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Prin prieteni, când a spus; „Vreau, curățește-te!” și când a spus: „Nici în Israel n-am  aflat 

atâta credință”; iar prin dușmani acum; după ce dușmanii Lui au spus că nimeni nu poate ierta 

păcatele decât numai Dumnezeu, Hristos a adăugat: „Dar ca să știți că putere are Fiul Omului pe 

pământ să ierte păcatele”, atunci a zis slăbănogului: „Scoală-te, ia-ți patul și te du la casa ta!”. Nu 

numai acum, ci și altă dată, când dușmanii Lui I-au spus: „Pentru lucru bun nu aruncăm noi cu 

pietre în Tine, ci pentru hula, că Tu, om fiind, Te faci pe Tine Dumnezeu” (Ioan 10, 33). Domnul 

n-a respins această părere, ci iarași a confirmat-o zicând: „Dacă nu fac lucrurile Tatălui Meu, să 

nu credeți în Mine; dar dacă le fac, de nu credeți în Mine, credeți în faptele Mele”.  

Să facem, așadar, toate spre slava lui Dumnezeu, ca să avem parte de moștenirea cea fericită, 

pe care, facă Dumnezeu, să o dobândim noi cu toții, cu harul și iubirea de oameni a Domnului 

nostru Iisus Hristos, Căruia slava și puterea în vecii vecilor, Amin. 

(Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, traducere, indici și note de Pr. Dumitru Fecioru) 

 

 

răspuns Iisus? A respins, oare, bănuiala 

lor?  

Nu, deși, dacă n-ar fi fost de aceeași 

cinste cu Tatăl, ar fi trebuit să spună: 

„Pentru ce aveți despre Mine o părere 

care nu Mi se potrivește? Departe de 

Mine această putere!”.  

Dar Hristos n-a grăit așa!  

Dimpotrivă, a întărit și confirmat 

totul, și cu cuvântul și cu minunea. Și 

pentru că ar fi supărat pe iudei, dacă ar fi 

spus despre El că este Dumnezeu, 

întărește aceasta prin alții; și lucru 

minunat, nu numai prin prieteni, ci și 

prin dușmani. 

Aceasta-i bogăția înțelepciunii Lui! 

Sfânta Salomeea mironosița, 

al cărei nume evocă pacea,  

soția  lui Zevedeu și mama Sfinților 

Apostoli Iacob și Ioan,  

era rudă   cu Maica Domnului.  

Ea L-a  urmat pe Mântuitorul pe tot 

parcursul predicii și lucrării Lui. 

Arătând un curaj mai mare decât 

al ucenicilor care L-au părăsit pe 

Domnul în timpul Patimilor, 

Salomeea a privit de departe  crucificarea,  

împreună cu Maica  Domnului,  

cu Sfânta Maria  Magdalena și cu cealaltă Marie,  

și, o  dată sabatul trecut,  

ea a mers și a  cumpărat miruri  

pentru a  îmbălsăma trupul lui Iisus.  

Vindecarea  slăbănogului  din Capernaum, icoană 

Ajungând  și  întrând în mormântul deschis,  

au  văzut un înger  îmbrăcat în alb  

ce  le-a binevestit Învierea. 
(Sfântul Nicolae Velimirovici,  Proloagele  de  la  Ohrida) 

 

Sfânta Salomeea, icoană 


