PREDICA LA DUMINICA "SFINTILOR TREI IERARHI"
( 30 IANUARIE)
„IN NUMELE TATALUI SI AL FIULUI SI AL SFANTULUI DUH"
„Aduceti-va aminte de mai-marii vostri, care v-au grait voua cuvantul lui
Dumnezeu; priviti cu luare aminte cum si-au incheiat viata si urmati-le
credinta"(EVREI 13,7)!
IUBITI CREDINCIOSI !
Sfintii sunt acele persoane care s-au ostenit sa castige imparatia cereasca si care au atins
cele mai înalte culmi de traire crestina si de desavârsire morala pe pamant .

Apostolii Mantuitorului Hristos, chemati „sa cunoasca tainele imparatiei cerurilor"(Matei
13,11) au transmis urmasilor învatatura Domnului Hristos si odata cu aceasta harul
Cincizecimei si al sfinteniei.
Unii dintre acesti primitori ai harului si lucrarii Sfantului Duh au fost si cei trei luceferi,
mari dascali ai lumii si ierarhi : Sfantul Vasile Cel Mare, Sfantul Grigorie Cuvantatorul
de Dumnezeu si Sfantul Ioan Gura de Aur, pe care Sfanta Biserica ii cinsteste pe data de
30 Ianuarie, al fiecarui an. De altfel, ei se mai praznuiesc si aparte, tot în cursul lunii
Ianuarie si anume : Sfantul Vasile, în ziua întaia, Sfantul Grigorie, în ziua de 25, iar
Sfantul Ioan, în ziua de 27 ale lunii. Se spune ca prin veacul al-IX-lea s-a produs o
neintelegere între crestinii din Constantinopol. Unii ziceau ca Sfantul Vasile, prin marile
sale binefaceri, ar fi fost cel mai însemnat dintre acesti trei Sfinti. Altii ziceau ca Sfantul
Grigorie, prin bogatia stiintei lui, s-ar fi ridicat deasupra celorlalti si, în sfarsit, o a treia
parte a crediciosilor socoteau ca de cea mai aleasa cinstire trebuie sa se bucure Sfantul
Ioan Gura De Aur, caci nimeni nu l-a putut întrece în cuvantarile sale.
Pentru ca aceasta neintelegere dintre credinciosii din cetatea marelui Imparat Constantin
Cel Mare, era cu totul pagubitoare bisericii, un episcop din acea vreme si anume, Ioan cel
din Cetatea Evhateilor, prin aratare Dumnezeiasca, s-a ridicat sa impace cele trei tabere
de credinciosi.
Anume, el a randuit ca pe viitor, în ziua de 30 a lunii Ianuarie, sa se praznuiasca la un loc
acesti trei Sfinti. De altfel, el a avut un vis în care i s-au aratat cei trei Sfinti, unul cate
unul si i-au spus :„ Nu este între noi, unul întai si altul al doilea; drept aceea , scoala-te de
porunceste sa nu se mai certe pentru noi, caci nevointa noastra a fost aceasta si cat am
fost vii si dupa ce am raposat, ca sa impacam si sa aducem lumea la unire".
Sfantul Vasile Cel Mare a trait în veacul al-IV-lea, în slavita Cetate Cezareea, în
Provincia Capadocia din Asia Mica. S-a nascut într-o evlavioasa familie, care a dat
bisericii sase Sfinti . Mama sa se numea Emilia, iar un frate al sau a fost Sfantul Grigorie
de Nissa, ajuns si el Episcop si mare învatat crestin. In anul 364 este hirotonit preot, iar în
anul 370, este ales Arhiepiscop al Cezareei, pastorind pana la moartea sa, la 1 Ianuarie
379, Sfantul Vasile a purtat o grija cu adevarat parinteasca fata de multi saraci, batrani,
neputinciosi, vaduve si orfani, întemeind felurite asezaminte pentru alinarea suferintelor
lor : spitale, aziluri, scoli. Sfantul Vasile a scris multe carti de învatatura crestineasca,
printre care amintim :„Hexaimeronul", explicand textul Sfintei Scripturi, privind cele 6
zile ale facerii lumii. Tot el s-a straduit sa înfrumuseteze si Sfintele Slujbe, lasandu-ne
Liturghia care-i poarta numele si care se savarseste de zece ori pe an.

Sfantul Grigorie De Nazianz, numit si teologul, s-a nascut în Arianz, tot în Capadocia,
pe la anul 330. A învatat carte în casa parinteasca, apoi la scolile din Cezareea
Capadociei, Cezareea Palestinei si Atena, avand coleg pe Sfantul Vasile.Se spunea despre
ei ca nu cunosteau decat doua drumuri : al bisericii si al scolii. In anul 361 este hirotonit
preot , ajunge episcop în anul 371 si a murit în anul 390. Desi a avut o viata asa de
zbuciumata, totusi el a scris multe carti de învatatura teologica, în cuvantarile sale,
vorbeste în chip deosebit despre Sfanta Treime, precizand învatatura bisericii despre
aceasta.
Al treilea Ierarh praznuit, este Sfantul Ioan Gura de Aur, din Antiohia Siriei. A fost
crescut de mama sa Antuza, o femeie evlavioasa, care a dat o crestere foarte îngrijita
fiului ei. A învatat carte la un vestit învatat elin, cu numele Libanius, apoi a dus o viata
izolata, în rugaciune si meditatie. In anul 392 este hirotonit preot, apoi în anul 397,
ridicat la cinstea de Arhiepiscop al Constantinopolului. In predicile sale a osandit toate
pacatele celor bogati , ca : mandria, lacomia, luxul si necinstea. Era un sincer aparator al
saracilor, al sclavilor si al tuturor celor aflati în necazuri. A murit în anul 407, dupa o
viata de lupta si propovaduire a cuvantului Dumnezeiesc. De la el au ramas o multime de
cuvantari care, pentru frumusetea lor, i-au adus, mai tarziu numele de „Gura De Aur", a
mai ramas si Liturghia care-i poarta numele si care se savarseste aproape în toate
Duminicile de peste an.
IUBITI CREDINCIOSI!
Din aceste motive, cei trei Sfinti „Mari Dascali ai lumii si Ierarhi", sunt socotiti drept
cele mai stralucite chipuri ale turmei lui Hristos si de propovaduitori ai cuvantului
Dumnezeiesc, adevarati „ctitori" ai ortodoxiei, într-o perioada a veacului IV, numit
„veacul de aur" al crestinatatii.
La aceasta sarbatoare se bucura însusi Dumnezeu vazând stralucind roadele jertfei lor,
se bucura Biserica, privindu-si plinirea, ne bucuram noi toti privind la pilda vietii lor,
rugându-ne si încercând a le urma credinta, pentru a ne putea bucura si noi înpreuna cu ei
.
Asa sa ne ajute Dumnezeu!
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