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T AINA Î NVIERII D OMNULUI

IUBIŢII MEI FII SUFLETEŞTI,

Plină de îmbelşugate roade 
duhovniceşti, mare şi nease-
muită este taina Învierii Dom-
nului pentru sufl etele noastre. 
Aşadar, „Veniţi toţi credincio-
şii să ne închinăm Sfi ntei Învi-
eri a lui Hristos, căci, iată, a 
venit prin Cruce bucurie la 
toată lumea”. Să ne apropiem, 
în această mărită sărbătoare a 
Paştilor, de Sfânta Biserică „cu 
inimile curăţite de orice cuget 
rău” (Evrei X, 22), pentru ca 
din comoara învăţăturilor 
sfi nte să afl ăm calea pe care se 
cuvine să mergem în toate 
zilele vieţii noastre spre a ne 
învrednici de darul cel nepre-
ţuit al vieţii veşnice pe care îl 
aduce, în fi ecare an, Învierea 
lui Hristos tuturor celor ce 
cred şi mărturisesc Prea Sfân-
tul Său Nume. Rugăm pe 

Dumnezeu să ne dea nouă, 
„duhul înţelepciunii şi al desco-
peririi spre cunoştinţa Lui şi să 
ne lumineze ochii inimii, ca să 
pricepem astfel şi să umblăm cu 
vrednicie, cu toată smerenia şi 
blândeţea, cu îndelungată răb-
dare, îngăduindu-ne unii pe 
alţii în iubire, şi silindu-ne să 
păstrăm unirea duhului, întru 
legătura păcii” (Efeseni IV, 1-3).

Într-adevăr, dragostea, uni-
rea şi pacea sunt căile care duc 
pe toţi oamenii la fericire, iar 
pentru noi, creştinii, ele sunt 
ferestrele sufl etului prin care 
pătrund în cugete şi în inimi 
lumina şi bucuria Învierii, sunt 
poruncile pe care Hristos cel 
Înviat ni le-a lăsat spre împli-
nire, ca pe cel mai scump şi mai 
sfânt testament al Său.

Dragostea este cea dintâi 
poruncă a Legii creştine: „Dum-
nezeu este dragoste” (I Ioan IV, 

8), iar Mântuitorul însuşi a 
spus lămurit, fără putinţă de 
răstălmăcire: „Întru aceasta va 
cunoaşte lumea că sunteţi uce-
nici ai Mei, de veţi avea dra-
goste unii către alţii” (Ioan 
XIII, 35).

Unirea dintre oameni este 
iarăşi o poruncă sfântă a Bise-
ricii noastre, fi indcă toţi oame-
nii sunt fi i ai aceluiaşi Dumne-
zeu, iar Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu, s-a jertfi t pentru 
întreaga lume şi a deschis por-
ţile Raiului pentru toţi.

Datori suntem şi noi să păs-
trăm această legătură binecu-
vântată a unirii frăţeşti, după 
cuvintele Sfi ntei Scripturi: „Să 
gândim la fel, având aceeaşi 
iubire, acelaşi sufl et, aceeaşi 
cugetare” (Filipeni II, 2) ca „să 
nu fi e între noi dezbinări, ci să 
fi m uniţi în duh şi cugete” 
(I. Corinteni I, 10).
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Pacea este piatra de temelie 
a credinţei noastre, pentru că 
însuşi „Hristos este pacea 
noastră” (Efeseni II, 14).

IUBIŢI FRAŢI ŞI SURORI 
ÎNTRU DOMNUL,

După mărita Sa Învi-
ere din morţi, cele dintâi 
cuvinte pe care le-a rostit 
către oameni au fost: 
„Pace vouă!” (Luca XXIV, 
36), pecetluind astfel Tes-
tamentul pe care l-a lăsat 
urmaşilor Săi când a zis: 
„Pacea Mea dau vouă, 
pacea Mea las vouă...” 
(Ioan XIV, 27). Pentru 
aceasta, Biserica Orto-
doxă ne aminteşte neînce-
tat, prin graiul Sfi ntei Scrip-
turi, nestrămutata îndatorire 
pe care o avem, de a urma 
calea păcii, pe care numai cei 

nedrepţi nu o cunosc; de a căuta 
pacea cu toată lumea.

Vremurile pe care le trăim, 
sunt vremuri tulburi, de aceea 
Învierea Domnului este  cheză-
şia vieţii noastre care ne poate 

ridica la cer, ne dă o speranţă 
într-o viaţă mai bună trăită în 
Hristos şi cu Hristos. Mulţi 
trăim departe de casă pentru a 
ne câştiga existenţa zilei de 

mâine şi tocmai de aceea orice 
praznic ne face să ne întâlnim 
întreolaltă să ne depănăm gân-
durile şi simţirile noastre şi de 
ce nu să trăim româneşte.

Dragostea, unirea şi pacea 
sunt virtuţile care trebuie 
să stea pururea de veghe 
în sufl etele noastre, ca să 
putem primi darurile 
Învierii lui Hristos şi 
bucuria cea negrăită a 
Paştilor, a acestei lumi-
nate zile „pe care a 
făcut-o Domnul, ca să ne 
bucurăm şi să ne veselim 
într-însa”.

Aşadar lumina sfântă 
a Învierii Domnului să vă 
aducă în inimi pace, 

bucurii duhovniceşti şi noi 
împliniri în viaţa cotidiană.

Hristos a Înviat !

DUMINICA A V-A DIN POST

CĂINŢA ADEVĂRATĂ
ericopa evanghelică a 

zilei este pregătitoare pen-
tru Săptămâna Patimilor, 
pentru timpul plin de tris-

teţe care aminteşte înfricoşatele 
suferinţe ale Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos. La începutul perico-
pei, Domnul spusese Apostolilor 
săi: „...Iată, ne suim la Ierusalim şi 
Fiul Omului va fi  predat arhiereilor 
şi cărturarilor; şi-L vor osândi la 
moarte şi-L vor da în mâna păgâni-
lor. Şi-L vor batjocori şi-L vor 
scuipa şi-L vor biciui şi-L vor 
omorî, dar după trei zile va învia” 
(Marcu X, 33–34). Iisus venea din-
spre Betania spre Ierusalim pentru 
sărbătorirea Paştelui, cetate unde 
se prăznuiau sărbătorile cele mari, 
acolo fi ind templul lui Solomon. 
Mântuitorul era înconjurat de o 
imensă mulţime care lăuda pe 
Dumnezeu deoarece a dăruit popo-
rului ales un „mare proroc”, făcă-
tor de minuni. Ajunşi cu toţii pe 

Muntele Măslinilor, puteau vedea 
scăldată în lumina soarelui strălucita 
cetate a Ierusalimului, cea mai renu-
mită dintre cetăţile Ţării Sfi nte. 
Poporul, sosit de la mari depărtări, 
spre a sărbători Paştele, se bucura 
văzând sfânta cetate, dar Mântuitorul 
plângea. Prin atotştiinţa Sa, Iisus pre-
vedea însufl eţirea cu care avea să fi e 
întâmpinat la intrarea în Ierusalim 
(Marcu XI, 10) şi deopotrivă ostilita-
tea aceleiaşi mulţimi manifestată 
abia câteva zile mai târziu (Marcu 
XV, 14).

Lacrimile Mântuitorului de pe 
Muntele Măslinilor sugerează dure-
rea Sa pentru sufl etul încărcat de 
păcate şi lipsit de căinţă, asemănător 
îndărătniciei cetăţii Ierusalimului. 
Dimpotrivă, accentuând necesitatea 
căinţei, pericopa evanghelică pre-
zintă o femeie plină de remuşcări 
pentru păcatele ei care umbla rătăcită 
plângând pe străzile Ierusalimului. 
Era Maria Magdalena care, ajungând 

în faţa lui Iisus, a căzut la picioa-
rele Lui, udându-le cu lacrimi, şter-
gându-le cu părul ei şi ungându-le 
cu mir de mult preţ. Mântuitorul a 
apreciat căinţa femeii, dorind ca ea 
să se vestească în toată lumea şi în 
toate timpurile, zicând: Oriunde se 
va propovădui Evanghelia, se va 
spune şi ce a făcut aceasta, spre 
pomenirea ei” (Marcu XIV, 9). 
Divinul învăţător subliniază prin 
aceste cuvinte, ce frumoasă şi bine-
plăcută înaintea lui Dumnezeu este 
căinţa adevărată.

Ce trebuie să facem noi, ca să 
fi m pătrunşi de o asemenea căinţă? 
Trebuie să ne cercetăm bine cuge-
tul, să ne dăm seama câte şi cum 
le-am făcut şi cât de tare am supă-
rat pe Dumnezeu prin păcatele 
noastre. Numai fi inţele necuvântă-
toare nu răspund pentru faptele lor; 
dimpotrivă, omul fi ind creat după 
chipul şi asemănarea lui Dumne-
zeu, înzestrat cu deosebite puteri 

P
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sufl eteşti, trebuie să răspundă pen-
tru toate faptele sale.

Întristarea şi zdrobirea inimii, 
durerea adâncă pentru păcatele 
săvârşite exprimă fi inţa căinţei. 
Sunt puţini creştini pătrunşi de 
adevărata căinţă. Un dascăl al 
Bisericii (Fericitul Augustin) scrie: 
„Mulţi păcătoşi suspină şi eu sus-
pin; suspin de mila lor, pentru că ei 
nu suspină cum ar trebui să sus-
pine”. Căinţa, chiar exprimată prin 
suspine şi lacrimi devine reală şi 
adevărată numai dacă izvorăşte 
dintr-o mâhnire lăuntrică, profundă 
şi din ura faţă de păcat. Durerea 
adâncă şi asumarea păcatului gene-
rează adevărata căinţă creştinească. 
La moartea unui copil, părinţii sunt 
nemângâiaţi şi cu inimile sfâşiate 
de durere, dar când este vorba de 
păcat, de acel rău care supără pe 
Dumnezeu şi răpeşte harul Său, 
atunci sunt puţini cei care mani-
festă mâhnire reală şi căinţă adevă-

rată. La o astfel de căinţă ne 
îndeamnă şi canonul lui Andrei Cri-
teanul, care arată într-o mulţime de 
pilde din legea veche şi cea nouă că 
leacul cel mai bun pentru bolile 
sufl eteşti este căinţa. Nu întâmplător 
Biserica noastră comemorează în 
aceeaşi duminica şi pe Sf. Maria 
Egipteanca, cea care printr-o căinţă 
profundă şi adevărata a spălat mulţi-
mea păcatelor ei, rămânând pentru 
totdeauna o pildă vie pentru trecerea 
unei foste păcătoase în rândul sfi nţi-
lor. Păcatul – o boală a sufl etului – 
poate fi , deci, înlăturat. Vechii romani 
aveau printre templele lor şi unul 
intitulat „templul fericirii”, unde erau 
aşezate chipurile Sculptate în piatră 
ale oamenilor celebri. Din rândul lor 
făcea parte şi Servius Tullius, fi ul 
unei sclave, dar sculptat într-o strălu-
cită mantie, care simboliza haina fap-
telor sale măreţe, demne de aleşii 
poporului roman, dincolo de obârşia 
sa. Încercând un paralelism, se poate 

spune că în panteonul creştin al 
„fericirii veşnice” se afl ă sufl etele 
cele alese, oamenii cei drepţi, prin-
tre care şi cei îmbrăcaţi în strălu-
cita mantie a căinţei, cărora li s-a 
şters păcatul, învrednicindu-se să 
stea alături de cei drepţi.

Lacrimile fi erbinţi ale Mântui-
torului şi chemarea sugerată de 
cuvintele Sale „de câte ori am voit 
să adun pe fi ii tăi, cum adună pasă-
rea puii săi sub aripi, dar n-aţi 
voit” (Luca XIII, 34) este îndrep-
tată către toţi creştinii din toate 
timpurile. Să-L urmăm, aşa cum se 
cuvine unui creştin adevărat, ca să 
nu zădărnicim prin împietrirea ini-
milor noastre jertfa Sa supremă pe 
cruce. Adevărata căinţă după minu-
natele exemple oferite de atâţia 
sfi nţi ai Bisericii noastre dreptmă-
ritoare, ne poate şterge păcatele, ne 
poate împăca cu Dumnezeu, făcân-
du-ne fi ii aleşi ai Tatălui ceresc.

u şase zile înainte de 
Paştile Iudeilor a intrat 
Domnul nostru Iisus 
Hristos triumfal în Ieru-

salim. Înconjurat de Sfi nţii Săi 
Apostoli şi de o mulţime mare 
de popor se apropie de poarta 
cetăţii. Era mare alai şi bucurie 
în tot Ierusalimul. Mulţi au 
aşternut în calea Mântuitorului 
veşmintele lor, alţii ţineau stâl-
pări în mâini, toţi erau bucu-
roşi, veseli şi strigau: „Osana! 
Bine este cuvântat Cel ce vine 
întru numele Domnului!” 
(Marcu XI, 9).

Oare de ce intră Iisus, pe 
care-L ştim atât de smerit şi 
umilit, triumfal, în cetatea Ieru-
salimului? Mai întâi de toate 
Iisus vrea să se arate poporului 
ca împărat al lui Israil. Apoi 
această intrare sărbătorească în 
Ierusalim, avea să fi e modul 
intrării Sale în Ierusalimul 
ceresc. Iată rostul sărbătorii de 

astăzi, înţelesul mai adânc al ala-
iului care I se face blândului 
Iisus. Această intrare triumfală a 
dumnezeiescului Mântuitor în 
Ierusalim mai are şi o însemnă-
tate tainică, fi indcă ea se repetă 
şi se serbează până astăzi în 
Sfânta Euharistie, în Sfânta 
Cuminecătură cum îi spune 
poporul nostru, pentru că Sfânta 
împărtăşanie nu este altceva 
decât o intrare sărbătorească a 
Mântuitorului Iisus Hristos în 
sufl etul creştinului. De aici s-a 
înrădăcinat şi un obicei ca cei 
mai mulţi credincioşi să se 
împărtăşească în Duminica Flo-
riilor sau a Stâlpărilor. Deci 
intrarea lui Iisus în Ierusalim ne 
aduce aminte de intrarea Lui în 
sufl etele credincioşilor, ne aduce 
aminte de Sfânta şi marea Taină 
a împărtăşaniei.

Sfânta împărtăşanie este 
Taina cea mai mare a credinţei 
noastre. În această Taină vine 

Domnul nostru Iisus Hristos, 
întreg, în părticica cea mai 
mică, cu Trupul şi Sângele Său, 
vine la cei ce se împărtăşesc în 
biserică, ca să-i sfi nţească, la 
cei bolnavi, ca să-i mângâie, şi 
să-i întărească, la cei care zac 
pe patul morţii, ca să le uşu-
reze plecarea din lumea 
aceasta; dându-le făgăduinţa 
dulce şi plină de mângâiere că: 
„Cine mănâncă din pâinea 
aceasta viu va fi  în veci” (Ioan 
VI, 51).

Ce mare bucurie de a fi  
creştin, ce fericire pentru noi 
pământenii şi fi ii Bisericii lui 
Hristos că ne putem hrăni cu 
prea curatul Trup şi Sânge al 
lui Dumnezeu! 

Această hrană minunată a 
Sfi ntei împărtăşanii ne-a pre-
gătit-o dragostea lui Dumne-
zeu nouă, creştinilor, în fi ecare 
biserică, însă multor creştini le 
vine greu să se pregătească 

u şase zile înainte de astăzi, înţelesul mai adânc al ala- Domnul nostru Iisus Hristos, u şase zile înainte de astăzi, înţelesul mai adânc al ala- Domnul nostru Iisus Hristos, 

DUMINICA A VI-A DIN POST (A FLORIILOR)
BUCURIE MARE
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măcar o dată pe an pentru 
această hrană fără asemănare 
pe lume.

Un om învăţat ne spune 
despre această înfricoşată 
taină: „Dacă am putea noi con-
topi toate faptele mari, câte 
s-au întâmplat în lume, cu tot 
binele, frumosul şi folosul lor 
într-o singură faptă şi dacă am 
pune-o pe aceasta alături de o 
faptă pe care o săvârşeşte creş-
tinul, dacă primeşte cu vredni-
cie Sfânta împărtăşanie, atunci 
toate acele fapte ale neamului 
omenesc n-ar fi , pe lângă o sin-
gură împărtăşanie, decât 
numai umbra unei umbre”. Ce 
cuvinte frumoase despre folo-
sul neasemuit de mare al unei 
împărtăşanii cu adevărat creş-
tineşti. Pentru o asemenea 
împărtăşanie, adevărat creşti-
nească, se înţelege de la sine că 
trebuie să fi m pregătiţi în chip 
cuviincios. Iată ce ne spune în 
această privinţă Sfântul Apos-
tol Pavel: „Să se cerceteze, 
însă, omul pe sine şi aşa să 

mănânce din pâine şi să bea din 
pahar” (I Corinteni XI, 28). Cer-
cetarea cugetului, o mărturisire 
plină de căinţă a păcatelor noas-
tre sunt pregătirea ce se cere 
pentru Sfânta Taină a împărtăşa-
niei. Cui îi lipseşte această pre-
gătire creştinească, izvorul de 
viaţă făcător al Sfi ntei împărtăşa-
nii se va preface într-un izvor de 
osândă, după cum ne spune 
iarăşi Sfântul Apostol Pavel: 
„Cel ce mănâncă şi bea cu 
nevrednicie, osândă îşi mănâncă 
şi bea, nesocotind  Trupul Dom-
nului” (I Corinteni XI, 29).

Aşa cum evreii, la Intrarea lui 
Iisus în Ierusalim, şi-au lepădat 
hainele, le-au aşternut în cale, să 
ne lepădăm şi noi în faţa intrării 
lui Iisus în sufl etul nostru şi în 
faţa Sfi ntei împărtăşanii, de toate 
patimile, poftele şi greşelile 
noastre. Precum L-a întâmpinat 
poporul evreu pe împăratul Său, 
la porţile Ierusalimului cu stâl-
pări, să ieşim şi noi înaintea Lui 
cu stâlparea unui sufl et curăţit 

printr-o mărturisire sinceră 
creştinească.

Numai aşa făcând, Sfânta 
împărtăşanie va fi  pentru fi e-
care dintre noi, într-adevăr, 
un izvor de fericire, de mân-
gâiere şi de viaţă veşnică. 
Atunci vom simţi şi înţelege 
cât de adevărate sunt frumoa-
sele cuvinte ale Fericitului 
Augustin cu privire la Sfânta 
împărtăşanie: „Cu toate că 
Dumnezeu este atotputernic, 
n-a putut să ne «dea mai mult, 
cu toate că este atotînţelept, 
n-a ştiut să ne dea mai mult şi 
cu toate că este atotbogat, n-a 
avut de unde să ne dea mai 
mult decât această Sfântă 
Taină. După ce am văzut care 
este înţelesul intrării triumfale 
a Fiului lui Dumnezeu în ceta-
tea Ierusalimului, se cuvine 
să-L rugăm pe Dumnezeu, ca 
ziua cea sfântă şi mare a învie-
rii Domnului să ne găsească 
pe toţi pregătiţi, curaţi, lumi-
naţi şi vrednici de fericirea cea 
adevărată şi netrecătoare.

D U M I N I C A  Î N V I E R I I  D O M N U L U I
ZIUA CEA MĂREAŢĂ

B  unul Dumnezeu ne-a 
învrednicit ca astăzi să 
putem sărbători ziua cea 

măreaţă, cea mai plină de bucurie 
și mângâiere din câte are omul 
bisericesc, ziua Învierii Domnului.

Emoţionaţi, plini de bucurie 
noi vestim această Înviere unul 
altuia și cu o sfântă și cerească 
însufl eţire buzele noastre rostesc 
frumosul și străvechiul salut creș-
tin: „Hristos a înviat!” Pe tot întin-
sul pământului, în toate orașele, 
comunele și satele unde se găsesc 
creștini adevăraţi, în palate și în 
bordeie, e mare bucurie în această 
senină zi. Astăzi, parcă nici săra-
cul nu simte amarul vieţii, nici 
bolnavul durerile ce-l chinuiau 
altădată. Firea întreagă își sărbă-
torește acum învierea sa din som-
nul și amorţeala iernii, razele soa-
relui s-au făcut mai calde și sărută 

pământul, în tot locul ochiul nostru 
zărește semne de reîntinerire, de 
bucurie și de viaţă. Atât în natură, 
cât și în inima omului, în aceste 
zile, domnește bucuria.

Zilele cele pline de jale ale săp-
tămânii Patimilor, în care am auzit 
din Sfi ntele Evanghelii duioasele 
istorisiri despre chinurile nespuse 
ale Domnului nostru Iisus Hristos, 
au trecut. Acum, acest Iisus din 
Nazaret, omul durerilor și al sufe-
rinţelor, stă înaintea ochilor noștri 
ca un biruitor al morţii prin învie-
rea Sa. Pe Iisus, pe care l-am văzut 
umilit și batjocorit, îl vedem astăzi 
preamărit. Iată cel dintâi temei al 
bucuriei noastre.

„Dumnezeu a înviat pe Acest 
Iisus, Căruia noi toţi suntem mar-
tori”, a zis Sf. Apostol Petru către 
mulţimea ce-l asculta (Faptele 
Apostolilor II, 32). Și mulţimea a 

primit cu bucurie această veste și 
în temeiul ei, a primit și botezul 
lui Hristos. Învierea lui Hristos au 
predicat-o și toţi ceilalţi Apostoli, 
iar pentru adevărul învierii au 
suferit ei toate prigoanele din par-
tea păgânilor. Credinţa s-a răspân-
dit în întreaga lume numai prin 
învierea lui Hristos. Fără învierea 
Domnului s-ar fi  sfârșit istoria vie-
ţii Lui cu moartea pe cruce și nu 
s-ar mai fi  deschis nicio inimă ca 
să-I primească învăţătura, iar 
lumea toată, desigur, l-ar fi  uitat 
de mult. Fără Învierea Domnului 
nu ar fi  pătimit atâtea mii de 
mucenici, ca să mărturisească cu 
sângele lor credinţa în această 
înviere și să pecetluiască această 
credinţă cu moartea lor martirică. 
Învierea Domnului este cea mai 
mare minune, cea mai mare taină 
a credinţei noastre. Iată cel de-al 
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doilea temei al bucuriei noastre 
în Domnul.

Învierea lui Hristos este cea 
mai puternică dovadă că El a fost 
într-adevăr Mesia cel tăgăduit, 
Mântuitorul, trimis din mila Tată-
lui ceresc ca să ne scoată din robia 
păcatului. De aceea, încredinţân-
du-se Toma, apostolul necredin-
cios, că Hristos a înviat cu adevă-
rat, L-a mărturisit cu lacrimi în 
ochi zicând: „Domnul meu și 
Dumnezeul meu” (Ioan XX, 28).

Prin Învierea Sa din morţi, 
Iisus Hristos a nimicit puterea 
morţii și ne-a dat și nouă 
garanţia învierii din morţi 
și a vieţii de veci. De aici 
putem înţelege ce spune 
Sf. Apostol Pavel prin 
cuvintele: „Dacă Hristos 
n-a înviat, zadarnică este 
atunci propovăduirea 
noastră, zadarnică și cre-
dinţa voastră” (I Corinteni 
XV, 14). Înviind, Iisus, vom 
învia și noi, iată cel de-al 
treilea temei și cel mai de 
seamă al bucuriei noastre. 
Acest lucru îl vom înţelege 
ușor, dacă ne vom da 
seama că, din toate bine-
facerile, cu care Bunul 
Dumnezeu ne-a învredni-
cit aici pe pământ, viaţa ne pare a 
fi  cea mai mare. Deși știm că 
bunătăţile și plăcerile acestei lumi 
se trec ca umbra, totuși ne place 
viaţa, ne place să trăim. De aceea 
bolnavul își dorește mult însănă-
toșirea, toate le încearcă, niciun 
medicament nu i se pare prea 
amar, niciun lucru prea scump, 
dacă poate lega de el o nădejde de 
scăpare. Nu numai celor avuţi le 
place viaţa, ci și celor sărmani și 
necăjiţi, pentru că toţi vor să tră-
iască. Dacă această viaţă pămân-
tească, trecătoare, plină de griji și 
de nevoi, ne pare atât de fru-
moasă și ne este atât de dragă, ce 
fericire trebuie să fi e în viaţa cea 
netrecătoare, în care nu mai este 
nici durere, nici frica morţii. Pla-
ton a scris o carte frumoasă des-
pre nemurirea sufl etului. Cartea 
se numește „Phaedon.” Această 
carte a citit-o un oarecare păgân 
cu numele Cleombrotus și s-a 

însufl eţit de credinţa în nemurirea 
sufl etului atât de mult, încât s-a 
aruncat în valurile mării ca să se 
înece, zicând: „Știu de acum că 
sufl etul e nemuritor și nu am nicio 
teamă de moarte”. Cu toată credinţa 
noastră în nemurirea sufl etului, noi 
creștinii nu am face un astfel de 
lucru pentru că știm că viaţa noas-
tră ne este dată de Bunul Dumne-
zeu s-o trăim, dar un lucru tot îl 
putem învăţa din această istorisire 
și anume: credinţa în nemurirea 
sufl etului este cea mai mare mân-
gâiere a omului muritor și cel mai 

puternic sprijin în lupta vieţii! Cre-
dinţa în nemurirea sufl etului este 
tot atât de veche ca și neamul ome-
nesc. Și păgânii o aveau în vechime, 
însă ei nu aveau garanţia învierii, 
cum o avem noi, creștinii, prin învi-
erea Domnului. Să ne aducem 
aminte ce s-a petrecut în casa lui 
Iair. Singura copilă pe care o avea, 
s-a îmbolnăvit foarte tare. Părinţii 
deznădăjduiţi, auzind că Mântuito-
rul lumii este prin apropiere, L-au 
rugat să vină la ei. Până Iisus a sosit 
la casa lor, „copila murise”. Cei de 
acasă au trimis veste ca Iair să nu 
mai supere pe învăţătorul. Iisus 
intră totuși în casă și se așează la 
căpătâiul patului. Părinţii plângeau 
dispariţia unicului lor copil, iar 
Iisus plin de milă se uită la ei și le 
spune: „N-a murit, ci doarme”. 
(Luca VIII, 52). Cât de frumos ne 
arată această istorisire că moartea 
nu este decât un somn înaintea 
Atotputernicului Dumnezeu și pre-

cum Iisus a înviat pe fi ica lui Iair 
din acest somn al morţii, precum 
El însuși a înviat din morţi, tot 
așa ne va învia și pe noi din praf și 
cenușă, la o viaţă nouă. E mare 
taina aceasta! Dacă acel păgân nu 
se temea de moarte, pentru că așa 
îl învăţase Platon, cu atât mai 
mult trebuie noi să spunem că, 
prin învierea Domnului, moartea 
și-a pierdut spaimele ei pentru 
urmașii lui Hristos. Având garan-
ţia învierii noastre, pe drept 
cuvânt putem și noi rosti împre-
ună cu Sfântul Apostol Pavel tri-

umfătoarele cuvinte: 
„Moarte, unde este biru-
inţa ta? Unde îţi este, 
moarte, boldul tău?” (I 
Corinteni XV, 55).

Să ne bucurăm, deci, 
în această măreaţă zi, zi 
de mântuire, zi de bucu-
rie sfântă, că Hristos a 
înviat! A înviat cu ade-
vărat!

Sărbătoarea învierii 
Domnului vorbește mai 
mult sufl etului nostru, 
decât celelalte sărbători. 
Învierea ne spune parcă 
mai hotărât, mai cu 
putere: „Omule, cunoaș-
te-ţi înalta ta menire!” 

Noi nu ne-am născut în lume ca 
să ne trecem fără urmă ca dobi-
toacele, nici ca pomul care, tăiat 
și ars, se nimicește cu desăvârșire! 
Noi avem un sufl et nemuritor, 
care nici după moartea trupului 
nu se trece, ci viază mai departe.

Dacă Hristos a înviat, vom 
învia și noi și întreg neamul ome-
nesc la o viaţă nouă și fără de 
sfârșit. Azi moartea e biruită, 
iadul e biruit, porţile raiului sunt 
iarăși deschise. „E ziua învierii, să 
ne luminăm popoare, că sunt Paș-
tile Domnului! Paștile”. Unul pe 
altul să ne îmbrăţișăm și de toate 
grijile acestei lumi să uităm. Să 
zicem fraţi și acelora care ne urăsc 
pe noi și să le iertăm toate pentru 
învierea lui Hristos. Cu toţii să ne 
bucurăm că astăzi Hristos a înviat 
din morţi cu moartea pe moarte 
călcând și celor din mormânturi 
viaţă dăruindu-le!
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C U V Â N T  L A  A  I I - A  Z I  D E  P A Ş T I
O SĂRBĂTOARE PENTRU CER

ărbătoarea învierii Dom-
nului, marele praznic al 
întregii Creştinătăţi, nu 

este o sărbătoare numai pen-
tru acest pământ, ci şi pentru 
cer. Nu numai noi pământenii 
preamărim pe Hristos cel 
înviat, ci şi Sfi nţii îngeri care 
acolo, în cer, cântă biruinţa lui 
Iisus asupra morţii: „Învierea 
Ta Hristoase, Mântuitorule, 
îngerii o laudă în ceruri...”.

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

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

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

Legea este una şi pentru 
cer ca şi pentru pământ, adică 

cel rău, cel stăpânit de patimi 
nu se poate bucura de acest 
măreţ praznic al Învierii Dom-
nului. Asemenea oameni nu pot 
gusta din triumful biruinţei lui 
Hristos şi nu sunt în stare să 
simtă marea bucurie a întregii 
Creştinătăţi – Învierea Domnu-
lui. Le este indiferent că a înviat 
Iisus sau că a rămas în mor-
mânt. Şi dacă prăznuiesc Ziua 
Învierii Dom nului, o prăznuiesc 
în trân dăvie sufl etească şi în 
libertatea slăbi ciunilor.

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

Şi totuşi nu se cuvine ca noi 
să judecăm, pentru că nu sun-
tem sus în cer, ci pe pământ, 
unde bucuria noastră nu poate 
fi  desăvârşită. Cine dintre noi e 
cu desăvârşire curat la inimă? 
Nimeni. Toţi suntem păcătoşi. 
Însă, după cum îngerii cei răi nu 
împiedică pe cei buni să se 
bucure, tot aşa nici pe noi, 
oamenii cei răi n-ar putea să ne 
lipsească de bucurie dacă noi 
înşine nu am simţi vinovăţia 
păcatului. Deci zadarnică este 
judecata noastră asupra aproa-
pelui... Mai de folos este să ne 
curăţim sufl etul nostru de toate 
păcatele şi să ne eliberăm inima 
noastră de toată răutatea.

De sărbătoarea Învierii 
Domnului ne-am împodobit 
trupul cu hainele cele mai fru-
moase. Aşa se şi cuvine. De 
acest măreţ praznic, Bise rica e 
ca o împărăteasă cu frumuse-
ţea şi podoaba ei sclipitoare. 
În jurul ei totul e numai 
smirnă şi tămâie cu bun miros. 
Noi suntem fi ii ei şi n-ar fi  
oare o ruşine pentru noi să 
stăm de Învierea Domnului 
îmbrăcaţi cu haina trupească 
şi sufl e tească cea de toate 
zilele? 

Grija pentru înfrumu seţa-
rea noastră exterioară trebuie 
înso ţită de grijă şi mai mare 
pentru împodobirea sufl etu-
lui. Schimbând haina trupului, 
să schimbăm şi haina sufl etu-
lui. Haina, oricât de albă ar fi  
ea, nu poate să ascundă sufl e-
tul negru, iar răutatea inimii 
noas tre nu poate fi  acoperită 
cu tot aurul pământului. 
Împodo bi rea trupului cere 
multe osteneli şi timp, dar 
înfrumuseţarea sufl etului este 
foarte uşoară şi se poate face 
în scurtă vreme. Dacă vom 
striga bunului Dum nezeu, El 
ne va da o inimă nouă şi o 
lacrimă a căinţei ne va face 
sufl etul alb ca zăpada.

Cine îşi păstrează curăţe-
nia inimii şi îşi spală sufl etul 
în lacrimile căinţei, simte 
bucuria Învierii Domnului şi 
înalţă în această zi luminată 
un imn desăvârşit Celui ce a 
biruit moartea. Aşa că bucuria 
lumii creştine este pe deplin 
justifi  cată şi nu ne rămâne 
decât să strigăm cu însufl eţire 
şi cu toată încrederea:

„Hristos a înviat !”

S
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C U V Â N T  L A  A  I I I - A  Z I  D E  P A Ş T I

CREDINŢA ÎN HRISTOS
nvierea Domnului zguduie 
de fi ecare dată porţile mor-
mântului nostru sufl etesc, 

chemându-ne la viaţa cea nouă, 
ca odinioară pe Lazăr cel înviat 
din morţi.

Când auzim cântându-se 
„Hristos a înviat din morţi, cu 
moartea pe moarte călcând și 
celor din mormânturi viaţă 
dăruin du-le”, să nu ne gândim 
numai la cei care dorm somnul 
de veci, în morminte, ci și la 
mormântul din interiorul nos-
tru, în care sălășluiește credinţa 
noastră cea adormită, pacea 
sufl etului cea pierdută, și bucu-
ria inimii cea uitată, deasupra 
cărora stă de strajă frica zilei de 
mâine. Și totuși ne întrebăm: de 
ce rămânem noi tot cei vechi și 
nepăsători? 

Dacă despărţirea noastră de 
Dumnezeu și cufundarea în 
păcat este moartea sufl etului, 
atunci și pocăinţa și renașterea 
la credinţă este învierea lui. 
Învierea trupului nu este cu 
nimic o minune mai mare decât 
învierea sufl etului la o nouă 
viaţă.

În zadar am încerca noi cu 
mintea noastră slabă să înţe-
legem cum poate omul cel 
muritor să se facă părtaș la viaţa 
cea veșnică, când între Dum-
nezeu și om vedem cum se 
ridică ca un perete despărţitor 
mor mântul și putreziciunea. Ce 
ne poate pe noi lumina este 
numai învăţătura Domnului și 
Mân tuito rului nos tru Iisus 
Hristos, în viaţa cea veșnică, noi 
nu putem intra cu trupul acesta 
stricăcios, ci numai cu sufl etul 
nostru cel nemuritor. Calea spre 
viaţa cea veșnică o afl ăm prin 
ascultarea cuvântului dumne-
zeiesc și prin credinţa cea vie în 
adevăratul Dumnezeu. „Și 
aceasta este viaţa veșnică: să te 
cunoască pe Tine singurul 
Dumnezeu adevărat și pe Iisus 
Hristos”.

A crede în Hristos înseamnă 
a ne lega viaţa de El și a-L primi 

în noi pentru a vieţui împreună, 
a-L face pe El luminător și propo-
văduitor al vieţii noastre și a ne 
preda cu totul Lui. „Precum mlă-
diţa nu poate să aducă roadă de la 
sine, dacă nu rămâne în viţă, tot 
așa nici voi dacă nu rămâneţi în 
Mine. Eu sunt viţa, voi sunteţi 
mlădiţele. Cel ce rămâne în Mine 
și Eu în el, acesta aduce roadă 
multă, căci fără Mine nu puteţi 
face nimic” (Ioan XV, 4–5). Orice 
legătură între om și lume o des-
face moartea, însă legătura de 
viaţă între om și Dumnezeu păs-
trată până la moarte, nu o mai 
poate desface nimeni. Creștinul 
care s-a mutat din această viaţă 
împăcat cu Dumnezeu și cu cre-
dinţa întreagă în El, nu mai poate 
avea frică de judecata cea de apoi. 
El face parte dintre slujitorii lui 
Hristos și locul lui se afl ă acolo 
unde este și Stăpânul său. 
„Dacă-Mi slujește cineva, să-Mi 
urmeze și unde sunt Eu, acolo va 
fi  și slujitorul Meu” (Ioan XII, 26). 
Se poate spune despre unul ca 
acesta că „s-a mutat din moarte la 
viaţă” (Ioan V, 24). Credinţa în 
Hristos și viaţa trăită după legea 
Lui este puntea care ne trece din 
această viaţă în viaţa cea veșnică. 
Mân tuitorul exprimă foarte des 
acest adevăr când zice: „Cel ce 
crede în Mine are viaţă veșnică” 
(Ioan VI, 4 7), adăugind și aces-
tea: „Eu sunt învierea și viaţa; cel 
ce crede în Mine, chiar dacă va 
muri, va trăi” (Ioan XI, 25).

Despre osânda cea veșnică 
Mântuitorul Iisus Hristos ne 
spune că noi înșine ne-o pregă-
tim, încă de aici de pe pământ. 
„Cel ce crede în El nu este jude-
cat, iar cel ce nu crede, a și fost 
judecat pentru că nu a crezut în 
numele Celui Unuia-Născut, Fiul 
lui Dumnezeu” (Ioan III, IV). 
Necre dinţa și lepădarea de Hris-
tos și de Biserica Sa este începu-
tul osândei pe care cel necredin-
cios și-o pre gătește încă de aici de 
pe pământ și această osândă i se 
va rosti în ziua judecăţii de apoi, 

iar înce putul vieţii de veci se 
face prin alipirea sufl etului nos-
tru mai mult de Dumnezeu, 
care este izvorul vieţii.

„Cerul și pământul vor trece, 
dar cuvintele Mele nu vor trece” 
(Matei XXIV, 35) – așa ne-a 
făgăduit Domnul și Mân tuitorul 
nostru Iisus Hristos, și noi știm 
că nimic din ceea ce a făgăduit 
Dumnezeu nu se va clăti. 
Îm plinirea făgăduinţelor lui se 
va face în veacul ce va să vină, 
spre care noi privim neîn ce tat 
ca spre o ţintă. Și la gândul 
împlinirii tuturor făgăduinţelor 
date nouă de Dumnezeu, praz-
nicul cel luminat al Învierii 
Domnului face să tresalte de 
bucurie sufl e tele noastre nemu-
ritoare, o pri măvară sufl etească, 
întărind în noi nădejdile și 
încrederea în făgăduinţele lui 
Dumnezeu.

Învierea Domnului este o 
mărturie neîndoielnică despre 
aceea că Dumnezeu veghează 
neîncetat asupra lumii. Lumea 
nu este condusă la întâmplare, 
ci după planul Lui, El n-a făcut 
pe om pentru a-l nimici, ci l-a 
creat din iubire și-l ocrotește 
pentru a-l ridica la Sine, binele 
iese întotdeauna biruitor asupra 
răului, nu viaţa aceasta trecă-
toare a trupului este cea ade-
vărată, ci viaţa sufl etului, trăită 
după Legea lui Hristos, potrivit 
voinţei Tatălui ceresc, singura 
care ne face moștenitori ai ceru-
lui.

Numai înălţându-ne pe acest 
pisc de munte, care este Învie-
rea Domnului, vom fi  în stare să 
înţelegem rostul adevă rat al vie-
ţii, să ne bucurăm de ea și să ne 
pregătim drumul spre viaţa cea 
fără de sfârșit care este la Dum-
nezeu. Întunericul a trecut și de 
acum în faţă ne strălucește Învi-
erea Domnului pe care în aceste 
zile am prăznuit-o. Să lepădăm, 
deci, frica și faptele întunericu-
lui, umblând ca fi i    ai luminii 
și răscum părând   vremea.
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SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE
ntărindu-se din Învierea Mân-
tuitorului în credinţa primii 
creştini – apostoli, episcopi, 
preoţi, diaconi sau simpli cre-
dincioşi – au înfruntat, în pri-

mele veacuri de existenţă a Bisericii 
lui Hristos, sângeroase prigoniri, cu 
chinuri de tot felul, unele mai îngro-
zitoare decât altele, culminând cu 
moartea martirică. Toţi aceşti martiri 
sau mucenici au ştiut şi au fost con-
vinşi că murind pentru credinţa în 
Iisus Hristos Dumnezeu-Omul, care 
la rândul Său, murise şi înviase pen-
tru fi ecare din ei în parte, şi pentru 
toţi laolaltă, se vor învrednici întru 
învierea şi judecata obştească vii-
toare, şi că Învierea lui Hristos este 
garanţia învierii lor, garanţia învierii 
tuturor oamenilor din toate timpurile 
şi locurile. Din ceata unor astfel de 
martiri sau mucenici a făcut parte şi 
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, 
purtătorul de biruinţă, pe care, pentru 
motivele arătate, îl sărbătorim azi.

Viaţa Sfântului Gheorghe este un 
tezaur de nestrămutată credinţă în 
Hristos, vădită prin numeroase acte 
de milostenie şi fapte minunate 
săvârşite asupra oamenilor, după 
cum citim în sinaxarul său, sau 
aflăm din cântările slujbei sale, din 
Minei şi din Acatist.

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe 
s-a născut în jurul anului 260, în 
provincia Capadocia din Asia Mică. 
Tatăl său a fost tribun, adică ofiţer 
superior în armata romană şi mare 
dregător la curtea imperială. Sătul şi 
dezgustat de decăderea morală în 
care se complăcea înalta societate 
păgână a vremii sale, a îmbrăţişat 
învăţătura Evangheliei lui Iisus 
Hristos. Creştin fiind, el a avut 
multe şi mari necazuri de îndurat, 
care au culminat în cele din urmă 
prin moartea sa martirică. Mama 
Sfântului Gheorghe, care era o creş-
tină convinsă, rămânând văduvă, 
este nevoită să-şi vândă averile, 
să-şi ia copilul şi să se mute din 
Capadocia în Palestina. Crescut în 
văduvie de pioasa sa mamă, copilul 
Gheorghe primeşte o aleasă educaţie 
în familie, unde credinţa adevărată 
şi morala fără pată erau cele două 
pârghii puternice ale creşterii şi edu-
cării sale. Ajungând la vârsta tinere-
ţii, îmbrăţişează cariera tatălui său, 
intrând în armată, unde se face 
remarcat prin priceperea şi destoini-

cia sa şi urcă repede din treaptă în 
treaptă, atât ca militar, cât şi ca dregă-
tor împărătesc.

Atâta vreme cât în imperiul roman 
păgân a fost pace pentru creştini, ofi-
ţerul şi dregătorul împărătesc Gheor-
ghe n-a avut de suferit nimic pentru 
credinţa lui în Hristos. Când însă, prin 
jurul anului 300, Diocleţian, împăratul 
roman de atunci a dezlănţuit prigoană 

contra Bisericii creştine, situaţia Sfân-
tului Gheorghe se schimbă înrăutăţin-
du-se. Este urmărit pas cu pas pentru 
sentimentele sale religioase.

Din spirit de dreptate şi de solida-
ritate creştină, luând o dată apărarea 
unor creştini prigoniţi pe nedrept şi 
mărturisindu-şi deschis credinţa sa în 
Evanghelia lui Hristos, Sfântul Gheor-
ghe trebuie să dea socoteală în faţa 
împăratului. În cuvântul său de apă-
rare, se zice că ar fi rostit următoarele: 
„Până când, o, împărate, şi voi, domni 
şi sfetnici vă porniţi cu mânia şi ura 
voastră împotriva creştinilor, întărind 
judecăţi nedrepte, poruncind moartea 
oamenilor nevinovaţi, care n-au făcut 
nimănui vreo strâmbătate sau rău? Nu 
vă amăgiţi cu minciunile, pentru că 
idolii voştri nu sunt dumnezei, ci Hris-
tos Unul este Dumnezeu”. Cuvintele 
acestea au uimit pe toţi. Guvernatorul 
provinciei, chemându-l la sine pe 
Sfântul Gheorghe, l-a întrebat: „Cine 
te-a îndemnat la o asemenea îndrăz-

neală? Adevărul, răspunse Sfântul. 
Şi care este acest adevăr?, l-ar fi 
întrebat iarăşi guvernatorul, la care 
Sfântul Gheorghe ar fi răspuns: Ade-
vărul este Însuşi Iisus Hristos cel 
înviat, Cel prigonit de voi. La între-
barea guvernatorului, dacă într-ade-
văr şi el este creştin, Sfântul Gheor-
ghe a răspuns cu fermitate: „Da! Şi 
eu sunt creştin”.

Auzind toate acestea, împăratul 
Diocleţian chemă la el pe Sfântul 
Gheorghe. La început a încercat prin 
tot felul de ademeniri, unele mai 
ispititoare decât altele, să-l abată de 
la credinţa lui, dar nu a reuşit. Se 
spune că Sfântul s-a apărat cu atâta 
demnitate, înţelepciune şi curaj încât 
însăşi împărăteasa Alexandra, care a 
auzit toate acestea, s-a convertit, 
devenind creştină.

Cuprins de mânie, împăratul a 
poruncit ca Sfântul Gheorghe să fie 
întemniţat şi supus la cele mai aspre 
chinuri, până se va lepăda de cre-
dinţa în Hristos cel răstignit şi 
înviat. Ostaşul de acum al lui Iisus 
Hristos a suferit cu multă bărbăţie 
toate chinurile, fără să renunţe la 
credinţa lui în Domnul nostru Iisus 
Hristos. Mai mult chiar, pentru cura-
jul şi abnegaţia de care a dat dovadă 
în faţa chinurilor la care era supus, 
unii dintre prigonitori s-au hotărât 
să treacă la credinţa creştină. 
Văzând că toate chinurile îndreptate 
împotriva Sfântului Gheorghe sunt 
zadarnice, împăratul a poruncit, în 
cele din urmă, să i se taie capul! Şi 
aşa se sfârşi muceniceşte viaţa 
pământească a Sfântului Gheorghe 
pentru credinţa şi mărturisirea Dom-
nului nostru Iisus Hristos.

Sărbătorind astăzi biruinţa Sfân-
tului Gheorghe, pentru credinţa sa 
neclintită, pentru viaţa sa bogată în 
fapte de milostenie şi minuni şi 
încununată cu cununa mereu strălu-
citoare a morţii muceniceşti, să ne 
îndemnăm la spor şi întărire în cre-
dinţa cea adevărată, la evlavie şi la 
dragoste mai caldă pentru Hristos, 
vădită prin viaţa noastră curată, prin 
faptele noastre bune de fiecare zi.

Preţuindu-i vrednicia după cuvi-
inţă, ne îndreptăm către el, ca la un 
prieten bun şi veşnic rugător pentru 
noi, să se roage pentru pacea lumii, 
tăria şi bunăsporirea vieţii noastre.
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e aproape două mii de ani, 
lumea întreagă atribuie pe 
nedrept Apostolului Toma 
califi cativul de „necredin-

ciosul”. Chiar în discuţiile zilnice, 
când cineva nu se lasă convins, i se 
reproșează: ești ca Toma. Când 
încercăm să convingem pe cineva 
asupra unui adevăr, de multe ori 
primim răspunsul: „Nu cred până 
nu văd, sunt Toma necredinciosul”.

Această necredinţă ce i se atri-
buie lui Toma Apostolul, nu se 
poate asemăna cu necredinţa 
pe care o manifestă unii în 
zilele noastre, oameni cu 
sufl etul plin de răutate, ură și 
mereu înclinaţi spre rău.

Apostolul Toma a fost ales 
de Dumnezeu, ca o unealtă cu 
ajutorul căreia să se adeve-
rească, în mod cert, Învierea 
Fiului Său, a Domnului nos-
tru Iisus Hristos.

După minunata Sa înviere, 
Domnul Iisus Hristos se arată 
tuturor colaboratorilor Săi 
apropiaţi, începând cu feme-
ile mironosiţe și sfârșind cu 
Apostolii Săi, chiar în ziua 
învierii. Numai Apostolul 
Toma nu se învrednicise de 
această cinste. Toţi Apostolii 
erau veseli și comentau pute-
rea și mărirea lui Dumnezeu. 
Pe de altă parte, Apostolul 
Toma era cuprins de panică și 
durere sufl etească. El se vedea 
pe sine a fi  cel mai mic, cel mai 
neînsemnat și cel mai nenorocit 
dintre Apostoli. Toţi ceilalţi Apos-
toli petrec o săptămână de liniște și 
mângâiere sufl etească; numai 
Apostolul Toma se zbuciuma în 
neliniște.

Era întâmpinat adeseori de cei-
lalţi Apostoli prin cuvintele: „Am 
văzut pe Domnul înviat” (Ioan XX, 
25), cuvinte care străbăteau ca un 
ghimpe în inima lui.

Din cauza acestor provocări, 
Apostolul Toma spune memorabi-
lele cuvinte: „Dacă nu voi vedea pe 
mâinile Lui semnul cuielor și dacă 
nu voi pune mâna mea în coasta 
Lui, nu voi crede” (Ioan XX, 25).

Prin aceste cuvinte, Apostolul 
Toma încerca să alunge nesocotinţa 
și dispreţul în care i se părea că 
ajunsese. Cu toate acestea inima lui 

ardea de dorul de a vedea pe Iisus și 
în sufl etul lui trăiau legăturile cele 
mai strânse cu învăţătorul său.

Apostolul Toma a fost unul dintre 
cei mai devotaţi Apostoli ai lui Hris-
tos, gata oricând la jertfă: dovadă 
sunt evenimentele întâmplate cu 
puţin înainte de Patimile Mântuito-
rului. Când a fost înștiinţat Mântui-
torul că prietenul Său Lazăr e bolnav, 
a zis Apostolilor Săi: „Să mergem 
iarăși în Iudeea, iar ucenicii l-au zis: 
Învăţătorule, acum căutau iudeii să te 

ucidă cu pietre, și iarăși Te duci 
acolo? (Ioan XI, 7–8). La aceste 
cuvinte, Toma, care se numește Gea-
mănul, a zis celorlalţi ucenici: să mer-
gem și noi și să murim cu El” (Ioan 
XI, 16).

Tocmai din aceste motive, că a 
fost hotărât și devotat Apostol a avut 
rolul de a fi  verifi catorul material al 
rănilor Domnului Înviat din morţi a 
treia zi.

După opt zile, ucenicii Lui erau 
iarăși înăuntru, dar de această dată 
era și Toma cu ei. Domnul Iisus Hris-
tos a venit prin ușile încuiate, și a stat 
în mijlocul lor zicându-le: „Pace 
vouă.” Apoi a zis Apostolului Toma: 
„Adu degetul tău încoace și vezi mâi-
nile Mele și adu mâna ta și o pune în 
coasta Mea și nu fi  necredincios, ci 
credincios” (Ioan XX, 27).

Convins de această realitate, nu 
a mai stat o clipă la îndoială, ci a 
strigat cu glas mare și a zis: „Dom-
nul meu și Dumnezeul meu” (Ioan 
XX, 28). O mărturisire sinceră, 
deplină și fi delă, care va rămâne 
pentru generaţiile viitoare, până la 
sfârșitul veacurilor! 

Purtarea lui Toma nu l-a supă-
rat pe Iisus, fi indcă l-a văzut că era 
fără vicleșug. Pe de altă parte, 
necredinţa lui, Domnul o știa foarte 

bine, dar ea avea să întărească 
credinţa altora. A venit doar 
pentru bolnavi, și nu pentru 
sănătoși.

Desigur că sunt mai feri-
ciţi aceia care nu au neliniște 
ca Toma, care nu au lipsă de 
certitudini ca el. O asemenea 
stare vine dintr-o minte lumi-
nată, din smerenie, nădejde, 
iubire și jertfă.

Și astăzi sunt necredin-
cioși asemeni lui Toma., 
oameni care nu pot crede în 
mărturia altora.

Oamenii se urăsc, își fac 
multe necazuri și rele, promi-
siuni mincinoase, se înșeală, 
încât nu e de mirare că nu 
mai pot da crezare unii altora.

Însă, urmașii lui Toma 
dacă sunt sinceri, dacă vor să 
creadă, dacă se lasă conduși 
ca și Toma, dacă vor să vadă 
urmele, semnele lăsate de 

iubirea creștinească în rândul 
oamenilor, vor sfârși prin a crede.

Toma a fost ultimul care a cre-
zut și primul care a spus-o: „Dom-
nul meu și Dumnezeul meu!”

Mai judecaţi sunt aceia care nu 
vor să creadă nicidecum, fi indcă de 
crezi în una trebuie să crezi în 
toate, deci și în ziua cea mare a 
socotelilor și a dreptăţii.

În această osândă intră și aceia 
care nu cred și totuși se fac că au 
credinţa, aceia care nu caută să-și 
înmulţească credinţa, ci se mulţu-
mesc numai cu numele de creștin.

Să nu fi m necredincioși, ci cre-
dincioși, gata oricând la jertfă, pen-
tru că va trebui să dăm socoteală 
pentru fi ecare faptă săvârșită de 
noi, la judecata cea de apoi.

D e aproape două mii de ani, DD e aproape două mii de ani, ardea de dorul de a vedea pe Iisus și Convins de această realitate, nu e aproape două mii de ani, ardea de dorul de a vedea pe Iisus și Convins de această realitate, nu 

DUMINICA A II-A DUPĂ PAŞTI (A TOMII)
GATA ORICÂND DE JERTFĂ
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uminica a treia după Paşti 
este închinată întru lauda 
femeilor mironosiţe.

Mironosiţe înseamnă pur-
tătoare de mir. Ele sunt acele 

femei care în noaptea învierii lui 
Hristos se grăbeau spre mormântul 
Domnului cu miruri în mâini, să 
toarne miresme plăcut mirositoare pe 
trupul neîn sufl eţit al Dumnezeiescului 
lor  Învăţător.

Din Sfânta Evanghelie ştim că, 
atunci când Domnul străbătea cu 
învăţătura Sa oraşele şi satele, mul-
ţime de popor se aduna totdeauna în 
jurul Său. Era popor care se apropia, 
îl asculta şi apoi se depărta. Dar din 
acest popor, pe Mântuitorul îl însoţea, 
în afară de Apostolii cei aleşi, o ceată 
de femei. Deci, această tovărăşie de 
femei mironosiţe a luat fi inţă cu mult 
mai înainte de noaptea Învierii lui 
Hristos. La început erau puţine, iar 
mai târziu numărul lor a crescut. Ele 
însoţeau pe Dumnezeul lor învăţător 
nu numai ca să-şi însuşească învăţă-
tura lui Hristos, ci şi ca, în puterea 
marii Iubiri pentru El, să slujească 
Domnului cu tot ce puteau. Sfânta 
Evanghelie ne spune că ele slujeau 
Domnului „din avutul lor” (Luca 
VIII, 3). Pentru îngrijirea Mân-
tuitorului aduceau ceea ce aveau în 
casele lor.

Mironosiţe au fost multe, dar 
Evangheliştii fac amintire numai de 
cele mai însemnate, trecând cu vede-
rea pe celelalte. Acestea erau: Maria 
Magdalena, din care Hristos alungase 
şapte diavoli; Salomeea, fi ica lui 
Iosif, logodnicul Măriei, care a avut 
soţ pe Zevedei, din care s-au născut 
Ioan Evanghelistul şi Iacov; Ioana, 
femeia lui Huza, care era ispravnic şi 
iconom al casei împăratului Irod; 
Marta şi Maria, surorile lui Lazăr, 
Maria lui Cleopa, Suzana şi altele. 
Între mironosiţe erau femei fără fami-
lie: fete şi văduve; erau şi mame de 
familie care, înfl ăcărate de cuvântul 
Mântuitorului, îşi lăsau familia lor, 
casa lor, însoţind pe Domnul împre-
ună cu alte femei, pentru îngrijirea 
Lui.

Ştim că femeile mironosiţe au stat 
la poalele crucii lui Hristos, vărsând 
lacrimi de milă şi mângâind pe cât 
puteau pe îndurerata Maică a Domnu-
lui! Chiar şi în clipele cele din urmă 
ale vieţii pământeşti a lui Hristos, 
sfi ntele femei nu s-au depărtat de 
Mântuitorul cel răstignit. Ele au luat 
parte împreună cu Nicodim şi cu 

Iosif, ucenici în taină ai lui Hristos, la 
înmormântarea Învăţătorului lor. În ziua 
de Paşti ni se aduce aminte că Domnul 
şi Mântuitorul nostru, drept răsplată 
pentru această puternică iubire netăgă-
duită a mironosiţelor „le-a întâmpinat, 
zicând: „Bucuraţi-vă” (Matei XXVIII, 
9). Prin aceste cuvinte le-a dat de veste 
despre ceea ce le aştepta nu numai în 
restul zilelor vieţii lor pământeşti, ci pe 
veci: despre bucuria de a trai cu Dom-
nul lor în inimă, şi despre veşnica bucu-
rie ce le aştepta la capătul călătoriei 
pământeşti.

Pentru iubirea lor puternică, Bise-
rica noastră cinsteşte pe aceste femei 
mironosiţe împreună cu sfi nţii, şi ca 
unor sfi nte le aducem, în această zi, 
rugăciunile noastre, cerând ca ele, prin 
rugăciunile lor înaintea tronului dumne-
zeiesc, să ne ajute nouă păcătoşilor să 
putem dobândi viaţa veşnică, îmbărbă-
tându-ne pentru această nevoinţă.

Purtătoarele de mir ne arată, prin 
pilda lor, cum trebuie să fi e iubirea 
noastră faţă de Domnul nostru. Iubirea 
adevărată este avântul continuu al inimii 
noastre. Noi nu trebuie să ne asemănăm 
acelora despre care Mântuitorul a zis în 
pilda sa: „Ei cred până la o vreme, iar la 
vreme de încercare se leapădă” (Luca 
VIII, 13).

Sfi ntele femei mironosiţe au adus 
drept jertfă, în numele iubirii pentru 
Domnul, toată spaima şi primejdia care 
le-au însoţit în timpul nopţii, când se 
grăbeau spre scumpul Mormânt al Mân-
tuitorului adormit. Iubire fără jertfă nu 
poate să fi e. Adevărata iubire este tot-
deauna o iubire jertfelnică.

Mironosiţele ne aduc aminte prin 
fapta lor că iubirea noastră pentru Dum-
nezeu trebuie să fi e o iubire adâncă, 
fi iască, mulţumind Domnului pentru 
toate.

Cine vrea să arate o adevărată iubire 
pentru Domnul să iubească Sfânta Bise-
rică şi rugăciunea în biserică, unde este 
de faţă nevăzut însuşi Mântuitorul 
 Hristos.

Cine vrea să-şi arate adevărata 
iubire pentru Domnul să o arate prin 
iubirea aproapelui său, în numele Iubirii 
pentru Tatăl ceresc. Niciodată să nu 
uităm cuvintele rostite de Domnul 
„întrucât ce aţi făcut unuia dintr-aceşti 
fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi 
făcut” (Matei XXV, 40). Tot ce facem 
pentru aproapele nostru şi tot ce-i 
dăruim din inimă curată, pentru Domnul 
facem, împlinind cea mai mare poruncă 
privitoare la iubirea aproapelui: „Să 
iubeşti pe aproapele tău ca pe tine 
însuţi” (Matei XXII, 39).

Sfi ntele mironosiţe ne îmbărbă-
tează, cum au îmbărbătat pe strămoşii 
noştri, cum vor învăţa, prin pilda lor, 
şi pe creştinii dreptcredincioşi, urma-
şii noştri, să iubim pe Domnul până la 
sfârşitul vieţii noastre, cu iubirea care 
niciodată nu piere, ci este mereu gata 
de jertfă, supusă şi recunoscătoare.

Aceste femei ne mai aduc aminte 
şi de datoria iubirii noastre frăţeşti 
pentru scumpii noştri adormiţi în 
Domnul: părinţi, surori, fraţi, fi i şi 
fi ice, şi pentru toţi cei dintr-o rudenie 
şi seminţie cu noi.

Rugăciunea noastră pentru cei 
adormiţi este mijlocul de legătură 
duhovnicească cu părinţii, fraţii suro-
rile şi copiii, este calea prin care 
ajunge până la ei glasul inimii noas-
tre. Ne rugăm pentru odihna lor, 
cerem de la Domnul milă pentru ei şi 
să le dăruiască împărăţia Cerurilor. 
Prin rugăciunile noastre, prin rugăciu-
nile întregii Biserici pentru cei ador-
miţi, Domnul trimite mângâiere şi 
uşurare sufl etelor acelora care au ple-
cat la El, cu mai puţină credinţă, cu 
un început de pocăinţă nedesăvârşit, 
pentru păcatele făcute.

Şi mai mare însemnătate pentru 
sufl etele adormiţilor, pentru mângâie-
rea lor după moarte şi pentru uşurarea 
soartei lor are jertfa nesângeroasă, 
adusă la dumnezeiasca Liturghie.

O altă faptă folositoare pentru 
sufl etul celui adormit este să dăm, 
pentru pomenirea lui, milostenie săra-
cului, să facem şi alte fapte bune după 
cum ne îndeamnă inima.

Pentru aceste fapte bune, pe care 
le facem pentru cei morţi, Domnul dă 
sufl etelor lor binecuvântarea Sa, iubi-
rea Sa părintească. El este Judecătorul 
cel Prea Drept şi Tatăl oamenilor.

În acest chip ne învaţă pe toţi sfi n-
tele mironosiţe prin iubirea lor pentru 
Mântuitorul, cum trebuie să împlinim 
porunca lui Hristos: „Să iubeşti pe 
Domnul Dumnezeul tău din toată 
inima ta şi pe aproapele tău ca pe tine 
însuţi”. Să iubeşti pe Domnul şi în 
numele acestei iubiri să iubeşti pe 
aproapele, şi pe cel viu şi pe cel mort, 
este poruncă sfântă pentru un adevă-
rat creştin.

Să cerem astăzi de la femeile 
mironosiţe să ne povăţuiască prin 
pilda lor pentru întărirea noastră în 
credinţă şi în Hristos! Să credem că 
ele, prin rugăciunile lor către Acela 
înaintea căruia stau acum, preamărind 
în ceruri pe Hristos, dobândesc de la 
El pentru noi păcătoşii, ajutor în călă-
toria noastră, către viaţa cea veşnică.

DDD uminica a treia după Paşti 
este închinată întru lauda 

Iosif, ucenici în taină ai lui Hristos, la 
înmormântarea Învăţătorului lor. În ziua 
Iosif, ucenici în taină ai lui Hristos, la 
înmormântarea Învăţătorului lor. În ziua 
Iosif, ucenici în taină ai lui Hristos, la Sfi ntele mironosiţe ne îmbărbă-

tează, cum au îmbărbătat pe strămoşii D uminica a treia după Paşti Iosif, ucenici în taină ai lui Hristos, la Sfi ntele mironosiţe ne îmbărbă-D

DUMINICA A III-A DUPĂ PAŞTI (A MIRONOSIŢELOR)
IUBIREA ADEVĂRATĂ
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ericopa evanghelică 
reproduce una dintre 
nenumăratele minuni 
săvârşite de Mântuitorul 

nostru Iisus Hristos, în timpul 
activităţii Sale pământeşti: vin-
decarea unui slăbănog, care timp 
de 38 de ani îşi ducea zilele în 
necaz şi suferinţă, aşteptând la 
marginea lacului Vitezda ca 
îngerul Domnului să tulbure apa 
şi deopotrivă să găsească pe 
cineva care să-l arunce în lac, 
deoarece apa numai în clipa 
aceea avea putere să vindece pe 
cel suferind.

Deşi aşteptarea lui părea 
zadarnică, deoarece nu avea pe 
nimeni dintre ai săi pe lângă el 
spre a-l arunca la clipa potrivită 
în apă, el nu şi-a pierdut nădej-
dea. Şi cum minunea tulburării 
apei se făcea numai o dată pe an 
şi numai cel ce „intra primul se 
făcea sănătos” (Ioan V, 4), slăbă-
nogul din Evanghelie, aştepta an 
de an să se poată bucura şi el de 
binefacerea acestei minuni.

Mântuitorul, cunoscând sta-
rea de suferinţă a slăbănogului, 
l-a întrebat: „Voieşti să te faci 
sănătos?” (Ioan V, 6). Neîndrăz-
nind să-şi exprime dorinţa şi 
lăsând să se înţeleagă numai 
nădejdea lui nestrămutată că se 
va vindeca odată, slăbănogul a 

răspuns: „Doamne, nu am om să 
mă arunce în scăldătoare, când se 
tulbură apa; că, până când vin eu, 
altul se aruncă înaintea mea” (Ioan 
7). Deşi suferea de 38 de ani, nădej-
dea lui pusă în bunătatea, milosti-
virea şi atotputernicia lui Dumne-
zeu nu s-a împuţinat în tot acest 
timp, ci a devenit şi mai puternică. 
Smerenia lui înaintea lui Dumne-
zeu continua să fi e mereu aceeaşi. 
Nici chiar în clipa în care Mântui-
torul se găsea înaintea lui, slăbăno-
gul nu se arată nerăbdător. El nu 
cerşeşte vindecarea şi nu caută să 
forţeze pe Dumnezeu în îndurarea 
Lui, ci se smereşte suferind şi păti-
meşte nădăjduind. Nădejdea 
nestrămutată în Dumnezeu şi felul 
senin în care îşi înfăţişează nădej-
dea înaintea Domnului, sunt 
lucruri călăuzitoare pentru toţi cei 
care cred cu adevărat în 
 Dumnezeu.

Din cuvintele rostite de Mântu-
itorul: „Iată te-ai făcut sănătos. De 
acum să nu mai păcătuieşti, ca să 
nu-ţi fi e ceva mai rău” (Ioan V, 14), 
înţelegem că starea de boală în care 
se găsea slăbănogul era urmarea 
păcatelor sale. Voinţa atotputernică 
a Mântuitorului Iisus Hristos, 
bunătatea şi milostivirea Lui, i-au 
dăruit însă odată cu iertarea păca-
telor şi sănătatea trupească.

În fi ecare duminică şi sărbă-
toare, Biserica noastră ne pune îna-

PPP ericopa evanghelică 
reproduce una dintre 

răspuns: „Doamne, nu am om să 
mă arunce în scăldătoare, când se PP ericopa evanghelică răspuns: „Doamne, nu am om să PP

DUMINICA A IV-A DUPĂ PAŞTI (A SLĂBĂNOGULUI)
AŞTEPTAREA ÎN SUFERINŢĂ

inte câte o învăţătură, câte o 
parabolă, sau câte o minune din 
viaţa pământească a Mântuitoru-
lui nostru Hristos, ca să ne ajute 
şi mai mult în viaţa noastră 
duhovnicească, să ne întărească 
şi mai mult paşii pe cărarea care 
ne duce la împărăţia lui Dumne-
zeu, spre mântuire. A nu pleca 
mai întăriţi sufl eteşte, înseamnă 
a nu ţine seama de mâna binefă-
cătoare care ni se întinde pentru 
a ne smulge din viaţa plină de 
patimi şi a ne aduce la o viaţă de 
sfi nţenie, la starea fericită de fi i 
ai lui Dumnezeu.

În lupta împotriva păcatului 
şi a bolii, Biserica noastră lucră-
toare a împărăţiei lui Dumnezeu 
pe pământ îşi consacră eforturile 
spre împuţinarea răului şi înmul-
ţirea binelui între oameni.

Mântuitorul Isus Hristos, ca 
„doctor” al sufl etelor şi al trupu-
rilor ne-a lăsat deopotrivă şi 
Sfi ntele Taine. Prin împărtăşirea 
cu Sfântul Trup şi Sânge, ne 
unim cu Mântuitorul nostru 
Iisus Hristos, apoi începem să 
creştem duhovniceşte alături de 
El. Dar creşterea duhovnicească 
şi urcuşul permanent pe scara 
desăvârşirii nu se pot face fără 
nădejde vie, fermă întru Hristos 
Dumnezeu, asemenea slăbăno-
gului din Evanghelie.
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ericopa evanghelică de 
astăzi ne relatează despre 
Mântuitorul Iisus Hristos, 
că trecea prin Samaria. În 

drum s-a oprit la Fântâna lui 
Iacov. El ştia că oamenii, în setea 
lor, iau apă de oriunde şi că au 
trebuinţă de o apă deosebită, de 
apa cea vie din Fântâna lui Iacov. 
Ştia că oamenii îndură chinuri 
grele din cauza setei şi că setea 
trupească e mai puţin chinuitoare 
decât setea sufl etească.

Samarineanca din Evanghelia 
de astăzi n-a vrut să ia atunci apă 
dintr-o fântâna oarecare, ci a 
venit din cetatea Sihar până la 
vestita fântână a lui Iacov şi acolo 
i s-a dat să ia apa cea vie, din 
izvorul veşnic al lui Hristos Dom-
nul. Desigur că samarineanca şi-a 
dat seama de starea în care se 
găsea şi de calea pe care trebuia 
să apuce.

O scriitoare americană a scris 
o carte despre rolul femeii în soci-
etate. Printre altele, într-un capi-
tol al cărţii spune că învăţăturile 
Bisericii creştine ar fi  adus pe 
femeie la starea de robie şi scla-
vie. În această carte se găsesc 
într-un capitol cuvinte şi gânduri 
culese din alte cărţi şi de la alţi 
autori, însă nu se găseşte nimic 
cules din Sfânta Scriptură. 
Această carte poate fi  asemănată 
cu o găleată mare, plină cu apă 
adunată din toate fântânile, care 
însă nu are acel strop de apă vie, 
din izvorul lui Hristos.

Într-un anumit pasaj din carte, 
spune că femeile – în urma robiei 
– au rămas mai slabe decât bărba-
ţii. Ne punem întrebarea: femeile 
să nu mai aibă niciun drept, să 
rămână în robie toată viaţa? Desi-
gur că nu. Dar să vedem ce ne 
spune Mântuitorul Iisus Hristos: 
„Dacă ai fi  ştiut darul lui Dumne-
zeu şi Cine este Cel ce-ţi zice: 
Dă-Mi să beau, tu ai fi  cerut de la 
El şi ţi-ar fi  dat apă vie” (Ioan IV, 
10). Deci iată că această femeie 
s-a lăsat dusă de valurile acestei 
lumi, ea a luat apă din toate fân-
tânile, iar acum a venit la fântâna 

lui Iacov, mascând într-un fel că ar 
vrea să-şi aline chinurile, citind din 
Vechiul Testament. Şi în continu-
are, Mântuitorul îi zice: „Oricine 
bea din apa aceasta va înseta iarăşi; 
dar cel ce bea din apa pe care i-o 
voi da Eu nu va mai înseta în veac... 
şi se va face în el izvor de apă cur-
gătoare spre viaţa veşnică” (Ioan 
IV, 13–14).

Samarineanca din Evanghelia 
de astăzi a început să şi guste din 
această apă şi apa cea vie i-a dat 
lumina să-şi înţeleagă starea în care 
se găsea, înţelegând că nu era o 
stare de robie, ci o stare de nelegiu-
ire. A avut cinci bărbaţi şi al şaselea 
pe care îl avea acum nu-i era 
 bărbat. De aceea samarineanca a 
înţeles şi i-a zis Mântuitorului: 
„Doamne, văd că Tu eşti prooroc” 
(Ioan IV, 19), pentru că toate cele 
relatate de Iisus Hristos erau rea-
lităţi şi se potriveau întru totul 
 vieţii ei.

Vor înţelege oare unele femei 
ale zilelor noastre că aici s-a desco-
perit adevărata lor robie? Iată, deci, 
că robia unora dintre femei nu este 
altceva decât traiul acestora în nele-
giuire. Sfi nţii Apostoli se mirau că 
Domnul Iisus Hristos stă de vorbă 
cu o femeie. A stat de vorbă, tocmai 
pentru ca noi să înţelegem că 
nimeni nu a avut mai mare milă 
faţă de robia femeii şi un gând mai 
măreţ, pentru drepturile femeii, 
decât Mântuitorul. Stând de vorbă 
cu femeia cananeancă ne-a desco-
perit că această femeie are credinţa 
cea mare care poate să mântuiască 
de duhurile rele pe copiii săi. 
Femeia, într-adevăr, este mai slabă 
trupeşte decât bărbatul, pentru că 
aceasta a fost voia lui Dumnezeu. 
Leoaica este mai slabă decât leul şi 
are cu totul o altă înfăţişare, aşa e şi 
la păsări şi la toate vietăţile pămân-
tului. Femeia este mai slabă, dar 
inima ei, sufl etul ei sunt foarte tari 
şi au căldura şi gingăşia de a-şi 
creşte, aşa cum se cuvine, copiii. 
Până şi la animale, mamele ştiu 
să-şi îngrijească puii cu foarte multă 
gingăşie şi cu multă iubire.

Femeia poate să ajungă până la 
cel mai înalt grad de cinstire, şi este 

un drept al ei de a da o creştere 
aleasă copiilor săi.

Domnul Iisus Hristos, întor-
cându-se către femeile care plân-
geau de mila Lui, când îl duceau 
la răstignire, le-a zis: „Nu mă 
plângeţi pe Mine, ci pe voi plân-
geţi-vă şi pe copiii voştri” (Luca 
XXIII, 28). Deci, iată că femeile au 
dreptul dat de Dumnezeu să-şi 
poarte copiii sub inimă şi în braţe, 
trupul copiilor crescând cu hrană 
din trupul mamelor, dar şi sufl e-
tul trebuie să se adape tot din 
sufl etul lor. Femeia, mama, are 
dreptul şi poate face copiii buni 
sau răi, harnici sau leneşi, legiuiţi 
sau nelegiuiţi, să cinstească pe cei 
care le-au dăruit viaţa şi care l-au 
crescut sau să-i urască şi să-i dis-
preţuiască. Mama poate să-şi facă 
din fi ii ei nişte adevăraţi copii ai 
lui Dumnezeu sau, de multe ori, 
nişte fi i ai diavolului. Mama, 
femeia, este cea care îndură toate 
durerile şi care primeşte toate 
bucuriile pentru copii.

Mama are obligaţia de a se 
ruga pentru copii, dar şi de a-i 
învăţa pe aceştia să se roage, şi 
rugându-se cu ei. De aceea, 
femeia trebuie să aibă o purtare 
demnă în familie şi în societate, 
ca întotdeauna să fi e pildă bună 
de urmat pentru fi ii ei.

Un tânăr care îşi însuşise învă-
ţătura despre rai şi iad, despre 
îngerii buni şi despre duhurile 
necurate, a fost întrebat de un 
credincios cum îşi trăieşte viaţa în 
familie alături de părinţi. Tână-
rul, foarte tulburat, îi răspunde: 
La noi în casă este iad. Credincio-
sul şi-a putut da seama că în casa 
tânărului era neînţelegere, ceartă, 
şi că membrii familiei erau stăpâ-
niţi de puterea celui rău.

Domnul nostru Iisus Hristos 
vrea ca fi ecare casă să fi e un colţ 
de rai şi această grijă o atribuie 
femeii, care poate, în permanenţă, 
să-şi facă casa un adevărat colţ de 
rai, pentru că femeia este sufl etul 
casei. Dacă sufl etul ei este bun, 
casa ei va fi  un adevărat colţ de 
rai, dar dacă sufl etul ei va fi  rău, 
casa va ajunge un fund de iad.

PPP ericopa evanghelică de lui Iacov, mascând într-un fel că ar un drept al ei de a da o creştere PP ericopa evanghelică de lui Iacov, mascând într-un fel că ar un drept al ei de a da o creştere PP

DUMINICA A V-A DUPĂ PAŞTI (A SAMARINENCII)
APA CEA VIE
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CUVÂNT LA SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA
DATORIA CREŞTINEASCĂ

n fi ecare an, la 21 mai, este 
pomenită viaţa frumoasă și 
pilduitoare a Sfi nţilor Con-
stantin și maica sa Elena care 

au trăit cu putere duhovnicească 
învăţătura Mântuitorului Iisus 
Hristos. Pictura noastră biseri-
cească îi înfăţișează pe acești sfi nţi 
împăraţi nu șezând pe tron, ci 
îmbrăcaţi în hlamidă împărătească, 
stând de veghe, unul de-a dreapta 
și de-a stânga Sfi ntei Cruci. În căr-
ţile bisericești, ei sunt numiţi 
„împăraţi, întocmai cu Apos tolii”. 
Aceasta înseamnă că 
cinstirea Sfi ntei Cruci 
a luat un mare avânt, 
mai ales de când lui 
Constantin i s-a arătat 
pe cer spre deasupra 
soarelui, o cruce lumi-
noasă, purtând 
inscripţia: „Cu acestea 
vei învinge” și de când 
împărăteasa Elena a 
reușit să dezgroape 
Crucea Mântuitoru-
lui, iar răspândirea 
creștinismului a afl at 
în Sfi nţii împăraţi 
Constantin și Elena, 
sprijinitori la fel ca 
Sfi nţii Apostoli.

Marele merit al lui 
Constantin cel Mare 
pentru răspândirea 
creștinismului a fost:

1. Încă din anul 313, el ușurează 
starea creștinilor în partea lui de 
împărăţie (în apus), iar de la 323 și 
în partea de răsărit a imperiului 
roman, scăpându-i de persecuţii, 
declarând creștinismul religie de 
stat și ajutând la răspândirea lui.

2. Convoacă în 325 cel dintâi 
Sinod ecumenic în Niceea, pentru 
combaterea ereziei lui Arie și lămu-
rirea învăţăturii de credinţa despre 
Fiul lui Dumnezeu.

3. Zidește cetatea Constantino-
pol (fostă a Bizanţului), care devine 
stâlpul Bisericii noastre răsăritene 
(ortodoxe).

Iar meritul împărătesei Elena 
este că a sădit, atât în inima soţului 
ei Constantin, cât și în cea a fi ului 
său Constantin cel Mare, senti-
mente bune pentru Biserica lui 
Hristos, încât amândoi au apărat pe 
creștini, dar și creștinismul; că, 

îndemnată de fi ul ei, a plecat la Sfi n-
tele Locuri, unde a dezgropat lemnul 
crucii Mântuitorului, din care o parte 
a fost așezat în Biserica Învierii din 
Ierusalim, iar cealaltă parte în Bise-
rica din Constantinopol, și apoi că a 
zidit biserici în Ierusalim și Betleem, 
pe care le-a împodobit și le-a înzes-
trat cu lucruri de mare valoare. Împă-
răteasa Elena și-a încheiat viaţa în 
anul 330, în profundă cucernicie și 
smerenie.

Viaţa lui Constantin cel Mare se 
aseamănă foarte mult cu viaţa Sfân-

tului Apostol Pavel. Amândoi au fost 
„vânaţi” de Hristos și făcuţi ucenici ai 
Lui. Unul a auzit glasul lui Hristos, 
iar celuilalt i s-a arătat Crucea Lui, 
prin care a biruit pe cei fărădelege. 
Darul împărăţiei și sceptrul lui Con-
stantin a fost primit de sus, de la 
Dumnezeu, nu de la oameni. El a fost 
ca o sabie în mâna lui Hristos, care a 
nimicit pe vrăjmașii crucii, a stricat 
înșelăciunea idolească și a întărit în 
lume sfânta și dreapta credinţă – 
ortodoxia. Toată stăpânirea și-a 
supus-o lui Hristos de bunăvoie și 
nesilit de nimeni, pe Dumnezeu recu-
noscându-L ca împărat și Domn a 
toate.

Învăţătura Sinodului I ecumenic 
de la Niceea a risipit întunericul 
necunoștinţei și viforul cumplitelor 
rătăciri, luminând inimile ca să 
mărească pe Cuvântul, întocmai cin-
stit cu Cel care L-a născut. Tocmai de 

aceea, împăratul Constantin cel 
Mare a fost și va rămâne, cât va dăi-
nui lumea, un părinte al Ortodo-
xiei, un nou David putem spune, 
care râvnitor fi ind al împărăţiei de 
sus păzește în împărăţia sa de pe 
pământ legea împăratului ceresc. A 
fost înzestrat cu înţelepciunea lui 
Solomon, cu blândeţea lui David și 
cu dreapta credinţă a Sfi nţilor 
Apostoli, fi ind „cel dintâi între 
împăraţii, creștini” ai vremii.

În viaţa Sfi ntei împărătese Elena 
găsim toate calităţile femeii cu ade-

vărat creștine și ale 
mamei credincioase, 
care se mântuiește atât 
pe sine, cât și pe soţ și 
pe copiii ei. Ca într-un 
pământ bun, primind 
învăţăturile Domnului 
și Mântuitorului Iisus 
Hristos, odrăslește fapte 
bune, urând înșelăciu-
nea, iubind curăţenia 
inimii, zidind în ea Bise-
rica lui Dumnezeu. 
Aprinsă de dragostea 
dumnezeiască aleargă la 
locurile sfi nte, sufl etul 
ei negăsind odihna 
decât în Casa Domnu-
lui. Zidește biserici și le 
împodobește. Se 
îmbracă cu milostenia, 
ca și cu o porfi ră, cu 
blândeţea, ca și cu o hla-

midă, și cu bunătatea, ca și cu o 
coroană se împodobește. Maică, de 
Dumnezeu înţelepţită, veselindu-se 
cu fi ul ei, cel de Dumnezeu înţelep-
ţit, împărăteasa Elena și-a sfârșit 
viaţa cu sfi nţenie și cu sfi nţii s-a 
sălășluit, fi ind plină de credinţă și 
sfi nţenie.

Constantin cel Mare a fost tipul 
bărbatului luptător pentru cele 
sfi nte, iar împărăteasa-mamă Elena 
a fost pilda femeii plină de râvnă 
pentru casa Domnului.

Precum amândoi ca împăraţi au 
avut coroana pământească aseme-
nea, amândoi au primit și cununa 
cerească. Urmând și noi pilda vieţii 
lor, să zicem din adâncul inimilor 
noastre: „Cei ce luptă lupta bună 
pentru Hristos au luptat și viaţa lor 
pe Crucea Lui au legat, cu mărirea 
Lui s-au și încununat”.
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ericopa Evanghelică de 
astăzi ne relatează des-
pre Mântuitorul Iisus 
Hristos că tămăduiește 

un orb. Și făcând „tină” și 
punându-i-o pe ochi, iar orbul 
spălându-se în scăldătoarea 
Siloamului, și-a recăpătat vede-
rea. Datorită faptului că tămă-
duirea s-a făcut în zi de sâm-
bătă, fariseii s-au folosit de 
acest prilej, acuzându-L și învi-
nuindu-L pe Mântuitorul că 
„nu ține sâmbăta” (Ioan IX, 16). 
Fariseii au întrebat pe cel tămă-
duit, pe „părinții lui și apoi, 
iarăși, pe cel ce fusese oarecând 
orb” (Ioan IX, 13), „cum a 
văzut” (Ioan IX, 15). Răspunsu-
rile au fost: că acela care dă 
vedere unui orb din naștere nu 
poate să fi e un păcătos și că 
„tocmai în aceasta stă minunea: 
că voi nu știți de unde este și El 
mi-a deschis ochii” (Ioan IX, 
30). Fariseii erau totuși nedu-
meriți de această minune, spu-
nând că Dumnezeu nu-i ascultă 
pe păcătoși și că: „Din veac nu 
s-a auzit să fi  deschis cineva 
ochii unui orb din naștere” 
(Ioan IX, 32). Orbul a căutat să-i 
lămurească, zicând: „De n-ar fi  
aceasta de la Dumnezeu, n-ar 
putea să facă nimic” (Ioan IX, 
33). Iar fariseii mânioși i-au răs-
puns: „în păcate te-ai născut și 
tot tu ne înveți pe noi? Și l-au 
dat afară” (Ioan IX, 34).

Duminica de astăzi s-ar 
putea numi „Duminica orbi-
lor”, pentru că este vorba de 
două feluri de orbi și anume: 
orbul din naștere care s-a tămă-
duit și orbii care se pretindeau 
că văd, dar erau cu mintea 
împăienjenită și fără judecată și 
cu sufl etul de-a dreptul orbit de 
necredință.

Orbul din naștere a primit pe 
Domnul Hristos, așa cum a fost. 
Din spusele Domnului a înțeles 
că, cele mai multe boli și necazuri 
vin din cauza păcatelor, și sunt 
unele care vin pentru binele sufl e-
tului nostru dar și al aproapelui 
nostru. Mântuitorul Iisus Hristos 
a răspuns celor ce L-au întrebat 
despre orb: „Nici el n-a păcătuit, 
nici părinții lui, ci ca să se arate în 
el lucrările lui Dumnezeu” (Ioan 
IX, 3).

Acest orb, care stătea cu alți 
nenorociți în preajma templului, 
a auzit de nenumărate ori citin-
du-se din cărțile lui Moise, că 
„Dumnezeu a făcut pe om din 
pământ și sufl ând în fața lui, i-a 
dat sufl et de viață”. Pentru el era 
tot ce se putea mai fi resc, ca 
„tina” făcută din pământ și din 
scuipatul lui Iisus să dea ochilor 
lui vederea. De atâtea ori a auzit 
cântarea psalmului în care se 
spune că „Domnul înțelepțește 
orbii”, iar din prorocul Isaia, că la 
venirea Mesiei „se vor deschide 
ochii orbilor și urechile surzilor 
vor auzi”. Pentru el era foarte 
fi resc să vadă pe Mesia, pe Dom-
nul, pe Fiul lui Dumnezeu, Cel ce 
i-a dat vederea.

Această vedere ni se cere și 
nouă celor de astăzi. Trebuie să 
înțelegem că și atunci când am fi  
fără de păcate și am ajunge în 
necazuri, ele pot fi  și de multe ori 
trebuie să fi e, spre binele sufl etu-
lui nostru.

Și în bine și în rău să ne dăm 
silința, ca în noi să se arate lucru-
rile lui Dumnezeu.

Fariseii sunt cel de-al doilea 
fel de orbi, care nu aveau nici 
minte și nici judecată. Dacă orbul 
din naștere a dobândit și vederea 
trupească și pe cea sufl etească, 
cunoscând în Hristos pe Fiul lui 
Dumnezeu, fariseii care se țineau 

atât de învățați și înțelepți, 
„ucenici ai lui Moise” (Ioan IX, 
28) și-au pierdut cu totul jude-
cata. Din gura lor a auzit orbul 
că Domnul înțelepțește pe cei 
orbi și din învățăturile lor, el 
știa că Mesia, când va veni, va 
da orbilor vedere și surzilor le 
va deschide urechile și tocmai 
ei, care de atâtea ori au citit 
acestea, acum nu le mai știau și 
nu le mai înțelegeau. Ei știau: 
„că Dumnezeu a vorbit lui 
Moise” (Ioan IX, 29), iar pe 
Hristos nu-L știau de unde este. 
De altfel, ei nici nu voiau să știe 
nici ce a grăit Moise cu Dumne-
zeu, nici ce au vestit Moise și 
prorocii.

Acest fel de împotrivire 
fata de Iisus Hristos, n-a încetat 
nici cu stingerea fariseilor din 
acele vremuri și nu va înceta 
niciodată.

În toate timpurile au fost și 
vor fi  învățați și neînvățați care 
s-au închinat lui Dumnezeu și 
au fost și vor fi  și din aceia care 
aduc batjocură lui Iisus Hristos. 
După păstorii neînvățați de 
lângă Betleem, au venit de 
departe și fi lozofi i învățați să se 
închine pruncului nou născut. 
După fariseii învățați, a venit 
tot poporul neînvățat să ceară 
răstignirea lui Iisus.

După cum Dumnezeu res-
pectă libertatea de voință a 
omului mai mult decât pe om, 
suntem și noi liberi să intrăm în 
ceata fariseilor care spuneau 
despre Iisus: „Noi știm că Omul 
acesta e păcătos” (Ioan IX, 24) 
sau să alegem a fi  cu cel care 
și-a căpătat vederea și să zicem 
cu el și cu Pavel de pe ai cărui 
ochi au căzut solzii: „Cred, 
Doamne, și mărturisesc că Tu 
ești cu adevărat Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu celui viu.”

P ericopa Evanghelică de PP ericopa Evanghelică de Orbul din naștere a primit pe atât de învățați și înțelepți, ericopa Evanghelică de Orbul din naștere a primit pe atât de învățați și înțelepți, 
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Î N Ă L Ţ A R E A  D O M N U L U I
ÎNĂLŢAREA SPIRITUALĂ

imbolul de credinţă ne pre-
zintă pe scurt viaţa Dom-
nului şi Mântuitorului nos-
tru Iisus Hristos din 

momentul naşterii Sale până la 
înălţarea Sa la cer, ceea ce repre-
zintă sfârşitul activităţii Sale 
pământeşti. Acest ultim eveni-
ment din viaţa pământească a 
Domnului este prezentat astfel: 
„Şi s-a înălţat la ceruri şi sade de-a 
dreapta Tatălui; şi iarăşi va 
să vină, cu mărire, să judece 
viii şi morţii, a cărui împără-
ţie nu va avea sfârşit” (Art. 
VII, VIII).

Despre cele legate de 
înălţarea Domnului la cer 
s-a proorocit cu multe sute 
de ani înainte de către proo-
rocul David, în unul din 
psalmii săi: „Înalţă-Te peste 
ceruri, Dumnezeule, şi peste 
tot pământul mărirea Ta” 
(Ps. 56, 7).

Mântuitorul însuşi a pre-
zis înălţarea Sa la cer, prin 
cuvintele: „Mă duc să vă 
gătesc vouă loc, iar după ce 
voi pregăti un loc, mă voi 
întoarce şi vă voi lua cu 
Mine, ca acolo unde sunt Eu 
şi voi să fi ţi” (Ioan XIV, 3).

Astăzi este zi de praznic 
împărătesc, în care Biserica 
noastră, cu alese cântări 
duhovniceşti, face pomeni-
rea înălţării Domnului la cer. 
După învierea Sa din morţi, 
Mântuitorul a mai petrecut în 
lume 40 de zile, arătându-se ade-
seori ucenicilor Săi, cărora le-a dat 
ultimele sfaturi şi învăţături utile 
pentru continuarea operei de pro-
povăduire a Evangheliei la toată 
făptura.

Despre evenimentul de la 
praznicul de astăzi, face menţiune 
Sfântul Evanghelist Luca prin 
cuvintele: „Iată, Eu trimit făgă-
duinţa Tatălui Meu peste voi, iar 
voi şedeţi în cetatea Ierusalimului, 
până vă veţi îmbrăca cu puteri de 
sus. Şi i-a scos afară până în Beta-
nia, şi ridicându-Şi mâinile i-a 
binecuvântat. Şi când îi binecu-
vânta S-a depărtat de ei şi S-a înăl-
ţat la cer. Iar ei, închinându-se Lui 
s-au întors la Ierusalim cu bucurie 
mare”(Luca XXIV, 49–53).

Despre Înălţarea Domnului, 
Sfânta Scriptură face multe menţi-
uni, acest eveniment fi ind descris 
mai detaliat în cartea Faptelor Apos-
tolilor, unde se spune: ducându-i pe 
Muntele Măslinilor, aproape de 
Betania, pe când îi binecuvânta S-a 
despărţit de ei şi s-a înălţat la cer”, 
şi mai departe citim că un nor L-a 
luat de la ochii lor... Şi privind ei pe 
când El mergea la cer, iată doi băr-

baţi au stat lângă ei, îmbrăcaţi în 
haine albe şi le-au zis: Bărbaţi galile-
eni, de ce staţi privind la cer; Acest 
Iisus care s-a înălţat de la voi, aşa va 
veni, precum L-aţi văzut mergând 
la cer” (F. Ap. I, 9–12).

Aceste învăţături reprezintă 
importanţa praznicului împărătesc 
de astăzi, zi în care Iisus Hristos şi-a 
îndeplinit activitatea Sa mesianică 
pe pământ.

Fiul lui Dumnezeu, înălţat astăzi 
la ceruri, a înălţat de la pământ la 
cer întreaga fi re umană, unind pe 
cele de jos cu cele de sus. Mântuirea 
noastră este posibilă prin jertfa de 
răscumpărare făcută pe crucea Gol-
gotei. Mântuirea se câştigă în 
această viaţă pământească în care 
fi ecare dintre noi este chemat să 
conlucreze cu Dumnezeu prin harul 

dat de El, având fi ecare credinţă 
puternică, lucrătoare, prin fapte 
bune. Fiecare ins trebuie să-şi 
înalţe cugetul la Dumnezeu în 
această viaţă, afi rmându-se ca o 
fi inţă liberă şi independentă, stă-
pân pe viaţa şi pe destinul său. 
Religia creştină nu mai face deose-
bire între oameni, ea îi apropie pe 
toţi, socotindu-i fraţi întru Hristos: 
„Nu mai este rob sau slobod, 

iudeu sau elin, parte bărbă-
tească sau parte femeiască, 
ci toţi fraţi întru Hristos 
Iisus (Galateni III, 28).

Înălţarea omului la Dum-
nezeu este ceva veşnic şi 
universal în acelaşi timp. 
Evenimentul istoric al înăl-
ţării s-a petrecut acum 
aproape două mii de ani, 
dar de atunci şi până la sfâr-
şitul veacurilor, omenirea a 
fost şi va fi  chemată să se 
înalţe la cer, să-şi desprindă 
cugetul din mocirla păcate-
lor acestei lumi care ade-
seori întunecă conştiinţa şi 
să şi-l îndrepte spre Dumne-
zeu, Părintele luminilor „de 
la care vine toată darea cea 
bună şi tot darul cel desă-
vârşit”.

Înălţarea cugetului spre 
Dumnezeu este posibilă ori-
cărui om. Dragostea creştină 
îi apropie pe oameni, înlă-
tură barierele urii şi egois-
mului şi dă posibilitatea 
înălţării spirituale de pe 

pământ la cer.
Domnul s-a înălţat la cer 

astăzi, dar nu se desparte de noi. 
Intrând în mărirea dumnezeirii 
Sale, el este al tuturor şi este pre-
tutindeni, cu Tatăl şi cu Duhul 
Sfânt, pe care L-a trimis în lume, 
ca să întemeieze Biserica, adică 
împărăţia harului. Înălţarea Dom-
nului este prilej de bucurie pentru 
noi, pentru că acolo unde este El 
vom putea fi  şi noi dacă îi vom 
urma întru totul învăţătura.

Sărbătoarea de astăzi să fi e pri-
lej de înălţare a gândurilor noas-
tre, spre cele sfi nte, spre fericire şi 
mântuire, fi ind ajutaţi în aceasta 
de praznicul Duhului Sfânt care 
se apropie şi care ne luminează 
mereu pentru dobândirea tuturor 
dorinţelor noastre. Amin!

S
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ericopa Evanghelică de azi 
se prezintă ca una dintre 
cele mai zguduitoare rugă-
ciuni rostite de Mântuito-

rul Hristos în grădina Ghetsimani, 
rugăciunea pentru Sine, pentru 
ucenici şi pentru întreaga lume. 
Această rugăciune prezintă o 
importanţă deosebită şi datorită 
faptului că a fost rostită cu puţin 
înainte de patima Sa cea de bună 
voie şi de încheierea activităţii 
Sale pământeşti, Mântuitorul gân-
dindu-se în aceste momente la 
unitate şi la existenţa unei cre-
dinţe unitare care să-i ţină aproape 
pe toţi creştinii: „Părinte, Sfi nte, 
păzeşte-i în numele Tău pe cei pe 
care Mi i-ai dat ca să fi e una, pre-
cum suntem şi Noi” (Ioan 17,11).

Duminica de azi este închinată 
Sfi nţilor Părinţi de la Sinodul I 
ecumenic, cea dintâi întrunire a 
toată Ortodoxia, care s-a ridicat 
împotriva ereziilor, a învăţăturilor 
greşite, care a căutat să restabi-
lească unitatea de credinţă, împli-
nirea dezideratului promovat de 
Mântuitorul lumii în grădina 
Ghetsimani, în Joia Mare.

După ce Biserica a avut de lup-
tat cu persecuţiile declanşate de 
împăraţii păgâni, mai bine de 200 
de ani, a avut de luptat şi cu unele 
învăţături greşite propagate de 
unii creştini şi chiar de ierarhi din 
sânul său. Cele mai multe învăţă-
turi greşite în sânul Bisericii 
făceau referire la persoanele Sfi n-
tei Treimi şi cu precădere la Fiul 
lui Dumnezeu, care nu a putut fi  
înţeles ca Om adevărat şi Dumne-
zeu adevărat în acelaşi timp. Chiar 
din vremea apostolilor existau 
certuri în Biserică, aşa cum ne 
încredinţează Sf. Apostol Pavel. 
„Căci, fraţilor, prin oamenii de la 
Hloe din casă mi-a venit ştire că la 
voi sunt certuri; şi spun aceştia că 
fi ecare dintre voi zice: Eu sunt al 
lui Pavel, iar eu sunt al lui Apollo, 
iar eu sunt al lui Chefa, iar eu sunt 
al lui Hristos! Oare s-a împărţit 
Hristos! Nu cumva s-a răstignit 
Pavel pentru voi? Sau fost-aţi 
botezaţi în numele lui Pavel?” (I 
Corinteni 1, 11–13).

Cea mai zguduitoare erezie a 
primelor veacuri creştine pornită în 
sânul Bisericii a fost cea a ereticului 
Arie care a început să susţină că 
Iisus Hristos nu a fost Fiul lui Dum-
nezeu, ci doar o creatură mai deose-
bită înzestrată cu puteri supranatu-
rale. Prin urmare, Arie nega 
divinitatea Fiului, iar pe Sfânta 
Fecioară Maria o numea născătoare 
de om, nu de Dumnezeu. Din pri-
cina acestei erezii, s-a convocat la 
anul 325 în vremea împăratului 
creştin Constantin cel Mare, la 
Niceea, în Asia Mică, cel dintâi 
sinod ecumenic. Acest sinod prin 
hotărârile celor 318 părinţi partici-
panţi, a fi xat învăţătura precisă des-
pre Dumnezeu Tatăl şi Fiul lui 
Dumnezeu, învăţătură ce s-a crista-
lizat în primele şapte articole ale 
Simbolului de credinţă care, împre-
ună cu celelalte cinci articole stabi-
lite la Sinodul II, se rosteşte până azi 
în bisericile noastre, ca o mărturie a 
dreptei credinţe şi biruinţe asupra 
tuturor ereziilor.

Veacul al IV-lea al erei creştine 
este numit veacul de aur al Bisericii, 
deoarece în această perioadă au 
excelat în Biserică personalităţi creş-
tine deosebite, care prin viaţa şi acti-
vitatea lor au făcut totul pentru 
 triumful dreptei credinţe, pentru 
înlăturarea tuturor învăţăturilor gre-
şite din Biserică. Începutul acestui 
veac coincide cu deplina libertate 
acordată creştinilor prin venirea la 
putere a împăratului creştin Con-
stantin cel Mare, din a cărui poruncă 
se convoacă primul sinod ecumenic. 
Personalităţi marcante, ca Sf. Nico-
lae sau Sf. Atanasie cel Mare, au 
făcut să se stabilească cu exactitate 
credinţa cea adevărată. În acelaşi 
veac al IV-lea, au strălucit alţi das-
căli ai Bisericii, ca Sf. Vasile cel 
Mare, Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Gri-
gore de Nazianz, care au rămas 
exemple vii de trăire a Evangheliei, 
aşa cum a propovăduit-o Mântuito-
rul Iisus Hristos.

Este adevărat că în sânul Biseri-
cii au apărut în decursul veacurilor 
şi alte învăţături greşite, dar de fi e-
care dată Biserica şi-a ridicat glasul 
cu însufl eţire căutând a înlătura tot 

ceea ce este fals, ceea ce aduce 
dezbinare. Apostolii, mărturisito-
rii, mucenicii precum şi urmaşii 
lor, pătrunşi de dragostea faţă de 
Dumnezeu şi credinţa cea adevă-
rată au fost şi sunt însufl eţiţi de 
cuvintele Mântuitorului: „în lume 
necazuri veţi avea, dar îndrăzniţi, 
Eu am biruit lumea.” Biserica este 
confruntată, mai ales azi, cu tot 
felul de învăţături greşite abateri 
de la cele trăite şi propovăduite de 
Biserica noastră dintotdeauna. Ca 
buni creştini să credem ceea ce au 
crezut moşii şi strămoşii noştri, 
silindu-ne a păstra „unitatea 
Duhului în legătura păcii”.

Dezbinările dintre oameni 
desigur că ne întristează, ne deza-
măgesc, ne întristează mai ales 
plecarea Mântuitorului cu trupul 
din această lume, aşa cum s-au 
întristat Apostolii atunci când 
Mântuitorul le-a prezis aceasta. Să 
nu uităm că Mântuitorul i-a încu-
rajat pe Apostoli, când a avut în 
vedere greutăţile ce aveau să le 
întâmpine.

În aceste momente le aduce 
aminte de împărăţia cerurilor: „Să 
nu se tulbure inima voastră... în 
casa Tatălui Meu sunt multe lăca-
şuri” (Ioan 14, 1–2). Gândul la 
viaţa cea veşnică i-a însufl eţit pe 
Apostoli în greutăţile lor, pe 
mucenici în chinurile lor, pe măr-
turisitorii credinţei în activitatea 
lor.

Pildă vie de urmat ne sunt şi 
Sfi nţii Părinţi de la Sinodul I ecu-
menic a căror prăznuire o facem 
azi. Râvna de care au dat dovadă 
în apărarea credinţei ortodoxe este 
un exemplu viu şi pentru noi cei 
de azi, de a urma neabătut cre-
dinţa strămoşească, de a respecta 
neabătut cuvântul Sfi ntei Scripturi 
care ne îndeamnă să fi m una. Aşa 
ne spune Domnul Iisus Hristos în 
cuvintele: „Dar nu numai pentru 
aceştia mă rog, ci şi pentru cei ce 
vor crede în Mine, prin cuvântul 
lor, ca toţi să fi e una, după cum tu, 
Părinte, întru Mine şi Eu întru 
Tine, aşa şi aceştia în noi să fi e 
una, ca lumea să creadă că Tu 
M-ai trimis!” (Ioan 17, 20–21).

PPP ericopa Evanghelică de azi Cea mai zguduitoare erezie a ceea ce este fals, ceea ce aduce PP ericopa Evanghelică de azi Cea mai zguduitoare erezie a ceea ce este fals, ceea ce aduce PP
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ântuitorul Iisus Hris-
tos, înainte de răstig-
nire și înainte de înăl-
ţare, și-a mângâiat 

ucenicii întristaţi prin făgăduirea 
Duhului Sfânt, Mângâietorul 
lumii. Și Eu voi ruga pe Tatăl și alt 
Mângâietor vă va da vouă, ca să 
fi e cu voi în veac, Duhul adevăru-
lui, pe care lumea nu poate să-L 
primească, pentru că nu-L vede, 
nici nu-L cunoaște” (Ioan XIV, 
16–17). „Duhul Adevărului, care 
de la Tatăl purcede” (Ioan XV, 26) 
și care „vă va călăuzi la tot adevă-
rul” (Ioan XVI, 13).

Îmbrăcaţi cu putere de sus, 
Sfi nţii Apostoli au misiunea 
sfântă să predice Evanghelia în 
toată lumea, să înveţe toate nea-
murile și să le boteze „în numele 
Tatălui și al Fiului și al Sfântului 
Duh” (Matei, XXVIII, 19).

Noi creștinii credem, mărturi-
sim și propovăduim că este un 
Dumnezeu, Duh absolut, viu, 
pur, infi nit și etern. Ca duh abso-
lut, raţional și liber, Dumnezeu 
are viaţă și personalitate distinctă 
de viaţa și corpul lumii. El are 
existenţă personală, autonomă și 
autodeterminată. Ca Duh infi nit, 
El există prin Sine și e neschim-
bat. Ca Duh perfect, Dumnezeu 
este adevărul, iubirea și sfi nţenia 
absolută, în raport cu timpul, El 
este etern; în raport cu spaţiul, El 
este infi nit; în raport cu creaţia, 
El este creator și guvernator, 
omniprezent, atotștiutor și atot-
puternic și în raport cu omul, El 
este făcătorul, mântuitorul și 
judecătorul suprem, atotdrept, 
atotbun, atotînţelept și sfânt.

Ca să avem pe Duhul Sfânt, 
trebuie să fi m împăcaţi cu Dum-
nezeu. Hristos Domnul, prin 
moartea și învierea Sa, a împăcat 
pe oameni cu Dumnezeu. După 
înălţarea Lui la cer, putea, deci, să 
lucreze Duhul Sfânt, fi indcă 
împăcarea era făcută.

După această împăcare, cei ce 
credeau în Iisus Hristos puteau să 
primească pe Duhul Sfânt.

Ne punem întrebarea: înainte de 
venirea lui Hristos nu a lucrat deloc 
Duhul Sfânt? 

Sfânta Scriptură ne spune clar, 
în cele dintâi cuvinte ale sale, că 
atunci când „pământul era netoc-
mit și gol... Duhul lui Dumnezeu se 
purta pe deasupra apelor” (Facere I, 
2). Lucrarea Duhului Sfânt în 
oameni se vede din lucrarea oame-
nilor. Cei dintâi oameni lucrau și 
îngrijeau raiul cel din Eden în care 
i-a pus Dumnezeu. Grijeau de toate 
animalele și Duhul Sfânt a pus atâta 
dragoste în oameni faţă de animale, 
încât omul le-a pus nume, cum de 
altfel și copiii pun nume animalelor 
pe care le iubesc. Deci, iată că 
Duhul Sfânt lucra în oameni de la 
bun început.

De-a lungul Vechiului Testa-
ment, avem un nesfârșit șir de 
întâmplări, din care înţelegem că 
Duhul Sfânt lucra în oameni și prin 
oameni.

Proorocii, ca aleși ai lui Dumne-
zeu, prin lucrarea în ei a Duhului 
Sfânt au proorocit, precum este 
scris „Atunci va veni peste tine 
Duhul Domnului și vei proroci și tu 
cu ei și te vei face alt om” (I Regi X, 
6). Credinţa în lucrarea Duhului 
Sfânt prin prooroci o mărturisim de 
câte ori rostim simbolul credinţei, 
zicând despre Duhul Sfânt „care a 
grăit prin prooroci”.

Duhul Sfânt este persoana din 
Sfânta Treime care lucrează în 
oameni.

Unitatea fi inţei divine este 
cuprinsă ipostatic în trinitatea per-
soanelor: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. 
Unitatea în trinitate și trinitatea în 
unitate era, după cum e și omul, 
zidit după chipul și asemănarea Sa: 
trup și sufl et.

Iată, deci, că unitatea fi inţei ne 
revelează perfecţiunea divină; trini-
tatea persoanelor ne arată posibili-
tatea și realitatea raporturilor Sale 
cu lumea.

Dar se va întreba cineva: De 
unde o învăţătură așa de grea? Răs-
punsul este acesta: Din revelaţia 
făcută de Mântuitorul Iisus Hristos 

în Evanghelie și din inspiraţia 
Duhului Sfânt a cărui coborâre pe 
pământ, în chipul limbilor de foc, 
o prăznuim astăzi.

La acest măreţ praznic, la 
praznicul Rusaliilor, s-a trimis în 
lume Duhul Adevărului, care a 
inspirat pe Apostoli, pe cei mai 
simpli oameni, și i-a încălzit, i-a 
luminat și i-a întărit, ca să facă 
cea mai mare revoluţie morală și 
religioasă pe care o cunoștea isto-
ria: răspândirea Creștinismului, 
să întemeieze cea mai veche 
socie tate și cea mai venerabilă 
instituţie, în continuitate, până 
astăzi, și să predice cea mai sim-
plă și mai luminoasă doctrină: 
Evanghelia.

Iată de ce omul nu trebuie să 
fi e lipsit de Duhul Sfânt: pentru 
că atunci când se lasă lipsit de 
lucrarea Duhului Sfânt, se face 
unealta duhului celui rău.

Dar astăzi, după aproape două 
mii de ani de când Domnul Iisus 
s-a preamărit și de când Duhul 
Sfânt a fost trimis, vedem lucra-
rea Duhului în oameni și printre 
oameni.

Sfântul Apostol Pavel ne dă un 
lung șir de lucrări ale Duhului 
Sfânt, punând la locul cel mai de 
cinste iubirea. „Iar roadă Duhului 
este dragostea, bucuria, pacea, 
îndelungă răbdarea, bunătatea, 
facerea de bine, credinţa” (Gala-
teni V, 22).

Iubirea și blândeţea trebuie să 
cuprindă totul. Ele trebuie să fi e 
ca râurile de apă vie ce ţâșnesc din 
sufl etul credinciosului, adăpând 
pe toţi cei însetaţi.

Niciodată să nu uităm că sun-
tem născuţi și crescuţi în iubirea 
cea neschimbată, ce izvorăște 
prin lucrarea Duhului Sfânt.

De aceea, orice s-ar zice, noi 
să nu încetăm să preamărim pe 
Duhul Sfânt, să-I cântăm, să I ne 
închinăm și să-L invocăm cu toată 
evlavia, zicând: împărate ceresc, 
Mângâietorule, Duhul adevăru-
lui, vino și te sălășluiește întru 
noi și ne curăţește pe noi de toată 
spurcăciunea și mântuiește, 
Bunule, sufl etele noastre”.

MMM ântuitorul Iisus Hris- Ne punem întrebarea: înainte de în Evanghelie și din inspiraţia M ântuitorul Iisus Hris- Ne punem întrebarea: înainte de în Evanghelie și din inspiraţia MM

DUMINICA A VIII-A DUPĂ PAŞTI (A RUSALIILOR)
DUHUL ADEVĂRULUI
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SFÂNTA TREIME
untem încă sub impresia bine-
făcătoare a Pogorârii Duhului 
Sfânt peste Apostoli, ziua în 
care, în chip văzut, a luat 
fi inţă cea dintâi comunitate 

creştină, în urma predicării Evanghe-
liei de către Sfi nţii Apostoli care, sub 
călăuza Duhului Sfânt, au primit puteri 
miraculoase, începând a-şi împlini 
misiunea pentru care au fost chemaţi, 
aceea de a învăţa „toate neamurile, 
botezându-le în numele Tatălui şi al 
Fiului şi al Sfântului Duh” (Matei 
XXVIII, 19).

Dacă ziua de Rusalii este prăznuită 
ca zi de naştere a Bisericii, ziua de 
astăzi, a doua zi de Rusalii, este închi-
nată celor trei persoane ale Sfi ntei 
Treimi: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, 
în numele cărora Sfi nţii Apostoli 
au propovăduit.

Taina Sfi ntei Treimi este greu 
de înţeles pentru mintea ome-
nească mărginită, dar Sfânta Scrip-
tură face deseori referiri la Sfânta 
Treime şi, cu ajutorul dat de Bise-
rică, căutăm a pătrunde tainele 
ascunse ale Sfi ntei Treimi.

Astăzi vom vorbi despre 
Sfânta Treime, învăţătură de cre-
dinţă, care stă la temelia mântuirii 
noastre.

În Biserica noastră învăţătura 
despre Sfânta Treime este cuprinsă 
pe scurt în Simbolul de credinţă, 
care în 8 din cele 12 articole ale 
sale vorbeşte despre Sfânta Tre-
ime, prezentând pe rând învăţătura 
despre Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

Această credinţă în Sfânta Tre-
ime o mărturisim în Biserică, ori 
de câte ori luăm parte la Sfânta 
Liturghie, precum şi cu ocazia 
rugăciunilor particulare pe care le 
rostim fi ecare dintre noi.

Atât în Vechiul cât şi în Noul Tes-
tament, găsim nenumărate locuri care 
se referă la Sfânta Treime. Vedem că 
la facerea omului în rai, Dumnezeu a 
zis: „Să facem pe om după chipul şi 
asemănarea Noastră” (Facere I, 26), 
arătând prin aceasta şi prezenţa Fiului 
şi a Duhului Sfânt care au luat parte la 
actul creaţiei.

Când se construia Turnul Babei, 
Dumnezeu a zis: „Să ne pogorâm şi să 
le amestecăm limbile” (Facere XI, 7). 
Deci, iarăşi se vorbeşte la plural. 
Avraam întâlneşte Sfânta Treime la 
stejarul Mamvri, sub chipul a trei per-
soane.

În Noul Testament, Sfânta Treime 
este prezentă în mod foarte clar la 
Botezul Domnului, când Fiul era pre-
zent în râul Iordanului, Duhul Sfânt în 
chipul porumbelului, deasupra râului, 
iar Tatăl din ceruri grăind: „Acesta 
este Fiul Meu cel iubit, întru care bine 
am voit” (Matei III, 17).

Cele trei persoane ale Sfi ntei Treimi, 
reprezintă o unitate aşa cum ne încredin-
ţează Sfântul Apostol Ioan, care zice: 
„Tatăl, Cuvântul (Fiul) şi Sfântul Duh şi 
aceştia trei una sunt” (I Ioan V, 7). 
Aceste cuvinte trebuie să le înţelegem în 
sensul că Tatăl este Dumnezeu, Fiul este 
Dumnezeu şi Sfântul Duh este, de ase-
menea, Dumnezeu; cu toate acestea nu 
sunt trei dumnezei, ci un singur Dum-
nezeu.

Cele trei persoane ale Sfi ntei Treimi 
se aseamănă mult una cu alta, dar nu se 
contopesc, nu se identifi că, în Sfânta 
Scriptură citim: „Eu şi Tatăl Meu una 
suntem” (Ioan X, 30), arătându-se aici 
identitatea fi inţei celor două persoane, 

pentru că ele sunt de o fi inţă. În altă 
parte se zice „Tatăl Meu întru Mine 
petrece şi Eu întru Tatăl” (Ioan XIV, 
8–11), arătându-se aici nedespărţirea 
fi inţei, că nu s-a despărţit Tatăl de Fiul şi 
de Duhul Sfânt cu fi inţa. În rugăciunea 
arhierească se spune „Toate ale Mele ale 
Tale sunt, şi toate ale Tale, ale Mele 
sunt” (Ioan XVII, 10), înţelegând prin 
aceasta că persoanele Sfi ntei Treimi au 
însuşiri comune. Persoanele Sfi ntei 
T reimi mai au în comun lucrarea dumne-
zeiască, acţionând toate trei spre o sin-
gură lucrare.

Putem, deci, constata până acum că 
persoanele dumnezeieşti se aseamănă 
prin faptul că au în comun fi inţa, însuşi-
rile şi lucrarea dumnezeiască. Există însă 
şi unele deosebiri între cele trei persoane 
ale Sfi ntei Treimi, care fac ca fi ecare 
să-şi aibă individualitatea Sa. Deosebi-
rile dintre persoanele dumnezeieşti pro-
vin din însuşirile lor personale şi anume: 

Tatăl este de la Sine însuşi, Fiul este 
născut din veci din Tatăl, iar Duhul 
Sfânt purcede din veci de la Tatăl.

Cunoaşterea Sfi ntei Treimi este un 
lucru greu pentru noi, iar Sfântul 
Maxim Mărturisitorul spune: „Cunoaş-
terea Sfi ntei şi celei de o fi inţă Treimi 
este sfi nţire şi îndumnezeire pentru 
îngeri şi pentru oameni”. Dar oricât 
am învăţa nu-i destul, căci nici îngerii, 
nici heruvimii, nici serafi mii nu pot 
dogmatiza şi teologhisi despre Prea 
Sfânta Treime.

Sfânta Tradiţie ne oferă mărturii 
ale asemănării persoanelor Sfi ntei 
 Treimi cu anumite lucruri din viaţă. 
Fericitul Augustin aseamănă Sfânta 

Treime cu un fl uviu: „unul este 
izvorul din care porneşte, altul este 
curgerea apei şi alta este marea în 
care se revarsă. Sunt trei înfăţişări 
ale aceleiaşi substanţe, care este 
apa în toate trei.'

O altă asemănare este făcută 
cu soarele care străluceşte pe cer, 
care poate fi  văzut în adâncul apei 
ca într-o oglindă, dar nu sunt trei 
sori. Sfântul Spiridon al Trinitun-
dei, prezent la Sinodul I ecumenic, 
voind să arate explicit Sfânta 
 Treime, a luat o cărămidă şi a spus: 
avem aici o singură cărămidă, care 
e compusă din pământ, foc şi apă, 
dar e numai o cărămidă.

Învăţarea dogmei Sfi ntei 
 Treimi este foarte grea pentru noi 
oamenii, dar este de mare folos. 
Din dogma Sfi ntei Treimi înţele-
gem că Dumnezeu Tatăl aşa de 
mult a iubit lumea, încât a trimis 
pe Fiul Său Cel Unul Născut, ca 
tot cel ce crede în El să aibă viaţă 
veşnică.

Din dogma Sfi ntei Treimi înţe-
legem că la plinirea vremii a venit 
în lume Duhul Sfânt, care să-i întă-

rească pe Sfi nţii Apostoli în propovă-
duirea Evangheliei, care conduce 
lumea spre mântuire până la sfârşitul 
veacurilor.

Biserica noastră cinsteşte cum se 
cuvine Sfânta Treime prin rugăciunile 
ce I le adresează. Toate rugăciunile pe 
care le facem, le începem cu invocarea 
Sfi ntei Treimi: „în numele Tatălui şi al 
Fiului şi al Sfântului Duh”, iar la 
încheiere, de asemenea ne adresăm 
Sfi ntei Treimi: „Mărire Tatălui şi Fiu-
lui şi Sfântului Duh”.

La Sfânta Liturghie ne adresăm 
Sfi ntei Treimi de mai multe ori: „Sfi nte 
Dumnezeule, Sfi nte Tare, Sfi nte fără 
de moarte”, sau „Sfânt, Sfânt, Sfânt 
Domnul Savaot”. Şi, în sfârşit, să 
amintim o rugăciune a unui mare 
cuvios, Sfântul Ioanichie cel Mare, 
rugăciune rostită la Vecernie: „Nădej-
dea mea este Tatăl, scăparea mea este 
Fiul, acoperământul meu este Duhul 
Sfânt; Treime Sfântă, mărire Ţie”.

S
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iserica a rânduit ca în prima 
Duminică după Rusalii să fi e 
prăznuiţi toţi sfi nţii, de aceea 
se numeşte Duminica tuturor 

sfi nţilor. Biserica noastră Ortodoxă 
sărbătoreşte în fi ecare zi din anul 
bisericesc pe Sfi nţii plăcuţi lui 
Dumnezeu. Însă astăzi sunt pome-
niţi toţi la un loc, patriarhi, prooroci 
şi drepţi, apostoli, ierarhi, martiri şi 
cuvioşi, încununaţi de Domnul cu 
cununile măririi cereşti. Această 
mulţime de sfi nţi este dovada văzută 
a iubirii nesecate a Tatălui nostru 
ceresc faţă de noi oamenii.

De aceea, când privim cu ochii 
sufl etului aceşti sfi nţi care nu au 
număr în Biserica Creştină Orto-
doxă, nu putem să nu ne umplem de 
simţămintele unei adânci iubiri, 
fi reşti şi recunoscătoare pentru 
Domnul şi Mântuitorul nostru, care 
ne arată atâta dragoste şi iubire.

Copii fi ind, părinţii noştri ne-au 
dus de mână în casa lui Dumnezeu, 
la Sfântul Potir, şi Domnul însuşi 
prin mâna preotului ne-a hrănit cu 
dumnezeiescul Său Trup şi Sânge, 
pentru ca sufl etele noastre nevino-
vate să se unească cu Domnul prin 
Sfânta împărtăşanie.

De îndată ce am început, copii 
fi ind, să pricepem cuvintele rugă-
ciunilor care se spun în casă, din 
zilele copilăriei, am înţeles cu 
inima, cu sufl etul nostru chemarea 
Sfi ntei Biserici pentru preamărirea 
Dom nului.

Încă din zilele copilăriei şi ale 
tinereţii noastre, am început să pri-
cepem chemarea lui Hristos prin 
cuvântul Evangheliei: „Veniţi la 
Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi, 
şi Eu vă voi odihni pe voi” (Matei 
XI, 28).

Domnul Iisus Hristos, cheamă 
pe toţi la El, îi învaţă cum trebuie să 
vină la El cei săraci cu duhul, cei 
blânzi, cei fl ămânzi şi însetaţi de 
Dreptate, cei ce-şi plâng păcatele, 
cei milostivi, cei curaţi la sufl et şi la 
trup.

Din zilele copilăriei am mai 
învăţat că Fiul lui Dumnezeu s-a 
coborât pe pământ în persoana 
Domnului Iisus Hristos, ca să mân-
tuiască omenirea de păcate şi mân-

tuiţi fi ind, să trecem din Biserica de 
pe pământ în Biserica din ceruri. Noi 
ştim că Biserica din ceruri este plină 
nu numai de luptătorii şi de pustnicii 
care au slujit toată viaţa Domnului, ci 
şi de foşti păcătoşi, care s-au pocăit, 
spălând cu lacrimile pocăinţei toată 
răutatea păcatelor lor, făcându-se şi ei 
părtaşi ai Domnului Hristos la mărirea 
veşnică.

Deci, privind cu duhul la marea 
adunare a Sfi nţilor plăcuţi lui Dumne-
zeu, să ne plecăm înaintea iubirii Sale 
faţă de noi oamenii, preamărind toto-
dată şi dumnezeiasca Lui înţelep-
ciune, cu care Mântuitorul Iisus Hris-
tos, ne călăuzeşte pe calea 
pământească spre viaţa cea veşnică.

Domnul aşteaptă ca fi ecare dintre 
noi, rămânând la îndeletnicirea vieţii 
lui, să fi e creştin adevărat, să împli-
nească poruncile Lui, să-şi hrănească 
sufl etul cu Sfânta împărtăşanie, să-l 
deprindă cu rugăciunea, care este 
sufl ul de viaţă al sufl etului nostru.

Credinţa noastră este cea mai bună 
călăuză însoţitoare spre împărăţia 
cerească. Trebuie să avem credinţa 
adevărată întru Unul Dumnezeu închi-
nat în Treime, în Mântuitorul Iisus 
Hristos, credinţa adevărată, la care 
mereu ne-a chemat şi ne cheamă 
Mântuitorul şi pe care o cunoaştem 
din cuvântul lui Dumnezeu. Toate 
aceste adevăruri de credinţă sunt adu-
nate de Sfi nţii Părinţi în „Simbolul 
credinţei”.

Cu această credinţă trebuie să vie-
ţuim şi prin ea trebuie să ne mântuim. 
Ea ne duce spre Hristos, ne întăreşte 
când ne slăbesc puterile, ne mângâie 
în dureri şi ne luminează calea spre 
viaţa cea veşnică.

Pe această cale a credinţei, a rugă-
ciunii, a iubirii, a pocăinţei, a curăţiei, 
a smereniei, au mers până în zilele 
noastre aceia care au intrat în împără-
ţia măririi veşnice şi care se bucură de 
viaţa veşnică la un loc cu Mântuitorul 
Iisus Hristos. Această credinţă ne va 
duce şi pe noi în familia fi ilor lui 
Dumnezeu, care alcătuiesc Biserica 
cea biruitoare a lui Hristos din ceruri.

Biserica Ortodoxă este mama 
noastră a tuturor şi nu poate să 
dorească fi ilor ei decât sănătate, bucu-
rie şi fericire pământească, iar mai 

presus de toate mântuirea sufl etului. 
Sfânta Biserică un singur lucru a 
cerut şi-l cere neîncetat de la noi şi 
un singur lucru aşteaptă şi Mântui-
torul nostru în toată lucrarea vieţii 
noastre pământeşti: să nu uităm 
niciodată că viaţa pământească este 
o treaptă către viaţa veşnică şi că 
trebuie să ne pregătim sufl etul nos-
tru nemuritor pentru viaţa în care au 
intrat toţi adevăraţii creştini şi în 
care va intra fi ecare dintre noi dacă 
vom considera această grijă ca fi ind 
cea dintâi dintre toate grijile şi 
lucrările noastre.

În Sfi nţii pe care Biserica noas-
tră îi sărbătoreşte astăzi, şi de altfel 
în fi ecare zi, sfi nţi care au străbătut 
calea vieţii pământeşti cu aceleaşi 
slăbiciuni, încercări, boli, dureri, cu 
care trăim şi noi, avem pilde, cum 
trebuie să ne ducem viaţa pămân-
tească, să îndurăm, să iubim, să ne 
rugăm, să ne curăţim de păcate, să 
ne stăpânim limba de la vorbe fără 
rost şi să ne păstrăm inima curată.

Sfi nţii lui Dumnezeu ne învaţă 
cum trebuie să trăim, şi, prin rugă-
ciunile noastre către ei, au îndrăz-
neala să ceară şi să ne împartă nouă 
celor de pe pământ ajutor de la 
Domnul în toate necazurile vieţii 
noastre pământeşti şi, mai ales, în 
truda pentru mântuirea sufl etului 
nostru.

Domnul ne mângâie prin sfi nţi 
cu binecuvântările sale părinteşti ca 
să ne lege cât mai strâns de El pen-
tru a simţi încă din viaţă, toată dra-
gostea şi iubirea ce ne-o poartă. 
Căutând deci să facem legătura cu 
El în viaţa pământească, o facem 
pentru bucuria noastră cea veşnică 
şi pentru fericirea cea de-a pururi.

Să rugăm pe bunul Dumnezeu 
ca sfi nţii pomeniţi astăzi să ne fi e 
călăuze nevăzute pe toate căile vie-
ţii pământeşti cu învăţăturile, cu 
îngrijirile şi cu rugăciunile lor. Iar 
prin pilda nevoinţelor şi a vieţii lor 
întregi să trezească sufl etele noastre 
nemuritoare, copleşite de zădărnicii 
şi de păcate şi să le îndemne a 
merge după ei în viaţa veşnică, la 
bucuriile veşnice, în lumina cea 
neînserată de care să ne învredni-
cească Domnul, prin rugăciunile 
Sfi nţilor Săi.

iserica a rânduit ca în prima tuiţi fi ind, să trecem din Biserica de presus de toate mântuirea sufl etului. iserica a rânduit ca în prima tuiţi fi ind, să trecem din Biserica de presus de toate mântuirea sufl etului. 

Duminica I-a După Rusali i  (a Tuturor Sfinţi lor)
PLĂCUŢII DOMNULUI

B
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alurile lacului Gheni-
zaret au intrat în isto-
ria mântuirii întregu-
lui neam omenesc 

pentru că pe aceste meleaguri 
Domnul și Mântuitorul Iisus 
Hristos și-a început activitatea 
de propovăduitor al Evangheliei 
Sale, lacul devenind adeseori 
amvon al propovăduirii Lui 
dumnezeiești. Lacul Ghenizaret 
a fost cel mai iubit loc de Dom-
nul și Mântuitorul nostru Iisus 
Hristos, aici derulându-se istoria 
mântuirii noastre. Marea Gali-
leei, deși atât de mică, este totuși 
cea mai mare din lume! Apă 
sfântă și liniștită, senină ca cerul 
de vară și încărcată de atâtea 
evenimente! Câte minuni și 
binefaceri pentru neamul ome-
nesc au avut loc pe țărmurile 
tale! 

Evanghelia zilei ne prezintă 
cea dintâi minune săvârșită de 
Mântuitorul pe malurile acestui 
lac. Este minunea alegerii primi-
lor colaboratori ai Domnului, a 
acelora care-l vor urma pe Dom-
nul pe drumurile prăfuite ale 
Țării Sfi nte mai bine de trei ani, 
neținând cont de foame sau obo-
seală, de interese proprii sau 
câștiguri. Patru colaboratori ai 
Mântuitorului, patru apostoli, 
nu-și sfârșesc activitatea odată 
cu înălțarea la cer a Domnului, 
ci vor continua opera de propo-
văduire câteva zeci de ani încre-
dințați de cuvintele învățătoru-
lui lor: „... Eu cu voi sunt în toate 
zilele până la sfârșitul veacului” 
(Matei 28, 20).

Începutul minunilor l-a făcut 
Iisus în Cana Galileii, căci așa ne 
încredințează Sfânta Scriptură, 
dar pentru noi rămân o minune 
și cele relatate în pericopa evan-
ghelică de azi: Este greu să ne 
închipuim cum Mântuitorul și-a 
ales colaboratori dintre oamenii 
simpli afl ați pe țărmurile Gheni-
zaretului. Ne întrebăm de ce 
Mântuitorul nu și-a ales aposto-
lii dintre învățații veacului, de ce 
nu a luat cu El oameni înțelepți, 
care să mânuiască arta cuvântu-

lui cu măiestrie? De ce nu și-a ales 
ucenicii dintre bogații veacului, 
dintre cei care se îmbrăcau în 
„porfi ră și vison” și care erau plini 
de ei înșiși? Ce a găsit Mântuitorul 
la acești pescari care își agoniseau 
cu trudă cele necesare traiului prin 
munca de zi cu zi adesea nesigură, 
muncă specifi că pescarilor? 

Acești oameni au fost simpli, 
dar au avut un sufl et mare, ei fi ind 
capabili de iubire, de slujire, de 
jertfă, doi dintre ei – Petru și 
Andrei – încheindu-și viața în chip 
mucenicesc pentru propovăduirea 
Evangheliei lui Hristos. Aceste vir-
tuți le-a citit Mântuitorul în sufl e-
tele bieților pescari galileeni și de 
aceea le adresează chemarea: 
„Veniți după Mine, și vă voi face 
pescari de oameni” (Matei 4,19). 
Această chemare a fost sufi cientă, 
ei nu pun alte întrebări, nu se 
așteaptă la avantaje urmându-l pe 
Domnul. Această chemare a făcut 
ca viața lor să capete un sens nou, 
această chemare le-a dăruit putere 
și lucrare mântuitoare în fața 
căreia au dispărut toate celelalte 
preocupări și griji ale lor. Ei nu se 
așteptau nici la onoruri, nici la 
ranguri înalte, nici măcar la spe-
ranța unei vieți mai bune. Toate 
acestea nu le sunt promise de 
Mântuitorul, ci chiar contrarul lor: 
„În lume necazuri veți avea, dar 
îndrăzniți, Eu am biruit lumea” 
(Ioan 6, 33).

L-au urmat pe Mântuitorul 
cuprinși de fl acăra iubirii, cuprinși 
de un fi or sfânt, l-au urmat pentru 
că simțeau că însuși Domnul Iisus 
Hristos îi iubește din toată inima. 
S-a creat între acești oameni simpli 
și învăță torul lor o coeziune sufl e-
tească desă vârșită. Erau gata să 
meargă până la jertfă.

Acești primi colaboratori ai 
Domnului, două perechi de frați, 
Petru și Andrei, Iacob și Ioan, 
cărora li s-au alăturat alți opt aleși 
de Mântuitorul pe malurile acelu-
iași lac, au ajuns să cucerească 
lumea pentru Hristos, fără săbii și 
fără niciun fel de arme.

Unuia dintre primii apostoli 
aleși de Mântuitorul îi datorăm și 

noi românii sămânța Evanghe-
liei. Apostolul Andrei a propo-
văduit pe Hristos cel răstignit, 
pe malurile Mării Negre, adu-
când Creștinismul pe pământul 
Dobrogei de azi, făcând ca noi, 
românii, să primim creștinismul 
prin fi lieră apostolică, făcând ca 
pe pământul acestei țări să fi e 
adus Creștinismul așa cum l-au 
propovăduit Apostolii, așa cum 
i-a învățat Mântuitorul Iisus 
Hristos.

Creștinismul s-a propovăduit 
cu jertfe, apostolii trebuind să 
facă față la diferite greutăți, care 
îi întâmpinau în lungile lor călă-
torii. Trăind într-o perioadă în 
care tehnica era puțin avansată, 
când deplasările dintr-o parte în 
alta a Globului se făceau cu 
mare difi cultate, apostolii au 
învins toate aceste greutăți, fi ind 
încălziți de dragostea lui Hristos 
și primind energie din energia 
harului divin.

Pentru ei erau sfi nte cuvin-
tele Mântuitorului: „Oricine a 
lăsat frați sau surori, sau tată, 
sau mamă, sau femeie, sau copii, 
sau țarine, sau case pentru 
numele Meu, înmulțit va lua 
înapoi și va moșteni viața veș-
nică” (Matei 19,29).

Aceste cuvinte li s-au potrivit 
întocmai.

Noi suntem creștini, datorită 
lor, căci ei au continuat opera 
începută de Mântuitorul Iisus 
Hristos. Nouă nu ni se cer jert-
fele pe care Creștinismul le-a dat 
cândva. Nouă ni se cere să fi m 
apostoli la locurile noastre de 
muncă, pentru că și noi avem 
chemare pentru munca pe care o 
prestăm, așa cum odinioară au 
fost chemați apostolii.

Cu conștiință de apostoli să 
ne desfășurăm întreaga noastră 
viață muncind cu râvnă pentru 
propășirea vieții, pentru ca 
aceasta să fi e mai prosperă. Să 
căutăm să fi m cât mai aproape 
de Domnul care și astăzi ne 
adresează chemarea: „Veniți 
după Mine!”

alurile lacului Gheni- lui cu măiestrie? De ce nu și-a ales noi românii sămânța Evanghe-alurile lacului Gheni- lui cu măiestrie? De ce nu și-a ales noi românii sămânța Evanghe-
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i Ioan era îmbrăcat în haină 
de păr de cămilă, avea cin-
gătoare de piele împrejurul 
mijlocului şi mânca lăcuste 
şi miere sălbatică”.

„Şi propovăduia zicând: 
Vine după mine, în urma mea, Cel ce 
este mai mare decât mine, Căruia nu 
sunt vrednic, plecându-mă să-I dezleg 
cureaua încălţămintelor”.

„Eu v-am botezat pe voi cu apă, El 
însă vă va boteza cu Duhul Sfânt”.

„Şi în zilele acelea, Iisus a 
venit din Nazaretul Galileii şi S-a 
botezat în Iordan, de către Ioan” 
(Marcu I, 6–9). Dar cine era Ioan?

Ne răspunde tot Cartea Sfântă, 
arătându-ni-l, mai înainte de a se 
naşte el: „Precum este scris în car-
tea cuvintelor lui Isaia proorocul: 
Este glasul celui ce strigă în pus-
tie: gătiţi calea Domnului, drepte 
faceţi cărările Lui” (Luca III, 4). 
Iată şi scrisul lui Isaia: „Un glas 
strigă: în pustiu gătiţi calea Dom-
nului, drepte faceţi în loc neum-
blat cărările Dumnezeului nostru”. 
„Toată valea să se umple şi tot 
muntele şi dealul să se plece; şi 
cele strâmbe, drepte şi cele colţu-
roase, căi netede”. Slava Domnu-
lui şi tot trupul o va vedea, căci 
gura Domnului a grăit” (Isaia XL, 
3–5). cealaltă arătare despre Ioan, 
tot cu peste sute de ani înainte: 
„Precum este scris în proorocie” 
(la Maleahi) şi Isaia: „Iată Eu tri-
mit îngerul Meu înaintea feţei 
Tale, care va pregăti calea Ta” 
(Marcu 5, 2). Şi glasul lui 
Maleahi: „Iată eu trimit pe îngerul 
Meu şi va găti calea înaintea feţei 
Mele şi va veni îndată în Templul Său 
Domnul pe Care îl căutaţi şi îngerul 
legământului pe Care voi îl doriţi. Iată 
vine! zice Domnul Savaot” (Maleahi 
III, 1).

Aceasta este dar vestirea despre 
Ioan, cu sute de ani înainte de el, prin 
glasul proorocilor Vechiului Testa-
ment.

Dar peste tragediile, nestatorniciile 
şi îndărătniciile poporului ales, de sute 
de ani, nu mai răsunase glasul tulbură-
tor al vreunui profet.

Bicele de foc ale mustrărilor pro-
feţilor nu mai şuieraseră de peste două 
sute de ani. Poporul ales îşi pierduse 
aproape identitatea. Împrăştiaţi prin 
lume, orfani în propriile ţarini dăruite 
de Moise, ca rod al legământului cu 
Dumnezeu, evreii citeau Tora, dar nu 
înţelegeau nimic. Pentru că fariseii şi 

cărturarii talmudizaseră totul şi înfăşura-
seră toate sinagogile în fumul jertfelor 
rituale păstrate cu stricteţe, iar templul 
din Ierusalim se umpluse de zarafi  şi 
gheşeftari într-atât, încât înseşi bunătatea 
şi blândeţea fără margini ale lui Iisus 
n-au mai putut răbda, izgonind stricăciu-
nea din locurile sfi nte, cu biciul, răstur-
nând tarabele cu arginţi,. „Şi a zis lor: 
Scris este: Casa Mea, casă de rugăciune 
se va chema, iar voi o faceţi peşteră de 
tâlhari!” (Matei XXI, 13). Setea şi foa-

mea sufl etească, dorinţa de a-L vedea pe 
Mesia, cel vestit de toţi profeţii, erau 
neostoite. Cam în această stare de decă-
dere morală a lumii iudaice apare Sfântul 
Ioan Botezătorul, ultimul mare prooroc 
născut înainte de venirea Mântuitorului. 
Nu ducea o viaţă uşoară, în pustiu, se 
hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică, când 
găsea! Dar prin puritatea inimii şi a fap-
telor sale, cucerise pe contemporanii săi 
şi chiar pe însuşi Irod, regele Iudeii, care 
îl stima nespus de mult. În jurul lui, roiau 
înmulţindu-se, zi de zi, tot mai mulţi 
ucenici, treziţi la realitate ca dintr-un vis 
urât!” Atunci a ieşit la el Ierusalimul şi 
toată Iudeea şi toată împrejmuirea Iorda-
nului. Şi erau botezaţi de către el în râul 
Iordan, mărturisindu-şi păcatele. Dar 
văzând Ioan pe mulţi din farisei şi sadu-
chei venind la botez, le-a zis: Pui de 
vipere, cine v-a arătat să fugiţi de mânia 

ce va să fi e?” (Matei III, 5 7).
Năvala spre proorocul pustiei avea 

substrat dublu: cei curaţi cu inima râv-
neau mântuirea, credeau chiar, că el, 
Ioan, este Mesia. Îl întrebau chiar, ca 
să se convingă. Şi proorocul nu lăsa 
lucrurile în ceaţă. Nu! Nu sunt eu. Dar 
„Acela vine în urma mea şi eu nu sunt 
vrednic aplecându-mă, să-i dezleg nici 
curelele sandalelor Lui!” Dar ceilalţi 
care veneau erau fariseii, saducheii, 
demnitarii şi cărturarii,, ipocriţii. Ce 

ziceau ei, în sinea lor? Gluma s-a 
cam îngroşat. Poporul, ştim, nu 
ne iubeşte. Dar văzându-ne prin-
tre ei botezându-ne, alături de ei 
în Iordan, îi vom amăgi, iar acum, 
fi ind printre ei, ne vor crede sin-
ceri şi ne vor iubi şi, respecta, 
căci respectul poporului, pentru ei 
era of-ul cel mare! Ioan le citeşte 
inimile, le adulmecă duhneala 
vicleşugului lor nărăvit. Staţi, 
„Pui de năpârci” „Faceţi roadă 
vrednică de pocăinţă! Şi să nu 
credeţi că puteţi zice, în voi 
înşivă: Părinte avem pe Avraam, 
căci vă spun că Dumnezeu poate 
şi din pietrele acestea să ridice fi ii 
lui Avraam”. „Iată, securea stă la 
rădăcina pomilor şi tot pomul 
care nu face roadă se taie şi se 
aruncă în foc!” (Matei III, 7 10).

Fariseii, saducheii şi cărturarii 
poporului îşi afundau capetele 
bărboase în apele răcoroase ale 
Iordanului, nemulţumiţi, înjosiţi, 
 mânioşi.

– Ce vrea să spună, se întreba 
tainic fi ecare, ca nu cumva să-l 
audă cel de lângă el. Nu mai sun-
tem fi ii lui Avraam, nu mai sun-

tem urmaşii căpeteniilor, cu drepturi 
de a stoarce, în multe chipuri, truda, 
sudoarea poporului, a celor mulţi? 
Ce-i aceea, „iată securea”, ce-i aceea 
„faceţi roadă de pocăinţă...”

De pe stânca lui, Ioan le dă el răs-
punsul la întrebările lor tăinuite: „Eu 
unul vă botez cu apă, spre pocăinţă” 
„...dar Cel ce vine după mine este mai 
puternic decât mine; Lui nu sunt vred-
nic să-I leg încălţămintea; Acesta vă 
va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc. El 
are lopata în mână şi va curăţa aria Sa 
şi va aduna grâul în jitniţă, iar pleava 
o va arde cu foc nestins” (Matei 111, 
11–12).

„Şi mulţimile îl întrebau, zicând: 
Ce să facem deci? Răspunzând Ioan, 
le zice: „Cel ce are două haine să dea 
celui ce nu are şi cel ce are bucate să 
facă asemenea” (Luca III, 10, 11). „Şi 

de păr de cămilă, avea cin-
cărturarii talmudizaseră totul şi înfăşura-
seră toate sinagogile în fumul jertfelor 

ce va să fi e?” (Matei III, 5 7).i Ioan era îmbrăcat în haină cărturarii talmudizaseră totul şi înfăşura- ce va să fi e?” (Matei III, 5 7).

Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul
PROOROCUL PUSTIEI
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au venit şi vameşii să se boteze şi i-au 
spus: Învăţătorule, noi ce să facem?” 
El le-a răspuns: „Nu faceţi nimic mai 
mult, peste ce vă este rânduit” (Luca 
III, 12–13). „Şi îl întrebau şi ostaşii 
zicând: Dar noi ce să facem? Şi le-a 
zis: să nu asupriţi pe nimeni, nici să 
învinuiţi pe nedrept şi să fi ţi mulţumiţi 
cu solda voastră” (Luca III, 14). Mulţi-
milor le dă cheia armoniei: cel ce are 
prea mult, mai mult decât îi trebuie, să 
dea celui ce nu are!”

Vameşii sunt sitele prin care se 
cern toate bunurile şi toate bunătăţile 
pământului, de care sunt mereu ispitiţi 
să se mânjească. Şi atunci, ca şi astăzi, 
totdeauna, au avut şi o faimă rea. Sunt 
oare, chiar irecuperabili pentru socie-
tate, ca şi pentru împărăţia cerurilor? 
Nu! Soluţia pentru ei este grea? Nu! 
Nici asta. Este chiar foarte simplă: să 
nu facă altceva decât porunceşte 
Legea. Deci să fi e cinstiţi.

Problema ostaşilor este şi mai grea 
decât a vameşilor. Dar şi ei vin să se 
boteze şi să întrebe. Cât sunt pe câm-
purile de luptă apărându-şi pământul 
ţării, sunt veşnic aluat de eroi. Dar 
când sunt soldaţi romani, la mii de 
kilometri de ţara lor, în misiuni de 
cotropire şi de strivire fără milă, a 
celor ce-şi apără libertatea, soldaţii 
aceştia, cotropitorii, în toate timpurile, 
au fost şi sunt odioşi, brute, maşini 
ucigaşe, fără inimă. Vin şi ei la Ioan să 
se boteze şi întreabă şi ei: „noi ce să 
facem?” Răspunsul proorocului este 
tot aşa de simplu şi de lucrativ ca şi la 
vameşi: să nu asupriţi pe nimeni, să nu 
fi ţi duri, să nu fi ţi fără milă nici în 
focul luptei! Dar mai ales să nu învi-
nuiţi cumva, pe cineva, pe nedrept, 
deci să nu vă înfăşuraţi în pofta cotro-
pirii pământului care nu aparţine ţării 
voastre! 

Dar Ioan nu a fost numai un bun şi 
drept îndrumător, al celor ce-au venit 
la el. A fost şi dur şi aspru, întâi cu 
sine însuşi, prin traiul aspru pe care şi 
l-a ales (îmbrăcat în veşminte de om 
sărac, veşminte care nu-l apărau, nici 
de frigul nopţilor, nici de arşiţele cum-
plite ale pustiului nisipos în care stân-
cile dogoreau ca jarul, se hrănea „cu 
lăcuste şi miere sălbatică”. El n-a ştiut 
nicicând ce-i odihna unui pat, pentru 
că patul lui era o stâncă, iar hrană, ori-
cât de modest pregătită n-a gustat nici-
odată în pustie, pustie pe care nu a 
părăsit-o, decât atunci când Irod l-a 
întemniţat în castelul fortăreţei Mahe-
rus, două leghe dincolo de Lacul 
Asfaltit, lângă frontiera Arabiei stân-
coase. Şi de ce era închis în beznele 
cumplite, ale acelei închisori? Pentru 
că Ioan îl biciuia cu cuvântul lui aspru 
cu care lovea în păcatele omeneşti, ori-
unde se afl au ele chiar şi pe cele ale 
regelui Irod. Irod îl stima pe Sf. Ioan, 
mai ales că Sf. Ioan îi biciuia cu vor-

bele lui pe duşmanii lui: pe politicieni, 
pe cărturari, pe saducheii şi fariseii care-i 
dădeau destulă bătaie de cap. Dădea une-
ori ordin şi Ioan era adus în faţa lui. Îi 
plăcea să stea de vorbă cu el. Îi plăcea 
să-l asculte. Îl avea în cinste. Dar tetrar-
hul Irod Antipa, trebuind, în al şaizecelea 
an al domniei împăratului roman Tiberiu, 
să meargă la Roma, în drumul său, a 
făcut popas la fratele său, Irod Filip. 
Acesta avea nevastă frumoasă, dar tică-
loasă, căci a primit să meargă după el, 
deşi, ea, Irodiada, avea o fată mare, fata 
fratelui lui Irod regele Iudeii, iar Irod era 
căsătorit, cu fi ica regelui arab Aretas, pe 
care ea, Irodiada, a alungat-o. Dar Ioan, 
care nu căuta la faţa omului, l-a mustrat 
pe Irod pentru faptele sale. În smerenia 
lui, prorocul nu se temea de nimeni şi-i 
striga lui Irod necontenit: „Nu ţi se 
cuvine să ai pe femeia fratelui tău.“ Şi 
mai vârtos o biciuia pe ea, pe Irodiada, 
pricină pentru care ea îl ura de moarte şi 
toata ziua uneltea să-l omoare. Pentru 
gura ei, Irod l-a închis pe Sf. Ioan în 
temniţa castelului Maherus, de unde, 
adesea, îl scotea ca să-l audă grăind. Irod 
nu voia să-l ucidă pe Ioan, deşi Irodiada 
i-o cerea în fi ecare zi. La ospăţul regizat 
de Irodiada s-a dezlănţuit în damful bău-
turilor, şi, deşi legea oprea la atari serbări 
dansurile, Irodiada a pus-o pe fi ica sa, 
Salomeea, să joace un dans păgân, 
orgiac, aproape goală. Lui Irod I-a plăcut 
atât de tare, încât i-a cerut Salomeei să 
mai danseze o dată promiţându-i până la 
jumătate din regatul său. Salomeea, 
 înainte de a-i împlini dorinţa, s-a dus la 
mama ei şi a întrebat-o ce să-i ceară lui 
Irod. Irodiada i-a răspuns: capul lui Ioan 
Botezătorul! Deşi, în prima clipă, Irod 
s-a înfi orat, chiar aşa beat cum era, a dat 
ordin temnicerului să-i aducă pe tipsie 
capul Sfântului Ioan. Atunci, un curtean, 
cu mintea rămasă limpede i-a spus că aşa 
ceva este oprit de lege: ca să fi e ucis 
cineva în ziua sărbătoririi regelui. Irod 
i-a răspuns turmentat şi năuc de beţie 
cum era: „Dar am jurat în faţa voastră 
să-i împlinesc orice-mi va cere, se poate 
să-mi calc oare jurământul eu, regele? Şi 
îndată, în sala ospăţului, a intrat ostaşul 
care împlinise ordinul regelui nebun de-
patimă şi i-a adus Salomeei tipsia cu 
capul ultimului prooroc al poporului 
Israel. Salomeea a luat tipsia şi a trecut-o 
în braţele mamei sale. Sângele ţâşnea 
încă din arterele şi venele gâtului tăiat 
şi-i împroşca pe cei din jur: pe trupul 
Salomeei, pe mătăsurile şi aurăriile şi 
pietrele scumpe ale Irodiadei, pe covoare 
şi hlamida nebunului, Irod, care nu se 
mai gândea nici la propriile lui interese 
politice, călcând nemernic legile şi obi-
ceiurile propriei ţări.

Sfânta Tradiţie spune că, în timp ce 
capul Sfântului Ioan era adus pe tipsie, 
buzele lui se mişcau, iar limba continua 
să-i mustre pe Irodiada şi pe Irod, pentru 
ticăloşia lor.

Atunci Irodiada şi-a smuls un ac 
de podoabă din păr şi înnebunită de 
mânie, înţepa limba capului tăiat, care 
continua însă să o mustre.

Era cu un an înaintea uciderii Mân-
tuitorului Iisus Hristos. Istoricul Iosif 
Flaviu scrie despre Sfântul Ioan că 
„era un om înzestrat cu toate virtuţile, 
care îndemna pe evrei să fi e drepţi 
între oameni şi pioşi faţă de Dumne-
zeu.” Iosif era şi el evreu. Tot el scrie 
cele ce au urmat, ca o pedeapsă a lui 
Dumnezeu pentru blestemăţiile lui 
Irod şi ale Irodiadei. Astfel, regele 
Aretas, socrul lui, vine cu oştile şi 
ocupă castelul Maherus, unde locuia 
Irod. Îi ocupă o parte din ţară, ca să-l 
pedepsească pentru jignirea adusă fi i-
cei lui, soţia lui Irod, pe care o alun-
gase. Împăratul roman Caligula, prin-
zându-l în tratative cu parţii, cărora 
voia să le pregătească o armată înar-
mată de 70.000 de ostaşi, i-a smuls 
hlamida şi coroana, i-a confi scat ave-
rile şi împreună cu Irodiada şi Salo-
meea i-a dus în exil, la Lyon în Galia, 
în anul treizeci şi opt al erei creştine. 
Şi tot istoricul Iosif Flaviu ne spune că 
au murit acolo, în mizerie.

Trupul sfântului a fost luat tainic, 
de către ucenicii lui, şi tot tainic îngro-
pat. Ca şi Capul. Tot în taină le-au dus, 
mai târziu, la Sebasta, punându-le în 
mormântul unde erau oasele profetului 
Eliseu. Aci se găseau în veacul al 
patrulea, când, după cum ne spune 
Teodoret, un alt ticălos încoronat, 
Iulian Apostatul, a deschis mormântul, 
a ars o parte din oseminte, iar pe altele 
le-a amestecat cu oase de dobitoace (în 
anul 362). Rufi n scriitorul, spune ca 
nişte călugări s-au înfricoşat, scăpând 
o parte din moaştele Sfântului pe care 
le-au dăruit Sfântului Atanasie, care 
le-a ascuns în zidul unei biserici. În 
anul 395, le-a scos şi le-a aşezat în 
biserica zidită de către împăratul Teo-
dosie, pe ruinele fostului templu al lui 
Serapis. Apoi, după cum ne spune 
Tofan, moaştele au fost împărţite prin 
biserici, până în Italia.

La 453, capul Sfântului Ioan a fost 
descoperit la Emesa, în Siria, unde a 
rămas până în anul 954, când a fost 
adus la Constantinopol. Când francezii 
au ocupat Constantinopolul, în 1204, 
au luat o parte din cap şi l-au dus bise-
ricii din Amiens. Iar mâna dreaptă a 
sfântului, mâna care l-a botezat pe 
Mântuitorul, a fost dăruită, de către 
voievodul nostru Neagoe Basarab, 
Mănăstirii Dionisiu din Sfântul Munte 
Athos, pentru care a primit în schimb 
capul Sfântului Nifon, care se găseşte 
şi astăzi la Mănăstirea Curtea de 
Argeş.

Acesta a fost Sfântul Ioan Boteză-
torul „cel mai mare om născut din 
femeie” dar cel mai mic, după smere-
nia lui, întru împărăţia  cerurilor.
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PREDICA LA SFINŢII  APOSTOLI PETRU ŞI  PAVEL
HARUL ŞI RUGĂCIUNEA

răznuim astăzi ziua în care 
cei doi mari Apostoli Petru şi 
Pavel au primit moarte de 
mucenici din porunca împă-

ratului păgân Nero. În ziua de 29 
iunie, în anul 67 li s-a tăiat capul şi 
astfel au săvârşit călătoria pe pământ 
aceşti doi mari luceferi şi mărturisi-
tori, Sfi nţii Petru şi Pavel.

Biserica a numit pe Sfi nţii Apos-
toli Petru şi Pavel întâi între Apos-
toli, pentru aleasa lor nevoinţă, pe 
care au dovedit-o în răspândirea 
învăţăturii creştine pe pământ 
pentru mărirea lui Dumnezeu şi 
pentru mântuirea sufl etului ome-
nesc. Ei au lăsat tuturor credincio-
şilor, pentru toate timpurile, nu 
numai pilda vieţii lor plină de cre-
dinţă şi de iubire, ci şi înfăptuirile 
lor. Paginile epistolelor lor, scrise 
sub insufl area Sfântului Duh, sunt 
bogata vistierie de învăţătură pen-
tru credinţa şi viaţa creştină. Noi 
creştinii ortodocşi, în cele două 
epistole Apostolului Petru şi în 
cele paisprezece epistole ale 
Apostolul Pavel, afl ăm propovă-
duirea adevărurilor credinţei noas-
tre şi învăţături nenumărate de 
viaţă în Hristos, pe calea mântuirii 
sufl etului.

Sfântul Apostol Pavel în epis-
tola către Romani spune: „Dar vă 
îndemn, fraţilor, pentru Domnul 
nostru Iisus Hristos şi pentru iubi-
rea Duhului Sfânt, ca împreună cu 
mine să luptaţi în rugăciuni către 
Dumnezeu pentru mine” (Romani 
XV, 30). Apostolul roagă pe creştinii 
din Roma, să se roage pentru el plini 
de râvnă, de stăruinţă şi de căldură şi 
să se nevoiască în rugăciunea lor.

Acest Apostol avea oare trebuinţă 
de rugăciunea altora pentru sine? El 
care era purtător de daruri trebuia 
oare să mai ceară de la creştini rugă-
ciuni pentru întărirea sa? Da! Cere 
pentru că el, Apostolul Pavel, a fost 
un om asemănător în toate cu noi; a 
fost supus slăbirii puterilor şi ispitei 
păcatelor. În una din epistole spune: 
„Căci nu fac binele pe care îl voiesc, 
ci răul pe care nu-l voiesc, pe acela îl 
săvârşesc” (Romani VII, 19). „Om 
nenorocit ce sunt! Cine mă va izbăvi 
de trupul morţii acesteia?” (Romani 
VII, 24). Apostolul a cunoscut nepu-
tinţa trupului, slăbiciunea fi rii ome-
neşti, pentru facerea binelui.

Apostolul Pavel s-a rugat nu numai 
singur la Dumnezeu pentru întărire, ci 
a cerut şi rugăciunea creştinilor, pentru 
că îi era cunoscută puterea rugăciunii 
lor. Şi mai mult decât atât îi era cunos-
cută întâmplarea cu Apostolul Petru, 
când acesta a fost închis în temniţă. 
Pentru Sfântul Apostol Petru, ziua şi 
noaptea se rugau păstoriţii săi, se ruga 
toată Biserica şi Domnul a trimis în 

închisoare un înger, care a scos pe 
Apostolul Petru, în chip minunat de 
acolo.

Cerând rugăciuni de la credincioşi, 
Sfântul Apostol Pavel spune că şi el se 
roagă pentru ei: „Mulţumim lui Dum-
nezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus 
Hristos, rugându-mă totdeauna pentru 
voi” (Coloseni I, 3). Prin aceasta, Sfân-
tul Apostol Pavel ne învaţă să ne rugăm 
unul pentru altul şi ne aduce aminte 
tuturor despre puterea rugăciunii noas-
tre a unuia pentru altul.

Rugăciunea pentru aproapele nos-
tru are putere mare nu numai să 
coboare binecuvântarea lui Dumnezeu 
peste acela pentru care ne rugăm din 
adâncul inimii, dar chiar şi aceluia care 
se roagă pentru aproapele său, îi trimite 
mângâiere în inimă, asemănătoare cu 
mângâierea trimisă de Domnul, pe care 
o simte creştinul de fi ecare dată, când 
face o faptă bună în numele Domnului.

Porunca Sfântului Apostol Pavel 
de a ne ruga unul pentru altul şi 
cuvintele lui că el însuşi se roagă tot-
deauna pentru turma sa, sunt pentru 
noi temeiul rugăciunilor noastre către 
sfi nţi.

Sfi nţii ştiu totul despre noi, din 
înălţimea cerului, văd şi aud toate 
suspinele noastre, li se descoperă 
toate nevoile noastre, de aceea sun-

tem datori să le cerem sprijin să 
ne dea uşurare suferinţelor, să ne 
mângâie şi să îmbărbăteze inima 
noastră când şi-a pierdut nădejdea 
şi să ne vindece de toate bolile.

Rugându-ne Sfi nţilor, aşteptăm 
ca ei, primind în mâinile lor curate 
rugăciunea noastră ieşită din înti-
nata noastră inimă, ei înşişi să o 
ducă la scaunul lui Dumnezeu şi 
să ceară pentru noi binecuvântarea 
Tatălui ceresc.

Îndreptându-ne acum din toată 
inima către Apostolii Petru şi 
Pavel cu graiurile rugăciunii bise-
riceşti: „O, puternicilor, purtaţi 
neputinţa noastră, să-i rugăm ca să 
ne trimită de la Bunul Dumnezeu 
binecuvântarea cerească, ca prin 
această binecuvântare să se întă-
rească sufl etele noastre slabe şi 
neputincioase.

Cu rugăciunea pentru aproa-
pele şi cu rugăciunea unuia pentru 
altul, noi îndeplinim fapta iubirii 
poruncită de Domnul. Prin rugă-
ciunea către sfi nţi le cerem ajutor 

în viaţa de dincolo.
Sfântul Apostol Pavel, în epistola 

întâia către Corinteni, spune: „Dar 
prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce 
sunt; şi harul Lui care este în mine 
n-a fost în zadar, ci m-am ostenit mai 
mult decât ei toţi. Dar nu ei, ci harul 
lui Dumnezeu care este cu mine” (I 
Corinteni XV, 10). El pune pe seama 
harului lui Dumnezeu tot ce are; 
lucrul său, virtutea sa şi succesul 
propovăduirii sale. Harul lui Dumne-
zeu este un dar mare care are puterea 
să nască din nou sufl etele omeneşti, 
să facă din omul neputincios şi slă-
bănog om puternic şi muncitor, har-
nic spre mărirea lui Dumnezeu şi 
pentru mântuirea sufl etului.

Apostolul Petru înainte de a fi  
fost cercetat în harul lui Dumnezeu 
în ziua Pogorârii Duhului Sfânt, nu 
era tare în credinţă, nu era statornic 
în simţăminte şi din slăbiciunea 

P
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duhului său s-a lepădat de Domnul. 
Dar după ce a primit harul lui Dum-
nezeu a ajuns tare şi neclătinat în 
iubirea lui pentru Domnul până la 
moartea mucenicească.

Apostolul Pavel, înainte de 
întoarcerea lui minunată la Domnul, 
nu cunoştea lumina credinţei curate a 
lui Hristos, nu pricepea că nu se 
poate nimici duhul lui Hristos, de 
aceea, cel care umblă pe urmele lui 
Hristos, era un prigonitor al creştini-
lor. A primit Sfântul Botez şi, din 
duşman al creştinilor, a ajuns propo-
văduitor înfocat al învăţăturii creş-
tine, şi în numele lui Hristos s-a 
supus la multe chinuri şi bătăi. Harul 

lui Dumnezeu l-a născut din nou şi, cu 
puteri noi a strigat: „Prin harul lui 
Dumnezeu sunt ceea ce sunt”. Harul 
lui Dumnezeu hrăneşte pe orice creştin, 
care poartă în el setea de mântuire. 
Sfântul Apostol Pavel ne dă poruncă să 
ne mântuim prin rugăciune şi prin harul 
lui Dumnezeu. Potrivit cuvintelor 
Cuviosului Ioan Scărarul, rugăciunea şi 
harul sunt două cârje în mâinile omu-
lui, două rezemători cu care creştinul 
merge spre viaţa veşnică.

Sfântul Apostol Pavel ne cheamă şi 
pe noi, aşa cum a chemat în viaţa lui 
pământească, pe păgâni şi pe iudei, la 
mântuire, ne cheamă să credem în 
Domnul cu credinţă, să iubim pe Dum-

nezeu din toată inima şi să ne iubim 
între noi.

Sfi nţii Apostoli Petru şi Pavel 
care şi-au dat şi viaţa pentru Dom-
nul, ne învaţă pe toţi creştinii să 
lucrăm pentru sufl etul nostru nemu-
ritor ca să ajungem în viaţa veşnică 
fără păcatele grele şi fără patimile 
apăsătoare de care este plin.

Să ţinem „dreptarul credinţei” pe 
care l-am primit de la Sfi nţii Apos-
toli, să le urmăm pilda pe care ne-au 
dat~o prin viaţa lor plină de credinţă 
şi de fapte bune, lăudând pe Dum-
nezeu şi săvârşind binele în viaţa 
noastră.

u puteţi să slujiţi lui Dum-
nezeu şi lui mamona” 
(Matei VI, 24)

Cuvântul „mamona”, 
în limba pe care o vorbeau iudeii pe 
vremea Mântuitorului, însemna: 
comoară, avuţie, precum şi domnul 
bunurilor materiale, adică potrivnicul 
lui Dumnezeu. Ne punem întrebarea: 
dacă avem avuţii, dacă suntem 
bogaţi, nu-I putem plăcea lui Dum-
nezeu şi nu-I putem sluji Lui? Dar 
bogatul Zaheu, fariseul Nicodim, cel 
ce venea pe ascuns la Iisus, dar mai 
marii bogătaşi ai omenirii? ...

Cuvintele: „nu puteţi să slujiţi lui 
Dumnezeu şi lui mamona” ne lămu-
resc nedumerirea. Aici stă deosebirea 
între bogaţii amintiţi şi între bogaţii 
robi ai avuţiilor lor. Cei dintâi au 
ştiut bine că trebuia să-I slujească lui 
Dumnezeu şi nu avuţiei trecătoare. 
Aceasta e voia Domnului: ca omul să 
fi e stăpânul bunurilor pământeşti şi 
să nu fi e stăpânit de ele. Avuţia să ne 
fi e unealtă stăpânitoare spre câştiga-
rea mântuirii, nu să ne facem din ea 
un iad, precum odinioară israeliţii, 
viţelul de aur căruia să ne închinăm 
ca şi lui Dumnezeu. „Căci scris este: 
Domnului Dumnezeului tău să te 
închini, şi Lui singur să-I slujeşti” 
(Matei IV, 10). Sau în alt loc din 
Sfânta Scriptură spune: „Creşteţi şi 
vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l 
supuneţi; şi stăpâniţi...” (Facere I, 
28). Cu această poruncă s-a născut 
neamul omenesc. Iubirea de Dumne-
zeu nu exclude a fi  stăpân peste 
bunurile materiale. Însă, întrebarea 

este cum ştim să ne folosim de ele. 
Iisus, care a privit în ochii tânărului 
bogat cu dragoste (Matei X, 21) nu a 
rostit cuvintele despre anevoioasa 
intrare a bogatului în împărăţia lui 
Dumnezeu, decât atunci când a văzut 
că inima tânărului îi este la comorile 
lui pământeşti. Deci, El, nu condamnă 
pe bogaţi sau bogăţia, ci pe chivernisi-
torii răi ai bogăţiei. Pe cei care nu vor 
să ştie care este scopul bogăţiei. Ea 
poate fi  de multe ori alinarea multor 
suferinţe şi răni obşteşti. Câte biserici, 
spitale, fabrici şi întreprinderi nu 
zideşte; dar câte dureri, pagube, neca-
zuri nu săvârşeşte! 

Dumnezeu şi mamona. Cer şi 
pământ. Care trebuie să fi e grija princi-
pală a vieţii? Care este lucrul de trebu-
inţă, care este partea cea bună? Râvna 
după comori pământeşti? Nu! Deoa-
rece râvna fără margini pentru como-
rile pământeşti aduce războaie între 
popoare, şi moartea trupească şi sufl e-
tească a oamenilor.

Pentru om, râvna prea mare după 
avuţii e foarte primejdioasă; îl face 
egoist, zgârcit şi răufăcător. Cazul 
unuia dintre Sfi nţii Apostoli, al lui 
Iuda, este foarte concludent. Zilnic, 
oamenii se ucid unii pe alţii pentru 
avuţii; îşi vând de multe ori trupul şi 
sufl etul pentru a aduna cât mai multe 
comori pământeşti. În acest fel diavo-
lul, face din Iisus un veşnic rătăcitor, 
care pretutindeni găseşte sufl ete prinse 
în mrejele lui.

Atunci ne punem întrebarea: dacă 
nu strângerea comorilor pământeşti, 
care să fi e grija principală a vieţii noas-

tre? Ne-o spune însuşi Mântuitorul: 
„Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dum-
nezeu şi dreptatea Lui şi toate aces-
tea se vor adăuga vouă.” (Matei VI, 
33). Să ne îmbogăţim, deci, în Dum-
nezeu. Să ne adunăm comoară nepie-
ritoare în cer. Comoară în cer îşi 
adună cel ce face aici pe pământ 
fapte bune, care rămân nerăsplătite 
de oameni. Acestea formează cu vre-
mea un capital, o comoară care, după 
dreptate, se cere răsplătită.

Dacă ajuţi pe semenii tăi, întot-
deauna împrumuţi pe Dumnezeu. 
Iisus ne cere fapte (Matei VII, 21). 
Nu există între noi niciunul, care să 
nu poată face un bine cuiva, să nu 
poată ajuta pe aproapele său cu ceva. 
Lumea aceasta trecătoare poate fi  
asemănată cu un mare spital, în care 
noi putem vindeca răni trupeşti, dar 
şi sufl eteşti. Să nu întârziem nicio-
dată! Lumea aceasta este ca o vale a 
plângerii, care mereu aşteaptă ali-
nare. Să-i ştergem degrabă lacrimile. 
Lumea este un mormânt al morţii 
spirituale, al păcatului în sine. De 
aceea avem datoria să ştergem acest 
păcat, să-l îndreptăm şi să sfătuim pe 
cel păcătos, să propovăduim cu timp 
şi fără timp cuvântul lui Dumnezeu. 
Lumea noastră este o mare plină de 
necazuri. Să ne ajute Bunul Dumne-
zeu, ca din toate puterile să-l saturăm 
pe cel fl ămând, să dăm de băut celui 
însetat, să primim pe cel străin, să 
îmbrăcăm pe cel gol şi astfel făcând 
să împlinim voia lui Dumnezeu. 
Ne-am adunat comoară veşnică în 
cer şi răsplata cea mare ni se va 
 adăuga nouă.

u puteţi să slujiţi lui Dum-u puteţi să slujiţi lui Dum- este cum ştim să ne folosim de ele. tre? Ne-o spune însuşi Mântuitorul: u puteţi să slujiţi lui Dum- este cum ştim să ne folosim de ele. tre? Ne-o spune însuşi Mântuitorul: 

D u m i n i c a  a  I I I - a  d u p ă  R u s a l i i
G R I J A  V I E Ț I I

“N
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Moarte si înviere
uvântul înfricoșător 
„moarte” a fost rostit de 
către Dumnezeu în rai, mai 
înainte de a fi  moartea ca o 

amenințare către Adam și Eva, 
prevestindu-le că, dacă vor mânca 
din pomul cel oprit „în ziua în care 
vor mânca din el, vor muri negre-
șit” (Facerea II, 17). Când, cu toate 
acestea, strămoșii se răzvrătiseră 
împotriva lui Dumnezeu, după cel 
dintâi păcat, oaspetele cel neplă-
cut – moartea – intră în lume. Pri-
mul mort a fost Abel. Abia când au 
văzut trupul lui Abel fără sufl are și 
înțepenit au cunoscut protopărin-
ții noștri, cu mare groază, ce este 
moartea. De atunci, moartea a 
început pustiirea printre oameni. 
Seceră stejari seculari, pe patriarhi 
și bobocii de trandafi ri în fl oarea 
vieții, răpește pe Sara din cortul 
lui Avraam și pe iubita Rahela de 
lângă Iacov și pustiește mulțimea 
de vieți prin apele potopului, în 
războaie și cutremure de pământ, 
semănând pretutindeni jalea și 
frica. Toți câți trec pe acest 
pământ au scris pe frunte „cu ce 
moarte vor muri”. Omul cel mai 
puternic și plin de mândrie îi 
urmează ca un mielușel de îndată 
ce moartea îi șoptește: „Vino cu 
mine!”. Moartea este o slugă a 
Celui Preaînalt care Ii execută fără 
milă sentința. „Pentru că plata 
păcatului este moartea, iar harul 
lui Dumnezeu viața veșnică, în 
Iisus Hristos Domnul nostru” 
(Romani VI. 23).

Dar a muri nu este totul. Dum-
nezeu pedepsește și mai aspru tru-
pul. El a zis nu numai „cu moarte 
vei muri”, ci și „te vei întoarce în 
pământul din care ești luat” (Face-
rea III, 19). Mortul își mai păs-
trează puțină vreme forma și tră-
săturile, uneori chiar mai 
frumoase după moarte, dar nu 
după mult timp se preface în 
țărână. Ce priveliște groaznică este 
descompunerea și putrezirea, care 

C se petrec în pământ, până când chi-
pul odinioară frumos al trupului 
devine ceva fără nume. Așa e rându-
iala lui Dumnezeu, ca trupul acesta, 
care adesea s-a răzvrătit împotriva 
poruncilor Lui, să fi e deteriorat. 
Pământul este un vast laborator în 
care toate se rezidesc în țărână.

Însă deasupra morții noastre își 
fl utură steagul biruinței Iisus Hris-
tos cel înviat. „Hristos a înviat din 
morți, fi ind începătură (a învierii) 
celor adormiți” (I Corinteni XV, 20). 
Învierea trupului ne este vestită de 
judecata minții și natură, alături de 
cuvântul Fiului lui Dumnezeu.

Mintea ne spune că tot ce vedem 
în jurul nostru este creat pentru om. 
Soarele cu lumina și căldura lui, 
luna și stelele. Văzduhul, izvoarele 
apelor, pomii cu fructe, câmpia cu 
spice hrănitoare, fl orile spre veselie, 
adâncul pământului cu comorile lui, 
animalele slujitoare, toate sunt spre 
folosul omului. E cu putință ca 
Dumnezeu să fi  creat lumea pentru 
om, iar pe el să-l fi  creat spre a-l 
nimici pentru totdeauna prin 
moarte? Să-l fi  împodobit cu chipul 
Său și să fi  cheltuit pentru om toată 
iubirea, înțelepciunea și grija Sa, 
spre a umple apoi gropile pământu-
lui cu putreziciune? La ce a sădit 
atunci în noi simțul de dreptate, 
setea de adevăr, năzuința spre vir-
tute și dorința nestinsă după feri-
cire? Toate acestea nu pot fi  satisfă-
cute aici, pe pământ și ne-am chinui 
în zadar.

Natura, în graiul ei, ne dă răs-
puns la aceste întrebări. Același pro-
ces al morții trupești îl vedem petre-
cându-se în fi ecare an și în sânul ei. 
Icoana morții o avem în frunzele ce 
se ofi lesc și cad, în seva ce se retrage 
la rădăcini și în natura amorțită. Dar 
primăvara toate le reînsufl ețește și 
le întinerește.

Oare omul nu este mai de preț 
decât iarba? Oare ceea ce face mâna 
lui Dumnezeu pentru natura neînsu-
fl ețită nu va putea face și cu noi? 

Oare pământul să răsară orice 
grăunte semănat, într-însul, 
numai sămânța celui mai nobil 
stăpân să rămână nerăsărită în 
veci? Bine spune Sfântul Apostol 
Pavel că și trupul cel mort este un 
grăunte, ce-și așteaptă primăvara 
învierii în pământ. Este ca un 
pârâu ce se ascunde în pământ 
spre a ieși în altă parte, pentru a 
curge în veci; și ca o corabie gră-
bită pe care vântul ce o alungă o 
duce în portul veșniciei.

Făgăduința învierii a însoțit și 
în Vechiul Testament viața ome-
nească. Proorocul Isaia spune: 
„Morții Tăi vor trăi și trupurile lor 
vor învia!” (XXVI, 19). Proorocul 
Iezechiel, într-o vedenie, descrie 
cum se petrece învierea trupurilor 
(XXXVII, 1-10). Făgăduințele 
Mântuitorului despre înviere, 
fi ind confi rmate prin Învierea Sa, 
nu mai sunt cuvinte omenești, ci 
luminătoare de drum prin noap-
tea morții, spre viața de veci. Ele 
răsună ca solii cerești ca și che-
mări ale Tatălui din patria cea 
veșnică.

Cel ce prin cuvânt a chemat 
toate din nimic are putere de a ne 
aduna rămășițele trupești de ori-
unde ar fi  și să învie datorita 
Duhului care le-a însufl ețit. De 
aceea creștinul își face drumul 
vieții în pace, iar despărțirea la 
groapă de cei adormiți se preface 
pentru el în așteptarea învierii. El 
este ca pomul cel răsădit lângă 
izvoarele apelor, care își vede fl o-
rile și frunzele, anii, adică zilele, 
tinerețea, nădejdile, bucuriile, 
suferințele și luptele luate de 
valurile grăbite, dar nu aleargă 
după ele, ci le lasă să treacă, iar el 
își întinde crengile spre cer.

Așa stă și cel ce crede în învi-
ere, supus și cu încredere în Pro-
vidență, cu privirile, cu inima, cu 
gândul, cu dorințele și năzuințele 
îndreptate spre patria cea 
cerească.


