Astăzi, Luni, 17 Ianuarie, 2022
†) Sf. Cuv. Antonie cel Mare
Sf. Cuv. Antonie cel Nou din Veria

Evrei 11
Prin credinţă l-a adus Avraam
pe Isaac spre jertfă atunci când
a fost pus la’ncercare; el, cel ce
primise făgăduinţele, îl aducea
spre jertfă pe singurul său născut,
18 el, cel căruia i se spusese că
numai cei din Isaac se vor numi
urmaşii tăi!
19 El a socotit că Dumnezeu pu17

tere are chiar să învie pe cineva
din morţi; drept aceea, el l-a primit înapoi, dar şi’n prefigurare1 .
20 Prin credinţă şi’n vederea celor viitoare i-a binecuvântat Isaac pe Iacob şi pe Esau.
21 Prin credinţă i-a binecuvântat
Iacob, când a murit, pe fiecare
din fiii lui Iosif, şi s’a închinat
rezemându-se pe vârful toiagului său.
22 Prin credinţă Iosif, spre sfârşitul său, a pomenit despre ieşirea2 fiilor lui Israel şi a dat porunci cu privire la osemintele
sale.
23 Prin credinţă, când s’a născut Moise, a fost el ascuns de părinţii săi timp de trei luni, căci
l-au văzut prunc frumos: şi nu
s’au temut de porunca regelui.
24 Prin credinţă Moise, când a
crescut mare, n’a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon,
1

Subliniere importantă pentru simbolismul Vechiului Testament, ale cărei evenimente reale au şi o valoare parabolică. În cazul de faţă, învierea lui
Iisus Hristos.
2
= Exodul; eliberarea din robia egipteană.

25 alegând ca mai bine să’ndure Marcu 9
laolaltă cu poporul lui Dumnezeu decât să aibă desfătarea pă- 42 Iar celui ce-i va fi piatră de poticnire6 unuia din aceştia mici,
catului cea trecătoare;
care cred în Mine, mai bine i-ar
26 mai mare bogăţie decât comofi dacă şi-ar lega de gât o piatră
rile Egiptului a socotit el ocade moară şi s’ar arunca în mare.
ra lui Hristos3 , fiindcă se ui43 Şi dacă mâna ta îţi devine
ta’nainte, drept la răsplată.
piatră de poticnire, taie-o; că
27 Prin credinţă a părăsit el mai bine-ţi este să intri în ViaEgiptul fără să se teamă de mâ- ţă ciung decât să ai amândouă
nia regelui; ca şi cum L-ar fi vă- mâinile şi să te duci în gheenă,
zut pe Cel-Nevăzut, a rămas ne- în focul cel nestins,
clintit.
44 unde viermele lor nu moare şi
28 Prin credinţă a rânduit el Pa- focul nu se stinge.
ştile şi stropirea cu sânge, ca nu 45 Şi dacă piciorul tău îţi devine
cumva Nimicitorul să-i atingă piatră de poticnire, taie-l; că mai
pe cei întâi-născuţi ai lor4 .
bine-ţi este să intri în Viaţă şchiop decât să ai amândouă picioa5
29 Prin credinţă au trecut ei Marea Roşie ca pe uscat, în timp rele şi să fii azvârlit în gheenă,
ce Egiptenii, încercându-se şi ei, în focul cel nestins,
46 unde viermele lor nu moare şi
au fost înghiţiţi.
focul nu se stinge.
30 Prin credinţă au căzut zidurile
47 Şi dacă ochiul tău îţi devine
Ierihonului după ce timp de şappiatră de poticnire, scoate-l; că
te zile-au fost înconjurate.
mai bine-ţi este să intri în împă31 Prin credinţă Rahab desfrâna- răţia lui Dumnezeu cu un singur
ta n’a pierit laolaltă cu cei ne- ochi decât să ai amândoi ochii şi
supuşi, fiindcă cu pace primise să fii aruncat în gheena focului,
iscoadele.
48 unde viermele lor nu moare şi
focul nu se stinge.
3
Expresie citată din Ps 88, 50-51, 49 Că fiecare cu foc se va săra,
unde se vorbeşte de ocara la care a aşa cum orice jertfă se va săra
fost supus Unsul (Hristosul) lui Dumcu sare7 .

nezeu.
4
= Ai Israeliţilor.
5
= Israeliţii.
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7

Vezi nota de la Mt 5, 29.
După Legea Veche, prinoasele de

50 Bună este sarea; dar dacă sa- Tâlcuire
rea îşi pierde gustul, cu ce o veţi
drege? Aveţi sare întru voi şi
trăiţi în pace unii cu alţii!”

Marcu 10
Şi sculându-Se de acolo, a venit în hotarele Iudeii, de cealaltă
parte a Iordanului; şi mulţimile
s’au adunat iarăşi la El şi El iarăşi le învăţa, după cum Îi era
obiceiul.8
1

pâine şi carne trebuiau sărate înainte
de a fi aduse la altar (cf. Lv 2, 13). Dacă sarea dă gust şi conservă, focul purifică şi sfinţeşte (Iisus va boteza cu Duh
Sfânt şi cu foc, Mt 3, 11). Spre a deveni
prinos plăcut lui Dumnezeu, omul trebuie să se purifice prin toate încercările pe care Creatorul i le trimite sau le
îngăduie.
8
Sfânta Scriptură versiune diortosită după Septuaginta, redactată şi adnotată de Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania

„Fiecare
va
fi sărat cu
foc, după cum
orice
jertfă
va fi sărată
cu sare.” Mai
înainte
de
asta,
Domnul a vorbit
despre faptul
că fiecare trebuie să fie gata la
toate felurile de jertfe şi lepădare de sine, pentru a rămâne pe
calea cea dreaptă. Chiar dacă
ceea ce jertfim ne este scump
ca lumina ochilor sau ca mâna
dreaptă, jertfa trebuie adusă
fără vreo şovăială; căci dacă îţi
va părea rău că faci jertfa, şi ca
urmare te vei abate de la calea
dreaptă la cea nedreaptă, vei
fi silit să pătimeşti veşnic în
viaţa viitoare. Aşadar, fă jertfa
care te întristează aici, ca să
scapi de chinurile de dincolo.
Fără a fi curăţit aici prin foc,
este cu neputinţă a te mânui
de focul veşnic. Oricine vrea să
fie mântuit trebuie să fie sărat
cu foc, să treacă prin curăţirea
cu foc. Cu toţii suntem datori,
prin legea zidirii noastre, să ne
aducem jertfă lui Dumnezeu;
dar fiecare din noi este necurat.
Aşadar, trebuie să ne curăţăm,

pentru a face din noi înşine
jertfe plăcute lui Dumnezeu.
Dar când începi să te curăţesti,
să smulgi patimile din suflet, te
doare ca şi cum ai fi ars cu foc.
Această lucrare a curăţirii de
sine lăuntrice seamănă cu lucrarea focului ce curăţă metalul.
Metalul este nesimţitor. Dacă
ar fi să capete simţire, ar simţi
şi curăţirea şi arderea în acelaşi
timp; aşa se întâmplă şi cu omul
care se curăţă pe sine. Trecând
prin asta, se simte ca şi cum
ar fi mistuit cu totul de flăcări.
Focul curăţitor trece prin toate
mădularele lui, aşa cum sarea
pătrunde ceea ce se sărează; şi
numai cel care se supune acestei
lucrări devine jertfă adevărată,
bineplăcută lui Dumnezeu. De
aceea, oricine are neapărată
nevoie să fie sărat cu foc, aşa
cum în Vechiul Testament orice
jertfă se săra mai înainte de a fi
adusă ca ardere de tot.9
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Sfântul Teofan Zăvoratul, Tâlcuiri
din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi
din an.

