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IUBIREA APROAPELUI LA AUTORII SFINTELOR EVANGHELII
Iubirea aproapelui în Vechiul 
Testament 

După căderea în păcat a omului şi 
după înmulţirea neamului omenesc, 
Dumnezeu a dat acestuia prin robul său 
Moise legi după care să se conducă până 
la venirea în lume a Fiului Său. Această 
Lege Veche includea şi porunca iubirii 
atât faţă de Dumnezeu, cât şi faţă de 
aproapele: “Să iubeşti pe Domnul Dum-
nezeul tău, din toată inima ta, din tot 
sufletul tău şi din toată puterea ta” (Deu-
teronomul 6,5) şi “Să nu te răzbuni cu 
mâna ta şi să nu ai ură asupra fiilor popo-
rului tău, ci să iubeşti pe aproapele tău ca 
pe tine însuţi” (Levitic 19, 18).

Spre deosebirea de Noul Legământ 
pe care Dumnezeu l-a încheiat cu toţi 
oamenii prin Fiul Său, în Legea Veche 
porunca iubirii aproapelui era limitată în 
sensul că, prin “aproapele se înţelegea în 
mod deosebit cel de acelaşi neam. În 
Vechiul Testament, iubirea faţă de aproa-
pele, deşi este superioară iubirii aproape-
lui în antichitate, nu are “puterea morală 
şi spiritul de jertfelnicie din Noul Testa-
ment – lipseşte puterea harului divin şi 
pilda vie a Mântuitorului – şi în ea nu 
sesizăm permanent grijă şi de mântuirea 
sufletească a aproapelui, ca în creşti-
nism”.[1]

Iubirea aproapelui în Noul 
Testament

Abia în Noul Testament iubirea faţă 
de aproapele primeşte desăvârşirea cores-
punzătoare demnităţii umane, putând ast-
fel îndruma viaţa socială spre binele real 
şi al individului şi al colectivităţii. În 
Noul Testament iubirea faţă de aproapele 
capătă un noul sens şi totodată o încărcă-
tură mai bogată. În Noul Testament iubi-
rea aproapelui este fiinţial legată de iubi-
rea către Dumnezeu. Dacă iubirea de 
Dumnezeu este primire şi răspuns, în 
Noul Testament răspunsul pe care noi Îl 

dăm Creatorului la iubirea Sa este iubirea 
faţă de aproapele nostru.

În Noul Testament, dacă iubirea noas-
tră faţă de Dumnezeu “trebuie să fie după 
chipul iubirii Lui faţă de noi, urmează că 
ea trebuie să fie numaidecât o iubire faţă 
de semeni. Căci Iisus nu L-a iubit numai 
pe Dumnezeu, ci şi pe om. El nu a fost 
cu faţa numai către Dumnezeu, ci şi către 
oameni. Nu a fost în comuniune numai 
cu Tatăl, ci şi cu omul. Iubirea lui Iisus a 
fost, în acelaşi timp, iubirea fiului faţă de 
tatăl şi iubirea fratelui faţă de fraţii săi. 
Iubirea noastră creştinească trebuie să fie 
şi ea iubirea filială faţă de Părintele 
Ceresc, dar, în acelaşi timp, şi iubirea 
frăţească faţă de ceilalţi oameni, care toţi 
sunt fraţii noştri.”[2]

Aşadar, în Noul Testament datoria 
iubirii aproapelui o învăţăm de la Mân-
tuitorul Hristos. El ne învaţă acest lucru 
atât prin faptele, dar şi prin cuvintele 
Evangheliei Sale.

Iubirea aproapelui la Sfinţii 
Evanghelişti
Textele referitoare la iubirea aproape-

lui străbat ca un fir roşu Sfintele Evan-
ghelii căci autorii lor, în calitatea de uce-
nici ai Mântuitorului ştiu că modul cel 
mai elocvent de a ne arăta iubirea faţă de 
Dumnezeu este acela de a-l iubi pe aproa-
pele nostru.

Mântuitorul nu dă o definiţie iubirii 
faţă de aproapele, dar din pildele, învăţă-
turile şi exemplul personal, se înţelege 
limpede sensul ei. Hristos învaţă că iubi-
rea faţă de Dumnezeu şi faţă de aproa-
pele este sinonimă cu împlinirea întregii 
Legi Vechi aşa cum reiese din dialogul cu 
învăţătorul de lege: “Învăţătorule, care 
poruncă este mai mare în Lege? El i-a 
răspuns: Să iubeşti pe Domnul Dumne-
zeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul 
tău şi cu tot cugetul tău. Aceasta este 
marea şi întâia poruncă. Iar a doua, la fel 
ca aceasta: Să iubeşti pe aproapele tău ca 

pe tine însuţi. În aceste două porunci se 
cuprinde toată legea şi proorocii” (Matei 
22,36-40; Marcu 12, 28-31).

Prin aceste două porunci relatate de 
Sfinţii Evanghelişti Matei şi Marcu, Mân-
tuitorul arată superioritatea Legii Noi 
faţă de Legea Veche. Dacă Legea Veghe 
îl robea pe om prin numărul mare al 
poruncilor, Legea nouă îi pune pe tapet 
doar două porunci, pe care trebuie să le 
respecte pentru a se putea mântui: cea a 
iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de aproa-
pele. De asemenea, dacă în rândul învă-
ţătorilor de Lege existau dispute cu pri-
vire la cea mai importantă poruncă din 
Lege, în Noul Testament lucrurile sunt 
foarte lămurite. Deşi poruncile pe care 
credinciosul trebuie să le respecte sunt 
două, ele sunt plasate de Mântuitorul pe 
aceeaşi treaptă: “Iar a doua, este la fel ca 
aceasta” (Matei 22, 39), referindu-se 
desigur la iubirea aproapelui.

Interpretând aceste cuvinte ale Mân-
tuitorului, Sfântul Teofilact, Arhiepisco-
pul Bulgariei spune: “Domnul, arătându-i 
lui că dintru a nu avea dragoste şi dintru 
a se topi de zaviste , îl asupresc pe el 
întrebări ca acestea, zice că cea dintâi şi 
cea mai mare poruncă este a iubi pe 
Dumnezeu şi a doua, asemenea, a iubi pe 
aproapele. Dar cum sunt ele asemenea? 
Fiindcă una pe alta se ţin. Căci cel care-L 
iubeşte pe Dumnezeu, iubeşte şi făpturile 
Lui; iar dintre făpturi, omul este cel mai 
de aproape. Deci, cel ce iubeşte pe Dum-
nezeu, va iubi şi pe toţi oamenii, iar cel 
care-l iubeşte pe aproapele său, cu mult 
mai vârtos Îl va iubi pe Dumnezeu. Căci 
dacă îi iubeşte pe oameni, care adesea 
sunt prilej de sminteală şi de urâciuni, cu 
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mult mai vârtos Îl va iubi pe Dumnezeu, 
Care este pururi Făcător de bine.”[3]

Cele două porunci rostite de Mântui-
torul şi menţionate de cei doi Sfinţi Evan-
ghelişti formează o unitate indisolubilă. 
Între ele există legătură lăuntrică şi nece-
sară: iubirea faţă de aproapele ancorează 
în iubirea faţă de Dumnezeu, iar aceasta 
îşi primeşte, prin cealaltă, verificarea 
necesară. Prin porunca iubirii faţă de 
aproapele, Mântuitorul imprimă 
datoriilor morale ale credinciosului 
aceeaşi însemnătate ca şi datoriilor 
sale religioase, ceea ce înseamnă că 
iubirea faţă de aproapele trebuie 
cultivată cu aceeaşi îngrijire ca şi 
iubirea faţă de Dumnezeu. Din 
această cauză “dragostea de semeni 
creşte din obişnuinţa dragostei faţă 
de Dumnezeu şi mai ales din trăi-
rea ei ca extaz…, iar dragostea faţă 
de Dumnezeu ni se uşurează prin 
obişnuinţa cu dragostea faţă de 
semeni. El se simte parte din uni-
versul “noi”, partener de fiecare 
clipă al lui Dumnezeu şi gata de a 
deveni partener în fiecare clipă cu 
un seamăn sau altul în legătura 
dragostei.”[4]

Numind porunca iubirii aproa-
pelui la fel ca porunca iubirii faţă 
de Dumnezeu, Hristos arată că 
iubirea faţă de aproapele are 
 aceeaşi însemnătate în relaţia cre-
dincioşilor între ei ca şi iubirea faţă 
de Dumnezeu.

La evanghelistul Marcu 12, 
28-34, porunca iubirii aproapelui 
nu-i numită “la fel” cu prima, ci 
simplu enumerată alături de ea şi ambele 
caracterizate cu afirmaţia: “mai mare 
decât aceasta nu este altă poruncă”. Evi-
dent, sensul este acelaşi ca la Matei.[5]

Sfântul Evanghelist Luca ne relatează 
una dintre pildele Mântuitorului a cărei 
idee principală este iubirea aproapelui şi 
anume “Pilda samarineanului milostiv” 
(Luca 10, 27-37). Învăţătura acestei pilde 
este una deosebită, căci, dacă în Legea 
Veche aproapele era numai omul de ace-
laşi neam, prin această pildă Hristos pre-
zintă o altă realitate: aproapele nostru pe 
care trebuie să-l iubim este orice om, 
indiferent de naţionalitate, sex, religie, 
condiţie socială, etc. Tot Evanghelistul 
Luca ne mai prezintă o altă pildă în care 
se accentuează opusul iubirii aproapelui: 
Pilda bogatului nemilostiv şi a săracului 
Lazăr (Luca 16, 19-31).

Cele două pilde rostite de Mântuito-
rul şi prezentate de Sfântul Luca în Evan-
ghelia sa au învăţături deosebite. Dacă în 

“Pilda bogatului nemilostiv şi a săracului 
Lazăr” (Luca 16, 19-31) bogatul s-a dus 
în iad pentru că uitase de porunca iubirii 
aproapelui: “Să iubeşti pe Domnul Dum-
nezeul tău şi pe aproapele tău ca pe tine 
însuţi”, “Pilda samarineanului milostiv” 
(Luca 10, 27-37) ne învaţă că Raiul îl 
putem dobândi iubindu-l pe aproapele, 
căci această iubire faţă de el şi faţă de 
Dumnezeu este paşaportul nostru de 

intrare în Împărăţia Cerurilor.
Din aceste două frumoase pilde tre-

buie să învăţăm că “iubirea aproapelui nu 
e opţională, ci e o poruncă. Şi dacă nu o 
îndeplinim, ni se poate întâmpla aseme-
nea bogatului nemilostiv. Despre acesta 
nu ni se spune nici că şi-a agonisit averea 
prin furt sau exploatare, nu ni se spune 
nici că era rău, nici că nedreptăţise pe 
cineva. Nimic din toate acestea. Atâta 
doar, că nu era bun, că nu îndeplinea 
porunca iubirii aproapelui.”[6]

La Sfântul Evanghelist Ioan supranu-
mit şi “apostolul iubirii”, această poruncă 
primeşte o înfăţişare deosebită. În Evan-
ghelia sa, Mântuitorul le dă ucenicilor săi 
un testament scump, al cărui rol este 
acela de a-i ţine pe aceştia apropiaţi unul 
de celălalt: porunca cea mare a iubirii. 
Această poruncă este cea care îi deose-
beşte de ceilalţi şi totodată care îi identi-
fică pe aceştia ca fiind ucenicii Lui: 
“Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi 

unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe 
voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. 
Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi 
că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea 
dragoste unii faţă de alţii” (Ioan 
13,34-35). Prin aceste cuvinte Hristos 
enunţă “poruncă nouă” în sens restrâns, a 
iubirii reciproce în comunitatea înteme-
iată de El, având ca pildă şi motiv iubirea 
Sa. Însă raza de acţiune a iubirii aproape-
lui îi poate cuprinde pe toţi căci “iubim 
cu adevărat şi în sens duhovnicesc lumea 
şi semenii, atunci când îi privim şi înţele-
gem cui îi priveşte, înţelege, iartă şi 
poartă de grijă Dumnezeu, când vom 
avea faţă de ei aceeaşi înţelegere şi milă, 

din dorinţa de a-i mântui.”[7]
Prin cuvintele de la Ioan 13, 

34-35 trebuie să înţelegem că între 
Mântuitorul şi ucenicii Săi s-a rea-
lizat o legătură nouă, nu prin Lege, 
ci prin iubire. În iubire există o 
dăruire personală, nemijlocită, şi se 
stabileşte o comuniune. Din acest 
text evanghelic reţinem că iubirea 
implică o alegere şi că Dumnezeu 
este cel care alege. Mântuitorul 
ne-a ales primul şi aşteaptă din par-
tea noastră o alegere care să răs-
pundă celei făcute de El.

Din iubirea lui Hristos pentru 
ucenicii Săi avem de învăţat la rân-
dul nostru iubirea faţă de aproa-
pele, deoarece această poruncă tre-
buie să aibă ecou şi în sufletele 
noastre. Aşa cum Hristos i-a iubit 
pe ucenicii Săi, tot astfel ne iubeşte 
şi pe noi. Aşa cum lor le-a poruncit 
să se iubească, tot astfel şi nouă ne 
cere să ne iubim aproapele pentru a 
cunoaşte lumea că suntem ucenicii 
Lui” (Ioan 13, 35).

Sfântul Apostol Ioan este cel 
care prezintă în Evanghelia sa iubi-
rea faţă de aproapele, dar într-un 

mod mai profund. El pune pe tapet în 
paginile Evangheliei sale cuvintele Mân-
tuitorului în care iubirea aproapelui 
merge până la jertfelnicie: “Mai mare 
dragoste decât aceasta nimeni nu are: ca 
viaţa lui să şi-o pună pentru prieteni” 
(Ioan 15,13). Această iubire jertfelnică 
ne-a fost dată de Mântuitorul prin Jertfa 
Sa de pe cruce, jertfă pe care a accep-
tat-o din iubire faţă de noi: “Căci Dum-
nezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul 
Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine 
crede în EL să nu piară, ci să aibă viaţă 
veşnică” (Ioan 3,16).

Iubirea vrăjmaşilor (duşmanilor)

Însuşirea cea mai caracteristică a 
iubirii creştine faţă de aproapele o consti-
tuie faptul că ea nu se opreşte nici în faţa 
duşmanului. Învăţătura despre iubirea 
faţă de duşman este “piatra cea mai de 
preţ în diadema moralei creştine”.[8]
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Adevărata iubire creştină faţă de 
aproapele se cuprinde în iubirea faţă de 
duşmanii noştri, iubire despre care ne 
vorbeşte şi Mântuitorul şi pe care autorii 
Sfintelor Evanghelii au consemnat-o în 
scrierile lor.

Încă de la începutul activităţii Sale pe 
pământ Mântuitorul a pus la loc de cinste 
iubirea duşmanilor, căci în cadrul “Predi-
cii de pe munte” atinge şi această pro-
blemă: “Aţi auzit că s-a zis: Să iubeşti pe 
aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul 
tău. Iar Eu vă zic vouă: Iubiţi pe vrăjma-
şii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă bles-
temă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi 
rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă 
prigonesc” (Matei 5, 43-44; Luca 6, 
27-28).

În Legea Veche este cuprinsă porunca 
iubirii aproapelui (Levitic 19,18), dar 
Moise nu stabileşte lărgimea noţiunii de 
aproapele. În general, rezultă din Lege 
că, prin aproapele se înţelege iudeul 
(Exod 23, 4-5; Deuteronom 20,1). Rabi-
nii, pe de o parte, lasă partea a doua a 
poruncii “ca pe tine însuţi”, înlocuind-o 
cu adaosul pe care nu îl găsim în Lege 
“să urăşti pe duşmanul tău”, iar pe de altă 
parte îngustează noţiunea de aproapele 
până la rudeniile de sânge şi la prietenii 
intimi. Prin aceasta înţelesul poruncii 
iubirii aproapelui e definitiv schimbat.

Justificarea rabinică a acestei schim-
bări este faptul că în Lege se spune că 
“Dumnezeu urăşte pe păcătoşi”. Pentru 
fiul Legii, care iubeşte pe Dumnezeu, 
se desprinde o poruncă: să urască şi el 
pe păcătoşi care devin astfel duşmanii 
lui.[9]

Faţă de această poruncă rabinică, 
Mântuitorul pune porunca iubirii vrăjma-
şului, arătând totodată şi cum trebuie 
aplicată în viaţa de zi cu zi.

Interpretând această poruncă a iubirii 
vrăjmaşului la care ne îndeamnă Mântui-
torul, căci şi acesta face parte din sfera 
aproapelui nostru, Sfântul Ioan Gură de 
Aur afirmă: “Porunca aceasta are ceva 
mai mult decât celelalte, că Hristos n-a 
spus: «Nu-l urî pe duşman!», ci «Iubeş-
te-l!», n-a spus: «Nu-i face rău!», ci «Fă-i 
bine!». Iată, dacă ai cerceta cu de-amă-
nuntul porunca aceasta, vei vedea că are 
un adaos care o ridică cu mult deasupra 
celorlalte: că Hristos n-a poruncit numai 
să iubeşti pe duşmani, ci să te şi rogi pen-
tru ei. Ai văzut câte trepte ne-a urcat…? 
Prima treaptă: să nu începi să faci rău; a 
doua: după ce răul a fost săvârşit, să nu 
răsplăteşti răul cu rău; a treia: să nu faci 
celui ce te-a supărat ceea ce ai suferit tu; 
a patra: lasă să ţi se facă rău; a cincia: 
lasă să ţi se facă rău mai mult decât vrea 
cel ce-ţi face rău; a şasea: nu urî pe cel ce 
ţi-a făcut asta; a şaptea: iubeşte-l; a opta: 
fă-i chiar bine; a noua: roagă-te lui Dum-
nezeu pentru el.”[10]

Această iubire a vrăjmaşilor ne este 
ilustrată de Însuşi Mântuitorul când s-a 

rugat pentru cei ce L-au răstignit: 
“Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu de fac” 
(Luca 23,34); de Sfântul Arhidiacon Şte-
fan care s-a rugat pentru cei ce l-au ucis 
cu pietre: “Doamne, nu le socoti lor 
păcatul acesta” (Faptele Apostolilor 7, 
60), de Sfinţii Apostoli şi de numeroşi 
creştini care au primit să moară ca 
 martiri.

Prin aceasta atingem în modul cel 
mai profund caracterul particular al aces-
tei iubiri pe care Hristos ne-a dăruit-o şi 
căreia ne cere să-i răspundem. Este o 
iubire atât de intensă încât îi include 
chiar şi pe duşmanii noştri şi ne îndeamnă 
să-i vedem cu alţi ochi pentru a-i consi-
dera ca făcând parte din categoria aproa-
pelui nostru. În iubirea duşmanilor poate 
fi sesizată diferenţa care există între 
iubire şi iubirea de prietenie la nivel 
uman. Iubirea din prietenie “ne face să 
discernem prietenii noştri dintre duşma-
nii noştri. Vom face, în acest caz, dife-
renţa între cei care ne sunt complet indi-
ferenţi, cei care ne sunt apropiaţi şi cei 
care ne iubesc, între cei pe care i-am iubit 
şi care ne-au trădat şi astfel ne-au devenit 
duşmani. În iubirea divină există această 
depăşire a simpatiilor şi antipatiilor 
noastre.”[11]

Iată, aşadar că, prin iubirea duşmani-
lor la care Mântuitorul ne îndeamnă să 
recurgem (Matei 5, 43-44; Luca 6, 27-28) 
ne arătăm în modul cel mai elocvent iubi-
rea faţă de aproapele nostru şi implicit 
faţă de Dumnezeu.

Concluzii

Iubirea aproapelui despre care ne 
vorbeşte Mântuitorul şi pe care Sfinţii 
Evanghelişti o expun în paginile scrieri-
lor lor este dovada cea mai vie că fiecare 
Îl iubşte pe Dumnezeu “cu tot sufletul, cu 
toată inima şi cu tot cugetul” (Matei 22, 
37). În deplinătatea ei, iubirea creştină 
este simultan iubire de Dumnezeu şi 
iubire de aproapele, căci una fără cealaltă 
rămâne incompletă şi poate deveni pri-
mejdioasă prin aceea că, poate degenera 
în fanatism, într-o iubire crudă sau inu-
mană: “Iubirea de Dumnezeu fără iubirea 
de oameni poate lua înfăţişarea unei iubi-
rii abstracte… iar iubirea de semeni prac-
ticată cu ignorarea iubirii de Dumnezeu 
este expusă să fie desfigurată de forţele 
egocentrice; de acele tendinţe întunecate 
ale firii care-l mână pe om la gesturi şi 
fapte străine de orice legătură cu iubirea. 
Smulsă din ambiţia iubirii de Dumnezeu, 
iubirea de semen va înceta – mai devreme 
sau mai târziu – de a mai fi o cale de slu-
jire devotată, dezinteresată, jertfelnică a 
aproapelui, degenerând într-o iubire inte-
resată, egoistă, într-o iubire care te poartă 
către celălalt numai în cazul când acela 
îţi poate satisface propriile tale dorinţe, 
interesele tale proprii.”[12]

Sintetizând cu multă măiestrie locu-

rile scripturistice din Sfintele Evanghelii 
în care este prezentată iubirea aproapelui, 
Sfântul Simeon Noul Teolog, într-unul 
din imnurile sale spune că iubirea faţă de 
acesta constă în: “a face bine duşmanilor 
⁄ şi în a-i iubi pe ei ca pe prieteni, ⁄ ca pe 
nişte adevăraţi binefăcători ⁄ şi în a te 
ruga pentru toţi ⁄ cei ce-ţi voiesc răul; în 
a avea o iubire lăuntrică egală ⁄ faţă de 
toţi, buni şi răi, ⁄în a-ţi pune sufletul în 
fiecare zi ⁄ pentru toţi, înţeleg mântuirea 
tuturor ⁄ pentru a se mântui fiecare, sau 
toţi, de e cu putinţă”[13] ( Imnul 40)
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D E  A N U L  N O U
LA PRAGUL ANULUI NOU

ncă un an pleacă în veşnicie, şi în 
locul lui ne vine din veşnicie un 
an nou. La întâmpinarea lui în 
sufletul omului se deapănă o mul-

ţime de gânduri şi de simţiri.
Omul se gândeşte fără să vrea: 

cum va fi pentru el anul ce vine? Va fi 
oare an de sănătate sau an de dureri şi 
chinuri? Va trăi oare omul în îndestu-
lare, sau în nefericire şi în lipsă? Vor 
trăi oare, în anul ce vine, aceia de a 
căror sănătate şi viaţă se nelinişteşte 
şi se îngrijeşte inima fiecăruia dintre 
noi, sau vor pleca la Domnul? 

Oare toţi vom rămâne în viaţă la 
pragul anului următor? 

Oricât de stăruitor îşi pune cuge-
tul omenesc aceste întrebări, cine răs-
punde la ele? Nimeni. Viitorul stă 
ascuns în fiecare dintre noi. Nimeni 
nu poate şti ce va fi cu el mâine. Pro-
nia dumnezeiască n-a voit să ne des-
copere viitorul, deoarece această des-
coperire nu ne-ar folosi, ci mai mult 
ne-ar păgubi.

Nu trebuie să ne gândim niciodată 
la cele ce ne aşteaptă pe fiecare, pen-
tru că nimeni nu ni le va spune.

Trebuie să ne gândim la cele care 
sunt rar cercetate de cugetul nostru în 
puţinii ani ai vieţii noastre pămân-
teşti.

Adormind în fiecare zi, ne gândim 
atât de rar că s-ar putea ca ziua tre-
cută să fie cea din urmă din viaţa 
pământească. Când ne cercetează 
durerile, suferinţele şi necazurile, 
când inima ni se umple de lacrimi şi 
de suferinţe, să ne aducem aminte, 
pentru că suntem creştini, de acela 
care aude toate suspinele sufletului 
omenesc şi vede toate chinurile inimii 
omeneşti, de Domnul şi Mântuitorul 
nostru Iisus Hristos. El va primi cre-
dinţa noastră ca o jertfă ispăşitoare 
pentru marea mulţime a păcatelor 
noastre.

Anul plecat nu se întoarce nicio-
dată înapoi la noi. Aseme nea râului 
care duce într-o apă mai mare, la fel 
şi anul ce a trecut va duce cu el tot ce 
am îndurat, ce am gândit şi am făcut.

Ne gândim rar că nu trăim an de 
an şi nu facem voia Aceluia, care ne-a 
dăruit viaţa. El aşteaptă de la toţi fiii 
Lui să-şi schimbe viaţa pământească, 
făcându-şi timp de pregătire pentru 
viaţa veşnică. Anii vieţii noastre să nu 
fie neroditori pentru veşnicie, ci să 
întâmpinăm ceasul morţii noastre cu 
credinţă şi cu bogăţie de fapte bune.

Astfel de gânduri, astfel de simţiri 
să se nască în noi, să stăm înaintea 
pragului anului nou şi să ne uităm în 
urmă la anul care s-a scurs.

Pentru că ne aflăm la un început 
de an nou, ca fii ai Bisericii Ortodoxe, 
Biserica Ortodoxă prin slujitorii ei, ne 
cheamă să înmulţim rugăciunile noas-
tre pentru pacea a toată lumea. Nu 
numai în biserică, ci şi în casele noas-
tre, în ceasurile şi clipele rugăciunii 
de dimineaţă şi de seară, trebuie să 
cerem şi să rugăm pe Domnul pentru 
dăruirea păcii.

Iar noi să întâmpinăm anul nou 
care începe, cu credinţă în apărarea 
dumnezeiască, cu nădejde neclintită, 
că Domnul va binecuvânta străduin-
ţele oamenilor, îndreptate spre apăra-
rea păcii şi nu ne va lipsi de fericirea 
unei vieţi paşnice pe pământ.

Să întâmpinăm anul nou cu simţă-
mânt de mulţumire pentru tot ce ne-a 
trimis Domnul în anul care a trecut.

Să mulţumim Domnului pentru 
că, în anul pe care l-am încheiat, a 
dăruit ţării noastre şi lumii întregi, 
pacea pe care o aşteptăm şi în anul 
care începe şi în care credem.

Să ne rugăm Domnului să ne tri-
mită în anul cel nou în care intrăm 
sănătate şi împlinirea tuturor dorinţe-
lor. Să ne trimită îmbelşugare, bine-
cuvântări părinteşti, pentru ca în acest 
an să cunoaştem mai puţine suferinţe, 
mai rare necazuri şi nefericiri, pentru 
ca binecuvântarea dumnezeiască să 

coboare peste noi, peste casele şi 
familiile noastre, peste toţi aceia pen-
tru care se roagă, pentru care poartă 
grijă sufletul fiecăruia dintre noi.

Intrând în anul nou, să căutăm ca 
inima fiecăruia dintre noi să agoni-
sească mai multă smerenie; ca această 
inimă, să facă mai multe fapte de 
iubire; să ne pregătim mai bine pentru 
viaţa veşnică, să ne îndreptăm greşe-
lile făcute în anul ce a trecut, părân-
du-ne rău de ele şi căindu-ne, ca în 
felul acesta să ajungem plăcuţi lui 
Dumnezeu şi oamenilor.

Anul nou să fie, pentru noi toţi un 
an plin de bucurii şi de bunătăţi de la 
Dumnezeu.

Să binecuvânteze Domnul tot 
pământul cu pace bogată şi binecu-
vântată, iar Patria noastră, cu fericire 
şi sporire.

Acum, de anul nou, să rugăm pe 
Bunul Dumnezeu să coboare binecu-
vântarea Sa peste Biserica noastră aşa 
cum a coborât-o şi în anul ce a trecut 
şi de care ne-am despărţit.

Fiecăruia dintre noi să-i dăruiască 
sănătate şi bunăsporire, să ne întă-
rească în credinţă, pentru a putea 
îndeplini poruncile Lui, ca să fim fii 
vrednici de Tatăl nostru Ceresc, care 
ne dă viaţa şi ne călăuzeşte paşii spre 
tot lucrul bun şi bineplăcut Lui.

Anul nou să ne aducă împlinirea 
bunelor dorinţe şi duhovniceşti 
 bucurii.

La mulţi şi fericiţi ani!
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răznuim în această zi Botezul 
Domnului. Sfânta Scriptură ne 
spune că lumea văzută, făcută 

de Dumnezeu, a ieşit din mâna Făcă-
torului său curată, sfântă şi desăvâr-
şită. „Şi a privit Dumnezeu toate 
câte a făcut şi iată erau bune foarte” 
(Facere I, 31). Era să fie aşa, pentru 
că toate erau făcute de Atotputerni-
cia lui Dumnezeu şi erau pecetluite 
cu binecuvântarea Lui. Şi omul cel 
dintâi era făcut curat şi fără de păcat. 
Stihiile lumii îi erau supuse şi toate 
îi slujeau, pentru ca întocmirea lui 
trupească, rânduită nemuririi, să nu 
se nimicească. Dar păcatul a intrat şi 
în inima omului. Pecetea acestui 
păcat s-a pus pe tot ce a venit în 
atingere cu omul, pe toate făpturile 
din jurul lui: vieţuitoarele au ieşit de 
sub supunerea omului, iar stihiile au 
încetat să-l mai asculte. Dumnezeu 
Cel Atotputernic mai putea să 
întoarcă pământului binecuvântarea 
dintru început, să cureţe şi să sfin-
ţească tot ce fusese stricat de păcatul 
omului, însă Fiul lui Dumnezeu, 
luând trup omenesc, s-a coborât pe 
pământ ca să „osândească păcatul în 
trup” (Romani VIII, 3). Curăţind şi 
sfinţind firea noastră în Sine însuşi, 
prin ea a sfinţit şi toată făptura. De 
aceea, Domnul Iisus Hristos s-a şi 
afundat în Iordan, ca să sfinţească 
firea apei şi s-o facă izvor de sfinţe-
nie, pentru om. De aceea, la Botezul 
Domnului, parcă se repetă minunea 
de la facerea lumii.

Dacă apa s-a sfinţit şi s-a curăţit 
prin afundarea în ea a Mântuitorului 
Iisus Hristos, atunci de ce sfinţirea 
apei se face din nou la sărbătoarea 
Botezului Domnului, în fiecare an de 
către Biserica Ortodoxă? Răspunsul 
este următorul: Omul continuă să 
poarte în el înclinarea spre păcat, şi 
având voie liberă, poate să îngăduie 
acestei înclinări să se prefacă în 
păcat; iar prin păcatul său, omul, ca 
şi strămoşul lui, Adam, strică tot 
ceea ce atinge. De aceea, Domnul 
nostru Iisus Hristos a înte meiat Bise-
rica Sa pe pământ, ca ea, prin pute-
rea Duhului Sfânt şi prin rugăciunile 

preoţilor să fie mereu izvor neîmpu-
ţinat de sfinţire şi de viaţă. Biserica 
coboară harul lui Dumnezeu peste 
apa sfinţită de ea stropind cu această 
apă toate lucrurile de care se folo-
seşte omul în lumea aceasta şi adă-
pând chiar omul, apa aceasta ajută la 
curăţirea şi sfinţirea tuturor. Biserica 
noastră săvârşeşte la sărbătoarea 
Botezului Domnului, sfinţi rea cea 
mare a apei, ca să dea înapoi apei 
curăţia şi sfinţenia, însuşiri pe care 
apa le avea în repejunile Iordanului 
după afundarea în ele a Domnului 
nostru Iisus Hristos. Aceasta 
înseamnă că prin apa Botezului ne 

curăţim şi ne sfinţim trupurile şi 
sufletele, această mare slujbă de sfin-
ţire a noastră se cuvine să ne aducă 
aminte de păcatul prin care ne înti-
năm pe noi înşine şi tot ce ne încon-
joară, şi despre datoria noastă creşti-
nească de a ne curăţi de orice 
întinăciune a păcatului.

Domnul nostru Iisus Hristos a 
început prin Botezul Său lucrarea 
mântuirii oamenilor din păcat, marea 
lucrare a slujirii Sale pământeşti 
pentru oameni. La sfârşitul şederii 
Sale pe pământ, şi prin cuvântul Său 
(Matei XXVIII, 19), a aşezat Taina 
Botezului, prin care şi noi intrăm pe 
calea vieţii noastre pământeşti şi a 
menirii noastre, în familia fiilor 
Tatălui Ceresc şi dobândim dreptul 
la moştenirea fericirii veşnice.

Taina Botezului, pe care noi, 
creştinii ortodocşi am primit-o în 
pruncie, a spălat de pe sufletul nos-
tru şi acele urme ale păcatului stră-
moşesc, săvârşit de protopărinţii 
noştri, cu care urme se naşte fie-
care om.

Botezul Domnului, aducându-ne 
aşadar aminte de Botezul nostru, de 

pruncia noastră nevinovată şi apoi 
de nenumăratele noastre căderi în 
păcat, ne îndeamnă, dacă vrem să 
fim fii credincioşi ai Tatălui nostru 
ceresc, să alungăm din noi toată 
necurăţia, toată întinăciunea şi tot 
păcatul, să ne curăţim sufletul de 
aceste rele; ne îndeamnă să nu uităm 
niciodată că în împărăţia cerurilor nu 
va intra „nimic pângărit şi nimeni 
care e dedat cu spurcăciunea şi cu 
minciuna, ci numai cei scrişi în Car-
tea vieţii Mielului” (Apocalipsă 
XXI, 27).

Păcatul este otrava cu care se 
otrăveşte sufletul nostru cel nemuri-
tor, cel asemenea cu Dumnezeu; şi 
dacă nu scoatem din inimă această 
otravă, atunci sufletul va fi rânduit 
morţii veşnice.

Păcatul este laţul în care se 
prinde sufletul nostru ca pasărea 
căzută în laţul vânătorului, pierzân-
du-şi libertatea şi voinţa.

Păcatul este zidul care se zideşte 
între noi şi Dumnezeu şi numai pocă-
inţa noastră poate dărâma acest zid.

Păcatul este piatra care ne 
închide intrarea în Împărăţia Ceruri-
lor, pentru că păcătosul nepocăit 
pierde fericirea moşte nirii gătite de 
Domnul pentru fiii Săi.

Deci, văzând în păcat, cel mai 
grozav duşman pe care omul îl poate 
întâlni în viaţa sa pământească, să ne 
luptăm cu el. Cât timp suntem în 
viaţă şi în piept nu încetează să bată 
o inimă, trebuie să ne grăbim, cură-
ţindu-ne prin pocăinţă şi agonisin-
du-ne în locul mândriei smerenia, în 
locul răutăţii – mila şi iubirea şi în 
locul necurăţeniei – neprihănirea şi 
înfruntarea.

Pentru aceasta şi-a îndeplinit 
lucrarea Sa pământească Domnul 
nostru Iisus Hristos, începând cu 
Botezul Său în apa Iordanului, ca să 
ne deschidă porţile Împărăţiei Ceru-
rilor, să ne înveţe a merge spre 
aceste porţi şi prin Sfânta Sa Bise-
rică să ne dea ajutor în lupta cu 
păcatele, în tot timpul drumului nos-
tru pământesc.

BOTEZUL
DOMNULUI

PĂCATUL
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DUMINICA DUPĂ BOTEZUL D OMNULUI

TRĂIREA ÎN HRISTOS
fânta Evanghelie de astăzi ne 

spune despre marele prooroc îna-
inte mergătorul şi Botezătorul 

Domnului, că se afla în închisoare. 
Această făclie minunată a luminat 
foarte puţină vreme în pustiurile Iorda-
nului, deoarece ura cruntului Irod l-a 
smuls pe Sfântul Ioan din mijlocul 
celor aleşi şi l-a dus într-o temniţă 
adâncă unde era să-i fie până la urmă şi 
tragicu-i sfârşit prin tăierea capului.

Deci, iată că printr-un om rău şi 
pătimaş şi-a pierdut viaţa fără nicio 
vină marele prooroc, Sfântul Ioan Bote-
zătorul. Din cauza oamenilor răi şi 
păcătoşi se întâmplă şi în zilele noastre, 
în lumea întreagă, foarte multe crime şi 
nelegiuiri, însă Dumnezeu nu pedep-
seşte de multe ori pe făcătorii de rele, 
ci îi lasă să vieţuiască între cei buni, cu 
speranţa că ei se vor întoarce de la cele 
rele şi vor fi, astfel, primiţi în Împărăţia 
lui Dumnezeu, alături de cei drepţi. 

Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ 
este asemenea unui ogor pe care creşte 
şi grâu şi neghină, zice însuşi Domnul 
nostru Iisus Hristos. Voia lui Dumne-
zeu a fost aşa încă de la începutul 
lumii. De la Cain şi Abel şi până în 
zilele noastre, omenirea se împarte în 
două categorii mari, în buni şi răi. Însă 
Bunul Dumnezeu a îngăduit ca pe lângă 
cei buni şi drepţi să trăiască şi cei răi şi 
păcătoşi, arătându-le prin aceasta înde-
lunga Sa răbdare, lăsându-le timp să se 
întoarcă la Hristos. Fericitul Augustin 
zice: „Se poate întâmpla ca aceia care, 
astăzi sunt neghină, mâine să fie grâu“. 
Este foarte adevărat că se poate întâm-
pla ca cei răi să se facă buni, precum 
găsim scris în Sfânta Scriptură că s-au 
întâmplat o mulţime de cazuri. „Inima 
lui Zaheu s-a schimbat în puţine ceasuri 
şi dintr-un păcătos ce era s-a făcut un 
fiu al lui Avraam“. Matei, al „cărui 
gând ca vameş n-a fost îndreptat ani 
de-a rândul decât la bani şi câştig pe 
socoteala altora s-a pocăit”. Dacă Dum-
nezeu ar nimici, imediat după săvârşi-
rea unei fărădelegi pe penitent, atunci 
sângele lui Hristos în zadar s-ar fi văr-
sat. Însă Dumnezeu nu voieşte moartea 
păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie 
viu“, spune Sfânta Scriptură. Drept 
aceea şi Mântuitorul lumii nu a porun-
cit să se taie imediat smochinul ce nu 
aducea rod, ci a aşteptat trei ani, porun-
cind să-l ude şi să-l îngrijească bine, că 
doar, doar aduce rod.

Îngăduind Dumnezeu ca, cei rătă-
ciţi şi cei răi să trăiască între cei buni, 
le lasă timp să se întoarcă, le pune la 
îndemână şi înaintea ochilor, pildele 
celor buni, printre care îşi petrec viaţa 
cei păcătoşi. Este lucru foarte cunoscut 
că pildele au o mare putere de întărire 

asupra inimilor omeneşti. Pildele cele 
bune sunt asemenea unor oglinzi în care 
pot vedea cei păcătoşi, cât de urâte sunt 
fărădelegile lor. Aceste pilde bune îi 
îndrumă şi-i îndeamnă necontenit pe cei 
răi, să-şi schimbe viaţa şi să o modeleze 
după pilda celor buni. Puterea unei pilde 
bune ne-o arată şi Domnul nostru Iisus 
Hristos în fru moasele cuvinte: „Aşa să 
lumineze lumina voastră înaintea oame-
nilor că, văzând ei faptele voastre cele 
bune, să preamă rească pe Tatăl vostru cel 
din ceruri“. (Matei V, 16).

Nesfârşit este şirul celor păcătoşi care 
s-au pocăit urmând pilda celor buni. Isto-
ria pustnicilor şi trăirea în Hristos a călu-
gărilor din mănăstiri sunt frumoase pilde 
de urmat. Mulţi dintre cei care veneau la 
pustnici şi la mănăstiri, plini de păcate şi 
certaţi cu Dumnezeu, prin pilda curăţe-
niei pustnicilor şi a cuvioşilor călugări, 
şi-au schimbat total viaţa. Ba chiar foarte 
mulţi au rămas printre pustnici sau între 
călugări în locaşurile sfinte de reculegere 
sufletească şi de apropiere către Dumne-
zeu, ispăşindu-şi în felul acesta greşelile 
trecutului şi păcatele tinereţilor.

Iată scopul înţelept pe care Bunul 
Dumnezeu îl urmăreşte, prelungindu-le 
celor răi viaţa şi lăsându-i să trăiască 
între cei buni. Este o dovadă nesfârşită 
de bunătate a Părintelui ceresc faţă de noi 
oamenii.

Se înţelege că noi, dacă ne conside-
răm mai buni, suntem datori a sprijini 
aceste scopuri ale iubirii şi bunătăţii lui 
Dumnezeu, suntem datori a fi pildă bună 
şi a da poveţe şi învăţături celor ce rătă-
cesc. Dacă toţi creştinii ar căuta cu ace-
eaşi dragoste şi râvnă a îndrepta greşelile 
celor păcătoşi, cum caută să le judece şi 

să le discute, atunci multe rele s-ar 
stârpi în lumea întreagă, multă buruiană 
şi neghină s-ar plivi şi ogorul Domnu-
lui ar înflori şi ar aduce roadă îmbel-
şugată.

Să ne împlinim, deci, această dato-
rie creştinească, de a da învăţături, 
poveţe şi îndemnuri celor ce rătăcesc, 
să le dăm chiar şi atunci când vedem că 
nu prea aduc folos. Un pom nu cade 
întotdeauna la lovitura cea dintâi. Dacă 
tot dai cu toporul în el, la urmă tot 
cade. Tot astfel şi păcătosul, la cea din-
tâi povaţă poate că nu se va îndrepta, 
însă noi urmând a-l povă ţui, dându-i 
îndemnuri şi uneori mustrându-l spre 
îndreptare, putem nădăjdui că până la 
urmă, stăruinţele noastre vor aduce 
folos sufletesc celui rătăcit. La aceste 
străduinţe ne îndeamnă şi Sfântul Apos-
tol Pavel, prin cuvintele adresate lui 
Timotei: „Predică cuvântul, stăruieşte 
cu timp şi fără timp, mustră, ceartă, 
îndeamnă...” (II Timotei IV, 2).

Dacă ne vom face întotdeauna dato-
ria, sprijinind scopurile înţelepte ale lui 
Dumnezeu, vom conlucra şi vom con-
tribui şi noi la îndreptarea celor păcă-
toşi. Fericit va fi acela care, prin pilda 
şi prin învăţătura sa, va întoarce pe cel 
rătăcit pe calea adevărului. „Zic vouă, 
că bucurie va fi în cer de un păcătos ce 
se pocăieşte, mai mult decât de nouăze-
cişinouă de drepţi, cărora nu le trebuie 
pocăinţă“ (Luca XV, 7).

Trăind în Hristos şi prin Hristos, 
vom fi mai aproape de el, bucurându-ne 
veşnic, împreună cu El în Împărăţia 
Cerurilor.
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ântuitorul lumii trecând o dată 
pe lângă câmpia Samariei şi a 
Galileii şi intrând într-un sat a 

întâlnit zece leproşi, care erau scoşi 
din satele lor şi care după legea lor nu 
aveau voie să se apropie de cei sănă-
toşi, decât până la opt paşi, pentru a 
nu-i molipsi de boala leprei. Acestia, 
zărindu-L pe Mântuitorul, „au ridicat 
glasul şi au zis: Iisuse, Învăţătorule, 
fie-Ţi milă de noi“ (Luca XVII, 13). 
Iar Iisus i-a curăţit pe cei zece leproşi 
de boală şi i-a trimis la preoţi să se 
arate pentru că aşa cerea legea şi să-i 
primească iarăşi în rândul celorlalţi 
oameni. Vindecaţi prin puterea dum-
nezeiască a lui Iisus-Mântuitorul, cei 
zece leproşi s-au întors cu bucurie la 
casele lor.

Sfânta Evanghelie de astăzi ne 
spune că numai „unul dintre ei, văzând 
că s-a vindecat s-a întors cu glas mare, 
mărind pe Dumnezeu, şi a căzut cu 
faţa la pământ la picioarele lui Iisus şi 
I-a mulţumit” (Luca XVII, 15–16).

Evanghelia ne mai spune, în conti-
nuare că acela care s-a întors şi I-a 
mulţumit lui Iisus era samarinean. 
După aceasta, Mântuitorul întreabă cu 
mustrare: „Au nu zece s-au curăţit? 
Dar cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit 
să se întoarcă, să dea slavă lui Dumne-
zeu decât numai acesta, care este de 
alt neam?” (Luca XVII, 17–18). Iată, 
deci, că din toţi cei zece vindecaţi de 
această boală nemiloasă, numai unul 
singur, şi acela de alt neam, şi-a adus 
aminte că se cuvine să mulţu mească 
binefăcătorului său după care Mântui-
torul i-a zis: „Scoală-te şi du-te, cre-
dinţa ta te-a mântuit” (Luca XVII, 19).

Aşa a fost pe atunci şi aşa este şi 
în ziua de astăzi. Istoria vieţii ome-
neşti este plină de asemenea pilde. Cu 
nemulţumire răsplăteşte şi astăzi 
lumea pentru nenumăratele binefaceri 
ale lui Dumnezeu şi din zece creştini, 
abia unul cade la picioarele lui Iisus 
şi-I mulţumeşte. Mustrarea lui Iisus: 
„Dar cei nouă unde sunt?” se potri-
veşte şi pentru purtarea unor creştini ai 
zilelor noastre. Deci se cuvine să 
urmăm pilda Samarineanului mulţu-
mitor şi nu a celor nouă nemulţumiţi. 

Nerecunoştinţa celor nouă leproşi 
din Evanghelia de astăzi trebuie să ne 
umple de mâhnire, dacă ne gândim ce 

mare bine le-a făcut, Dumnezeiescul 
Mântuitor, şi cum ei nu au găsit de cuvi-
inţă a mulţumi măcar cu puţine cuvinte 
binefă cătorului lor. Cu câtă smerenie şi 
stăruinţă s-au îndreptat ei, în nenoroci-
rea lor, către Domnul nostru Iisus Hris-
tos şi cum i-au întors apoi spatele, după 
ce şi-au redobândit sănătatea! Dacă 
Mântuitorul i-ar fi întrebat, în deznădej-
dea lor: „ce-mi veţi da dacă vă voi face 
sănătoşi?”, ei, de bună seamă i-ar fi pro-
mis de toate, bani, avere şi comori 
nesfârşite, iar după ce I-a miluit Bunul 
Iisus un singur cuvânt de mulţumire le 
era prea mult, o cale de puţini paşi le 
era prea lungă ca să-şi arate dragostea şi 
mulţumirea pentru binefăcătorul lor, aşa 
încât Iisus, cu drept cuvânt îi şi mustră 
cu întrebarea: „Dar cei nouă unde 
sunt?” Cine dintre noi a avut parte de 
mila şi milostivirea Domnului, aşa ca 
leproşii din Evanghelia de astăzi? Unii, 
de pildă, zăceau bolnavi, alţii vedeau în 
primejdie viaţa soţului, a soţiei, a părin-
ţilor sau a copiilor, şi toţi, în marea lor 
durere, au chemat într-ajutor pe Mântui-
torul Iisus Hristos şi El i-a ajutat cum 
i-a ajutat şi pe cei zece leproşi, dar bine-
facerea Lui a fost uitată, şi poate abia 
unul din cei zece, dacă şi-a adus aminte 
că se cuvine să mulţumească lui Hristos 
pentru ajutorul primit. Ne punem între-
barea care să fie cauza acestei purtări 
necreştineşti faţă de binefăcătorul nos-
tru, faţă de Bunul Părinte ce i-a ajutat? 
Cauza este uitarea omenească, uitarea 
pare a fi fost şi cauza nemul ţumirii celor 
nouă leproşi din Evanghelia de astăzi. 
Cum au scăpat de boala lor şi s-au întors 
la prietenii şi cunoscuţii lor, bucuriile şi 
plăcerile reîntâlnirii i-au făcut să uite de 
boală, să uite chiar a mulţumi Aceluia 
care i-a readus în lume, între oameni. 
Sfântul Prooroc Ieremia zice: „Nici 
zăpada de pe piatră nu se topeşte în faţa 
soarelui atât de repede, nici apa după 
ploaie nu se scurge atât de iute, cum Mă 
uită pe Mine poporul Meu” (Ieremia 
XVIII, 13–14). În uitarea noastră, noi 
primim darurile lui Dumnezeu, fără ca 
noi să ne gândim la Dătătorul. Primim 
de la Dumnezeu pâinea cea de toate 
zilele, primim şi ne bucurăm de darul 
sănătăţii şi de alte daruri, fără a-I mul-
ţumi, ca şi când, acestea toate ar trebui 
să ne vină obligatoriu.

Dimineaţa ne sculăm, fără a ne 
gândi la Dumnezeu, care ne-a lungit 
viaţa încă cu o zi şi sub al cărui scut 
am trecut peste spaimele noastre. La 
prânz ne aşezăm la masă, fără a ne 
gândi la Tatăl nostru cel din ceruri, 
care ne dă pâinea cea de toate zilele, 
iar seara ne culcăm fără a-I mulţumi 
că ne-a ajutat să petrecem cu bine o zi 
mai mult din viaţa noastră.

În această privinţă, de multe ori, 
suntem mai răi decât fiinţele cele 
necuvântătoare. Precum orbul trece pe 
lângă par cul cu flori fără a le băga în 
seamă, pentru că nu le vede, astfel tre-
cem şi noi cu uitarea pe lângă toate 
darurile lui Dumnezeu, fără a-i aduce 
cuvenita mulţumire.

Sfântul Apostol Pavel ne zice: 
„Daţi mulţumire pentru toate, căci 
aceasta este voia lui Dumnezeu”... (I 
Tesaloniceni V, 18).

Să ţinem, deci, seama de voia lui 
Dumnezeu şi să-I adu cem prinos de 
mulţumire, pentru toate darurile nenu-
mărate primite de la El, lăudând puru-
rea prea sfânt numele Lui! Sfântul 
Ioan Gură de Aur zice: „Vă îndemn 
să-L lăudaţi pe Dumnezeu în toată vre-
mea, dacă vă vin necazuri lăudaţi-L şi 
necazurile vor înceta, de vă vine noro-
cul, lăudaţi-L pe Domnul şi norocul va 
rămâne cu voi. Prin nimic nu ne putem 
câştiga mai multe binefaceri, decât 
gândindu-ne la ele şi mulţumind puru-
rea lui Dumnezeu pentru binefacerile 
primite” (Omilia XXV-a la Evanghelia 
lui Matei).

Se cuvine, deci, să ne cercetăm 
trecutul şi să ne întrebăm dacă n-am 
rămas niciodată datori de a aduce mul-
ţumiri pentru binefacerile primite, nici 
lui Dumnezeu şi nici oame nilor? Răs-
punsul este sigur şi categoric, că am 
rămas datori de multe ori! Să plătim 
aceste datorii, de astăzi, înainte, prin 
cuvinte de mulţumire şi recunoştinţă 
faţă de oameni şi prin jertfă şi rugă-
ciuni de laudă şi mulţumire faţă de 
Atotputer nicul Creator! Să răsplătim 
binefacerile tot cu binefaceri, să facem 
bine şi celor ce ne-au făcut bine şi 
celor ce ne-au făcut rău. Atunci con-
ştiinţa noastră va fi împăcată şi mila 
lui Dumnezeu se va revărsa asupra 
noastră şi mai bogată.

DUMINICA A XXIX-A DUPĂ RUSALII
MULŢUMIRE ADUSĂ LUI DUMNEZEU



Pag. 8 † An III, Nr. 1-3, Ianuarie–Martie 2013

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 vinde-
care. O unică poruncă, un unic 
gând, un unic cuvânt erau de ajuns 
din partea Mântuitorului, şi orice 
boală era vindecată.

Însă 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, aştep-
tau ani întregi, rugându-se în sinea 
lor să le facă Dumnezeu parte de 
fericirea apropierii Mântuitorului 
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 pâinea 
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 neobiş-
nuit şi paşii unei mulţimi de oameni. 
„Ce e aceasta?” (Luca XVIII, 36), 
întreabă orbul pe unul din trecători, 
„încotro aleargă atâta lume?” Tre-
cătorul îi răspunde: „Trece Iisus 
Nazarineanul” (Luca XVIII, 37). Stră-
puns 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 înainte 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 ascultată 
de Domnul şi poate aduce ajutorul 
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 ajutorului 
şi a harului dumnezeiesc. „Şi toate 
câte veţi cere, a zis Mântuitorul, 
„rugându-vă cu credinţă veţi primi” 
(Matei XXI, 22). Fără de ajutorul 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 neîncetat 
nevoia să se înalţe către Dumnezeu 
prin rugăciune. Rugăciunea nu 
poate fi înlocuită, nici cu postul, nici 
cu milos tenia, nici cu faptele bune, 
nici cu spovedania şi nici cu bote-
zul. 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 bucu-
rie pentru sufletele omeneşti.

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

De aceea, preoţii zilelor noastre, 
au datoria de a învăţa pe credincio-
şii bisericii noastre, cum să se roage 
şi ce să ceară de la Dumnezeu 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 – rugăciunea 
Tatăl nostru. Fiul lui Dumnezeu a 
arătat că rugăciunea trebuie să fie 
cât se poate de simplă, ea nu cere 
prea multă învăţătură şi nici prea 
mare înţelepciune, ci ea cere dra-
goste şi credinţă.

Orbul din Evanghelia de astăzi a 
fost un om necăjit, fără cunoştinţe 
şi fără prea multă înţelepciune, dar 
el a ştiut cum să se roage. S-a rugat 
cu toată dragostea şi cu toată cre-
dinţa care putea cuprinde sufletul 
său, rostind numai câteva cuvinte, 
iar rugăciunea 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 noas-
tră 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 mântu-
iască“, 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 căldura cu 
care s-a rugat el. Căci numai aşa 
vom putea şi noi păşi pe calea mân-
tuirii şi vom avea parte să vedem, 
acolo, sus în cer, raiul fericirii în 
vecii vecilor.
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MARI DASCĂLI AI CREŞTINĂTĂŢII
SFINŢII TREI IERARHI: VASILE, GRIGORE ŞI IOAN

iserica noastră prăznuieşte la 
30 ianuarie pe Sfinţii Trei 
Ierarhi: Vasile cel Mare, Gri-

gorie Teologul şi Ioan Gură de Aur.
Sfinţii Trei Ierarhi sunt socotiţi 

şi patroni ai şcolilor teologice. Viaţa 
şi activitatea lor întruchipează chi-
pul ideal al preoţiei în toate treptele 
ei. Sunt chipuri ale adevăratului 
păstor de suflete, pe care toţi trei 
l-au întruchipat, prin trăirea şi fapta 
lor. Nicăieri ca în viaţa şi slujirea lor, 
preotul nu poate afla o ilustrare mai 
desăvârşită a însemnătăţii şi rostu-
lui misiunii lui în lume.

Doi dintre ei, Sfinţii Ioan Gură 
de Aur şi Grigorie de Nazianz, ne-au 
lăsat cele mai frumoase scrieri des-
pre preoţie, iar de la Sfântul Vasile 
cel Mare avem „Regulile monahale”.

Sfântului Ioan Gură de Aur şi 
Sfântului Vasile cel Mare le datorăm 
cea mai mare parte din cununa de 
rugăciuni cu care creştinătatea a 
împodobit jertfa euharistică. Sub 
numele lor sunt cunoscute cele două 
liturghii care se oficiază în Biserica 
Ortodoxă.

Sfinţii Trei Ierarhi au fost arhie-
rei străluciţi ai Ortodoxiei, pe care 
Biserica îi mai numeşte: „mari das-
căli ai creştinătăţii”.

Ei au luptat împotriva ereziilor 
şi au ajutat în cea mai mare parte şi 
măsură la cristalizarea adevărurilor 
de credinţă ale Bisericii. Au contri-
buit la definirea celor mai impor-
tante dogme ale Bisericii şi au adus 
cele mai preţioase lămuriri asupra 
învăţăturilor izvorâte din Sfânta 
Scriptură.

Sfinţii Trei Ierarhi încep prin a se 
oferi ca model, plecând de la pregă-
tirea tânărului teolog. Este îndeob-
şte cunoscută râvna pentru studiu a 
celor trei mari dascăli. Afirmaţia 
Sfântului Grigorie că, în timpul stu-
diilor, alături de Sfântul Vasile, nu a 
cunoscut decât două drumuri: acela 
al bisericii şi al şcolii, denotă serio-
zitatea celor doi tineri.

Toţi trei s-au adăpat din înţelep-
ciunea celor mai vestite şcoli ale vre-
mii: Cezareea, Atena, Antiohia, Ale-
xandria şi Constantinopol. În 
dragostea lor neţărmurită pentru 
studiu, Sfinţii Trei Ierarhi nu au fost 
însă orbiţi de perspectiva obţinerii 

unor demnităţi strălucite în viaţa 
socială sau politică a timpului. Gân-
dul lor a fost în permanenţă îndreptat 
spre ţelul realizării personalităţii 
creştine.

Sfinţii Trei Ierarhi au fost ca trei 
cetăţi zidite de Dumne zeu, aşezate 
deasupra muntelui credinţei, au fost 
trâmbiţele minunate care au vestit 
adevărul, dreptatea şi pacea în toată 
lumea.

Deşi oameni învăţaţi, cu o înaltă 
pregătire intelectuală, nu s-au lăsat 
stăpâniţi de duhul mândriei şi al inte-
reselor lumeşti, ci ei au fost întot-
deauna stăpâniţi de o rară modestie şi 
smerenie creştină, arătând astfel că 
virtutea smereniei creştine este o 
floare rară, foarte frumoasă, a sufletu-
lui creştin.

Pe Sfântul Vasile cel Mare îl 
vedem lepădându-se de toată avuţia 
moştenită de la părinţi. Sfântul Gri-
gorie fuge de preoţie din modestie, 
alegându-şi pustia ca pe cea mai 
scumpă comoară. Renunţă uşor şi cu 
inima împăcată chiar la scaunul de 
patriarh al Constantinopolului când a 
observat că unii îi râvnesc locul. Sfân-
tul Ioan Gură de Aur are aceeaşi ati-
tudine de smerenie în faţa preoţiei la 
care era chemat, şi-şi împarte toată 
avuţia săracilor. Pe niciunul dintre ei 
nu-i ispiteşte onorurile şi demnităţile 
din Biserică, şi dacă au primit demni-
tatea de ierarhi, au făcut aceasta pen-
tru a sluji mai bine pe Dumnezeu şi 
lumea creştină, care era atacată din 
toate părţile de erezii.

Odată ajunşi păstori de suflete – 
Sfinţii Trei Ierarhi au înţeles să-şi facă 
slujba lor deplin. Conştienţi fiind că 
au primit de la Mântuitorul, prin 
Sfinţii Apostoli şi urmaşii lor, întreita 
demnitate de slujire preoţească, ei au 
devenit exemple de echilibru în înde-
plinirea misiunii lor.

Sfinţii Trei Ierarhi au văzut în 
preo ţie o slujire mai grea şi mai de 
cinstire chiar decât aceea pe care o 
îndeplinesc îngerii în ceruri. Ei au 
considerat preoţia şi au înălţat-o ca 
pe arta artelor.

Putem spune că puţini slujitori 
bisericeşti sau chiar simpli creştini 
şi-au iubit Biserica aşa cum şi-au 
iubit-o Sfinţii Trei Ierarhi.

Este bine cunoscută activitatea 
poetic-creştină a Sfântului Grigore 
de Nazianz, acesta fiind pomenit, 
datorită talentului său chiar de tra-
tatele laice ale Istoriei literaturii 
universale. Pe de altă parte, frag-
mente din unele cuvântări ale Sfân-
tului Ioan Gură de Aur au devenit pe 
nesimţite imnuri creştine.

Cu privire la activitatea didac-
tică, cei trei ierarhi au realizat o 
operă greu de egalat, aceasta mani-
festându-se atât prin scrisul lor teo-
logic, cât şi prin cuvântul adresat 
credin cioşilor în cadrul cultului 
divin.

Sfinţii Trei Ierarhi au luptat 
împotriva rănilor care s-au ivit pe 
„Trupul Tainic” al Bisericii. Ei au 
îndemnat mereu pe episcopii Biseri-
cii, să se ferească de schisme, de cer-
turi şi de dezbinări.

Ei au dus o luptă neîncetată 
împotriva ereziilor, cerând din par-
tea conducătorilor bisericeşti unita-
tea de credinţă, dragoste şi înţele-
gere, aducând exemplul unităţii 
primilor creştini.

Sfinţii Trei Ierarhi au pus mare 
preţ pe exemplul personal al preo-
tului în parohie.

În faţa slujitorilor Bisericii din 
toate timpurile, Sfinţii Trei Ierarhi 
reprezintă modele inegalabile ale 
unei preoţii active, în care se îmbină 
armonios gândirea cu viaţa, medita-
ţia cu fapta, propovăduirea cu trăi-
rea duhovnicească şi cu realizări 
ancorate în realitatea socială. Con-
cepţia lor despre preoţie a rămas 
neîntrecută până în zilele noastre, 
în ceea ce priveşte vocaţia, zelul pas-
toral, entuziasmul şi dragostea 
 slujirii.

Se cuvine, deci, să luăm cu toţii 
exemplu de la Sfinţii Vasile cel Mare, 
Grigore Teologul şi Ioan Gură de 
Aur, pe care-i sărbătorim astăzi şi, 
privind la sfârşitul vieţii lor să le 
urmăm credinţa. Exemplul vieţii lor 
luminoase să ne fie permanent în 
faţa ochilor, mergând pe urmele cre-
dinţei lor, tare ca stânca de granit şi 
a iubirii şi nădejdii lor întru Hristos. 
Curajul în încercările vieţii, răbda-
rea în credinţă, grija de mântuire, 
dorul unirii cu Dumnezeu să nu ne 
părăsească niciodată.
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ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI
PRAZNICUL MARILOR AŞTEPTĂRI

n besearică iaste acum împre-
ună cu noi, iar în ceriu sade în 
scaunul slavei Sale şi în cară 

de heruvimi. În chipul slugii să 
vede, iară iaste stăpân peste toate” 
(Antim Ivireanul, Didahii).

Transpus în limba actuală mitro-
politul martir spune aşa: acum, Iisus 
este aici în sfânta biserică, împreună 
cu noi. Dar tot acum, tot în clipele 
acestea, El sade pe tronul Lui dum-
nezeiesc de slavă, între care de 
heruvimi. Îl vedem aici pe pământ, 
între noi cu chip omenesc, „în chi-
pul slugii să vede,” slugii 
însă nu în sensul obidit al 
robului pământesc, ci 
slugă în sensul că El este 
despuiat de orice mân-
drie, este slugă a tuturor, 
de buna Lui voie, cum i-a 
fost viaţa, cât a trăit, ca 
om, fiind însă Stăpânul 
tuturor, al cerurilor şi al 
pământului pe care El le-a 
făcut, El le-a creat, căci 
El este Dumnezeu.

Momentul la care ne 
referim este praznicul 
Întâmpinării Domnului, 
de azi, 2 februarie, pe 
care Biserica şi credincio-
şii îl sărbătoresc şi-l vor sărbători, 
în fiecare an. Iar locul este biserica 
Mitropoliei, în care Antim şi-a rostit 
toate Didahiile lui încărcate de har. 
Antim este cel mai mare mitropolit 
pe care l-a avut Ţara Românească. 
Dacă Constantin Brâncoveanu nu 
l-ar fi avut pe acest mult dăruit în 
toate cele alese mitropolit ca sfetnic 
de taină, strălucirea lui voievodală 
n-ar fi luminat, nici pe departe, cât 
luminează istoria noastră. Nu l-a 
întrecut nimeni dintre contemporani 
nici în evlavie, nici în cele cărtu ră-
reşti, nici în cele tehnice şi misionar 
tipograficeşti. Dar îndeosebi în 
pecetluirea cu sacrificiul propriei lui 
vieţi, a gândirii şi a acţiunilor sale, 
nimeni nu-i stă alături. Dar, spre 
bucuria sufletelor noastre, ne-a fost 
dată mângâierea duhovni cească să-l 
vedem pe el, ca şi pe Brâncoveni şi 
coconii lui decapitaţi pentru cre-

dinţă, trecuţi între rândurile sfinţilor 
români, în rândurile sfinţilor Ortodo-
xiei, pentru care s-au jertfit. Nu ştim 
cu siguranţă râul în care trupul îmbu-
cătăţit de ucigaşii săi l-au aruncat. 
Este de datoria noastră să-i aşezăm pe 
locurile lor cuvenite de sfinţi, pe 
pereţii tuturor bisericilor româneşti, 
şi nu numai pe ai celor ctitorite de ei. 
Ajută-ne, Doamne! 

Se împliniseră patruzeci de zile de 
la naşterea pruncului Iisus. După rân-
duielile religioase, copilul trebuia 
adus la templu şi prezentat preoţilor, 

spre a fi afierosit lui Dumnezeu, ca 
parte bărbătească şi întâi născut ce 
era. Mai trebuiau aduse, după datină, 
pentru El, două turturele, darul oame-
nilor săraci pentru a fi jertfite pe alta-
rele templului. Au venit deci la tem-
plu cu cele cuviincioase. Templul, ca 
şi curţile lui erau pline de credincioşi. 
Zarva era mare, mai ales în curţile 
tem plului, unde negustorii îşi făceau 
treburile lor: vindeau păsă rile pentru 
ritualuri; porumbeii, turturelele, 
mieii; negociau boii şi juncanii; 
schimbau banii. Tot felul de zaraferii, 
– treburile lumeşti –, uitând de tot că, 
cu câteva trepte mai sus, în Sfânta 
Sfintelor, între chipurile de foc ale 
heruvimilor şi serafimilor, sălăşluia 
El, însuşi Dumnezeu Sabaot. Ca şi 
astăzi, bogătanii vin îmbrăcaţi în 
haine scumpe, ba şi încărcaţi cu 
podoabe scumpe de aur, se bat în 
piept ca fariseii, uitând că lumea este 

plină de săraci. De aceea, mai târ-
ziu, tot El, pruncul adus aici, azi, cu 
turturelele lui sărace, El care era 
Stăpânul tuturor frumuseţilor şi 
bogăţiilor lumii, îi va alunga pe 
negustori din curţile templului, din 
templu chiar, din preajma bisericii, 
cu biciul: „Şi a intrat Iisus în templu 
şi a alungat pe toţi cei ce vindeau şi 
cumpărau în templu, şi a răsturnat 
mesele schimbătorilor de bani şi 
scaunele celor ce vindeau porumbei, 
şi a zis lor: Scris este: Casa Mea, 
casă de rugăciune se va chema, iar 

voi o faceţi peşteră de tâl-
hari!” (Matei XXI, 
12–13).

Dar astăzi este vorba 
de altceva. Pruncul Sfânt 
era adus la templu, spre a 
se săvârşi cele prevăzute 
de Lege. Deşi Dumne zeu, 
El se supune Legii pe care 
doar El o dăduse omului, 
pentru ca prin respectarea 
ei, omul să-şi poată câş-
tiga viaţa veşnică. Iar 
Fecioara Maria, care ştia 
taina naşterii peste fire a 
Fiului ei, se supune rân-
duielilor obişnuite ale 
tuturor credin cioşilor pre-

scrise de Templu. După cum tot aşa 
s-a supus şi când Arhanghelul 
Gavriil i-a spus că va naşte fiu fără 
bărbat. Nu s-a împotrivit, n-a spus 
că nu este vrednică. Dar nici nu s-a 
mândrit.

Ci doar atât: „Şi a zis Maria: Iată 
roaba Domnului. Fie mie, după 
cuvântul tău” (Luca I, 38). Sfânta 
Fecioară Maria este pentru noi pilda 
desăvârşită a ascultării de cuvântul 
lui Dumnezeu! 

Mare şi bogată este ţesătura 
sfântă a Scripturilor în praznicul de 
astăzi, în care se întâlnesc cele 
vechi, ale Legii vechi, cu cele noi, 
ale Legii celei noi, Legea dragostei, 
Legea blândeţii, Legea Sacrificiului 
suprem al Fiului lui Dumnezeu, 
pentru mântuirea neamului ome-
nesc, Legea iubirii, nu numai a celor 
ce ne iubesc pe noi, ci a iubirii şi a 
celor ce ne urăsc pe noi.

ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI
PRAZNICUL MARILOR AŞTEPTĂRI
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Praznicul acesta al întâmpinării 
Domnului este praznicul marilor 
aşteptări ale omului şi ale omenirii 
şi este totodată Praznicul marilor 
împliniri, ale omului şi ale omenirii.

Citim în Sfânta Evanghelie a 
praznicului de azi: „Şi iată, era un 
om în Ierusalim, cu numele Simeon; 
şi omul acesta era drept şi temător 
de Dumnezeu, aşteptând mângâie-
rea lui Dumnezeu şi Duhul Sfânt era 
asupra lui. Şi lui i se vestise de 
Duhul Sfânt că nu va vedea moartea 
până ce nu va vedea pe Hristosul 
Domnului. Din îndemnul Domnului 
a venit la templu; şi când părinţii au 
adus înăuntru pe Pruncul Iisus, ca să 
facă pentru El după obiceiul Legii, 
el l-a primit în braţele sale, a bine-
cuvântat pe Dumnezeu şi a zis: 
Acum slobozeşte pe robul Tău, Stă-
pâne, după cuvântul Tău, în pace, că 
văzură ochii mei mântuirea Ta, pe 
care ai gătit-o înaintea feţei tuturor 
popoarelor, lumină spre descoperi-
rea neamurilor şi slavă poporului 
Tău Israel” (Luca II, 25–32).

Bătrânul şi dreptul Simeon este 
întruchiparea, simbolul aşteptării 
mântuirii omenirii întregi, care „nu 
va muri” până ce nu-L va primi pe 
Iisus în inimă, precum Simeon L-a 
primit pe Pruncul sfânt în braţe. El 
L-a aşteptat până la adânci bătrâ-
neţe, nu s-a putut desprinde de viaţă, 
până ce nu L-a primit în braţe. Cum 
niciunul din creştinii de azi şi de 
totdeauna nu-şi va putea da duhul în 
pace, până nu-L va primi pe El, pe 
Dumnezeu Mântuitorul lumii, în 
trupul lui, în sufletul lui, sub forma 
Sfintei Euharistii, după ce îşi va fi 
curăţat şi spălat sufletul prin Taina 
Sfintei Spovedanii şi prin împlinirea 
faptelor bune.

Dar nu numai Simeon, nu numai 
bărbaţii aşteptau pe Iisus-Mântuito-
rul. Căci, citim în aceeaşi sfântă 
Evanghelie, peste câteva versete: „Şi 
era şi Ana proorociţa, fiica lui 
Fanuel, în vârstă de 84 de ani, care 
slujea templului ziua şi noaptea... Şi 
venind şi ea în acel ceas, lăudând pe 
Dumnezeu şi vorbind despre Prunc 
tuturor celor ce aşteptau mântuirea 
în Ierusalim” (Luca II, 36–38). Şi 
femeile ardeau de aceeaşi aşteptare a 
lui Iisus Mântuitorul. Proorociţa Ana 
este reprezentanta, este simbolul lor, 
al evlaviei şi al foamei de mântuire a 
femeilor, ca şi a bărbaţilor.

Vrem să aflăm, vrem să ştim, ce 
este acest mare praznic al Întâmpină-
rii Domnului? Ascultă suflete, deschi-
de-te inimă şi pătrunde în inima lor, 
cele ce ne spune marele suflet prea 
curat şi arzător de evlavie, marele 
cărturar, marele artist, smeritul iubi-
tor de oameni şi nespus de iubitor de 
neamul românesc în sufletul şi cărtu-
răria căruia s-a îmbrăcat deplin, deşi 
el era de neam ivir, Antim Ivireanul, 
ctitorul de cultură şi artă românească 
şi cel mai mare mitropolit al Ţării 
Româneşti, aşa cum am spus de la 
începutul acestui cuvânt al nostru.

Iată, tâlcuirea Ivireanului în tulbu-
rătoarele sale didahii, adică predicile 
ţinute de el, de mitropolit, în cate-
drala mitro poliei din Bucureşti şi 
catedrala de la Tîrgovişte, între anii 
1708 şi 1716: „Pentru care lucru ade-
vărat au răsunat dumnezeiasca trâm-
biţă, care este fericitul unul Pavel, 
zicând: „Cele vechi au trecut şi iată 
câte s-au făcut noi. Drept aceia, ce 
voi putea cuprinde cu mintea mea, 
sau ce lucru vrednic voi putea grăi 
asupra zilei acesteia? Nu pot să mă 
întind unde nu ajung, nu pot să vor-
besc ceea ce nu ştiu. Ci nevrednic şi 
neputincios sunt a spune cele ce mult 
prea minunate sunt, atât de minunate, 
încât îmi piere graiul, când vreau să 
vi le spun...”.

Cât de mare este iscusinţa în 
cuvinte a marelui mitropolit cărturar 
şi artist atât de inspirat în toate şi cât 
de mare şi de adânc frumoasă, este 
smerenia lui!

„...Căci covârşitoare şi mai presus 
decât slabele noastre priceperi ale 
minţii, sunt tainele pe care le aduce 
praznicul de azi. Cine poate afla ceva 
mai mare şi mai slăvit, decât pe Dum-
nezeu? Cine poate pătrunde tălmăci la 
îndemâna oricărui suflet râvnitor de 
mântuire fecioria şi pre purtătoarea ei, 
care „ca, alt cer gânditor ţine în bra-
ţele sale pe Făcătorul cerului şi al 
pământului, pre Fiul Său, carele este 
născut din Tatăl mai înainte decât 
luceafărul şi-l aduce azi în biserică, ca 
pre un cap ce este al Bisericii, să-l 
închine Domnului, Celui ce i se 
închină toată făptura şi i se pleacă tot 
genunchiul.“ Căci pentru bună tatea 
Lui cea fără margini, El supune Legii, 
El, Cel ce a dat legea lui Moise pe 
muntele Horev. Se supune poruncilor, 
El, Cel care a făcut toate cele ce se 
văd, ca şi pe toate celelalte care nu se 

văd, cele ale sufletului şi ale minţii. 
Iată cum se smereşte Cel de care se 
cutremură toată zidirea. Primeşte cu 
smerenie să stea în braţele unui 
bătrân, ale dreptului Simeon, pentru 
că acesta era drept şi fără vicleşug. 
Duce „plocon” la biserică cele două 
turturele, smerite, El, Cel Care, doar 
cu un cuvânt a făcut toate păsările 
cerurilor, păsările văzduhului. Duce 
„plocon”, zice iar Mitropolitul 
Antim din Iviria, două turturele, ca 
să arate cele două voinţe: aceea a 
dumnezeirii şi aceea a omenirii. 
Duce o pereche de turturele lui 
Dumnezeu, ca să facă „păreche 
curată lui Dumnezeu pre omul, ca să 
facă amândouă una” ca să împreune 
cele vechi cu cele noi, cele cereşti cu 
cele pămân teşti, cele de jos cu cele 
de sus. Duce „plocon” lucru curat, 
El, Cel ce este însăşi Curăţenia, 
Neprihănirea, ca să arate că s-au 
născut din Maica cea curată, şi ca să 
arate curăţenia Bisericii şi curăţenia 
credinţei. Duce acele păsărele ca să 
fie jertfite de către preoţi, ca semn al 
propriei jertfiri, pe care El va adu-
ce-o jertfindu-Se pe Sine pentru 
mântuirea noastră. Zice Sfânta 
Fecioară către Simeon: primeşte, 
cinstite şi fericite bătrâne, pre acest 
Prunc, carele s-a făcut sărac de bună 
voie, dar a cărui bogăţie, nu sunt 
cuvinte îndeajuns cu care să poată fi 
spusă şi arătată; primeşte pe acest 
Prunc, care este mai vechi decât 
toate veşniciile; primeşte pe acest 
Prunc, la care priveşti dar la care 
îngerii nu pot privi; cuprinde-L în 
braţele tale, pe El, pe care lumea 
întreagă nu-L poate cuprinde. După 
înfăţi şare, cum vedem, este mic la 
vârstă, dar anii Lui, nimeni nu-i ştie. 
Mic ni se arată la chip, dar toate 
întinderile, toate necuprinsele lumi, 
nu îl pot cuprinde.

Mic este la vedere, dar cuprinde-
rea Lui, mărimea price perii Lui, este 
fără de margini.

În biserică aici, în această cate-
drală, este împreună cu noi, dar în 
tot acelaşi timp, acum El este în cer, 
pe scaunul slavei Sale, înconjurat de 
care de heruvimi. Precum cel mai 
smerit, mai neînsemnat dintre fiii 
oamenilor se arată, ca un copil de 
sclav chiar, dar El este Stăpân peste 
toate, peste cele văzute şi peste cele 
nevăzute.

A Lui să fie slava, cinstea şi 
mărirea, în vecii vecilor Amin!
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DUMINICA A XXXII-A DUPĂ RUSALII (A LUI ZAHEU)

CĂINŢĂ SINCERĂ
satură privind la Marele Învăţător 
al lumii. În sinea lui, el nici nu 
visează ce surpriză şi ce fericire 
mare îl aşteaptă. Deodată, spre 
marea lui mirare, el vede că Mân-
tuitorul se opreşte tocmai în faţa 
copacului în care el era urcat şi 
ochii minuna tului Propovăduitor, 
se îndreaptă blânzi, strălucitori şi 
plini de o frumuseţe dumnezeiască 
asupra lui. Cum picură ploaia răco-
ritoare de vară asupra florilor ame-
ninţate de secetă, aşa au început să 
picure deodată, dulci şi răcoritoare 
cuvintele Mân tuitorului, în auzul 
şi în sufletul mai marelui vameşi-
lor: „Zahee, coboară-te degrabă, 
căci astăzi în casa ta trebuie să 
rămân“ (Luca XIX, 5).

Cuprins de o dulce ameţeală, 
Zaheu „a coborât degrabă” (Luca 
XIX, 6) şi a pornit grăbit spre casă, 
ca să pregătească toate pentru pri-
mirea Domnului Iisus Hristos. Şi 
Domnul a intrat în casă şi casa s-a 
umplut de sfinţenie, iar Domnul a 
şezut la masă împreună cu Zaheu 
şi cu toţi ai săi şi le-a împărţit la 
toţi hrana sufletească a învăţături-
lor Sale făcătoare de viaţă.

Zaheu, foarte fericit că a avut 
prilejul să-L vadă pe Domnul în 

casa sa, s-a ridicat în picioare şi 
cu glas mare a zis către Iisus: 
„Iată, jumătate din averea mea, 
Doamne, o dau săracilor şi dacă 
am năpăstuit pe cineva cu ceva 
întorc împătrit. Iar Iisus a zis 
către el: „Astăzi s-a făcut mântu-
ire casei acesteia, căci şi acesta 
este fiu al lui Avraam. Căci Fiul 
Omului a venit să caute şi să 
mântuiască pe cel pierdut“ (Luca 
XIX, 8-10).

Evanghelia de astăzi ne spune 
că: „toţi murmurau, zicând că 
Iisus a intrat să găzduiască la un 
om păcătos” (Luca XIX, 7). Când 
ne gândim la murmurul lor, fără 
să vrem ne punem şi noi întreba-
rea: de ce oare a intrat Iisus la un 

vameş şi nu la un om drept şi cu 
frica lui Dumnezeu? Răspunsul la 
această întrebare ni l-a dat însuşi 
Mântuitorul, zicând: „Fiul Omu-
lui a venit să caute şi să mântu-
iască pe cel pierdut“ (Luca XIX, 
10). Hristos a intrat în casa lui 
Zaheu nu cu gândul de a poposi, 
ci cu gândul de a-l mântui. De 
aceea a şi zis către Zaheu: „astăzi 
în casa ta trebuie să rămân” (Luca 

n Evanghelia de astăzi ni se 
vorbeşte despre un bărbat 
foarte bogat, cu numele 

Zaheu, care era mai marele vame-
şilor, „ce dorea să-L vadă pe Dom-
nul Iisus”. Deci, iată că toate 
bogăţiile ce-l înconjurau nu erau 
de-ajuns ca să-l mulţumească şi 
să stingă setea de fericire a sufle-
tului său. Într-adevăr, toate bogă-
ţiile şi bucuriile acestei lumi tre-
cătoare nu sunt în stare să ne 
mulţumească pe deplin! 

Într-o zi, vameşul Zaheu, 
auzind că Mântuitorul este pe 
aproape, a ieşit din curtea sa fru-
moasă în stradă şi s-a alăturat 
mulţimii care se îndrepta spre 
locul pe unde Iisus avea să treacă. 
Iisus, ca de obicei, nu venea sin-
gur, ci înconjurat de o mare mul-
ţime. Zaheu fiind mic de statură 
nu putea să-L vadă şi nici prin 
mulţime nu putea străbate. Însă 
cu cât se simţea mai aproape de 
Iisus, cu atât mai arzător dorea 
să-L vadă. Nu ştia ce să facă ca 
să-L poată vedea. Deodată îi vine 
un gând minunat: aleargă înainte 
pe drumul pe care avea să treacă 
Iisus, se urcă într-un copac şi 
aşteaptă acolo, tremurând de 
nerăbdare.

Mulţimea se apropie încet, 
având în mijloc pe Mântuito rul. 
Zaheu îl zăreşte de departe şi, cu 
ochii plini de lacrimi, priveşte 
uimit la chipul neasemuit de fru-
mos al Mântuitorului, din care se 
revarsă atâta sfinţenie, atâta far-
mec, atâta putere şi lumină. Chi-
pul Mântuitorului face ca în 
sufletul lui Zaheu să se petreacă 
lucruri minunate; omul mândru 
şi dornic de îmbogăţire, omul 
răpitor şi nedrept se schimbă 
într-o clipă. Cum se topeşte ceara 
de para focului, cum se topeşte 
zăpada în faţa soarelui de primă-
vară, aşa se topeşte şi în sufletul 
lui toată răutatea şi toată porni-
rea spre rău. Ochii lui nu se mai 

Continuare în pagina 13 
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DUMINICA A XVI -A DUPĂ RUSALII

CONCEPŢIA CREŞTINĂ DESPRE MUNCĂ
arabola din pericopa evan-
ghelică de astăzi ne arată 
felul în care trebuie să mun-

cim pentru existenţa noastră, 
pentru dezvoltarea capacităţilor 
cu care suntem înzestraţi de Dum-
nezeu.

În acelaşi timp este prezentată 
răsplata muncii pentru aceia care 
îşi fac cu prisosinţă datoria şi se 
folosesc de toate energiile cu care 
au fost înzestraţi cit Dumnezeu.

În viaţa de toate zilele facem 
constatarea că semenii noştri au 
profesii diferite, fiecare căutând 
să muncească pentru câştigarea 
fericirii proprii şi a semenilor. Nu 
fiecare dintre semenii noştri este 
înzestrat de Dumnezeu cu ace-
leaşi talente, cu aceleaşi daruri şi, 
de aceea, nici nu ni se cere să fim 
egali unul cu altul în felul nostru 
de viaţă. în Evanghelia de astăzi 
vedem că unul a primit cinci 
talanţi şi a câştigat alţi cinci cu ei, 
unul a primit doi talanţi şi a câşti-
gat alţi doi cu ei, deci fiecare după 
posibilităţi.

Cel ce a primit un talant l-a îngro-
pat de teamă să nu-l piardă şi pe 
acesta, dar acestuia îi spune stăpâ-
nul: „Slugă vicleană şi leneşă, ştiai 
că secer unde n-am semănat şi adun 
unde n-am împrăştiat. Se cuvenea 
deci ca tu să pui banii mei la zaraf, şi 
eu venind aş fi luat ce este al meu 
cu dobândă. Luaţi deci de la el talan-
tul daţi-l celui ce are zece talanţi” 
(Matei XXV, 26–28).

Fiecare om este înzestrat aşadar 
de Dumnezeu cu cel puţin un talant 
şi trebuie să folosească cum se 
cuvine ceea ce a primit. Însăşi viaţa 
este un dar de la Dumnezeu. Prin 
viaţă înţelegem nu numai viaţa 
noastră personală ci şi a acelora 
care ne înconjoară şi cele ce sunt 
puse de Dumnezeu în slujba noas-
tră, iar noi prin talanţii cu care sun-
tem înzestraţi să facem din tot ce 
există un izvor de progres şi feri-
cire.

Totul se poate câştiga numai 
prin muncă, munca fiind aceea care 
îl înnobilează pe om şi-i dă puteri 
noi, ajutându-l în lucrarea sa mântu-

XIX, 5). Mântuitorul ştia că din-
tre toţi cei ce-L înconjurau în ziua 
aceea, Zaheu dorea mai mult 
decât toţi ca să-L vadă. În sufletul 
lui Zaheu începuse trecerea de la 
rău la bine, încă de mai înainte, 
pe când el auzise despre Iisus şi 
despre minunile Lui, iar acum 
Mântuitorul trebuia să intre la el, 
ca să desăvârşească acea trecere şi 
acea schimbare în bine.

Când Iisus a intrat în casa lui 
Zaheu, lumea cârtea, numindu-l 
pe Zaheu „un păcătos“, neştiind 
nimic despre prefacerea din sufle-
tul lui; abia după ce el a făcut 
făgăduinţa solemnă că dă săraci-
lor jumătate din averea sa, iar 
dacă a năpăstuit pe cineva, îi va 
întoarce împătrit, au recunoscut 
cu toţii că Zaheu a fost vrednic ca 

itoare. Cel ce a câştigat cinci 
talanţi a spus: „Cinci talanţi mi-ai 
dat şi muncind, am câştigat alţi 
cinci talanţi”. Aşijderea a spus şi 
cel ce a câştigat doi talanţi. Prin 
urmare, fără muncă nu este posi-
bilă înmulţirea talanţilor.

Fiecare îşi desfăşoară munca 
după posibilităţi; nu există muncă 
de cinste şi muncă de ruşine.

Talanţii încep a se înmulţi încă 
de pe băncile şcolilor. Acolo şcola-
rii se pregătesc pentru viaţă, pen-
tru diferite profesii, care mai de 
care mai utile pentru viaţă, pentru 
însăşi existenţa neamului ome-
nesc pe pământ.

Ţăranul de pe ogoare, munci-
torul din uzină, intelectualul, toţi 
sunt cuprinşi în hora unică a mun-
cii, adeverindu-se cuvintele Sfintei 
Scripturi: „Omul este născut să 
muncească, iar pasărea să 
zboare” (Iov V, 7). În creştinism 
munca a fost ridicată la demnita-

să intre Hristos în casa lui.
Şi sufletul nostru, ca şi al lui 

Zaheu, dezamăgit de deşer-
tăciunile acestei lumi, doreşte să se 
apropie de Iisus, de la care aşteaptă 
o fericire adevărată. Şi noi putem 
spune că ne urcăm şi ne înălţăm 
prin credinţă în copacul umbros al 
Sfintei noastre Biserici dreptmări-
toare, mai ales la zile de mare săr-
bătoare, când îl simţim pe Domnul 
cu adevărat mai aproape de noi. 
Mântuitorul cunoaşte dorul sufle-
telor noastre şi vine către noi 
îndemnându-ne să deschidem larg 
uşile casei sufletului nos tru, prin 
Taina Sfintei împărtăşanii, ca 
Domnul să intre în ea.

Zaheu, mai marele vameşilor, 
nu a fost ucenic al lui Iisus, n-a 
cunoscut învăţăturile Lui şi totuşi, 

prin hotărârea sufle tului său, prin 
fapta sa, a întrecut pe mulţi creş-
tini, cunoscători desăvârşiţi ai 
învăţăturilor Mântuitorului. A fi 
creştin adevă rat, înseamnă mai 
mult decât a te numi creştin. Dar 
cine poartă numele Domnului are 
datoria să se şi poarte cu toată 
vrednicia şi cinstea cuvenită.

Să ne cercetăm bine cu ce am 
năpăstuit pe cineva, căci nenu-
mărate sunt felurile de nedreptă-
ţire în lume, şi să pro mitem prin 
purtarea noastră a le ispăşi pe 
toate împătrit. Atunci sălăşluirea 
Domnului în sufletele noastre nu 
va fi în zadar şi va zice Domnul şi 
despre noi: „Astăzi s-a făcut mân-
tuirea casei acesteia” şi, mântuiţi 
fiind, vom moşteni cerul şi ferici-
rea cea de veci a raiului!

Continuare în pagina 14 
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DUMINICA A XVII-A DUPĂ RUSALII
PUTEREA CREDINŢEI

vanghelia de astăzi ne 
vorbeşte despre o femeie 
cana neancă, care a rugat 

pe Domnul nostru Iisus Hristos 
să-i vindece fiica, ce-i era rău 
chinuită de demon. Fapta s-a 
întâmplat în părţile Tirului şi 
ale Sidonului” (Matei XV, 21), 
mai sus de Palestina, la margi-
nea Libanului de astăzi. Poporul 
acestei ţări era păgân şi se 
numea cananean.

O femeie cananeancă din 
această ţară, auzind că în hota-
rele patriei ei a intrat Domnul 
Iisus, făcătorul de minuni, a 
cărui faimă trecuse de hotarele 
Ţării Sfinte s-a entuziasmat de 
nădejdea vindecării fiicei sale. 
Văzând pe Domnul şi Mân-
tuitorul nostru, care era însoţit 
de ucenicii Săi, a început a 
striga, zicând: „Miluieşte-mă, 
Doamne, Fiul lui David! Fiica 
mea este rău chinuită de 
demon” (Matei XV, 22).

În aceste cuvinte ea a pus 
toată puterea iubirii sale pentru 
fiica sa, toată nădejdea ei în 
dumnezeiescul Mântuitor. Dom-
nul, însă, a tăcut! Femeia, din 

nou L-a rugat pentru tămăduirea 
fiicei sale, şi venind, s-a închinat 
Lui zicând: „Doamne, ajută-mă!” 
(Matei XV, 25).

Domnul, dându-i răspuns i-a 
zis: „Nu este bine să iei pâinea 
copiilor şi s-o arunci câinilor” 
(Matei XV, 26).

Drept răspuns la aceste 
cuvinte, cananeanca a strigat cu 
foarte mare smerenie: „Dar şi câi-
nii mănâncă din fărâmiturile care 
cad de la masa stăpânilor lor”. 
(Matei, 27). Dându-i răspuns, 
Domnul i-a spus, faţă de ucenici: 
„O, femeie, mare este credinţa ta; 
fie ţie după cum voieşti. Şi s-a 
tămăduit fiica ei din ceasul acela” 
(Matei XV, 28).

Această pericopă evanghelică 
ne aminteşte încă o dată despre 
puterea credinţei, despre puterea 
rugăciunii făcută cu credinţă în 
faţa lui Dumnezeu, în ale cărui 
mâini stă viaţa şi moartea fiecă-
ruia dintre noi. Aceste rânduri 
evanghelice ne vorbesc despre 
rugăciunea stăruitoare, al cărei 
model ni-l dă femeia cananeiancă. 
Din cuprinsul Sfintei Scripturi 
cunoaştem foarte multe pilde de 

rugăciuni stăruitoare şi de pute-
rea lor. Foarte mult s-a rugat 
Sara, soţia lui Avraam, Patriar-
hul din legea veche, să li se 
dăruiască un fiu. Deşi vârsta 
Sarei era înaintată, au văzut 
împlinirea rugăciunii lor credin-
cioase, când li s-a născut un fiu.

Drepţii Zaharia şi Elisabeta, 
părinţii Sfântului Ioan Botezăto-
rul, tot aşa, multă vreme n-au 
avut copii. Iar cine nu avea copii 
la iudei, era defăimat şi batjoco-
rit. Ca să scape ei de această bat-
jocură a lumii, s-au rugat mulţi 
ani pentru naştere de copii. 
Cererea lor s-a împlinit atunci 
când, după legea firii omeneşti, 
se părea că le trecuse vremea. 
S-a născut fiu, numit Ioan, care 
a fost marele Mergător înainte şi 
Botezător al Domnului Iisus 
Hristos.

Naşterea Fecioarei Maria 
Prea Curata, din drepţii părinţi 
Ioachim şi Ana, a fost tot rod al 
unei rugăciuni calde şi stărui-
toare.

Dumnezeu căruia noi ne 
rugăm stăruitor este izvorul 
îndurării, El este pretutindeni şi 

tea ei primară, la rangul de cinste, 
la rangul de izvor al fericirii şi pro-
gresului. Aşa ne învaţă Sfântul 
Apostol Pavel: „Cine nu vrea să 
lucreze, acela să nu mănânce” (II 
Tes. III, 10).

La venirea în lume a Mântuito-
rului, munca era conside rată o 
ruşine, un blestem, fiind destinată 
unei anume clase sociale, clasa 
sclavilor, care muncea din greu 
pentru cei ce-şi petreceau viaţa 
huzurind.

Mântuitorul Iisus Hristos însuşi 
a muncit, petrecându-şi viaţa în 
anonimatul din Nazaret, lucrând 
alături de bătrânul Iosif în atelie-
rul de dulgheri.

Sfântul Apostol Pavel scrie 
Tesalonicenilor că el însuşi a mun-
cit: „Vă aduceţi aminte, fraţilor, 
de osteneala şi de truda noastră, 

lucrând zi şi noapte, ca să nu fim 
povară, nici unuia dintre voi, aşa 
v-am propovăduit Evanghelia lui 
Dumnezeu”. (I Tesaloniceni II, 9).

Învăţătura creştină dă muncii 
valoarea unei rugăciuni, căci prin 
muncă suntem colaboratori ai lui 
Dumnezeu la înfru museţarea şi 
desăvârşirea lumii, spre a face din 
lume un leagăn al fericirii şi desăvâr-
şirii omului.

Pericopa Evangheliei de astăzi 
se adresează întregului neam ome-
nesc şi celor ce au primit mai multe 
daruri de la Dumnezeu şi celor ce au 
primit mai puţine, toţi sunt datori să 
muncească pentru a spori aceste 
daruri.

Cât de mult înseamnă munca fie-
căruia, strădania neobo sită pentru 
împlinirea în bine a darurilor pri-
mite, Mântuitorul o arată prin urmă-

toarele cuvinte: „Celui ce are i se 
va da, iar celui ce n-are şi ceea ce 
are i se va lua” (Matei XXV, 29). 
Cu alte cuvinte, oricine şi-a înmul-
ţit talanţii va primi răsplata mun-
cii.

Din această parabolă învăţăm 
că Mântuitorul a dat muncii ade-
vărata valoare. „Cuvintele” intră 
întru bucuria Domnului tău”, 
înseamnă răsplata ce se poate da 
celui ce munceşte.

Să muncim şi noi cu râvnă şi 
devotament, fiecare la locurile 
noastre de muncă, folosindu-ne 
din plin talanţii cu care ne-a înzes-
trat Dumnezeu, ştiind că astfel 
muncim pentru fericirea noastră.

Făcând aşa, suntem împlinito-
rii unui mai vechi proverb, dar 
care se potriveşte şi în actualitate: 
„Omul sfinţeşte locul”.
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toate le ştie. Domnului îi este 
plăcută rugăciunea neîntreruptă 
şi stăruitoare, pentru că ea 
dovedeşte puterea credinţei 
noastre şi vorbeşte despre iubi-
rea noastră pentru Domnul, 
iubire care nu se clatină şi nu 
cade niciodată. Într-o asemenea 
rugăciune a noastră ne punem 
toată nădejdea şi puterea răbdă-
rii noastre; toate simţămintele 
pe care Domnul le aşteaptă de 
la orice credincios al Său. Cre-
dinţa, nădejdea, dragostea, răb-
darea, smerenia, iubirea pentru 
Domnul sunt sfintele virtuţi 
care trebuie să strălucească şi să 
încălzească inima oricărui creş-
tin adevărat.”

Dacă ni se pare că Domnul 
nu ne îndeplineşte sau zăbo-
veşte să împlinească cererea 
noastră, atunci trebuie ca rugă-
ciunea noastră să stăruie neîn-
treruptă, credinţa să nu slă-
bească, dragostea să nu se 
micşoreze, smerenia şi răbdarea 
noastră să nu se istovească. 
Fiind creştini, suntem datori să 
ne îndreptăm către Domnul la 
rugăciune. Căci nimic nu poate 
sta înaintea puterii rugăciunii.

Ştim cât de puternică este 

furtuna pe pământ, când vântul 
îndoaie copacii bătrâni, când vifo-
rul vijelios împrăştie clădirile ridi-
cate de om cu multă trudă şi iscu-
sinţă. Tot aşa de grozavă este şi 
furtuna pe mare, când cea mai 
puternică corabie pare o jucărie 
pe această stihie înviforată a 
mării. Şi în zilele vieţii pământeşti 
a Domnului nostru Iisus Hristos, 
a izbucnit o astfel de furtună pe 
marea Tiberiadei, pe care Aposto-
lii o străbăteau în corabie. Din 
adâncul inimii lor au strigat către 
Domnul, şi la porunca Domnului, 
deodată s-a liniştit furtuna. Tot 
astfel este şi puterea rugăciunii, 
care cu puterea lui Dumnezeu 
supune şi stihiile cele oarbe.

Aşa este puterea rugăciunii 
către Dumnezeu, când inima cre-
dincioasă îşi pune toată credinţa şi 
iubirea în Dumnezeu. O astfel de 
rugăciune poate să mute şi munţii, 
după cum spune cuvântul dumne-
zeiesc, poate să împuternicească 
pe cei slabi, pentru că la Dumne-
zeu, Făcătorul lumii văzute şi 
nevăzute, izvorul vieţii şi al mor-
ţii, nimic nu este cu neputinţă.

Femeia cananeiancă se roagă 
de Domnul nostru Iisus Hristos, 
spunându-I: „Miluieşte-mă, 

Doamne”. Orbul din Ierihon 
despre care ne vorbeşte Sfânta 
Evanghelie, tot „Miluieşte-mă, 
Fiul lui David a spus. Şi pro-
rocul David îşi cerea iertare de 
la Domnul prin psalmul său: 
„Miluieşte-mă, Dumnezeule, 
după mare mila Ta”.

Cu cuvântul „miluieşte-mă” 
se îndreaptă către Dumnezeu 
sufletul omului. De aceea, Bise-
rica noastră ne porunceşte, ca 
alături de alte rugăciuni, să folo-
sim cât mai des rugăciunea: 
„Doamne, miluieşte”. Spunând 
această scurtă rugăciune de 
multe ori la slujbele dumneze-
ieşti, Sfânta Biserică vrea să ne 
aducă aminte de puterea rugă-
ciunii stăruitoare, cu care femeia 
cananeiancă şi-a îndreptat sus-
pinele ei rugătoare către Dom-
nul nostru Iisus Hristos.

Să nu uităm niciodată că 
Domnul aşteaptă de la noi, în 
rugăciunile către El, şi credinţa 
noastră şi smerenia noastră, şi 
răbdarea noastră, şi iubirea 
noastră nestinsă pentru El.

O astfel de rugăciune va fi 
lucrătoare, va fi tămâia cu bun 
miros şi va fi primită în ceruri 
de Domnul şi de Tatăl nostru 
cel ceresc.



Pag. 16 � An III, Nr. 1-3, Ianuarie–Martie 2013� An III, Nr. 1-3, Ianuarie–Martie 2013 An III, Nr. 1-3, Ianuarie–Martie 2013

D U M I N I C A  A  X X X I I I - A  D U P Ă  R U S A L I I
( A  VA M E Ş U L U I  Ş I  F A R I S E U L U I )

CUM TREBUIE SĂ NE RUGĂM
vanghelia de astăzi ne prezintă 
„Doi oameni care s-au suit la 
templu ca să se roage, unul fari-

seu şi celălalt vameş” (Luca XVIII, 
10). Însă nu amândoi s-au întors 
tămăduiţi acasă. Domnul nostru Iisus 
Hristos zice că „vameşul s-a întors 
îndreptat acasă, iar fariseul nu“. Care 
a fost pricina? De bună seamă că nu 
biserica, ci felul cum s-au rugat şi 
unul, şi celălalt.

Pe timpul când Mântuitorul lumii 
petrecea pe pământ, fariseii erau 
aceia care mereu se lăudau că ei sunt 
cei mai zeloşi în împlinirea datoriilor 
faţă de Dumnezeu, că ei sunt adevă-
raţii păzitori ai legii, ţinând la toate, 
aşa cum le-a poruncit Moise. Şi cu 
toate acestea, chiar pe ei, îi mustră 
mai aspru şi destul de des Domnul 
nostru Iisus Hristos.

În Evanghelia de astăzi, Mântui-
torul alege chiar chipul unui fariseu, 
tocmai spre a ne pune înaintea ochi-
lor o rugă ciune, cum nu ar trebui să 
fie, o rugăciune care nu a fost ascul-
tată de Dumnezeu, dovadă că fariseul 
s-a întors neîn dreptat acasă. Care este 
cauza? Fariseul nu recunoaşte că este 
om păcătos, el se ţine de om drept 
înaintea lui Dumnezeu şi cu mândrie 
îşi începe rugăciunea zicând:

„Dumnezeule, Îţi mulţumesc că 
nu sunt ca ceilalţi oameni, răpitori, 
nedrepţi, adulteri...” (Luca XVIII, 
11). În mândria sa se înalţă pe sine că 
e mult mai presus de toţi ceilalţi şi se 
crede drept şi curat. Această mândrie, 
această îngâmfare şi laudă de sine 
este neprimită înaintea lui Dumne-
zeu, este împotriva duhului învăţătu-
rii lui Hristos care, prin Apostolul 
Său Ioan, ne învaţă: „Dacă zicem că 
păcat nu avem, ne amăgim pe noi 
înşine şi adevărul nu este întru noi” 
(I Ioan I, 8).

Rugăciunea fariseului nu a fost 
primită pentru că el înşiră în ea toate 
faptele sale cele bune: „Postesc de 
două ori pe săptămână, dau zeciuială 
din toate câte câştig” (Luca XIVII, 
12). Nu totdeauna este păcat a vorbi 
de faptele cele bune şi dacă aceasta 
se face pentru mărirea lui Dumnezeu 
sau pentru binele aproapelui, e chiar 
îngăduit. Sfânta Scriptură ne spune că 
Dreptul Iov a înşirat lucrurile bune, 
câte le-a făcut, spre a dovedi prieteni-
lor săi că pătimeşte fără vină (Iov 
XXXIII, 7). Sfântul Apostol Pavel 
istoriseşte corintenilor de suferinţele 
sale, dar nu spre a se lăuda cu ele, ci 
spre a da o pildă credincioşilor, ca să 
fie şi ei cu răbdare în suferinţele lor. 
(II Corinteni VI, 5).

Fariseul însă nu avea asemenea 
gânduri bune. Cu lauda de sine nu a 
vrut decât să-şi satisfacă îngâmfarea 
şi să se facă plăcut lui însuşi şi nu lui 
Dumnezeu. Dacă un creştin face 
milostenii spre a fi lăudat de oameni 
sau dacă se înfrânează cu acelaşi 
gând, atunci nu mai poate aştepta o 
răsplată de la Dumnezeu, pentru că 
şi-a luat-o de la oameni, şi faptele lui, 
de altfel bune, se aseamănă unui fruct 
fără miez.

Evanghelia de astăzi ne spune că 
fariseul, venind la biserică s-a aşezat 
la loc de frunte şi uitându-se de acolo 
în jurul său, a zărit într-un colţ al 
Bisericii pe vameşul umilit şi cum l-a 
zărit, mândria şi îngâmfarea lui s-au 
deşteptat iarăşi, zicând cu dispreţ: 
„Dumnezeule, îţi mulţumesc că nu 
sunt ca acest vameş” (Luca XVIII, 
11). Câtă lipsă de dragoste, câtă mân-
drie exprimă cuvintele acestea. Câtă 
deosebire între bună tatea şi milostivi-
rea lui Dumnezeu şi între această 
mândrie a unui om care doreşte să 
judece pe aproapele său. Iată de ce 
Mântuitorul a rostit către poporul ce-l 
înconjura cuvintele pline de mustrare 
pentru farisei: „Că de nu va prisosi 
dreptatea voastră mai mult decât a 
cărturarilor şi a fariseilor nu veţi intra 
în împărăţia cerurilor” (Matei V, 20).

De aici ne putem da seama de ce 
rugăciunea fariseului nu a fost pri-
mită înaintea lui Dumnezeu.

Vameşul stătea într-un colţ ascuns 
al bisericii, ştiind că ochiul lui Dum-
nezeu îl vede pe om oriunde ar fi el. 
El nu îndrăznea nici ochii să şi-i 
ridice în sus, cu toate că ştia că sus în 
ceruri este un Părinte bun, care pri-
meşte pe fiecare om ce se căieşte. De 
pe buzele lui nu se desprind decât 
cuvintele: „Dumnezeule, fii milostiv 
mie păcătosului” (Luca XVIII, 13). 
Cu aceste puţine cuvinte zugrăveşte 
Domnul nostru Iisus Hristos chipul 
vameşului şi ne spune că această 
scurtă rugă ciune a fost primită. Şi ne 
întrebăm de ce? 

„El îşi bătea pieptul” (Luca 
XVIII, 13). Iată dovada că inima lui 
era plină de căinţă. În inimă este 
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DUMINICA A XXXIV-A DUPĂ RUSALII (A FIULUI RISIPITOR)

SPRE CASA PĂRINTEASCĂ
iul risipitor din Evanghelia de 
astăzi, vedem că este un fiu 
dezmierdat şi nedeprins cu 

munca, care, fără să aibă milă şi 
inimă, cere de la părinţi partea sa ce 
i se cuvine din avere şi pleacă în 
ţări străine, unde o risipeşte în dez-
mierdări şi în petreceri.

Cu durere în inimă şi cu lacrimi 
în ochi a trebuit să audă tatăl său 
aceste cuvinte îndrăzneţe cu care 
fiul i-a răsplătit toată truda şi grija 
şi toată zbuciumarea, pe care a 
avut-o până l-a văzut mare.

Fiul părăseşte, cu averea moşte-
nită, casa părintească unde şi-a 
petrecut anii frumoşi ai copilăriei şi 
se duce între străini, departe de ai 
săi şi acolo, într-un timp foarte 
scurt risipeşte toată averea pe care 
tatăl său o câştigase prin sudoarea 
frunţii sale.

De acum încep zile grele şi zile 
negre pentru el. Ajunge în cea mai 
mare mizerie, neavând ce mânca şi 
într-o stare plină de deznădejde. 
Aducându-şi aminte de casa părin-
tească, şi venindu-şi în sine, şi-a 
zis: „Câţi argaţi ai tatălui meu sunt 
îndestulaţi de pâine, iar eu pier aici 
de foame! Sculându-mă, mă voi 

duce la tatăl meu şi-i voi spune: Tată, 
am greşit la cer şi înaintea ta. Nu mai 
sunt vrednic să mă numesc fiul tău. 
Fă-mă ca pe unul din argaţii tăi” 
(Luca XV, 17–19). El se deşteptă din 
ameţeala petrecerilor şi a desfrânări-
lor, se căi amar şi cu inima zdrobită, 
cu hainele rupte, se întoarse la tatăl 
său. „Şi încă departe fiind el, l-a 
văzut tatăl său şi i s-a făcut milă şi, 
alergând, a căzut pe grumazul lui şi 
l-a sărutat. Şi i-a zis fiul: Tată, am 
greşit la cer şi înaintea ta şi nu mai 
sunt vrednic să mă numesc fiul tău“ 
(Luca XV, 20–21). Plin de bucurie, 
tatăl său dă porunca slugilor sale să-l 
îmbrace în haina cea mai frumoasă, 
să-i dea în semn de cinste un inel în 
mână ca pentru un oaspete ales, să 
junghie viţelul cel mai gras şi să pof-
tească toate neamurile şi prietenii să 
se veselească împreună, „căci acest 
fiu al meu mort era şi a înviat, pier-
dut era şi s-a aflat” (Luca XV, 24).

Aşa cum tatăl din Evanghelia de 
astăzi a arătat o iubire sinceră faţă de 
fiul său cel risipitor, o iubire care 
toate le-a iertat, toate le-a uitat, aşa 
arată şi Domnul nostru Iisus Hristos 
cea mai mare iubire, milă şi dragoste 
faţă de noi, fiii cei nemulţumitori, 

care mereu îl supărăm cu păcatele 
noastre, la fel cum l-a supărat fiul 
cel risipitor pe tatăl său.

Să privim deci mai de aproape 
această iubire, milă şi dragoste, de 
care ne aduce aminte Sfânta Evan-
ghelie de astăzi, şi să vedem cum 
suntem noi datori a răspunde la 
atâta dragoste şi bunătate.

Din iubire şi din milă către noi 
oamenii, S-a pogorât Domnul nos-
tru Iisus Hristos din ceruri şi a luat 
trupul smere niei noastre, ca să ne 
mântuiască. Şi cu toate că o rugă-
ciune de a Lui sau o picătură de 
sânge ar fi fost de ajuns pentru 
mântuirea noastră, Mântuitorul de 
bună voie a petrecut 33 de ani în 
cea mai mare sărăcie, fiind prigonit 
şi dispreţuit de mai marii poporului 
evreu, şi moare după suferinţe 
amare, numai ca să ne arate dragos-
tea Sa neasemuit de mare pentru 
omenire. Şi legat de acestea, El 
însuşi ne spune: „Mai mare dra-
goste decât aceasta nimeni nu are, 
ca sufletul Lui să şi-L pună pentru 
prietenii Săi“ (Ioan XV, 13).

izvorul păcatului, de la inimă vin 
gândurile cele rele şi faptele cele 
rele. De aceea vameşul îşi bate piep-
tul şi inima, ca să zdrobească puterea 
păcatului şi să scoată răul de acolo. 
Vameşul nu judecă pe nimeni, nu se 
înalţă mai presus de ceilalţi, ba nici 
nu-i vede, pentru că se gândeşte 
numai la păcatele sale. În asemenea 
chip s-a căit fiul cel pierdut, pătrunsă 
de asemenea căinţă s-a aruncat Maria 
la picioarele lui Iisus, plin de o ase-
menea căinţă a plâns adeseori Sfântul 
Ieronim pentru păcatele sale. Această 
căinţă face din cei păcătoşi fiii lui 
Dumnezeu şi unde se amestecă lacri-
mile păcătosului cu sângele Domnu-
lui acolo sufletul se face curat şi 
începe a străluci chipul lui Dumne-
zeu în om. În căinţa şi zdrobirea ini-
mii, vameşul nu rosteşte decât cuvin-
tele: „Dumnezeule fii milostiv mie, 
păcătosului“ (Luca XVIII, 13). În 
aceste puţine cuvinte este cuprinsă 
atât rugă ciunea de iertare, cât şi 

încrederea în bunătatea lui Dumne-
zeu şi Sfânta Evanghelie, care ne 
spune că vameşul care n-a rostit 
decât această scurtă rugăciune, s-a 
întors îndreptat la casa sa.

Pilda vameşului şi a fariseului tre-
buie să ne facă să gândim, căruia din-
tr-aceşti doi ne asemănăm mai mult 
în rugăciunea noastră? Dacă ne vom 
gândi cu tot dinadinsul la acest lucru, 
trebuie să mărturisim că de multe ori, 
ne simţim ispitiţi de mândrie, că şi 
nouă ne place a ne înălţa mai presus 
de alţii şi a privi cu dispreţ la aceia pe 
care îi socotim că nu ar fi de o seamă 
cu noi. De această mândrie, ca a fari-
seului, vrea să ne ferească Sfânta 
noastră Biserică, mai ales în timpul 
Sfântului Post care se apropie! 

Cu duminica de astăzi, începe 
pregătirea pentru timpul postului 
celui mare. Şi acest timp, pe lângă 
faptul că este închinat înfrânării tru-
peşti şi pocăinţei, este şi timpul 
rugăciu nilor mai stăruitoare. Astfel 

putem cunoaşte mai bine scopul vădit 
pe care-l urmăreşte Sfânta noastră 
Biserică prin pilda atât de frumoasă a 
vameşului şi a fariseului, care s-a citit 
astăzi. La începutul pregătirii pentru 
Sfântul post, Biserica vrea să ne 
înveţe cum trebuie să ne rugăm înde-
obşte, dar mai ales în timpul postului 
celui mare, ne învaţă că rugăciunile 
pe care le vom face în acest post nu 
vor fi primite, decât dacă vor fi 
pătrunse de umilinţă ca şi rugăciunea 
vameşului. Numai smerenia ne poate 
feri de ispita mândriei fariseului, de 
acea mândrie care răpeşte rugăciunii 
noastre orice preţ, încât ea nu poate 
afla har înaintea lui Dumnezeu. 
Rugaţi-vă, deci, cu inima pătrunsă de 
umilinţă întotdeauna şi mai ales în 
postul mare, care se apropie. Nu uitaţi 
că smerenia este scara cerească, pe 
care Fiul lui Dumnezeu s-a pogorât 
din ceruri, ca smerindu-se să se facă 
Om şi înălţându-se la cer, să deschidă 
apoi calea celor umili în inima lor.

Continuare în pagina 18 
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DUMINICA LĂSATULUI SEC DE CARNE 
(A ÎNFRICOŞATEI JUDECĂŢI)

JUDECATA CEA MARE

„Când va veni Fiul Omului 
întru mărirea Sa... se vor aduna 
înaintea lui toate neamurile şi-i 
va despărţi pe unii de alţii, pre-
cum desparte păstorul oile de 
capre“ (Matei XXV, 31–32).

Prin aceste cuvinte, Domnul 
nostru Iisus Hristos ne ves teşte 
judecată cea de pe urmă, care îl 
aşteaptă pe fiecare creştin şi care 
este cea mai mare şi mai înfrico-
şătoare. La această judecată, fie-
care om va trebui să dea socoteală 
pentru toate faptele rele săvârşite.

Ceea ce Fiul lui Dumnezeu ne 
înfăţişează în icoana înfricoşatei 
Sale judecăţi îşi are rădăcina şi 
temelia tot în învăţătura Sa, 
cuprinsă în legea milosteniei sau 

a îndurării. Căci El a zis: „Flă-
mând am fost şi Mi-aţi dat să 
mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi 
dat să beau; străin am fost şi 
M-aţi primit. Gol am fost şi M-aţi 
îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi 
cercetat...” (Matei XXV, 35–36).

Împăratul va zice celor de-a 
dreapta Lui: „Moşteniţi împărăţia 
cea pregătită vouă de la întocmi-
rea lumii” (Matei XXV, 34) şi 
„celor de-a stânga: duceţi-vă de la 
Mine... în focul cel veşnic, care 
este gătit diavolului şi îngerilor 
lui“ (Matei XXV, 41). Deci se 
cuvine să respectăm porunca 
Mântuitorului de a ne iubi şi a ne 
ajuta unii pe alţii. Să fim pătrunşi 
de aceeaşi bunătate şi îndurare de 

care a fost pătruns şi sufletul 
Mântuitorului, de nenumărate 
ori, în anii vieţii Sale ca om pe 
acest pământ.

De aceea e bine ca această 
măreaţă şi aleasă pornire a sufle-
tului, de a fi buni şi milostivi, care 
întotdeauna îl poate înălţa sau 
osândi pe om pentru faptele sale 
în faţa înfricoşatei judecăţi, să 
ne-o înfăţişăm şi noi mai lămurit 
în cugetul şi în mintea noastră.

Tatăl ceresc a trimis, prin 
nespusa sa bunătate, chiar pe 
Unicul Său Fiu, pe Domnul şi 
Mântuitorul nostru Iisus Hristos, 
să fie sprijinul şi luminarea oame-
nilor; celor mici şi sărmani să le 
aducă vestea cea bună, pe cei bol-
navi să-i tămăduiască, pe cei 
căzuţi şi împovăraţi să-i ridice şi 
pe cei păcătoşi să-i mustre. Nefe-
ricirea celor rătăciţi L-a atins până 
în adâncul sufletului, lipsa celor 
însetaţi şi flămânzi I-a întristat 
inima, suferinţele şchiopilor şi ale 
orbilor L-au înduioşat până la 
lacrimi, iar mila pentru necazurile 

Domnul nostru Iisus Hristos, 
prin suferinţele Sale şi prin moar-
tea Sa de pe cruce, a dat lumii 
dovada iubirii desăvârşite pentru 
noi. Şi acest lucru l-au simţit şi 
l-au recunoscut Sfinţii Apostoli, 
iar Sfântul Ioan, ucenicul cel iubit 
al Mântuitorului, ne spune: „În 
aceasta am cunoscut iubirea: că şi 
El Şi-a pus sufletul Său pentru 
noi” (I Ioan III, 16).

Mântuitorul lumii dorea nespus 
de mult ca şi ucenicii Săi să fie 
însufleţiţi de o asemenea iubire, şi 
de fiecare dată le cere acest lucru.

Apropiindu-se timpul suferinţe-
lor, Mântuitorul trece într-o zi prin 
Samaria, unde oamenii nu voiau 
să-L primească. Această purtare, 
plină de nemulţumire a samarineni-
lor, i-a supărat şi i-a mâniat atât de 
mult pe Sfinţii Apostoli Iacob şi 
Ioan, încât, porniţi cum erau, au zis 
către Domnul Hristos: „Doamne, 
vrei să zicem să se coboare foc din 
cer şi să-i mistuie, cum a făcut şi 
Ilie?” (Luca IX, 54). Însă Domnul 
nostru Iisus Hristos, plin de iubire 
şi de milă faţă de aceia care îl dis-
preţuiau, le-a răspuns: „Nu ştiţi, 
oare, fiii cărui duh sunteţi? Căci 

Fiul Omului n-a venit ca să piardă 
sufletele oamenilor, ci ca să le mân-
tuiască“ (Luca IX, 55). Deci cu o 
blândă mustrare a vrut Iisus să le 
spună: Voi care sunteţi în toate zilele 
cu mine, încă n-aţi observat că duhul 
învăţăturii Mele este un duh al iubi-
rii, al răbdării faţă de toţi şi voi îmi 
vorbiţi de foc şi de răzbunare? Iar în 
alt loc le spune categoric: „Învă-
ţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi 
smerit cu inima” (Matei XI, 29).

Această iubire, această milă şi 
dragoste faţă de cei păcătoşi, propo-
văduită cu cuvântul de nenumărate 
ori, a dovedit-o Mântuitorul şi cu 
fapta. Din milă şi dragoste a vindecat 
Iisus mulţimea mare de bolnavi de 
tot felul şi fără număr putem spune 
că sunt minunile vindecărilor, aşa că 
Sfinţii evanghelişti scriu cu însufle-
ţire că: „Orbii văd, şchiopii umblă, 
leproşii se curăţesc, surzii aud şi 
morţii înviază“ (Luca VII, 22).

Milă şi dragoste a arătat Mântui-
torul faţă de cei păcătoşi, chiar atunci 
când lumea aştepta mânie şi pedeapsă 
de la El.

Şi prin pilda fiului risipitor din 
Evanghelia de astăzi ne sunt arătate 
iubirea şi mila Domnului nostru Iisus 

Hristos faţă de cei păcătoşi. Câte 
lacrimi nu a stors această pildă din 
ochii acelor părinţi necăjiţi, care au 
avut supărări mari cu fiii lor risipi-
tori şi rătăciţi!

Se poate ca noi, auzind toate 
acestea, să rămânem cu inimile 
împietrite la atâta iubire, milă şi 
dragoste? Se poate să nu cădem la 
picioarele Aceluia care ne cheamă 
cu glasul Său blând şi cu cuvintele 
dulci: „Cine vine la Mine, pe acela 
nu-l voi scoate afară”! 

Nu, dragii mei, la atâta iubire, 
milă şi dragoste trebuie să răspun-
dem şi noi în timpul sfânt, care se 
apropie, cu căinţă şi cu părere de 
rău, cum a făcut-o şi fiul cel risipi-
tor din pilda de astăzi.

Să pornim, deci, pe acest drum 
al întoarcerii, pătrunşi de adevărata 
căinţă, şi atunci putem nădăjdui că 
razele iubirii şi milei lui Dumnezeu 
ne vor lumina şi pe noi, că Iisus 
Hristos, Fiul lui Dumnezeu ne va 
ieşi înainte, ne va da veşmântul nou 
al harului Său şi ne va zice şi nouă 
plin de bucurie: „Fiii aceştia morţi 
au fost şi au înviat, pierduţi au fost 
şi s-au aflat”.
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DUMINICA LĂSATULUI SEC DE BRÂNZĂ
(A IZGONIRII LUI ADAM DIN RAI)

POST ŞI ÎNFRÂNARE

Continuare în pagina 20 

iserica noastră, după ce ne-a 
adus aminte de mulţimea 
păcatelor noastre prin citirea 

pericopelor evanghelice despre 
„Vameşul şi Fariseul”, care se rugau 
în biserică şi despre „Fiul risipitor“ 
reîntors la casa părintească; după ce 
ne-a arătat apoi în Duminica trecută 
icoana înfricoşatei judecăţi de care 
nimeni nu va scăpa, ne întâmpină 
astăzi cu cuvintele Sfintei Evanghe-
lii: „De vei ierta oamenilor greşelile 
lor, ierta-va şi vouă Tatăl vostru Cel 
ceresc; iar de nu veţi ierta oamenilor 
greşelile lor nici Tatăl vostru nu vă 
va ierta greşelile voastre” (Matei 
VI, 14–15). Pentru iertarea păcate-
lor noastre s-a întrupat Fiul lui 
Dumnezeu şi s-a făcut om şi tot 
pentru iertarea păcatelor noastre a 
vestit Hristos Evanghelia dreptăţii, a 
suferit scuipări şi batjocuri, bătăi şi 
chinuri, răstignire şi moarte pe 
cruce. Ca şapte covoare frumoase, 

întinse, sunt aşezate cele şapte săptă-
mâni de post, în faţa marii sărbători a 
învierii Domnului. Ele sunt ţesute cu 
firele curăţeniei sufleteşti şi trupeşti şi 
împodobite cu florile virtuţilor creşti-
neşti ale iubirii, dragostei şi nădejdii 
sfinte. Cine doreşte să urmeze cu 
vrednicie această frumoasă cale, 
poate să se învrednicească de ea, 
numai prin rugăciune şi înfrânare, 
prin smerenie şi îndreptare. Dar pen-
tru ca să putem împlini aceste condi-
ţii, trebuie să împlinim mai întâi de 
toate o condiţie funda mentală, fără de 
care nici celelalte nu ar fi posibile, 
aceea de a ierta sincer şi din adâncul 
inimii, toate greşelile oamenilor 
făcute faţă de noi. Numai atunci va fi 
primită rugăciunea noastră înaintea 
lui Dumnezeu, când vom fi împăcaţi 
cu lumea întreagă; iar împăcaţi putem 
fi numai atunci, când iertăm tuturor 
câte ne-au greşit. „Iar când staţi de vă 
rugaţi, iertaţi orice aveţi împotriva 

cuiva, ca şi Tatăl vostru, Cel din 
ceruri, să vă ierte vouă greşelile 
voastre” (Marcu XI, 25) ne spune 
Mântuitorul în rugăciunea „Tatăl 
nostru“, ne învaţă să ne rugăm în 
felul următor: „Şi ne iartă nouă gre-
şelile noastre, precum şi noi iertăm 
greşiţilor noştri” (Matei VI, 12). A 
şti, şi a ierta cuiva greşelile lui, este 
o datorie sfântă. Mântuitorul Iisus 
Hristos ne avertiza zicând: „De nu 
veţi ierta oamenilor greşelile lor nici 
Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile 
voastre“ (Matei VI, 15). Deci, oricât 
de sinceră ar fi rugăciunea noastră, 
atâta vreme cât nu iertăm celor ce 
ne-au greşit, nu ne putem învrednici 
de iertare din partea lui Dumnezeu. 
Postul şi înfrânarea vor rămâne de 
asemenea fără preţ dacă noi nu vom 
ierta oamenilor ce ne-au greşit! A 
posti înseamnă a ne reţine de la 

şi greutăţile oamenilor L-a 
cuprins în această vale a plânge-
rilor, în această lume trecătoare.

Dându-Şi seama de înalta Sa 
chemare, a înţeles că trebuie să 
ajute pe cei osteniţi şi împovăraţi 
şi i-a chemat la Sine pentru a le 
da mângâiere şi alinare.

Dar aceasta a cerut-o şi El ace-
lora care-I ascultau cuvântul, să o 
facă şi ei cu aproapele lor.

Nu poate să poarte în sine chi-
pul şi asemănarea lui Dumnezeu 
acela care se simte bine la masa sa 
plină de bunătăţi, atâta vreme cât 
în jurul lui săracii mor de foame, 
orfanii sunt lipsiţi de pâine, iar 
văduvele duc lipsă de sprijin şi 
ajutor. Chipul şi asemănarea lui 
Dumnezeu o poartă numai creşti-
nul care pe cei slabi şi neputin-
cioşi îi ajută şi care pe tot săracul 
îl numeşte frate.

Într-un orfelinat dintr-un mare 
oraş din Anglia, copiii şedeau 
într-o seară la masă. Supraveghe-
torul lor, ca de obicei a rostit 
cuvintele: „Doamne Iisuse, vino 
şi fii oaspetele nostru în ceasul 
acesta!” Unul dintre copiii care 
era de faţă, ridicându-şi privirea 

sa blândă către chipul suprave-
ghetorului, zise: „Dumneata tot-
deauna îl pofteşti pe Domnul ca 
să vie şi de ce nu vine niciodată? 
Va veni El cândva” Supraveghe-
torul îi răspunse „că va veni”! Iar 
copilul a zis iarăşi: „Atunci am să 
pun un scaun şi pentru El, la 
masă, în această seară“. Şi nu 
după mult timp, cineva bate la 
uşă. Ce să vezi? Un om sărac, ud 
de ploaie şi flămând intră în sala 
de mese, iar copiii îl primesc cu 
multă bucurie, îl aşează la masă 
chiar pe scaunul pus anume pen-
tru Domnul. Acest lucru a deschis 
ochii copilului şi a zis iarăşi către 
supraveghetor: „Acum înţeleg: 
Domnul Iisus nu a putut veni şi 
de aceea l-a trimis pe acest om 
sărac în locul Său, nu-i aşa?”

„Da!” i-a răspuns supraveghe-
torul, „aşa este, dragul meu!”

Putem spune că nu numai o 
dată Domnul nostru Iisus Hristos 
ne-a trimis şi nouă în locul Său pe 
cei osteniţi, goi, întristaţi şi flă-
mânzi pentru a ne ospăta şi 
bucura împreună cu ei.

Adevărata bucurie e numai 
atunci când simţi că trăieşti în 

cugetele şi în inimile mai multora, 
când petreci în cercul acelora care 
îţi doresc binele şi fericirea, iubi-
rea şi încrederea adevărată pen-
tru faptele milosteniei cu care 
le-ai înveselit sufletul. Milostenia 
este cea care duce la cea mai 
curată şi sinceră bucurie, iar după 
un vestit scriitor ai Bisericii, ea 
este piatra fermecată a filosofului, 
care toate le preface în aur, până 
şi virtuţile toate le botează şi le 
preface în virtuţi adevărate creşti-
neşti.

De aceea, nu ne va îngrozi 
înfricoşata judecată a Fiului lui 
Dumnezeu dacă, pătrunşi de fap-
tele milosteniei, această binecu-
vântată pornire a sufletului, vom 
săvârşi acele fapte de ajutorare 
faţă de cei suferinzi şi în necazuri, 
pe care cu atâta dragoste şi tra-
gere de inimă, le-a săvârşit El. 
Vom fi chiar mângâiaţi şi întăriţi 
în nădejdea, că în acea mare zi, 
când Fiul Omului va veni întru 
slava Sa, despărţind neamurile ca 
păstorul oile de capre, ne va zice: 
„Veniţi binecuvântaţii Tatălui 
Meu, moşteniţi împărăţia cea pre-
gătită vouă de la întemeierea 
lumii“ (Matei XXV, 34).
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orice fel de îmbuibări, de mâncări şi 
băuturi, precum şi de toate pornirile 
spre păcat; fiindcă acestea toate îl 
depărtează pe om de Dumnezeu. 
Niciuna dintre patimi, slăbiciuni sau 
porniri spre păcat nu îl depărtează 
pe om aşa de mult de Dumnezeu ca: 
ura, invidia, mânia şi dorul de răz-
bunare sau lipsa de iubire creştină. 
„Cea dintâi poruncă este: Să iubeşti 
pe Domnul Dumnezeul tău din toată 
inima ta, din tot sufletul tău, din tot 
cugetul tău şi din toată puterea ta. 
Iar a doua e aceasta: Să iubeşti pe 
aproapele tău ca pe tine însuţi” 
(Marcu XII, 30–31). Cine-l va iubi 
pe aproapele său, aceluia uşor îi va 
ierta toate. Iertarea adevărată şi sin-
ceră potoleşte mânia, ura, invidia şi 
tot dorul de răzbunare – „Aceasta 
este porunca Mea: Să vă iubiţi unul 
pe altul, precum v-am iubit Eu“ 
(Ioan XV, 12) Hristos aşa de mult 
ne-a iubit, încât de bună voie a pri-
mit chinuri, batjocură şi moarte pe 
cruce pentru mântuirea noastră. În 
clipele cele mai dureroase, când 
Hristos era pe cruce, iar duşmanii 
Lui îşi băteau joc de El, se ruga 
zicând: „Părinte iartă-le lor că nu 
ştiu ce fac” (Luca XXIII, 34). O ast-
fel de iubire cere şi Domnul de la 
noi. De aceea se cuvine, ca adevă-
raţi creştini, să renunţăm la toate 

lucrurile şi plăcerile lumeşti, să răb-
dăm toate insultele şi ocările din par-
tea altora şi să iertăm toate pentru 
dragostea lui Hristos care vrea mân-
tuirea noastră a tuturor. Cine nu 
împlineşte poruncile iubirii faţă de 
Dumnezeu şi faţă de aproapele, cine 
nu îşi poate înfrâna mânia, cine nu 
poate stinge în sufletul său ura şi 
dorul ci doreşte răzbunare, acela în 
zadar mai vorbeşte de post şi înfrâ-
nare. Postul şi înfrânarea nu le pot 
aduce folosul dorit, câtă vreme sunt 
stăpâniţi de ură şi de dorul răzbunării. 
„Nu ceea ce intră în gură spurcă pe 
om, ci ceea ce iese din gură, aceea 
spurcă pe om” (Matei XV, 11). 
Cuvintele de ură, răz bunare şi vorbi-
rile de rău, îl spurcă pe om mai rău 
decât toate mâncărurile de dulce. 
Numai cine e blând şi iertător îşi 
poate stăpâni firea, numai acela poate 
posti şi se poate înfrâna de la toate şi 
în orice privinţă. Întotdeauna omul 
iertător e blând şi smerit. Şi Mântui-
torul Iisus Hristos ne îndeamnă 
zicând: „învăţaţi-vă de la Mine, că 
sunt blând şi smerit cu inima” (Matei 
XI, 29). Smerenia e bineplăcută îna-
intea lui Dumnezeu. Căci oricine se 
înalţă pe sine se va smeri, iar cine se 
smereşte pe sine se va înălţa“ (Luca 
XIV, 11). Mândria înjoseşte pe om şi 
cine nu iartă greşelile aproapelui, dă 

dovadă că e stăpânit de mândrie şi 
nu de smerenie. Dumnezeu pe cei 
mândri îi urăşte şi îi pedepseşte. 
Noi, însă, dorim prin post şi smere-
nie adevă rată să ne câştigăm iertarea 
de păcate şi nu osândă veşnică. Tre-
buie să iertăm mai întâi noi, greşe-
lile aproapelui nostru, căci numai 
aşa făcând vom putea dovedi că 
smerenia noastră e sinceră şi adevă-
rată.

Dintre toate faptele noastre cele 
bune pe care le facem, niciuna nu e 
mai bine plăcută înaintea lui Dum-
nezeu, decât Iertarea păcatelor 
aproapelui nostru. Numai omul cel 
lesne iertător, se poate învrednici de 
rugăciune, de smerenie şi îndreptare 
adevărată.

Cu inima împăcată, împăcată cu 
toată lumea, să intrăm în postul 
mare, plini de dragoste, de credinţă 
şi de nădejde sfântă, şi înfrânân-
du-ne, smerindu-ne şi îndreptân-
du-ne, să ne rugăm lui Dumnezeu să 
ne călăuzească, şi să ne întărească 
ca să putem trece cu bine acest post, 
cu vrednicie şi cu sfinţenie, împli-
nind voia Domnului cea atotsfântă.

Să fim deci blânzi şi iertători 
faţă de oricine mai cu seamă acum, 
la începutul postului mare, şi să ier-
tăm din inimă orice avem asupra 
cuiva, pentru a fi vrednici de bucu-
ria şi fericirea veşnică.
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DUMINICA I-A DIN POST (A ORTODOXIEI)
DREAPTA CREDINŢĂ

e găsim astăzi la sfârşitul primei săptă-
mâni a postului mare, în Duminica 
Ortodoxiei sau a dreptei credinţe, în 
această Duminică, Biserica noastră face 

amintirea acelei zile în care, cu aproape 1.200 de 
ani în urmă, Ortodoxia a biruit credinţa cea rătă-
cită a acelora care erau împotriva cinstirii Sfinte-
lor Icoane şi care ziceau că cinstirea şi închinarea 
la sfintele icoane ar fi o închinare la idoli, o închi-
nare păgâ nească şi că icoanele, din această pri-
cină, trebuie scoase din bisericile creştine. În 
zadar le spuneau creştinii ortodocşi aces tor rătă-
ciţi că cinstind sfintele icoane, nu cinstesc nici 
lemnul, nici culoarea, ci pe sfântul care este în 
icoană, căci lupta aceasta a devenit tot mai 
aprigă. Începând din anul 725, în timpul împăra-
tului bizantin Leon Isaurul, lupta a ţinut peste o 
sută de ani, până în zilele împărătesei bizantine 
Teodora şi ale fiului ei, Mihail al III-lea, până în 
anul 842. În zilele lor s-a introdus din nou cinsti-
rea Sfintelor Icoane, iar în sinodul ţinut la Con-
stantinopol, tot în acel an, sub patriarhul Meto-
die, s-a hotărât pentru totdeauna, ca amintirea 
acestei biruinţe a dreptei credinţe împotriva celei 
rătăcite, să fie serbată în fiecare an, la Duminica 
întâia a marelui post. Iată de ce sfânta noastră 
Biserică serbează de aproape 1.200 de ani, neîn-
trerupt, amintirea acestei biruinţe şi de ce Dumi-
nica de astăzi este numită Duminica Ortodoxiei. 
Acest lucru ne arată clar ce însemnătate au sfin-
tele icoane pentru viaţa noastră religioasă, pen-
tru viaţa noastră de creştini.

Înainte de a începe pictorii bisericeşti să 
împodobească locaşurile sfinte cu icoane luate 
din Sfânta Scriptură şi din viaţa Bisericii sau a 
sfinţilor, icoane lucrate în culori, chiar şi înainte 
de a fi înălţate bisericile creştine, încă pe vremea 
când Sfinţii Apostoli petreceau pe pământ, 
Dumnezeu însuşi a preamărit o icoană, care este 
cea mai simplă şi mai nemeşte şugită din câte ne 
putem noi închipui. Citind însă din Faptele 
Apostolilor ne putem da seama că: „Credincioşii 
scoteau pe cei bolnavi în uliţe şi-i puneau pe 
paturi şi pe tărgi, ca, venind Petru, măcar umbra 
lui să umbrească pe vreunul dintre ei. Şi se 
aduna şi mulţimea din cetăţile dimprejurul Ieru-
salimului, aducând bolnavi şi bântuiţi de duhuri 
necurate şi toţi se vindecau” (Faptele Ap. V, 
15–16).

Şi umbra lui Petru a căzut pe paturile şi pe 
tărgile bol navilor şi atunci durerile şi duhurile 
necurate au încetat. Iată ce putere avea chiar la 
leagănul creştinismului o umbră, această icoană 
a chipului omenesc, nefăcută de mână de om. 
Prin aceasta, Dumnezeu însuşi a introdus icoa-
nele în Legea nouă, în Biserica întemeiată de 
Fiul Său pe pământ. Şi astăzi vedem catape-
teasma bisericilor plină de icoane sfinte de sus şi 
până jos, vedem şi pereţii bisericilor împodobiţi 
cu chipurile sfin ţilor. Care este rostul lor? Noi 
ştim, că din diferitele semne, care ne aduc 
aminte de cei ce sunt departe de noi, sau ne-au 
părăsit cu totul, plecând în lumea de dincolo, 
nimic nu ne emoţionează cu atâta putere inima 
noastră ca fotografia lor. Orfanul care şi-a pier-
dut părinţii, mama care-şi jeleşte copilul iubit, 
sau soţul, privesc la fotografiile celor decedaţi şi 
simt în mod tainic că acei care le-au fost dragi, 
parcă sunt iarăşi aproape de ei, simt o adevărată 
mângâiere privind la chipul lor drag. În felul 
acesta ar trebui să fie şi cu icoanele bisericeşti. 
Prin ele, Biserica vrea să ne aducă aminte de 
sfinţi, vrea ca noi privind la întâmplările din 
viaţa lor închipuite pe icoane, să ne aducem 
aminte de virtuţile lor, de sfinţenia vieţii lor faţă 
de credinţă şi să le dăm, pentru toate acestea, 
laudă şi cinste, fiindcă prin această laudă şi cin-
ste, îl preamărim pe Însuşi Dumnezeu care este 
minunat întru Sfinţii Săi. Dacă ne sunt scumpe 
fotografiile părinţilor şi ale prietenilor noştri, cu 
atât mai scumpe trebuie să ne fie icoanele sfinte 
şi cine ştie privi o icoană sfântă cu ochiul credin-
ţei, acela simte numaidecât folosul sufletesc pe 
care îl aduce ea. Despre Sfântul Grigorie de 
Nissa ni se spune că ori de câte ori privea icoana 
lui Avraam, care din ascultare şi iubire faţă de 
Dumnezeu voia să junghie pe fiul său Isac, tot-
deauna era mişcat până la lacrimi. Istoria biseri-
cească ne-a păstrat amintirea multor întâmplări, 
care ne dovedesc puterea cea mare a icoanelor 
asupra inimii omeneşti. Ea ne spune, printre 
altele, că un tânăr din părinţi bogaţi, trăind timp 
mai îndelungat o viaţă în desfrâu, a văzut odată 
într-o biserică icoana căinciosului împărat David 
vărsând pentru greşelile lui şiroaie de lacrimi, 
pe care un înger le prindea într-un vas de aur. 
Iar sub icoană erau scrise cuvintele fericitului 

Continuare în pagina 22 
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Augustin: „David a păcătuit numai o dată şi a 
plâns întotdeauna. Iar tu păcătuieşti întot-
deauna şi nu plângi niciodată“. Icoana şi cuvin-
tele acestea au mişcat aşa de profund inima 
tânărului, încât el, chiar din acea clipă a început 
o altă viaţă, bineplăcută lui Dumnezeu.

Sfintele icoane, deşi sunt lucruri fără viaţă şi 
fără putere de la sine, ele pot fi totuşi de un 
deosebit folos sufletesc pentru creştinul care le 
priveşte cu ochiul credinţei. Iată, deci, rostul 
icoanelor cu care se împodobeşte lăcaşul dum-
nezeiesc. Iată pentru ce Biserica ne învaţă să le 
cinstim, ca pe nişte lucruri sfinte, care ne pot 
mijloci mari foloase sufleteşti, iată de ce înain-
taşii noştri obişnuiau a împodobi sfintele 
icoane cu odoare scumpe, cu mărgăritare, cu 
salbe de aur şi iată de ce creştinii evlavioşi 
aprind în toate bisericile în faţa sfintelor icoane 
candele şi lumânări. De aici şi obiceiul vechi 
creştinesc de a sfinţi icoanele, înainte de a le 
aşeza la locul lor.

Când se aduce pruncul nou-născut pentru 
întâia dată la biserică, preotul îmbisericindu-l, 

îl închină pe noul fiu al lui Hristos în faţa icoa-
nelor... Mirii care au primit Sfânta Taină a cunu-
niei se închină în faţa sfintelor icoane, pentru ca 
sfinţii de pe ele să le stea într-ajutor, în calea 
grea a vieţii. Creştinii, când intră şi ies din bise-
rică, sărută sfintele icoane.

Astfel, cinstirea sfintelor icoane este strâns 
legată de viaţa noastră de creştini, de la naştere 
şi până la moarte.

De aceea şi Duminica de astăzi, deşi cade în 
timpul postului mare, este o zi de bucurie, pen-
tru că ne aduce aminte de ziua în care sfintele 
icoane au fost readuse cu mare alai în sfintele 
noastre biserici. Ea ne mai aduce aminte de 
datoria pe care o avem, de creştini faţă de sfin-
tele icoane, şi ne dă chezăşia că aceia care şi 
astăzi sunt împotriva cinstirii sfintelor icoane, 
vor rămâne de ruşine, ca şi înaintaşii lor, cu 
veacuri în urmă. Sfintele icoane vor rămâne 
întotdeauna odoare scumpe inimilor creştine şi 
mijloace alese pentru preamărirea lui Dumne-
zeu şi a sfinţilor Lui.
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BUNA VESTIRE
ÎNCEPUTUL MÂNTUIRII

„Iată vei lua în pântece şi vei 
naşte Fiu şi vei chema numele Lui 
Iisus” (Luca I, 31).

Era în timpul domniei Cezaru-
lui August, când ostaşii romani 
patrulau şi jefuiau pământul Ţării 
Sfinte, când poporul lui Israel moc-
nea de ură împotriva cotropitorilor 
străini care le răpiseră libertatea.

Se aştepta din zi în zi ca cineva 
să-i anunţe că prima veste bună 
făcută de Dumnezeu omenirii se 
împlineşte acum, că cerul a găsit 
timpul potrivit pentru a-l ridica 
pe om de la moarte la viaţă.

Astăzi proorocia făcută de 
Isaia cu o sută de ani în urmă prin 
cuvintele: „Iată fecioara va lua în 
pântece şi va naşte fiu şi vor 
chema numele Lui Emanoil” (7, 
14) se împlineşte. În decursul isto-
riei omenirea a primit multe veşti 
însemnate, dar cea mai frumoasă 
şi mai importantă veste pe care a 
primit-o vreodată, nu este alta 
decât aceea pe care o primeşte 
astăzi din cer, de la Dumnezeu, 
prin îngerul Gavriil. Prăznuim 
astăzi sărbătoarea care ne aduce 
aminte de marea dragoste a lui 
Dumnezeu pentru omenirea 
căzută în păcat. Într-o lume în 
care omenirea se complăcea în 
cele mai oribile păcate, într-o 
lume în care cele zece porunci ale 
Decalogului erau nesocotite, înge-
rul Gavriil e trimis de Dumnezeu 
în cetatea Nazaret la Fecioara 
Maria al cărei suflet era candelă de 
lumină, ca o grădină de pace şi 
binecuvântare. Intrând la Sfânta 
Fecioară a zis: „Bucură-te ceea ce 
eşti plină de dar, Domnul este cu 
Tine, binecuvântată eşti tu între 
femei” (Luca I, 29). La nedumeri-
rea Mariei, arhanghelul comple-
tează: „Duhul Sfânt va pogorî 
peste tine şi puterea Celui Prea 
Înalt te va umbri” (Luca I, 35). 
Stăpânită de dublul moment al 

smereniei şi al dorinţei arzătoare 
de a împlini voia lui Dumnezeu, 
Maria îi răspunde: „Fie mie după 
cuvântul tău”.

Fericit de acest asentiment, 
arhanghelul pleacă şi îndată are 
loc taina cea mare şi mai presus 
de fire a zămislirii Fiului lui Dum-
nezeu sub umbrirea Duhului 
Sfânt.

Astfel, Fiul lui Dumnezeu năs-
cut din veşnicie din Tatăl ia trup 
omenesc din Sfânta Fecioară pen-
tru a sălăşlui între noi.

Dar ce însemnătate are Buna-
vestire în cadrul istoriei mân tuirii 
noastre şi ce semnifică ea pentru 
creştinii de astăzi? 

Ca punct de plecare, istoria 
mântuirii începe prin făgă duinţa 
făcută imediat după căderea 
făcută primilor oameni în păcat, 
căci la izgonirea din rai, Dumne-
zeu a făgăduit mântui rea prin 
sămânţa femeii: „Duşmănie voi 
pune între tine şi între femeie, 
între sămânţa ta şi sămânţa ei; 
aceasta îţi va zdrobi capul iar tu îi 
vei înţepa călcâiul” (Facere 3, 15). 
Primii oameni n-au înţeles sensul 
adânc al acestor cuvinte, dar aces-
tea au fost cunoscute treptat, prin 
profeţiile mesianice. Aşa se face că 
la plinirea vremii, când omenirea 
era conştientă de neputinţa de a 
se mântui singură, fără ajutorul 
lui Dumnezeu, aceasta să implore 
ajutorul lui Dumnezeu din adân-
cul sufletului.

Plinirea vremii de care se vor-
beşte adeseori, coincide cu Buna-
vestire. În momentul tensiunii 
supreme în aşteptarea mântuirii, 
Dumnezeu satisface această aştep-
tare, prin împli nirea făgăduinţei 
unui Mântuitor. Cu Bunavestire 
începe etapa cea mai importantă 
din istoria mântuirii: trecerea de 
la făgăduinţă şi pregătire, la reali-

zare. Ca atare Bunavestire este 
începutul mântuirii noastre, în 
sensul că prin întruparea Fiului 
lui Dumnezeu care se face Fiul 
Fecioarei, i se oferă posibi litatea 
mântuirii şi desăvârşirii. De aceea, 
pe drept cuvânt o putem numi cea 
mai mare veste din istoria mântu-
irii omenirii. O dată cu ea începe 
divinizarea pământului. Fiul lui 
Dumne zeu luând fire omenească, 
ca şi a noastră a tuturor, Iisus 
Hristos este omul cel adevărat, 
care a venit în lume ca pe toţi să 
ne facă oameni adevăraţi. Iisus 
Hristos se coboară mai adânc 
decât oricine în intimitatea noas-
tră, se identifică cu toate durerile 
noastre şi ia asupra sa toate pove-
rile noastre.

Sărbătoarea Buneivestiri ne 
cheamă să fim slujitori ai oameni-
lor, să sprijinim activ toate acţiu-
nile de îmbunătăţire a vieţii, a 
condiţiilor de trai şi să le facem 
cât mai corespunză toare demnită-
ţii umane.

Aşa precum Maica Domnului 
şi-a dăruit toată fiinţa lui Dumne-
zeu, tot aşa să ascultăm şi noi che-
marea lui Dumnezeu, de a sprijini 
nevoile şi aspiraţiile lumii pentru 
ca omul să se poată realiza şi să-şi 
poată împlini menirea. În acest 
sens, trebuie să ne dăm seama de 
puterea purităţii în a face să se 
nască divinul în noi. Nu putem 
actualiza în noi chipul Mân-
tuitorului şi al Maicii Sale decât în 
puritate şi desăvârşire morală. De 
aceea, chemarea imediată a Bunei-
vestiri este ca prin pocăinţă sin-
ceră şi deplină să ne apropiem de 
Sfântul Potir spre a ne împărtăşi 
după cuviinţă cu trupul şi sângele 
Domnului în Sfânta Taină a Cumi-
necăturii. Când ne vom împărtăşi 
cu vrednicie, vom fi purtători de 
Hristos şi vom putea spune: „Nu 
mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte 
întru mine”.



Pag. 24 � An III, Nr. 1-3, Ianuarie–Martie 2013� An III, Nr. 1-3, Ianuarie–Martie 2013 An III, Nr. 1-3, Ianuarie–Martie 2013

DUMINICA A II-A DIN POST (A SF. GRIGORIE PALAMA)
MĂRTURISIREA PĂCATELOR

Preşedinte: Dr. ONUFRIE POP
                     Arhiepiscop de Bergamo şi Mitropolit Primat
Vicepreşedinte: Protoiereu mitrofor VICTOR PANĂ
Corector: Protoiereu mitrofor NICOLAE CONSTANTIN
Secretar de redacţie: Arhidiacon B. MIHAIL

Via Alessandro Furietti n° 7
Bergamo – Malpensata, Italia
Cod 24126

Tel. (+39) 328.5906172 Italia
www.octavianrodna.ro
office@octavianrodna.ro

Adresa  redacţiei:

În Evanghelia de astăzi, îl găsim 
pe Domnul nostru Iisus Hristos, 
învăţând, într-o casă din cetatea 
Capernaum. O mulţime mare de 
oameni s-a adunat să-L asculte, 
„încât nu mai era loc nici înaintea 
uşii” (Marcu II, 2). De sosirea Mân-
tuitorului în Capernaum, a auzit şi 
un biet slăbănog, care nu se putea 
scula din pat. Chinuit de boala sa 
îndelungată, slăbănogul s-a gândit 
că numai Iisus, marele proroc, care 
a făcut atâtea minuni, poate să-i 
redea şi lui sănătatea pierdută. Slă-
bănogul roagă pe patru vecini ai săi, 
oameni cu credinţă, să-l ducă cu pat 
cu tot la casa unde se găsea Iisus, 
Acela care îi era singura nădejde. 
„Şi neputând ei, din pricina mulţi-
mii, să se apropie de El, au desfăcut 
acoperişul casei unde era Iisus, şi 
prin spărtură au lăsat în jos patul în 
care zăcea slăbănogul“ (Marcu II, 
4). Văzând dumnezeiescul Mântui-
tor atâta credinţă, i-a zis slăbănogu-
lui: „Fiule, iertate îţi sunt păcatele 
tale!” (Marcu II, 5). Precum Iisus 
Hristos a iertat păcatele slăbăno-
gului din Evanghelia de astăzi, ast-
fel se iartă şi astăzi, în numele Lui, 
păcatele acelora, care cu părere de 
rău şi prin căinţă şi le mărturisesc. 
Întâmplarea din Evanghelia de 
astăzi, ne aminteşte de una din cele 
mai mari datorii pe care o avem de 
îndeplinit în timpul sfânt al postului 
mare, de datoria de a ne mărturisi 
păcatele.

Pentru această mare taină a măr-
turisirii, pentru acest lucru atât de 
însemnat pentru curăţirea sufletului 
nostru, ne trebuie mai întâi de toate 
o pregătire bună. Omul se pregă-
teşte de nenumărate ori, cu multă 
grijă pentru lucruri cu mult mai 
neînsemnate. Câte pregătiri nu face 
omul când vrea să călă torească la 
rude sau prieteni? Câte pregătiri cad 
în sarcina unei gospodine când se 
apropie o mare sărbătoare? Şi ce 
sunt toate acestea în comparaţie cu 
sufletul omului? Trebuie, deci, să ne 
pregătim mai mult pentru curăţirea 
sufletului, să redobândim haina cea 
scumpă a nevinovăţiei pe care cu 

toţii am primit-o la Taina Sfântului 
Botez. Cum să începem această pre-
gătire? Mai întâi de toate, creştinul 
trebuie să caute ca inima lui să fie 
pătrunsă de căinţă. Căinţa este sufletul 
mărturisirii şi fără căinţă, mărturisirea 
noastră n-ar fi decât o înşirare numai 
cu buzele, fără rost a păcatelor. Preo-
tul duhovnic, îl întreabă pe fiecare 
creştin, în scaunul mărturisirii, dacă îi 
pare rău de păcatele săvârşite şi nu dă 
dezlegare decât acelora care arată 
căinţă. Căinţa cere ca fiecare creştin 
să îngenuncheze în faţa preotului, la 
scaunul mărturisirii, ca în faţa unui 
judecător, mărturisind, cu inima zdro-
bită, cum şi de câte ori l-a mâniat pe 
Dumnezeu prin felurite păcate. Mulţi 
creştini, în loc să facă aşa, îşi dezvino-
văţesc păcatele cu diferite scuze, care 
toate dovedesc că ei sunt lipsiţi de 
căinţă sinceră, creştinească şi de o 
pregătire sufletească pentru mărturi-
sire. Unul mărturiseşte că înjură de 
lucruri sfinte, însă adaugă îndată şi se 
scuză, că nu face acest păcat decât la 
mânie. Altul zice: „Eu am batjocorit 
sau poate am lovit pe aproapele meu, 
dar de vină a fost el, pentru că mi-a 
furat ceva” - sau: „Eu am furat, dar 
nevoia m-a îndemnat“. Toţi aceştia 
uită, însă, de frumoasa învăţătură a Sf. 
Ciprian care zice: „Mai mare rău este 
a nu se căi de un păcat, decât a-l 
face”. Nu sunt pătrunşi de căinţa sin-
ceră şi nu sunt pregătiţi pentru mărtu-
risire nici acei creştini care, având 
mânie cu cineva nu vor să ierte, şi 
aduc, apoi, în scaunul mărturisirii dez-
vinovăţiri. Aceştia uită că Mântuitorul 
lumii a zis categoric: „Că de veţi ierta 
oamenilor greşelile lor, ierta-va şi 
vouă Tatăl vostru Cel ceresc“ (Matei 
VI, 14). Trebuie să înţelegem fiecare 
că în faţa acestor cuvinte atât de clare 
nu poate să încapă niciun fel de scuză.

Căinţa sinceră trebuie să cuprindă 
toate păcatele noastre. De toate păca-
tele trebuie să ne pară rău şi de toate 
trebuie să punem gând la Dumnezeu, 
că ne vom lăsa.

Un păgân s-a îmbolnăvit de 
moarte. În apropierea acestui păgân 
bogat, trăia în singurătate un pustnic 
evlavios, care avea darul de a vindeca 

diferite boli. Chinuit de boală şi de 
dureri, păgânul, în cele din urmă, îl 
chemă pe pustnic şi-l rugă să-l vin-
dece. „Da,” îi zise pustnicul, „eu mă 
voi ruga lui Dumnezeu să te scape 
de boală, dar trebuie să faci un 
lucru: să distrugi toţi idolii cărora 
te-ai închinat până acum”. Păgânul 
a făgăduit că va face acest lucru, 
nimicind într-adevăr o mulţime de 
idoli. Nu a mai rămas la urmă decât 
unul singur. Acesta îi era foarte drag 
păgânului şi nu se îndura să-l nimi-
cească în felul acesta, ascunzându-l. 
A doua zi pustnicul vine iarăşi şi 
păgânul i se plânge că nu simte 
nicio uşurare şi că durerile tot nu-i 
înce tează. „Nici nu te vei simţi bine, 
îi răspunse pustnicul, cât timp nu-ţi 
vei dezlipi inima de la idolul tău cel 
iubit.” Atunci păgânul şi-a dat 
seama că trebuie să se despartă şi 
de cel de pe urmă idol mincinos, 
care-i era cel mai drag, şi, după ce 
l-a nimicit, s-a ridicat din pat şi din 
boală.

Acest păgân a fost bolnav la 
trup, noi însă suntem bolnavi la 
suflet. Pentru ca să se facă sănătos 
trupeşte şi-a sfărâmat rând pe rând 
toţi idolii. Dacă dorim şi noi să ne 
tămăduim sufletul în acest sfânt 
timp al postului mare, trebuie să ne 
lepădăm de păcate, rând pe rând, 
nimicindu-le prin căinţa sinceră şi 
prin mărturisire.

Precum păgânul nu s-a făcut 
sănătos până ce nu a sfărâmat şi cel 
mai drag idol al lui, tot aşa şi noi 
creştinii nu vom putea fi pe deplin 
sănătoşi la suflet, atâta timp cât nu 
ne vom curăţi de toate păcatele 
noastre, cum sunt la unii iubirea de 
arginţi, la alţii beţia, la alţii desfrâ-
narea sau altele. Această pregătire 
sufletească trebuie să ne mâne la 
scaunul de mărturisire în faţa preo-
tului duhovnic, dacă vrem cu ade-
vărat să ne curăţim în chip creşti-
nesc sufletul, încărcat de păcate.

Să rugăm, deci, pe Dumnezeul 
milelor şi al îndurării şi al iubirii de 
oameni, să se îndure şi de noi şi să 
ne facă părtaşi de fericirea şi bucu-
ria veşnică pe care o dorim fiecare.


