpăra-
rea voastră se apropie”.
29 Şi le-a spus o parabolă: „Ve-
deţi smochinul şi toţi copacii:
30 Când înfrunzesc, de la voi înşi-
vă ştiţi, văzându-i, că vara e
aproape.
31 Aşa şi voi, când pe acestea le



veţi vedea petrecându-se, să şti-
ţi că aproape este împărăţia lui
Dumnezeu.
32 Adevăr vă grăiesc că neamul
acesta nu va trece până ce toate
acestea nu vor fi.
33 Cerul şi pământul vor trece,
dar cuvintele Mele nu vor tre-
ce.4

Tâlcuire

„Luaţi aminte
la voi înşi-
vă, să nu se
îngreune-
ze inimile
voastre de
mâncare şi
de băutură
şi de grijile
vieţii şi ziua

aceea să vină peste voi fără de
veste.” „Ziua aceea”, adică ziua
cea de pe urmă a lumii sau a
fiecăruia dintre noi, vine ca un
fur şi ne înhaţă ca o cursă; de
aceea şi porunceşte Domnul:
„Aşadar, privegheaţi în toată
vremea, rugându-vă” (Lc. 21,
36). Şi întrucât îndestularea şi
multele griji lumeşti sunt cei

4Sfânta Scriptură versiune diortosi-
tă după Septuaginta, redactată şi ad-
notată de Mitropolit Bartolomeu Vale-
riu Anania

dintâi vrăjmaşi ai privegherii şi
rugăciunii, ni s-a spus dinainte
să nu ne îngăduim a ne îngre-
una cu mâncare, băutură şi cu
grijile acestei vieţi. Cum poate
să privegheze cel care a mâncat,
a băut, s-a veselit, s-a culcat, a
dormit pe săturate şi a luat-o iar
de la capăt? Când are timp să se
roage cel care este zi şi noapte
prins cu griji lumeşti? Dar ce să
fac?, vei spune, fără mâncare nu
se poate, iar mâncarea trebuie
câştigată. Cum să nu te îngri-
jeşti de asta? Domnul n-a zis
să nu munceşti, să nu mănânci,
să nu bei, ci a zis „să nu se
îngreuneze inima voastră”. Cu
mâinile să munceşti, dar inima
să ţi-o păstrezi liberă; de mân-
cat să mănânci, dar să nu te
îngreunezi cu mâncarea; şi vin
să bei dacă este nevoie, dar nu
până când ţi se tulbură capul şi
inima. Desparte cele din afară
ale tale de cele dinlăuntru: cele
din urmă să fie lucrarea vieţii
tale, iar cele dintâi, numai pe
deasupra; înlăuntru să fii cu
luarea aminte şi cu inima, iar
în afară, numai cu trupul, cu
mâinile, cu picioarele şi cu ochii:
„priveghează în toată vremea
rugându-te”, ca să te învredni-
ceşti a sta fără teamă înaintea
Fiului Omului. Pentru a te în-
vrednici de acest lucru, trebuie



să te aşezi înaintea Domnului
încă de aici; iar pentru asta
nu este decât un singur mijloc:
rugăciunea cu trezvie săvârşită
cu mintea în inimă. Pe cel care
va face asta, „ziua aceea” nu-l
va lua pe neaşteptate.5

5Sfântul Teofan Zăvoratul, Tâlcuiri
din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi
din an.
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