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al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei 
Foaie de învățătură duhovnicească și cateheză a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei 

“Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”(Mt. 4,4) 

CUVÂNTUL DOMNULUI 
 DUMINICA A V-A DIN POST  

(A CUVIOASEI MARIA EGIPTEANCA) 

  Fraţilor, înainte de venirea 
credinţei, noi eram păziţi sub Le-
ge, fiind închişi pentru credinţa 
care avea să se descopere. Astfel 
că Legea ne-a fost călăuză 
spre Hristos, ca să ne îndreptăm 
din credinţă. Iar dacă a venit cre-

dinţa, nu mai suntem sub călăuză. 
Fiindcă toţi sunteţi fii ai lui Dum-
nezeu prin credinţa în Hristos Ii-
sus. Câţi în Hristos v-aţi botezat, 
în Hristos v-aţi şi îmbrăcat. Nu 
mai este iudeu, nici elin; nu mai 
este rob, nici liber; nu mai este 

parte bărbătească şi parte feme-
iască, pentru că voi toţi una sun-
teţi în Hristos Iisus. Iar dacă voi 
sunteţi ai lui Hristos, sunteţi, deci, 
urmaşii lui Avraam, moştenitori 
după făgăduinţă.  

GALATENI 3, 23-29 

 În vremea aceea, luând pe 
cei doisprezece ucenici ai Săi, Ii-
sus a început să le spună ce aveau 
să I se întâmple, zicând: Iată, ne 
suim la Ierusalim şi Fiul Omului 
va fi predat arhiereilor şi cărtura-
rilor; şi-L vor osândi la moarte şi-
L vor da în mâna păgânilor. Şi-L 
vor batjocori şi-L vor scuipa şi-L 
vor biciui şi-L vor omorî, dar du-
pă trei zile va învia. Şi au venit la 
El Iacov şi Ioan, fiii lui Zevedeu, 
zicându-I: Învăţătorule, voim să 
ne faci ceea ce vom cere de la Ti-
ne. Iar El le-a zis: Ce voiţi să vă 

fac? Iar ei I-au zis: Dă-ne nouă să 
şedem unul de-a dreapta Ta, şi 
altul de-a stânga Ta, întru slava 
Ta. Dar Iisus le-a răspuns: Nu 
ştiţi ce cereţi! Puteţi să beţi paha-
rul pe care îl beau Eu sau să vă 
botezaţi cu botezul cu care Mă 
botez Eu?  Iar ei I-au zis: Putem. 
Şi Iisus le-a zis: Paharul pe care 
Eu îl beau îl veţi bea, şi cu bote-
zul cu care Eu mă botez vă veţi 
boteza. Dar a şedea de-a dreapta 
Mea, sau de-a stânga Mea, nu este 
al Meu a da, ci celor pentru care s
-a pregătit. Şi auzind cei zece, au 

început a se mânia pe Iacov şi pe 
Ioan. Şi Iisus, chemându-i la Sine, 
le-a zis: Ştiţi că cei ce se socotesc 
cârmuitori ai neamurilor domnesc 
peste ele şi cei mai mari ai lor le 
stăpânesc. Dar între voi nu trebu-
ie să fie aşa, ci care va vrea să fie 
mare între voi, să fie slujitor al 
vostru. Şi care va vrea să fie întâi 
între voi, să fie tuturor slugă. Că 
şi Fiul Omului n-a venit ca să I se 
slujească, ci ca El să slujească şi să
-Şi dea sufletul răscumpărare pen-
tru mulţi. 

EVREI 9, 11-14 

 Fraţilor, Hristos, venind 
Arhiereu al bunătăţilor celor vii-
toare, a trecut prin cortul cel mai 
mare şi mai desăvârşit, nu făcut 
de mână, adică nu din zidirea 
aceasta. El a intrat o dată pentru 
totdeauna în Sfânta Sfintelor, nu 

cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu 
însuşi sângele Său, şi a dobândit o 
veşnică răscumpărare. Căci dacă 
sângele ţapilor şi al taurilor şi ce-
nuşa junincii, stropind pe cei 
spurcaţi, îi sfinţeşte spre curăţirea 
trupului, cu cât mai mult sângele 

lui Hristos, Care, prin Duhul cel 
veşnic, S-a adus lui Dumnezeu pe 
Sine jertfă fără de prihană, va cu-
răţi cugetul vostru de faptele cele 
moarte, ca să slujiţi Dumnezeului 
Celui viu!  
 

Marcu 10, 32-45 
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Luca 7, 36-50 

 În vremea aceea unul din-
tre farisei L-a rugat pe Iisus să 
mănânce la el. Şi, intrând în casa 
fariseului, a şezut la masă. Şi, iată, 
era în cetate o femeie păcătoasă, 
care, aflând că Iisus şade la masă 
în casa fariseului, a adus un ala-
bastru cu mir şi, stând înapoi lân-
gă picioarele Lui şi plângând, a 
început să-I ude cu lacrimi picioa-
rele, şi cu părul capului ei să le 
şteargă. Şi săruta picioarele Lui şi 
le ungea cu mir. Dar, văzând 
aceasta, fariseul care-L chemase a 
zis în sinea lui: Acesta, dacă ar fi 
proroc, ar şti cine e şi ce fel este 
femeia care se atinge de El, că 

este păcătoasă. Atunci, răspun-
zând, Iisus a zis către el: Simone, 
am să-ţi spun ceva. Învăţătorule, 
spune! zise el. Un cămătar avea 
doi datornici. Unul era dator cu 
cinci sute de dinari, iar celălalt, cu 
cincizeci. Dar, neavând ei cu ce să 
plătească, i-a iertat pe amândoi. 
Deci care dintre ei îl va iubi mai 
mult? Simon, răspunzând, a zis: 
Socotesc că acela căruia i-a iertat 
mai mult. Iar El i-a zis: Drept ai 
judecat. Şi întorcându-se către 
femeie, a zis lui Simon: Vezi pe 
femeia aceasta? Am intrat în casa 
ta şi apă pe picioare nu Mi-ai dat; 
ea însă cu lacrimi Mi-a udat pi-

cioarele şi le-a şters cu părul capu-
lui ei. Sărutare nu Mi-ai dat; ea 
însă, de când am intrat, n-a încetat 
să-Mi sărute picioarele. Cu untde-
lemn capul Meu nu l-ai uns; ea 
însă cu mir Mi-a uns picioarele. 
De aceea îţi zic: Iertate sunt păca-
tele ei cele multe, căci mult a iu-
bit. Iar cui se iartă puţin, puţin 
iubeşte. Şi a zis ei: Iertate îţi sunt 
păcatele! Atunci au început cei ce 
şedeau împreună la masă să zică 
în sinea lor: Cine este Acesta care 
iartă şi păcatele? Dar Iisus a zis 
către femeie: Credinţa ta te-a 
mântuit; mergi în pace!  

TÂLCUIRI 

 Această Evanghelie se 
compune din două părţi care nu 
au nici o legătură una cu alta: cea 
de‑a treia vestire a Patimilor şi 
cererea fiilor lui Zevedeu. Cu toa-
te acestea, ele sunt legate cronolo-
gic, după cum o atestă două din-
tre Evangheliile sinoptice, Matei 
şi Marcu. Scena se petrece în tim-
pul „urcării la Ierusalim”1, adică 
la sfârşitul misiunii pământeşti a 
lui Hristos, mai mult nu putem 
şti. Însă Sfântul Luca o situează 
chiar înaintea intrării în Ierihon, 
deci nu prea departe de Ierusalim. 
Cea de‑a treia vestire a Patimilor 
are o legătură directă cu Paştele 
care se apropie şi este relatată de 
toate cele trei Evanghelii sinopti-
ce (Mat. 20, 17‑19, Marcu 10, 
32‑34 şi Luca 18, 31‑34). Iisus 
merge în fruntea alaiului, care este 
unul numeros: se simte în istorisi-
rea lui Marcu (adică a lui Petru) 
toată energia lui Hristos pentru a 
plini voia Tatălui Său, deşi mergea 
către moarte. Este vorba despre o 

jertfă de bunăvoie: Hristos se gră-
beşte să‑l mântuiască pe Om. În-
să „ucenicii erau tulburaţi şi‑L 
urmau cu teamă”, pentru că le 
vestise deja de două ori Patima 
Sa2. Sunt neliniştiţi şi înaintează 
şovăind (ce se va petrece cu noi?). 
Domnul ia atunci deoparte pe cei 
Doisprezece (despărţindu‑i de 
restul alaiului) şi le vesteşte pen-
tru a treia oară tot ceea ce avea să 
I se întâmple, ca „Fiu al Omu-
lui” (dat pe mâna marilor preoţi şi 
a cărturarilor [de către Iuda], 
osândit la moarte [de propriii Săi 
preoţi] şi dat păgânilor 
[guvernatorul roman], chinuit de 
soldaţi, răstignit şi ucis). Ca de 
fiecare dată când e vorba de un 
lucru de mare însemnătate, Hris-
tos vesteşte de trei ori, pentru că 
este voia Tatălui, a Fiului şi a 
Sfântului Duh, şi care se va plini 
de Dumnezeiasca Treime. Aceas-
tă a treia vestire este mult mai 
precisă decât primele două, de 
unde frica ucenicilor, care rămân 

zdrobiţi şi fără glas. 
 Faptul că Domnul a făcut 
aceste trei vestiri este foarte im-
portant pentru toate neamurile ce 
au să vină: ca Fiu al lui Dumne-
zeu, Hristos ştie tot ce I se va în-
tâmpla. Plineşte toate de bunăvo-
ie. Cu toate acestea, Domnul Îşi 
încheie profeţia zicând: „iar după 
trei zile, va învia”. Însă aceasta 
ucenicii nu pot să o înţeleagă: nu 
ţin minte decât restul, suferinţele 
şi moartea. Noţiunea de „înviere 
din morţi” era de neconceput 
pentru ei, mai ales cu privire la 
Învăţătorul lor cel iubit, cu toate 
că fuseseră martori ai mai multor 
învieri3. Adesea, când Hristos 
vorbeşte desluşit, şi nu în pilde, e 
mult mai greu pentru Apostoli (ca 
şi pentru noi) să‑L înţeleagă. Hris-
tos vesteşte tot ceea ce avea să I 
se întâmple pentru a‑i feri pe 
Apostolii Săi de deznădejde, pen-
tru a‑i înarma împotriva 
„scandalului” morţii Sale. 
Cererea fiilor lui Zevedeu survine 
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imediat după aceea, pe neaştepta-
te, şi poate să ni se pară cu totul 
nepotrivită. Nu este relatată decât 
de doi martori oculari, Matei (20, 
20‑23) şi Petru (Marcu 10, 35‑40). 
Despre cine şi despre ce este vor-
ba? 
„Fiii lui Zevedeu” sunt Iacov (cel 
Mare) şi Ioan, doi vechi tovarăşi 
de pescuit ai lui Petru şi Andrei4-
 şi, de bună seamă, doi foşti uce-
nici ai lui Ioan Botezătorul. Hris-
tos îi iubeşte mult şi i‑a numit „fiii 
tunetului” (Boanerghes)5, pentru 
că sunt două firi aprinse, care se 
dăruiesc întru totul, fără rezerve. 
Fac parte din „triada apostoli-
că” (Petru, Iacov şi Ioan), adică 
cei trei Apostoli cei mai apropi-
aţi de rabbi Ieshouah şi martorii 
marilor Sale lucrări (printre care 
şi Schimbarea la Faţă). Iacov 
avea să fie primul Apostol care a 
suferit mucenicie6, iar Ioan este 
prietenul iubit al lui Hristos („cel 
pe care îl iubea Iisus”7). 
Ei se apropie de Domnul, pro-
babil luându‑L la o parte, şi Îi 
cer „să stea unul de‑a dreapta şi 
altul de‑a stânga Ta, întru slava 
Ta” [la Matei: „întru Împărăţia 
Ta”]. Este o cerere nemaipome-
nită şi chiar şocantă. Cu atât mai 
mult cu cât, la Sfântul Matei, ei 
vin cu mama lor8 şi o lasă să cea-
ră pentru ei, probabil pentru nu 
îndrăzneau să ceară ei înşişi. Pu-
tem fi miraţi că nişte persoane 
atât de sporite duhovniceşte şi 
apropiate de Dumnezeu pot cere 
o favoare care ar fi fost în detri-
mentul celorlalţi şi care poate pă-
rea puţin vanitoasă, pentru că de 
fapt ei cer cele mai bune locuri în 
Împărăţia lui Dumnezeu. Putem 
vedea lucrul acesta sub două un-
ghiuri diferite: 
– Apostolii, oricât de mari ar fi, 
rămân fiinţe omeneşti ca toate 
celelalte, cu limitele şi neajunsuri-

le lor. Trebuie să ne aducem 
aminte că aveau să adoarmă în 
Ghetsimani, nefiind în stare să 
privegheze împreună cu Hristos, 
Care este pe culmile suferinţei 
Sale lăuntrice, şi că‑şi vor părăsi 
cu toţii învăţătorul, chiar dacă 
Sfântul Ioan avea să vină apoi la 
picioarele Crucii. Este şi o lecţie 
de smerenie pentru noi toţi. 
– Pe de altă parte, putem privi şi 
altfel cererea lor. Ei Îl iubesc atât 
de mult pe Învăţătorul, că vor să 
fie aproape de El pe vecie. Sfân-
tul Efrem Sirul arată cu fineţe că 

această scenă se situează chiar 
după Schimbarea la Faţă, când 
Iacov şi Ioan L‑au privit pe Hris-
tos în Slava Sa dumnezeiască, 
străjuit de Moise la dreapta Sa şi 
de Ilie la stânga9. Această vedenie 
i‑a marcat şi este de înţeles că i‑a 
determinat să‑I ceară lui Hristos 
aceeaşi fericire ca a lui Moise şi a 
lui Ilie (care, de fapt, reprezintă 
îndumnezeirea). 
Prima reacţie a lui Hristos este 
aspră: „Nu ştiţi ce cereţi!”, cu alte 
cuvinte: v‑aţi ieşit din minţi. Şi 
Domnul adaugă: puteţi voi să beţi 
paharul pe care‑l voi bea Eu? Pu-

teţi să mergeţi cu Mine în această 
urgie? Este de observat că Dom-
nul leagă faptul de a sta dimpreu-
nă cu El de slava muceniciei. Ce-
lor doi tineri nu le lipseşte îndrăz-
neala: ei încuviinţează10. Atunci 
Domnul profeţeşte mucenicia 
lor11. 
Apoi Hristos dă o învăţătură teo-
logică foarte înaltă: nu este al Meu 
acest lucru. Ci Tatăl Meu singur 
hotărăşte aceasta, El, singurul iz-
vor a toate, după firea Sa 
ipostatică. Şi „Tatăl Meu a rânduit 
aceste locuri” pentru alţii decât 

voi. Fiul stă mereu în ascultare 
desăvârşită către Tatăl: este Fiul 
desăvârşit al unui Tată desăvâr-
şit. Chenoza Fiului este oglinda 
chenozei Tatălui. Învăţătura lui 
Hristos este o mistagogie 
treimică.  Iar pe cei pentru care 
Tatăl a rânduit aceste locuri îi 
cunoaştem noi, creştinii, prin 
Tradiţie: sunt zugrăviţi pe icoa-
na numită deisis12 în toate bise-
ricile ortodoxe. La dreapta lui 
Hristos se găseşte Născătoarea 
de Dumnezeu, cea mai presus 
decât toate făpturile13, iar la 
stânga Sa, Sfântul Ioan Boteză-
torul şi Înaintemergătorul, „cel 
mai mare între cei născuţi din 
femei” (Mat. 11, 11 şi Luca 7, 

28). Însă cei Doisprezece Apos-
toli vor şedea pe 12 scaune pen-
tru a judeca cele 12 triburi ale lui 
Israel (Domnul tocmai a spus‑o 
mai înainte, la Mat. 19, 27‑28 şi 
Luca 22, 28‑30). Ceilalţi Apostoli 
au auzit răspunsurile lui Hristos 
către Iacov şi Ioan şi „au început 
a se mânia” pe cei doi fraţi. 
În loc de a da o „lecţie de mora-
lă”, Domnul va profita de împre-
jurare pentru a da o învăţătură 
duhovnicească şi eclezială pe care 
se va întemeia Biserica. El îi chea-
mă pe cei Doisprezece împrejurul 
Lui şi îi învaţă. Pleacă de la ce se 
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petrece în lume: „cei ce se soco-
tesc cârmuitori ai neamurilor 
domnesc peste ele, iar cei mai 
mari ai lor le stăpânesc” (se subîn-
ţelege: le asupresc). Ceea ce Dom-
nul vrea să spună este că raportu-
rile dintre mai‑mari şi popoare 
sunt raporturi de forţă, de putere, 
ca de la stăpânitor la supus, ceea 
ce este în acord cu realitatea. Şi 
adaugă: voi să faceţi altminteri 
(„între voi nu trebuie să fie aşa”). 
„Care va vrea să fie mare între 
voi, să fie slujitor al vostru; şi care 
va vrea să fie întâi între voi, să fie 
tuturor slugă14”. Este răsturnarea 
valorilor. Adevărata măreţie este a 
sluji. Adevărata întâietate este a se 
pune pe sine mai jos decât toţi. 
Este evident că Hristos dezvăluie 
aici ucenicilor Săi modelul dum-
nezeiesc. El arată pe loc cum con-
duce El şi cum stăpâneşte: „Că şi 
Fiul Omului n‑a venit ca să I se 
slujească, ci ca El să slujească şi 
să‑Şi dea sufletul răscumpărare 
pentru mulţi”. Hristos va fi pus în 
rândul robilor: pedeapsa legală a 
crucii era rânduită robilor. El va 
pune în practică ceea ce spune şi 
ceea ce cere să se facă. Este o 
adevărată revoluţie în istoria ome-
nească: este prima oară de la căde-
rea lui Adam şi a Evei când se 
proclamă o asemenea rânduială. A 
fi mai mare, rege, este a sluji pe 
ceilalţi, şi nu a fi slujit sau a se 
sluji pe sine. A fi puternic înseam-
nă a avea „slăbiciunea” de a fi bun 
şi mărinimos. A fi bogat înseamnă 
a se lăsa sărăcit pentru ceilalţi. A fi 
cel dintâi înseamnă a lua locul ce-
lui de pe urmă, pentru a fi sigur că 
nimeni nu se va pierde. Hristos ne 
arată aici cum se poartă Dumne-
zeu cu Omul, cum stăpâneşte El, 
fiind „blând şi smerit cu inima”. 
El le spune ucenicilor Săi şi tutu-
ror celor care vor să‑L urmeze 
până astăzi: fiţi ca şi Dumnezeu. 

A sluji pe ceilalţi înseamnă a avea 
grijă de ei, a se dărui pe sine. 
Această poruncă dumnezeiască 
este unul dintre temeiurile Biseri-
cii. Este regretabil că cei care au 
grija turmei acesteia de 2000 ani, 
urmaşii Apostolilor, adesea uită şi 
preferă a se asemăna lumii mai 
degrabă decât lui Dumnezeu. 
  
Note: 

1. Cu privire la urcarea la Ierusalim, a se 
vedea expunerea pe larg din nr. 58‑59 pe 
ianuarie‑februarie 2013 despre Orbul din 
Ierihon. 

2. Prima oară chiar înaintea Schimbării la 
Faţă, în Galileea (Mat. 16, 21, Marcu 8, 
31‑33, Luca 9, 22). Aici, Petru este cel 
care Îl ia la o parte, iar Hristos îi spune: 
„înapoia mea, Satano”. A doua oară du-
pă Schimbarea la Faţă, tot în Galileea 
(Mat. 17, 22‑23, Marcu 9, 30‑32, Luca 9, 
43‑45). Se arătase ucenicilor în toată 
slava Sa dumnezeiască, tocmai din cauza 
Patimii şi a Morţii Sale care se apropiau, 
pentru ca, în acele clipe, aceştia să nu 
uite că El este Dumnezeu. 

3. Mai ales la cea a fiului văduvei din 
Nain şi la cea a fiicei lui Iair, cu trei ani 
înainte. 

4. Când Hristos i‑a chemat pe ţărmul 
Mării Galileii, se găseau în barca tatălui 
lor, Zevedeu: au lăsat totul pentru a‑L 
urma pe Iisus (Marcu 1, 2 şi Mat. 4, 21). 

5. La Marcu 3, 17. 

6. Irod Agrippa avea să‑i taie capul în 
preajma anilor 41‑44. 

7. Ioan 13, 23. În timpul Cinei celei de 
Taină, capul său se odihnea „pe sânul lui 
Iisus”, adică aproape de inima Sa. 

8. Mama lor este Salomeea, c a r e 
avea să fie una dintre 
„sfintele femei” care L‑au 
urmat pe Iisus până 
la capăt. Va fi una 
dintre cele trei 
Mironosiţe veni-
te la mormânt în 
ziua de Paşti (cu 
M a r i a  d i n 
Magdala şi Ma-
ria, mama l u i 
Iacov cel Mic 
şi a lui Iosua, căreia i 

se spunea „Maria, mama lui Iacov”). Prin 
analogie cu celelalte Marii, Salomeea va 
fi cinstită în Apus sub numele de 
„Maria‑Salomeea”, de unde expresia de 
„cele trei Marii” care veniseră la mor-
mânt. 

9. Comentariul la Evangheliile sinoptice 
(XV, 18), SC 121, p. 275. 

10. Această îndrăzneală corespunde nu-
melui profetic de „Boanerghes” pe care 
li l‑a dat Domnul şi susţine cea de‑a do-
ua opinie pe care am exprimat‑o mai sus. 

11. Aşa se va întâmpla cu Iacov, căruia i 
se va tăia capul (cf. nota 6), dar în ceea 
ce priveşte pe Ioan, nu avem elemente 
istorice pentru a susţine aceasta. 

12. Deisis: fresca aflată în altarul biserici-
lor, care Îl reprezintă pe Hristos în slavă, 
cu Maica Domnului de‑a dreapta Sa, iar 
la stânga Sfântul Ioan Botezătorul, în-
dreptaţi către El şi mijlocind pentru tot 
neamul omenesc (deêsis, în greceşte, 
înseamnă mijlocire, rugăciune). O regă-
sim în Apus în arta preromană şi roma-
nă, care este o artă iconografică. 

13. Maria este mai presus decât făpturile 
îngereşti: „Tu, cea mai cinstită decât 
Heruvimii şi mai preaslăvită, fără de ase-
mănare, decât Serafimii…” 

14. Slujitor: în greacă diaconos, iar în 
latină  minister.  Slugă sau rob: în greacă 
doulos iar în latină servus. Este o grada-
ţie între cele două: slujitorul are o funcţie 
subalternă, însă este un om liber. Robul 
nu este nimic: nu are nici un statut social, 
nici o libertate; este ca un obiect: stăpâ-
nul său are drept de viaţă şi de moarte 
asupra lui. Hristos, ţintuit pe cruce, va 
lua locul unui rob, robul tuturora. Pri-
mind de bunăvoie să fie „cel mai de pe 
urmă”, Tatăl Îl va ridica mai presus decât 
Cerurile, în locul cel dintâi, de‑a dreapta 
Sa.  

(Părintele Noël TANAZACQ, 
Paris)  

  „Dobândirea înțelepciunii este 
mai bună decât aurul, iar câști-
garea priceperii este mai de preț 
decât argintul” (Pilde 16, 16) 
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GRĂIT-AU PROOROCII 

 Aşa grăieşte Domnul cel 
Atotputernic, Care a făcut cerurile 
şi le-a întins, Care a întărit 
pământul şi cele de pe el, Care a 
dat suflare poporului de pe el şi 
duh celor ce umblă pe întinsul lui: 
"Eu, Domnul, Te-am chemat 
întru dreptatea Mea şi Te-am luat 
de mână şi Te-am ocrotit şi Te-am 
dat ca legământ al poporului Meu, 
spre luminarea neamurilor; Ca să 
deschizi ochii celor orbi, să scoţi 
din temniţă pe cei robiţi şi din 
adâncul închisorii pe cei ce 
locuiesc întru întuneric. Eu sunt 
Domnul şi acesta este numele 
Meu. Nu voi da nimănui slava 
Mea şi nici chipurilor cioplite 
cinstirea Mea". Cele proorocite 

altădată s-au împlinit şi altele mai 
noi vă vestesc; înainte ca să ia 
fiinţă vi le dau de ştire. Cântaţi 
Domnului cântare nouă, cântaţi în 
strune laudele Lui, până la 
marginile pământului! Marea să se 
zbuciume cu tot ce este în ea, 
ostroavele şi locuitorii lor! Pustiul 
şi cetăţile lui să înalţe glas, şi satele 
în care are sălaş Chedar! Locuitorii 
din Sela să chiuie de veselie; şi din 
vârfurile munţilor să strige de 
bucurie! Să preaslăvească pe 
Domnul şi lauda Lui s-o vestească 
în depărtatele ostroave. Domnul 
iese ca un viteaz, ca un războinic 
Îşi aprinde râvna Lui; strigă 
puternic, un strigăt de război. 
Împotriva vrăjmaşilor Lui El luptă 

ca un viteaz! Tăcut-am multă 
vreme, stat-am liniştit şi mi-am 
stăpânit tăcerea; acum, ca o 
femeie care naşte, voi suspina, voi 
striga şi voi răsufla!  Munţii îi voi 
pustii, la fel şi dealurile, toată 
verdeaţa lor o voi usca; pâraiele le 
voi preface în văi uscate şi bălţile 
fără apă le voi lăsa. Îndrepta-voi 
pe cei orbi pe drumuri pe care nu 
le cunosc, pe poteci neştiute îi voi 
povăţui; întunericul îl voi preface 
înaintea lor în lumină şi 
povârnişurile în câmpii întinse. 
Acestea sunt făgăduinţele Mele pe 
care le voi împlini şi cu vederea 
nu le voi trece.  
  (Isaia 42,  5-16) 
 

Aspecte din viața Sfintei Maria 

Egipteanca  

 
 Având în vedere 
importanța Sfintei Maria, ca 
model de pocăință, am găsit de 
cuviință să subliniez câteva 
aspecte interesante din viața 
acesteia. Viața ei a fost 
consemnată de către Sfântul 
Sofronie, care slujit în calitate de 
Patriarh al Ierusalimului din 634 
până în 638. El spune că Sfânta 
Maria a trăit în timpul vieții sale și 
că a auzit povestea ei de la un 
călugăr, prieten al Sfântului 
Zosima, cel care a întâlnit-o pe 
Sfântă.   
 O treime din toată 
consemnarea vieții sale, o ocupă 
expunerea făcută la persoana întâi, 
în care Sfânta povestește viața sa 
păcătoasă, convertirea și plecarea 
în pustie.   
 Maria a plecat de acasă la 
12 de ani, fiind prostituată în 
Alexandria timp de 17 ani, iar la 

vârsta de 29 de ani s-a convertit și 
a plecat în deșert. Pe tot parcursul 
timpului cât fost prostituată, nu a 
primit, de fapt, plată pentru 
favorurile sexuale, ci a supraviețuit 
din cerșit și din torsul firelor aspre 
de in. Așadar, ea era în starea 
aceasta păcătoasă doar pentru 
satisfacerea dorințelor trupești și 
nu din interese materiale.   
 Este foarte probabil că 
fusese botezată în copilărie, de 
vreme ce nu se vorbește de vreun 
botez, după convertirea ei. Iar, în 
povestea ei, spune: „sunt protejată 
de Sfântul Botez”. Mai mult, 
putem presupune că a beneficiat 
de o educație creștină, deoarece 
prima sa rugăciune de pocăință i-o 
adresează Maicii Domnului.   
 Convertirea Mariei a avut 
loc la praznicul Înălțării Sfintei 
Cruci, la Ierusalim, pe 14 
septembrie. Știm că în 614, perșii 
au furat Sfânta Cruce de la 
Ierusalim și nu a fost returnată 
până după campania anti persană 

a împăratului Heraclie, în 629.  
 Icoana Maicii Domnului, 
înaintea căruia Maria Egipteanca s
-a rugat, în Biserica Sfântului 
Mormânt, era așezată „pe un loc 
înalt”, în curtea dinaintea bisericii 
construite de împăratul 
Constantin cel Mare. Ea este 
menționată, de exemplu, de către 
Pelerinul din Piacenza (cca. 570) 
și de către Epifanie Monahul 
(secolul al VIII-lea). Epifanie 
afirmă în mod explicit că a văzut 
„în partea stângă a bisericii 
Sfântului Constantin ... icoana 
Preasfintei Născătoare de 
Dumnezeu, care i-a interzis Sfintei 
Maria să intre în biserică, în ziua 
Înălțării Sfintei Cruci”.    
  Înainte de a merge în 
deșert, Maria a primit Sfânta 
Împărtășanie în Biserica Sfântul 
Ioan Botezătorul, în apropiere de 
râul Iordan. Biserica, construită de 
către împăratul Anastasie I (491-
518), era situată la aproximativ 8 
km nord de Marea Moartă și  

PAGINI DE SINAXAR 



 

PAG. 6 

aproximativ 30 km de Ierusalim, 
în locul tradițional al botezului lui 
Hristos, de către Ioan 
Botezătorul.   
 Maria a trăit 47 ani în 
deșert și niciodată nu a întâlnit 
vreun om în toți acești ani. Astfel, 
atunci când l-a întâlnit pe Zosima, 
era de 76 de ani, iar Zosima de 53 
de ani. Maria a murit când era de 
aproximativ 78 de ani, pe 1 
aprilie, în joia Săptămânii 
Patimilor, ceea ce înseamnă că, în 
acel an, Învierea Domnului a 
căzut pe 4 aprilie, așa cum s-a 
întâmplat și în anul 2010.  
 Maria a întâmpinat mari 
ispite în deșert timp de 17 ani, 

adică un număr egal de ani cu anii 
petrecuți în desfrâu, în 
Alexandria.   
 Biserica Ortodoxă o 
sărbătorește pe Sfânta Maria 
Egipteanca pe 1 aprilie și în 
Duminica a V-a a Postului Mare, 
dar ea este cinstită și de romano-
catolici, pe 2, 3, 9 sau 10 aprilie, în 
funcție de tradiția locală sau de 
calendarul folosit.    
 Există o capelă dedicată 
Sfintei Maria, în Biserica Sfântului 
Mormânt, care comemorează 
momentul convertirii sale.   
 
(Pr. Ioan-Lucian RADU)  
Sursa: Doxologia.ro 
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„Toate săltările trupului înfrânându-ţi prin ostenelile cele sihăstreşti, ai arătat înţelepţirea sufletului tău, 
vitează; că poftind să vezi Crucea Domnului, te-ai răstignit singură pe tine lumii, cea vrednică de a fi 
cântată. Drept aceea şi spre râvna vieţii îngereşti cu dragoste te-ai îndemnat singură, preafericită. Pentru 
aceasta noi credincioşii, cinstind pomenirea ta, cerem să se dăruiască lumii iertare de greşeli, prin 
rugăciunile tale, Preacuvioasă Maică Marie ”       (Sedelna, Canonul Cuvioasei Maria Egipteanca) 

CUVÂNT DIN PATERIC 

  ● A zis avva Grigore 
(Grigore de Nazianz.): pe acestea 
trei le cere Dumnezeu de la tot 
omul botezat: credinţă dreaptă de 
la suflet, adevăr de la limbă, cură-
ţie de la trup. 

  ● A mai spus: toată viaţa 
omului e o zi pentru cei munciţi 
de dor.  

  ● L-au întrebat unii pe 
avva Macarie: 
– Cum trebuie să ne rugăm? 
– Nu e nevoie de vorbărie, ci în-
tindeţi-vă mânile şi ziceţi 
„Doamne, cum vrei şi cum ştii, 
miluieşte“ şi dacă vă vine vreo 
luptă, „Ajută-mă, Doamne“. Şi El 
ştie ce e bine şi ne miluieşte. 

  ● A spus avva Macarie: 
dacă ţi se face dispreţul ca lauda şi 

sărăcia ca averea, şi lipsa ca belşu-
gul, nu vei muri. Că e cu neputin-
ţă ca cel care crede bine şi care 
lucrează cu evlavie să cadă în ne-
curăţia patimilor şi în rătăcirea 
demonilor. 
  ● Se spune că au greşit 
doi fraţi la Sketis şi i-a afurisit pe 
ei avva Macarie alexandrinul
(abbas Makarios ho politikós, 
„avva Macarie cel de la oraş“.). 
Atunci au venit unii şi i-au spus 
avvei Macarie cel mare, egiptea-
nul. El a zis: nu ei sunt afurisiţi, ci 
Macarie este afurisit – că îl iubea 
mult. Când a auzit avva Macarie 
că e afurisit de bătrân, a fugit în 
lunca Nilului. Atunci avva Maca-
rie cel mare a ieşit şi l-a găsit peste 
tot înţepat de ţânţari, şi i-a zis: 
– Tu i-ai despărţit pe fraţi, şi au 

trebuit să se ducă la sat. Eu te-am 
despărţit pe tine, şi tu ai fugit aici, 
cum fuge o fată frumoasă în iata-
cul ei. I-am chemat pe fraţi şi am 
aflat(emathon, „m-am informat“.) 
de la ei, mi-au spus: nu s-a întâm-
plat nimic din toate astea“. Acum 
vezi şi tu, frate, dacă nu cumva şi-
au râs demonii de tine, că nu vă-
zuseşi nimica. Ci fă pocăinţă pen-
tru greşeala ta. 
– Atunci dă-mi pocăinţă. 
Văzând bătrânul smerenia lui, i-a 
zis: mergi şi posteşte trei săptă-
mâni, mâncând o dată pe săptă-
mână. Că aceasta era lucrarea lui 
întotdeauna, să postească 
nemâncând nimic câte o săptămâ-
nă.  

(Sursa: Pateric.ro ) 


