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DUMINICA ÎNVIERII DOMNULUI - ZIUA CEA MĂREAŢĂ 
 
    Bunul Dumnezeu ne-a învrednicit ca astăzi să putem sărbători ziua cea măreaţă, cea mai 
plină de bucurie şi mângâiere din câte are omul bisericesc, ziua Învierii Domnului. 
    Emoţionaţi, plini de bucurie noi vestim această Înviere unul altuia şi cu o sfântă şi cerească 
însufleţire buzele noastre rostesc frumosul şi străvechiul salut creştin: "Hristos a înviat!" Pe tot 
întinsul pământului, în toate oraşele, comunele şi satele unde se găsesc creştini adevăraţi, în 
palate şi în bordeie, e mare bucurie în această senină zi. Astăzi, parcă nici săracul nu simte 
amarul vieţii, nici bolnavul durerile ce-l chinuiau altădată. Firea întreagă îşi sărbătoreşte acum 
învierea sa din somnul şi amorţeala iernii, razele soarelui s-au făcut mai calde şi sărută 
pământul, în tot locul ochiul nostru zăreşte semne de reîntinerire, de bucurie şi de viaţă. Atât 
în natură, cât şi în inima omului, în aceste zile, domneşte bucuria. 
    Zilele cele pline de jale ale săptămânii Patimilor, în care am auzit din Sfintele Evanghelii 
duioasele istorisiri despre chinurile nespuse ale Domnului nostru Iisus Hristos, au trecut. 
Acum, acest Iisus din Nazaret, omul durerilor şi al suferinţelor, stă înaintea ochilor noştri ca un 
biruitor al morţii prin învierea Sa. Pe Iisus, pe care l-am văzut umilit şi batjocorit, îl vedem 
astăzi preamărit. Iată cel dintâi temei al bucuriei noastre. 
    "Dumnezeu a înviat pe Acest Iisus, Căruia noi toţi suntem martori", a zis Sf. Apostol Petru 
către mulţimea ce-l asculta (Faptele Apostolilor II, 32). Şi mulţimea a primit cu bucurie această 
veste şi în temeiul ei, a primit şi botezul lui Hristos. Învierea lui Hristos au predicat-o şi toţi 
ceilalţi Apostoli, iar pentru adevărul învierii au suferit ei toate prigoanele din partea păgânilor. 
Credinţa s-a răspândit în întreaga lume numai prin învierea lui Hristos. Fără învierea 
Domnului s-ar fi sfârşit istoria vieţii Lui cu moartea pe cruce şi nu s-ar mai fi deschis nicio 
inimă ca să-I primească învăţătura, iar lumea toată, desigur, l-ar fi uitat de mult. Fără Învierea 
Domnului nu ar fi pătimit atâtea mii de mucenici, ca să mărturisească cu sângele lor credinţa 
în această înviere şi să pecetluiască această credinţă cu moartea lor martirică. Învierea 
Domnului este cea mai mare minune, cea mai mare taină a credinţei noastre. Iată cel de-al 
doilea temei al bucuriei noastre în Domnul. 
    Învierea lui Hristos este cea mai puternică dovadă că El a fost într-adevăr Mesia cel 
tăgăduit, Mântuitorul, trimis din mila Tatălui ceresc ca să ne scoată din robia păcatului. De 
aceea, încredinţându-se Toma, apostolul necredincios, că Hristos a înviat cu adevărat, L-a 
mărturisit cu lacrimi în ochi zicând: "Domnul meu şi Dumnezeul meu" (Ioan XX, 28). 
    Prin Învierea Sa din morţi, Iisus Hristos a nimicit puterea morţii şi ne-a dat şi nouă garanţia 
învierii din morţi şi a vieţii de veci. De aici putem înţelege ce spune Sf. Apostol Pavel prin 
cuvintele: "Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică şi 
credinţa voastră" (I Corinteni XV, 14). Înviind, Iisus, vom învia şi noi, iată cel de-al treilea 
temei şi cel mai de seamă al bucuriei noastre. Acest lucru îl vom înţelege uşor, dacă ne vom 
da seama că, din toate binefacerile, cu care Bunul Dumnezeu ne-a învrednicit aici pe pământ, 
viaţa ne pare a fi cea mai mare. Deşi ştim că bunătăţile şi plăcerile acestei lumi se trec ca 
umbra, totuşi ne place viaţa, ne place să trăim. De aceea bolnavul îşi doreşte mult 
însănătoşirea, toate le încearcă, niciun medicament nu i se pare prea amar, niciun lucru prea 
scump, dacă poate lega de el o nădejde de scăpare. Nu numai celor avuţi le place viaţa, ci şi 
celor sărmani şi necăjiţi, pentru că toţi vor să trăiască. Dacă această viaţă pământească, 
trecătoare, plină de griji şi de nevoi, ne pare atât de frumoasă şi ne este atât de dragă, ce 
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fericire trebuie să fie în viaţa cea netrecătoare, în care nu mai este nici durere, nici frica morţii. 
Platon a scris o carte frumoasă despre nemurirea sufletului. Cartea se numeşte "Phaedon." 
Această carte a citit-o un oarecare păgân cu numele Cleombrotus şi s-a însufleţit de credinţa 
în nemurirea sufletului atât de mult, încât s-a aruncat în valurile mării ca să se înece, zicând: 
"Ştiu de acum că sufletul e nemuritor şi nu am nicio teamă de moarte". Cu toată credinţa 
noastră în nemurirea sufletului, noi creştinii nu am face un astfel de lucru pentru că ştim că 
viaţa noastră ne este dată de Bunul Dumnezeu s-o trăim, dar un lucru tot îl putem învăţa din 
această istorisire şi anume: credinţa în nemurirea sufletului este cea mai mare mângâiere a 
omului muritor şi cel mai puternic sprijin în lupta vieţii! Credinţa în nemurirea sufletu-lui este 
tot atât de veche ca şi neamul omenesc. Şi păgânii o aveau în vechime, însă ei nu aveau 
garanţia învierii, cum o avem noi, creştinii, prin învierea Domnului. Să ne aducem aminte ce s-
a petrecut în casa lui Iair. Singura copilă pe care o avea, s-a îmbolnăvit foarte tare. Părinţii 
deznădăjduiţi, auzind că Mântuitorul lumii este prin apropiere, L-au rugat să vină la ei. Până 
Iisus a sosit la casa lor, "copila murise". Cei de acasă au trimis veste ca Iair să nu mai supere 
pe învăţătorul. Iisus intră totuşi în casă şi se aşează la căpătâiul patului. Părinţii plângeau 
dispariţia unicului lor copil, iar Iisus plin de milă se uită la ei şi le spune: "N-a murit, ci 
doarme". (Luca VIII, 52). Cât de frumos ne arată această istorisire că moartea nu este decât 
un somn înaintea Atotputernicului Dumnezeu şi precum Iisus a înviat pe fiica lui Iair din acest 
somn al morţii, precum El însuşi a înviat din morţi, tot aşa ne va învia şi pe noi din praf şi 
cenuşă, la o viaţă nouă. E mare taina aceasta! Dacă acel păgân nu se temea de moarte, 
pentru că aşa îl învăţase Platon, cu atât mai mult trebuie noi să spunem că, prin învierea 
Domnului, moartea şi-a pierdut spaimele ei pentru urmaşii lui Hristos. Având garanţia învierii 
noastre, pe drept cuvânt putem şi noi rosti împreună cu Sfântul Apostol Pavel triumfătoarele 
cuvinte: "Moarte, unde este biruinţa ta? Unde îţi este, moarte, boldul tău?" (I Corint. XV, 55). 
    Să ne bucurăm, deci, în această măreaţă zi, zi de mântuire, zi de bucurie sfântă, că Hristos 
a înviat! A înviat cu adevărat! 
    Sărbătoarea învierii Domnului vorbeşte mai mult sufletului nostru, decât celelalte sărbători. 
Învierea ne spune parcă mai hotărât, mai cu putere: "Omule, cunoaşte-ţi înalta ta menire!" Noi 
nu ne-am născut în lume ca să ne trecem fără urmă ca dobitoacele, nici ca pomul care, tăiat 
şi ars, se nimiceşte cu desăvârşire! Noi avem un suflet nemuritor, care nici după moartea 
trupului nu se trece, ci viază mai departe. 
    Dacă Hristos a înviat, vom învia şi noi şi întreg neamul omenesc la o viaţă nouă şi fără de 
sfârşit. Azi moartea e biruită, iadul e biruit, porţile raiului sunt iarăşi deschise. "E ziua învierii, 
să ne luminăm popoare, că sunt Paştile Domnului! Paştile" Unul pe altul să ne îmbrăţişăm şi 
de toate grijile acestei lumi să uităm. Să zicem fraţi şi acelora care ne urăsc pe noi şi să le 
iertăm toate pentru învierea lui Hristos. Cu toţii să ne bucurăm că astăzi Hristos a înviat din 
morţi cu moartea pe moarte călcând şi celor din mormânturi viaţă dăruindu-le! 
 

CUVÂNT LA ZIUA A II-A DE PAŞTI - O SĂRBĂTOARE PENTRU CER 
 
    Sărbătoarea învierii Domnului, marele praznic al întregii Creştinătăţi, nu este o sărbătoare 
numai pentru acest pământ, ci şi pentru cer. Nu numai noi pământenii preamărim pe Hristos 
cel înviat, ci şi Sfinţii îngeri care acolo, în cer, cântă biruinţa lui Iisus asupra morţii: "Învierea 
Ta Hristoase, Mântuitorule, îngerii o laudă în ceruri...". 
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    De ce se bucură îngerii? Oare pentru ei, Iisus Hristos a venit aici pe pământ? Pentru ei a 
suferit, a murit şi a înviat? De ce cântă îngerii Învierea Lui? Pentru că ei sunt slujitorii lui 
Hristos, slujitorii cei buni şi devotaţi. Cel rău, astăzi nu cântă. Pentru el, orice bucurie 
sufletească a aproapelui e de nesuferit; fericirea altuia e suferinţa şi întristarea lui. Aşa se 
manifestă întotdeauna oamenii răi, care nu vor să-L cunoască pe Dumnezeu. 
    Îngerii totdeauna se bucură, când văd că alţii gustă fericirea. Ei ne înconjoară cu lumina 
bucuriei când noi ne învrednicim să câştigăm har înaintea lui Dumnezeu, ca şi când ei ar fi 
principalii părtaşi ai acestui dar. Tocmai de aceea îngerii se bucură şi preamăresc pe Hristos 
împreună cu noi. 
    Dar noi ce facem? Cel bun la suflet şi curat la inimă se bucură de acest măreţ praznic din 
tot sufletul, e fericit din toată inima, iar cel cu sufletul întinat şi cu inima rea nu are nicio 
bucurie şi mulţumire sufletească. 
    Legea este una şi pentru cer ca şi pentru pământ, adică cel rău, cel stăpânit de patimi nu 
se poate bucura de acest măreţ praznic al Învierii Domnului. Asemenea oameni nu pot gusta 
din triumful biruinţei lui Hristos şi nu sunt în stare să simtă marea bucurie a întregii Creştinătăţi 
- Învierea Domnului. Le este indiferent că a înviat Iisus sau că a rămas în mormânt. Şi dacă 
prăznuiesc Ziua Învierii Domnului, o prăznuiesc în trândăvie sufletească şi în libertatea 
slăbiciunilor. 
    Ce bine ar fi astăzi pe pământ, dacă în lume nu ar exista războaie şi neînţelegeri, dacă 
între noi nu ar fi oameni vicleni, invidioşi, lacomi şi mereu porniţi spre râu! Cu ce bucurie ne-
am apropia unul de altul de această mare sărbătoare a sărbătorilor şi de acest măreţ praznic 
al praznicelor! Noi vrem din tot sufletul să împărţim această bucurie cu aproapele nostru, să-l 
facem părtaş dragostei noastre pentru Cel Înviat; iar el nu vrea să audă. 
    Şi totuşi nu se cuvine ca noi să judecăm, pentru că nu suntem sus în cer, ci pe pământ, 
unde bucuria noastră nu poate fi desăvârşită. Cine dintre noi e cu 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 
aproapelui... Mai de folos este să ne curăţim sufletul nostru de toate păcatele şi să ne 
eliberăm inima noastră de toată răutatea. 
    De sărbătoarea Învierii Domnului ne-am împodobit trupul cu hainele cele mai frumoase. 
Aşa se şi cuvine. De acest măreţ praznic, Biserica e ca o împărăteasă cu frumuseţea şi 
podoaba ei sclipitoare. În jurul ei totul e numai smirnă şi tămâie cu bun miros. Noi suntem fiii 
ei şi n-ar fi oare o ruşine pentru noi să stăm de Învierea Domnului îmbrăcaţi cu haina 
trupească şi sufleteasca cea de toate zilele? 
    Grija pentru înfrumuseţarea noastră exterioară trebuie însoţită de grijă şi mai mare pentru 
împodobirea sufletului. Schimbând haina trupului, să schimbăm şi haina sufletului. Haina, 
oricât de albă ar fi ea, nu poate să ascundă sufletul negru, iar răutatea inimii noastre nu poate 
fi acoperită cu tot aurul pământului. Împodobirea trupului cere multe osteneli şi timp, dar 
înfrumuseţarea sufletului este foarte uşoară şi se poate face în scurtă vreme. Dacă vom striga 
bunului Dumnezeu, El ne va da o inimă nouă şi o lacrimă a căinţei ne va face sufletul alb ca 
zăpada. 
    Cine îşi păstrează curăţenia inimii şi îşi spală sufletul în lacrimile căinţei, simte bucuria 
Învierii Domnului şi înalţă în această zi luminată un imn desăvârşit Celui ce a biruit moartea. 
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Aşa că bucuria lumii creştine este pe deplin justificată şi nu ne rămâne decât să strigăm cu 
însufleţire şi cu toată încrederea: "Hristos a înviat!" 
    Învierea Domnului zguduie de fiecare dată porţile mormântului nostru sufletesc, 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 şi celor 
din mormânturi viaţă dăruindu-le", să nu ne gândim numai la cei care dorm somnul de veci, în 
morminte, ci şi la mormântul din interiorul nostru, în care sălăşluieşte credinţa noastră cea 
adormită, pacea sufletului cea pierdută, şi bucuria inimii cea uitată, deasupra cărora stă de 
strajă frica zilei de mâine. Şi totuşi ne întrebăm: de ce rămânem noi tot cei vechi şi 
nepăsători? 
    Dacă despărţirea noastră de Dumnezeu şi cufundarea în păcat este moartea sufletului, 
atunci şi pocăinţa şi renaşterea la credinţă este învierea lui. Învierea trupului nu este cu nimic 
o minune mai mare decât învierea sufletului la o nouă viaţă. 
    În zadar am încerca noi cu mintea noastră slabă să înţelegem cum poate omul cel muritor 
să se facă părtaş la viaţa cea veşnică, când între Dumnezeu şi om vedem cum se ridică ca un 
perete despărţitor mormântul şi putreziciunea. Ce ne poate pe noi lumina este numai 
învăţătura Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în viaţa cea veşnică, noi nu putem 
intra cu trupul acesta stricăcios, ci numai cu sufletul nostru cel nemuritor. Calea spre viaţa cea 
veşnică o aflăm prin ascultarea cuvântului dumnezeiesc şi prin credinţa cea vie în adevăratul 
Dumnezeu. "Şi aceasta este viaţa veşnică: să te cunoască pe Tine singurul Dumnezeu 
adevărat şi pe Iisus Hristos". 
    A crede în Hristos înseamnă a ne lega viaţa de El şi a-L primi în noi pentru a vieţui 
împreună, a-L face pe El luminător şi propovăduitor al vieţii noastre şi a ne preda cu totul Lui. 
"Precum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi 
dacă nu rămâneţi în Mine. Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne în Mine şi Eu în 
el, acesta aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic" (Ioan XV, 4-5). Orice 
legătură între om şi lume o desface moartea, însă legătura de viaţă între om şi Dumnezeu 
păstrată până la moarte, nu o mai poate desface nimeni. Creştinul care s-a mutat din această 
viaţă împăcat cu Dumnezeu şi cu credinţa întreagă în El, nu mai poate avea frică de judecata 
cea de apoi. El face parte dintre slujitorii lui Hristos şi locul lui se afla acolo unde este şi 
Stăpânul său. "Dacă-Mi slujeşte cineva, să-Mi urmeze şi unde sunt Eu, acolo va fi şi 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 şi viaţa trăită după legea Lui este puntea care ne trece din 
această viaţă în viaţa cea veşnică. Mântuitorul exprimă foarte des acest adevăr când zice: 
"Cel ce crede în Mine are viaţă veşnică" (Ioan VI, 4 7), adăugind şi acestea: "Eu sunt învierea 
şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi" (Ioan XI, 25). 
    Despre osânda cea veşnică Mântuitorul Iisus Hristos ne spune că noi înşine ne-o pregătim, 
încă de aici de pe pământ. "Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede, a şi fost 
judecat pentru că nu a crezut în numele Celui Unuia-Născut, Fiul lui Dumnezeu" (Ioan III, 
IV>). Necredinţa şi lepădarea de Hristos şi de Biserica Sa este începutul osândei pe care cel 
necredincios şi-o pregăteşte încă de aici de pe pământ şi această osândă i se va rosti în ziua 
judecăţii de apoi, iar începutul vieţii de veci se face prin alipirea sufletului nostru mai mult de 
Dumnezeu, care este izvorul vieţii. 
    "Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece" (Matei XXIV, 35) - aşa ne-a  
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făgăduit Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, şi noi ştim că nimic din ceea ce a făgăduit 
Dumnezeu nu se va clăti. Împlinirea făgăduinţelor lui se va face în veacul ce va să vină, spre 
care noi privim neîncetat ca spre o ţintă. Şi la gândul împlinirii tuturor făgăduinţelor date nouă 
de Dumnezeu, praznicul cel luminat al Învierii Domnului face să tresalte de bucurie sufletele 
noastre nemuritoare, o primăvară sufletească, întărind în noi nădejdile şi 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 şi-l ocroteşte pentru a-l ridica la Sine, binele iese 
întotdeauna biruitor asupra răului, nu viaţa aceasta trecătoare a trupului este cea adevărată, 
ci viaţa sufletului, trăită după Legea lui Hristos, potrivit voinţei Tatălui ceresc, singura care ne 
face moştenitori ai cerului. 
    Numai înălţându-ne pe acest pisc de munte, care este Învierea Domnului, vom fi în stare să 
înţelegem rostul adevărat al vieţii, să ne bucurăm de ea şi să ne pregătim drumul spre viaţa 
cea fără de sfârşit care este la Dumnezeu. Întunericul a trecut şi de acum în faţă ne 
străluceşte Învierea Domnului pe care în aceste zile am prăznuit-o. Să lepădăm, deci, frica şi 
faptele întunericului, umblând ca fii ai luminii şi răscumpărând vremea. 
 

DUMINICA A II-A DUPĂ PAŞTI (A TOMII) - GATA ORICÂND DE JERTFĂ 
 
    De aproape două mii de ani, lumea întreagă atribuie pe nedrept Apostolului Toma 
calificativul de "necredinciosul". Chiar în discuţiile zilnice, când cineva nu se lasă convins, i se 
reproşează: eşti ca Toma. Când încercam 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 atribuie lui Toma Apostolul, nu se poate asemăna cu necredinţa 
pe care o manifestă unii în zilele noastre, oameni cu sufletul plin de răutate, ură şi mereu 
înclinaţi spre rău. 
    Apostolul Toma a fost ales de Dumnezeu, ca o unealtă cu ajutorul căreia să se 
adeverească, în mod cert, Învierea Fiului Său, a Domnului nostru Iisus Hristos. 
    După minunata Sa înviere, Domnul Iisus Hristos se arată tuturor colaboratorilor Săi 
apropiaţi, începând cu femeile mironosiţe şi sfârşind cu Apostolii Săi, chiar în ziua învierii. 
Numai Apostolul Toma nu se învrednicise de această cinste. Toţi Apostolii erau veseli şi 
comentau puterea şi mărirea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, Apostolul Toma era cuprins de 
panică şi durere sufletească. El se vedea pe sine a fi cel mai mic, cel mai neînsemnat şi cel 
mai nenorocit dintre Apostoli. Toţi ceilalţi Apostoli petrec o săptămână de linişte şi mângâiere 
sufletească; numai Apostolul Toma se zbuciuma în nelinişte. 
    Era întâmpinat adeseori de ceilalţi 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 memorabilele cuvinte: "Dacă nu voi 
vedea pe mâinile Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi 
crede" (Ioan XX, 25). 
    Prin aceste cuvinte, Apostolul Toma încerca să alunge nesocotinţa şi dispreţul în care i se 
părea că ajunsese. Cu toate acestea inima lui ardea de dorul de a vedea pe Iisus şi în sufletul 
lui trăiau legăturile cele mai strânse cu învăţătorul său. 
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    Apostolul Toma a fost unul dintre cei mai devotaţi Apostoli ai lui Hristos, gata oricând la 
jertfă: dovadă sunt evenimentele întâmplate cu puţin înainte de Patimile Mântuitorului. Când a 
fost înştiinţat Mântuitorul că prietenul Său Lazăr e bolnav, a zis Apostolilor Săi: "Să mergem 
iarăşi în Iudeea, iar ucenicii l-au zis: Învăţătorule, acum căutau iudeii să te ucidă cu pietre, şi 
iarăşi Te duci acolo? (Ioan XI, 7-8). La aceste cuvinte, Toma, care se numeşte Geamănul, a 
zis celorlalţi ucenici: să mergem şi noi şi să murim cu El" (Ioan XI, 16). 
    Tocmai din aceste motive, că a fost hotărât şi devotat Apostol a avut rolul de a fi 
verificatorul material al rănilor Domnului Înviat din morţi a treia zi. 
    După opt zile, ucenicii Lui erau iarăşi înăuntru, dar de această dată era şi Toma cu ei. 
Domnul Iisus Hristos a venit prin uşile încuiate, şi a stat în mijlocul lor zicându-le: "Pace 
vouă." Apoi a zis Apostolului Toma: "Adu degetul tău încoace şi vezi mâinile Mele şi adu 
mâna ta şi o pune în coasta Mea şi 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 şi a 
zis: "Domnul meu şi Dumnezeul meu" (Ioan XX, 28). O mărturisire sinceră, deplină şi fidelă, 
care va rămâne pentru generaţiile viitoare, până la sfârşitul veacurilor! 
    Purtarea lui Toma nu l-a supărat pe Iisus, fiindcă l-a văzut că era fără vicleşug. Pe de altă 
parte, necredinţa lui, Domnul o ştia foarte bine, dar ea avea să întărească credinţa altora. A 
venit doar pentru bolnavi, şi nu pentru sănătoşi. 
    Desigur că sunt mai fericiţi aceia care nu au nelinişte ca Toma, care nu au lipsă de 
certitudini ca el. O asemenea stare vine dintr-o minte luminată, din smerenie, nădejde, iubire 
şi jertfă. 
    Şi astăzi sunt necredincioşi asemeni lui Toma., oameni care nu pot crede în mărturia altora. 
    Oamenii se urăsc, îşi fac multe necazuri şi rele, promisiuni mincinoase, se înşeală, încât nu 
e de mirare că nu mai pot da crezare unii altora. 
    Însă, urmaşii lui Toma dacă sunt sinceri, dacă vor să creadă, dacă se lasă conduşi ca şi 
Toma, dacă vor să vadă urmele, semnele lăsate de iubirea creştinească în rândul oamenilor, 
vor sfârşi prin a crede. 
    Toma a fost ultimul care a crezut şi primul care a spus-o: "Domnul meu şi Dumnezeul 
meu!" Mai judecaţi sunt aceia care nu vor să creadă nicidecum, fiindcă de crezi în una trebuie 
să crezi în toate, deci şi în ziua cea mare a socotelilor şi a dreptăţii. 
    În această osândă intră şi aceia care nu cred şi totuşi se fac că au credinţa, aceia care nu 
caută să-şi înmulţească credinţa, ci se mulţumesc numai cu numele de creştin. 
    Să nu fim necredincioşi, ci credincioşi, gata oricând la jertfă, pentru că va trebui să dăm 
socoteală pentru fiecare faptă săvârşită de noi, la judecata cea de apoi. 
 

DUMINICA A III-A DUPĂ PAŞTI (A MIRONOSIŢELOR) - IUBIREA ADEVĂRATĂ 
 
    Duminica a treia după Paşti este închinată întru lauda femeilor mironosiţe. Mironosiţe 
înseamnă purtătoare 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 neînsufleţit al Dumnezeiescului lor Învăţător. 
    Din Sfânta Evanghelie ştim că, atunci când Domnul străbătea cu învăţătura Sa oraşele şi 
satele, mulţime 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 



9 
 

cei aleşi, o ceată de femei. Deci, această tovărăşie de femei mironosiţe a luat fiinţă 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 învăţătura 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 Mântuitorului aduceau ceea ce aveau în casele lor. 
    Mironosiţe au fost multe, dar Evangheliştii fac amintire numai de cele mai însemnate, 
trecând cu vederea pe celelalte. Acestea erau: Maria Magdalena, din care Hristos alungase 
şapte diavoli; Salomeea, fiica 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 familie: fete şi văduve; erau şi mame de familie care, 
înflăcărate de cuvântul Mântuitorului, îşi lăsau familia lor, casa lor, însoţind pe Domnul 
împreună 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 Domnului! Chiar şi în clipele cele din urmă ale 
vieţii pământeşti a lui Hristos, sfintele 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 netăgăduită 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 
Domnul lor în inimă, şi despre veşnica bucurie ce le aştepta la capătul călătoriei pământeşti. 
    Pentru iubirea lor puternică, Biserica noastră cinsteşte pe aceste femei mironosiţe 
împreună cu sfinţii, şi ca unor sfinte le aducem, în această zi, rugăciunile noastre, cerând ca 
ele, prin rugăciunile lor înaintea tronului dumnezeiesc, să ne ajute nouă păcătoşilor să putem 
dobândi viaţa veşnică, îmbărbătându-ne pentru această nevoinţă. 
    Purtătoarele de mir ne arată, prin pilda lor, cum trebuie să fie 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). 
    Sfintele 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 
Mântuitorului adormit. Iubire fără jertfă nu poate să fie. Adevărata iubire este totdeauna o 
iubire jertfelnică. 
    Mironosiţele ne aduc aminte prin fapta lor că iubirea noastră pentru Dumnezeu trebuie să 
fie o iubire adâncă, fiiască, mulţumind Domnului pentru toate. 
    Cine vrea să arate o adevărată iubire pentru Domnul să iubească Sfânta Biserică 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  
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aproapele tău ca pe tine însuti" (Matei XXII, 39). 
    Sfintele mironosiţe ne îmbărbătează, cum au îmbărbătat pe strămoşii noştri, cum vor 
învăţa, prin pilda lor, şi pe creştinii dreptcredincioşi, urmaşii 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, fii şi fiice, şi pentru toţi cei dintr-o rudenie şi seminţie 
cu noi. 
    Rugăciunea noastră pentru cei adormiţi este mijlocul de legătură duhovnicească cu părinţii, 
fraţii surorile şi copiii, este calea prin care ajunge până la ei glasul inimii noastre. Ne rugăm 
pentru odihna lor, cerem de la Domnul milă pentru ei şi să le dăruiască împărăţia Cerurilor. 
Prin rugăciunile noastre, prin rugăciunile întregii Biserici pentru cei adormiţi, Domnul trimite 
mângâiere şi uşurare sufletelor acelora care au plecat la El, cu mai puţină credinţă, cu un 
început de pocăinţă nedesăvârşit, pentru păcatele făcute. 
    Şi mai mare însemnătate pentru sufletele adormiţilor, pentru mângâierea lor după moarte şi 
pentru uşurarea sorţii lor are jertfa nesângeroasă, adusă la dumnezeiasca Liturghie. 
    O altă faptă folositoare pentru sufletul celui adormit este să dăm, pentru pomenirea lui, 
milostenie săracului, să facem şi alte fapte bune după cum ne îndeamnă inima. 
    Pentru aceste fapte bune, pe care le facem pentru cei morţi, Domnul dă sufletelor lor 
binecuvântarea Sa, iubirea Sa părintească. El este Judecătorul cel Prea Drept şi Tatăl 
oamenilor. 
    În acest chip ne învaţă pe toţi sfintele 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 adevărat 
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 călătoria noastră, către viaţa cea veşnică. 
 

DUMINICA A IV-A DUPĂ PAŞTI (A SLĂBĂNOGULUI) - AŞTEPTAREA ÎN SUFERINŢĂ 
 
    Pericopa evanghelică reproduce una dintre nenumăratele minuni săvârşite de Mântuitorul 
nostru Iisus Hristos, în timpul activităţii Sale pământeşti: vindeca-rea 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 nădejdea. Şi cum minunea tulburării 
apei se făcea numai o dată pe an şi numai cel ce "intra primul se făcea sănătos" (Ioan V, 4), 
slăbănogul din Evanghelie, aştepta an de an să se poată bucura şi el de binefacerea acestei 
minuni. 
    Mântuitorul, cunoscând starea de suferinţă a slăbănogului, l-a întrebat: "Voieşti să te faci  
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sănătos?" (Ioan V, 6). Neîndrăznind 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, nădejdea lui pusă în bunătatea, milostivirea 
şi atotputernicia lui Dumnezeu nu s-a împuţinat în tot acest timp, ci a devenit şi mai puternică. 
Smerenia lui înaintea lui Dumnezeu continua să fie mereu aceeaşi. Nici chiar în clipa în care 
Mântuitorul se găsea înaintea lui, slăbănogul nu se arată nerăbdător. El nu cerşeşte 
vindecarea şi nu caută să forţeze pe Dumnezeu în îndurarea Lui, ci se smereşte suferind şi 
pătimeşte nădăjduind. Nădejdea nestrămutată în Dumnezeu şi felul senin în care îşi 
înfăţişează nădejdea înaintea Domnului, sunt lucruri călăuzitoare pentru toţi cei care cred cu 
adevărat în Dumnezeu. 
    Din cuvintele rostite de Mântuitorul: "Iată te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai 
păcătuieşti, ca să nu-ţi fie 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 păcatelor şi sănătatea 
trupească. 
    În fiecare duminică şi sărbătoare, Biserica noastră ne pune înainte câte o învăţătură, câte o 
parabolă, sau câte o minune din viaţa pământească a Mântuitorului 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 Dumnezeu, spre mântuire. A nu pleca mai întăriţi 
sufleteşte, înseamnă a nu ţine seama de mâna binefăcătoare care ni se întinde pentru a ne 
smulge din viaţa plină de patimi şi a ne aduce la o viaţă de sfinţenie, la starea fericită de fii ai 
lui Dumnezeu. 
    În lupta împotriva păcatului şi a bolii, Biserica noastră lucrătoare a împărăţiei lui Dumnezeu 
pe pământ îşi consacră eforturile spre împuţinarea răului şi înmulţirea binelui între oameni. 
    Mântuitorul Isus Hristos, ca "doctor" al sufletelor şi al trupurilor ne-a lăsat deopotrivă şi 
Sfintele 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 slăbănogului din Evanghelie. 
 

DUMINICA A V-A DUPĂ PAŞTI (A SAMARINENCII) - APA CEA VIE 
 
    Pericopa 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 sufletească. 
    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 Domnul. Desigur că samarineana 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 societate. Printre altele, într-un 
capitol al cărţii spune că învăţăturile Bisericii creştine ar fi adus pe femeie la starea de robie şi 
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sclavie. 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 
bărbaţii. Ne punem întrebarea: femeile să nu mai aibă niciun drept, să rămână în robie toată 
viaţa? Desigur că nu. Dar să vedem ce ne spune Mântuitorul Iisus Hristos: "Dacă ai fi ştiut 
darul lui Dumnezeu 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 fântânile, 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 continuare, 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 curgătoare 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 nelegiuire. 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 realităţi şi se 
potriveau întru totul vieţii ei. 
    Vor înţelege oare unele femei ale zilelor noastre că aici s-a descoperit adevărata lor robie? 
Iată, deci, că robia unora dintre femei nu este altceva decât traiul acestora în nelegiuire. Sfinţii 
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 descoperit 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 pământului. Femeia este mai slabă, dar inima 
ei, sufletul 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, întorcându-se către femeile care plângeau de mila Lui, când îl 
duceau la răstignire, le-a zis: "Nu mă plângeţi pe Mine, ci pe voi plângeţi-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 sufletul trebuie 
să se adape tot din sufletul 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 dispreţuiască. Mama poate să-şi facă din fiii ei nişte 
adevăraţi copii ai lui Dumnezeu sau, de multe ori, nişte fii 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  
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rugându-se cu ei. De aceea, femeia trebuie să aibă o purtare demnă în familie şi în societate, 
ca întotdeauna să fie pildă bună de urmat pentru fiii ei. 
    Un tânăr care îşi însuşise învăţătura 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. 
Tânărul, foarte tulburat, îi răspunde: La noi în casă este iad. Credinciosul şi-a putut da seama 
că în casa tânărului era neînţelegere, ceartă, şi că membrii familiei erau stăpâniţi de puterea 
celui rău. 
    Domnul nostru Iisus Hristos vrea ca fiecare casă să fie 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 sufletul casei. Dacă sufletul ei este bun, casa ei va fi un adevărat colţ de rai, dar 
dacă sufletul ei va fi rău, casa va ajunge un fund de iad. 
 

DUMINICA A VI-A DUPĂ PAŞTI (A ORBULUI) - HRISTOS, LUMINA LUMII 
 
    Pericopa Evanghelică de astăzi ne relatează despre Mântuitorul Iisus Hristos că 
tămăduieşte un orb. Şi făcând "tină" şi punându-i-o pe ochi, iar orbul spălându-se în 
scăldătoarea Siloamului, şi-a recăpătat vederea. Datorită faptului că tămăduirea s-a făcut în zi 
de sâmbătă, fariseii s-au folosit de acest prilej, acuzându-L şi învinuindu-L pe Mântuitorul că 
"nu ţine sâmbăta" (Ioan IX, 16). Fariseii au întrebat pe cel tămăduit, pe "părinţii lui şi apoi, 
iarăşi, pe cel ce fusese oarecând orb" (Ioan IX, 13), "cum a văzut" (Ioan IX, 15). Răspunsurile 
au fost: că acela care dă vedere unui orb din naştere nu poate să fie un păcătos şi că "tocmai 
în aceasta stă minunea: că voi nu ştiţi de unde este şi El mi-a deschis ochii" (Ioan IX, 30). 
Fariseii erau totuşi nedumeriţi de această minune, spunând că Dumnezeu nu-i ascultă pe 
păcătoşi şi că: "Din veac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naştere" (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 mânioşi i-au răspuns: "în păcate te-ai născut şi tot tu 
ne înveţi pe noi? Şi l-au dat afară" (Ioan IX, 34). 
    Duminica de astăzi s-ar putea numi "Duminica orbilor", pentru că este vorba de două feluri 
de orbi şi anume: orbul din naştere care s-a tămăduit şi orbii care se pretindeau că văd, dar 
erau cu mintea împăienjenită şi fără judecată şi cu sufletul de-a dreptul orbit de necredinţă. 
    Orbul din naştere a primit pe Domnul Hristos, aşa cum a fost. Din spusele Domnului a 
înţeles că, cele mai multe boli şi necazuri vin din cauza păcatelor, şi sunt unele care vin 
pentru binele sufletului nostru dar şi al aproapelui nostru. Mântuitorul Iisus Hristos a răspuns 
celor ce L-au întrebat despre orb: "Nici el n-a păcătuit, nici părinţii lui, ci ca să se arate în el 
lucrările lui Dumnezeu" (Ioan IX, 3). 
    Acest orb, care stătea cu alţi nenorociţi în preajma templului, a auzit de nenumărate ori 
citindu-se din cărţile lui Moise, că "Dumnezeu a făcut pe om din pământ şi suflând în faţa lui, 
i-a dat suflet de viaţă". Pentru el era tot ce se putea mai firesc, ca "tina" făcută din pământ şi 
din scuipatul lui Iisus să dea ochilor lui vederea. De atâtea ori a auzit cântarea psalmu-lui în 
care se spune că "Domnul înţelepţeşte orbii", iar din prorocul Isaia, că la venirea Mesiei "se 
vor deschide ochii orbilor şi urechile surzilor vor auzi". Pentru el era foarte firesc să vadă pe 
Mesia, pe Domnul, pe Fiul lui Dumnezeu, Cel ce i-a dat vederea. 
    Această vedere ni se cere şi nouă celor de astăzi. Trebuie să înţelegem că şi atunci când 
am fi fără de păcate şi am ajunge în necazuri, ele pot fi şi de multe ori trebuie să fie, spre 
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binele sufletului nostru. Aşadar, şi în bine şi în rău să ne dăm silinţa, ca în noi să se arate 
lucrurile lui Dumnezeu. 
    Fariseii sunt cel de-al doilea fel de orbi, care nu aveau nici minte şi nici judecată. Dacă 
orbul din naştere a dobândit şi vederea trupească şi pe cea sufletească, cunoscând în Hristos 
pe Fiul lui Dumnezeu, fariseii care se ţineau atât de învăţaţi şi înţelepţi, "ucenici ai lui Moise" 
(Ioan IX, 28) şi-au pierdut cu totul judecata. Din gura lor a auzit orbul că Domnul înţelepţeşte 
pe cei orbi şi din învăţăturile lor, el ştia că Mesia, când va veni, va da orbilor vedere şi surzilor 
le va deschide urechile şi tocmai ei, care de atâtea ori au citit acestea, acum nu le mai ştiau şi 
nu le mai înţelegeau. Ei ştiau: "că Dumnezeu a vorbit lui Moise" (Ioan IX, 29), iar pe Hristos 
nu-L ştiau de unde este. De altfel, ei nici nu voiau să ştie nici ce a grăit Moise cu Dumnezeu, 
nici ce au vestit Moise şi prorocii. 
    Acest fel de împotrivire fata de Iisus Hristos, n-a încetat nici cu stingerea fariseilor din acele 
vremuri şi nu va înceta niciodată. 
    În toate timpurile au fost şi vor fi învăţaţi şi neînvăţaţi care s-au închinat lui Dumnezeu şi au 
fost şi vor fi şi din aceia care aduc batjocură lui Iisus Hristos. După păstorii neînvăţaţi de lângă 
Betleem, au venit de departe şi filozofii învăţaţi să se închine pruncului nou născut. După 
fariseii învăţaţi, a venit tot poporul neînvăţat să ceară răstignirea lui Iisus. 
    După cum Dumnezeu respectă libertatea de voinţă a omului mai mult decât pe om, suntem 
şi noi liberi să intrăm în ceata fariseilor care spuneau despre Iisus: "Noi ştim că Omul acesta e 
păcătos" (Ioan IX, 24) sau să alegem a fi cu cel care şi-a căpătat vederea şi să zicem cu el şi 
cu Pavel de pe ai cărui ochi au căzut solzii: "Cred, Doamne, şi mărturisesc că Tu eşti cu 
adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu." 
 

DUMINICA A VII-A DUPĂ PAŞTI (A SFINŢILOR PĂRINŢI) - UNITATEA CREDINŢEI 
 
    Pericopa Evanghelică de azi se prezintă ca una dintre cele mai zguduitoare rugăciuni 
rostite de Mântuitorul 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 gândindu-se în aceste momente la unitate şi la existenţa unei 
credinţe unitare care să-i ţină aproape pe toţi creştinii: "Părinte, Sfinte, păzeşte-i în numele 
Tău pe cei pe care Mi i-ai dat ca să fie una, precum suntem şi Noi" (Ioan 17,11). 
    Duminica de azi este închinată Sfinţilor 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 
restabilească unitatea de credinţă, împlinirea dezideratului promovat de Mântuitorul lumii în 
grădina Ghetsimani, în Joia Mare. 
    După ce Biserica a avut de luptat 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 învăţături greşite în sânul Bisericii făceau referire la 
persoanele Sfintei Treimi şi cu precădere la Fiul lui Dumnezeu, care nu a putut fi înţeles ca 
Om adevărat şi Dumnezeu 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 fiecare 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! 
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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 Dumnezeu, ci doar o 
creatură mai deosebită înzestrată cu puteri supranaturale. Prin urmare, Arie nega divinitatea 
Fiului, iar pe Sfânta Fecioară Maria o numea născătoare de om, nu de Dumnezeu. Din pricina 
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 
participanţi, a fixat învăţătura precisă despre Dumnezeu Tatăl şi Fiul lui Dumnezeu, învăţătură 
ce s-a cristalizat în primele şapte articole ale Simbolului de credinţă care, împreună cu 
celelalte cinci articole stabilite 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 creştine deosebite, care prin viaţa şi activitatea 
lor au făcut totul pentru triumful dreptei credinţe, pentru înlăturarea tuturor învăţăturilor greşite 
din Biserică. Începutul acestui veac coincide cu deplina libertate acordată creştinilor prin 
venirea la putere a împăratului creştin Constantin cel Mare, din a cărui poruncă se convoacă 
primul sinod ecumenic. Personalităţi marcante, ca Sf. Nicolae sau Sf. Atanasie cel Mare, au 
făcut să se stabilească cu exactitate credinţa cea adevărată. În acelaşi veac al IV-lea, au 
strălucit alţi dascăli ai Bisericii, ca Sf. Vasile cel Mare, Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Grigore de 
Nazianz, care au rămas exemple vii de trăire a Evangheliei, aşa cum a propovăduit-o 
Mântuitorul Iisus Hristos. 
    Este adevărat că în sânul Bisericii au apărut în decursul veacurilor şi alte învăţături greşite, 
dar de fiecare dată Biserica şi-a ridicat glasul cu însufleţire căutând a înlătura tot ceea ce este 
fals, ceea ce aduce dezbinare. Apostolii, mărturisitorii, mucenicii precum şi urmaşii lor, 
pătrunşi de dragostea faţă de Dumnezeu şi credinţa cea adevărată au fost şi sunt însufleţiţi 
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 dezamăgesc, 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 Mântui-torul i-a încurajat 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 lăcaşuri" (Ioan 14, 1-2). Gândul la viaţa cea veşnică 
i-a însufleţit pe Apostoli în greutăţile lor, pe mucenici în chinurile lor, pe mărturisitorii credinţei 
în activitatea lor. 
    Pildă vie de urmat ne sunt şi Sfinţii Părinţi de la Sinodul I ecumenic 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 credinţa strămoşească, de a respecta neabătut 
cuvântul Sfintei Scripturi care ne îndeamnă să fim 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 fie una, după cum tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia  
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în noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis!" (Ioan 17, 20-21). 
 

DUMINICA A VIII-A DUPĂ PAŞTI (A RUSALIILOR) - DUHUL ADEVĂRULUI 
 
Mântuitorul Iisus Hristos, înainte de răstignire şi înainte de înălţare, şi-a mângâiat ucenicii 
întristaţi prin făgăduirea Duhului Sfânt, Mângâietorul lumii. Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt 
Mângâietor vă va da vouă, ca să fie cu voi în veac, Duhul adevărului, pe care lumea nu poate 
să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte" (loan XIV, 16-17). "Duhul 
Adevărului, care de la Tatăl purcede" (loan XV, 26) şi care "vă va călăuzi la tot adevărul" (loan 
XVI, 13). 
    Îmbrăcaţi cu putere de sus, Sfinţii Apostoli au misiunea sfântă să predice Evanghelia în 
toată lumea, să înveţe toate neamurile şi să le boteze "în numele Tatălui şi al Fiului şi al 
Sfântului Duh" (Matei, XXVIII, 19). 
    Noi creştinii credem, mărturisim şi propovăduim că este un Dumnezeu, Duh absolut, viu, 
pur, infinit şi etern. Ca duh absolut, raţional şi liber, Dumnezeu are viaţă şi personalitate 
distinctă de viaţa şi corpul lumii. El are existenţă personală, autonomă şi autodeterminată. Ca 
Duh infinit, El există prin Sine şi e neschimbat. Ca Duh perfect, Dumnezeu este adevărul, 
iubirea şi sfinţenia absolută, în raport cu timpul, El este etern; în raport cu spaţiul, El este 
infinit; în raport cu creaţia, El este creator şi guvernator, omniprezent, atotştiutor şi 
atotputernic şi în raport cu omul, El este făcătorul, mântuitorul şi judecătorul suprem, 
atotdrept, atotbun, atotînţelept şi sfânt. 
    Ca să avem pe Duhul Sfânt, trebuie să fim împăcaţi cu Dumnezeu. Hristos Domnul, prin 
moartea şi învierea Sa, a împăcat pe oameni cu Dumnezeu. După înălţarea Lui la cer, putea, 
deci, să lucreze Duhul Sfânt, fiindcă 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 de loc Duhul Sfânt? 
    Sfânta Scriptură ne spune clar, în cele dintâi cuvinte ale sale, că atunci când "pământul era 
netocmit şi gol... Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor" (Facere I, 2). Lucrarea 
Duhului Sfânt în oameni se vede din lucrarea oamenilor. Cei dintâi oameni lucrau şi îngrijeau 
raiul cel din Eden în care i-a pus Dumnezeu. Grijeau de toate animalele şi Duhul Sfânt a pus 
atâta dragoste în oameni faţă de animale, încât omul le-a pus nume, cum de altfel şi copiii 
pun nume animalelor pe care le iubesc. Deci, iată că Duhul Sfânt lucra în oameni de la bun 
început. 
    De-a lungul Vechiului Testament, avem un nesfârşit şir de întâmplări, din care înţelegem că 
Duhul Sfânt lucra în oameni şi prin oameni. 
    Proorocii, ca aleşi ai lui Dumnezeu, prin lucrarea în ei a Duhului Sfânt au proorocit, precum 
este scris "Atunci va veni peste tine Duhul Domnului şi vei proroci şi tu cu ei şi 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 fiinţei divine este cuprinsă ipostatic în trinitatea persoanelor: Tatăl, Fiul şi Duhul 
Sfânt. Unitatea în trinitate şi trinitatea în unitate era, după cum e şi omul, zidit după chipul şi 
asemănarea Sa: trup şi suflet. 
    Iată, deci, că unitatea fiinţei ne revelează perfecţiunea divină; trinitatea persoanelor ne  
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arată posibilitatea şi realitatea raporturilor Sale cu lumea. 
    Dar se va întreba cineva: De unde o învăţătură aşa de grea? Răspunsul este acesta: Din 
revelaţia făcută de Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelie şi 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, şi i-a încălzit, i-a luminat şi i-a întărit, ca să facă 
cea mai mare revoluţie morală şi religioasă pe care o cunoştea istoria: răspândirea 
Creştinismului, să întemeieze cea mai veche societate şi cea mai venerabilă instituţie, în 
continuitate, până astăzi, şi să predice cea mai simplă şi mai luminoasă doctrină: Evanghelia. 
    Iată de ce omul nu trebuie să fie 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 şi de când 
Duhul Sfânt a fost trimis, vedem lucrarea Duhului în oameni şi printre oameni. 
    Sfântul Apostol Pavel ne dă un lung şir 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" (Galateni V, 22). 
    Iubirea şi blândeţea trebuie să cuprindă totul. Ele trebuie să fie ca râurile de apă vie ce 
ţâşnesc din sufletul credinciosului, adăpând pe toţi cei însetaţi. 
    Niciodată să nu uităm că suntem născuţi şi crescuţi în iubirea cea neschimbată, ce 
izvorăşte 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 şi să-L invocăm cu toată evlavia, zicând: împărate ceresc, Mângâietorule, 
Duhul adevărului, vino şi te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată spurcăciunea 
şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre". 
 

LUNI, ZIUA A II-A DUPĂ RUSALII - SFÂNTA TREIME 
 

    Suntem încă sub impresia binefăcătoare a Pogorârii Duhului Sfânt peste Apostoli, ziua în 
care, în chip văzut, a luat fiinţă cea dintâi comunitate creştină, în urma predicării Evangheliei 
de către Sfinţii 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 închinată celor trei persoane ale Sfintei Treimi: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, în 
numele cărora Sfinţii Apostoli au propovăduit. 
    Taina Sfintei Treimi este greu de înţeles pentru mintea omenească mărginită, dar Sfânta 
Scriptură face deseori referiri la Sfânta Treime şi, cu ajutorul dat de Biserică, căutăm a 
pătrunde tainele ascunse ale Sfintei Treimi. 
    Astăzi vom vorbi despre Sfânta Treime, învăţătură de credinţă, 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 Treime, prezentând pe 
rând învăţătura despre Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Această credinţă în Sfânta Treime o 
mărturisim în Biserică, ori de câte ori luăm parte la Sfânta Liturghie, precum şi cu ocazia  
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rugăciunilor particulare pe care le rostim fiecare dintre noi. 
    Atât în Vechiul cât şi în Noul Testament, 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 persoane. 
    În Noul Testament, Sfânta Treime este prezentă în mod foarte clar la Botezul Domnului, 
când Fiul era prezent 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 Sfintei Treimi, reprezintă o unitate aşa cum ne încredinţează 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 asemenea, Dumnezeu; cu toate acestea nu sunt trei 
dumnezei, ci un singur Dumnezeu. 
    Cele trei persoane ale Sfintei Treimi se aseamănă mult una cu alta, dar nu se contopesc, 
nu se identifică, în Sfânta Scriptură citim: "Eu şi Tatăl Meu una suntem" (Ioan X, 30), 
arătându-se aici identitatea fiinţei celor două persoane, pentru că ele sunt de o fiinţă. În altă 
parte se zice "Tatăl Meu întru Mine petrece şi Eu întru Tatăl" (Ioan XIV, 8-11), arătându-se 
aici nedespărţirea fiinţei, că nu s-a despărţit Tatăl de Fiul şi de Duhul Sfânt cu fiinţa. 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 Sfintei Treimi au însuşiri comune. 
Persoanele Sfintei Treimi mai au în comun lucrarea dumnezeiască, acţionând toate trei spre o 
singură lucrare. 
    Putem, deci, constata până acum că persoanele dumnezeieşti se aseamănă prin faptul că 
au în comun fiinţa, însuşirile şi lucrarea dumnezeiască. Există însă şi unele deosebiri între 
cele trei persoane ale Sfintei Treimi, care fac ca fiecare să-şi aibă individualitatea Sa. 
Deosebirile dintre persoanele dumnezeieşti provin 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 Sfintei Treimi este un lucru greu pentru noi, iar Sfântul Maxim Mărturisitorul 
spune: "Cunoaşterea Sfintei şi celei de o fiinţă Treimi este sfinţire şi îndumnezeire pentru 
îngeri şi pentru oameni". Dar oricât am învăţa nu-i destul, căci nici îngerii, nici heruvimii, nici 
serafimii nu pot dogmatiza şi teologhisi despre Prea Sfânta Treime. 
    Sfânta Tradiţie ne oferă mărturii ale asemănării persoane-lor Sfintei Treimi cu anumite 
lucruri din viaţă. Fericitul Augustin aseamănă Sfânta Treime cu un fluviu: "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 Trimitundei, 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. 
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    Învăţarea dogmei Sfintei Treimi este foarte grea pentru noi oamenii, dar este de mare folos. 
Din dogma Sfintei Treimi înţelegem 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 Sfintei Treimi înţelegem că la plinirea vremii a venit în lume Duhul Sfânt, care 
să-i întărească pe Sfinţii Apostoli în propovăduirea 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 Sfintei Treimi: "în numele Tatălui 
şi al Fiului şi al Sfântului Duh", iar la încheiere, de asemenea ne adresăm Sfintei Treimi: 
"Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh". 
    La Sfânta Liturghie ne adresăm Sfintei Treimi de mai multe ori: "Sfinte Dumnezeule, Sfinte 
Tare, Sfinte 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: "Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul 
Sfânt; Treime Sfântă, mărire Ţie". 

 
DUMINICA I-A DUPĂ RUSALII (A TUTUROR SFINŢILOR) - PLĂCUŢII DOMNULUI 

 
    Biserica a rânduit ca în prima Duminică după Rusalii să fie prăznuiţi toţi sfinţii, de aceea se 
numeşte Duminica tuturor sfinţilor. Biserica noastră Ortodoxă sărbătoreşte în fiecare zi din 
anul bisericesc pe Sfinţii plăcuţi lui Dumnezeu. Însă astăzi sunt pomeniţi toţi la un loc, 
patriarhi, prooroci şi drepţi, apostoli, ierarhi, martiri şi cuvioşi, încununaţi de Domnul cu 
cununile măririi cereşti. Această mulţime de sfinţi este dovada văzută a iubirii nesecate a 
Tatălui nostru ceresc faţă de noi oamenii. 
    De aceea, când privim cu ochii sufletului aceşti sfinţi care nu au număr în Biserica Creştină 
Ortodoxă, nu putem să nu ne umplem de simţămintele unei adânci iubiri, fireşti şi 
recunoscătoare pentru Domnul şi Mântuitorul nostru, care ne arată atâta dragoste şi iubire. 
    Copii fiind, 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 sufletele noastre nevinovate să se unească cu Domnul prin Sfânta împărtăşanie. 
    De îndată ce am început, copii fiind, să pricepem cuvintele rugăciunilor care se spun în 
casă, din zilele copilăriei, am înţeles cu inima, cu sufletul nostru chemarea Sfintei Biserici 
pentru preamărirea Domnului. 
    Încă din zilele copilăriei şi ale tinereţii noastre, am început să pricepem 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 flămânzi şi însetaţi de Dreptate, cei ce-şi plâng păcatele, cei milostivi, cei 
curaţi la suflet 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 mântuiască omenirea de păcate şi mântuiţi fiind, 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,  
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făcându-se şi ei părtaşi ai Domnului Hristos la mărirea veşnică. 
    Deci, privind cu duhul la marea adunare a Sfinţilor plăcuţi lui Dumnezeu, să ne plecăm 
înaintea iubirii Sale faţă de noi oamenii, preamărind totodată şi dumnezeiasca Lui 
înţelepciune, cu care Mântuitorul Iisus Hristos, ne călăuzeşte pe calea pământească spre 
viaţa cea veşnică. 
    Domnul aşteaptă ca fiecare dintre noi, rămânând la îndeletnicirea vieţii lui, să fie creştin 
adevărat, să împlinească poruncile Lui, să-şi hrănească sufletul cu Sfânta împărtăşanie, să-l 
deprindă cu rugăciunea, care este suflul de viaţă al sufletului nostru. 
Credinţa noastră este cea mai bună călăuză însoţitoare spre împărăţia cerească. Trebuie să 
avem credinţa adevărată întru Unul Dumnezeu închinat 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 adunate de 
Sfinţii Părinţi în "Simbolul credinţei". 
    Cu această credinţă trebuie să vieţuim 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 rugăciunii, a iubirii, a pocăinţei, a curăţiei, a smereniei, au 
mers până în zilele noastre aceia care au intrat în împărăţia 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 fiilor lui Dumnezeu, care alcătuiesc Biserica cea biruitoare a lui Hristos din ceruri. 
    Biserica Ortodoxă este mama noastră a tuturor şi nu poate să dorească fiilor ei decât 
sănătate, bucurie şi fericire pământească, iar mai presus de toate mântuirea sufletului. Sfânta 
Biserică un singur lucru a cerut şi-l cere neîncetat de la noi şi un singur lucru aşteaptă şi 
Mântuitorul nostru în toată lucra-rea vieţii noastre pământeşti: să nu uităm niciodată că viaţa 
pământească este o treaptă către viaţa veşnică şi că trebuie să ne pregătim sufletul nostru 
nemuritor pentru viaţa în care au intrat toţi adevăraţii creştini şi în care va intra fiecare dintre 
noi dacă vom considera această grijă ca fiind cea dintâi dintre toate grijile şi lucrările noastre. 
    În Sfinţii pe care Biserica noastră îi sărbătoreşte astăzi, şi de altfel în fiecare zi, sfinţi 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 pământească, 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. 
    Sfinţii lui Dumnezeu ne învaţă cum trebuie să trăim, şi, prin rugăciunile noastre către ei, au 
îndrăzneala 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 sufletului nostru. 
    Domnul ne mângâie prin sfinţi cu binecuvântările sale părinteşti ca să ne lege cât mai 
strâns de El pentru a simţi încă din viaţă, toată dragostea 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 sfinţii pomeniţi astăzi să ne fie călăuze nevăzute pe toate 
căile vieţii pământeşti cu învăţăturile, cu îngrijirile şi cu rugăciunile lor. Iar prin pilda 
nevoinţelor şi a vieţii lor întregi să trezească sufletele 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 învrednicească Domnul, prin rugăciunile Sfinţilor Săi. 
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DUMINICA A II-A DUPĂ RUSALII - PRIMII COLABORATORI AI DOMNULUI 
 
   Valurile lacului Ghenizaret au intrat în istoria mântuirii întregului neam omenesc pentru că 
pe aceste meleaguri Domnul şi Mântuitorul Iisus Hristos şi-a început activitatea de 
propovăduitor al Evangheliei Sale, lacul devenind adeseori amvon al propovăduirii Lui 
dumnezeieşti. Lacul Ghenizaret a fost cel mai iubit loc de Domnul şi Mântui-torul nostru Iisus 
Hristos, aici derulându-se istoria mântuirii noastre. Marea Galileei, deşi atât de mică, este 
totuşi cea mai mare din lume! Apă sfântă şi liniştită, senină ca cerul de vară şi încărcată de 
atâtea evenimente! Câte minuni şi binefaceri pentru neamul omenesc au avut loc pe ţărmurile 
tale! 
    Evanghelia zilei ne prezintă cea dintâi minune săvârşită de Mântuitorul pe malurile acestui 
lac. Este minunea alegerii primilor colaboratori ai Domnului, a acelora care-l vor urma pe 
Domnul pe drumurile prăfuite ale Ţării Sfinte mai bine de trei ani, neţinând cont de foame sau 
oboseală, de interese pro-prii sau câştiguri. Patru colaboratori ai Mântuitorului, patru apostoli, 
nu-şi sfârşesc activitatea odată cu înălţarea la cer a Domnului, ci vor continua opera de 
propovăduire câteva zeci de ani încredinţaţi de cuvintele învăţătorului lor: "... Eu cu voi sunt în 
toate zilele până la sfârşitul veacului" (Matei 28, 20). 
    Începutul minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galileii, căci aşa ne încredinţează Sfânta 
Scriptură, dar pentru noi rămân o minune şi cele relatate în pericopa evanghelică de azi: Este 
greu să ne închipuim cum Mântuitorul şi-a ales colaboratori dintre oamenii simpli aflaţi pe 
ţărmurile Ghenizaretului. Ne întrebăm de ce Mântuitorul nu şi-a ales apostolii dintre învăţaţii 
veacului, de ce nu a luat cu El oameni înţelepţi, care să mânuiască arta cuvântului cu 
măiestrie? De ce nu şi-a ales ucenicii dintre bogaţii veacului, dintre cei care se îmbrăcau în 
"porfiră şi vison" şi care erau plini de ei înşişi? Ce a găsit Mântuitorul la aceşti pescari care îşi 
agoniseau cu trudă cele necesare traiului prin munca de zi cu zi adesea nesigură, muncă 
specifică pescarilor? 
    Aceşti oameni au fost simpli, dar au avut un suflet mare, ei fiind capabili de iubire, de 
slujire, de jertfă, doi dintre ei - Petru şi Andrei - încheindu-şi viaţa în chip mucenicesc pentru 
propovăduirea Evangheliei lui Hristos. Aceste virtuţi le-a citit Mântuitorul în sufletele bieţilor 
pescari galileeni şi de aceea le adresează chemarea: "Veniţi după Mine, şi vă voi face pescari 
de oameni" (Matei 4,19). Această chemare a fost suficientă, ei nu pun alte întrebări, nu se 
aşteaptă la avantaje urmându-l pe Domnul. Această chemare a făcut ca viaţa lor să capete un 
sens nou, această chemare le-a dăruit putere şi lucrare mântuitoare în faţa căreia au dispărut 
toate celelalte preocupări şi griji ale lor. Ei nu se aşteptau nici la onoruri, nici la ranguri înalte, 
nici măcar la speranţa unei vieţi mai bune. Toate acestea nu le sunt promise de Mântuitorul, ci 
chiar contrarul lor: "În lume necazuri veţi avea, dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea" (Ioan 6, 33). 
L-au urmat pe Mântuitorul cuprinşi de flacăra iubirii, cuprinşi de un fior sfânt, l-au urmat pentru 
că simţeau că învăţătorul lor o coeziune sufletească desăvârşită. Erau gata să meargă până 
la jertfă. 
    Aceşti primi colaboratori ai Domnului, două perechi de fraţi, Petru şi Andrei, Iacob şi Ioan, 
cărora li s-au alăturat alţi opt aleşi de Mântuitorul pe malurile aceluiaşi lac, au ajuns să 
cucerească lumea pentru Hristos, fără săbii şi fără niciun fel de arme. 
    Unuia dintre primii apostoli aleşi de Mântuitorul îi datorăm şi noi românii sămânţa 
Evangheliei. Apostolul Andrei a propovăduit pe Hristos cel răstignit, pe malurile Mării Negre, 
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aducând Creştinismul pe pământul Dobrogei de azi, făcând ca noi, românii, să primim 
creştinismul prin filieră apostolică, făcând ca pe pământul acestei ţări să fie adus Creştinismul 
aşa cum l-au propovăduit Apostolii, aşa cum i-a învăţat Mântuitorul Iisus Hristos. 
    Creştinismul s-a propovăduit cu jertfe, apostolii trebuind să facă faţă la diferite greutăţi, care 
îi întâmpinau în lungile lor călătorii. Trăind într-o perioadă în care tehnica era puţin avansată, 
când deplasările dintr-o parte în alta a Globului se făceau cu mare dificultate, apostolii au 
învins toate aceste greutăţi, fiind încălziţi de dragostea lui Hristos şi primind energie din 
energia harului divin. 
    Pentru ei erau sfinte cuvintele Mântuitorului: "Oricine a lăsat fraţi sau surori, sau tată, sau 
mamă, sau femeie, sau copii, sau ţarine, sau case pentru numele Meu, înmulţit va lua înapoi 
şi va moşteni viaţa veşnică" (Matei 19,29). Aceste cuvinte li s-au potrivit întocmai. 
    Noi suntem creştini, datorită lor, căci ei au continuat opera începută de Mântuitorul Iisus 
Hristos. Nouă nu ni se cer jertfele pe care Creştinismul le-a dat cândva. Nouă ni se cere să 
fim apostoli la locurile noastre de muncă, pentru că şi noi avem chemare pentru munca pe 
care o prestăm, aşa cum odinioară au fost chemaţi apostolii. 
    Cu conştiinţă de apostoli să ne desfăşurăm întreaga noastră viaţă muncind cu râvnă pentru 
propăşirea vieţii, pentru ca aceasta să fie mai prosperă. Să căutăm să fim cât mai aproape de 
Domnul care şi astăzi ne adresează chemarea: "Veniţi după Mine!" 

 
DUMINICA A III-A DUPĂ RUSALII - GRIJA VIEŢII 

 
    „Nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona" (Matei VI, 24). Cuvântul "mamona", în 
limba pe care o vor-beau 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 Dumnezeu 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 lămuresc 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 fie stăpânul bunurilor pământeşti şi să nu fie stăpânit de ele. Avuţia să ne fie unealtă 
stăpânitoare spre câştigarea 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 Dumnezeu 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 chivernisitorii 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, necazuri nu săvârşeşte! 
    Dumnezeu şi mamona. Cer şi pământ. Care trebuie să fie grija principală a vieţii? Care este  
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lucrul de trebuinţă, care este partea cea bună? Râvna după comori pământeşti? Nu! 
Deoarece râvna fără margini pentru comorile pământeşti aduce războaie între popoare, şi 
moartea trupească şi sufletească a oamenilor. 
Pentru om, râvna prea mare după avuţii e foarte primejdioasă; îl face egoist, zgârcit şi rău-
făcător. Cazul unuia dintre Sfinţii Apostoli, al lui Iuda, este foarte concludent. Zilnic, oamenii 
se ucid unii pe alţii pentru avuţii; îşi vând de multe ori trupul şi sufletul pentru a aduna cât mai 
multe comori pământeşti. În acest fel diavolul, face din Iisus un veşnic rătăcitor, care 
pretutindeni găseşte suflete prinse în mrejele lui. Atunci ne punem întrebarea: dacă nu 
strângerea comorilor pământeşti, care să fie grija principală a vieţii noastre? Ne-o spune 
însuşi Mântuitorul: "Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea 
se vor adăuga vouă." (Matei VI, 33). Să ne îmbogăţim, deci, în Dumnezeu. Să ne adunăm 
comoară nepieritoare în cer. Comoară în cer îşi adună cel ce face aici pe pământ fapte bune, 
care rămân nerăsplătite de oameni. Acestea formează cu vremea un capital, o comoară care, 
după dreptate, se cere răsplătită. 
    Dacă ajuţi pe semenii tăi, întotdeauna 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 sufleteşti. Să nu întârziem niciodată! Lumea 
aceasta este ca o vale a plângerii, care mereu aşteaptă alinare. 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 Dumnezeu, ca din toate puterile să-l saturăm pe cel flămând, 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. 
 

DUMINICA A IV-A DUPĂ RUSALII - CREDINŢĂ VIE 
 
    Bolnavii şi neputincioşii, toţi cei care aveau lipsă de ajutorul Domnului, spre a fi vindecaţi, 
erau aduşi de obicei înaintea Lui: "toţi câţi aveau bolnavi de felurite boli îi aduceau la El; iar 
El, punându-şi mâinile pe fiecare dintre ei, îi făcea sănătoşi" (Luca IV, 40). Iisus vindeca fără 
să se lase mult rugat; iar Sfântul Evanghelist, descriind aceste vindecări, nu stăruie asupra 
lor, deoarece erau vindecări obişnuite şi cerute în împrejurări de rând. 
    Evanghelia de astăzi ne relatează că într-o zi, i-a ieşit Mântuitorului în cale "pe când intra în 
Capernaum... un sutaş" (Matei VIII,). Acesta îl roagă să-i vindece sluga, care "zace în casă, 
slăbănog, chinuindu-se cumplit" (Matei VIII, 6). Mântui-torul se pregătea să-l cerceteze acasă, 
dar sutaşul roman îl roagă să nu se obosească, zicându-i: "Doamne, nu sunt vrednic să intri 
sub acoperişul meu, ci numai zi cu cuvântul şi se va vindeca sluga mea" (Matei VIII 8). 
    Iisus Domnul a rămas foarte mirat auzind toate acestea, "şi a zis celor ce veneau după El: 
Adevărat grăiesc vouă: la nimeni în Israel n-am găsit atâta credinţă" (Matei VIII, 10). 
    A şi avut de ce să se mire. În apostolatul Său a mai avut de vreo două sau trei ori prilejul să  
se minuneze de revărsarea cea bogată a credinţei inimii oamenilor. Toţi câţi stăruiau în 
rugăminţi, stăruiau tocmai pentru că voiau să scape de o oarecare suferinţă a trupului. 
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    De bună seamă putem spune că această credinţă vie merită toată lauda, deoarece ea ne 
îndeamnă să spargem chiar acoperişul casei spre a ajunge înaintea Mântuitorului, aşa cum a 
ajuns şi sutaşul din Evanghelia de astăzi. Asemănătoare a fost şi credinţa orbilor, care au 
cerut stăruitor lumina. Credinţa sutaşului din Evanghelia de astăzi impune, însă, o mare 
admiraţie, mai mult decât credinţa sutelor de vindecaţi de până acum şi chiar decât credinţa 
lui Israel - a Israelului liniştit, dar oarecum încrezut. 
    Domnul nostru Iisus Hristos a întâlnit de această dată o credinţă mai vie ca de obicei. Şi 
încă la cine? La unul care era o căpetenie ostăşească, de lege păgână şi care, pe bună 
dreptate, n-ar fi fost îndreptăţit să-l cunoască pe Iisus Hristos. De aceea s-a şi bucurat 
Mântuitorul, că pot fi păgâni numai cu numele, dar care au credinţă şi încă o credinţă vie, 
pornită din suflet. Iată prototipul unui alt ostaş păgân: Saul din Tarsul Ciliciei şi poate şi al 
altora. 
    Ne întrebăm: în zilele noastre sunt oare păgâni cu înclinări creştineşti? Dacă sunt, de bună 
seamă că sunt ca să fim despăgubiţi de creştinii, de "israeliteni", în care Domnul nu a aflat 
atâta credinţă, câtă a aflat în sutaşul roman. Ca să putem fi despăgubiţi de aceia despre care 
ni se zice: "Mulţi au crezut în numele Lui, văzând minunile pe care le făcea. Dar Iisus însuşi 
nu se încredea în ei, pentru că îi cunoştea pe toţi" (Ioan II, 23-24). 
    Biserica noastră îi vrea pe toţi aceştia, pe sutaşii nedeclaraţi încă ai lui Iisus Hristos, creştini 
adevăraţi, cu toată inima şi cu tot cugetul. 
    Chipul sutaşului din Evanghelia de astăzi a fost încununat şi mai mult, datorită credinţei lui 
puternice în Dumnezeu. Şi Mântuitorul Iisus Hristos a răsplătit aceste virtuţi zicându-i "Du-te, 
fie ţie după cum ai crezut. Şi s-a însănătoşit sluga lui în ceasul acela" (Matei VIII, 13). Acest 
chip de "sutaş păgân" străluceşte şi va străluci peste veacuri prin frumuseţea lui 
duhovnicească, prin iubire, credinţă şi smerenie. Pentru toţi cei care caută împărăţia lui 
Dumnezeu şi se străduiesc să-şi îmbunătăţească viaţa, sutaşul devine un model bun de 
urmat. 
    Să ne străduim a ne duce viaţa ca adevăraţi creştini, să nu fim niciodată pricină de 
sminteală pentru alţii, să facem în aşa fel ca şi chipul nostru să strălucească prin credinţa şi 
viaţă curată, ca aceea a sutaşului din Evanghelie. Dar, poate că în acest scop e lipsă de vreo 
suferinţă şi de întristare şi de răstignire, de vreo seară a vieţii, ca seara tâlharului de pe cruce. 
Sau poate că se va întâmpla aceasta într-o amiază mare de arşiţă şi dogoare, ca aceea de la 
Fântâna lui Iacov sau poate că nu va fi de lipsă decât de pacea unei nopţi înstelate, ca aceea 
a tainicului discipol Nicodim. 
 

DUMINICA A V-A DUPĂ RUSALII - PUTEREA HARULUI DIVIN 
 
    Pericopa evanghelică de astăzi ne relatează despre Mântuitorul Iisus Hristos că trecea, 
împreună cu învăţăceii Săi "dincolo, în ţinutul Gadarenilor" (Matei VIII, 28), unde a vindecat 
doi demonizaţi, dar păgubeşte pe Gadareni cu turma de porci "care s-a aruncat de pe ţărm în 
mare şi a pierit în apă" (Matei VIII, 32). Însă mântuieşte, în schimb, două suflete, mai 
preţioase decât toate bogăţiile. Deşi paguba nu era aşa de mare şi locuitorii erau foarte mulţi 
în oraş şi bogaţi, totuşi Gadarenii au ieşit atunci "în întâmpinarea lui Iisus şi văzându-L, L-au 
rugat să treacă din hotarele lor" (Matei VIII, 34). 
    Oraşul Gadara a fost un oraş înfloritor, glorios şi bogat. Astăzi, însă, nu mai există, tocmai  
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pentru că a respins viaţa veşnică, a respins, deci, mântuirea. Evanghelia ne pune înainte 
două oraşe păgâne: Sihar şi Gadara. Siharul îl roagă pe Iisus să rămână (Ioan IV, 40), 
Gadara îl roagă să plece. În această atitudine a celor două oraşe există un tâlc minunat şi 
zguduitor, de conştiinţă, pentru noi! Cetatea Samariei sau a Gadarei sunt inima noastră. Ea 
primeşte sau nu viaţa veşnică. Îl roagă pe Iisus să plece sau să mai rămână. 
    Necontenit Mântuitorul "asediază" cetatea inimii omeneşti cu harul Său, cu acel dinamism 
impresionant al vieţii duhovniceşti, generator de viaţă nouă, distrugător de demoni şi ispite, 
făcând pe satana să îngenuncheze înaintea harului divin şi aceasta prin om. 
    El ne lărgeşte necontenit inima ca să cuprindă în ea măreţia Evangheliei şi lumea toată. El 
ne transformă în "cutii acustice" de mare rezonanţă pentru tot suspinul şi durerea aproapelui 
nostru. 
    Precum Gadarenilor le venea greu să lase idolii lor şi să-l primească pe Domnul Hristos, 
aşa şi noi astăzi ne zăvorâm inima înaintea Lui, nu-i urmăm calea şi nu-i luăm jugul. Ne place 
mai mult să trăim în păcat şi în comoditate. 
    A fi creştin înseamnă a înfrunta, împreună cu Hristos, marea învolburare a acestei vieţi, 
biruind valurile ispitelor şi suferinţelor. Dar cei mai mulţi creştini ezită pe ţărm. Multora le 
convine jugul amăgirilor diavoleşti, fugind de lupta în care ne aruncă şi ne sprijină Mântuitorul. 
Aceştia pot fi numiţi dezertori spirituali. 
    A ezita este a face lucrul lui Nicodim, cel care venea pe ascuns la Iisus şi se complăcea în 
compromis. Compromisul nu încape în creştinism şi nici indiferentismul. Căci zice Domnul: 
"Cine nu este cu Mine este împotriva Mea şi cine nu adună cu Mine, risipeşte". (Matei XII, 30). 
    Nici David n-a voit să aducă chivotul Domnului la sine zicând: "Cum va intra chivotul 
Domnului în mine?" (II Regi VI, 9-10). Şi Petru a căzut la genunchii lui Iisus, zicând: "Ieşi de la 
mine, Doamne, că sunt om păcătos" (Luca V, 8). Şi sutaşul I-a zis: "Doamne, nu sunt vrednic 
să intri sub acoperişul meu" (Matei VIII, 8). 
    Însă acest refuz al lor nu se poate asemăna cu cel al gadarenilor de odinioară, dar nici cu 
cel al "gadarenilor de astăzi". Refuzul lui David, al lui Petru şi al sutaşului e o dovadă de 
smerenie în faţa lui Dumnezeu; e mai mult o chemare. Lor le-a fost oarecum frică să nu 
piardă pe Dumnezeu. Gadarenilor le era frică să nu piardă - primind pe Iisus - bunurile şi 
plăcerile lor. 
    Lui Dumnezeu nu-i plac oamenii nesinceri, nestatornici, avari, indiferenţi, adică oameni 
"căldicei", el iubeşte pe cei hotărâţi, statornici, pe cei "nebuni" pentru Hristos, adică pe cei 
"fierbinţi". "Fiindcă eşti căldicel - nici fierbinte, nici rece - am să te vărs din gura Mea" 
(Apocalipsa III, 16). Nu pe indiferenţi s-a zidit cetatea lui Dumnezeu, Ierusalimul cel ceresc, 
dar nici pe cei aşa pretinşi "cuminţi" ai timpurilor noastre, care cred că este de ajuns, pentru 
îngrijirea sufletului să stea un ceas la Sfânta Liturghie, iar restul timpului din zi să şi-l petreacă 
în petreceri şi desfrâuri. La temelia Bisericii au stat şi stau cei "fierbinţi" sau "nebuni" pentru 
Hristos, "fără să aibă nicio îndoială" (Iacob I, 6). 
    Dumnezeu cere de la noi o hotărâre, cere iubire faţă de El şi ruperea noastră de trecut. 
    Iisus Hristos zice cu adevărat: "Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine 
nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este 
vrednic de Mine" (Matei X, 37). Iisus e ţinta iubirii noastre şi nu lumea: "Nu iubiţi lumea, nici 
cele ce sunt în lume... căci lumea se trece şi pofta ei, dar cel care face voia lui Dumnezeu 
rămâne în veac" (I Ioan II, 15-17). 



26 
 

    Ruperea noastră de trecutul vieţii păcătoase, numai dragostea de Iisus poate să ne-o facă. 
Cine priveşte cu regret în urmă după plăcerile şi bunurile trecătoare ale acestei lumi, în loc să 
trăiască, se va preface în stâlp mort de sare ca femeia lui Lot, care a privit cu regret după 
Sodoma şi Gomora. Şi iarăşi ne spune Mântuitorul: "Nimeni care pune mâna pe plug şi se 
uită îndărăt nu este potrivit pentru împărăţia lui Dumnezeu" (Luca IX, 62). 
    Iată, deci, că mântuirea cere ca întotdeauna să fii potrivit şi vrednic. Cere hotărâre. Şi noi 
de multe ori ne complăcem în indiferentism sau în acel "gadarenism". 
    Să păstrăm sufletul nostru curat, să căutăm a-l feri de duhul cel rău al patimilor, al lăcomiei, 
al mândriei, al urii şi dispreţului, ca în felul acesta să-L putem primi în casa inimii noastre pe 
Mântuitorul Iisus Hristos, rugându-L să rămână cu noi şi să ne mântuiască. AMIN. 
 

 

MISIUNEA CRŞTIN ORTODOXĂ 
CU HRAMUL 

„SFÂNTUL IOAN BOTEZĂTORUL” 
BERGAMO – MALPENSATA, 

Via Alessandro Furietti nr. 7/B 
Contacte: 

Telefon: +39 328 590 6172 (Italia) 
+4 0746 829 619 (România) 

Site Web: www.octavianrodna.ro  
Socializare: 

https://www.facebook.com/pop.octavian.73 
 

NOTĂ despre lucrarea de faţă: Lucrarea „De la cuvânt la faptă” este o publicaţie cu 
conţinut spiritual publicată în anul 2004. Ea conţine o colecţie de predici scurte şi 
cuvântări la toate Duminicile de peste an, alcătuite de către Înalt Preasfinţitul Dr. 
Onufrie Pop, Arhiepiscop şi Mitropolit de Bergamo, încă de pe vremea când era 
Preot al Bisericii Ortodoxe Române. 

Această colecţie este readusă la lumina tiparului începând cu anul 2022, an omagial 
al Mitropoliei de Bergamo, în care se împlinesc 10 ani de când a fost acordat 

Thomosului de Autonomie. Mulţi dintre tinerii teologi au crescut cu aceste predici, 
fiind foarte popularea la vremea publicării lor. 
Colecţia de predici „De la cuvânt la faptă” ne dovedeşte că aportul teologic şi 
duhovnicesc al Mitropolitului Onufrie, adus creştinismului contemporan, este cu 

adevărat veşnic viu, neînvechit şi mereu lucrător în sufletele credincioşilor creştini. 
 

Biroul de presă al Mitropoliei. 
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