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O scurtă definiţie a 
termenului “Canonic”

Termenul canonic vine de la 
grecescul „kanòn” (din greaca 
veche) şi înseamnă trestie, baston, 
linie, mai pe scurt, o formă de 
îndreptare, echilibrare sau mo de
lare. În limbajul teologic, ter
menul “canon” este întrebuinţat 
în două scopuri: Canon=regulă 
sau canon=slujbă bisericească. De 
asemenea, acest termen poate fi 
definit şi prin îndreptarea omului 
căzut în păcat sau fărădelegi de 
cele mai multe în Taina Sfintei 
Spovedanii. Hotărârile Sf. 
Si noade, pentru conţinutul lor 
sacru, au fost numite “Canoane”, 
atât în limba greacă, cât şi în 
limba română iar în limba slavonă 
având denumirea de “Pravilă”, 
care înseamnă acelaşi lucru.

Acuzaţii nefondate ale 
Patriarhiei Ortodoxe Române

Realizarea acestui articol 
pleacă de la acuzaţiile nefondate 
făcute de Patriarhia Ortodoxă 
Română la adresa Mitropoliei 
noastre, privind aşazisa necano
nicitate a ierarhilor şi clericilor 
noştri, din simplul motiv că nu 
ascultă de ierarhia Patriarhiei 
Ortodoxe Române. Pentru a înţe
lege mai exact rolul Mitropoliei 
noastre şi motivele pentru care nu 

are comuniune euharistică cu 
Patriarhia Ortodoxă Română este 
tocmai faptul că ea practică ecu
menismul.

În anul 1962 Biserica Orto
doxă Română a aderat la Mişca
rea Ecu menică. Această mişcare 
apare în sânul Bisericilor protes
tante în secolul al XIX –lea. Ea 
are ca învăţătură expresia des 
întâlnită „unirea tutu ror biserici
lor”. Ei bine, unirea despre care 
se vorbeşte în Mişcarea Ecume
nică, încalcă foarte multe 
Canoane şi hotărâri ale Sinoade
lor Ecumenice şi Locale. Aici se 
arată clar faptul că Patriarhia 
Ortodoxă Română se află în neca
nonicitate, datorită abaterilor 
dogmatice şi administrative pe 
care le săvârşeşte prin ierarhii săi 
şi prin aşazisul “Ecumenism”.

Canoanele care arată
că Patriarhia Română este 
necanonică

Vom enumera câteva din Sfin
tele Canoane care sunt încălcate 
de Biserica Ortodoxă Română şi 
care argumentează necanonicita
tea acesteia:

 Canonul 10 al Sfinţilor Apos
toli: „Dacă cineva sar ruga, chiar 
şi în casă cu cel afurisit (scos din 
comuniune) acela să se afuri
sească.”

 Canonul 45 al Sfinţilor Apos

toli: „Episcopul, presbiterul sau 
diaconul, dacă numai sar ruga 
împreună cu ereticii, să se afuri
sească, iar dacă lea permis aces
tora să săvârşească ceva ca şi cle
rici (să săvârşească cele sfinte), să 
se caterisească.”

 Canonul 46 al Sfinţilor Apos
toli: „Episcopul sau presbiterul 
care primesc botezul sau jertfa 
ereticilor, poruncim să se cateri
sească. Căci ce înţelegere poate 
să fie între Hristos şi Veliar? Sau 
ce asemănare are credinciosul cu 
necredinciosul?”

 Canonul 47 al Sfinţilor Apos
toli: „Episcopul sau preotul de va 
boteza din nou pe cel cu botez 
adevărat, sau de nu va boteza pe 
cel spurcat (cu botezul fals) de 
către necinstitorii lui Dumnezeu, 
să se caterisească ca unul ceşi 
bate joc de crucea şi moartea 
Domnului şi nu deosebeşte ade
văraţii preoţi, de preoţii cei min
cinoşi ai ereticilor.”

 Canonul 64 al Sfinţilor Apos
toli: „Dacă vreun cleric sau laic 
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intră în sinagoga iudeilor sau a 
ereticilor ca să se roage, să se 
caterisească şi să se afurisească.”

 Canonul 6 al Sinodului V local 
de la Laodiceea (343): „Nu este 
îngăduit ereticilor a intră în casa lui 
Dumnezeu dacă stăruie în eres.”

 Canonul 32 al Sinodului V 
local de la Laodiceea: „Nu se 
cuvine a primi binecuvântările 
ereticilor, care sunt mai mult 
absurdităţi decât binecuvântări.”

Trebuie să evidenţiem faptul 
că Patriarhia Ortodoxă Română 
sa folosit de termenul „necano
nic” pentru a discredita Biserica 
noastră, fără argumente canonice. 
Dimpotrivă, ei au folosit termenul 
„necanonic” pentru a duce în 
eroare cititorii şi naivii uşor de 
manipulat de către această institu
ţie. Datorită acestui fapt, noi vom 
relata următoarele adevăruri pe 
care Patriarhia Ortodoxă Română 
nu le expune şi lasă minciuna să 
domine, pentru aşi păstra forţa 
de manipulare asupra naivităţii.

Mitropolia Autonomă Creştin 
Ortodoxă după Vechiul Calendar 
în Italia este o Biserică 
Canonică

A afirma despre o biserică că 
este necanonică doar pentru sim
plul fapt că nu ascultă de o altă 
Mitropolie sau Patriarhie şi are un 
alt statut de funcţionare şi o altă 
subordonare canonică, este total 
eronat şi jignitor: Mitropolia 
Autonomă Creştin Ortodoxă după 
Vechiul Calendar din Italia, are 
Autonomie canonică acordată de 
Mitropolia Ortodoxă din Ame
rica, condusă de Mitropolitul 
John prin Tomosul Nr° 10/14/27 
august 2012 şi recunoscută de 
mai multe Biserici Ortodoxe 
surori, printre care: Mitropolia 
Ortodoxă de stil Vechi Avlona
Grecia, condusă de Mitropolitul 

Rafael. Astfel, Biserica noastră 
funcţionează în baza Sfintelor 
Canoane şi nu are cum să se sub
ordoneze altei instituţii întrucât 
deţine Sinod propriu. Dat fiind 
acest fapt, am stabilit organizarea 
canonică a Mitropoliei noastre şi 
a Sfântului Sinod.

Aşadar, Mitropolia noastră 
este pur Ortodoxă şi nu are aba
teri de la Sfintele Canoane. Ceea 
ce trebuie afirmat este faptul că 
Biserica Ortodoxă Română a 
pierdut recunoaşterea Patriarhiei 
Ierusalimului. Din perspectiva 
orgolioasă a acesteia, nu ar fi de 
mirare ca „Patriarhia Ierusalimu
lui să fie considerată necanonică”, 
singura Patriarhie Ortodoxă care 
are o vechime în creştinism deo 
dată cu întemeierea acestuia! De 
asemenea nici Biserica Ortodoxă 
Greacă nu mai prea are comuni
care cu Patriarhia Română şi nici 
Biserica Ortodoxă Sârbă. Nu este 
o noutate să amintim faptul că 
nici cu Patriarhia Ortodoxă Rusă 
nu are o prietenie strălucită !

Trecând peste aceste subiecte, 
descoperim un alt adevăr: că nu 
Mitropolia noastră se află în neca
nonicitate, ci Patriarhia Ortodoxă 
Română. Se vede clar cum 
încearcă să omită a declara ade
vărul legat de faptele recente pen
tru care celelalte Biserici Orto
doxe au preferat să întrerupă 
comuniunea cu Patriarhia Orto
doxă Română.

Abuzurile Patriarhiei Ortodoxe 
Române şi dreptatea Lui 
Dumnezeu în cadrul Mitropoliei 
Autonome Creştin Ortodoxe 
după Vechiul Calendar în Italia

O altă problemă destul de deli
cată este „caterisirea clericilor”. 
Un cleric poate fi caterisit în baza 
unor Canoane pe are lea încălcat 
în mod direct. În cadrul Patriar

hiei Ortodoxe Române am întâlnit 
mai multe cazuri de clerici cateri
siţi pe nedrept pentru simplul fapt 
că au intrat în disensiuni cu Epi
scopii lor pe diferite motive. 
Aceşti clerici nu au fost luaţi în 
calcul, nici de către organismele 
centrale ale Patriarhiei Ortodoxe 
Române care ar fi trebuit să le ia 
apărarea, ci dimpotrivă au fost 
cazuri în care unii clerici au fost 
caterisiţi pentru că şiau cerut 
salariul restant de luni de zile, iar 
în locul plăţii ostenelilor, au fost 
caterisiţi, şi în document sau 
invocat alte Canoane ca argu
ment. Iată încă o dată nedreptatea 
care devine lege prin hotărârile 
Sinoadelor B.O.R.

O altă problemă gravă a Patri
arhiei Ortodoxe Române este 
taxarea serviciilor prestate de cle
rici, indiferent dacă sărmanii 
oameni au sau nu posibilitatea de 
a plăti. De pildă, pentru slujba 
Cununiei, în unele Parohii se 
practică „contribuţia” care depă
şeşte 1000 lei, iar la înmormântări 
depăşeşte suma de 500 lei. Este 
greu de crezut că în aceste vre
muri pline de neajunsuri, omul 
simplu, mai are posibilitatea de a 
plăti o slujbă de circa 20 de 
minute, sau chiar mai puţin, întru
cât condiţiile de trai sunt foarte 
aspre şi cheltuielile sunt din ce în 
ce mai mari.

Aceste practici nedrepte sunt 
însoţite şi de abuzurile săvârşite 
de unii ierarhi ai B.O.R. care deşi 
încalcă în mod vădit Sfintele 
Canoane, nu au fost caterisiţi sau 
suspendaţi, făcând în continuare 
sminteala printre credincioşi.

În cadrul Mitropoliei Auto
nome Creştin Ortodoxe după 
Vechiul Calendar în Italia credin
cioşii „nu beneficiază” de astfel 
de tratamente necreştineşti şi nici 
clericii. Dimpotrivă, posibilităţile 
noastre reduse se rezumă la susţi
nerea Misiunilor, nicidecum la 
îmbogăţirea clericilor sau satisfa
cerea instinctelor avare. Este 
important ca viaţa noastră să 
reprezinte urmarea Lui Hristos 
pentru dobândirea Împărăţiei şi a 
Mântuirii sufletului.
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Documente care atestă recunoaşterea autonomiei Mitropoliei 
Autonome Creştin Ortodoxe după Vechiul Calendar în Italia
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DUMINICA A XX-A DUPĂ RUSALII
DE LA MOARTE LA VIAŢĂ

Evanghelia de astăzi ne relatează 
despre învierea Fiului văduvei din 
Nain, „singurul copil al mamei sale” 
(Luca VII, 12).

Iisus sa dus întro cetate numită 
Nain şi cu el împreună mergeau uce
nicii Lui şi multă mulţime” (Luca 
VII, 11). Acolo duceau la groapa pe 
un tânăr. Domnul Iisus Hristos „sa 
apropiat de poarta cetăţii” (Luca VII, 
12) şi văzând pe mama tânărului dis
perată „I sa făcut milă de ea şi ia 
zis: Nu plânge!” (Luca VII, 13). Apoi 
sa apropiat de sicriul mortului şi la 
chemat pe tânăr la viaţă zicând: 
„Tinere, ţie îţi zic, scoalăte. Şi sa 
ridicat mortul şi a început să vor
bească şi la dat mamei lui” (Luca 
VII, 14–15).

Cu puterea Sa dumnezeiască, 
Domnul Iisus Hristos a vindecat şi a 
înviat. Pe fiica lui Iair a luato de 
mână şi ia grăit. Tânărului din Evan
ghelia de astăzi ia atins numai 
sicriul şi ia vorbit. Lui Lazăr a 
poruncit să i se ridice piatra de pe 
mormânt şi la chemat să vie afară. 
Pe fiica Cananeencii a vindecato de 
la mare depărtare.

Cu aceeaşi putere dumnezeiască 
ne va învia şi pe noi la sfârşitul vea
curilor, nimicind cu desăvârşire 
moartea, precum ne spune Sfântul 
Apostol Pavel, zicând: „Vrăjmaşul 
cel din urmă, care va fi nimicit, este 
moartea” (I Corinteni XV, 26). Cu 
aceeaşi milă şi putere se apropie de 
fiecare suflet, scufundat în deznă
dejde şi în durere, de fiecare suflet 
alunecat în mulţimea păcatelor. Caută 
pe cel rătăcit, ca pe o oaie pierdută, îl 
aşteaptă ca pe un fiu rătăcit. Când 
mila şi puterea Lui ating pe cel căzut 
în păcat şi deznădejde, sufletul se 
deşteaptă şi îşi revine din nou la sta
rea la care era.

Tânărul din Evanghelia de astăzi 
„a început să vorbească”. Ne punem 
întrebarea ce a putut să spună el 
mamei sale, celor din jurul său şi mai 
ales Mântuitorului Iisus Hristos? Ar 
fi putut să spună ce a văzut sufletul 
cât timp a fost plecat din trup şi des
pre cele ce sunt dincolo de lumea 
aceasta. Însă ştim că din toate aces
tea na spus nici tânărul din Evan
ghelia de astăzi, nici fiica lui Iair şi 
nici Lazăr. Aici avem o dovadă în 
plus că nu sufletele celor dragi ple
caţi din mijlocul nostru sunt cele care 
ar vorbi aşa numiţilor spiritişti. Noi 
credem, însă, că tânărul din Nain a 

putut vorbi despre trebuinţa de a trăi 
frumos aici pe pământ, după învăţă
tura şi poruncile lui Dumnezeu, ca în 
viaţa viitoare să ne câştigăm cununa 
cea neveştejită şi să ne bucurăm de 
faptele noastre cele bune. Aşa ceva 
ar fi dorit şi bogatul nemilostiv să 
spună săracul Lazăr celor cinci fraţi 
pe carei mai avea în viaţa pămân
tească. Vorbirea tânărului din Nain a 
fost o legătură, că după înviere şi 
până la o nouă trecere din lumea 
aceasta, va trăi şi va săvârşi numai 
fapte bune, prin care îşi va pregăti 
drumul spre viaţa veşnică şi se va 
stăpâni de la tot ce lar putea duce 
spre o viaţă nefericită dincolo de 
mormânt. Învierea lui a fost o renaş
tere, adică o prefacere sufletească 
spre mai bine.

Domnul nostru Iisus Hristos la 
dat pe tânăr „mamei lui”. Tot astfel a 
făcut şi prorocul Ilie, după ce a înviat 
pe fiul văduvei din Sarepta Sidonu
lui: „Şi a luat Ilie copilul şi sa cobo
rât cu el din foişor în casă şi la dat 
mamei sale” (III Regi XVII, 23). 
Mamele sunt rânduite de Dumnezeu 
să poarte grijă de creşterea trupească 
şi sufletească a copiilor lor. Ele sunt 
zidite şi trupeşte şi sufleteşte să 
corespundă întru totul acestei minuni 
mari şi sfinte. Mamele îşi nasc copiii 
în dureri, dar tocmai aceste dureri fac 
legătura pentru toată viaţa între 
mamă şi copii.

Copiii înviaţi au fost daţi mame
lor lor şi de proorocii Vechiului Tes
tament, dar şi de Mântuitorul Iisus 
Hristos, tocmai ca prin aceasta să 

înţelegem că toţi copiii sunt un dar 
de la Dumnezeu şi trebuie în aşa fel 
îngrijiţi ca ei să rămână mereu fii ai 
Celui Preaînalt.

Primejdiile, suferinţele, necazu
rile, nenorocirile şi bolile prin care 
trec de multe ori copiii, sub ochii 
mamelor, sunt încercări ale vieţii, şi 
de aceea ele trebuie să fie prilejuri 
pentru întărirea iubirii dintre părinţi 
şi copii.

Fiul risipitor sa întors la casa 
părintească fiindcă şia venit în fire, 
iar tatăl său zicea: „mort a fost şi a 
înviat”. Cei tineri ai zilelor noastre 
nu sunt morţi ca fiul risipitor care 
trebuie să învie şi săşi vină în fire? 
Cei care sau certat cu părinţii şi au 
plecat în lume fără niciun rost, tre
buie chemaţi să se întoarcă la cei 
care leau dat viaţa, trebuie să fie 
chemaţi să se întoarcă la Dumnezeu 
până nu e prea târziu.

Mărirea lui Dumnezeu, care a dat 
şi oamenilor o putere ca aceasta, 
vecinii buni, rudele şi prietenii, pot 
aduce împăcarea şi mângâierea de a 
întoarce pe cei rătăciţi de la moarte 
la viaţă şi ai da părinţilor care suferă 
nemângâiaţi.

Ca şi creştini ai Bisericii stră
moşeşti, pe toţi trebuie să ne doară 
rătăcirea unuia sau altuia, şi toţi tre
buie să ne punem dragostea şi înţe
lepciunea, pentru al întoarce pe cel 
rătăcit şi al învia pe cel mort. Să 
avem această credinţă că prin noi 
înşine Hristos Domnul se apropie şi 
atinge, învie şi dă pe cel rătăcit 
părinţilor lui.
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Adresându-se mulţimilor, Mân-
tuitorul Iisus Hristos s-a comparat 
pe Sine însuşi cu un semănător, 
care sădeşte în ogorul sufletelor 
cuvântul lui Dumnezeu. Ase mă-
narea este strălucită, sugerându-i 
pe harnicii agricultori care aştern 
seminţele de grâu în pământul 
reavăn, cu nădejdea de a oferi lumii 
cât mai multă pâine (Luca VIII, 5). 
De această dată, însă, semă-
nătorul nu este un om oarecare, 
ci însuşi Fiul lui Dumnezeu întru-
pat, iar sămânţa este cuvântul lui 
Dumnezeu celui viu şi veşnic.

Aşa precum semănatul grânelor 
presupune un teren pre gătit cu 
grijă şi din plin, spre a da roadele 
aşteptate, la fel se întâmplă şi cu 
cel al cuvântului lui Dumnezeu. 
Depinde, în consecinţă, de sufletul 
oamenilor ca sămânţa divină să fie 
sau nu fecundă, să încolţească, să 
crească şi să rodească mai mult sau 
mai puţin. De aceea, într-o altă 
pildă, cea a neghinei, Mân tuitorul a 
insistat asupra necesităţii de a 
îngriji ogorul semănat cu grâu 
curat, în care vrăjmaşul presărase 
pe ascuns neghină, spre a împuţina 
recolta şi a zădărnici truda semănă-
torului (Matei XIII, 29–43). În ace-
laşi sens, divinul învăţător şi-a aver-
tizat ucenicii că întru semănarea 
Evangheliei Sale vor întâmpina nea-
junsuri şi „necazuri”, ce vor trebui 
înfruntate cu „îndrăzneală” şi 
nădejde (Ioan XVI, 33).

Constituind „ogorul” lui Dum-
nezeu (I Corinteni III, 9–12), mulţi-
mile s-au adunat şi se adună în jurul 
Semănătorului celui veşnic, care 
continuă să-şi semene cuvântul 
prin intermediul ucenicilor Săi şi al 
urmaşilor lor până la sfârşitul vea-
curilor, în Biserica ce formează Tru-
pul Său tainic, „stâlpul şi temelia 
adevărului” (I Timotei III, 15).

Se poate pune întrebarea: ce 
roade au adus şi aduc seminţele 
dumnezeieşti în inimile celor ce au 
crezut şi cred în Mântuitorul Iisus 
Hristos? Ele sunt aceleaşi ca şi în 
cazul agricultorului celui bun şi 
atent pentru ca grâul să nu fie înă-
buşit de neghină şi buruieni.

În holdele duhului, răsărite din 
sămânţa cuvântului lui Dumnezeu, 
sub razele binecuvântate ale Duhu-
lui Sfânt au crescut şi cresc lanurile 
minunate ale virtuţilor creştine: în 
locul urii şi vrăjmăşiei iubirea cea 
atotcuprinzătoare, locul egoismu-
lui este luat de dăruirea de sine 
spre a promova binele colectiv şi 
individual al tuturor oamenilor; 
blândeţea, bună tatea, îngăduinţa 
şi iertarea reciprocă primesc contu-
ruri şi se reflectă în viaţa fiecăruia. 

Pretutindeni, seminţele dumne-
zeieşti îngrijite de Biserică aduc 
roadele iubirii, ale smereniei, milos-
teniei, dreptăţii şi păcii, ale jertfel-
niciei pentru tot ce este bun şi fru-
mos în viaţa omenească. Toate îl 
preamăresc pe însuşi Dumnezeu, 
pe Mântuitorul Iisus Hristos care a 
plămădit „pâinea cea vie”, ofe-
rind-o sufletului omenesc însetat 
după mântuire şi desăvârşire. Este 
roadă adusă de sămânţa cuvântului 
lui Dumnezeu în inimile tuturor cre-
dincioşilor care au primit acest 
cuvânt şi s-au străduit să-şi lucreze 
pământul inimii în aşa fel încât ea 
să încolţească şi să rodească.

Ne mai putem pune şi o altă 
întrebare: oare „pământul” sufle-
telor noastre este suficient de bun, 
de asanat, pentru ca seminţele 
dumnezeieşti să aducă în continu-

are aceleaşi roade minunate? 
Este o întrebare pe cât de 

firească pe atât de necesară, de 
natură intimă, pe care trebuie să 
şi-o pună fiecare credincios. Într-
adevăr, sămânţa lui Dumnezeu 
este sublimă, a adus şi aduce roade 
minunate, dar la fel de adevărat 
este că în ogorul vieţii pământeşti 
ea este amestecată cu neghina atâ-
tor patimi, aşa precum ne averti-
zează însăşi parabola Mântuitoru-
lui asupra neghinei. Privind peste 

holdele mănoase ale sfinţeniei 
răsărite din cuvântul lui Dumnezeu, 
ne putem câştiga încrede rea întru 
înlăturarea neghinei, spre a ne 
putea îndrepta şi a ne ridica şi noi 
sufleteşte cât mai sus. Cu ajutorul 
permanent al Mântuitorului Iisus 
Hristos ne putem lepăda de rău-
tate şi îmbrăca întru dreptate, ne 
putem lepăda de trufie şi îmbrăca 
întru smerenie, spre a fi luminaţi de 
duhul iubirii, al adevărului şi al 
păcii.

Nu trebuie să uităm că vine şi 
vremea culesului, când trebuie 
să dăm seama Semănătorului 
celui veşnic asupra rodniciei 
seminţelor Sale, în măsura în 
care am purtat grijă şi am depus 
osteneală întru buna îngrijire a 
ogorului sufletelor noastre.

DUMINICA A XXI-A DUPĂ RUSALII
ROADELE SEMINŢELOR DUMNEZEIEŞTI
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DUMINICA A XXII I -A DUPĂ RUSALII

ROBIE ŞI MÂNTUIRE
Dumnezeu ne-a creat, pentru ca să-L preamărim în 

toate zilele vieţii noastre. Dacă împlinim după cuviinţă 
această menire a noastră, aici pe pământ, El ne-a hotărât 
drept răsplată – fericirea veşnică. El ne-a bine cuvântat şi 
ne binecuvântează în fiecare clipă cu daruri şi binefaceri 
noi, atât de numeroase încât o minte înţeleaptă şi o inimă 
curată şi bună, din impuls intern se unesc într-un senti-
ment puternic de umilinţă şi recunoştinţă, în cuvinte de 
mulţumire, laudă şi preamărire, îndreptate către Dumne-
zeu. Deoarece binefacerile pe care le revarsă bunul 
Dumnezeu asupra noastră sunt atât de multe şi nenumă-
rate şi ne-am obişnuit 
cu ele, de la o vreme, le 
privim ca pe ceva natu-
ral care trebuie să vie, 
ca drepturi ale noastre 
şi nu ca binefaceri dum-
nezeieşti. Mulţi uită să 
mulţumească lui Dum-
nezeu pentru bunurile şi 
binefacerile primite. Toţi 
aceştia să-şi aducă 
pururea aminte de 
cuvintele adresate de 
Mântuitorul demoni-
zatului din Evanghelia 
de astăzi: „întoarce-te 
în casa ta şi spune cât 
bine ţi-a făcut ţie Dum-
nezeu” (Luca VIII, 39).

Trecând într-o zi 
Iisus prin ţinutul Gada-
renilor, I-a ieşit în cale 
un bărbat care avea 
duhuri necurate, şi de 
un timp foarte îndelungat nu se mai îmbrăca, nu locuia în 
casă, ci numai în gropi de morminte. Mântuitorul văzân-
du-l l-a mântuit curăţindu-l de duhurile cele necurate, l-a 
făcut întreg la minte, încât el singur s-a îmbrăcat în haine 
curate, apoi s-a aşezat umilit la picioarele Mântuitorului, 
şi L-a rugat să-i dea voie să meargă după El. Dar Dom-
nul i-a răspuns prin acelaşi îndemn de a se întoarce între 
ai săi.

În zilele noastre, mulţi dintre creştini se pot asemăna 
foarte bine cu demonizatul din Evanghelia de astăzi. Cu 
sufletul gol, lipsit de haina credinţei şi a faptelor bune, fug 
din casa lui Dumnezeu, trăind în desfrâu şi în plăcerile 
acestei lumi. Înrăutăţiţi peste măsură, ei nici nu-şi pot da 
seama de adâncimea prăpastiei în care alunecă mereu. 
Dacă Biserica lui Hristos, prin mijloacele mântuitoare de 
care dispune încearcă să-i lumineze şi să-i elibereze de 
acel duh al răului şi al desfrâului; care i-a cuprins, ei se 
supără foarte tare şi vorbesc ca demonizatul din Sfânta 
Evanghelie de astăzi, zicând: „Ce ai cu mine? Rogu-te, 
nu mă chinui!” (Luca VIII, 28).

Pentru un creştin e o mare nenorocire dacă ajunge 
rob al diavolului şi al uneltirilor lui. Căderea în robia păca-
tului nu se face deodată, ci foarte încet, pe nesimţite, prin 
anumite greşeli, care pentru moment par neînsemnate. 
Nu ţinem posturile cum trebuie, uităm să ne rugăm lui 
Dumnezeu, nu ţinem sărbă torile rânduite de Biserică, lip-
sim de la Sfânta Liturghie în duminici şi sărbători şi, fără 

să ne dăm seama, ne depărtăm cu sufletul de Dumnezeu 
şi ne apropiem de diavolul. Iubim desfrâul, păcatul, fără-
delegile, iar viaţa adevărată creştinească ne pare grea şi 
fără niciun rost.

Când nevinovăţia sufletelor noastre e pierdută, când 
mulţumirea sufletească s-a stins, când povara păcatelor 
apasă greu asupra conştiinţei noastre, abia atunci ne 
dăm seama în ghearele cui am încăput. Şi, Doamne, cât 
de uşor am scăpa de prăbuşirea aceasta dacă ne-am 
deprinde din bună vreme a ne gândi la Dumnezeu, a ne 
minuna de măreţia faptelor Lui şi a vesti cu bucurie mare 

oriunde şi oricând, bine-
facerile deosebite de 
care ne face părtaşi de 
nenumărate ori!

Nu numai în casa 
noastră, ci pretutindeni 
suntem datori să vestim 
bunătatea, mila şi atot-
puternicia lui Dumne-
zeu, să-l vestim pe Hris-
tos, Dumnezeul nostru, 
prin cuvintele noastre, 
prin scrisul nostru, prin 
faptele noastre, prin 
rugăciunile de mulţu-
mire pe care se cuvine 
să I le adresăm neînce-
tat, pentru binefacerile 
primite de la El în dar.

Din bătrâni am învă-
ţat o vorbă frumoasă 
care zice: „fă bine şi nu 
te teme de nimeni”. 
Această învăţătură să 

ne fie întotdeauna înaintea ochilor noştri, de ea să ne 
ţinem în toate împrejurările vieţii, chiar şi atunci când 
lumea ne mustră, ne ceartă şi râde de noi. Ocara şi râsul 
lumii trec, însă meritul pe care ni-l câştigăm în faţa lui 
Dumnezeu prin fapte bune şi prin ascultarea poruncilor, 
rămâne şi ne va însoţi şi dincolo de mormânt. Nu oamenii 
au să ne judece odată, ci judecata şi răsplata este în 
mâna lui Dumnezeu, care este bun, milostiv şi atotpu-
ternic.

Vestind mila şi atotputernicia lui Dumnezeu, ne 
umplem de mângâiere, de nădejde, de bucurie. Oricât de 
mare ar fi răutatea oamenilor şi oricât de amară şi de 
grea ar fi soarta cuiva, prin mila şi atotputernicia lui Dum-
nezeu, toate se pot schimba spre bine.

Dacă noi dorim ca Bunul Dumnezeu să ne facă păr-
taşi de darurile Sale cele mari şi bogate, trebuie să ne 
aducem aminte de întreg trecutul vieţii noastre, să ne 
facem o socoteală amă nunţită asupra tuturor bolilor, 
durerilor, necazurilor, suferin ţelor şi primejdiilor din care 
Dumnezeu ne-a scăpat şi, să numărăm darurile, plăce-
rile, bogăţiile, măririle şi bucuriile cu care am fost binecu-
vântaţi.

Numai aşa vom fi cu conştiinţa împăcată că am împli-
nit porunca Mântuitorului din Evanghelia de astăzi, care 
zice: „întoarce-te în casa ta şi spune cât bine ţi-a făcut ţie 
Dumnezeu”! Amin! 
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DUMINICA A XXIV-A DUPĂ RUSALII
O RAZĂ DE NĂDEJDE

Fiica lui Iair, mai marele sinago
gii, tânără „ca de doisprezece ani”, se 
lupta cu moartea. Bătrânul tată vede 
că unica sa fiică, bucuria şi mângâie
rea vieţii sale se pierde şi nu o poate 
ajuta cu nimic. Însă disperat cum era, 
deodată aude că în apropiere se 
găseşte marele învăţător Iisus Hristos 
care săvârşise atâtea minuni strălucite. 
O rază de nădejde îi răsare, aleargă la 
Iisus, el mândrul Israelitean, care 
făcea parte din tabăra acelora care 
erau duşmanii lui Hristos, cade la 
picioarele Lui şiL roagă să intre în 
casa lui, pentru ai salva fiica de la 
moarte.

Mântuitorul Iisus Hristos ascultă 
rugămintea lui Iair, şil însoţeşte în 

drum spre casa lui. „Şi pe vremea 
când se ducea El, mulţimile îi împre
surau” (Luca VIII, 32). Însă din toată 
mulţimea aceasta de popor şia făcut, 
la un moment dat, apariţia o femeie 
păgână, din Cezareea lui Filip, care de 
doisprezece ani avea scurgere de 
sânge, cheltuise cu doctorii toată ave
rea ei, şi de niciunul nu putuse să fie 
vindecată” (Luca VIII, 43). Şi pe cât 
era de slabă şi istovită de puteri, cre
dinţa ei şi dorinţa fierbinte de a se 
atinge de poala hainei lui Iisus, ia dat 
putere de a ajunge până la Dumneze
iescul Mântuitor şi „pe la spate sa 
atins de poala hainei Lui şi îndată sa 
oprit curgerea sângelui ei” (Luca VIII, 
44). După ce această femeie, prin 
atingerea de poala veşmintelor Mân
tuitorului sa vindecat de boală, a fost 
nevoită apoi să spună „de faţă cu tot 
poporul din ce cauză sa atins de El, 
şi cum sa tămăduit îndată” (Luca 
VIII, 47). Şi după toate acestea ei îşi 
continuă drumul spre casa lui Iair. Dar 
iată că deodată le ies înainte nişte 
oameni, care veneau tocmai de acolo, 
spre ai aduce o ştire tristă lui Iair, 
zicând: „A murit fiica ta. Nu mai 
supăra pe învăţătorul” (Luca VIII, 
49). Iair se întristează foarte tare, iar 
Iisus se uită cu milă la el şil mângâie 
cu cuvintele: „Nu te teme; crede 
numai şi se va izbăvi” (Luca VIII, 
50). Iisus intră în casă şi vede pe săr
mana copilă, cum zăcea palidă, rece şi 
fără suflare. Ochii plini de lacrimi ai 
părinţilor sunt îndreptaţi spre Mântui

torul. El îşi ridică glasul şi le spune cu 
blândeţe: „Nu plângeţi, na murit, ci 
doarme” (Luca VIII, 52). Mulţi însă 
râdeau de El, ştiind ca fata a murit. 
„Iar El, scoţând pe toţi afară şi apu
cândo de mână a strigat zicând: 
Copilă, scoalăte” (Luca VIII, 54). Şi 
astfel a înviat din morţi.

Din această pericopă evanghelică, 
putem şi noi învăţa că la o întâmplare 
de boală, trebuie săL chemăm şi noi 
pe Hristos în casă, cum la chemat Iair 
şi trebuie să ştim să ne apropiem cu 
credinţă de El, cum sa apropiat şi 
femeia păgână. Şi aceasta o facem noi 
prin împărtăşirea bolnavilor cu Trupul 
şi Sângele Mântuitorului.

Bolile sunt urmări ale păcatului 

strămoşesc, care apasă greu asupra 
întregii omeniri. Putem spune că rar 
se găseşte un om să nu fi fost bolnav 
sau să nu fie bolnav de ceva. Pămân
tul este asemenea unei case mari de 
bolnavi, este asemenea unui spital 
mare. Boala este o vargă a lui Dum
nezeu, ale cărei lovituri le simţim 
mereu, însă de multe ori cu durere, 
fără să ne dăm seama că bunul Dum
nezeu ne trimite această boală grea şi 
amară spre binele nostru sufletesc şi 
spre îndreptarea noastră. Mulţi dintre 
noi, cât timp se bucură de sănătate, nu 
se prea gândesc la Dumnezeu, iar 
când se îmbolnăvesc, îl caută pe 
Dumnezeu disperaţi, cerândui sprijin 
şi ajutor, iar unii totuşi se gândesc mai 
mult la medic şi la farmacie, neglijân
dul pe Dumnezeu, aşa cum a făcuto 
oarecând regele Ana, despre care 
Sfânta Scriptură ne spune: „dar el nici 
la boala sa na căutat pe Domnul, ci 
pe doctori” (II Paralipomena, cap. 
XVI, 12). Din aceste cuvinte ne putem 
da seama că regele nu a greşit prin 
aceea că a căutat ajutor la doctori, ci 
prin aceea că sa încrezut în ei mai 
mult decât în Dumnezeu. Da, noi 
având după legea noastră îndatoriri 
faţă de trupul nostru, este lucru firesc 
că, la caz de boală, trebuie să chemăm 
un medic şi să ascultăm de sfatul lui. 
Creştinul bolnav este dator să se folo
sească de prescripţiile medicului, însă 
ochii şi inima lui trebuie să fie îndrep
taţi întotdeauna spre Doctorul cel 
ceresc – spre Dumnezeu.

Fericit este acel creştin care apucă 
în boala sa această clipă mântuitoare 
de suflet, această clipă fericită de 
întoarcere către Dumnezeu şi de 
împreunare cu Hristos, prin Sfânta 
Taină a împărtăşaniei.

Precum Hristos a venit oarecând 
în casa lui Iair, astfel vine şi astăzi 
prin Sfânta Taină a împărtăşaniei în 
orice casă de creştin şi la tot bolnavul, 
carel cheamă cu credinţă. Iată, deci, 
că cea mai mare îndatorire a creştinu
lui la vreme de boală, este împărtăşi
rea cu Sfintele Taine ale lui Hristos, 
este împăcarea cu Dumnezeu.

Această împăcare cu Dumnezeu şi 
cu oamenii îi va mângâia şi întări în 
chip minunat sufletul, iar puterea de 

viaţă făcătoare a Sfintei Taine îl va 
vindeca şi la trup. Nu putem şti nicio
dată ziua şi ceasul în care ne putem 
îmbolnăvi şi aceasta ni se poate 
întâmpla nu numai nouă, ci oricărui 
membru al familiei noastre, pentru că 
boala şi moartea ne sunt scrise tutu
rora.

Anii vieţii noastre se pot înmulţi 
prin mila lui Dumnezeu şi străduinţele 
noastre! Viaţa noastră se poate lungi!

Bunul Dumnezeu chiar din moarte 
ne poate trezi şi ne poate dărui încă 
un şir lung de ani de viaţă pămân
tească, dovada: învierea din morţi a 
fiicei lui Iair despre care sa vorbit în 
Sfânta Evanghelie de astăzi.

Dacă dorim o viaţă lungă şi feri
cită, să păzim poruncile, să credem în 
Dumnezeu, să facem fapte bune, fapte 
ale îndurării sufleteşti şi trupeşti şi să 
ne rugăm pentru aceasta Părintelui 
Ceresc, în fiecare zi, având pururea în 
minte cuvintele rostite de Dumnezeu 
prin gura prorocului Moise: „Să 
umblaţi pe calea aceea pe care va 
poruncit Domnul Dumnezeul vostru, 
ca să fiţi vii şi să vă fie bine şi să trăiţi 
vreme multă în pământul acela pe rare 
îl veţi lua în stăpânire (V Moise, V, 
33). Atunci vom purta cu răbdare 
durerile bolilor noastre şi neputinţa 
trupească, atunci – cu siguranţă – 
boala ne va fi de folos sufletesc, ne va 
fi un leac pentru binele şi îndreptarea 
noastră, ne va fi un mijloc pentru 
împreunarea veşnică cu Hristos în 
împărăţia cerurilor.
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CUVIOASA PARASCHIVA

MILOSTENIADin mulţimea sfinţilor 
care sunt prăznuiţi în Bise
rica noastră, câţiva se 
bucură de cinstire deosebită la poporul român, fie dato
rită faptului că sau născut şi au trăit pe meleagurile ţării 
noastre, fie că moaştele acestora şiau găsit adăpost în 
bisericile de la noi.

Dintre sfinţii ale căror moaşte se găsesc pe teritoriul 
patriei noastre este şi sfânta prea cuvioasă Maică Paras
chiva, a cărei sfântă pomenire o facem astăzi şi care se 
bucură de o cinstire mai mare în părţile Moldovei, unde 
îi sunt adăpostite moaş tele. Viaţa ei deosebită de evlavie 
şi curăţenie, străbate veacurile, strălucind ca un far lumi
nos, la lumina căruia cre dincioşii pot petrece în dragoste 
desăvârşită faţă de Dumnezeu şi deosebit ataşament faţă 
de semeni. Ea ne este prezentată astăzi ca o „bucurie a 
celor flămânzi şi goi la îmbrăcăminte” (Acatist).

Cuvioasa Paraschiva sa născut în pământul Traciei, 
la Sud de Dunăre, nu departe de ţărmul Mării Negre, 
întro familie de macedoromâni.

Părinţii, buni creştini, sau străduit săi dea o educaţie 
aleasă, atât ei cât şi fratelui sau Eftimie, crescândui pe 
amân doi în duhul Evangheliei lui Hristos. Această edu
caţie îşi va lăsa adânc amprentele asupra cuvioasei şi a 
fratelui ei, întrucât ea, de tânără, va îmbrăţişa viaţa 
monahală, iar fratele, Eftimie, va ajunge Episcop al 
Maditiei.

Nu de puţine ori Cuvioasa Paraschiva, în anii copilă
riei, dădea hainele sale cele bune copiilor săraci şi se 
îmbrăca cu ale acestora, ceea ce îi atrăgea adeseori mus
trarea părinţilor. Paşii ei erau călăuziţi de cuvintele Mân
tuitorului Iisus Hristos „Fericiţi cei milostivi, că aceia se 
vor milui: (Matei V, 7) sau „Toate câte voiţi să vă facă 
vouă oamenii, asemenea şi voi faceţi lor, că aceasta este 
legea şi proorocii” (Matei VII, 12).

Cei săraci adeseori primeau hrană de la Cuvioasa 
Paraschiva, potolinduşi în acest fel foamea. După moar
tea părinţilor îşi vinde toată averea moştenită şi face din 
aceasta acte de milostenie, gândinduse din ce în ce mai 
mult la cuvintele Mântuitorului care spune: „Cel ce vrea 
să vină după Mine, să se lepede de sine, săşi ia crucea 
sa şi sămi urmeze Mie” (Matei XVI, 24). Mânată de 
dorinţa arzătoare de a cunoaşte mai îndeaproape Ţara 
Sfântă, porneşte pe urmele Mântuitorului Iisus Hristos, 
vizitând locurile de care se leagă strâns istoria mântuirii 
neamului omenesc.

Din dorinţa de a trăi o viaţă deosebit de austeră, se 
opreşte în pustiul Iordanului, unde, ca odinioară Ioan 
Botezătorul, se hrăneşte sărăcăcios, vieţuind întro 
mănăstire de călugăriţe până la vârsta de 25 de ani. 
Acolo ea ducea o viaţă îngerească şi nu purta deloc grijă 
de cele pământeşti, ci numai de cele sufleteşti şi de cea
sul judecăţii ce va să vie.

Întruna din zile, când se ruga cu mâinile înălţate spre 
cer, i sa arătat îngerul Domnului ca un tânăr şi ia zis: 
„Lasă pustiul Iordanului şi te întoarce în patria ta, fiindcă 
acolo se cuvine săţi dai trupul pământului, iar sufletul 
tău să treacă la cereştile locaşuri!”

Dând ascultare spuselor îngerului, se întoarce spre 
melea gurile natale, dar în drum se opreşte la Constanti
nopol, unde se închină în cea mai mare biserică a Orto

doxiei – catedrala Sfânta 
Sofia. Ajunsă în Tracia mai 
petrece doi ani în localita

tea natală Epivat, în Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi 
Pavel, trăind aceeaşi viaţă austeră, de post, rugăciune şi 
slujire a semenilor. Venind vremea mutării la Domnul, 
Cuvioasa Paraschiva a fost îngropată, modest, undeva pe 
malul mării. Anul morţii sale se crede că ar fi fost 1050. 
După mai mulţi ani a murit un corăbier şi trupul lui sa 
hotărât să fie îngropat pe malul mării. O întâmplare 
minunată face ca groapa corăbierului să fie făcută exact 
în locul unde odinioară a fost îngropată Cuvioasa Paras
chiva, prilej cu care au fost descoperite moaştele acesteia 
întregi şi neputrezite. Sfintele ei moaşte au fost depuse în 
biserica Sfinţilor Petru şi Pavel din satul Epivat. Mai târ
ziu, împăratul românobulgar Ioan Asan a dispus mutarea 
moaş telor în capitala imperiului, Târnovo. După ocupa
rea românobulgarilor de către turci, Sfintele Moaşte au 
fost date domni torului Mircea cel Bătrân. După lupta de 
la Nicopole, din anul 1396, moaştele Cuvioasei Paras
chiva au fost date de către voievodul Ţării Româneşti 
cneazinei Anghelina, care cu cinste mare lea adus la 
Belgrad, unde au stat timp de 124 de ani, până la anul 
1520, când sultanul Soliman le mută la Constan tinopol. 
Sfintele Moaşte nuşi găsesc odihna întro ţară plină de 
păgâni, şi de aceea Dumnezeu hotărăşte ca acestea să fie 
mutate întro ţară creştină. În acest fel, domnitorul Mol
dovei, Vasile Lupu, care zidise în anul 1639 biserica 
Mănăstirii Trei Ierarhi din Iaşi, dorea să depună în 
această mănăstire moaştele unui sfânt, pentru mângâierea 
poporului în necazuri. În urma achitării tuturor datoriilor 
faţă de Poartă, evlaviosul domnitor cere sultanului Murad 
al IVlea moaştele făcătoare de minuni ale Cuvioasei 
Paraschiva, dorinţă îndeplinită în anul 1641, când cu cin
ste deosebită moaştele au fost aduse de la Constan tinopol 
şi depuse în biserica Mănăstirii Trei Ierarhi de unde, după 
250 de ani, la 12 decembrie 1888, au fost mutate în noua 
catedralămitropolitană, unde se găsesc şi astăzi, în faţa 
lor înălţând rugăciuni creştini din părţile Moldovei şi ale 
întregii ţări, fiind un izvor nesecat de mângâieri în sufe
rinţă. Ţinând cont de evlavia deosebită pe care au avuto 
domnul şi credincioşii faţă de Cuvioasa Paraschiva, Sfân
tul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca 
această cuvioasă să fie cinstită în întreaga noastră Bise
rică, fixânduise zi de pomenire cea de 14 octombrie a 
fiecărui an.

Acatistul Cuvioasei o aseamănă cu fecioarele înţe
lepte care au ieşit întru întâmpinarea mirelui cu candelele 
aprinse. Viaţa ei este plină de fapte bune, dovedinduşi 
credinţa prin faptele cele bune izvorâte din marea sa 
iubire de oameni.

Luând exemplul de milostenie al Cuvioasei Paras
chiva, devenim împlinitori ai cuvintelor Sfintei Scripturi, 
care spun: „Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi 
împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii”, 
„căci flămând am fost şi Miaţi dat să mănânc; însetat am 
fost şi Miaţi dat să beau; străin am fost şi Maţi primit. 
Gol am fost şi Maţi îmbrăcat; bolnav am fost şi Maţi 
vindecat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine... Adevă
rat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi ai 
Mei prea mici, Mie Miaţi făcut” (Matei XXIV, 3040).
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Acestea sunt cuvintele Mântuito-
rului pe care le-a spus credincioşilor 
Săi şi tuturor celor care îl ascultau în 
acele momente. Această poruncă 
este cea mai mare şi mai frumoasă. 
Ce poate fi mai frumos pe acest 
pământ decât aceea ca toţi oamenii 
să se iubească între ei şi să trăiască 
în pace unul cu altul. Această poruncă 
a fost dată acum aproape două mii de 
ani, dar este actuală şi astăzi şi până 
la sfârşitul veacurilor. Pe Dumnezeu îl 
iubim din copilărie, deoarece el se 
adresează şi copiilor prin cuvintele: 
„Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i 
opriţi că a unora ca aceştia este împă-
răţia cerurilor”.

Iubirea de Dumnezeu 
se manifestă şi prin iubirea 
faţă de semeni, care sunt 
purtătorii chipului lui Dum-
nezeu în lume. Nu poţi iubi 
pe Dumnezeu şi pe seme-
nul tău nu. Însuşi Mân-
tuitorul ne spune: „Oricine 
zice că pe Dumnezeu îl 
iubeşte, iar pe fratele său îl 
urăşte, acela este minci-
nos, pentru că nu-L poţi iubi 
pe Dumnezeu pe care nu-l 
vezi, iar pe fratele tău pe 
care-l vezi să nu-l iubeşti.

Un exemplu de adevă-
rată iubire faţă de Dumne-
zeu şi faţă de oameni îl 
avem pe Sfântul Dumitru 
pe care-l sărbătorim astăzi prin rugă-
ciunile şi cântările ce au fost rostite la 
sfintele slujbe de astăzi.

Sfântul Mucenic Dimitrie era fiul 
unui mare dregător al Tesalonicului. 
Părinţii săi îmbrăţişaseră credinţa 
creştină cea nouă, dar nu îndrăzneau 
s-o mărturisească din cauza marilor 
prigoniri ce se porniseră atunci de 
către împăraţii păgâni împotriva creş-
tinilor. Pe Sfântul Dimitrie l-au botezat 
în taină şi l-au crescut în cunoaşterea 
deplină a Sfintelor Scripturi. După 
moartea tatălui său, el a moştenit 
toată bogăţia dar şi bunul nume al 
tatălui său, fiind numit dregător în 
locul său.

Sfântul Dimitrie a trăit pe vremea 
împăraţilor Diocleţian şi Maximilian, 
fiind învăţător şi vestitor al dreptei cre-
dinţe. Venind Maximilian în Tesalonic, 
aude că aici se află un mare învăţător 
creştin. El trimite ostaşii să-l pună în 
lanţuri şi să fie adus în faţa lui.

Ostaşii îl aduc pe Sfântul Dimitrie 
legat în lanţuri şi-l puseră în temniţă 

din ordinul împăratului. În timp ce 
Sfântul se afla în temniţă se dădeau 
spectacole, după obiceiul roma nilor, 
în aer liber. Un luptător vestit cu 
numele Lie a fost pus să se lupte cu 
creştinii, pe un pod înalt şi să-i arunce 
jos în nişte suliţe cu vârful în sus, spre 
veselia spectatorilor. Atunci un tânăr 
ucenic al Mucenicului Dimitrie, numit 
Nestor, aprins de râvnă pentru Dum-
nezeu şi nemaiputând răbda uciderea 
creştinilor s-a dus în temniţă la Sfân-
tul Dimitrie, pentru a-i cere binecuvân-
tarea de a lupta cu Lie. Sfântul Dimi-
trie l-a binecuvântat, spunându-i: 
„Du-te frate şi te luptă cu Lie, că şi pe 

Lie îl vei birui şi pe Hristos îl vei măr-
turisi!”. Cu această binecuvântare l-a 
biruit pe Lie, care fiind aruncat în 
suliţe şi-a găsit sfârşitul. Împăratul 
mâniindu-se a dat poruncă să i se taie 
capul Sfântului Nestor, apoi trimiţân-
du-şi ostaşii în temniţă la Sfântul 
Dimitrie, a poruncit să fie ucis cu suli-
ţele şi astfel îşi încheie viaţa în chip 
mucenicesc.

După edictul de libertate al creşti-
nilor dat de împăratul Constantin cel 
Mare, pe locul unde a fost înmormân-
tat Sf. Dimitrie s-a ridicat o biserică şi, 
pe când se săpau temeliile Bisericii, 
s-a descoperit racla cu moaştele 
Sfântului Dimitrie, din care izvora mir, 
cu care se ungeau cei suferinzi şi se 
vindecau.

Mormântul Sfântului Dimitrie se 
găseşte şi astăzi în Tesa lonic, unde 
mulţi creştini merg în pelerinaj şi cer 
ajutorul lui.

Din viaţa Sfântului Dimitrie ne dăm 
seama că în primele veacuri creştinii 
nu puteau să se roage Dumnezeului 

lor şi nu aveau voie să aducă jertfa 
cea fără de sânge. În toate locurile 
erau prigoniţi, bătuţi şi chiar mai mult 
decât atât, omorâţi. Cu toate acestea, 
creştinii în marea lor dragoste ce 
aveau către Dumnezeu, se rugau în 
catacombe şi aceste rugăciuni ale lor 
erau primite de Dumnezeu, deoarece 
erau făcute cu credinţă şi cu mare 
dragoste. Dar mulţi dintre creştini nu 
mai răbdau ascunderea credinţei lor, 
ci o mărturiseau în faţa tuturor, lucru 
pentru care erau omorâţi şi torturaţi. 
Dar nouă nu ni se mai cere jertfa vieţii 
pentru ca să putem mărturisi credinţa 
noastră. Tot ceea ce ni se cere este 

iubirea faţă de Dumnezeu. 
Urmând exemplul Mântuito-
rului, care ne-a iubit pe noi, 
şi noi trebuie să-L iubim pe 
Dumnezeu şi pe semenul 
nostru. „Dumnezeu este 
iubire şi cel ce rămâne în 
Dumnezeu şi Dumnezeu 
rămâne în el”.

Dragostea este cea mai 
mare poruncă pe care ne-a 
lăsat-o Mântuitorul Iisus 
Hristos ca un testament 
sfânt. Deci cine iubeşte pe 
Dumnezeu, să iubească şi 
pe fratele său. Oricând 
omul are nevoie de iubire şi 
noi putem veni în ajutorul 
semenului cu un sfat bun 
pentru a-i repara greşeala, 

pentru a-l reintegra în ritmul unei vieţi 
normale, pentru a se regăsi pe sine în 
viaţa familiei lui. Sfântul Apostol 
Pavel, în imnul închinat iubirii creştine 
zice: „Dragostea nu cade niciodată”.

Sfântul Mucenic Dimitrie, prăznuit 
astăzi a fost călăuzit o viaţă întreagă 
de iubire dezinteresată până la jertfă 
pentru semeni. Viaţa i-a oferit onoruri 
militare deosebite, dar toate i se 
păreau fără valoare dacă lipsea iubi-
rea de Dumnezeu şi de oameni.

Pentru viaţa lui deosebită pusă în 
slujba lui Dumnezeu şi a semenilor, 
Sfântul Dimitrie este cinstit în mod 
deosebit de Biserica noastră care i-a 
închinat această zi de prăznuire. Tot 
în semn de preţuire, multe biserici 
l-au luat ca patron, au ca hram 
numele lui, iar unii creştini au primit 
numele lui prin botez.

Să-l avem înaintea ochilor pe 
Sfântul Dimitrie ca pe o pildă vie 
demnă de urmat în ceea ce priveşte 
dragostea faţă de Dumnezeu şi de 
semeni.

SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE, IZVORÂTORUL DE MIR

IUBIREA SEMENULUI
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DUMINICA A XXII-A DUPĂ RUSALII
BOGĂŢIA ÎN CREDINŢĂ

În Evanghelia de astăzi ni s-a 
vorbit despre pilda bogatului 
nemilostiv şi a sărmanului Lazăr, ca 
şi despre alte învăţături ale sfinte-
lor scripturi, înfăţişându-ne o reali-
tate în mijlocul căreia trăiesc 
oamenii. În această pericopă evan-
ghelică, ni se arată limpede că 
învăţătura de credinţă nu poate fi 
despărţită de felul cum îţi trăieşti 
viaţa. Mântuitorul îmbracă un ade-
văr, o învăţătură, în haina unei 
pilde, despre un bogat şi despre 
un sărac. Numele bogatului nu ni-l 
spune. Iată, deci, că bogăţia nu l-a 
învrednicit să-i fie însemnat 
numele în Evanghelie. Pentru a 
lăsa un nume, pentru a fi pomenit 
cu cinste de urmaşi, îţi trebuie, pe 
lângă altele, o vrednicie de fapte 
bune, izvorâte dintr-o credinţă 
dreaptă. Dreptul din credinţă va fi 
viu. Credinţa pe care o avem ne 
îndeamnă la aceste fapte dătă-
toare de viaţă veşnică, la fapte 
pentru care te învredniceşti să fii 
pomenit cu dragoste. Dacă nu ai o 
astfel de credinţă, care să te 
îndemne la fapte, înseamnă că nu 
ai credinţă. După cuvântul Sfântu-
lui Apostol Iacov „Credinţa fără de 
fapte moartă este” (II, 26).

Bogatul trăia în bogăţii şi în 
plăcerile acestei vieţi. Nici nu cre-
dea că mai poate exista ceva în 
lumea aceasta în afară de bogăţia 
lui, iar învăţătura despre o altă 
lume i se părea ca o poveste. „Se 
îmbrăca în porfiră şi în vison, vese-
lindu-se în toate zilele în chip stră-
lucit” (Luca XVI, 19). Sufletul nu şi-l 
vedea şi nu credea în el. Fiind aşa 
de bogat era şi firesc să-şi petreacă 
viaţa într-un nesfârşit ospăţ. Nu 
putea să trăiască altfel. „Legea lui 
Moise nu-i era cunoscută, pentru 
că nu s-a ostenit s-o înveţe nici din 
cărţi, dar nici din auzite. Dacă ar fi 
auzit-o, ar fi băgat de seamă că „un 
sărac, anume Lazăr, zăcea înaintea 
porţii lui, plin de bube” (Luca XVI, 
20).

Săracul Lazăr a murit „şi a fost 
dus de către îngeri în sânul lui 
Avraam” (Luca XVI, 22). Nu sărăcia 
singură l-a învrednicit să fie dus de 
îngeri, ci bogăţia în credinţă. Sunt 
foarte mulţi şi între săraci care nu 
au altă dorinţă decât să îmbrace 
„visonul şi porfiră” şi să se vese-
lească din mâncări şi băuturi alese, 
iar sufletele lor sunt mai sărăcă-

cioase decât zdrenţele de pe trup şi 
mai pustii ca al bogatului din Evan-
ghelia de astăzi. Aşadar, nu sărăcia 
singură e chezăşia mântuirii, ci felul 
cum ştii să-ţi duci sărăcia şi mai ales 
cum ştii să-ţi câştigi bogăţia credin-
ţei.

Sunt bogaţi care vor moşteni 
viaţa veşnică şi aceştia sunt cei 
bogaţi în credinţă. Sunt şi un fel de 
săraci care nu vor intra în împărăţia 
lui Dumnezeu, şi anume cei săraci în 
credinţă. Mai presus de toate ne tre-
buie o credinţă tare şi vie, credinţa că 
pentru toate cele săvârşite în viaţa 
noastră va trebui să răspundem la 
judecata lui Dumnezeu.

Mântuitorul Iisus Hristos ne dă 
această învăţătură despre credinţa 
cea tare şi vie, prin Evanghelia de 
astăzi, spunându-ne că fiecare vom 
sta în faţa judecăţii îndată după tre-
cerea noastră în viaţa viitoare, din-
colo de mormânt.

După faptele noastre bune sau 
rele, unii vom fi duşi de îngeri, alţii 
vom fi îngropaţi, nu numai în 
pământ, ci mai ales în chinurile iadu-
lui. De aceea, Biserica noastră mereu 
ne învaţă că fiecare, după moarte, îşi 
va primi răsplata pentru faptele sale. 
Domnul nostru Iisus Hristos ne-a 
descoperit însă, că la a doua şi înfri-
coşata Sa venire va judeca din nou 
pe toţi, şi pe binecuvântaţii Tatălui şi 
pe blestemaţi. Avem să stăm în faţa 
a două judecăţi: îndată după înceta-
rea vieţii pământeşti şi la sfârşitul 
lumii. Biserica noastră numeşte pe 
cea dintâi judecata particulară, pen-
tru că se face fiecăruia în parte, şi pe 
cea de a doua obştească, fiindcă 
atunci vom fi judecaţi împreună.

Nici la judecata particulară, nici la 
cea obştească nu va fi deosebire 
între bogaţi şi săraci. Nu bogăţia şi 
sărăcia vor fi judecate, ci felul cum 
ne-am trăit viaţa în ascultarea porun-
cilor lui Dumnezeu. Cât de frumos ne 
spun acest lucru cântările de la 
înmormântare: „Adusu-mi-am aminte 
de proorocul ce strigă: Eu sunt 
pământ şi cenuşă; şi iarăşi m-am 
uitat în mormânt şi am văzut oase 
goale şi am zis: Oare cine este împă-
ratul sau ostaşul, bogatul sau săracul, 
dreptul sau păcă tosul? „(Stihira glas 
5); sau „Vai, câtă luptă are sufletul 
când se desparte de trup! Vai, cât 
lăcrămează atunci şi nu este cine să-l 
miluiască pe dânsul...” (Stihira glas 2, 
Molitfelnic, ediţia a IV-a, Editura Insti-

tutului Biblic şi de Misiune al Bise-
ricii Ortodoxe Române, Bucureşti, 
1984, pp. 209–210). Cu adevărat că 
nici îngerii şi nici oamenii, şi numai 
el însuşi cu faptele sale cele bune, 
cu viaţa sa frumoasă, poate să-şi 
fie de ajutor.

Această învăţătură nu e de la 
oameni, ci însuşi Fiul lui Dumne-
zeu ne-a dat-o. Dragostea cea 
nemărginită a fost cauza că ne-a 
dat această învăţătură. Dragostea 
faţă de noi şi de sufletele noastre.

Lumea întreagă cu toate bogă-
ţiile ei nu preţuieşte cât preţuieşte 
sufletul înaintea lui Dumnezeu. 
Pentru noi, pentru sufletele noas-
tre şi pentru a noastră mântuire, 
Fiul lui Dumnezeu a părăsit ceru-
rile şi s-a pogorât, s-a făcut om şi 
s-a răstignit.

S-a răstignit ca toate sufletele 
să poată fi duse de îngeri în ceruri, 
şi niciun suflet să nu fie îngropat în 
chinurile iadului. Câte suflete nu se 
pierd şi astăzi! Aşa spunea Avraam 
bogatului nemilostiv, care-i cerea 
ajutor pentru fraţii rămaşi pe 
pământ: „nu vor crede nici dacă ar 
învia cineva dintre morţi” (Luca 
XVI, 31). Într-adevăr, Hristos a înviat 
din morţi şi totuşi mai sunt încă 
mulţi care nu vor să creadă. Atunci 
aveau pe Moise şi pe prooroci şi 
învăţăturile lor şi tot nu credeau. 
Astăzi avem şi propovăduim în 
Biserică învăţăturile lui Moise, ale 
prorocilor, ale Mântuitorului, ale 
Apostolilor, ale urmaşilor lor şi 
totuşi sunt bogaţi şi săraci, care 
nici nu vor să le audă. Bogaţii nu 
văd sărăcia şi nu au milă de săraci, 
iar săracii pizmuiesc şi duşmănesc 
pe cei bogaţi.

Domnul nostru Iisus Hristos ne 
cere dragoste. Prin dragoste ne 
înfrăţim cei săraci cu cei bogaţi, 
îmbogăţindu-ne în felul acesta 
sufletele. Bogatul, prin iubire, va 
milui pe cel sărac şi săracul va uita 
să pizmuiască şi să urască.

Să ascultăm cu mare evlavie 
învăţăturile date de Biserica lui 
Hristos, care este păstrătoarea legii 
lui Moise, a proorocilor, a legii lui 
Hristos şi a apostolilor şi atunci nu 
va mai fi bogat, cu sufletul sărac, 
nici sărac cu sufletul pustiit. Dra-
gostea lui Hristos va îmbogăţi 
sufletele noastre ale tuturora, ca 
toate să poată fi duse de îngeri în 
ceruri.

DUMINICA A XXII-A DUPĂ RUSALII
BOGĂŢIA ÎN CREDINŢĂ
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Un învăţător de 
lege la întrebat întro 
zi pe Mân tuitorul, 
„ispitindul şi zicând: 
Învăţătorule, ce să fac 
ca să moştenesc viaţa 
de veci?” (Luca X, 25). 
Şi Iisus ia răspuns: 
„Ce este scris în Lege? 
Cum citeşti?” (Luca X, 
26). Făţarnicul legiui
tor, care căuta să 
găsească în cuvintele 
Mântuitorului numai 
scăderi şi blasfemii, a 
zis: „De iubeşti pe 
Domnul Dumnezeul 
tău, din toată inima ta, 
din tot sufletul tău şi 
din toată puterea ta şi 
din tot cugetul tău, iar 
pe aproapele tău ca pe 
tine însuţi” (Luca X, 
27). Iar Mântuitorul ia 
zis: „Drept ai răspuns; 
fă aceasta şi vei trăi” 
(Luca X, 28).

Nemulţumit de răs
punsul Mântuitorului, 
făţarnicul căr turar 
dorea să mai lungească vorba şi să fie mai 
bine lămurit „cine este aproapele său”. 
Dar răspunsul Mântuitorului a fost de data 
aceasta atât de puternic şi de convingător, 
încât legiuitorul a fost redus la tăcere. 
Iisus ia răspuns printruna din cele mai 
convingătoare şi vii pilde, prin pilda sama
rineanului milostiv, despre care ni se vor
beşte în Evanghelia citită astăzi. Nici pre
otul şi nici levitul nau avut milă de omul 
căzut şi jefuit de tâlhari; ci numai samari
neanului i sa făcut milă de El şi La ajutat 
înconjurândul cu toată dragostea sa. 
Numai acesta a dovedit că ştie cine este 
aproapele său şi că îl iubeşte cu adevărat.

Ca învăţătorul de lege din Sfânta 
Evanghelie de astăzi sunt mulţi credin
cioşi ai zilelor noastre. Ei ştiu prea bine ce 
se spune şi ce se cere de la un credincios 
adevărat. Însă inima lor le este deşartă, 
lipsită de dragoste şi pornită numai spre 
rău.

Marele Apostol al Neamurilor în Scri
soarea Ia către Corinteni spunea: „De aş 
grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, 
iar dragoste nu am, făcutumam aramă 
sunătoare şi chimval răsunător. Şi de aş 
avea darul prorociei şi tainele toate leaş 
cunoaşte şi orice ştiinţă, de aş avea atâta 
credinţă încât să mut şi munţii, iar dra
goste nu am, nimic nu sunt” (I Corinteni 
XIII, 1–2). Apostolul Pavel zice în conti
nuare: „Şi acum rămân acestea: credinţa, 
nădejdea, dragostea. Iar mai mare decât 
acestea este dragostea”. (I Corinteni XIII, 
13).

Marele adevăr rostit de Sfântul Apos
tol Pavel credin cio şilor din Corint, rămâne 
veşnic acelaşi pentru toate timpurile. La 
temelia învăţăturii Fiului lui Dumnezeu se 
află dragostea adevărată şi de atâtea ori 
înfăptuită prin persoana OmuluiIisus în 

viaţa Sa pământească. Zadarnică ne va fi 
toată truda vieţii, dacă atât noi cât şi cei ce 
ascultă de poveţele noastre nu vom fi 
pătrunşi de această dragoste dumnezeiască 
în sufletele şi în inimile noastre.

Sănătatea, bogăţia, mărirea deşartă, 
toate trec, dar dra gostea care te face bun 
cu cei bolnavi şi suferinzi, blând cu cei 
necăjiţi, milostiv cu cei lipsiţi, aceasta nu 
poate trece niciodată.

Un cuvânt de îmbărbătare adresat unui 
suflet necăjit, un pahar cu apă dat celui 
însetat, toate acestea, dacă sunt aduse în 
numele Mântuitorului Iisus Hristos, rămân 
pururea vii şi neşterse în cartea vieţii.

Adevărata dragoste se arată prin aju
torul pe care noi îl dăm de bunăvoie seme
nilor noştri, dacă simţim o adevărată plă
cere şi bucurie în suflet, când ajutăm şi 
facem bine cuiva. Aceasta este dragostea 
pe care Domnul nostru Iisus Hristos neîn
cetat a căutat să o trezească în inimile 
oamenilor cu cuvântul şi apoi cu fapta. 
Aceasta este dragostea la care Iisus, cu 
pilda Samarineanului milostiv a vrut săl 
îndrume şi pe învăţătorul de lege, care 
umbla după moştenirea vieţii de veci.

Omul cât trăieşte are nevoie de o 
putere care săl ajute să poarte cu răbdare 
şi uşurinţă toate greutăţile vieţii, o putere 
care săl facă blând şi mulţumit, chiar şi în 
cel mai greu ceas al vieţii, îndemnândul 
la nădejdea cea mântuitoare.

Sunt anumite ceasuri din zi în care tre
buie să muncim pentru câştigarea pâinii 
celei de toate zilele. Ne întrebăm de multe 
ori, ce facem noi, ce gândim atunci când 
nu avem nimic de făcut în ceasurile de 
odihnă şi de linişte netulburată? Dăm noi 
oare o mână de ajutor aproapelui nostru, 
adresăm noi un cuvânt bun unui semen al 
nostru lipsit de mângâiere, facem vreun 

bine în societatea în 
care trăim? Înţelegem 
noi oare că trebuie să 
avem dragoste în sufle
tele noastre, după cum 
nea învăţat şi ne învaţă 
Biserica în numele dum
nezeiescului ei Înteme
ietor? 

Păgânii în primele 
veacuri ale creştinismu
lui văzând cu câtă dra
goste se îngrijeau creşti
nii unii de alţii, suferind 
de multe ori chiar 
moarte pentru Hristos, 
exclamau plini de 
mirare: „Vedeţi ce mult 
se iubesc!” Astfel, păgâ
nul Ceciliu spunea des
pre creştini: „Ei se 
iubesc înainte de a se 
cunoaşte”. Iar scriitorul 
grec Lucian: „Legiuito
rul lor lea spus că ei cu 
toţii sunt fraţi şi iatăi 
cum vieţuiesc întoc
mai”.

Dacă până acum nu 
neam dat seama de 

această sfântă datorie, să ne gândim la ea 
cel puţin acum, în timpul din urmă. Dra
gostea creştinească este legătura cea mai 
frumoasă ce adună laolaltă inimile oame
nilor de pretutindeni. Ferice de acei creş
tini care se întrec împlinind această lege 
sfântă a dragostei. Între acei creştini nu 
poate exista altceva decât pace, unire şi 
bună înţelegere. Nu pot fi găsiţi nenoro
ciţi, părăsiţi şi deznădăjduiţi, ci acolo vezi 
pace, mulţumire, rugăciuni şi binecuvân
tare.

Aşadar, pornind de la pericopa evan
ghelică de astăzi, gândul nostru trebuie să 
fie îndreptat către Domnul şi Mân tuitorul 
nostru Iisus Hristos, care pentru noi şi 
pentru a noastră mântuire a luat chipul 
umilit al omului ce rabdă suferinţe şi 
necazuri în viaţă, iar mai apoi moartea 
îngrozitoare prin răstignire pe cruce. El 
cere de la noi dragoste către Dumnezeu şi 
dragoste către aproapele. Cel care poartă 
numele de creştin, fără să aibă dragoste în 
sufletul său, putem afirma că ia în deşert 
numele Domnului. Sfântul Apostol Ioan 
ne îndeamnă zicând: „să ne iubim unul pe 
altul, pentru că dragostea este de la Dum
nezeu şi oricine iubeşte este născut din 
Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu. Cel 
ce nu iubeşte na cunoscut pe Dumnezeu, 
pentru că Dumnezeu este iubire” (I Ioan 
IV, 7–8).

Mântuitorul a zis către învăţătorul de 
lege: „Mergi şi fă şi tu asemenea” (Luca 
X, 37). Adică să fie milostiv, plin de dra
goste în sufletul său ca şi Samarineanul şi 
aşa va moşteni viaţa de veci. Făcând şi noi 
asemenea, în ceasul cel mare al morţii, 
vom putea, cu siguranţă, auzi din gura 
dumne zeiescului Judecător:

„Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu şi 
moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de 
la întemeierea lumii” (Matei XXV, 39).

DUMINICA A XXV-A DUPĂ RUSALII
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Mântuitorul Iisus Hristos îşi des-
făşura activitatea sa publică în faţa 
unei mari mulţimi de oameni. El le 
vorbea celor adunaţi despre binele 
şi fericirea adevărată a omului aici 
pe pământ. Şi iată că un om oare-
care din popor îl roagă zicându-I: 
„Învăţătorule, zi fratelui meu să 
împartă cu mine moştenirea” (Luca 
XII, 13). Domnul Iisus a rămas mirat 
de cuvintele acestui om, care şi în 
cele mai frumoase clipe când i se 
vorbea despre spălarea păcatelor şi 
mântuirea sufletului, ducea grija 
bunurilor trecătoare ale pământului. 
Şi cu glas tare şi ridicat a zis atunci 
către mulţimea de popor ce-L 
asculta: „Vedeţi şi păziţi-vă de toată 
lăcomia, căci viaţa cuiva nu stă în pri-
sosul avuţiilor sale” (Luca XII, 15). Iar 
pentru a explica aceste cuvinte de 
mustrare, Domnul nostru Iisus Hris-
tos le-a spus pilda bogatului lacom, 
ale cărui hambare erau prea mici 
pentru a cuprinde roadele sale. 
Omul bogat din pilda Mântuitorului, 
pe lângă faptul că era lacom şi îşi 
petrecea viaţa în petreceri şi des-
frâu, a mai avut şi o altă vină. Privea 
avuţia şi roadele pe care şi le-a câşti-
gat cu prisosinţă pe moşia sa ca fiind 
numai ale lui, putând să-şi desfăteze 
trupul şi sufletul cu aceste bunătăţi, 
fără să se mai gândească şi la nea-
junsurile altora. Căci: „Suflete, ai 
multe bunătăţi strânse pentru mulţi 
ani: odihneşte-te, mănâncă, bea, 
veseleşte-te” (Luca XII, 19) îşi zicea 
el în sufletul său. Ne întrebăm şi noi 
bogăţia şi averea singurele cerinţe 
ce pot face viaţa omului veselă şi 
fericită? Nu! Deoarece pentru avere 
şi bogăţii se istoveşte atâta sănă-
tate, ba chiar mai mult, se pierd atâ-
tea vieţi, ca şi când această întoc-
mire amăgitoare ar fi mai scumpă 
decât orice făptură, zidită de Dom-
nul aici pe pământ.

Dar ce-i ajută, oare, omului, când 
după ce s-a chinuit o viaţă întreagă, 
răbdând foame şi nedormind nopţi 
întregi şi-a câştigat în urmă averea? 
Ce-i vor ajuta comorile neînsufleţite 
când sufletul nu i se îmbogăţeşte cu 
nimic? 

Averile prea multe şi peste 
măsură îl pot duce pe om la pieirea 
neprevăzută, dacă nu va şti să le 
întrebuinţeze cu înţelepciune şi tra-
gere de inimă. Fiecare crede că dacă 

omul ar fi bogat, ar fi şi fericit şi s-ar 
folosi mai bine de viaţă. Însă e o 
mare greşeală când crede acestea. 
De obicei găsim mai multă fericire, 
mai mare mulţumire şi o viaţă mai 
cinstită în viaţa săracului, decât în 
casa celui bogat.

Dacă te gândeşti la viaţa omului 
lacom te cuprind fiorii de frica pati-
milor ce-l stăpânesc şi a chinurilor 
ce-l aşteaptă. Omul lacom strânge, 
parcă ar avea mii de ani de trăit pe 
acest pământ, nu face nimănui un 
bine, veşnic este nemulţumit că nu-i 
va ajunge, este mereu cu inima 
împietrită şi, egoist, nu dă şi altora 
ceva. Care este folosul? Se trezeşte 
într-o bună zi că e păgubit în mijlocul 
belşugului şi al fericirii sale închipu-
ite sau bunul Dumnezeu îi ia sufletul 
când nici nu-i vine a crede. Cu multe 
sute de ani în urmă, a trăit într-un 
oraş din Egipt un lucrător în piatră, 
sărac, dar cu frica de Dumnezeu, şi 
într-o bună zi vine la acest muncitor 
vestitul pustnic de prin acele locuri, 
cu numele Evghenie. Dorea să-l vadă 
pe acest lucrător în piatră, pentru că 
a auzit atâtea lucruri bune despre el 
şi mai ales despre inima sa bună.

Pustnicul a intrat în casa pietra-
rului, bucurându-se nespus de mult 
că a putut să vadă cu ochii lui cele 
auzite şi să se convingă că ele sunt şi 
adevărate. Şi atât şi-a zis în gândul 
său cuviosul Evghenie când a părăsit 
modesta casă a pietrarului: 
„Doamne, atâţia oameni au averi 
nemăsurate şi nu ştiu ce să facă cu 
ele: ce bine ar fi când un om ca 
acesta ar avea bogăţiile altora, cât 
de înţelept şi cu rânduială ar şti el să 
le întrebuinţeze“.

Această dorinţă a pustnicului a 
fost ca şi o rugăciune, căci Dumne-
zeu i-a împlinit-o. Pietrarul s-a făcut 
ca prin minune, deodată, nespus de 
bogat. Pe când el săpa ca de obicei, 
ca să-şi afle piatra de care avea 
nevoie, a dat peste o mare comoară 
ascunsă în pământ. Şi pietrarul sărac 
şi umilit de până atunci a părăsit 
locurile pustii şi casa nevoiaşă şi s-a 
dus la Constanti nopol să trăiască 
asemenea oamenilor mari. Şi-a cum-
părat casă, cai şi trăsuri frumoase, 
iar prin isprava banilor ajunge ofiţer 
al gărzii împărăteşti. Deci iată că 
temătorul de Dumnezeu a început o 
altă viaţă în petreceri şi plăceri, ca 

toată lumea. Nu a mai rămas nici 
urmă din însuşirile sale frumoase de 
altădată, din inima sa bună şi milos-
tivă faţă de cei lipsiţi, pe care el altă-
dată nu ştia cum să-i mângâie şi să-i 
împace. Acum bogatul pietrar privea 
cu indiferenţă şi dispreţ la cei care 
i-ar fi cerut milostenie.

Iată că aude Evghenie de norocul 
pietrarului şi într-o bună zi vine la el. 
Ce să vadă? în loc de omul blând şi 
milostiv de altădată, găseşte un om 
înfumurat şi fără inimă, mândru, 
care nici nu voia să-l primească. Şi 
pentru că a îndrăznit cuviosul Evghe-
nii să-i facă mustrare, a pus slugile 
să-l scoată afară din curtea palatului.

Cuviosul Evghenie şi-a îndreptat 
ochii plini de lacrimi la cer şi s-a 
rugat ca bunul Dumnezeu să 
îndrepte ceea ce el o dată a greşit, 
rugându-se. Si Dumnezeu i-a ascul-
tat din nou dorinţa.

În urma unor neînţelegeri, pietra-
rul a trebuit să-şi părăsească casa şi 
averea, a trebuit să caute adăpost 
departe de ţară, şi astfel a ajuns 
sărac şi umilit, chiar în pustia unde 
sărac şi umilit şi-a câştigat altădată 
pâinea cea de toate zilele.

Abia aici şi-a putut da seama cât 
de departe a fost el de calea mântui-
rii, pe care acuma, cu atâta nevoinţă, 
bunul Dumnezeu l-a învrednicit să o 
apuce iarăşi.

De aceea se cade întotdeauna să 
fim cu luare aminte la tot îndemnul 
bun pe care îl auzim şi să nu ne ple-
căm lăcomiei şi egoismului: lăcomia 
şi egoismul pierde pe orice om, cum 
a pierdut şi pe Iuda vânzătorul. Să 
învăţăm pildele înţelepte pe care ni 
le pune înainte Biserica noastră prin 
glasul slujitorilor săi şi să ne însufle-
ţim de adevărul desprins din ele. Să 
ne fie în aducerea aminte înţelesul 
adânc al pildei Mântuitorului din 
Evanghelia de astăzi, să-l întrebuin-
ţăm spre folosul vieţii noastre şi 
atunci vom fi siguri că niciodată nu 
vom simţi spaima cu care l-a îngrozit 
Domnul pe bogatul lacom când i-a 
zis: „Nebune! În această noapte voi 
cere de la tine sufletul tău“ (Luca 
XII, 20).

Deci, „vedeţi şi păziţi-vă de boala 
lăcomiei, căci viaţa cuiva nu stă în 
prisosul avuţiilor sale” (Luca XII, 15).

DUMINICA A XXVI-A DUPĂ RUSALII
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Sfânta Evanghelie care sa citit 
astăzi ne arată cum un dregător cu gând 
viclean şi ispititor sa apropiat de Mân
tuitorul şi La întrebat zicând: „Bunule 
învăţător, ce să fac ca să moştenesc 
viaţa de veci?” (Luca XVIII, 18). Şi cu 
toate că Domnul Iisus Hristos cunoştea 
prea bine gândul viclean al ispititorului, 
îi răspunde cu blândeţe: „Trebuie să ţii 
poruncile: Să nu furi, să nu săvârşeşti 
adulter, Să nu ucizi, să nu mărturiseşti 
strâmb, să cinsteşti pe tatăl tău şi pe 
mama ta” (Luca XVIII, 20). „Toate 
acesteia leam păzit din tinereţele mele” 
(Luca XIII, 21) îi răspunde dregătorul. 
Auzind Iisus, ia zis: „Însă una îţi lip
seşte: Vinde toate câte ai şi le împarte 
săracilor şi vei avea comoară în ceruri; 
şi vino deMi urmează Mie” (Luca 
XVIII, 22).

Trei lucruri se cer de la noi, dacă 
vrem să avem parte de fericirea veş
nică: să păzim poruncile; să împărţim 
toată averea noastră la săraci şi apoi să 
urmăm lui Iisus Hristos, Domnul nos
tru.

Am putea vedea că bogatul din 
Evanghelia de astăzi a păzit toate 
poruncile din tinereţele lui, sa ferit de 
păcate grele, na fost desfrânat, na 
furat, na ucis, na mărturisit mărturie 
mincinoasă, a cinstit pe tatăl său şi pe 
mama sa, a păzit întocmai toate porun
cile, dar când a venit vorba să se lepede 
de avere, să o vândă şi să o împartă la 
săraci, el nu a fost în stare să se des
partă de ea; şi după cum spune Sfânta 
Evan ghelie: „sa întristat, căci era 
foarte bogat” (Luca XVIII, 23). „Şi 
văzândul întristat, Iisus a zis: „Cât de 
greu vor intra cei au averi în împărăţia 
lui Dumnezeu! Că mai lesne este a 
trece cămila prin urechile acului, decât 
să intre bogatul în împărăţia lui Dum
nezeu!“ (Luca XVIII, 24– Iar când cei 
de faţă au întrebat, cuprinşi de o mare 
grijă şi de frică: „Şi cine poate să se 
mântuiască?”, Hristos le răspunde: 
„Cele ce sunt cu neputinţă la oameni 
sunt cu putinţă la Dumnezeu” (Luca 
XVIII, 2627).

Chiar din Sfânta Evanghelie putem 
vedea că la Dumnezeu e cu putinţă ca 
şi bogatul să moştenească viaţa de veci.

Domnul nostru Iisus Hristos, care 
cunoştea prea bine chiar şi cele mai 
ascunse taine ale inimii şi ale gânduri
lor noastre, ştiind că bogatul a păzit cu 
adevărat toate poruncile, încă din tine
reţele sale, nici nui mai vorbeşte des
pre ele, nici despre moştenirea vieţii de 
veci, carei este asigurată, ci îi zice: 
„încă una îţi lipseşte: Vinde toate câte 

ai şi le împarte săracilor şi vei avea 
(comoară în ceruri; şi vino deMi 
urmează Mie” (Luca XVIII, 22). Deci 
iată că pentru intrarea în rai păzirea 
poruncilor întro viaţă întreagă ar fi fost 
de ajuns. Însă în rai sunt multe feluri de 
locuri zice Mântuitorul şi nu toţi vor 
gusta acelaşi grad de fericire. De chi
nuri şi suferinţe vor fi scutiţi toţi cetăţe
nii raiului, dar bucuriile se vor împărţi 
după măsura faptelor bune săvârşite 
aici pe pământ. Cine a făcut mai multă 
milostenie, de mai mare bucurie se va 

face părtaş, iar cine va păzi poruncile şi 
va împărţi toată averea sa săracilor şi 
va urma lui Iisus, propovăduind cuvân
tul Evangheliei Lui, acela se va face 
părtaş de fericirea cea mai desăvârşită.

Bogatul nu are lipsă nici trebuinţă 
de nimeni, însă de el depind foarte 
mulţi. Drept aceea, bogatul e deprins a 
porunci multora şi de ai privi pe cei
lalţi oameni, drept slugi. Bogaţii parcă 
plutesc deasupra neajunsurilor pămân
teşti, ei trăiesc parcă întro lume mai 
senină, cugetă şi vorbesc altfel, după 
cum ne spun şi pildele Legii vechi: 
„Sărmanul vorbeşte cu cuvinte înduio
şătoare, bogatul însă vorbeşte aspru” 
(Proverbe XVIII, 23).

Bogăţia îl ispiteşte pe om totdeauna 
la mândrie şi la trufie, îl înstrăinează şi 
îl îndepărtează tot mai mult de la Dum
nezeu. Precum evreii sau închinat pe 
vremuri unui viţel de aur, uitând de 
Dumnezeu, carei condusese în chip 
atât de minu nat; astfel şi bogatul uită în 
mândria sa, de Dătătorul tuturor daruri
lor şi toată cugetarea este îndreptată 

numai la averi şi bani şi astfel se face 
Dumnezeul bogaţilor, după cum ne 
spune Sfântul Ioan Gură de Aur.

Avem datoria sfântă de creştini să 
facem milostenie. Dacă nu ne putem 
hotărî să împărţim toată averea noastră 
la săraci, deoarece avem părinţi, copii, 
rude şi prieteni pe care avem datoria 
săi sprijinim din averea noastră, atunci 
să nu uităm cel puţin de cei săraci şi 
lipsiţi şi să facem milostenie.

Dacă Bunul Dumnezeu nea dăruit 
averi şi bogăţii, să fim mulţumiţi de 

darurile primite şi să ne folosim de ele 
cu înţe lepciune, ca să ne fie spre folos, 
nu spre pagubă sau pierzare: „Cui sa 
dat mai mult, mult se va cere de la el”. 
Să folosim prisosul de avere pentru 
înmulţirea binelui în lume, să fim dar
nici şi milostivi faţă părinţi şi copii, 
dacă duc lipsă, faţă de fraţi şi surori, 
rude şi prieteni. Să fim darnici şi milos
tivi faţă de acei ce nu au niciun sprijin 
pe lume.

Cine dă, lui îşi dă. Cu cât mai mult 
veţi da, cu atât mai mare răsplată veţi 
lua.

Se cuvine deci să urmăm pilda unor 
creştini înţelepţi şi să întrebuinţăm pri
sosul averii noastre, pentru alinarea şi 
tămă duirea atâtor suferinţe şi neajun
suri omeneşti, pentru care ne aşteaptă 
cea mai desăvârşită răsplată.

Să fim buni credincioşi şi milostivi 
şi atunci bunul Dumnezeu va fi milos
tiv, îndurat şi lesne iertător, faţă de noi, 
şi cu toată mulţimea greşelilor noastre, 
ne va învrednici să fim părtaşi împără
ţiei cerurilor şi vieţii de veci.

DUMINICA A XXX-A DUPĂ RUSALII
ÎN CĂUTAREA MÂNTUIRII
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SOBORUL MAI MARILOR VOIEVOZI MIHAIL ŞI GAVRIL

APĂRĂTORII VIEŢII NOASTRE
Anul bisericesc este presărat cu 

diferite sărbători închi nate persoanelor 
Sfintei Treimi, Maicii Domnului, Sfin
ţilor şi îngerilor, adevărate popasuri 
duhovniceşti de reculegere şi trăire 
religioasă.

Sărbătoare închinată îngerilor avem 
una singură pe an: în ziua de 8 noiem
brie, în care prăznuim pe Sfinţii Arhan
gheli Mihail şl Gravriil, împreună cu 
soborul tuturor îngerilor.

Cuvântul arhanghel 
provine din limba greacă şi 
înseamnă „mai mare peste 
îngeri” sau „cel dintâi din
tre îngeri”, iar cuvântul 
înger înseamnă vestitor, 
pentru că îngerii vestesc pe 
pământ voia lui Dumnezeu.

Îngerii au fost cele din
tâi creaţii ale lui Dumne
zeu, după cum ne încredin
ţează Sfânta Scriptură: „La 
început a făcut Dumnezeu 
cerul şi pământul” (Facere 
I, 1), iar simbolul de cre
dinţă ne arată că Dumnezeu 
este „făcătorul cerului şi al 
pământului şi al celor 
văzute şi nevăzute”. Prin 
cer şi cele nevăzute înţelegem pe 
îngeri, care au fost cei dintâi în ordinea 
creaţiei”, care au avut drept scop să 
poarte grijă de lumea ce se va crea în 
continuare. Îngerii sunt duhuri, adică 
cu trupuri nemateriale, lucru pe care îl 
aflăm din cartea Psalmilor: „Cela ce 
faci pe îngerii Tăi duhuri şi slugile Tale 
pară de foc” (Ps. 10s, 5), iar Sfântul 
Apostol Pavel ne spune că ei au „tru
puri cereşti” care se deosebesc de cele 
pământeşti. Cu toate acestea, uneori 
îngerii pot lua trupuri materiale, pentru 
a intra în legătură cu oamenii, pentru 
ai ajuta. Îngerii au misiune specială 
pentru neamul omenesc, ei fiind aceia 
care descoperă voia lui Dumnezeu, se 
roagă pentru oameni şi îi apără pe aceş
tia de orice rău şi mai ales în vreme de 
necazuri. Din Sfânta Scriptură putem 
afla intervenţiile îngerilor în viaţa nea
mului omenesc îngerii lau izbăvit pe 
Lot din Sodoma; „îngerii, din mila lui 
Dumnezeu, vin către el, lau apucat de 
mână pe el şi pe femeia lui... şi iau 
scos afară...” (Facerea XIX, 1617). Un 
înger al Domnului îl însoţeşte pe Agar 
în pustie, iar un alt înger îl opreşte pe 
Avraam săşi jertfească fiul, zicândui: 
„Avraame, Avraame... să nuţi ridici 
mâna asupra copilului tău, şi să nui 

faci vreun rău” (Facerea 22,11–12). Un 
înger îl apără pe Azaria şi pe însoţitorii 
săi să nu fie arşi în cuptorul cu foc, un 
înger îi apără pe Daniel în groapa cu 
leii înfometaţi.

În Noul Testament misiunea îngeri
lor devine deosebit de importantă pen
tru neamul omenesc. Arhanghelul 
Gavriil sa arătat preotului Zaharia, 
spunândui că va naşte fiu, acesta 

învrednicinduse a fi botezătorul Dom
nului. Tot Gavriil este cel care după 
şase luni sa arătat la Nazaret Prea 
Curatei Fecioare Maria, pe care o 
salută cu cuvintele: „Bucurăte cea 
plină de dar, Domnul este cu tine” 
(Luca I, 31). Un înger se arată păstori
lor, vestindule vestea cea mare a Naş
terii Domnului şi tot la Naşterea Dom
nului, un cor îngeresc arăta măreţia 
evenimentului prin cântarea înge
rească: „Mărire întru cei de sus lui 
Dumnezeu şi pe pământ pace, între 
oameni bunăvoie”. În timp ce Irod 
căuta Pruncul săL omoare, un înger al 
Domnului se arată lui Iosif în vis, ves
tindui să fugă în Egipt şi tot un înger 
îi porunceşte să se întoarcă în Nazaret 
după moartea lui Irod. În grădina Ghet
simani, Însuşi Mân tuitorul a fost asistat 
de un înger, iar femeile mironosiţe au 
fost anunţate de un înger că Domnul a 
înviat. Un înger la scos pe Sfântul 
Petru din temniţă (Faptele Apostolilor 
XII, 7–11). Mântuitorul a spus că înge
rii sunt aceia care vor vesti Ziua cea 
Mare a Dreptei Judecăţi.

Mare este misiunea îngerilor în 
Biserica noastră! Fiecărui om îi este 
dat săşi desfăşoare viaţa sub ocrotirea 
îngerului păzitor care îl primeşte în 

clipa botezului, poarta de intrare în 
creştinism. „Tot ceea ce este bun în 
noi, curat, luminat, orice gând frumos, 
orice mişcare bună a inimii, rugăciu
nea, pocăinţa, faptele bune, toate aces
tea se nasc în noi şi se înfăp tuiesc din 
îndemnul îngerului păzitor” (Mitropolit 
Nicolae Krutiţki, Cuvântări Bisericeşti, 
voi. II, p. 44).

Prezenţa îngerului păzitor îl apără 
pe om de rele şil ajută să 
se mântuiască. Legătura cu 
îngerul păzitor se menţine 
prin rugăciune şi printro 
viaţă neprihănită. Păcatele 
îl îndepăr tează pe om de 
îngerul păzitor, implicit pe 
Dumnezeu, căci „îngerii” 
pururea văd faţa Tatălui 
care este în ceruri.

Faptele bune, izvorâte 
din dragoste de semeni, 
ajutorarea semenului 
făcute în mod dezinteresat, 
sunt lucruri cunoscute de 
îngerul nostru păzitor şi nu 
vor rămâne fără folos, aşa 
cum ne încredinţează şi 
Sfânta Scriptură: „Rugă
ciunile voastre cu lacrimi 

şi îngroparea morţilor cu preţul atâtor 
sacrificii, eu leam înfăţişat înaintea 
Domnului” (Tobit XII, 12).

La sfârşitul vieţii, îngerii vor lua în 
primire sufletele noastre: „Săracul a 
murit şi a fost dus de îngeri în sânul 
lui Avraam” (Luca XVI, 12).

Îngerii au, aşadar, un rol deosebit 
în viaţa noastră a tutu rora şi de aceea 
Biserica ne învaţă să cerem de la Dum
nezeu „înger de pace, credincios, 
îndreptător, păzitor al sufletelor şi tru
purilor noastre”. Tradiţia creştină con
semnează rugăciuni speciale adresate 
îngerului păzitor, prin care bunul creş
tin caută să intre în legătură cu acesta. 
Amintind una dintre acestea, înţele
gem mai uşor valoarea îngerilor în 
viaţa noastră: „îngerul lui Hristos, 
păzitorul meu cel sfânt, acoperitorul 
sufletului şi al trupului meu, iartămi 
toate câte am greşit în ziua de astăzi şi 
mă izbăveşte de toată victoria vrăjma
şului meu cel potrivnic, ca să nu mânii 
cu niciun păcat pe Dumne zeul meu. 
Roagăte pentru mine păcătosul şi 
nevrednicul, ca să mă arăt vrednic 
bunătăţii şi milei Preasfintei Treimi şi 
Maicii Domnului Meu Iisus Hristos şi 
tuturor Sfinţilor Săi”.
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UŞA DOMNULUI
Ştim din Sfânta Scriptură a 

Vechiului Testament, că soţii fără 
copii erau dispreţuiţi. 

În biserică ei şedeau mai jos 
decât ceilalţi. Preotul nu primea 
darurile lor decât în urma tuturora. 
Nimeni nu mânca cu ei la masă, 
privindu-i ca pe urgisiţi de Dumne-
zeu. Ioachim şi Ana, oameni bogaţi 
şi de neam mare, şi ei fiind fără 
copii, erau de asemenea dispreţuiţi, 
dar ei nu încetau de a se ruga lui 
Dumnezeu, făgăduind că copilul 
care se va naşte va fi închinat Dom-
nului.

Când Fecioara Maria avea abia 
trei ani, însoţită fiind de mulţime de 
fecioare, cu făclii aprinse a fost 
dusă de părinţii săi la templu, şi 
predată preotului Zaharia, tatăl 
Sfântului Ioan Botezătorul.

Acesta, luminat de Duhul Sfânt, 
a recunoscut-o pe Fecioara Măria 
ca fiind cea propovăduită de proo-
roci, intro ducând-o în Sfânta Sfinte-
lor, unde ea a petrecut timp de doi-
sprezece ani, hrănită fiind de îngeri 
până la vârsta de cinci sprezece ani, 
când a fost scoasă şi dată în grija 
dreptului Iosif şi când îngerul Dom-
nului îi binevesteşte Naşterea 
Mântui torului.

Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului a fost prefigurată în 
Vechiul Testament prin introduce-
rea chivotului mărturiei în cortul 
sfânt, când s-a făcut sfinţirea altaru-
lui şi cortul s-a umplut de mărirea 
lui Dumnezeu (Ieşire XL, 2–10), 
prin introducerea chivotului legii în 
biserica zidită de Solomon şi aşeza-
rea lui sub aripile celor doi Heru-
vimi (II Regi VIII, 6–7) şi prin partea 
cea dinafară, dinspre răsărit, cea 
închisă, prin care va trece numai 
Domnul. (Iezechiel XLIV, 1–3).

Maica Domnului mai este ase-
mănată cu cortul mărturiei (Ieşire 
XXV, 8), cu chivotul legii (Ieşire 
XXV, 10), în care se găseau tablele 
legii (III Regi VIII, 9); cu năstrapa de 
aur (Ieşire XVI, 32),cu mana şi toia-
gul ce odrăsleşte (Numeri XVII, 8); 
cu catapeteasma ce leagă pământul 
de Sfânta Sfintelor (Ieşire XXVI, 31); 
cu cădelniţa şi sfeşnicul de aur 
(Ieşire XXXVII, 17; XL, 5). Maica 
Domnului este cu adevărat Biserica 
nestricată, năstrapă de aur ce a pur-
tat în sânul ei pe Mântuitorul lumii 
(Ioan VI, 48), toiag ce a odrăslit pe 
Mesia, scară ce conduce omenirea 

la cerul împăcării, sfeşnicul de aur 
ce a purtat lumina lumii (Ioan VIII, 
12) şi norul luminos din care a stră-
lucit Domnul celor ce şedeau în 
întunericul necunoştinţei (Matei IV, 
16).

Aducerea Fecioarei Maria ca să 
petreacă în Biserică s-a făcut după 
planul lui Dumnezeu, cu scopul ca 
cea mai curată între femei să se 
pregătească pentru naşterea fără 
prihană a Mântuitorului lumii.

Fecioarele, preînchipuind ceea 
ce va să fie, purtând făclii merg îna-

intea făcliei vii şi o aduc în Sfânta 
Sfintelor, mai înainte arătând pe 
raza cea negrăită ce era să răsară, 
adică Hristos, şi să lumineze pe toţi 
cei care şedeau în întunericul neşti-
inţei.

Zaharia a primit-o ca pe o visti-
erie a Domnului, ca pe o jertfa fără 
prihană, ca pe o tămâie spre bun 
miros şi ca pe un rod duhovnicesc 
al drepţilor Ioachim şi Ana. Biserica 
cea vie a marelui împărat, astăzi în 
biserică intră ca să se gătească Lui 
spre dumnezeiască sălăşluire. Ceea 
ce a încăput pe Dumnezeu în bise-
rica Domnului se duce să se sfin-
ţească spre sălăşluirea împăratului 
tuturor.

Casa darului, întru care sunt 
puse vistieriile lui Dumnezeu cele 
negrăite în biserică, s-a împărtăşit 
dulceţei celei nestricate.

Mieluşeaua lui Dumnezeu cea 

nespurcată şi porumbiţa neîntinată, 
Cortul cel de Dumnezeu încăpător, 
sfinţenia mări rii, în cortul cel sfânt 
a ales a locui, Uşile tuturor biserici-
lor astăzi se deschid, pentru a intra 
uşa Domnului, uşa mântuirii noas-
tre.

Făclie purtătoare de lumină s-a 
aprins şi primăvara cea veselă a 
mântuirii a răsărit astăzi, pentru că 
razele Darului Hristos au strălucit, 
când Fecioara Maria a intrat în 
Biserica lui Dumnezeu.

Proorocul David a avut viziunea 

acestei Intrări în Biserică, cu alaiul 
fecioarelor (Psalmul XLIV, 16 –18), 
şi a văzut pe Maica Domnului ca 
pe o împărăteasă împodobită cu 
podoaba faptelor bune, stând de-a 
dreapta Fiului, sus, în cer.

Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului este praznicul pregătitor 
al Buneivestiri, iar aceasta – preves-
titorul Naşterii Domnului. În aceste 
trei praznice, Fecioara Maria se 
învredni ceşte cu adevărat a se numi 
Născătoare de Dumnezeu. Curăţită 
de orice prihană, Maica Domnului 
primeşte astăzi a fi Biserică sfinţită, 
scaun şi luminată sălăşluire a Celui 
Preaînalt.

Ca o stea călăuzitoare celor ce 
vâslim pe marea agitată a acestei 
vieţi, Fecioara Maria, oglinda stră-
lucitoare a fecioriei şi a tuturor vir-
tuţilor, ne luminează calea spre 
Răsăritul cel de sus.
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DUMINICA A XXXI-A DUPĂ RUSALII
NĂDEJDEA ÎN AŞTEPTARE

omnul nostru Iisus Hristos se 
apropia de Ierihon. Ori pe 
unde Mântuitorul trecea, 

lume foarte multă mergea pe urma 
Lui, pentru ca să-L vadă, să-I 
asculte cuvân tul dumnezeiesc şi 
pildele peste măsură de frumoase. 
Majori tatea bolnavilor din acele 
locuri, când auzeau că se apropie 
Iisus, îi veneau în cale, cădeau la 
picioarele Lui, cerând milă, iertare 
şi vindecare. O unică poruncă, un 
unic gând, un unic cuvânt erau de 
ajuns din partea Mântuitorului, şi 
orice boală era vindecată.

Insă nu toţi bolnavii aveau feri-
cirea să-L întâlnească pe Hristos şi 
nu toţi puteau să alerge în preajma 
Lui.

Pe cei neputincioşi de tot, tre-
buia să-i aducă cineva la Mântuito-
rul, pentru că singuri nu puteau 
veni, iar dacă nu aveau pe nimeni 
şi nu se milostivea cineva de ei, 
aşteptau ani întregi, rugându-se în 
sinea lor să le facă Dumnezeu 
parte de fericirea apropierii Mân-
tuitorului Iisus Hristos.

Şi orbul din Evanghelia de 
astăzi era unul dintre aceştia. El 
auzise de mult despre minunile 
săvârşite de Domnul şi Mân-
tuitorul nostru Iisus Hristos. Cu 
sufletul plin de nădejde că prin 
Iisus Hristos ar putea să scape de 
întunericul ce-l încon jura, el 
aştepta şezând la marginea dru-
mului, cerşind de la trecători pâi-
nea cea de toate zilele. Dar gândul 
lui visa lumină şi zbura neîncetat 
spre Hristos „izvorul luminii!”

Într-o zi, cum el şedea lângă 
cale cerşind, aude un zgomot neo-
bişnuit şi paşii unei mulţimi de 
oameni. „Ce e aceasta?” (Luca 
XVIII, 36), întreabă orbul pe unul 
din trecători, „încotro aleargă atâta 
lume?” Trecătorul îi răspunde: 
„Trece Iisus Nazarineanul” (Luca 
XVIII, 37). Străpuns de un gând 
plin de nădejde, orbul începe să 
strige cu glas mare: „Iisuse, Fiul lui 
David, fie-Ţi milă de mine” (Luca 
XVIII, 38). Şi cei care mergeau îna-
inte îl certau ca să tacă” (Luca 
XVIII, 39). Dar orbul nici nu se 
gândea la dojana lor, ci tot mai tare 
striga: „Fiule al lui David, fie-Ţi 

milă de mine!” (Luca XVIII, 39). 
Atunci Iisus s-a oprit pe loc şi a 
poruncit să-l aducă pe orb mai 
aproape. Câţiva din mulţime au 
alergat spre orb şi l-au adus înain-
tea Mântuitorului. Mântuitorul îl 
întreabă: „Ce voieşti să-ţi fac?” Iar 
orbul răspunde: „Doamne, să văd!” 
(Luca XVIII, 41). „Şi Iisus i-a zis: 
Vezi! Credinţa ta te-a mântuit“ 
(Luca XVIII, 42). Şi deodată, în 
ochii robiţi de întuneric se aprinde 
lumina şi orbul începe să vadă şi 
mergând după Iisus mărea pe 
Dumnezeu. „Şi tot poporul care 
văzuse a dat laudă lui Dumnezeu“ 
(Luca XVIII, 43).

Orbul s-a rugat cu stăruinţă şi 
încredere şi a fost mântuit. Numai 
o asemenea rugăciune este ascul-
tată de Domnul şi poate aduce aju-
torul şi folosul dorit.

Astfel îndemnaţi de pilda orbu-
lui din Evanghelia de astăzi, e bine 
să privim mai de aproape rostul 
fericit şi binecuvântat al unei ase-
menea rugăciuni.

Rugăciunea este cel mai bun 
mijloc pentru dobândirea ajutoru-
lui şi a harului dumnezeiesc. „Şi 
toate câte veţi cere, a zis Mântuito-
rul, „rugându-vă cu credinţă veţi 
primi” (Matei XXI, 22). Fără de aju-
torul lui Dumnezeu, fără de harul 
Lui nu putem duce o viaţă fericită, 
deci avem datoria să-l căutăm, să-l 
cerem şi să-l dobândim.

Rugăciunea este obligatorie 
pentru fiecare creştin şi ea nu 
suferă înlocuire sau amânare. 
Inima oricărui creştin simte neîn-
cetat nevoia să se înalţe către 
Dumnezeu prin rugăciune. Rugă-
ciunea nu poate fi înlocuită, nici 
cu postul, nici cu milos tenia, nici 
cu faptele bune, nici cu spovedania 
şi nici cu botezul. Ea singură le 
poate înlocui pe toate, pentru că 
numai prin ea se pot împlini toate 
celelalte.

Rugăciunea trebuie să fie întot-
deauna un prilej de plăcere şl 
bucurie pentru sufletele omeneşti.

Sfinţii Părinţi aşa de mult au 
iubit rugăciunea, încât nu  s-au 
sfiit să o asemene cu cuvântul lui 
Dumnezeu. Pentru creştini, rugă-
ciunea a fost şi va fi întotdeauna o 
datorie plăcută şi sfântă.

De aceea, preoţii zilelor noas-
tre, au datoria de a învăţa pe cre-
dincioşii bisericii noastre, cum să 
se roage şi ce să ceară de la Dum-
nezeu prin rugăciune.

Însuşi Mântuitorul i-a învăţat 
pe credincioşii Săi cum să se roage. 
I-a învăţat cea mai scurtă şi cea 
mai desăvârşită rugă ciune – rugă-
ciunea Tatăl nostru. Fiul lui 
Dumnezeu a arătat că rugăciunea 
trebuie să fie cât se poate de sim-
plă, ea nu cere prea multă învăţă-
tură şi nici prea mare înţelepciune, 
ci ea cere dragoste şi credinţă.

Orbul din Evanghelia de astăzi 
a fost un om necăjit, fără cunoş-
tinţe şi fără prea multă înţelep-
ciune, dar el a ştiut cum să se 
roage. S-a rugat cu toată dragostea 
şi cu toată credinţa care putea 
cuprinde sufletul său, rostind 
numai câteva cuvinte, iar rugăciu-
nea i-a fost primită.

Rugăciunea pentru ca să fie pri-
mită de Dumnezeu, trebuie să fie 
făcută cu inimă înfrântă şi smerită. 
„Când te rogi, intră în cămara ta şi 
închizând uşa roagă-te Tatălui tău” 
(Matei VI, 6), zice Domnul.

Rugăciunea noastră pentru ca 
să ne fie de folos, trebuie să fie 
umilă, stăruitoare şi plină de cre-
dinţă. Mintea, inima şi voinţa 
noastră să fie pătrunsă de adevărul 
cuvintelor pe care le rostim înain-
tea lui Dumnezeu.

Să ne aducem aminte că Hristos 
este „Lumina lumii“, că „Lumina 
lui Hristos luminează tuturor”, că 
„prin Hristos oricine poate să se 
mântuiască“, dacă e însufleţit de 
credinţă şi umilinţă şi gând de 
îndreptare.

Toată nădejdea să ne-o punem 
în Hristos, Dumnezeul nostru şi să 
strigăm din adâncul sufletului nos-
tru, plini de credinţă ca şi orbul 
din Evanghelie: „Iisuse, Fiul lui 
David, fie-Ţi milă de mine!”

Să ne rămână pururea vie în 
amintire pilda rugăciunii orbului 
din Evanghelia de astăzi. Să ne 
rugăm şi noi cu credinţa şi cu căl-
dura cu care s-a rugat el. Căci 
numai aşa vom putea şi noi păşi pe 
calea mântuirii şi vom avea parte 
să vedem, acolo, sus în cer, raiul 
fericirii în vecii vecilor.
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DUMINICA A XXVII-A DUPĂ RUSALII
FĂŢĂRNICIA

n pericopa evanghelică ce s-a 
citit astăzi, vedem că Mântui-
torul Iisus Hristos săvârşeşte 

o nouă minune într-o zi de 
sâmbătă, vindecând o femeie 
gârbovă. Pentru acest lucru 
Domnul Iisus Hristos este con-
damnat de farisei că nu ţine sâm-
băta şi încalcă legea.

Mântuitorul îi ceartă şi îi 
numeşte făţarnici şi le arată că ei 
împlinesc legea în chip formal şi 
că nu sunt adevăraţi împlinitori 
ai legii şi ai cuvântului dumneze-
iesc.

Păcatul făţărniciei nu a exis-
tat numai în timpul când Mântu-
itorul îl combătea, ci el a existat 
dintotdeauna. Omului i-a plăcut 
să se arate în alt chip decât este 
în realitate şi a căutat să convingă 
pe toţi cei din jurul său că este 
mai bun, pentru a atrage lauda şi 
admiraţia lor. Prin păcatul făţăr-
niciei omul se arată că iubeşte pe 
Dumnezeu, dar numai cu vorba, 
nu şi cu inima şi fapta. Totodată 
caută să-şi atribuie însuşiri pe 
care nu le posedă, vrând să arate 
tuturor că este ceea ce în realitate 
nu este. De aceea înţelepţii greci 
spuneau oamenilor să se 
cunoască cât mai bine pe ei înşişi 
şi apoi să înceapă să cunoască 
tainele lumii şi pe ceilalţi semeni. 
Acest lucru reiese şi de pe 
inscripţia frontispiciului din Del-
phi: „Cunoaşte-te pe tine însuţi!”

Acest păcat este consemnat şi 
în Sf. Scriptură, în Vechiul Testa-
ment: „Ei lepădaseră aşezămin-
tele Mele şi după poruncile Mele 
nu se purtau, ci călcau zilele 
Mele de odihnă, că inima lor era 
îndreptată spre idolii lor” (Ieze-
chiel XX, 16). Tocmai pentru 
aceea profetul Iezechiel mustra 
poporul evreu spunând: „Şi ei vin 
la Tine ca la o adunare de petre-
cere şi ascultă cuvintele Tale dar 
nu le împlinesc, Căci ei cu gura 
lor fac din aceasta o petrecere, iar 
inima lor e târâtă după poftele 
lor” (Iezechiel XXXIII, 31).

În Noul Testament făţărnicia 
caracterizează pe farisei [partid 
politic din sânul poporului evreu, 
care ţineau cu cea mai mare 
stricteţe toate prescripţiile legii 

mozaice]. Făţărnicia lor consta în 
faptul că se socoteau cei mai mari 
cunoscători şi împlinitori ai legii. 
Când se rugau ieşeau pe străzile 
cele mai umblate şi la răspântii de 
drumuri, când posteau se arătau 
trişti, îşi smoleau feţele şi-şi 
puneau cenuşă în cap, când mer-
geau la sinagogi se aşezau în pri-
mele rânduri, când făceau o milos-
tenie o trâmbiţau ca toţi să afle, 
apoi toate prescripţiile legii vechi 
le împlineau cu stricteţe. De pildă, 
Domnul nostru Iisus Hristos este 
întrebat de aceştia de ce ucenicii 

Lui nu-şi spală mâinile înainte de 
masă şi calcă datinile străbunilor. 
Mântuitorul din nou demască 
acest păcat al făţărniciei spunân-
du-le că nu-şi cinstesc părinţii ci 
pun bani în cutia milelor la tem-
plu, socotind că prin aceasta ei 
sunt împlinitorii legii. De aceea, 
Domnul îi mustră, zicându-le: 
„Făţarnicilor, bine a prorocit des-
pre voi Isaia, când a zis: Poporul 
acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar 
inima lor este departe de Mine. Şi 
zadarnic mă cinstesc ei, învăţând 
învăţături ce sunt porunci ale 
oamenilor” (Matei XV, 7–9).

Făţărnicia caracteristică farise-
ilor se manifestă prin faptul că 
toate lucrurile lor erau făcute în 
văzul lumii şi între vorbele, sufle-
tul şi faptele lor exista o contradic-

ţie permanentă.
Domnul nostru Iisus Hristos 

îi numeşte „morminte văruite” şi 
totodată le spune să cureţe vasul 
nu numai pe dinafară, ci şi pe 
dinăuntru.

Făţărnicia lor ajunge până 
într-acolo că depun mărturie 
împotriva lui Iisus, zicând că este 
răzvrătitor în popor şi pentru 
aceasta trebuie să moară răstignit 
pe cruce.

Păcatul făţărniciei reuşeşte de 
multe ori să intre în sufletul 
omului şi să-l stăpânească, fără 

ca el să-şi dea seama. Aşa se 
explică faptul că şi în cadrul 
comunităţii primilor creştini 
apare în sufletul oamenilor acest 
păcat. Cartea Faptele Aposto lilor 
ne mărturiseşte că la început 
creştinii îşi vindeau ţarinile şi 
aduceau banii Apostolilor ca să 
fie puşi în slujba întregii comuni-
tăţi. Anania şi Safira au vândut şi 
ei ţarina şi au adus doar o parte 
din bani Apostolilor, minţind pe 
Duhul Sfânt, şi pentru acest fapt 
Dumnezeu i-a pedepsit, luân-
du-le viaţa. Făţărnicia a fost com-
bătută întotdeauna de oameni şi 
în acest sens un proverb spune: 
„Nu-ţi ascunde faţa ta, fii tot-
deauna ceea ce eşti”. Făţărnicia 

Continuare în pagina 18 
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DUMINICA A XXVIII-A DUPĂ RUSALII
CINA CEA MARE

Omul din Evanghelia de astăzi, 
care a făcut cină mare şi a chemat 
pe mulţi, este însuşi Dumnezeu. 
Iar sluga trimisă să adune pe cei 
chemaţi la cină este Hristos, Mân-
tuitorul nostru. Cei care s-au scu-
zat, pe rând, din diferite motive 
lumeşti, nevrând a se împărtăşi 
din cina omului, sunt fiii poporu-
lui iudeu. Casa în care s-a pregătit 
cina este împărăţia lui Dumnezeu, 
la care au fost chemaţi, în lipsa 
celor aleşi, toţi săracii şi neputin-
cioşii, şi chiar şi cei de la răspânti-
ile drumurilor. Toţi aceştia înfăţi-
şează toate celelalte neamuri ale 
pământului, cărora li s-a deschis 
calea spre binefacerile milostivirii 
cereşti.

Iată că acei aleşi şi chemaţi la 
cină şi-au căutat mai întâi ţarina, 

DUMINICA A XXVII-A 
DUPĂ RUSALII

FĂŢĂRNICIA

este un izvor de păcate, în primul 
rând pentru că dă naştere mân-
driei, prin faptul că ne credem 
mai buni ca alţii şi nu suntem 
ceea ce vrem să părem. În al doi-
lea rând făţărnicia dă naştere la 
judecarea aproapelui, socotin-
du-ne mai buni ca alţii şi jude-
când pe fraţii noştri, uitând de 
cuvintele Mântuitorului care 
zice: „Făţarnice, scoate întâi 
bârna din ochiul tău şi atunci vei 
vedea sa scoţi paiul din ochiul 
fratelui tău” (Matei VII, 5).

Din păcatul făţărniciei izvo-
răşte minciuna, înşelăciunea, 
viclenia şi încetează totodată dra-
gostea faţă de aproapele nostru.

Făţarnic este acela care zice 
că-L iubeşte pe Dumnezeu, dar 
urăşte pe aproapele său în care 
este chipul lui Dumnezeu pentru 
că: „dacă cineva iubeşte pe Dum-
nezeu iar pe fratele său îl urăşte 
mincinos este, pentru că cel ce 
nu iubeşte pe fratele său pe care 
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l-a văzut, pe Dumnezeu pe care 
nu L-a văzut nu poate să-l 
iubească şi această poruncă o 
avem de la Dumnezeu, că cine 
iubeşte pe Dumnezeu să iubească 
şi pe aproapele său” (I Ioan IV, 
20).

Păcatul făţărniciei este modul 
prin care un om vrea să pară ceea 
ce nu este, nesocotind Legea lui 
Dumnezeu şi dragostea faţă de 
aproapele. Acest păcat este speci-
fic fariseilor pentru că de multe 
ori cuvântul făţarnic a fost înlo-
cuit cu cel de fariseu.

Din acest păcat iau naştere o 
mulţime de alte păcate care au 
urmări foarte grave în viaţa cre-
dincioşilor, deoarece un om nu 
poate avea niciodată două feţe, 
iar într-o bună zi omul făţarnic 
va fi dezbrăcat de masca făţărni-
ciei şi îşi va pierde prestigiul, 
demnitatea şi adevărata lui 
valoare şi încredere.

Aşadar, să ne ferim de acest 
păcat al făţărniciei şi mai bine să 
fim smeriţi decât să zicem că 
ştim legea şi o împlinim. Să ne 
ferim totdeauna de faptele urâte 
ale fariseilor şi să nu facem fapte 
bune pentru reclamă, ci mai bine 
într-ascuns, pentru ca Tatăl nos-
tru în ascuns să ne răsplătească. 
Să avem totdeauna înaintea ochi-

lor noştri cuvintele Mântuitoru-
lui din Predica de pe Munte când 
zice: „Tu, însă, când faci miloste-
nie, să nu ştie stânga ta ce face 
dreapta ta, ca milostenia ta să fie 
într-ascuns... Tu însă, când te 
rogi, intră în cămara ta şi, închi-
zând uşa, roagă-te Tatălui tău, 
Care este în ascuns... Când pos-
tiţi nu fiţi trişti ca făţarnicii... 
unge capul tău şi faţa ta o spală, 
ca să nu te arăţi oamenilor că 
posteşti, ci Tatălui tău care este 
în ascuns, Care vede în ascuns, îţi 
va răsplăti ţie” (Matei VI, 3–18).

Deoarece se apropie marele 
praznic al Naşterii Domnului şi 
întrucât ne aflăm în postul Cră-
ciunului, e bine ca fiecare dintre 
noi să ne cunoaştem haina sufle-
tului şi să dăm jos masca făţărni-
ciei, mărturisindu-ne sincer şi cu 
căinţă păcatele înaintea lui Dum-
nezeu prin Taina Mărturisirii, 
pentru a putea fi vrednici de a ne 
împărtăşi cu cinstitul Trup şi 
Sânge al Domnului şi Mântuito-
rului nostru Iisus Hristos.

Să avem, deci, în minte cuvin-
tele Sfântului Apostol Iacov care 
zice: „Faceţi-vă împlinitori ai 
cuvântului, nu numai ascultători 
ai lui, amăgindu-vă pe voi înşivă” 
(Iacov, I, 22).

boii şi soţia, şi nu pe binefăcătorul 
lor. Dar care le va fi răsplata? 
Sfânta Evanghelie ne spune: „Iar 
fiii împărăţiei vor fi aruncaţi în 
întunericul cel mai din afară; acolo 
va fi plângerea şi scrâşnirea dinţi-
lor” (Matei VIII, 12).

Cina cea mare a Omului -Dum-
nezeu şi azi se găteşte pentru cei 
chemaţi să se împărtăşească din 
ea. Printre aceştia ne găsim şi noi 
cei care ne numim creştini. Tre-
buie să lăsăm la o parte discuţiile 
fără rost, ura şi duşmănia, căci 
acestea toate ne zădărnicesc orice 
pas de bucurie şi fericire în viaţă.

Cina din Sfânta Evanghelie de 
astăzi reprezintă cina mântuirii. 
Aşa cum la o cină obişnuită, foa-
mea trupească se satură de mâncă-
rile şi băuturile cele mai bune, tot 

astfel la cina mântuirii, foamea şi 
setea sufletească se astâmpără prin 
cuvântul Evangheliei, prin cuvân-
tul adevărului etern şi prin învăţă-
turile izvorâte din el. Cu mult mai 
arzătoare e foamea şi setea sufle-
tească decât cea trupească. De 
aceea şi hrana sufle tească e mai 
preţioasă, mai dulce şi mai plă-
cută. Poate omul să aibă toate 
bogăţiile lumii, dar dacă sufletul 
său e flămând, gol şi întristat, 
viaţa lui e ca un chin amar. Dar, în 
schimb, poate să fie cât de sărac, 
dacă sufletul său este plin de cre-
dinţă şi soarbe neîncetat hrana cea 
mântuitoare din izvorul Sfintei 
Evanghelii şi dacă căldura dragos-
tei şi bucuria nădejdii sfinte îi 
umplu sufletul de mângâiere, viaţa 
lui este un adevărat rai pământesc.
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chiar de cuvântul lui Dumnezeu.
Este de datoria noastră să 

lăsăm la o parte toate grijile 
lumeşti şi să urmăm chemarea 
Sfintei Biserici. Este de datoria 
noastră să uităm de avere, de afa-
ceri, de plăceri şi de distracţii, 
măcar atunci când e timpul Sfintei 
Liturghii, când e timpul rugăciunii 
şi timpul împărtăşirii cu Sfintele 
Taine.

Iată că cei săraci, neputincioşi, 
orbi şi şchiopi s-au învred nicit de 
cina Stăpânului, iar cei aleşi şi 
chemaţi mai dinainte nu s-au 
învrednicit. Şi noi creştinii suntem 
săraci, nu numai în bunuri 

lumeşti, ci săraci şi în fapte bune, 
şi noi suntem neputincioşi faţă de 
pornirea noastră spre păcate; şi 
noi suntem orbi, pentru că nu 
vedem lucrurile şi adevărurile 
sfinte cu ochiul curat, ci întunecat 
de ceaţa patimilor şi a păcatelor şi 
mai putem spune că noi suntem şi 
şchiopi, pentru că nu păşim drept, 
pe calea cea adevărată, a legii lui 
Hristos, ci ne poticnim mereu alu-
necând în prăpastia fărădelegilor.

Iisus Hristos neîncetat ne 
cheamă; ospăţul Său este pururea 
pregătit în casa Sa, şi cugetul fie-
căruia dintre noi îi va spune cât de 
mult avem nevoie de Domnul. 
Cuvintele Lui să ne străbată trupul 
şi sufletul spre a le putea primi şi 
asculta cu cea mai vie dragoste şi 
căldură. Fiecare dintre noi are 
suferinţe şi nevoi, fiecare are neca-
zuri şi îndatoriri grele de împlinit. 
Să ne trezim, deci, până nu este 
prea târziu şi să-L urmăm fără 
şovăire pe Domnul şi Mântuitorul 
nostru.

Să-L rugăm pe Dumnezeu, ca 
văzând toate aceste nepu tinţe de 
care suferim cu toţii, să nu-şi des-
carce mânia şi răsplata asupra 
noastră, ci mila, iertarea, mântui-
rea la timpul său, când în ceruri se 
va întinde cina cea adevărată, a 
divinei fericiri, să ne învredni-
cească şi pe noi să gustăm din 
marea cină a Atotputernicului 
nostru Stăpân.

Să cercetăm mai de aproape din 
ce cauză n-au venit cei chemaţi la 
Sfânta Evanghelie de astăzi. Unul 
a zis că a cum părat ţarină şi tre-
buie să se ducă să o vadă, deci, 
într-un cuvânt bogăţia şi averea cu 
toate grijile ei l-au împiedicat să 
vină. Altul a zis că a cumpărat 
cinci perechi de boi şi că se duce 
să-i încerce, aceasta fiind pricina 
de a-l împiedica şi pe el să vină. Şi 
altul a zis că şi-a luat femeie, şi că 
nici el nu poate veni, adică grijile 
familiei şi plăcerile căsniciei l-au 
făcut să-şi calce cuvântul dat.

Ne punem întrebarea dacă 
astăzi este altfel? Nu! Cu ce ne jus-
tificăm noi creştinii, când ne 
întreabă cineva, de ce nu urmăm 
calea Domnului şi Mântuitorului 
Iisus Hristos, de ce lipsim de la 
Sfânta Biserică, unde ştim că cina 
mântuirii, cina cea de taină se pre-
găteşte la fiecare liturghie şi glasul 
Sfintei noastre Biserici ne roagă, 
ne îndeamnă şi ne cheamă să 
venim cu toţii să gustăm din cina 
cea mare, care a fost gătită şi pen-
tru noi? Acelaşi răspuns îl vom da 
şi noi, ca şi chemaţii din Evanghe-
lia de astăzi.

Vom găsi şi noi aceleaşi pricini 
care ne vor împiedica să partici-
păm la cina cea mare. Averea, 
bogăţia, negoţul, dorul de câştig, 
goana după avuţie şi grijile fami-
liei ne fac să uităm de Biserică, de 
zilele de sărbătoare, de duminici şi 
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Duminica dinaintea Naºterii  Domnului

ÎNAINTAªII NOªTRIB i s e r i c a 
noastră va serba 
peste puţine zile 
Naşterea Domnului nostru Iisus 
Hristos, va serba pogorârea sau 
călă toria împăratului ceresc din 
cer spre pământ, spre a se întrupa 
din Prea Curata Fecioară.

Pentru a ne pregăti de acest 
mare praznic, Sfânta noastră 
Biserică a aşezat postul Crăciu-
nului, iar astăzi ne aduce aminte 
de acest mare praznic. De aceea a 
numit duminica de astăzi Dumi-
nica înaintea Naşterii Domnului 
nostru Iisus Hristos şi a rânduit 
ca astăzi să se 
citească din Sfânta 
Evanghelie, spiţa 
neamului lui Iisus 
Hristos, tocmai pen-
tru ca noi să cunoaş-
tem pe toţi înaintaşii 
noştri şi strămoşii 
după trup ai Mântui-
torului, până la 
împăratul David şi 
chiar până la patriar-
hul Avraam.

Dacă un împărat 
pământesc voieşte să 
cerceteze pe supuşii 
săi, atunci aceştia 
caută să cureţe şi să 
îndepărteze tot ceea 
ce ar putea pricinui 
împăratului necaz şi 
supărare, aşteptân-
du-l apoi cu alai şi cu 
bucurie. Dacă oame-
nii fac atâtea pregă-
tiri pentru primirea 
unui împărat pământesc, cu atât 
se cuvine să ne pregătim şi noi 
creştinii pentru primirea Împăra-
tului ceresc, să ne curăţim inima 
şi sufletul de ură, dispreţ şi vrăj-
măşie, pentru că acest împărat 
ceresc, care vine la noi, este un 
împărat al păcii, al dragostei şi al 
iubirii. Împăratul cerului nu cere 
de la noi alai şi paradă, ci cere să 
nu fim învrăjbiţi, cere dragoste 
creştinească, gânduri paşnice şi 
împăcare cu aproapele nostru. 
Iată care este pregătirea creşti-
nească, pentru a-L primi pe 
împă ratul ceresc, pentru prazni-
cul sărbătorit de întreaga 

creştină tate, de la o margine la 
cealaltă a lumii - Naşterea Dom-
nului.

Sfânta Scriptură a Legii celei 
vechi ne spune că Iacov, după ce a 
înşelat pe fratele său Esau, a fugit 
din casa părintelui său. Nelegiui-
rea săvârşită apăsa greu asupra 
sufletului său. Pentru a se odihni, 
el se culcă pe pământul gol, iar în 
jurul lui vede colinele şi văile ţării 
sale, iar deasupra cerul împodobit 
cu stele. Şi după ce adormi avu un 

vis minunat. De pe pământul pe 
care se odihnea ducea o scară până 
la înălţimile cereşti. Pe această 
scară se urcau şi coborau îngerii 
Domnului, iar din cerul deschis 
aude vestea dumnezeiască despre 
iertare şi mân gâiere. Scara din 
visul lui Iacov este chiar Domnul 
nostru Iisus Hristos, dumnezeies-
cul mijlocitor Intre Dumnezeu şi 
oameni, între cer şi pământ, care 
s-a pogorât din cer ca să ne împace 
cu bunul Dumnezeu, şi care răs-
tignit pe cruce s-a rugat pentru 
răufăcătorii Săi, lăsându-ne prin 
aceasta o pildă măreaţă de dra-
goste, iertare şi împăcare. Acum, 

când peste 
câteva zile iarăşi 
îl vom vedea 

Prunc dumnezeiesc în ieslea din 
Betleem, cu ce îl putem primi 
mai frumos şi mai potrivit decât 
cu inima plină de dragostea pro-
povăduită de El, cu inima plină 
de dorul de a ierta, de a ne 
împăca. Păgânii din vechime, nu 
ştiau nimic de toate acestea, nu 
ştiau nimic de Dumnezeul cel 
adevărat, dar cu toate acestea sti-
mau deosebit de mult pe acel om 
care ierta pe duşmanii Săi şi le 
răsplătea răul cu bine. Cicero, cel 

mai iscusit vorbitor al romanilor, 
văzând că Cezar nu numai că nu 
a pedepsit cu moartea pe vrăjma-
şii săi dovediţi, ci, iertându-le lor 
răutatea, i-a înălţat pe unii chiar 
la măriri şi mai mari, s-a însufle-
ţit atât de mult de această putere 
a lui Cezar, încât l-a numit un 
„Dumnezeu pământesc” şi a ros-
tit în cinstea marelui Cezar, în 
faţa unei mari mulţimi adunate, 
frumoasele cuvinte: „A birui 
oraşe şi cetăţi, este un lucru pe 
care l-au făcut mulţi oameni 
viteji, dar a-şi stăpâni mânia şi a 

Continuare în pagina 21 
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NAŞTEREA DOMNULUI

NAŞTEREA LA O VIAŢĂ NOUĂ
NAŞTEREA DOMNULUI

NAŞTEREA LA O VIAŢĂ NOUĂ
Naşterea Domnu-

lui sau Crăciunul este 
cea mai mărită săr-
bătoare a creştinătă-
ţii de pretutindeni. 
Ea este aşteptată de 
noi toţi cu emoţie şi 
bucurie şi aduce cu 
sine întruparea Fiu-
lui lui Dumnezeu, 
zămislit în sânul 
Preasfintei Fecioare 
Maria.

El a venit să înte-
meieze o împărăţie, 
dar nu o împărăţie 
omenească, aşa cum 
aşteptau Iudeii 
refractari stăpânirii 
romane, ci o împără-
ţie eternă, care se realizează prin 
dezbră carea omului de patima 
păcatului şi prin înduhovnicirea lui 
într-o rodnică înfrăţire cu cerul.

Cei care sperau în venirea unui 
împărat pământesc, îmbrăcat în 
armură războinică eliberatoare, au 
încercat în sufletul lor cea mai 
mare decepţie.

Mântuitorul Iisus Hristos a redat 
omenirii cel mai de preţ dar, pierdut 
în noaptea primului păcat: liberta-
tea, dar o libertate condiţionată de 
supunere şi integrare în planul ade-
vărurilor trasate de învăţătura 
sfântă.

Orice abatere de la acest plan 
aduce cu sine ispita şi recăderea în 

păcat, adică subjuga-
rea omului de către 
spiritul întunecat şi 
pierderea harului 
sfânt al libertăţii.

Însă această biru-
inţă a libertăţii nu a 
redat omului certi-
tudinea unei liber-
tăţi pure, ca aceea 
de pe timpul primi-
lor oameni, ci o 
libertate restrânsă, 
dar nu subjugată. 
Pasul său poate să-şi 
aleagă drumul spre 
care-l îndeamnă 
sufletul său, podit în 
frumuseţea unei 
vieţi senine sau stră-

fulgerat de perspectiva sumbră a 
păcatului ucigător.

Sărbătoarea sfântă a Naşterii 
Domnului este pentru toţi un prilej 
de bucurie şi de reculegere adâncă, 
este naşterea la o viaţă nouă.

răsplăti duşmanului răul cu 
binele, aceasta te face asemenea 
lui Dumnezeu” (Oraţiunea pen-
tru Marcus Mar cellus). Aceşti 
Cicero şi Cezar erau păgâni, nelu-
minaţi de învăţătura lui Hristos. 
Acum, în apropierea venirii 
Împăratului păcii, în apropierea 
Naşterii lui Hristos, trebuie să ne 
arătăm vrednici de numele fru-
mos de „creştini”, trebuie să ne 
împă căm cu vrăjmaşii noştri, să-i 
iertăm şi să scoatem, cu rădăcini 
cu tot din inima noastră, orice 
ură şi orice duşmănie. Câteodată 
i se pare cam greu unui creştin să 
ierte o nedreptate care i s-a făcut 
şi firea omului adesea îl aţâţă la 
răzbunare. Ori de câte ori fierbe 
sângele în noi de mânie, să ne 
gândim la Împăratul păcii, la 
Domnul nostru Iisus Hristos, 
care pentru noi, prunc în iesle 

s-a născut şi care ne-a lăsat fru-
moasa învăţătură: „Învăţaţi de la 
Mine că sunt blând şi smerit cu 
inima” (Matei XI, 29). Aceia care 
şi-au întipărit adânc în ini mile lor 
aceste cuvinte şi le urmează, tră-
iesc o viaţă liniştită, ferită de 
patimi şi de duşmănii. Să ne însu-
fleţim cu toţii de duhul iertării şi 
de răsplătirea răului cu bine în 
viaţa noastră cea de toate zilele, 
mai ales acum când puţine zile ne 
mai despart de praznicul Naşterii 
Domnului. Iată pregătirea cea mai 
frumoasă şi cu adevărat creşti-
nească. Deci, însufleţiţi de acest 
duh, vom săvârşi fapte de dragoste 
creştinească, fiecare după puterile 
sale, şi prin aceste fapte bine plă-
cute Dumne zeului iubirii, ne vom 
putea învrednici de a întâmpina 
după cuviinţă pe Împăratul ceresc.

Dacă vom fi noi înşine iubitori 
de pace, atunci şi Pruncul care se 
va naşte peste câteva zile, ne va 

asculta rugăciunea noastră a 
tuturor şi ne va trimite darurile 
scumpe ale păcii, ne va dărui mai 
întâi de toate un cuget liniştit şi 
împăcat, mulţu mit cu soarta, sin-
gura adevărată fericire pe pământ, 
pentru că El însuşi ne-a lăsat 
făgăduinţa dulce şi mângâietoare: 
„Fericiţi făcătorii de pace, pentru 
că aceia fiii lui Dumnezeu se vor 
chema (Matei V, 9).

Se apropie naşterea Domnu-
lui! Pregătiţi-vă cu toţii, dar cu 
drag, cu bucurie, cu fruntea 
senină, nu cu fruntea încreţită de 
necaz, pentru ca atunci când ziua 
cea mare va veni să nu cădeţi 
zdrobiţi de oboseală, ci să fiţi 
veseli, drepţi, luminaţi şi întăriţi 
prin credinţă şi fapte

Bucuraţi-vă şi vă pregătiţi! 
Căci mare zi se apropie, ziua 
bucuriei creştinilor din întreaga 
lume, ziua naşterii Domnului, 
Dumnezeului şi Mântuitorului 
nostru Iisus Hristos.

Continuare în pagina 22 
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Zvon de veselie, refren de 
colindă, fulgi de zăpadă şi un Moş 
Crăciun îngreunat de ani, dar dar-
nic pentru suflete bune – iată în 
mare tabloul acestei măreţe săr-
bători.

În fiecare an această sărbă-
toare tresaltă inimile de bucurie, 
iar când dispare rămân încă vii 
amintirile cimentate în suflet şi 
minte.

Mântuitorul vine iarăşi, tocmai 
la timp, pentru a ne vesti din nou, 
veşnicul adevăr: „ce va folosi 
omului dacă va câştiga lumea 
întreagă, iar sufletul său îl va 
pierde? Sau ce va da omul în 
schimb pentru sufletul său?” 
(Matei XVI, 26). Faptul că Fiul lui 
Dumnezeu s-a născut într-un 
grajd, ne arată starea cea decă-
zută, la care ne-a dus păcatul; 
faptul că a fost înfăşat în scutece 

sărăcăcioase, ne arată cât de săraci 
venim în lume, din care nu ducem 
nimic cu noi, decât giulgiul de 
înmormântare, ce este tot un fel de 
scutec; faptul că în loc de tron 
împărătesc El a avut parte de scui-
pări, bătăi şi cunună de spini, ne 
îndeamnă ca şi noi să nu căutăm 
cele pieritoare, ci să ne luptăm 
neîncetat pentru dobândirea celor 
veşnice. Fiul lui Dumnezeu s-a pogo-
rât la noi, ca să se înfrăţească cu noi 
şi prin aceasta să ne facă şi pe noi 
fii ai lui Dumnezeu şi moştenitori ai 
cerului.

Betleemul, cea mai smerită din-
tre cetăţile Iudeii, s-a învrednicit a 
sălăşlui pe Mântuitorul lumii. 
Betleem înseamnă casa pâinii. Fie-
care dintre noi se poate învrednici 
de cinstea de a fi un Betleem sufle-
tesc, dacă primeşte pe Iisus Hristos 
„pâinea cea vie care s-a pogorât din 

NAŞTEREA DOMNULUI

NAŞTEREA LA O VIAŢĂ 
NOUĂ

cer” (Ioan VI, 51), şi-l sălăşluieşte 
cu credinţă în inimă, făcându-l 
luminătorul şi povăţuitorul vieţii 
noastre.

Cu acest gând şi cu astfel de 
hotărâre să întâmpinăm pe cel ce 
vine să aducă în lume: „Mărire 
întru cei de sus, lui Dumnezeu şi 
pe pământ pace, între oameni 
bunăvoire” (Luca II, 14).

Sărbătoarea de astăzi este a 
împăcării generale prin dragoste 
şi credinţă. Niciodată nu se pot 
pune mai bine în practică percep-
tele învăţăturii evanghelice decât 
în ziua sfintei naşteri a Domnului.

Raportul dintre bogat şi sărac, 
dintre suferinţă şi îndes tulare să 
dispară ca să ne putem numi cu 
toţii creaţii ale lui Dumnezeu.

Fiindcă omenirea numai atunci 
va putea fi mântuită când va 
accepta dependenţa sa faţă de 
Hristos Domnul, după cum 
pământul acceptă pe a lui faţă de 
soare.

Să alungăm deci, dinaintea 
ochilor, ceaţa păcatului, a mân-
driei şi a neînţelegerii şi să încer-
căm să cinstim în sufletele noas-
tre „bucuria acestei sfinte 
sărbători”:

Hristos Se naşte, măriţi-L! ...

 Urmare din pagina 21



Pag. 23 � An II, Nr. 10-12, Octombrie–Decembrie 2012� An II, Nr. 10-12, Octombrie–Decembrie 2012 An II, Nr. 10-12, Octombrie–Decembrie 2012

Cuvânt la a Doua Zi de Crăciun

TEMEIUL CULTULUI MAICII DOMNULUI
A doua zi după Naşterea Dom-

nului, Biserica noastră prăznu-
ieşte pe Maica Domnului, care 
prin minunata umbrire a Sfântului 
Duh, s-a făcut Biserica cea vie a lui 
Dumnezeu, cetate însufleţită a 
împăratului, Pomul vieţii ce a rodit 
pe Hristos-Domnul. În felul acesta 
şi în strânsă legătură cu luminatul 
Praznic al Naşterii Domnului, învă-
ţăm a cunoaşte temeiul cultului 
Maicii Domnului.

Fiecare suflet creştin este o 
Biserică a lui Dumnezeu, a cărei 
temelie s-a pus prin Taina Sfântu-
lui Botez şi a Mirungerii. În ace-
eaşi Biserică, Hristos îşi are altarul 
de jertfă şi de rugăciune, unde 
Iisus Hristos şi-a făcut într-un 
suflet lăcaş. Acolo El sfinţeşte un 
colţ şi pentru Maica Sa, iar sufle-
tul în care Maica Domnului îşi are 
lăcaşul de cinste, ea îl sfinţeşte 
pentru Fiul ei. Nu este Biserică 
Ortodoxă în care Maica Domnului 
să nu-şi aibă tronul şi icoana la loc 
de cinste şi nu se face nicio rugă-
ciune către Fiul ei, în care să nu 
fie pomenită şi ea şi să nu se 
ceară ajutorul ei. Recunoştinţa 
creştină îi păstrează numele şi 
chipul alături de Fiul ei, ca ale 
aceleia care este pregătitoarea 
mântuirii noastre.

Odată cu numele Domnului 
Iisus Hristos, am învăţat a 
cunoaşte şi numele Fecioarei 
Maria, şi cu cât chipul lui Iisus se 
întruchipează mai mult în noi, cu 
atât mai viu străluceşte în inima 
noastră şi chipul Maicii Sale. Cu 
cât trăsăturile feţei Mântuitorului 
ni se fac mai cunoscute şi privirea 
sufletului nostru devine mai 
adâncă în taina persoanei Lui, cu 
atât ne simţim mai legaţi sufle-
teşte şi de dumnezeiasca Lui 
Mamă.

În viaţa Mântuitorului o întâl-
nim la fiecare pas. La Naştere Îl 
întâlnim la sânul ei, în fuga spre 
Egipt, odihnind la pieptul ei, în 
Nazaret Îl vedem până la treizeci 

de ani supus ei, iar pe ea păstrând 
în inimă toate cuvintele privitoare 
la El. O vedem apoi plină de tris-
teţe, dar şi de resemnare, sub cru-
cea Lui, iar pe El luat de pe cruce, 
iarăşi învăluit de pieptul ei, ca şi 
prima dată. Dacă pe pământ Mân-
tuitorul a făcut-o părtaşă la sufe-
rinţa Lui, se cuvenea, ca şi după 
Adormirea ei să o împărtă şească 
de nespusa Lui strălucire. Tocmai 
de aceea, adorarea Lui şi suprave-
nerarea ei au devenit nedespăr-
ţite. Gândul şi rugăciunea către ea 
se face, în mod firesc, ecoul şi 
mireasma rugăciunii către El.

Dacă Mântuitorul Însuşi nu s-a 
ruşinat de sânul Fecioarei, ci după 
harul cel veşnic, „când a venit pli-
nirea vremii” (Galateni IV, 4), a 
primit a se naşte ca Om din ea, 
atunci nu mai poate fi nicio pri-
cină de a-L scoate din braţele Mai-
cii Sale, spre a-L preamări numai 
ca Dumnezeu. „Orice duh care 
mărturiseşte că Iisus Hristos a 
venit în trup, este de la Dumne-
zeu. Şi orice duh care nu mărturi-
seşte pe Iisus Hristos, nu este de 
la Dumnezeu, ci este duhul lui 
Antihrist” (I Ioan IV, 2–3).

Unde credinţa şi rugăciunea 
aduc rod, acolo şi cultul Maicii 
Domnului înfloreşte şi aduce 
roade. Unde adorarea ei lipseşte, 
acolo trunchiul credinţei este bol-
nav. Adorarea lui Iisus aduce cu 
sine şi în mod firesc venerarea 
Maicii Sale, iar aceasta promo-
vează adorarea Fiului.

Niciodată cinstirea Fiului nu se 
micşorează, prin venerarea Maicii 
Sale. Cinstirea Maicii Domnului 
este tot o formă a cinstirii Fiului 
ei. Precum mărirea cerească a Fiu-
lui învăluie în strălucire şi pe 
Maica Sa, aşa şi cinstirea adusă ei 
se răsfrânge asupra Fiului. Che-
marea Fiului este oarecum şi pen-
tru a o face pe ea Stăpâna lumii, 
iar întreaga ei viaţă este închinată 
slujirii Lui. Ea nu află altă mulţu-
mire, decât a sfinţi prin El inimile 

închinătorilor ei.
Maica Domnului, cu privirea ei 

blândă de mamă iubitoare, 
pătrunde inimile noastre şi le 
mişcă. Ea ne ajută să aflăm calea 
pocăinţei, mângâie suferinţele, ne 
întăreşte în credinţă şi insuflă în 
inimi hotărâri sfinte, întemeiate 
pe iubire. Ea este călăuza cea mai 
sigură a inimilor spre Hristos. Cine 
are pe Maica Domnului, îl are şi pe 
Dumnezeu în inima sa şi mân-
tuirea îi este asigurată. Unde 
Maica Domnului lipseşte, acolo 
temelia mântuirii este primejdu-
ită. Cel care şi-a legat sufletul de 
ea, nu e cu putinţă să piară. Sfân-
tul Ioan Damaschin spune: „A se 
preda ei cineva, înseamnă a se 
îmbrăca în armătura harului pe 
care Dumnezeu îl dă acelora pe 
care îi lasă să ajungă la fericire”.

Istoria ne arată că cei care 
necinsteau pe Maica Domnului au 
ajuns să nege şi dumnezeirea Fiu-
lui ei. Cu cât a fost mai curată cin-
stirea Maicii Domnului, cu atât 
mai vie a fost şi credinţa în Fiul ei, 
mai creştinesc traiul şi înfloritoare 
virtuţile.

Dacă simţim că Mântuitorul e 
prea departe de noi, încât nu 
putem atinge nici poala hainei Lui 
(Matei IX, fiindcă între El şi noi stă 
norul păcatelor, atunci să alergăm 
la Maica Lui şi să-i spunem neca-
zul nostru şi ea ne va povăţui. Iar 
dacă iubirea faţă de ea ni s-a 
împuţinat, să alergăm la Fiul ei şi 
să-I cerem harul unei iubiri adevă-
rate către Maica Lui. Să legăm şi 
inima copiilor de inima ei şi a dum-
nezeiescului Prunc pe care-l 
vedem la sânul Mamei, spunân-
du-le „Iată, mama voastră (Ioan 
XIX, 27). „Cinstiţi-o!” Iar ei să-i 
închinăm copiii, zicându-i: „Iată fiii 
tăi! Ocroteşte-i!”

Aşadar, Crăciunul pe care-l 
prăznuim în aceste zile este săr-
bătoarea de înfrăţire a familiei 
creştine cu Sfânta Familie din 
Betleem.
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u mare bucurie şi mângâiere 
sufletească am sărbătorit cu 
toţii, de la o margine la cea
laltă a lumii, marele praznic 

al Naşterii Domnului şi Mântuitoru
lui nostru Iisus Hristos, am sărbăto
rit amintirea acelei zile mari, în care 
o lumină nouă a venit în lume, o 
lumină care avea să schimbe faţa 
lumii şi traiul între oameni.

Îndată după Naşterea Domnului, 
au venit la Ierusalim cei trei crai de 
la răsărit, ca să se închine Pruncului 
nou născut. Aceşti trei crai erau 
oameni învăţaţi, cunoşteau foarte 
bine Scripturile, cu toate că erau de 
alt neam şi ştiau că în curând tre
buia să se nască cel proorocit de 
Scripturi. Văzând că pe cer a răsărit 
o nouă stea, mare şi frumoasă, ei au 
înţeles că aceasta trebuie să fie un 
semn ceresc, menit a vesti lumii 
naşterea lui Iisus Hristos. Ştiind că 
Iisus va fi împăratul tuturor 
popoare lor, cei trei crai de la răsărit 
sau încărcat cu daruri: aur, smirnă 
şi tămâie şi au pornit pe urma ste
lei, spre locul unde sa născut Iisus, 
ca să I se închine. În drum sau 
oprit la Ierusalim şi acolo au intrat 
la împăratul Irod, întrebând: „Unde 
este regele iudeilor Cel ce sa năs
cut? Căci am văzut la răsărit steaua 
Lui şi am venit să ne închinăm Lui” 
(Matei II, 2) Vestea, despre sosirea 
celor trei crai şi despre naşterea 
împăratului iudeilor, căruia au venit 
ei să I se închine, încă pe când era 
Prunc nou născut, sa răspândit 
foarte repede în tot Ierusalimul. „Şi 
auzind, regele Irod sa tulburat şi 
tot Ierusalimul împreună cu el. Şi 
adunând pe toţi arhiereii şi cărtura
rii poporului căuta să afle de la ei: 
unde este să se nască Hristos? Iar ei 
iau zis: în Betleemul Iudeii, că aşa 
este scris de prorocul” (Matei II, 
35).

Auzind toate acestea, Irod 
cheamă la el pe cei trei crai, îi 
întreabă cu deamănuntul despre 
steaua care a răsărit pe cer şi pe 
care ei au văzuto, zicândule să 
meargă apoi la Betleem şi să întrebe 
acolo despre naşterea Pruncului, şi 
dacă îl vor găsi, la întoarcere să se 
abată pe la el şi săi spună şi lui 
despre Pruncul Iisus ca să se ducă 
să se închine lui.

Magii pleacă spre Betleem, îl 
găsesc pe Iisus şi I se închină Lui, 
aducânduI darurile pregătite: aur, 

smirnă şi tămâie. Ei aveau de gând să 
se întoarcă totuşi prin Ierusalim şi 
săi ducă lui Irod vestea cea îmbucu
rătoare că lau aflat pe Mesia cel nou 
născut. Dar un înger li se arată în vis 
şi le porunceşte să nu se abată pe la 
Irod, ci să plece pe altă cale, spre ţara 
lor.

Irod văzând că cei trei magi nu se 
mai întorc, a dat poruncă să fie cău
taţi prin Betleem şi prin toate împre
jurimile. După puţină vreme a primit 
ştirea despre magi, că ei au plecat 
spre ţara lor. Irod sa umplut de 
mânie, dar în acelaşi timp şi de frică. 
A început a se teme tot mai mult de 
acel împărat al iudeilor, despre care 
spuneau Scripturile că va stăpâni 
peste toate popoarele, punânduşi în 
gând săL omoare cu orice preţ. 
Porunceşte ostaşilor să meargă la 
Betleem şi să omoare pe toţi pruncii 
din Betleem şi din toate împrejuri
mile de la doi ani în jos. El credea că 
dacă îi omoară pe toţi aceşti prunci, 
îl va omorî şi pe Iisus. Dar acestea 
toate nu sau împlinit, pentru că îna
inte de a sosi ostaşii la Betleem, un 
înger sa arătat dreptului Iosif în vis, 
zicândui: „Scoalăte, ia Pruncul şi 
pe mama Lui şi fugi în Egipt şi stai 
acolo până ceţi voi spune, fiindcă 
Irod are să caute pruncul ca săL 
ucidă“ (Matei II, 13).

Când ostaşii au sosit şi au început 
groaznica ucidere, Iisus era deja în 
Egipt.

Irod a murit curând după aceea. 
Atunci îngerul Domnului sa arătat 
iarăşi în vis dreptului Iosif şi ia zis: 
„Scoalăte, ia Pruncul şi pe mama 
Lui şi mergi în pământul lui Israel, 
căci au murit cei ce căutau să ia 
sufletul Pruncului“ (Matei II, 20). 
Iosif a făcut precum a poruncit înge
rul, dar auzind că în Iudeea domneşte 
Arhelau, fiul lui Irod, îi era frică să 
se întoarcă la Betleem şi în felul 
acesta se aşeză în Nazaret „ca să se 
împlinească ceea ce sa spus prin 
prooroci că Nazarinean se va chema“ 
(Matei II, 23).

Abia sa născut Iisus în peştera 
din Betleem că ura împotriva Lui şi 
începuse. O ură îngrozitoare, o ură 
de moarte. Şi pentru ce? Pentru care 
vină? Pentru nimic şi fără nicio vină. 
Iisus era doar prunc nevinovat şi ura 
împotriva Lui începuse deoarece 
magii au mărturisit că El este împă
ratul iudeilor şi pentru minunile ce 
sau arătat la naşterea Lui. La jude

carea lui Iisus şi la sentinţa morţii 
scrisă pe crucea pe care a fost răs
tignit, putem afla acelaşi lucru, ace
eaşi ură fără pricină, aceeaşi dorinţă 
de a fi omorât cu orice preţ.

Hristos a mărturisit sub jură
mânt că El este cu adevărat Fiul lui 
Dumnezeu. În sentinţa morţii scrisă 
pe cruce iau pus următoarea vină: 
„Acesta este Iisus, regele iudeilor“ 
(Matei XXVII, 37).

Deci, iată că nu pentru o vină 
oarecare, ci pentru că El sa numit 
ceea ce era şi este cu adevărat, a 
fost răstignit pe crucea de pe Gol
gota.

O duşmănie înverşunată la 
urmărit pe Iisus în decursul întregii 
Sale vieţi pământeşti, de la naştere 
până la moartea pe cruce. Acea ură 
şi duşmănie na încetat până astăzi.

Nu este om pe pământ să nu 
aibă duşmani, de voie sau fără voie, 
prin mândria noastră, printro pur
tare necuviin cioasă, cu cei din jurul 
nostru, prin cuvinte răutăcioase, 
prin fapte rele, jignind pe cineva 
fără să vrem, iar aceştia ne poartă 
duşmănie chiar o viaţă întreagă. 
Însă Mântuitorul Iisus Hristos ne 
mângâie zicând: „De vă urăşte pe 
voi lumea, să ştiţi că pe Mine mai 
înainte decât pe voi Ma urât“ (Ioan 
XV, 18). „Dacă Mau prigonit pe 
Mine şi pe voi vă vor prigoni...“ 
(Ioan XV, 20). „Dar cel ce va răbda 
până la sfârşit, acela se va mântui“ 
(Matei XXIV, 13).

Mântuirea este ţinta noastră 
supremă, dar mântuirea se poate 
câştiga numai prin credinţă, răb
dare, bunătate, umilinţă şi prin luptă 
neîncetată pentru apărarea Bisericii 
şi legii lui Hristos. Însăşi viaţa Sfin
ţilor Apostoli, viaţa arhiereilor, 
viaţa mucenicilor şi a sfinţilor a fost 
o luptă continuă pentru apărarea 
dreptei Credinţe şi a Sfintei noastră 
Biserici.

Să rugăm pe Pruncul Iisus Hris
tos, nou născut să ne facă mai răb
dători şi supuşi, mai buni şi mai 
blânzi. La acestea să ne îndemne 
praznicul mare al Naşterii Domnu
lui pe care lam sărbătorit cu bucu
rie şi mângâiere. Aceste gânduri 
frumoase să prindă rădăcini în ini
mile noastre, după serbarea Naşterii 
Domnului şi atunci vom putea fi 
încredinţaţi că vom primi cununa 
biruinţei în împărăţia Sa.

Duminica dupã Naºterea Domnului

URA FÃRÃ PRICINÃ
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CUVÂNT LA SF.  MUCENIC ŞI  ARHIDIACON ŞTEFAN

MUCENICIA, CREDINŢĂ CARE A BIRUIT LUMEA

iua morţii celui dintâi mucenic al 
creştinătăţii, cea dintâi jertfă de 
sânge pe temelia Crucii lui Hristos, 

care este arhidiaconul Ştefan, ne face să 
putem cunoaşte că la temelia Bisericii 
creştine, care nu este o împă răţie din 
lumea aceasta, nu stă nici înţelepciunea 
omenească, nici puterea lumească, ci 
imitarea jertfei de bunăvoie a Mântuito-
rului Iisus Hristos.

Două lumi s-au ciocnit. Pe de o parte 
„lumea” cu cei necredincioşi, 
care fac fapte rele, căutând 
să înece în sânge adevărul, şi 
de cealaltă parte „duhul lui 
Hristos”, care nu se teme de 
cei ce ucid trupul. Pe cei cre-
dincioşi nimic nu-i poate 
despărţi de iubirea lui Dum-
nezeu şi de aceea îndrăznesc 
ştiind că Hristos Domnul a 
„biruit lumea” (Ioan XVI, 
33).

Acest conflict îl vedem 
dezlănţuit şi la moartea lui 
Ştefan, unul dintre cei şapte 
diaconi, „bărbat plin de cre-
dinţă şi de Duh Sfânt ... plin 
de har şi de putere, care 
făcea minuni şi semne mari 
în popor” (Fapte VI, 5 -8).

Când, în sinagoga din 
Ierusalim s-a discutat despre 
dumnezeirea lui Iisus Hris-
tos, negându-se aceasta, 
Ştefan apără adevărul cu 
atâta putere, încât răufăcă-
torii Mântuito rului „nu puteau să stea 
împotriva înţelepciunii şi a Duhului cu 
care el vorbea” (Fapte VI, 10). De aceea 
s-a recurs, ca şi în cazul Mântuitorului, la 
martori mincinoşi, care ziceau: „Acest 
om nu încetează a vorbi cuvinte de hulă 
împotriva acestui loc sfânt şi a Legii. Că 
l-am auzit zicând că Iisus Nazarineanul 
acesta va strica locul acesta şi va strica 
datinile pe care ni le-a lăsat nouă Moise” 
(Fapte VI, 13–14). În zadar cuvântarea lui 
Ştefan a fost plină de duhul adevărului, 
sprijinită pe dovezi din Sfânta Scriptură, 
care mărturiseau că Iisus Hristos este 
Mesia cel făgăduit; că cei orbiţi de necre-
dinţă nu au putut scăpa de mustrarea 
glasului arhidiaconului Ştefan, decât uci-
gându-l cu pietre. La această faptă era de 
faţă şi tânărul Saul, care păzea hainele 
ucigaşilor Sfântului Ştefan (Fapte, VII, 
18).

În felul de a se purta, precum şi în 
moartea Sfântului Ştefan, vedem repe-
tându-se felul de viaţă a Mântuitorului 
Iisus Hristos. Aceeaşi râvnă pentru a 

spune adevărul, aceeaşi lipsă de teamă 
în faţa morţii, aceeaşi răbdare a chinuri-
lor, aceeaşi iertare şi rugăciune pentru 
ucigaşi (Fapte, VII 60), şi aceeaşi împă-
care în faţa morţii nevinovate, care face 
să stră lu cească faţa celui „adormit”, ca a 
unui înger. Sângele muce nicilor a devenit 
cu adevărat sămânţa creştinismului, pre-
cum spune Tertulian.

Moartea celui dintâi mucenic creştin 
ne arată puterea cea neînfrântă a credin-

ţei care a biruit lumea. Abia a strălucit 
Soarele Dreptăţii în lume şi iată că muce-
nicii creştini, dornici de a se muta la ade-
vărata viaţă s-au grăbit a şi-o răscumpăra 
pe aceasta trecătoare, urmând pe Dom-
nul.

Ca un ostaş şi slujitor credincios al 
împăratului Hristos, Sfântul Ştefan măr-
turiseşte pe Iisus cel Unul Născut şi 
trece, prin sânge, la patria cerească, 
între cei întâi născuţi” ai Bisericii şi „cas-
nici ai lui Dumnezeu (Efeseni II, 19). Stă-
pânul a venit la noi cu trup, iar sluga a 
ieşit din trup, spre a se sălăşlui cu cetele 
cereşti. Râvnind viaţa îngerească, atunci 
când Stăpânul cu chip smerit a intrat în 
peştera lumească, Ştefan, începătorul 
mucenicilor, iese din răutatea ome-
nească, împins fiind de dragostea Stăpâ-
nului Hristos. Bătăile cu pietre s-au făcut 
pentru Ştefan, adevărate trepte şi scări 
spre suirea la cele înalte.

Mai mult decât cu aur şi pietre 
scumpe, cununa lui alcătuită din pietrele 
aruncate este păstrată în vistieriile 

cereşti. Primul mucenic Ştefan, strălu-
ceşte astăzi în Biserică ca un luceafăr ală-
turi de Soare.

Dovadă că sângele mucenicilor şi 
pilda vieţii creştine a robit biruinţa creş-
tinismului este şi cazul convertirii prigoni-
torului Pavel (Saul) şi schimbarea lui în 
cel mai zelos Apostol al lui Hristos. Rugă-
ciunea mucenicului Ştefan, pentru uciga-
şii săi, a rodit nespus de mult. Pe când 
răufăcătorii socoteau că prin moartea lui 

Ştefan au acoperit un izvor, că au amuţit 
o gură cu puterea unei trâmbiţe şi au 
scos din luptă un luptător aprig pentru 
Hristos, Domnul deschide în locul lui, un 
alt izvor, o altă gură şi pune un alt luptă-
tor în persoana Sfântului Apostol Pavel. 
Acesta a biruit în lupta dintre „lume” şi 
duhul lui Hristos, nu prin foc şi sabie, ci 
prin puterea sufletului creştin, înzestrat 
cu credinţă, răbdare şi iubire chiar şi faţă 
de duşmani. Această luptă continuă şi 
astăzi şi altă cale nu este de a câştiga 
cununa biruinţei, decât cea arătată de 
Mântuitorul: „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 venirea lui Hristos în lume, uşile 
mântuirii ne sunt deschise şi braţele 
Tatălui ceresc întinse ne aşteaptă. Iubi-
rea lui Iisus Hristos ne cheamă şi ne 
îndeamnă ca prin viaţa creştinească 
vrednică, ca şi a Sfântului arhidiacon şi 
mucenic Ştefan, să dobândim mântuirea 
cea veşnică.
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Sa născut la 22 Octombrie 1956 în comuna •	
Rodna, jud. Bistriţa Năsăud, România, din părin
ţii Simion şi Maria de credinţă ortodoxă. Studiile 
gimnaziale lea urmat la Şcoala generală din 
comuna natală Rodna, între anii 19631971;

Între anii 19711973, urmează cursurile •	
Scolii Profesionale de Construcţii, în municipiul 
Dej, jud. Cluj unde se califica în meseria de 
instalator instalaţii tehnicosanitare şi gaze;

Între anii 19731974, lucrează ca instalator •	
la Exploatarea Minieră Rodna;

Între anii 19741976, urmează cursurile •	
Scolii Militare de Subofiţeri, din municipiul 
Roman, jud. Neamţ (U.M.01386/II), fără însă a 
profesa, din motive de sănătate;

Între 19771982, urmează cursurile Semina•	
rului Teologic Ortodox Bucureşti pe care le 
absolvă în sesiunea iunie 1982;

Între anii 19821986, urmează cursurile •	
Liceului Industrial “Traian Vuia” în oraşul Făget, 
jud. Timiş, unde  susţine şi examenul de bacala
ureat în sesiunea iunie 1986;

Între 19861988 urmează mai multe cursuri •	
de policalificare.

Între 19881992 urmează Facultatea de Teo•	
logie “Andrei Şaguna” din Sibiu unde la 1 iulie 
1992 devine licenţiat în Teologie Pastorală.

Între 19911996 urmează cursurile Facultă•	
ţii de Drept “Nicolae Titulescu” din municipiul 
Craiova jud. Dolj, în sesiunea februarie 1997 
devine licenţiat al acestei facultăţi în ştiinţe juri
dice;

Între anii 19981999 urmează cursurile post•	
universitare ale aceleiaşi facultăţi pe care le 
absolvă în sesiunea iunie 1999, specializânduse 
în Drept Administrativ; paralel (1998) a urmat şi 
cursurile postuniversitare ale Univesităţii Poli
tehnice din Timişoara, specializânduse în 
Resurse Umane.

Între anii 19992001 urmează cursurile de •	
doctorat în drept la Institutul de Sociologie, Filo

zofie şi Drept din cadrul Academiei de Ştiinţe a 
Republicii Moldova pe care le definitivează în 
luna martie 2001, devenind Doctor în Ştiinţe 
Juridice;

Începând din anul 1999 este încadrat ca •	
asistent la Universitatea de Criminologie din 
Chişinău, Republica Moldova;

În anul 2002 devine prin concurs lector al •	
aceleiaşi Universităţi, iar în anul 2003 lector 
univ. superior. În anul 2004 se transferă în cadrul 
Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, la 
Facultatea de Drept, catedra de drept public, 
unde funcţionează şi în prezent ca profesor aso
ciat.

La 26 oct 2006 Comisia Superioară de Ates•	
tare a Republicii Moldova, la propunerea Sena
tului Universităţii din Bălţi, îi acordă titlul ştiin
ţific de Conferenţiar universitar – specialitatea 
criminologie, drept penal şi drept penitenciar.

A desfăşurat o bogată activitate publicistică •	
şi editorială atât pe tărâm religios cât şi în dome
niul dreptului, primind mai multe premii şi dis
tincţii.

În luna noiembrie 2008, Academia Interna•	
ţională de Cadre de pe lângă UNESCO din Kiev 
(Ucraina) ia acordat titlul de membru corespon
dent al acesteia, pentru activitatea ştinţifică des
făşurată pe parcursul anilor.

La 5 oct 1980 este hirotonit ierodiacon pe •	
seama Mănăstirii Cocoş, jud. TulceaRomânia, 
de către regretatul Arhiepiscop Dr. Antim Nica al 
Tomisului şi Dunării de Jos, iar la 6 noiembrie 
1982 este hirotonit preot de către I.P.S Arhiepi
scop Dr. Timotei Seviciu al Aradului pe atunci 
Episcopvicar al Mitropoliei Banatului, în Cate
drala Mitropolitană din Timişoara, pe seama 
Mănăstirii “Sf. Ilie de la Izvor” Bocşa Vasiova, 
jud. CaraşSeverin, fiind hirotesit sighel şi 
duhovnic al acestei mănăstiri.

La 15 sept 1985 este transferat la Mănăsti•	
rea „Izvorul Miron” Româneşti, jud. Timiş şi 
numit stareţ al acestei mănăstiri;

Înalt Preasfinţia Sa Dr. Onufrie (Octavian) Pop Mitropolitul Primat al 
Mitropoliei Autonome Creştin Ortodoxe după Vechiul Calendar în Italia,  

la 56 de ani de viaţă şi 30 de ani de slujire la altarul Ortodoxiei
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La 20 iulie 1987 cu ocazia hramului •	
Mănăstirii “Izvorul Miron ” Româneşti, Jud. 
Timiş a fost hirotesit protosinghel de către I.P.S 
Dr. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului;

La 1 decembrie 1995 se transferă la cerere •	
în Arhiepiscopia Târgoviştei jud. Dâmboviţa  
România şi este numit preot capelan la Centrul 
de Reeducare Minori, Găeşti. Aici desfăşoară o 
bogată activitate socioeducativă şi moralreli
gioasă, construind şi o biserică cu hramul “Sf. 
Ioan Gură de Aur” sfinţită de către regretatul 
Arhiepiscop Dr. Vasile Costin al Târgoviştei, la 
13 noiembrie 1997. Cu această ocazie este dis
tins cu Crucea Patriarhală de către vrednicul de 
pomenire Teoctist Arapaşu, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Romane.

Din motive personale la 1 aprilie 2006 •	
trece sub jurisdicţia Patriarhatului de Kiev, sub 
omoforul Episcopului Moldovei de Răsărit, P.S. 
Filaret Pancu. Două luni mai târziu (iunie) este 
numit preot misionar pentru Comunitatea Euro
peană, apoi vicar administrativ şi Exarh al aces
tei eparhii tot pentru Comunitatea Europeană, 
stabilinduşi reşedinţa la Torino în Italia. De 
Praznicul Învierii Domnului al anului Mântuirii 
2007, este ridicat la rangul de Arhimandrit 
Mitrofor, primind şi cea dea doua Cruce cu 
Pietre.

La 15 iunie •	
2008 primeşte la 
cerere binecuvânta
rea de ieşire din 
eparhia Moldovei 
stabilinduse în 
cadrul Mitropoliei 
Ortodoxe de Milano 
şi Aquileia cu 
sediul la Milano 
Italia, unde la 20 
iunie 2008 este ales 
episcop vicar de 
către Sfântul Sinod. 
La 29 iunie 2008 
este hirotonit Epi
scop, de către 
Mitropolitul Primat 
Evloghie şi de 
membrii Sfântului 
Sinod, care au slujit 

Sf. Liturghie în Biserica Sf. Nicolae din Mila
noItalia.

La 31 august 2008, este ridicat la treapta •	
de Arhiepiscop Titular de Bergamo şi Vercelli şi 
numit Exarh pentru Europa de Est. La 1 septem
brie 2009 Sfântul Sinod în permanenţa lucrări
lor sinodale au schimbat titulatura I.P.S. Sale în 
Arhiepiscop de Sondrio cu reşedinţa în Ber
gamo (Citta Alta).

La data de 4 mai 2012 a fost numit Arhie•	
piscop de Bergamo şi Mitropolit al noii Mitro
polii “Mitropolia Autonomă Creştin Ortodoxă 
după Vechiul Calendar în Italia” cu sediul în 
Bergamo, în urma retragerii Mitropolitului 
Evloghie din scaunul de Mitropolit la data de 8 
aprilie 2012 al Mitropoliei de Milano şi Aqui
leia cu sediul la Milano devenind Primat 
“Locum Tenens”, conform Protocolului nr. 7 
din 4 mai 2012 emis de Mitropolitul Primat 
Ioan al Americii. La data de 1 iunie 2012 Sfân
tul Sinod al noii Mitropolii la ales pe I.P.S. 
Onufrie ca Întâistătător al Mitropoliei fiind 
instalat în noua funcţie la Mănăstirea “Sfânta 
Treime” din Cernăuţi – Ucraina.

Întru mulţi şi fericiţi ani Stăpâne !

Comitetul redacţional
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Acest cuvânt este aproape 
şters din vocabularul inimii ome-
neşti, deşi el fiinţează chiar de la 
zidirea omului.

În lumea veche, se pomenea 
încă de iubire, dar de o concepţie 
incomparabil mai îngustă, cu ten-
dinţă naţională şi egoistă faţă de 
cea propovăduită de Iisus Hristos, 
Domnul nostru. Dacă vom cerceta 
toate operele clasice ale antichi-
tăţii, nu vom afla nicăieri o iubire 
adâncă în care să se oglindească 
ceva din viaţa cerului ca, de 
exemplu, în pilda Samarineanului 
milostiv.

Iată, bunăoară, în „Iliada” care 
este o perlă literară a antichităţii, 
de acum multe veacuri: Priam, 
falnicul stăpân al cetăţii pângă-
rite, îngenunchează înaintea 
cruntului Achile şi printre şiroaie 
de lacrimi îi cere cadavrul fiului 
său omorât în luptă. Şi amândoi, 
unul învingător strălucit, celălalt 
umilit până la pământ, plâng 
împreună. Bătrânul Priam îşi 
recapătă copilul ucis. Aici nu 
poate fi vorba nici de iertare, nici 
de iubire, pentru că fiecare este 
frânt de propria sa durere. Lip-
seşte de aici, şi în general din 
viaţa lumii vechi, elementul divin, 
prin care iubirea se dă cu totul, 
se sacrifică, se revarsă peste 
hotare de rasă, limbă, religie etc. 
Iubirea din Vechiul Testament, 
care putea fi dragă poporului 
ales, nici ea nu poate satisface 
exigenţele creştinismului uni-
versal.

Iubirea completă, adevărată a 
fost transplantată din cer pe 
pământ, de către Mântuitorul 
lumii. El este magnetul divin care 
atrage în calea Sa luminată de 
focul Duhului Sfânt pe tot omul 
ce are inima gata a primi înnoi-
rea. De înnoiri şi-a legat omul 
întotdeauna fericirea sa. El s-a 
avântat cu raţiunea până Ia cele 
mai îndrăzneţe şi înalte speculaţii 

filosofice, a comprimat noţiunea de 
timp şi spaţiu, atingând în realitate 
hotarele imposibilului, prin invenţi-
ile moderne, deşi şi-a creat cele 
mai rafinate mijloace de trai şi 
totuşi fericirea sa e în neant, e veş-
nica fata morgana a sufletului.

Fiul lui Dumnezeu oferă lumii 
obosite în căutarea fericirii, iubirea 
Sa: acea iubire de permanentă tră-
ire, pe care puţini dintre oameni au 
încercat-o şi poate doar într-o clipă 
de fulgerare sfântă a sufletului lor. 
Ea porunceşte iubirea de duşmani, 
deci este îndrăzneaţă, chiar la 
oamenii cei noi.

Dar, pentru a se naşte cineva 
„din apă şi din duh” trebuie să se 
nască ceva nou şi în sufletul său, 
trebuie să se zămislească acolo o 
sămânţă, care să schimbe faţa şi 
fiinţa omului. Această iubire pare a 
fi paradoxală, dar a îndumnezei pe 
om nu este paradoxal. O primenire 
totală şi adâncă cere mijloace radi-
cale!

Viaţa omului se scurge ca o clipă 
între două veşnicii: trecut şi viitor. 
Conştiinţa mereu ne asaltează cu 
întrebarea: ce rost are existenţa 
noastră aşa de scurtă? Nu putem 
admite că viaţa noastră este o par-
ticipare inconştientă la jocul forţe-
lor oarbe care acţionează în uni-
vers. Aşa fiind, omul a năzuit să dea 

conţinut vieţii sale, punând în 
funcţiune creierul şi braţele. La 
baza acestora stă sentimentul de 
natură divină: iubirea. Ceea ce 
adună om lângă om şi coboară 
pacea şi fericirea în inimi şi familii 
este iubirea. Ceea ce ridică carac-
terul Noului Testament peste 
oameni şi peste veacuri sunt 
cuvintele Mântuitorului: „Să vă 
iubiţi unul pe altul, precum v-am 
iubit şi Eu pe voi” (Ioan XV, 12) şi 
„iubiţi pe vrăjmaşii voştri” (Matei 
V. 44).

Sfântul Apostol Pavel în epis-
tola către Corinteni, cap. XIII, a 
scris cel mai frumos imn despre 
iubire pe care l-a conceput vreo-
dată mintea omenească pe 
pământ. Aici ne prezintă iubirea 
ca pe cea mai înaltă virtute ce 
poate însufleţi o inimă; din care 
izvorăsc altele mai mici, însă 
toate spre zidire duhovnicească. 
Ochii unei mame oglindesc sigu-
ranţă, linişte, care se revarsă aşa 
de liniştită peste fiii săi. De ce? 
Numai pentru că sclipesc de 
razele iubirii.

Unii învăţaţi susţin că acea 
căldură pe care o dau lemnele 
aprinse nu este altceva decât căl-
dura acumulată din razele soare-
lui. Omul trebuie să împrăştie căl-
dura iubirii peste tot şi oriunde, 
iubire pe care o primeşte neînce-
tat de la „Soarele dreptăţii”!

Despre iubire

Din agenda de lucru a  Înalt Prea Sfinţitului  Mitropolit Primat
Dr. ONUFRIE POP – Bergamo

În cursul lunii octombrie va face vizite pastorale credincioşilor fideli din 
Provinciile: Bergamo, Torino, Lecco, Milano şi Sondrio.

În cursul lunii noiembrie va face vizite pastorale credincioşilor fideli din 
Provinciile: Brescia, Como şi Milano.

În perioada 19–26 noiembrie va participa la lucrările Sinodului Mitropoliei 
Ortodoxe după Vechiul Calendar din Grecia – Avlona, unde se va semna şi 
Tomosul de Intercomuniune cu această biserică soră.

În cursul lunii decembrie va face vizite pastorale credincioşilor fideli din 
Provinciile: Vitergo şi Roma.

La fiecare întâlnire cu credincioşii fideli Înalt Prea Sfinţia Sa, va dărui câte 
o carte de rugăciuni , le va binecuvânta casele şi le va citi Moliptele Sf. Vasile 
cel Mare.




