
Dragostea este cea dintâi poruncă 
a Legii creştine: “Dumnezeu este 
dragoste” (I Ioan IV, 8), iar Mântuitorul 
însuşi a spus lămurit, fără putinţă 
de răstălmăcire: “Întru aceasta va 

cunoaşte lumea că sunteţi ucenici ai 
Mei, de veţi avea dragoste unii către 
alţii” (Ioan XIII, 35).

IUBIŢII MEI,

Unirea dintre oameni este iarăşi 
o poruncă sfântă a Bisericii noastre, 
fiindcă toţi oamenii sunt fii ai aceluiaşi 
Dumnezeu, iar Hristos, Fiul lui Dumne
zeu, sa jertfit pentru întreaga lume şi a 
deschis porţile Raiului pentru toţi.
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IUBIŢII MEI FII SUFLETEŞTI,

Plină de îmbelşugate roade du
hovniceşti, mare şi neasemuită 
este taina Învierii Domnului pentru 
sufletele noastre. Aşadar, “Veniţi toţi 
credincioşii să ne închinăm Sfintei 
Învieri a lui Hristos, căci, iată, a venit 
prin Cruce bucurie la toată lumea”. 
Să ne apropiem, în această mărită 
sărbătoare a Paştilor, de Sfânta Biserică 
“cu inimile curăţite de orice cuget rău” 
(Evrei X, 22), pentru ca din comoara 
învăţăturilor sfinte să aflăm calea pe 
care se cuvine să mergem în toate 
zilele vieţii noastre spre a ne învrednici 
de darul cel nepreţuit al vieţii veşnice 
pe care îl aduce, în fiecare an, Învierea 
lui Hristos tuturor celor ce cred şi 
mărturisesc Prea Sfântul Său Nume. 
Rugăm pe Dumnezeu să ne dea nouă, 
“duhul înţelepciunii şi al descoperirii 
spre cunoştinţa Lui şi să ne lumineze 
ochii inimii, ca să pricepem astfel 
şi să umblăm cu vrednicie, cu toată 
smerenia şi blândeţea, cu îndelungată 
răbdare, îngăduindune unii pe alţii în 
iubire, şi silindune să păstrăm unirea 
duhului, întru legătura păcii” (Efeseni 
IV, 13).

Întradevăr, dragostea, unirea 
şi pacea sunt căile care duc pe toţi 
oamenii la fericire, iar pentru noi, 
creştinii, ele sunt ferestrele sufletului 
prin care pătrund în cugete şi în 
inimi lumina şi bucuria Învierii, sunt 
poruncile pe care Hristos cel Înviat ni 
lea lăsat spre împlinire, ca pe cel mai 
scump şi mai sfânt testament al Său.

Datori suntem şi noi să păstrăm 
această legătură binecuvântată a 
unirii frăţeşti, după cuvintele Sfintei 
Scripturi: „Să gândim la fel, având 
aceeaşi iubire, acelaşi suflet, aceeaşi 
cugetare” (Filipeni II, 2) ca „să nu fie 
între noi dezbinări, ci să fim uniţi în 
duh şi cugete” (I. Corinteni I, 10).

Pacea este piatra de temelie a cre
dinţei noastre, pentru că însuşi „Hristos 
este pacea noastră” (Efeseni II, 14).

După mărita Sa Înviere din morţi, 
cele dintâi cuvinte pe care lea rostit 
către oameni au fost: „Pace vouă!” 
(Luca XXIV, 36), pecetluind astfel 
Testamentul pe care la lăsat urmaşilor 
Săi când a zis: „Pacea Mea dau vouă, 
pacea Mea las vouă...” (Ioan XIV, 27). 
Pentru aceasta, Biserica Ortodoxă ne 
aminteşte neîncetat, prin graiul Sfintei 
Scripturi, nestrămutata îndatorire pe 
care o avem, de a urma calea păcii, pe 
care numai cei nedrepţi nu o cunosc; 
de a căuta pacea cu toată lumea.

Dragostea, unirea şi pacea sunt 
virtuţile care trebuie să stea pururea de 
veghe în sufletele noastre, ca să putem 
primi darurile Învierii lui Hristos 
şi bucuria cea negrăită a Paştilor, a 
acestei luminate zile „pe care a făcuto 
Domnul, ca să ne bucurăm şi să ne 
veselim întrînsa”.

AL VOSTRU ARHIPĂSTOR 
ŞI PURUREA CĂTRE DOMNUL 
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Bunul Dumnezeu ne-a învrednicit ca 
astăzi să putem sărbători ziua cea măreaţă, 
cea mai plină de bucurie şi mângâiere din câte 
are omul bisericesc, ziua Învierii Domnului.

Emoţionaţi, plini de bucurie noi vestim 
această Înviere unul altuia şi cu o sfântă şi 
cerească însufleţire buzele noastre rostesc 

frumosul şi străvechiul salut creştin: „Hristos 
a înviat!” Pe tot întinsul pământului, în toate 
oraşele, comunele şi satele unde se găsesc 
creştini adevăraţi, în palate şi în bordeie, 
e mare bucurie în această senină zi. Astăzi, 
parcă nici săracul nu simte amarul vieţii, nici 
bolnavul durerile ce-l chinuiau altădată. Firea 
întreagă îşi sărbătoreşte acum învierea sa din 
somnul şi amorţeala iernii, razele soarelui 
s-au făcut mai calde şi sărută pământul, în 
tot locul ochiul nostru zăreşte semne de 
reîntinerire, de bucurie şi de viaţă. Atât în 
natură, cât şi în inima omului, în aceste zile, 
domneşte bucuria.

Zilele cele pline de jale ale săptămânii 
Patimilor, în care am auzit din Sfintele Evan-
ghelii duioasele istorisiri despre chinurile 
nespuse ale Domnului nostru Iisus Hristos, 
au trecut. Acum, acest Iisus din Nazaret, omul 
durerilor şi al suferin ţelor, stă înaintea ochilor 
noştri ca un biruitor al morţii prin învierea Sa. 
Pe Iisus, pe care l-am văzut umilit şi batjocorit, 
îl vedem astăzi preamărit. Iată cel dintâi temei 
al bucuriei noastre.

„Dumnezeu a înviat pe Acest Iisus, Căruia 
noi toţi suntem martori”, a zis Sf. Apostol 
Petru către mulţimea ce-l asculta (Faptele 
Apostolilor II, 32). Şi mulţimea a primit cu 
bucurie această veste şi în temeiul ei, a primit 
şi botezul lui Hristos. Învierea lui Hristos au 
predicat-o şi toţi ceilalţi Apostoli, iar pentru 
adevărul învierii au suferit ei toate prigoanele 
din partea păgânilor. Credinţa s-a răspândit 
în întreaga lume numai prin învierea lui 
Hristos. Fără învierea Domnului s-ar fi sfârşit 
istoria vieţii Lui cu moartea pe cruce şi nu s-ar 
mai fi deschis nicio inimă ca să-I primească 
învăţătura, iar lumea toată, desigur, l-ar 
fi uitat de mult. Fără Învierea Domnului 
nu ar fi pătimit atâtea mii de mucenici, ca 
să mărturisească cu sângele lor credinţa 

în această înviere şi să pecetluiască această 
credinţă cu moartea lor martirică. Învierea 
Domnului este cea mai mare minune, cea mai 
mare taină a credinţei noastre. Iată cel de-al 
doilea temei al bucuriei noastre în Domnul.

Învierea lui Hristos este cea mai puternică 
dovadă că El a fost într-adevăr Mesia cel 

făgăduit, Mântuitorul, 
trimis din mila Tatălui 
ceresc ca să ne scoată 
din robia păcatului. De 
aceea, încredinţându-se 
Toma, apostolul necre-
dincios, că Hristos a 
înviat cu adevărat, L-a 
mărturisit cu lacrimi în 
ochi zicând: „Domnul 
meu şi Dumnezeul meu” 
(Ioan XX, 28).

Prin Învierea Sa din 
morţi, Iisus Hristos a 
nimicit puterea morţii şi 
ne-a dat şi nouă garanţia 
învierii din morţi şi a 
vieţii de veci. De aici 
putem înţelege ce spune 
Sf. Apostol Pavel prin 

cuvintele: „Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică 
este atunci propovăduirea noastră, zadarnică 
şi credinţa voastră” (I Corinteni XV, 14). Înviind, 
Iisus, vom învia şi noi, iată cel de-al treilea temei 
şi cel mai de seamă al bucuriei noastre. Acest 
lucru îl vom înţelege uşor, dacă ne vom da 
seama că, din toate binefacerile, cu care Bunul 
Dumnezeu ne-a învrednicit aici pe pământ, viaţa 
ne pare a fi cea mai mare. Deşi ştim că bunătăţile 
şi plăcerile acestei lumi se trec ca umbra, totuşi 
ne place viaţa, ne place să trăim. De aceea 
bolnavul îşi doreşte mult însănătoşirea, toate le 
încearcă, niciun medicament nu i se pare prea 
amar, niciun lucru prea scump, dacă poate lega 
de el o nădejde de scăpare. Nu numai celor 
avuţi le place viaţa, ci şi celor 
sărmani şi necăjiţi, pentru 
că toţi vor să trăiască. Dacă 
această viaţă pământească, 
trecătoare, plină de griji şi 
de nevoi, ne pare atât de 
frumoasă şi ne este atât de 
dragă, ce fericire trebuie să fie 
în viaţa cea netrecătoare, în 
care nu mai este nici durere, 
nici frica morţii. Platon a 
scris o carte frumoasă despre 
nemurirea sufletului. Cartea se 
numeşte „Phaedon.” Această 
carte a citit-o un oarecare 
păgân cu numele Cleombrotus 
şi s-a însufleţit de credinţa în 
nemurirea sufletului atât de 
mult, încât s-a aruncat în valurile mării ca să 
se înece, zicând: „Ştiu de acum că sufletul e 
nemuritor şi nu am nicio teamă de moarte”. Cu 
toată credinţa noastră în nemurirea sufletului, 
noi creştinii nu am face un astfel de lucru pentru 
că ştim că viaţa noastră ne este dată de Bunul 
Dumnezeu s-o trăim, dar un lucru tot îl putem 
învăţa din această istorisire şi anume: credinţa 
în nemurirea sufletului este cea mai mare 

mângâiere a omului muritor şi cel mai puternic 
sprijin în lupta vieţii! Credinţa în nemurirea 
sufletu lui este tot atât de veche ca şi neamul 
omenesc. Şi păgânii o aveau în vechime, însă 
ei nu aveau garanţia învierii, cum o avem 
noi, creştinii, prin învierea Domnului. Să ne 
aducem aminte ce s-a petrecut în casa lui Iair. 
Singura copilă pe care o avea, s-a îmbolnăvit 
foarte tare. Părinţii deznădăjduiţi, auzind că 
Mântuitorul lumii este prin apropiere, L-au 
rugat să vină la ei. Până Iisus a sosit la casa lor, 
„copila murise”. Cei de acasă au trimis veste 
ca Iair să nu mai supere pe învăţătorul. Iisus 
intră totuşi în casă şi se aşează la căpătâiul 
patului. Părinţii plângeau dispariţia unicului 
lor copil, iar Iisus plin de milă se uită la ei şi 
le spune: „N-a murit, ci doarme”. (Luca VIII, 
52). Cât de frumos ne arată această istorisire 
că moartea nu este decât un somn înaintea 
Atotputernicului Dumnezeu şi precum Iisus a 
înviat pe fiica lui Iair din acest somn al morţii, 
precum El însuşi a înviat din morţi, tot aşa 
ne va învia şi pe noi din praf şi cenuşă, la o 
viaţă nouă. E mare taina aceasta! Dacă acel 
păgân nu se temea de moarte, pentru că aşa îl 
învăţase Platon, cu atât mai mult trebuie noi să 
spunem că, prin învierea Domnului, moartea 
şi-a pierdut spaimele ei pentru urmaşii lui 
Hristos. Având garanţia învierii noastre, pe 
drept cuvânt putem şi noi rosti împreună cu 
Sfântul Apostol Pavel triumfătoarele cuvinte: 
„Moarte, unde este biruinţa ta? Unde îţi este, 
moarte, boldul tău?” (I Corinteni XV, 55).

Să ne bucurăm, deci, în această măreaţă 
zi, zi de mântuire, zi de bucurie sfântă, că 
Hristos a înviat! A înviat cu adevărat!

Sărbătoarea învierii Domnului vorbeşte 
mai mult sufle tului nostru, decât celelalte 
sărbători. Învierea ne spune parcă mai hotărât, 
mai cu putere: „Omule, cunoaşte-ţi înalta 
ta menire!” Noi nu ne-am născut în lume ca 
să ne trecem fără urmă ca dobitoacele, nici 
ca pomul care, tăiat şi ars, se nimi ceşte cu 
desăvârşire! Noi avem un suflet nemuritor, 
care nici după moartea trupului nu se trece, 
ci viază mai departe.

Dacă Hristos a înviat, vom învia şi noi şi 
întreg neamul omenesc la o viaţă nouă şi 
fără de sfârşit. Azi moartea e biruită, iadul 
e biruit, porţile raiului sunt iarăşi deschise. 

„E ziua învierii, să ne luminăm popoare, că 
sunt Paştile Domnului! Paştile” Unul pe altul 
să ne îmbrăţişăm şi de toate grijile acestei 
lumi să uităm. Să zicem fraţi şi acelora care 
ne urăsc pe noi şi să le iertăm toate pentru 
învierea lui Hristos. Cu toţii să ne bucurăm că 
astăzi Hristos a înviat din morţi cu moartea pe 
moarte călcând şi celor din mormânturi viaţă 
dăruindu-le! 

Duminica Învierii Domnului
ZIUA CEA MĂREAŢĂ
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Sărbătoarea învierii Domnului, marele 
praznic al întregii Creştinătăţi, nu este o 
sărbătoare numai pentru acest pământ, ci 
şi pentru cer. Nu numai noi pământenii 
preamărim pe Hristos cel înviat, ci şi 
Sfinţii îngeri care acolo, în cer, cântă 
biruinţa lui Iisus asupra morţii: „Învierea 
Ta Hristoase, Mântuitorule, îngerii o 
laudă în ceruri...”.

De ce se bucură îngerii? Oare pentru 
ei, Iisus Hristos a venit aici pe pământ? 
Pentru ei a suferit, a murit şi a înviat? 
De ce cântă îngerii Învierea Lui? Pentru 
că ei sunt slujitorii lui Hristos, slujitorii 
cei buni şi devotaţi. Cel rău, astăzi nu 
cântă. Pentru el, orice bucurie sufletească 
a aproapelui e de nesuferit; fericirea 
altuia e suferinţa şi întristarea lui. Aşa se 
manifestă întotdeauna oamenii răi, care 
nu vor săL cunoască pe Dumnezeu.

Îngerii totdeauna se bucură, când văd 
că alţii gustă feri cirea. Ei ne înconjoară cu 
lumina bucuriei când noi ne învrednicim 
să câştigăm har înaintea lui Dumnezeu, ca 
şi când ei ar fi principalii părtaşi ai acestui 
dar. Tocmai de aceea îngerii se bucură şi 
preamăresc pe Hristos împreună cu noi.

Dar noi ce facem? Cel bun la suflet 
şi curat la inimă se bucură de acest măreţ 
praznic din tot sufletul, e fericit din toată 
inima, iar cel cu sufletul întinat şi cu inima 
rea nu are nicio bucurie şi mulţumire 
sufletească.

Legea este una şi pentru cer ca şi 
pentru pământ, adică cel rău, cel stăpânit 
de patimi nu se poate bucura de acest măreţ 
praznic al Învierii Domnului. Asemenea 
oameni nu pot gusta din triumful biruinţei 
lui Hristos şi nu sunt în stare să simtă 
marea bucurie a întregii Creştinătăţi – 
Învierea Domnului. Le este indiferent că a 

înviat Iisus sau că a rămas în mormânt. Şi 
dacă prăznuiesc Ziua Învierii Domnului, 
o prăznuiesc în trândăvie sufletească şi în 
libertatea slăbiciunilor.

Ce bine ar fi astăzi pe pământ, dacă în 
lume nu ar exista războaie şi neînţelegeri, 
dacă între noi nu ar fi oameni vicleni, 
invidioşi, lacomi şi mereu porniţi spre râu! 
Cu ce bucurie neam apropia unul de altul 
de această mare sărbătoare a sărbătorilor 
şi de acest măreţ praznic al praznicelor! 
Noi vrem din tot sufletul să împărţim 
această bucurie cu aproapele nostru, săl 
facem părtaş dragostei noastre pentru Cel 
Înviat; iar el nu vrea să audă.

Şi totuşi nu se cuvine ca noi să 
judecăm, pentru că nu suntem sus în cer, 
ci pe pământ, unde bucuria noastră nu 
poate fi desăvârşită. Cine dintre noi e cu 

Cuvânt la Ziua a II-a de Paşti
O SĂRBĂTOARE PENTRU CER

desăvârşire curat la inimă? Nimeni. Toţi 
suntem păcătoşi. Însă, după cum îngerii 
cei răi nu împiedică pe cei buni să se 
bucure, tot aşa nici pe noi, oamenii cei 
răi nar putea să ne lipsească de bucurie 
dacă noi înşine nu am simţi vinovăţia 
păcatului. Deci zadarnică este judecata 
noastră asupra aproapelui... Mai de folos 
este să ne curăţim sufletul nostru de toate 
păcatele şi să ne eliberăm inima noastră 
de toată răutatea.

De sărbătoarea Învierii Domnului 
neam împodobit trupul cu hainele cele 
mai frumoase. Aşa se şi cuvine. De acest 
măreţ praznic, Biserica e ca o împărăteasă 
cu frumuseţea şi podoaba ei sclipitoare. În 
jurul ei totul e numai smirnă şi tămâie cu 
bun miros. Noi suntem fiii ei şi nar fi oare 
o ruşine pentru noi să stăm de Învierea 
Domnului îmbrăcaţi cu haina trupească şi 
sufletească cea de toate zilele? 

Grija pentru înfrumuseţarea noastră 
exterioară trebuie însoţită de grijă şi 
mai mare pentru împodobirea sufletului. 
Schimbând haina trupului, să schimbăm 
şi haina sufletului. Haina, oricât de albă 
ar fi ea, nu poate să ascundă sufletul 
negru, iar răutatea inimii noastre nu 
poate fi acoperită cu tot aurul pământului. 
Împodobirea trupului cere multe osteneli 
şi timp, dar înfrumuseţarea sufletului 
este foarte uşoară şi se poate face în 
scurtă vreme. Dacă vom striga bunului 
Dumnezeu, El ne va da o inimă nouă şi 
o lacrimă a căinţei ne va face sufletul alb 
ca zăpada.

Cine îşi păstrează curăţenia inimii 
şi îşi spală sufletul în lacrimile căinţei, 
simte bucuria Învierii Domnului şi înalţă 
în această zi luminată un imn desăvârşit 
Celui ce a biruit moartea. Aşa că bucuria 
lumii creştine este pe deplin justifi
cată şi nu ne rămâne decât să strigăm cu 
însufleţire şi cu toată încrederea: „Hristos 
a înviat!”
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Ne găsim în zilele sfinte ale postului 
mare; ne găsim într-un timp în care 
Domnul este mai aproape de noi decât 
în tot cursul anului, suntem în postul 
Sfintelor Paşti.

A fi în postul mare înseamnă a fi în 
toiul schimbării lăuntrice, în toiul unui 
proces de renaştere.

Se cuvine, deci, acum mai mult ca 
oricând să ne reculegem, să 
pătrundem adânc în eul nostru 
printr-o analiză din cea mai 
perfectă şi posibilă. Fiecare 
dintre noi este dator acum 
să-şi verifice legăturile sale cu 
Hristos, cu viaţa veşnică. 

Ne întâlnim iarăşi cu 
patimile lui Hristos, punctul 
cardinal al mântuirii noastre. 
Asistăm iarăşi la chinurile şi 
suferinţele celui mai bun şi 
mai drept dintre noi. Cum va 
răspunde inima noastră la 
toate acestea? Iată examenul 
cel mare pe care trebuie să-l 
trecem acum; iată unde putem cu toţii 
să ne verificăm credinţa noastră.

O viaţă nouă începem numai atunci 
când fugim, când ne rupem cu totul de 
viaţa cea veche. Însă această rupere 
o dorim numai atunci când ne simţim 
distruşi complet sub povara păcatelor 
noastre, când suntem convinşi de 
deşertăciunea vieţii de dinainte şi ne 
este urât de ea. 

Domnul Iisus Hristos pătimeşte. 
Să ne uitam la El, să ne uităm la noi, Il 
iubim noi oare? Credem că este Fiul 

lui Dumnezeu? Credem că este Sfântul 
Sfinţilor? Desigur că vom răspunde: Da. 
Răspunzând cu acest cuvânt dătător de 
viaţă, vom vedea strălucirea Lui, vom 
vedea neînsemnă tatea noastră şi vom 
înţelege că suferă pentru noi şi pentru 
mântuirea noastră.

Înţelegând acest lucru, vom înţelege şi 
sensul şi însemnătatea Postului mare, vom 

înţelege câtă putere posedă acest cuvânt, 
care înduioşează sufletele credincioşilor, 
vom simţi sentimentele cele mai nobile ale 
înaintaşilor noştri, sentimente de împăcare 
a omului cu Dumnezeu, prin care creştinul 
ortodox se apropie de hotarele veşniciei.

Postul mare este, deci, o nuanţă cu 
totul ideală, este o parte a timpului care 
se desprinde din obişnuitul mers al vieţii 
şi formează un calendar special în timpul 
eternităţii.

În acest calendar sunt însemnate 
numele tuturor dreptmăritorilor creştini, 

care au ştiut să se împărtăşească de 
Harul lui Hristos, în aceasta vreme a 
milostivirii.

Răscumpărarea este un act de 
milostenie din partea Domnului. Să ne 
ridicăm deci, să ne sculăm din somnul 
păcatelor şi să ne pregătim de a primi 
acest Har mântuitor. Domnul este 
aproape, să-L căutăm şi strigându-L Îl 
vom găsi. Să-L căutăm în zilele sfântului 
post şi-L vom găsi la înviere, când vom fi 
renăscuţi în Duh şi Adevăr. Iată ce ni se 

cere acum: „Cel rău să lase calea 
lui şi omul cel nelegiuit vicleniile 
lui şi să se întoarcă spre Domnul, 
căci El se va milostivi de dânsul şi 
către Dumnezeul nostru cel mult 
iertător” (Isaia 55, 7). 

Un sfânt Părinte spunea: „Un 
om a rătăcit prin pădure şi nu 
găsea nicio ieşire. Pe neaşteptate, 
vede un om şi plin de bucurie 
fuge la el şi îl întreabă de drumul 
drept. Acel om îi răspunde: Şi eu 
rătăcesc aici de câteva zile, aşa 
că nu cunosc nici eu drumul cel 
adevărat. Un lucru însă pot să-ţi 
spun: pe calea pe care m-am dus 

eu să nu te duci, că e primejdioasă şi nu 
duce la niciun ţel. Şi acum vină cu mine, 
să căutăm amândoi un drum nou”.

Şi eu, spunea sfântul, vă sfătuiesc 
acelaşi lucru: pe calea pe care am 
umblat până acum, să nu mai umblăm, 
ci să căutăm un drum nou. Calea veche, 
calea rătăcită este calea păcatelor, calea 
cea nouă este calea lui Hristos. Să ne 
dezbrăcăm şi noi, acum, în zilele de post, 
de omul cel vechi şi să ne învrednicim a 
ne îmbrăca în omul cel nou la praznicul 
bucuriei, învierea Domnului.

Gânduri de postul mare

După frumoasa primire în Ierusalim, 
prind a se depăna zilele durerii, ale sufe
rinţei, ale Crucii şi ale îngropării. Însă 
după ele vine nemărginita bucurie a învierii 
Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos. 

Până atunci mai sunt şase zile de post, 
rugăciune, dar nespus de edificatoare şi 
mântuitoare pentru noi. Să facem acum 
ceea ce nu am vrut sau am fost împiedicaţi 
să facem: să ne pocăim şi să ne rugăm din 
toată inima, spovedindune şi împărtăşindu
ne cu Iisus, Mântuitorul nostru. Pentru noi 
a venit El astăzi în Ierusalim.

Să mergem cu gândul după El, şiL 
vom vedea îngenuncheat, rugânduse în 
Ghetsimani, cu sudori de sânge, pentru noi 
şi pentru a noastră mântuire. IatăL căzut 
sub povara crucii, pe drumul cel chinuitor 
al Golgotei, şi ţintuit pe ea, pentru noi şi 

pentru întreaga creştinătate.
Nu ni se zbate inima când auzim de 

zdrobitoarele chinuri de pe Golgota? Să 
ne gândim bine dacă trebuie sau nu să 
rămânem nepăsători şi departe de Domnul, 
care mereu neaşteaptă să ne întoarcem la El 
şi săL auzim cum ne spune 
de pe lemnul suferinţei: 
„Părinte, iartăle lor, că nu 
ştiu ce fac” (Luca XXXIII, 
34). Şi ne cheamă cu glas 
de părinte îndurerat de pe 
calea păcatului, zicând: 
„Veniţi la mine toţi cei 
osteniţi şi împovăraţi şi 
Eu vă voi odihni pe voi” 
(Matei XI, 28).

Să ne trezim din 
somnul păcatului şi să 
ne întoarcem de pe calea 

pierzării până nu este prea târziu! Mai sunt 
şase zile! Să ne pregătim acum şi să nu mai 
amânăm! Nu se ştie ce aduce ziua şi ceasul! 
Acum este timpul să ne curăţim de omida 
păcatului şi de uscătura fărădelegii, aşa 

Gânduri pentru Săptămâna Patimilor

Continuare în pagina 5 



Pag. 5 U An 1, Nr. 1-2, martie–aprilie 2011

cum curăţim pomii din grădina noastră de 
crengile uscate, primăvara...

Să facem loc să intre Domnul în 
cămara şi grădina sufletului nostru. Suntem 
păcătoşi? Să nu ne temem. Să nu ne fie 
frică, oricât am fi de înglodaţi în noroiul şi 
prăpastia păcatului şi oricât de mult neam 
fi înfundat în mocirla lui. Un lucru trebuie 
să facem noi: să ne cercetăm viaţa şi fiecare 
păcat în parte.

Să ne scuturăm sufletul, aşa cum 
scuturăm haina de praf şi vom vedea atunci 
când, îndreptaţi cu gândul la crucea pe care 
a suferit Domnul, ne vom număra greşelile 
făcute, ce părere de rău ne va cuprinde, ce 
văpăi de pocăinţă au să ne încingă şi cum 
vom plânge cu amar pentru toate cele 
făcute.

Să lăsăm lacrimile să curgă şiroaie, ca 
ale Maicii Domnului la piciorul Crucii 
Fiului Său, căci ele sunt cel mai bun burete 
de şters păcatele de pe tabla vieţii noastre. 

Şapte zile mai sunt până la luminata 
înviere a Lui. Încep cele mai de seamă 
ceasuri din viaţa noastră. Să nu le lăsăm să 
treacă, să se scurgă, ca şi cele de până acum, 
pentru că nu o să le putem răscumpăra. Să 
mergem şi să ne mărturisim.

Să spunem tot şi să cerem Mântuitorului 
Iisus Hristos iertare, că neo va da cu 
siguranţă, aşa după cum a dato şi tâlharului 
de pe cruce, Magdalenei şi la mulţi alţii, ne 
va ierta şi pe noi şi ne va zice nouă „astăzi 
vei fi cu Mine în rai” (Luca XXIII, 43). 

Să ne împărtăşim cu trupul şi sângele 
Lui spre sănătatea trupului şi spre viaţa 
de veci a sufletului nostru. Este cea mai 
frumoasă faptă a vieţii noastre. Avem să 
ne trezim la viaţa cea nouă, ca mugurul 
pomului, ca bobocul florilor, ce stă să se 
desfacă la viaţa de sub soare, nu de sub 
zăpadă, sau de primăvară, nu de iarnă, şi 
de crivăţ!

Mintea noastră sa rănit, trupul ni sa 
trândăvit şi nu sa rugat şi duhul nostru 
boleşte departe de doctor. Să ne vindecăm. 
Să ne pregătim a primi în cămara sufletului 
nostru pe Domnul.

Să alergăm la piciorul crucii Domnului 
în toate serile deniilor din săptămâna 
patimilor şi so sărutăm cu cutremur şi cu 
neţărmuită sfială. Să ne curăţim sufletul 
cu fiorii sfintei suferinţe a Domnului 
şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi 
rugândune să zicem: „Doamne, iartăne 
pentru tot ce am făcut”.

Să rupem încuietorile cu care păcatele 
neau încuiat uşa sufletului şi acum să o 
deschidem larg, zicând; „Intră, Doamne, în 
sufletul nostru, ca şi în Ierusalim, căci vrem 
de acum să rămâi cu noi, azi şi mâine si în 
toate zilele vieţii noastre”.

Moarte şi înviere
Cuvântul înfricoşător „moarte” a fost 

rostit de către Dumnezeu în rai, mai înainte 
de a fi moartea ca o ameninţare către Adam 
şi Eva, prevestindu-le că, dacă vor mânca 
din pomul cel oprit „în ziua în care vor 
mânca din el, vor muri negreşit” (Facerea 
II, 17). Când, cu toate acestea, strămoşii se 
răzvrătiseră împotriva lui Dumnezeu, după 
cel dintâi păcat, oaspetele cel neplăcut 
– moartea – intră în lume. Primul mort 
a fost Abel. Abia când au văzut trupul lui 
Abel fără suflare şi înţepenit au cunoscut 
protopărinţii noştri, cu mare groază, ce 
este moartea. De atunci, moartea a în-
ceput pustiirea printre oameni. Seceră 
stejari seculari, pe patriarhi şi bobocii de 
trandafiri în floarea vieţii, răpeşte pe Sara 
din cortul lui Avraam şi pe iubita Rahela de 
lângă Iacov şi pustieşte mulţimea de vieţi 
prin apele potopului, în războaie şi cutre-
mure de pământ, semănând pretutindeni 
jalea şi frica. Toţi câţi trec pe acest pământ 
au scris pe frunte „cu ce moarte vor muri”. 
Omul cel mai puternic şi plin de mândrie 
îi urmează ca un mieluşel de îndată ce 
moartea îi şopteşte: „Vino 
cu mine!”. Moartea este 
o slugă a Celui Preaînalt 
care Ii execută fără milă 
sentinţa. „Pentru că plata 
păcatului este moartea, 
iar harul lui Dumnezeu 
viaţa veşnică, în Iisus 
Hristos Domnul nostru” 
(Romani VI. 23).

Dar a muri nu 
este totul. Dumnezeu 
pedepseşte şi mai aspru 
trupul. El a zis nu numai 
„cu moarte vei muri”, 
ci şi „te vei întoarce în 
pământul din care eşti 
luat” (Facerea III, 19). 
Mortul îşi mai păstrează 
puţină vreme forma şi 
trăsăturile, uneori chiar mai frumoase 
după moarte, dar nu după mult timp se 
preface în ţărână. Ce privelişte groaznică 
este descompunerea şi putrezirea, care 
se petrec în pământ, până când chipul 
odinioară frumos al trupului devine ceva 
fără nume. Aşa e rânduiala lui Dumnezeu, 
ca trupul acesta, care adesea s-a răzvrătit 
împotriva poruncilor Lui, să fie deteriorat. 
Pământul este un vast laborator în care 
toate se rezidesc în ţărână.

Însă deasupra morţii noastre îşi flutură 
steagul biruinţei Iisus Hristos cel înviat. 
„Hristos a înviat din morţi, fiind începătură 
(a învierii) celor adormiţi” (I Corinteni XV, 
20). Învierea trupului ne este vestită de ju-
decata minţii şi natură, alături de cuvântul 
Fiului lui Dumnezeu.

Mintea ne spune că tot ce vedem în 
jurul nostru este creat pentru om. Soarele 
cu lumina şi căldura lui, luna şi stelele. 
Văzduhul, izvoarele apelor, pomii cu fructe, 
câmpia cu spice hrănitoare, florile spre ve-
selie, adâncul pământului cu comorile lui, 
animalele slujitoare, toate sunt spre folo-
sul omului. E cu putinţă ca Dumnezeu să 
fi creat lumea pentru om, iar pe el să-l fi 
creat spre a-l nimici pentru totdeauna prin 
moarte? Să-l fi împodobit cu chipul Său 
şi să fi cheltuit pentru om toată iubirea, 
înţelepciunea şi grija Sa, spre a umple apoi 

gropile pământului cu putreziciune? La ce 
a sădit atunci în noi simţul de dreptate, 
setea de adevăr, năzuinţa spre virtute şi 
dorinţa nestinsă după fericire? Toate aces-
tea nu pot fi satisfăcute aici, pe pământ şi 
ne-am chinui în zadar.

Natura, în graiul ei, ne dă răspuns la 
aceste întrebări. Acelaşi proces al morţii 
trupeşti îl vedem petrecându-se în fiecare 
an şi în sânul ei. Icoana morţii o avem în 
frunzele ce se ofilesc şi cad, în seva ce se 
retrage la rădăcini şi în natura amorţită. 
Dar primăvara toate le reînsufleţeşte şi le 
întinereşte.

Oare omul nu este mai de preţ 
decât iarba? Oare ceea ce face mâna lui 
Dumnezeu pentru natura neînsufleţită nu 
va putea face şi cu noi? Oare pământul să 
răsară orice grăunte semănat, într-însul, 
numai sămânţa celui mai nobil stăpân 
să rămână nerăsărită în veci? Bine spune 
Sfântul Apostol Pavel că şi trupul cel mort 
este un grăunte, ce-şi aşteaptă primăvara 
învierii în pământ. Este ca un pârâu ce se 
ascunde în pământ spre a ieşi în altă parte, 
pentru a curge în veci; şi ca o corabie 
grăbită pe care vântul ce o alungă o duce 
în portul veşniciei.

Făgăduinţa învierii a însoţit şi în Vechiul 
Testament viaţa omenească. Proorocul Isa-
ia spune: „Morţii Tăi vor trăi şi trupurile lor 
vor învia!” (XXVI, 19). Proorocul Iezechiel, 
într-o vedenie, descrie cum se petrece învi-
erea trupurilor (XXXVII, 1-10). Făgăduinţele 
Mântuitorului despre înviere, fiind confir-
mate prin Învierea Sa, nu mai sunt cuvinte 
omeneşti, ci luminătoare de drum prin 
noap tea morţii, spre viaţa de veci. Ele 
răsună ca solii cereşti ca şi chemări ale 
Tatălui din patria cea veşnică.

Cel ce prin cuvânt a chemat toate din 
nimic are putere de a ne aduna rămăşiţele 
trupeşti de oriunde ar fi şi să învie datorită 
Duhului care le-a însufleţit. De aceea 
creştinul îşi face drumul vieţii în pace, iar 
despărţirea la groapă de cei adormiţi se 
preface pentru el în aşteptarea învierii. El 
este ca pomul cel răsădit lângă izvoarele 
apelor, care îşi vede florile şi frunzele, anii, 
adică zilele, tinereţea, nădejdile, bucu-
riile, suferinţele şi luptele luate de valurile 
grăbite, dar nu aleargă după ele, ci le lasă 
să treacă, iar el îşi întinde crengile spre 
cer.

Aşa stă şi cel ce crede în înviere, supus 
şi cu încredere în Providenţă, cu privirile, cu 
inima, cu gândul, cu dorinţele şi năzuinţele 
îndreptate spre patria cea cerească.

Gânduri pentru 
Săptămâna Patimilor
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Postul este o doctorie atât pentru 
trup, cât şi pentru suflet.

Pentru trup, postul chibzuit este 
unul din mijloacele cele mai sigure, 
recomandat chiar de doctori, pentru 
restabilirea şi a celei mai zdrun
cinate sănătăţi. Corpul nostru este 
o maşina fină, pusă în mişcare prin 
respiraţie şi nutriţie. Respiraţia se 
face necontenit.

Organele de nutriţie din cauza 
muncii necontenite obosesc şi slăbesc, 
având şi ele nevoie de odihnă. În caz 
de boală, natura ne lipseşte de pofta 
de mâncare. Aparatul de nutriţie în 
timpul postului consumă şi termină 
resturile de hrană, precum şi sucurile 
de rezervă din corp, prin care acesta 
se curăţeşte şi se uşurează.

Postul este prescris deci chiar 
de natură, mai ales la schimbarea 
anotimpurilor. De aceea îl găsim şi 
la evrei, turci, păgâni, sălbatici ba 
chiar şi la animale şi plante (iarna). 
Postul reînnoieşte puterile de nutri
ţie cheltuite. El nu este deci o 
pagubă, ci un câştig.

Căderea lui Adam se cuprinde 
în aceea că nu a păzit postul. Dacă 
postul ar fi fost păzit în rai, zice 
un Sfânt Părinte, omul şi astăzi ar 
fi în rai. Căderea fiecăruia dintre 
noi începe şi astăzi prin călcarea 
poruncii despre post. Nu se păzeşte 
postul ochilor şi al urechilor, se 
pierde curăţenia inimii. Nu se păzeşte 
postul cugetelor şi al gândurilor, se 
deschid porţile gândurilor rele şi ale 
necredinţei.

Nu păzim postul în dorinţi, 
ajungem robii iubirii de avuţie şi 
mândrie. Nu păzim postul limbii şi al 
buzelor, ajungem nişte profanatori şi 
bârfitori. Când postul şi înfrânarea se 
depărtează de la masă, omul decade la 
treapta animalelor necuvântătoare.

Postul acoperă şi seaca izvorul 
de căpetenie al răului care ne roade, 
împrăştiind ceata numeroasă a ispi
telor şi ademenirilor de tot felul. 
Acoperinduse izvorul răului, seacă 
singure şi pâraiele lui.

Întrebuinţândul bine şi regulat, 
postul, împreună cu celelalte doc
torii duhovniceşti, va pătrunde 
până la rădăcina păcatului şi va reda 
omului sănătatea sufletului.

Corpul nostru trebuie să servească 
de unealtă sufletului, iar nu invers. 
Când corpul ţine sufletul în robia 
patimilor, întreţinândul numai în 
scopuri necurate, acesta slăbeşte, se 
destramă, până aproape dispare.

Postul sufletesc izbăveşte duhul 
din robia trupului. Idolul omului 
trupesc, pântecele, fiind aruncat la 
pământ prin post, se iveşte semnul 
stăpânirii duhului asupra trupului. 

Clocotul încetează întrun cazan 
sub care sa stins focul. Trupul 
uşurat urmează cu plăcere mişcările 
sufletului, suportă cu uşurinţă lupta 
dragostei şi a lepădării de sine, 
începe a se bucura de Dumnezeul 
cel viu şi mânca la biserica Lui cea 
sfântă. Sufletul, stăpân pe trup, 
începe o viaţă nouă.

Conştiinţa devine mai curată şi 
oglindeşte în sine mult mai lămurit 
legea lui Dumnezeu şi nelegiuirile 
proprii, chiar şi cele mai mici, voinţa 
capătă puterea de a cârmui întreaga 
corabie a sufletului. Imaginaţia ne 
înfăţişează lucruri sfinte: crucea şi 
patimile Mântuitorului, judecata 
din urmă, cu fericirea raiului şi 
chinurile iadului; memoria nu mai 
ascunde sub vălul uitării păcatele 
din trecut; mintea judecă mai lesne 
şi dezleagă mai repede nedumeririle 
conştiinţei; în inimă se naşte căldura 

iubirii pentru cele sfinte, care face 
să curgă lacrimile cele curăţitoare 
de pocăinţă; gustul se curăţă şi 
primeşte plăcerea pentru bucuriile 
şi mângâierile sufleteşti.

Spre a fi plăcut lui Dumnezeu şi 
folositor pentru suflet, postul trebuie 
însoţit de îndeletniciri potrivite, ca: 
rugăciunea obştească şi particulară, 
cercetarea conştiinţei şi a vieţii 
proprii; cugetarea la viaţa, patimile 

şi moartea Mântuitorului, împăcarea 
cu toţi vrăjmaşii şi iertarea ofenselor 
suferite; faptele de milostenie. 
Citirea Sf. Scripturi şi a cărţilor 
folositoare de suflet, sfătuirea cu 
oamenii evlavioşi şi altele asemenea. 
Prin aceste mijloace se sfinţeşte 
postul.

Cu sufletul înviorat şi spiritua
lizat de post, creştinul poate păşi 
apoi la întrebuinţarea celorlalte 
leacuri duhovniceşti la pocăinţă 
(spovedanie) şi împărtăşire. Harul 
lui Dumnezeu află loc pregătit. 

Postul a precedat toate faptele 
mari în viaţa lui Moise, Ilie, 
Ioan Botezătorul, Mântuitorul, 
Sf. Apostoli, precum şi a tuturor 
sfinţilor.

Să nu ne mândrim cu postul 
şi nici să nu osândim pe cei ce nu 
postesc.

Postul trupesc şi postul sufletesc



Pag. 7 U An 1, Nr. 1-2, martie–aprilie 2011

Oamenii în urma păcatului au 
ajuns în rândul îngerilor căzuţi 
din cer, au pierdut chipul şi ase-
mănarea cu Dumnezeu, ce stră-
lucea odinioară atât de frumos 
în sufletul lor, în Eden. Această 
asemănare cu Tatăl numai prin 
pocăinţă şi post se mai poate re-
dobândi.

Însă postul şi pocăinţa, f iind 
o grea luptă şi îndelungată pen-
tru suflet şi prea multă renunţare 
pentru trup, foarte mulţi încear-
că să dezlege această problemă 
mulţumindu-se cu aparenţa, că-
utând să înşele şi să se înşele, 
încercând să falsif ice chipul lui 
Dumnezeu. 

Acesta este începutul făţăr-
niciei pe care omul o învaţă de 
la diavol, care are ca semn dis-
tinctiv tocmai faptul că deseori 
se preface în înger de lumină. 
Pe diavol îl imită oamenii atunci 
când se arată în aparenţă ca niş-
te îngeri, dar nu sunt; arată chi-
pul binelui, dar nu-l săvârşesc; 
arată chipul renunţării, dar în-
lăuntrul lor sunt plini de cel mai 
sălbatic egoism, gata spre tot 
răul; se arată umili, dar în suflet 
arde văpaia semeţiei; prin toată 
înfăţişarea lor posomorâtă ara-
tă că postesc, însă înlăuntrul lor 
sunt plini de toată îndestularea, 
întrecuţi, satisfăcuţi şi chiar îm-
buibaţi. Împotriva acestora se 
ridică Mântuitorul când zice: 
„Când postiţi nu fiţi trişti ca fă-
ţarnicii; că ei îşi smolesc feţele 
ca să se arate oamenilor că pos-
tesc; adevărat grăiesc vouă; îşi 
iau plata lor. Tu însă, când pos-
teşti, unge capul tău şi faţa ta o 
spală, ca să nu le arăţi oamenilor 
că posteşti, ci Tatălui tău care 
este în ascuns şi Tatăl care vede 
în ascuns îţi va răsplăti ţie” (Ma-
tei VI, 16-18), arătând totodată 
adevăratul sens, scop şi chip al 
postului. Dumnezeu ne-a indicat 
postul cu scopul de a ne curăţi 
sufletele de zgura păcatelor şi 
cei ce-l practică corect îşi ajung 
acest scop.

A posti corect înseamnă să 
ascundem toate semnele exteri-
oare, străduindu-ne să facem din 

post o jertfă bine plăcută lui Dum-
nezeu. Postul bine primit trebuie 
să fie împreunat şi cu rugăciunea, 
numai aşa are efectul dorit. „Acest 
neam de demoni nu iese decât cu 
rugăciune şi cu post” (Matei XVII, 
21).

După natura omenească şi pos-
tul este de două feluri: trupesc şi 
sufletesc. Postul trupesc constă în 
renunţarea la anumite mâncări şi 
băuturi şi la plăcerile acestei vieţi 
trecătoare.

Scopul acestui post este îndo-
it. În primul rând este igienic, iar 
în al doilea rând serveşte pentru 
înfrânarea simţurilor. În afară de 
acestea, postul trupesc mai are şi 
un scop etic, mai înalt, referindu-

se la aproapele nostru. Astfel, de 
pildă, renunţaţi la fumat, ca din ba-
nii economisiţi să ajutaţi pe cei să-
raci; sau renunţi de a-ţi mai cum-
păra o pereche de pantofi sau o 
cămaşă, cumpărând în schimb pe 
banii aceştia îmbrăcăminte unor 
orfani sau necăjiţi. 

Peste toate acestea mai există 
şi un fel de post trupesc, pe ca-
re-l exercită unii şi care este de-a 
dreptul păcat. Unii au obiceiul să 
postească anumite zile pentru îm-
plinirea unor dorinţe de multe ori 
deşarte, ca de pildă: dobândirea 

unor bunuri materiale, sau mai 
ales ca duşmanilor sau unor per-
soane, chiar dacă nu sunt duş-
mani, să li se întâmple orice ne-
cazuri. Acest post este urâciune 
înaintea lui Dumnezeu.

Cât priveşte postul sufletesc, 
el are însuşirea caracteristică de 
a fi invizibil şi cu cât este mai in-
vizibil cu atât este mai primit. Su-
f leteşte postim când îndepărtăm 
cu toată puterea voinţei porniri-
le rele pe care le-am acumulat, 
din vorbirea noastră, din gândi-
re, ceea ce înseamnă adevărata 
înfometare a omului nostru cel 
vechi, nemaiservindu-i bucatele 
obişnuite ca: minciuna, făţărni-
cia, vorbirea de rău, viclenia etc.

O latură a postului sufletesc 
este aceea când răbdăm cu re-
semnare creştinească toate ne-

cazurile şi încercările ce se abat 
asupra noastră, fără să cârtim, 
fără să ne răzvrătim şi fără să ne 
plângem în dreapta şi în stânga.

Îndemnul Mântuitorului în 
asemenea cazuri este de a în-
depărta de la noi toate semnele 
exterioare ale stării noastre lăun-
trice nenorocite. Să nu ne arătăm 
oamenilor, ci lui Dumnezeu. După 
toate acestea legea postului, ori-
care ar f i el, este una singură: să 
pornească din suflet, împotrivin-
du-se ispitelor din afară şi omo-
rând pe cele din lăuntru.
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Păcătoşii, atâta vreme cât trăiesc în 
păcat, pierd harul dumnezeiesc şi ru-
găciunea lor deşartă este.

Împăcarea cu Dumnezeu se face 
numai prin pocăinţă. Aceasta curăţă 
sufletele aşa precum focul curăţă aurul 
şi argintul şi ne face iarăşi vrednici de 
a sta în faţa Scaunului Celui Atotputer-
nic.

Creştinul, mărturisindu-şi 
păcatele înaintea duhovnicului 
cu toată zdrobirea inimii pri-
meşte de la Dumnezeu ierta-
rea păcatelor şi împăcarea cu 
El. Sfinţii Apostoli au primit de 
la Domnul nostru Iisus Hristos 
puterea de a ierta păcatele: „Lu-
aţi Duh Sfânt; cărora veţi ierta 
păcatele, le vor fi iertate şi că-
rora le veţi ţine, vor fi ţinute” 
(Ioan XX, 22-23). Iar ucenicii 
Domnului au dat această pute-
re episcopilor şi preoţilor, care 
singuri pot ierta păcatele. 

După ce păcătosul şi-a măr-
turisit toate greşelile de până 
atunci, cu inimă înfrântă, duhovnicul 
zice: „Domnul şi Dumnezeul nostru 
Iisus Hristos, cu darul şi îndurările iu-
birii Sale de oameni, să te ierte pe tine, 
fiule, şi să-ţi lase toate păcatele. Şi eu, 
nevrednicul, preot şi duhovnic, cu pu-
terea ce-mi este dată le iert şi te dezleg 

de toate păcatele tale, în numele Tată-
lui şi al Fiului şi al Sf. Duh, amin”.

Prin rostirea acestor cuvinte harul 
lui Dumnezeu se coboară peste cel ce 
se mărturiseşte şi primeşte iertarea pă-
catelor mărturisite şi se împacă cu El, 
deci poate să-i înalţe rugăciuni, redo-
bândindu-şi liniştea cugetului. Cel ce 
se mărturiseşte trebuie într-adevăr să se 

căiască de păcatele săvârşite. Iertarea 
păcatelor nu se poate dobândi fără că-
inţă. Sf. Scriptură ne spune: „Că tot aşa 
va fi bucurie în cer pentru un păcătos 
care se pocăieşte, cât pentru nouăzeci 
şi nouă de drepţi care n-au nevoie de 
pocăinţă” (Luca XV. 7). 

Sf. Scriptură ne mai spune despre 
tatăl fiului risipitor (Luca XV. 11-32), 
că s-a bucurat nespus de mult când fiul 
său a venit acasă după ce petrecuse 
în atâtea păcate. Tot la fel şi vameşul, 
căindu-se, a primit iertare de păcate, 
fiind plăcut iarăşi Domnului.

Păcatul, odată mărturisit, să ne pă-
zim a-l mai face, căci atunci mai mare 
ne este osânda. Şi după ce ne-am cu-
răţit sufletul prin pocăinţă, Dumnezeu 

ascultă rugăciunea noastră.
Având sufletul curat ca şi 

apa de izvor, renăscut prin acest 
al doilea botez, pocăinţă, rugă-
ciunea noastră se va îndrepta. 
„ca tămâia înaintea lui Dumne-
zeu”. Dar pe măsură ce apa se 
depărtează de izvor în curgerea 
ei la vale, ea îşi pierde curăţe-
nia, şi faţa noastră nu se mai 
poate oglindi în ea. Să nu păţim 
şi noi la fel, după ce plecăm din 
faţa duhovnicului şi intrăm in 
vâltoarea atâtor ispite care ne 
tulbură sufletul cu necurăţenia 
păcatelor.

Şi astfel, privind în sufletul 
nostru, Dumnezeu să nu-şi mai vadă 
chipul Său. Dacă vrem ca să vorbim 
întotdeauna cu Părintele Ceresc, să ţi-
nem făgăduinţa de la mărturisire şi să 
ne ferim de alte păcate, ce ne pot întu-
neca lumina sufletului.

Pocăinţa, împăcarea noastră cu Dumnezeu

Pe lângă Maica Domnului, care se bu-
cură de o cinste deosebită din partea Fiu-
lui Său, mai stau şi sfinţii. Biserica noastră 
creştină ortodoxă, întemeiată pe învăţătura 
Sfintei Scripturi şi a Sfintei Tradiţii. A cinstit 
întotdeauna pe sfinţii cei bineplăcuţi lui 
Dumnezeu.

Ei s-au deosebit prin crân-
cena stăruinţă în credinţa lor 
întru apărarea învăţăturii celei 
drepte şi sfinte a Mântuito-
rului Iisus Hristos. Împotriva 
ereticilor şi a prigonitorilor, fie 
prin trăirea unei vieţi înfrânate 
şi singuratice, fie prin facerea 
de milostenii şi alte binefaceri, 
prin care şi-au atras harul şi 
binecuvântarea lui Dumnezeu. 
Din categoria sfinţilor fac parte 
apostolii, părinţii, mucenicii, 
cuvioşii şi drepţii.

Sfinţii sunt acele persoane 
înzestrate cu harul lui Dumne-
zeu, care cu lumina faptelor 
bune, pământul cer au făcut. Sufletele lor 
sunt în mâna lui Dumnezeu, alcătuind Biseri-
ca biruitoare, având în fruntea ei pe Mântui-
torul Hristos. Aceste suflete sunt mădularele 
ei nevăzute, trupul tainic al Domnului nostru 
lisus Hristos. În viaţa viitoare, sfinţii stau în 
cea mai apropiată legătură cu Cel ce stă în 

fruntea lor, cu Domnul nostru Iisus Hristos 
şi unii cu alţii alcătuiesc „ceata sfinţilor”, din 
care fac parte şi sfinţii îngeri. Biserica luptă-
toare sau cea văzută este şi ea trupul lui Hris-
tos, care este în fruntea ei.

Între mădularele acestor două biserici, 
văzută şi nevăzută, trebuie să dăinuiască 

legătura ca între supuşii aceluiaşi împărat. 
„Căci precum trupul unul este, şi are mă-
dulare multe, iar toate mădularele trupului, 
multe fiind, sunt un trup, aşa şi Hristos” (1 
Corinteni XII, 12).

Sfinţii, aflându-se în apropierea lui Dum-
nezeu, cunosc prin harul Său toate nevoile 

celor rămaşi în viaţă, le aud rugăciunile ce le 
înalţă către Dumnezeu şi mijlocesc la El ca să 
fie împlinite. Dumnezeu pentru rugăciunile 
lor, se milostiveşte şi dă celor pentru care 
ei mijlocesc iertare într-o mai mare măsură. 
De aceea noi trebuie mereu să-i chemăm pe 
sfinţi în ajutorul nostru. Sfânta Scriptură i-a 
îndemnat şi îi îndeamnă pe credincioşi să se 
roage unul pentru altul, „că mult poate rugă-
ciunea stăruitoare a dreptului” (lacov V, 16).

Dacă rugăciunea drepţilor are trecere în-
aintea lui Dumnezeu, în timpul când ei se află 
în viaţa pământească, precum ne încredin-
ţează şi nenumăratele minuni făcute de sfin-
ţi, cu atât mai mult va avea ea putere şi după 
trecerea lor din viaţa pământească, atunci 
când se află în apropierea lui Dumnezeu.

Creştinii, când cinstesc pe sfinţi, pe Dum-
nezeu îl cinstesc. Dacă Dumnezeu se cin-
steşte prin sfinţi, care sunt mai aproape de 
El, atunci şi noi creştinii cinstindu-i pe sfinţi 
cinstim sau preamărim pe Cel minunat intre 
sfinţi, adică pe Dumnezeu, căci „minunat 
este Dumnezeu întru sfinţii Săi”. Cinstind pe 
sfinţi, trebuie să cinstim şi sfintele lor moaş-
te şi icoane care se împărtăşesc din harul lor 
dumnezeiesc şi mântuitor.

Biserica noastră dreptmăritoare are o 
mulţime de rugăciuni către toţi sfinţii bine-
plăcuţi lui Dumnezeu. Să-i rugăm deci cu căl-
dură dintr-o inimă sinceră şi plină de căinţa 
să mijlocească pentru noi către bunul Dum-
nezeu.

CINSTIREA SFINŢILOR
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Educaţia este dezvoltarea armoni-
oasă a energiilor fizice şi sufleteşti, în 
vederea unei creaţii superioare, adică a 
realizării unui ideal. Deci, ea înseamnă 
crearea unei vieţi care să întrupeze şi să 
producă o serie de valori universal-vala-
bile. Educaţia spirituală ar fi dezvoltarea 
maximă a energiilor spirituale în vederea 
realizării unei personalităţi spirituale.

Spiritualitatea înseamnă subordo-
narea întregului complex al existenţei 
omeneşti spiritului care domină totul.

Educaţia spirituală înseamnă activi-
tatea sistematică şi permanentă a omu-
lui de a subordona întregul complex al 
existenţei sale spiritului. A acorda spiri-
tului întâietate în interiorul existenţei, 
înseamnă a face educaţie spirituală.

Viaţa spirituală constă dintr-o mişca-
re îndoită de intensiune şi expansiune. 

Aşadar, educaţia spirituală va trebui să in-
tensifice energiile spirituale în aşa măsură 
încât să le facă expansiune într-un chip 
spontan.

Intensificarea energiilor spirituale se 
realizează prin rugăciune, iar expansiunea 
lor se manifestă în chip firesc, ca sub ra-
portul unui instinct, în fraternita-
te. Deci, educaţia spirituală se să-
vârşeşte prin rugăciune, ca proces 
de intensiune, şi prin fraternitate, 
ca fenomen de expansiune.

Educaţia spirituală, pe lângă 
rugăciune, mai are nevoie şi de iu-
bire de suflet, care este adevărata 
iubire. Dacă vom renaşte în sufle-
tul nostru această iubire de suflet, 
care este însăşi sufletul iubirii, pu-
tem fi încredinţaţi că altarele dă-
râmate în sufletul omenesc de ura 

de ieri se vor zidi din nou şi frumuseţea 
lor va atrage neîntârziat şi pe cei ce încă 
nu s-au întors la Dumnezeu.

Rugăciunea şi devotamentul sacra-
mental, care întreţin în om con ştiinţa că 
el este Fiu al lui Dumnezeu şi că el este 
frate al tuturor oamenilor, sunt instru-
mentele unei adevărate educaţii spiri-
tuale.

Educaţia spirituală

„Cei de pe urmă vor fi cei dintâi, iar cei 
dintâi vor fi cei de pe urmă” (Matei XX, 16).

Aceste cuvinte ale Mântuitorului se vor 
împlini în întregime după obşteasca înviere, 
când drepţii, de care nu era vrednică, vor 
ocupa locurile cele dintâi, iar păcătoşii, care 
au stăpânit pe acest pământ, vor fi aruncaţi 
în întunericul cel mai dinafară. Dar ele au 
început a se împlini, încă în această viaţă, în 
Biserica creştină, ale cărei temelii le-a pus 
însuşi Fiul lui Dumnezeu. Ordinea din 
Biserică răstoarnă socoteala veacului, 
prin trei lucruri: în lume cei bogaţi au 
locurile cele dintâi; în Biserică, harurile 
şi binecuvântările sunt pentru săraci, 
iar bogaţii nu ajung la niciun privilegiu, 
decât prin mijlocirea săracilor. De aceea, 
bogaţii sunt datori a cinsti pe săraci, a le 
uşura sarcinile şi a participa la privilegiile 
lor.

Sfântul Ioan Gură de Aur, pentru a ne 
face să cunoaştem avantajele sărăciei, ne 
înfăţişează două oraşe: unul locuit numai 
de bogaţi, celălalt având numai săraci. 
Oraşul bogaţilor avea mul tă pompă şi 
strălucire, dar era fără pu tere de viaţă, 
avea o temelie şubredă. Abundenţa, 
acest duşman al muncii, care face pe 
bogaţi incapabili de sforţări mari, dar 
mereu gata pentru voluptăţi, le to ceşte spi-
ritul şi le moleşeşte curajul prin lux, mândrie 
şi trândăvie. Lipsit de oboseală şi sudoare, fără 
duşmani din afară, oraşul pompos sfârşeşte 
prin a se ruina de la sine, prin sarcina bogăţiei. 
În oraşul săracilor lipsa şi necazul stropesc cu 
lacrimi şi sudoare, ascuţesc mintea, călesc 
răbdarea şi întăresc voinţa din care răsar 
ştiinţa, arta şi descoperirile. În lume, bogaţii 
trăiesc amestecaţi cu săracii. Numai Mântuito-
rul, trimisul cerului, a putut construi aievea o 
cetate numai a săracilor: Biserica.

În Vechiul Testament, Dumnezeu şi-a 
arătat mai mult puterea judecătoare. Pentru 
împlinitorii Legii, El a făgăduit bunuri vre-
melnice, bogăţii pământeşti şi viaţă lungă. 
Făgăduinţa sinagogii era: oameni bogaţi şi case 
bogate. Abia Bisericii i-a făgăduit Dumnezeu o 
strălucire lăuntrică. În Evanghelie nu se mai 
vorbeşte despre bunuri vremelnice. Hristos 
pune în locul lor suferinţa şi crucea. „Dacă 
vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de 

sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie” (Matei 
XVI, 24). Prin aceasta, cei din urmă (săracii şi 
cei suferinzi) au devenit cei dintâi, adevăraţii 
cetăţeni ai Bisericii, iar cei dintâi (puternicii şi 
bogaţii)- cei din urmă. În Noul Testament, Fiul lui 
Dumnezeu vine în lume având chipul smereniei, 
purtând semnele sărăciei şi ale suferinţei. Acest 
Dumnezeu, vrând să-şi umple casa (Biserica) 
trimite slugile să-i aducă pe toţi săracii, bolnavii, 
orbii şi şchiopii. Numai aceştia poartă semnele 

Lui. Ei sunt „săracii lui Dumnezeu” şi către ei 
este trimis Mântuitorul. Lor le adresează prima 
predică (de pe munte), numindu-i „fericiţi” şi 
lor le făgăduieşte împărăţia Sa cea veşnică.

Nu e de ajuns a avea milă de săraci şi a-i 
ajuta. Ei trebuie cinstiţi, fiindcă poartă chipul 
şi asemănarea lui Hristos printre noi. În ei Hris-
tos, Domnul, flămânzeşte, însetează, este gol, 
bolnav, geme în lanţuri, suferă de frig şi arşiţă. 
Pătruns de cinstea cuvenită săracilor, Sf. Apos-
tol Pavel se roagă lui Dumnezeu ca darul pentru 
săracii din Ierusalim „să fie bine primit de către 
aceştia” (Romani XV, 31).

La început, Biserica creştină s-a compus 
mai mult din săraci. Bogaţii care voiau să intre în 
ea îşi aduceau averile şi le puneau la picioarele 
apostolilor pentru a fi folosite în slujba tuturor 
membrilor Bisericii. Iisus nu a căutat pe bogaţi 
pentru bogăţia lor. Poarta Bisericii li s-a deschis 
cu scopul de a veni în ajutorul săracilor. Patri-
arhul Avraam, tatăl credincioşilor, nu se ruşina 
de a întâmpina pe săraci şi a le sluji la masă. El 

trebuie să fie o pildă pentru bogaţi.
Atât sărăcia cât şi bogăţia îşi au sarcinile 

lor. Săracul nu are cele necesare pentru trai, 
iar sarcina bogatului este însăşi abundenţa sa. 
De aceea, trebuie primit sfatul Sfântului Apos-
tol Pavel: „Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi aşa 
veţi împlini legea lui Hristos” (Galateni VI, 2). 
Dând săracului, bogatul îşi uşurează sarcina, 
iar bogatul îl ajută a-şi purta povara. În felul 
acesta, sarcinile devin egale. Bogaţii ar fi altfel 

străini în Biserică. Slujirea săracilor îi face 
pe ei cetăţeni şi-i curăţeşte de molipsirea 
bogăţiei. Orice fel de titluri ar purta în 
lume, în Biserică sunt numai slujitori ai 
săracilor.

Numai împărţind cu cei săraci sarci-
na sărăciei, bogaţii se fac părtaşi de privi-
legiile acestora, fără de care nu este nici 
o mântuire pentru ei. În fiecare împărăţie 
sunt privilegiaţi aceia care prin înrudire 
sau prin slujba ce o au petrec în apro-
pierea stăpânitorului şi strălucirea pute-
rii Lui se răsfrânge şi peste ei. Aşa este 
şi în Împărăţia lui Hristos. Cununa Lui 
este de spini, iar strălucirea ei, suferinţă 
şi durere. Iisus, fiind El însuşi sărac şi lip-
sit, a primit în societatea Sa pe semenii 
Lui. Cu ei împarte toate privilegiile Sale. 
Pentru bogaţii nemiloşi, El nu are decât 

cuvinte de ameninţare, de care aceştia nu vor 
scăpa decât răscumpărându-şi nedreptăţile 
prin milostenie şi căutând mila din mâinile 
sale. Porţile împărăţiei rămân închise pentru 
bogaţi, dacă nu-i vor introduce acolo pe cei 
săraci. Astfel, harul, mila, iertarea păcatelor 
şi însăşi împărăţia cerurilor sunt în mâna 
săracilor. Bogaţii trebuie să le dea bunurile 
vremelnice spre a culege binefacerile spiritu-
ale; să ia parte la suferinţa săracilor spre a se 
împărtăşi de privilegiile lor.

Nu ajunge a privi pe săraci cu ochii de 
carne, trupeşti. Ei trebuie văzuţi cu ochiul 
lăuntric, cu mintea luminată de credinţă. Cei 
ce îi privesc cu ochii trupeşti nu văd în ei pe 
Iisus Hristos, chipul sărăciei Lui, cetăţenii 
împărăţiei şi moştenitorii făgăduinţelor Lui, 
pe fiii adevăraţi ai Bisericii Sale, împărţitorii 
binefacerilor Lui şi cele dintâi mădulare ale 
Trupului Său mistic. „Fericiţi cei ce caută la 
sărac şi sărman, în ziua cea rea îl va izbăvi pe 
el Domnul” (Psalmul 40. 1).

Ajutorarea săracilor
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„După cuvântul Tău, voi arunca mrejele” (Luca V, 5) Rămâne să 
includem rezultatul încrederii lui Petru în cuvântul Mântuitorului. 
O specie a necredinţei este şi faptul de a nu admite amestecul lui 
Dumnezeu în toate întâmplările din viaţă. Cu 
toate acestea, şi binele şi răul, deşi în chip di-
ferit, vin de la Dumnezeu, ca răsplătire sau ca 
încercare.

Adevărata artă de a vieţui este, ca şi în 
dureri, în umiliri, în neplăceri şi în insuccese 
să întrezărim voia cea preasfântă a lui Dum-
nezeu, încrezându-ne în purtarea Lui de grijă, 
rezemându-ne cu toată nădejdea în braţul Său 
ocrotitor. Cine vrea să privească strălucirea 
aurului trebuie să se ostenească îndepărtând 
piatra de prisos. Cel ce vrea să afle pe Dumne-
zeu şi fericirea unei vieţi trăite cu El, trebuie 
să procedeze la fel. Să străbată cu răbdare şi 
încredere printre pietrele aspre şi ascuţite ale 
tuturor durerilor.

Orice am primi în viaţă, oricâte greutăţi 
s-ar abate asupra noastră, cu încredere de-
plină, să zicem întotdeauna: „Facă-se voia Ta” 
(Matei VI, 10). Acest fel de a primi viaţa ne dă 
pacea sufletului, liniştea călătorului pe mare, 
care ştie că nava pe care călătoreşte este în 
grija unui cârmaci iscusit şi puternic. Aceasta este aroma si, toto-
dată, garanţia păcii şi fericirii celei veşnice. „În Tine, Doamne, am 
nădăjduit, să nu mă ruşinezi în veci”.

În mijlocul tuturor ispitelor să ne păstrăm încrederea, fără a 
şovăi măcar o clipă, neîndoindu-ne în ocrotirea de sus. Dumnezeu 

nu îngăduie ca cineva să fie ispitit peste puterile sale. Încercările lui 
sunt pe măsura forţelor trupeşti şi sufleteşti. „Nu v-a cuprins ispită 
care să fi fost peste puterea omenească. Dar credincios este Dum-

nezeu; El nu va îngădui ca să fiţi ispitiţi mai 
mult decât puteţi ci, o dată cu ispita, va aduce 
şi scăparea din ea, ca sa puteţi răbda” (l Co-
rinteni X, 13).

Gândul nostru să fie îndreptat, cu nădej-
de, spre Domnul. „Dumnezeule, spre ajutorul 
meu ia aminte; Doamne, să-mi ajuţi mie, gră-
beşte” (Psalmul 69, 1).

Dacă totuşi ne-am împiedicat şi am că-
zut, fiindcă mâna noastră nu s-a rezemat cu 
destulă încredere în braţul atotputernicului 
Dumnezeu şi voinţa noastră nu s-a unit deplin 
cu harul Lui, niciodată nu trebuie să ne facem 
vinovaţi de păcatul lui Iuda şi să cădem în 
păcatul disperării. „Şi el, aruncând arginţii în 
templu, a plecat şi ducându-se s-a spânzurat” 
(Matei XXVIII, 5). Şi în cazul acesta, privirile să 
ne fie îndreptate spre Cel răstignit pe cruce, 
spre şarpele de aramă care ne va tămădui de 
toate muşcăturile otrăvitoare ale păcatului.

A cădea nu este atât de rău, ca a rămâne 
căzut. 

Deci, cu toată puterea încrederii în Dumnezeu, să ne ridicăm: 
„Dar văzând vântul, s-a temut şi începând să se scufunde a strigat, 
zicând: Doamne, scapă-mă! Iar lisus, întinzând îndată mâna, l-a apu-
cat şi a zis: „Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?” (Matei XIV, 
30-31).

Ce privelişte tristă este să vezi ducându-
se la groapă un tânăr, singurul fiu al unei vă-
duve! Cât de trist e să vezi o viaţă abia înmu-
gurită înghiţită de vălul morţii! Nici inima cea 
mai împietrită nu rămâne nemişcată văzând 
tânguirea unei mame ce-şi însoţeşte unicul 
copil la groapă. Întâlnirea Mântuitorului cu 
tânărul cel mort din Nain, ne dă prilejul de 
a cunoaşte mila şi compătimirea Lui cea mai 
mare pentru părinţii care îşi văd spulberate 
nădejdile puse în copiii lor; iubirea Lui cea 
fără de margini faţă de copii şi tineri, în care 
El vedea stâlpii împărăţiei lui Dumnezeu ca 
unii care sunt: sinceri, simpli, lipsiţi de mân-
drie, primitori de adevăr şi plini de încredere; 
mai vedem de aici şi că El este singurul care 
ne dă şi ne păstrează viaţa.

Nu ni se spune pentru ce a murit tânărul 
din Nain, nici vârsta lui precisă. Totuşi aminti-
rea tânărului bogat (Matei XIX, 16-22) parcă 
ne spune că el a murit poate fiindcă se des-
părţise de Iisus. Dacă Iisus ar fi fost în apro-
pierea lui, el nu ar fi murit. Nu ajunge numai 
grija părinţilor, nici pute rile proprii pentru a 
rămâne în viaţă. Este neapărată nevoie de 
apropierea permanentă a Celui care este: 
„calea, adevărul şi viaţa” (Ioan XIV, 6). 

Tinereţea se aseamănă cu marea care 
păstrează în sânul ei perle, dar şi multe 
primejdii, precum şi cu pădurea cea deasă, 
plină cu cântece de păsări, dar şi cu fiare săl-
batice. În noianul de cugete, pofte, dorinţe 
şi visări ce clocotesc în sufletul tânăr, numai 
ochiul lui Hristos poate face rânduială şi nu-
mai mâna Lui e în stare să înfrâneze pornirile 
cele rele. Viaţa Mântuitorului serveşte ca 
pildă de urmat nu numai pentru cei mari, ci 
şi copilului şi tânărului, fiindcă El „toate le-a 
făcut bine” (Marcu VII, 37) la vârsta sa.

Îndeosebi în faţa tinereţii stau deschise 
cele două căi: poarta cea largă, cu calea cea 
încăpătoare a viciului ce duce la pieire, şi 

poarta cea strâmtă, cu calea cea îngustă, cea 
a virtuţii, ce duce la viaţă.

 Fără călăuza lui Hristos tânărul nu află 
calea vieţii sau nu se poate menţine pe ea, 
pentru că ispitele îl pândesc la tot pasul, atât 
din lăuntru cât şi din afară. Dacă e mare dure-
rea părinţilor la moartea copilului lor, cu atât 
mai mare este întristarea tatălui ceresc pen-
tru sufletul tânăr ce cade în mormântul păca-
tului. Atunci când totul pare pierdut, Hristos 
cel iubitor de oameni apare la căpătâiul lui şi-i 
strigă: „Tinere, ţie îţi zic, scoală-te!” (Luca VII, 
14). Cel ce aude la timp acest glas înviază, cel 
adormit se întoarce de la groapă.

Prea puţine cuvinte găsim în Sfânta Scrip-
tură despre copilăria şi tinereţea Mântuito-
rului, însă ele spun totul. După aducerea la 
templu şi închinarea la Dumnezeu, ni se spune 
despre Iisus: „Iar copilul creştea şi se întărea 
cu duhul, umplându-Se de înţelepciune, şi ha-
rul lui Dumnezeu era asupra Lui” (Luca II, 51-
52). Pe lângă iubirea părinţilor, copilul creştin 
are asupra sa şi binecuvântarea lui Dumnezeu. 
El creşte nu numai cu trupul, ci şi sporeşte cu 
duhul în înţelepciunea cea de la Dumnezeu.

Viaţa copilului se petrece nu numai sub 
ochii părinţilor, ci mai ales în faţa lui Dumne-

zeu. Ea se hrăneşte nu numai din pâinea pă-
mântului, ci şi din harul cerului. 

Precum sămânţa din ogor încolţeşte şi 
creşte sub căldura soarelui şi umezeala ploii, 
aşa şi viaţa omului nu se dezvoltă spre desă-
vârşire decât prin harul lui Dumnezeu.

În cartea „Pildele lui Solomon” aflăm 
toate mijloacele cu ajutorul cărora sufletul 
tânărului, călăuzit cu harul lui Dumnezeu, 
poate progresa pe calea desăvârşirii. Înce-
putul se face prin înţelepciune, care se câş-
tigă prin frica de Dumnezeu şi ascultarea de 
părinţi. 

Înţelepciunea, care este mai bună decât 
pietrele preţioase şi care ajută şi celui de 
aproape, învaţă a-şi cunoaşte căile sale, iar 
frica de Dumnezeu ne adaugă zile. Cuvintele 
Domnului păzite în inimă îndeamnă la fapte 
bune. Înlăturarea prilejului spre păcat ne fe-
reşte de căile necredincioşilor şi ne păstrea-
ză în căile drepţilor.

Ferirea de desfrânare şi îndemnarea la 
curăţire, la muncă şi viaţa curată, ferirea de 
preacurvire, deprinderea cu dreptatea ,lau-
da iscusinţei, smerenia şi înfrânarea limbii, 
cinstirea săracilor, a proniei lui Dumnezeu, 
grija de numele bun, cumpătarea în mânca-
re şi băutură, ferirea de uşurătatea de min-
te, iubirea de lege şi binefacere şi dreapta ju-
decată sunt treptele pe care viaţa tânărului 
urcă spre desăvârşirea morală. 

Pildă de tinereţe frumoasă îl avem pe 
Iosif, care cu înţelepciunea lui Dumnezeu a 
biruit pe Goliat. 

Tânărul creştin are în faţa sa cel mai 
frumos chip, chipul Mântuito rului. Fiecare 
învăţătură a Lui trebuie să fie pentru tânărul 
setos câte o dăltuire în făptura sa după ase-
mănarea acestui chip. Chiar şi pe tânărul ce 
s-a lepădat de El, Mântuitorul îl aşteaptă cu 
răbdare undeva, la o margine de drum, spre 
a pune mâna pe sicriul lui şi a-l învia. El strigă 
şi azi fiecărui tânăr rătăcit: „Tinere, ţie îţi zic, 
scoală-te!”

Încrederea în Dumnezeu

H r i s t o s  ş i  t i n e r i i
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Prins în şuvoiul tulbure al vieţii de zi cu 
zi,omul aşa-zis modern, veşnic ocupat, grăbit, 
îngrijorat, uită de marele mesaj al dumnezei-
rii, de chemarea fierbinte a lui Hristos. Ce co-
moară minunată pierde acest om prin simplul 
fapt că refuză să întindă mâna spre ea, să-şi 
deschidă sufletul spre Iisus, pentru a-şi duce 
cu seninătate crucea vieţii sale în aşteptarea 
vieţii veşnice!

Câţi oare dintre semenii noştri mai au timp 
să deschidă Sfânta Scriptură şi să citească atât 
de actuala situaţie în care se aflau, acum mai 
bine de 2000 de ani, Marta şi Maria (Luca X, 
38-42). Marta era împărţită cu multă slujire,a 
venit repede la El şi I-a zis: „Doamne, nu-ţi 
pasă că soru-mea m-a lăsat să slujesc singură? 
Zi, dar, să mă ajute”. Drept răspuns, Iisus I-a 
zis: ”Marto, Marto, pentru multe lucruri te în-
grijorezi şi te frămânţi tu, dar un singur lucru 
trebuieşte. Maria şi-a ales partea cea bună, 
care nu i se va lua”.

Din păcate, prea puţini dintre noi aleg 
„partea cea bună”; mai mult decât atât, prea 
puţini mai discern între ceea ce este bine şi 
ceea ce este rău.

De aceea, cititorule, care ţii în mână 
această carte de meditaţii creştine, să ştii că 
ea nu a apărut la întâmplare. Scrierea de faţă 
răspunde unei mari nevoi de luminare a su-

fletelor noastre, atât de chinuite, 
în fond, sub masca zâmbitoare şi 
mulţumită arătată lumii. Autorul, 
Înalt Prea Sfinţitul Conf. Univ. Dr. 
Onufrie Pop, ne-a dăruit-o tocmai 
pentru că, aşa cum spune Sfânta 
Scriptură: „oamenii nu aprind lu-
mina ca s-o pună sub obroc, ci o 
pun în sfeşnic şi luminează tuturor 
celor din casă” (Matei V, 15).

Care este deschiderea, spre 
mesajul creştin, a unei lumi aflată 
în plina perioadă de căutare şi de 
redefinire, aşa cum este lumea de 

azi? Ce loc mai este pentru aceasta în contex-
tul de confuzie morală ce-l domină pe omul 
simplu? Încercăm să-l găsim pe Dumnezeu la 
toate colţurile de stradă şi pe toate tarabele 
ni se oferă tot felul de broşurele, viu colorate, 
care promit aici şi acum raiul pe pământ, care 
ne şoptesc ademenitor despre tantrayoga, nir-
vana, reîncarnare şi tehnici oculte de contac-
tare a morţilor.

Se spune că una dintre marile suferinţe ale 
lui Hristos pe cruce a fost să vadă cât de puţini 
oameni L-au înţeles şi L-au urmat în credinţă. 
În România de azi, a deplinei libertăţi religioa-
se, tinerii noştri au învăţat să se radă în cap, să 
umble în haine orientale şi să bată din tambu-
rine, aşezaţi pe jos şi cu ochii pierduţi...sau să 
intre în tot felul de secte degenerate.

Tocmai acum, când suntem liberi să-l des-
coperim pe Dumnezeu, ne înclinăm mai abitir 
puterii banului, lui mamona, stăpânul celor lu-
meşti, lăsându-ne sufletele în paragină.

Şi totuşi, mesajul creştin există! El se face 
auzit datorită unor destoinici păstori de sufle-
te care s-au ridicat din vuietul acestei lumi ca 
să predice calea adevărului.

Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Onufrie 
Pop este unul dintre aceşti oameni însemnaţi, 
un adevărat ierarh al Domnului, străin de delă-
sare şi apărător al credinţei ortodoxe.

Conf. univ. dr. 

ONUFRIE (OCTAVIAN) POP, 
LUMINĂ PENTRU SUFLET,
MEDITAŢII,
Ed. Mirton, Timişoara,
2011, 404 pag.

Cartea de faţă, sugestiv intitulată „Lumină 
pentru suflet”, este încă o dovadă în sprijinul 
celor spuse mai sus. Cartea este structurată 
pe patru părţi: „Cuvântul care zideşte” (125 
de teme), „Lumină spre descoperirea neamu-
rilor” (63 de teme), „Sfaturi evanghelice” (42 
de teme) şi „Din Tainele Scripturii” (100 de 
teme).

Meditaţiile creştine cuprinse în această 
carte au apărut, de-a lungul timpului,în săp-
tămânalul lugojean „Redeşteptarea”, în săp-
tămânalul timişo rean „Timpolis” şi în cotidia-
nul târgoviştean „Realitatea Dâmboviţeană” 
- publicaţii cu respect pentru valorile credinţei 
creştine din România.

Meditaţiile poartă amprenta unui stil lim-
pede şi concis. Mesajul scripturistic ia forma 
unor lecţii de viaţă şi de conduită in general 
bună, transformându-se într-un îndreptar al 
vieţii de zi cu zi.

Cele 330 de teme nu surprind la un autor 
ca Vlădica Onufrie Pop, ce a publicat, până 
acum, peste 1300 de articole, studii, predici, 
poezie, proză, recenzie de carte etc.

Indiferent de forma de exprimare, Înalt 
Prea Sfinţitul Arhiepiscop Conf. univ. dr. Onu-
frie Pop surprinde prin prospeţimea şi vioiciu-
nea exprimării.

Revenind la cartea de faţă, una din medi-
taţii se constituie într-un adevărat program de 
luptă creştină: „Dacă providenţa divină ne-ar 
ajuta să creştem preoţi care, întocmai ca Sfinţii 
Apostoli, ar şti să stea cu destoinicie la cârma 
corabiei lui Hristos, atunci desigur că oricât 
de mare ar fi numărul duşmanilor noştri i-am 
birui şi am putea să schimbăm în bine spiritul 
timpului în care trăim”.

Aceste rânduri îl exprimă, cred, cel mai 
bine pe omul şi scriitorul Vlădică Onufrie Pop.

†AVONDIOS
Arhiepiscop de Lecco şi Como
Vicar general al Mitropoliei de Milano

Dintotdeauna Cuvântul ziditor, dătător de 
viaţă şi deschi zător al drumului spre mântuire 
a fost binevestit în şi de către Biserică. Istoria 
Bisericii creştine ne oferă numeroase mărturii 
în acest sens, din care se poate deduce că ne-
cesitatea de a propovădui Evanghelia Mântuito-
rului Hristos a fost şi va rămâne mereu o func-
ţie vitală a Bisericii, o dimensiune însemnată a 
diaconiei cuvântului şi o parte indispensabilă a 
activităţii pastorale.

Astăzi asistăm în sânul Bisericii Ortodoxe la 
un proces de profunde înnoiri spirituale, mora-
le, la înfăptuirea cărora par ticipă atât clerul cât 
şi credincioşii. Tocmai în aceste condiţii, vesti-
rea cuvântului Evangheliei lui Hristos – în duhul 
căreia trebuie să ne transfigurăm – este o dato-
rie a fiecărui creştin, cleric şi mirean, implicat 
plenar în viaţa Bisericii.

Această vestire trebuie făcută însă cu stric-
ta respectare a mesajului evanghelic, a adevă-
rurilor de credinţă. Şi pentru aceasta s-a simţit 

dintotdeauna nevoia unor îndrep-
tare, a unor călăuze în care cuvântul 
Evangheliei să fie explicat pentru ca 
Hristosul Revelaţiei şi al Bisericii să 
fie adus în inima credincioşilor.

O asemenea călăuză spre Hris-
tos este şi această nouă carte de 
predici a Înalt Prea Sfinţitului Conf. 
Univ. Dr. Onufrie Pop sugestiv inti-
tulată „De la cuvânt la faptă”. Aces-
ta este, de altfel, mesajul Bisericii 
noastre Ortodoxe, dreptmăritoare, 
care ne cheamă pe toţi, prin cuvân-

tul Evangheliei, la Hristos pe care să-L preamă-
rim prin faptele noastre cele bune.

Vlădica Onufrie Pop, în râvna-i arzătoare 
pentru Casa Domnului – Biserica noastră orto-
doxă, ce va trebui să înfrunte cu armele credin-
ţei nenumăratele asalturi prozelitiste la care va 
fi supusă din partea unor confesiuni şi deno-
minaţiuni sectare în acest mileniu – pune azi la 
îndemâna fraţilor împreună slujitori şi a credin-
cioşilor ortodocşi aceste predici la duminicile şi 
sărbătorile de peste an.

În faţa ochilor sufletelor noastre, adevăruri-
le dreptei credinţe se înalţă pe adevărul învierii 
Mântuitorului Iisus Hristos, pe faptele şi dum-
nezeieştile Sale învăţături. Tematica predicilor 
este felurită, acestea având cu precădere un 
conţinut dogmatic şi moral, după cum reiese din 
titluri ca: „Ziua cea măreaţă” (Duminica învierii), 
„Hristos, lumina lumii” (Duminica a VI-a după 
Paşti), „Duhul adevărului” (Duminica Rusaliilor), 
„Sfânta Treime” (Lunea Rusaliilor), „Omul, chi-
pul şi asemănarea lui Dumnezeu” (Duminica a 

VI-a după Rusalii), „Datorii faţă de Dumnezeu şi 
faţă de semeni” (Duminica a XI-a după Rusalii), 
„Puterea credinţei” (Duminica a XVII-a după Ru-
salii), „Trăirea în Hristos” (Duminica după Bote-
zul Domnului), „Grija pentru suflet” (Duminica 
Sf. Cruci) ş.a.m.d.

Cuvintele de învăţătură la marile praznice 
de peste an au în centru persoana Mântuito-
rului „Hristos (Naşterea, Tăierea împrejur, Bo-
tezul, întâmpinarea la faţă, înălţarea la cer), pe 
Prea Curata Fecioară Maria, Maica Domnului 
(Naşterea Maicii Domnului, Intrarea în Biserică, 
Buna vestire, Ziua a doua de Crăciun, Adormi-
rea Maicii Domnului), precum şi alte evenimen-
te însemnate din istoria mântuirii neamului 
omenesc.

Cartea se încheie cu un ciclu de cuvinte 
de învăţătură la praznicele unor sfinţi şi cuvioşi 
părinţi ai Bisericii: Cuvioasa Parascheva, Sf. mu-
cenic Dimitrie, Arhanghelii Mihail şi Gavriil, Sf. 
ierarh Nicolae, arhid. Ştefan, Sf. Vasile cel Mare, 
Sfinţii trei ierarhi, Sf. mare mucenic Gheorghe, 
Sf. Constantin şi Elena, Sf. Apostoli Petru şi Pavel 
şi Sf. proroc Ilie Tesviteanul.

Scrisă întru mărirea Dumnezeului Prea în-
alt, această carte a Înalt Prea Sfinţitului Părinte 
Onufrie Pop, Arhiepiscop de Sondrio-Italia, răs-
pândeşte tuturor lumină din lumina lui Hristos, 
pentru mântuirea sufletelor credincioşilor şi 
slujito rilor bisericii pe care îi păstoreşte.

†AVONDIOS
Arhiepiscop de Lecco şi Como
Vicar general al Mitropoliei de Milano

Conf. univ. dr. 

ONUFRIE (OCTAVIAN) POP, 
DE LA CUVÂNT LA FAPTĂ,
PREDICI,
Ed. Mirton, Timişoara,
2011, 360 pag.

Recenzie de carte  •   Recenzie de carte  •   Recenzie de carte  •   Recenzie de carte
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Din agenda de lucru a Înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop  dr. Onufrie Pop
• În săptămâna 1-5 martie a.c., a făcut 

vizite pastorale credincioşilor din localităţile: 
Endine Gaiano (3 familii); Rogno (2 familii), 
provincia Bergamo; Darfo Boario Terme (4 
familii); Piancamuno (2 familii) şi Gianico (1 
familie) provincia Brescia.

• Duminica 6 martie a.c., la ora 10.30 a 
oficiat SFÂNTA LITURGHIE la Parohia “Sf. Mc. 
Alexandru şi Mauriţiu” din Bergamo – Citta 
Alta, alături de PC. Preot Nicolae Constantin, 
după care a adresat cuvânt de învăţătură, 
tâlcuind pericopa Evanghelică a Duminicii de 
la Matei Cap. VI, Vers. 14-21. La ora 17.00 
a oficiat Slujba Vecerniei în cadrul căreia a 
fost prezentată Cateheza cu tema: „POSTUL 
ŞI ROSTUL LUI ÎN VIAŢA CREDINCIOŞILOR”. 
Au participat 10 credincioşi din provinciile 
Bergamo şi Brescia.

• În săptămâna 7-12 martie a.c., a făcut 
vizite pastorale credincioşilor din localităţile: 
Pianico (2 familii); Albano Sant’Alessandro (2 
familii); Casazza (1 familie); Almen (2 familii); 
Castro (3 familii) şi Lovere (3 familii), provincia 
Bergamo.

• Duminica 13 martie a.c., la ora 10.30 a 
oficiat SFÂNTA LITURGHIE la Parohia “Sf. Mc. 
Alexandru şi Mauriţiu” din Bergamo – Citta 
Alta, alături de PC. Preot Nicolae Constantin, 
după care a adresat cuvânt de învăţătură, 
tâlcuind pericopa Evanghelică a Duminicii 
de la Ioan Cap. I, Vers. 43-51. La ora 17.00 
a oficiat Slujba Vecerniei în cadrul căreia a 
fost prezentată Cateheza cu tema: “ROLUL 
ICOANELOR ÎN VIAŢA CREDINCIOŞILOR”. 
Au participat 12 credincioşi din provincia 
Bergamo.

• În săptămâna 14-19 martie a.c., a făcut 
vizite pastorale credincioşilor din localităţile: 
Trezzo sull Adda (2 familii); Agrate (3 familii); 
Capriate (3 familii), provincia Milano; Treviglio 
(2 familii); Orio Al Serio (2 familii) şi Calcinate 
(3 familii), provincia Bergamo;

• Duminica 20 martie a.c., la ora 10.30 a 
oficiat SFÂNTA LITURGHIE la Parohia “Sf. Mc. 
Alexandru şi Mauriţiu” din Bergamo – Citta 
Alta, alături de PC. Preot Nicolae Constantin, 
după care a adresat cuvânt de învăţătură, 
tâlcuind pericopa Evanghelica a Duminicii de 
la Marcu Cap. II, Vers. 10-12. La ora 17.00 
a oficiat Slujba Vecerniei în cadrul căreia a 
fost prezentată Cateheza cu tema: “SFÂNTA 
CRUCE, ARMA DE BIRUINŢĂ ÎMPOTRIVA 
DIAVOLULUI”. Au participat 18 credincioşi din 
provincia Bergamo;

• În săptămâna 21-26 martie a.c., a făcut 
vizite pastorale credincioşilor din localităţile: 
Verdello (3 familii); Costa Volpino (3 familii); 
Pisogne (2 familii); Artogne (2 familii); 
Trescore Balneario (3 familii) şi Clusone (3 
familii), provincia Bergamo;

• Duminica 27 martie a.c., la ora 10.30 a 
oficiat SFÂNTA LITURGHIE la Parohia “Sf. Mc. 
Alexandru şi Mauriţiu” din Bergamo – Citta 
Alta, alături de PC. Preot Nicolae Constantin, 
după care a adresat cuvânt de învăţătură, 
tâlcuind pericopa Evanghelică a Duminicii 
de la Marcu Cap. VIII, Vers. 34-38 şi Cap. IX, 
Vers. I. La ora 17.00 a oficiat Slujba Vecerniei 
în cadrul căreia a fost prezentată Cateheza 
cu tema: “RUGĂCIUNEA ŞI FELURILE EI”. 

Au participat 21 de credincioşi din provinciile 
Brescia şi Bergamo.

• În săptămâna 28 martie-2 aprilie a.c., a 
făcut vizite pastorale credincioşilor din loca-
lităţile: Sovere (5 familii); Seriate (3 familii); 
Ranzanico (3 familii) Pianico (2 familii); 
Bagnatica (2 familii); Endine Gaiano (2 familii), 
provincia Bergamo şi Bucinasco (3 familii) pro-
vin cia Milano;

• Duminica 3 aprilie a.c., la ora 10.30 a 
oficiat SFÂNTA LITURGHIE la Parohia “Sf. Mc. 
Alexandru şi Mauriţiu” din Bergamo – Citta Alta, 
alături de PC. Preot Nicolae Constantin, după 
care a adresat cuvânt de învăţătură, tâlcuind 
pericopa Evanghelică a Duminicii de la Marcu 

Cap. IX, Vers. 17-32. La ora 17.00 a oficiat Slujba 
Vecerniei în cadrul căreia a fost prezentată 
Cateheza cu tema: “TINERII DIN VREMEA 
NOASTRĂ”. Au participat 14 credincioşi din 
provinciile Brescia şi Bergamo;

• În săptămâna 4-9 aprilie a.c., a făcut 
vizite pastorale credincioşilor din localităţile: 
Lomagna (3 familii) provincia Lecco; Gorle (2 
familii); Brembate (3 familii); Paladina (2 familii) 
şi Treviolo (2 familii) provincia Bergamo; Nuova 
Milanese (2 familii) provincia Milano.

Marţi 5 aprilie a.c., a săvârşit Slujba Paras-
tasului tânărului Cosmin Constantin Caseriu 
la un an de la decesul defunctului în cimitirul 
parohial din Costa Volpino. A adresat cuvânt de 
învăţătură familiei îndoliate şi participanţilor la 
slujba parastasului;

• Duminica 10 aprilie a.c., la ora 10.30 a 
oficiat SFÂNTA LITURGHIE la Parohia “Sf. Mc. 
Alexandru şi Mauriţiu” din Bergamo – Citta 
Alta, alături de PC. Preot Nicolae Constantin, 
după care a adresat cuvânt de învăţătură, 
tâlcuind pericopa Evanghelică a Duminicii de la 
Marcu Cap. X, Vers. 32-45. A oficiat apoi slujba 
parastasului vrednicului de pomenire Preot şi 
Protoiereu Pavel Ardelean, slujitor al acestei 
parohii în perioada 1 noiembrie 2008 – 15 
martie 2010, la un an de la trecerea sa la cele 
veşnice. Au participat şi enoriaşii parohiei care 
au păstrat un moment de reculegere în memoria 

sa. Plecat dintre noi la vârsta de numai 51 
de ani Să-i fie ţărâna uşoară şi memoria 
binecuvântată. La ora 17.00 a oficiat Slujba 
Vecerniei în cadrul căreia a fost prezentată 
Cateheza cu tema: “CĂINŢA ADEVĂRATĂ”. 
Au participat 23 de credincioşi din provincia 
Bergamo şi Lecco;

• În săptămâna 11-16 aprilie a.c., a făcut 
vizite pastorale credincioşilor din localităţile: 
Gorlago (3 familii); Grignano (2 familii); Zanica 
(3 familii); Spinone al Lago (2 familii); Solto 
Collina (3 familii) şi Romano di Lombardia (2 
familii) provincia Bergamo;

• Duminică 17 aprilie a.c., la ora 10.30 a 
oficiat SFÂNTA LITURGHIE la Parohia “Sf. Mc. 
Alexandru şi Mauriţiu” din Bergamo – Citta 
Alta, alături de PC. Preot Nicolae Constantin, 
după care a adresat cuvânt de învăţătură, 
tâlcuind pericopa Evanghelică a Duminicii 
de la Ioan Cap. XII, Vers. 1-18. A sfinţit apoi, 
împreună cu preotul paroh, crengile de sal-
cie, simbolul intrării triumfale a Domnului în 
Ierusalim (Sărbătoarea Floriilor), după care 
au fost împărţite credincioşilor prezenţi în 
număr mare la Sf. Liturghie. A oficiat apoi 
slujba parastasului familiei Nicoara şi Ileana 
Hantig Zbreha şi ale familiilor enoriaşilor ori-
ginari di Borşa jud. Maramureş, rezidenţi în 
provinciile Milano, Lecco, Bergamo şi Brescia. 
La ora 17.00 a oficiat Slujba Vecerniei în 
cadrul căreia a fost prezentată Cateheza cu 
tema: “DESPRE DRAGOSTEA CREŞTINĂ”. Au 
participat 23 de credincioşi din provinciile 
Bergamo şi Milano;

• În săptămâna 18-23 aprilie a.c., a făcut 
vizite pastorale credincioşilor din localităţile: 
Gaverina Terme (3 familli); Bolgare (2 familii); 
Bergamo (5 familii), provincia Bergamo; 
Torino (5 familii) şi Vercelli (3 familii) provincia 
Torino.

• Joi 21 aprilie a.c., la ora 18.00 alături 
de P.C. Preot Nicolae Constantin a oficiat 
slujba Deniilor celor 12 Evanghelii, la care au 
participat 15 credincioşi, iar vineri 22 aprilie 
a.c. la orele 19.00 a oficiat slujba Prohodului 
Domnului. Au participat 10 credincioşi;

• Sâmbătă 23 aprilie la orele 21.00 a 
oficiat slujba ÎNVIERII DOMNULUI, din anul 
mântuirii 2011, alături de P.C. Preot Nicolae 
Constantin, după care au fost sfinţite Pastile 
care au fost împărţite credincioşilor prezenţi;

• Duminica 24 aprilie a.c., de praznicul 
Învierii Domnului, la ora 10.30 a oficiat Sf. 
Liturghie din ziua de Paşti după care P.C Preot 
Nicolae Constantin a citit Pastorala de Praznicul 
Învierii Domnului, apoi au fost binecuvântate 
prinoasele (pasca, oua, cozonac, brânza, carne 
etc.) aduse de credincioşi conform tradiţiei 
ortodoxe.

N.B. La fiecare vizită pastorală făcută 
credincioşilor din diferite provincii pe par cur-
sul celor 2 luni (martie – aprilie 2011), Înalt 
Prea Sfinţia Sa, Dr. Onufrie Pop a dăruit fiecărei 
familii vizitate câte o carte de rugăciuni, mir 
şi câte o carte de meditaţii intitulată sugestiv: 
„LUMINĂ PENTRU SUFLET” al cărei autor 
este, citindu-le moliftele “SFÂNTULUI VASILE 
CEL MARE” şi binecuvântându-le casele.

Preot NICOLAE CONSTANTIN
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