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DUMINICA A VI-A DUPĂ RUSALII - OMUL, CHIPUL LUI DUMNEZEU 
 
    Pericopa Evangheliei de astăzi ne înfăţişează minunea vindecării slăbănogului din 
Capernaum, om vrednic de toată mila, pe care l-au adus înaintea Domnului Iisus Hristos patru 
prieteni sănătoşi. Însă neputinţa lui era aşa de mare, că nici mâna nu şi-o putea duce spre 
închinare şi nici gura nu-i putea grăi cuvinte de rugăciune. 
    E omul chipul şi asemănarea lui Dumnezeu precum este scris, sau e praf şi pulbere 
precum strigă proorocul? 
    Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu a făcut pe om după chipul şi asemănarea Sa. Din 
pământ a luat ţărână, dar nu a zis să se facă ţărână, cum a zis pomilor sau târâtoarelor, ci cu 
mâna Sa l-a zidit şi cu suflarea Sa i-a dat suflet viu. L-a pus stăpân peste toate vietăţile şi 
peste toţi pomii pământului, peste păsările cerului şi peştii apelor. 
    Sfinţii Părinţi ai Bisericii spun că, chipul şi asemănarea lui Dumnezeu în om e cu adevărat 
în sufletul acestuia. Făcând deosebire între chip şi asemănare, ne învaţă că chipul înseamnă 
darurile fireşti ale sufletului omenesc, daruri pe care le are fiecare om ca: mintea şi libertatea; 
iar asemănarea e râvna de a desăvârşi darurile fireşti, prin sârguinţă, învăţătură, virtute dar 
mai ales prin câştigarea darurilor Sfântului Duh în Sfintele Taine. 
    Ne punem atunci întrebarea de ce strigă proorocul: eu sunt pământ şi cenuşă, oase goale, 
praf şi pulbere pe care le bat vânturile? Iată ce zice înţeleptul: "Dumnezeu a făcut pe om 
drept, iar oamenii născocesc multe vicleşuguri" (Eclesiast VII, 29); iar mai departe spune: "Şi 
ca pulberea să se întoarcă în pământ cum a fost, iar sufletul să se întoarcă la Dumnezeu, 
care l-a dat" (Eclesiast XII, 7). A fost stăpân peste toate şi ar fi putut să rămână pentru 
totdeauna stăpân şi toate i s-ar fi supus, dar omul însuşi s-a făcut începătură răutăţii şi 
neascultării, dând ascultare celui rău şi făcându-se tovarăş cu el. 
    Judecata păcatului a fost dată de Dumnezeu: pământ eşti şi în pământ te vei întoarce. Şi 
atunci chipul lui Dumnezeu s-a alterat în noi şi asemănarea s-a întunecat. Cele stăpânite de 
om nu i se mai supuneau. Pământul nu-şi mai dădea rodul său. Sudoarea feţei omului uda 
bolovanii şi bolovanii scoteau spini şi pălămide. Animalele s-au sălbăticit şi s-au întors 
împotriva omului şi omul de frică s-a ascuns în peşteri şi crăpăturile pământului. Şi în această 
luptă cu sălbăticiunile s-a sălbăticit şi el. 
    Mintea i s-a întunecat şi nu trecea dincolo de gura peşterii, în care-şi avea locul de odihnă, 
iar libertatea i-a fost măcinată de frica de fiare, de frig şi de căldură, de fulger şi tunet şi mai 
ales de moarte. 
    Această durere şi frică e cuprinsă în minunata cântare de la înmormântare într-o stihiră a 
lui Ioan Damaschin monahul, glasul al VlII-lea: "Plâng şi mă tânguiesc când mă gândesc la 
moarte şi văd în morminte frumuseţea noastră cea zidită după chipul lui Dumnezeu, zicând: 
grozavă, fără mărire şi fără chip. O, minune! Ce taină este aceasta ce s-a făcut cu noi? Cum 
ne-am dat stricăciunii? Cum ne-am înjugat cu moartea? Cu adevărat, precum este scris după 
porunca lui Dumnezeu care dă adormitului odihnă". 
    Căderi de felul acesta au fost până în zilele noastre. De pildă egiptenii, a căror ştiinţă a fost 
vestită, au ajuns ca mult timp să trăiască în corturi şi colibe. Grecii se miră şi ei de ce mult au 
făcut strămoşii lor şi ei nu le mai pot face. Procesul de îmbălsămare a morţilor, care oprea 
putrezirea cărnii azi nu mai este cunoscut. Grădinile suspendate ale Babilonului, astăzi, 
nimeni nu le mai ştie face. Piramidele din Egipt nimeni nu ştie cum sunt realizate. 
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    Căderi de felul acestora se mai pot vedea încă şi în zilele noastre, la oamenii pătimaşi şi 
nebuni, cărora li se schimonoseşte faţa, li se îngustează mintea şi li se întunecă sufletul. 
Aceste căderi sunt pilde de stricare a chipului şi asemănării cu Dumnezeu în oameni. Nebunia 
şi beţia, precum şi alte vicii de care este stăpânit omul sunt urmări ale păcatului, ale 
necredinţei şi ale uitării de Dumnezeu. 
    Ne întrebăm: mai este oare vreo scăpare? Mai putem să ne ridicăm la chipul şi 
asemănarea ce ni s-a dat şi pe care am pierdut-o? 
    Sfântul Evanghelist Ioan ne dă această nădejde, zicând: "Căci după cum Tatăl scoală pe 
cel morţi şi le dă viaţă, tot aşa şi Fiul dă viaţă celor ce voieşte" (V, 21), iar Hristos zice: "Pe cel 
ce vine la Mine, nu-l voi scoate afară". 
    Să umblăm ca nişte fii ai luminii, să fim sârguincioşi în munca noastră, pentru că prin 
muncă cinstită, chipul şi asemănarea lui Dumnezeu se luminează în noi. 
    Să ferim chipul şi asemănarea lui Dumnezeu din noi, de lene, beţie, desfrâu, mândrie, ură 
şi de tot păcatul şi patima ce ar putea să le întunece. 
    Să preţuim chipul şi asemănarea lui Dumnezeu şi în aproapele nostru, în cei din casa 
noastră, în cei mai mici şi mai slabi decât noi şi în cei pe care îi avem subordonaţi nouă. Orice 
nedreptate, durere şi mâhnire le-am face, acestea întunecă şi ele chipul şi asemănarea lui 
Dumnezeu şi le produce mare sminteală, iar păcatul survenit este tot aşa de mare ca omorul. 
    Să ne îmbrăcăm, deci, în omul cel nou, "cel după Dumnezeu zidit, întru dreptate şi în 
sfinţenia adevărului" (Efeseni IV, 24), căci Domnul este Tatăl nostru. 
 

DUMINICA A VII-A DUPĂ RUSALII - ADEVĂR NESTRĂMUTAT 
 
    În cuvintele Sfântului Apostol Pavel, adevărul nestrămutat este acesta: cei tari să poarte 
slăbiciunile celor neputincioşi, căci: "Datori suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor 
neputincioşi şi să nu căutăm plăcerea noastră" (Romani XV, 1). Aşa începe şi apostolul 
duminicii de astăzi. 
    Ce trebuie să se înţeleagă din aceste cuvinte, putem deduce din cuprinsul acestei cărţi. 
Unii aveau o credinţă luminată. Ştiau ce pot şi ce n-au voie să mănânce. Alţii erau mai puţin 
învăţaţi şi, de teamă să nu păcătuiască, mâncau numai legume. Cei mai învăţaţi dispreţuiau 
pe cei neînvăţaţi, iar cei neînvăţaţi osândeau pe cei învăţaţi. Sfântul Apostol Pavel le scrie şi 
trage o învăţătură sprijinită pe un fapt din viaţa Mântuitorului "că nici Hristos n-a căutat 
plăcerea Sa (Romani XV, 3), ci a luat asupra Sa ocările altora. După Apostolul Pavel, Biserica 
este societatea întemeiată pe Hristos Domnul. Orice om care intră în Biserică prin Sfântul 
Botez, se face mădular al trupului lui Hristos. Şi mădularele oricărui trup se ajută unul pe altul. 
Dacă unul din mădulare se îmbolnăveşte, suferă tot trupul. 
    Aşa şi în Biserică, toţi suntem mădularele aceluiaşi trup, hrăniţi şi sfinţiţi, cu acelaşi Sânge 
al Domnului prin Sfânta împărtăşanie. Deci iată că nu trebuie mare ştiinţă ca să aflăm că 
avem să purtăm slăbiciunile celor neputincioşi. E suficient să ai credinţa că eşti mădular al 
Bisericii şi al Trupului lui Hristos. 
    Cine sunt cei tari şi care sunt cei neputincioşi? Cei învăţaţi sunt tari faţă de cei neînvăţaţi, 
cei mari faţă de cei mici, cei bogaţi faţă de cei săraci, cei sănătoşi faţă de cei bolnavi. 
    Câtă trebuinţă nu este acum ca acei ce sunt tari să poarte slăbiciunile celor neputincioşi. Şi 
în toate acestea nu trebuie o mare filosofie, trebuie doar voinţă şi dragoste. La o închisoare 
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din Germania era un gardian, foarte credincios şi pentru el nu era o pedeapsă mai mare decât 
să nu fie lăsat duminica să meargă la Sfânta Biserică. Din salariul lui, destul de mic, cumpăra 
foarte des pâine şi diferite dulciuri pe care le împărţea celor din închisoare. Nu faptul că el le 
dădea aceste daruri era important, ci lucrul cel mai mare era dragostea pe care el şi-o 
manifesta faţă de acei oameni osândiţi din închisoare. Ştim că deţinuţii sunt oameni certaţi cu 
legea şi criticaţi de lume, tocmai pentru faptele nedemne pe care le-au săvârşit. Stau acolo 
încredinţaţi că toată lumea îi condamnă şi îi urăşte, şi, la rândul lor, încep să urască lumea. Şi 
cum să nu urască, când pe ei nimeni nu-i iubeşte, când nimeni nu vrea să poarte slăbiciunile 
lor? Deci iată că dragostea pusă pe pâinea împărţită de paznicul gardian a încolţit dragostea 
şi în inimile celor din închisoare. 
    Se cuvine, ca şi credincioşi, să ajutăm pe cei aflaţi în strâmtorări şi necazuri, pe cei 
neputincioşi şi în suferinţe şi să le arătăm adevărata dragoste creştinească, dragostea ce 
emană atâta bucurie şi fericire în sufletul celui căzut în deznădejde. 
Însă nu toţi seamănă această dragoste, cum a semănat acel paznic-gardian. Sunt mulţi care 
nu ştiu să facă binele, care nu ştiu că omul la un necaz poate fi ajutat, mulţumindu-se şi cu o 
vorbă bună şi mângâietoare. 
    Şi în familie se întâmplă tot astfel. Sunt bărbaţi care nu pot să sufere când îşi văd soţiile 
bolnave. Sunt femei care nu pot suporta vorbele urâte şi aspre ale bărbaţilor. Sunt copii care 
se înstrăinează de părinţi şi părinţi care încep să-şi urască copiii, deoarece şi în unii şi în alţii 
a secat izvorul iubirii şi s-a deschis izvorul urii şi al pustiirii. 
    Aşa se întâmplă pretutindeni. Şcolarul urăşte pe dascălul care nu ştie să-i arate iubire. 
Soldatul urăşte pe ofiţerul sau subofiţerul care nu are dragoste părintească faţă de el. 
    Hristos Mântuitorul a biruit lumea numai prin iubirea Lui faţă de lume. Şi această lume era 
lumea cea păcătoasă, răzvrătită şi rea. A biruit-o, tocmai pentru că i-a purtat slăbiciunile, i-a 
iertat păcatele şi mai ales pentru că s-a pogorât din slava cerurilor în peştera sărăcăcioasă 
din Betleem, în iureşul lumii, ca pe noi să ne înalţe la Sine şi să ne mântuiască. 
    Aşadar, cei tari să se coboare cu dragoste şi milă la cei mai slabi şi să fie mai îngăduitori 
faţă de slăbiciunile lor, întărindu-i în felul acesta şi trupeşte şi sufleteşte. Pentru toate acestea 
e de ajuns o picătură de dragoste din neţărmurita dragoste a lui Iisus Hristos, Domnul nostru. 
    Dragostea este cea care înfrăţeşte pe cei tari cu cei neputincioşi şi ne face pe toţi fii ai 
aceluiaşi Tată şi împreună-moştenitori cu Iisus Hristos. 
 

DUMINICA A VIII-A DUPĂ RUSALII - SĂTURAREA MULŢIMILOR 
 
    Pe drumurile prăfuite ale Ţării Sfinte, pe malurile lacului Ghenizaret sau în locuri pustii, 
Mântuitorul Iisus Hristos era urmat de mulţime, de oameni dornici să audă cuvântul cald al 
Acestuia, cuvânt care pentru toţi cei care-L urmau constituia o minunată hrană spirituală. 
    O astfel de întâmplare relatează şi pericopa evanghelică de astăzi. Ne este foarte 
cunoscută această relatare care prezintă saturarea mulţimilor cu cinci pâini şi doi peşti. Iisus a 
săturat cinci mii de oameni în afară de femei şi copii cu cinci pâini şi doi peşti şi au mai rămas 
douăsprezece coşuri de firimituri. 
    Din această pericopă evanghelică reţinem mai ales faptul că locul era pustiu. Nicio aşezare 
omenească prin apropiere şi totuşi popor mult îl urmează pe Mântuitorul, fiecare uitând de ale 
sale, preocuparea de prim ordin fiind ascultarea cu nesaţ a cuvintelor minunate ieşite din gura 
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Mântuitorului. Nu se ţine cont de greutăţile pustiului, nici chiar de faptul că se lasă înserarea, 
soarele fiind la asfinţit. 
    Între mulţimile din pustiu mulţi erau bolnavi şi au uitat de boala lor din dorinţa de a-şi lumina 
viaţa cu lumina provenită de la "lumina lumii". 
    Pericopa evanghelică ne spune că Iisus "văzând mulţime mare I s-a făcut milă de ea şi a 
vindecat pe bolnavii lor" (Matei XIV, 14). Avem aici o pildă de bunătate harică, care nu stă 
nepăsătoare în faţa nenorocirilor. Iisus nu putea lăsa pe aceşti oameni bolnavi să sufere mai 
departe, din moment ce au dat dovadă de multă credinţă şi jertfă, încumetându-se să meargă 
în acest loc pustiu. 
    La lăsarea serii, Apostolii îl previn şi-l sfătuiesc pe învăţător să slobozească mulţimile 
pentru ca să meargă în satele vecine sa-şi procure mâncare. Ucenicii Domnului îşi dădeau 
seama că mulţimile nu-şi astâmpăraseră foamea spirituală şi de aceea cer învăţătorului ca 
acestea să fie lăsate doar să-şi cumpere mâncare, deci nu să fie trimise la casele lor, să li se 
acorde doar o pauză. Iisus se împotriveşte şi le spune: "Daţi-le voi să mănânce". După 
această împotrivire urmează faptul cunoscut al înmulţirii pâinilor şi al peştilor. 
    Să ne oprim puţin asupra acestui răspuns prin care Mântuitorul parcă şi-a dojenit puţin 
ucenicii. De ce oare spuse El: "Daţi-le voi să mănânce"? 
Mântuitorul a fost mişcat profund de râvna acestor credincioşi care o zi întreagă I-au ascultat 
învăţăturile. Unii au venit, poate, de la mare distanţă, alţii şi-au lăsat la o parte grijile vieţii, cu 
toţii au uitat de ei înşişi. Desigur că astfel de oameni care s-au jertfit pentru cuvântul mântuirii 
trebuiau ajutaţi şi în cele pământeşti prin care trăiau, pentru a se mântui. Doar, cu alt prilej, El 
însuşi a spus: "Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi toate celelalte se vor adăuga 
vouă". Minunea înmulţirii pâinilor are un înţeles adânc şi valabil pentru toate locurile şi 
timpurile. Mustrarea se adresează şi nouă care nu trebuie să lăsăm pe nimeni fără ajutor în 
nevoile trupeşti. Biserica noastră, pe baza Sfintei Scripturi a formulat şi aşa zisele fapte ale 
îndurărilor trupeşti şi sufleteşti care trebuie să fie practicate de fiecare dintre noi în parte. 
    După învăţătura creştină Dumnezeu este Acela care "răsare soarele peste cei răi şi peste 
cei buni şi plouă peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi" (Matei V, 45). Toate darurile, toate 
binecuvântările şi toată bunătatea vin astfel de la Dumnezeu. El este Cel care ne dă "pâinea 
noastră cea de toate zilele", Iisus Hristos este pentru sufletul nostru pâinea vieţii. De El avem 
lipsă totdeauna. În fiecare zi, în fiecare clipă. Cu El trebuie să trăim, să-L avem înlăuntrul 
nostru, să fie hrana noastră şi "arvuna vieţii veşnice". De la El avem cuvintele: "Cel ce 
mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru el" (Ioan VI, 56). 
    Avem lipsă să ne hrănească cu învăţătura Sa, să ne ajute cu puterea Sa dumnezeiască, 
dar mai mult decât atât să ne hrănească cu trupul şi sângele Său în Sfânta Taină a 
Cuminecăturii. 
    Saturarea mulţimilor şi a noastră a tuturor, prin purtarea de grijă a Domnului, nu 
însemnează că noi trebuie să aşteptăm să ne vină totul de-a gata şi, încrezători în purtarea 
de grijă a lui Dumnezeu, să nu mai facem nimic. Când Mântuitorul atrage atenţia celor din 
jurul Său asupra păsărilor cerului, despre care spune că "nici nu seamănă, nici nu seceră, nici 
adună în jitniţe şi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte" (Matei VI, 26) şi când le spune: "priviţi la 
crinii câmpului cum cresc, ei nu se ostenesc nici nu torc şi zic vouă că nici Solomon, în toată 
măreţia sa, nu s-a îmbrăcat ca unul din aceştia" (Matei VI, 25-29). El nu spune să nu lucreze, 
să nu muncească, ci numai le arată că patima de îmbogăţire, de îngrămădire de averi este 
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potrivnică omului adevărat care e bine să se mulţumească cu ceea ce este de trebuinţă, iar 
din prisosul său să dea şi semenilor. 
    Fie ca minunea înmulţirii celor cinci pâini şi doi peşti, despre care vorbeşte Evanghelia de 
astăzi să întărească şi să dea un nou avânt credinţei noastre. Aşa cum Iisus a purtat grijă 
mulţimilor şi noi să purtăm grija semenilor noştri şi să-i ajutăm atunci când vedem că este 
nevoie de ajutorul nostru, oferindu-le şi noi, după posibilităţi hrana trupească şi sufletească. 
Făcând aşa devenim împlinitori ai cuvintelor Domnu-lui, care zic: "întrucât aţi făcut unuia 
dintre aceşti fraţi mai mici ai Mei, Mie Mi-aţi făcut". Amin! 
 

DUMINICA A IX-A DUPĂ RUSALII - LUPTA CU VALURILE 
 
    Pericopa evanghelică de astăzi ne istoriseşte despre umblarea lui Iisus pe mare, despre 
dorinţa Apostolu-lui Petru de a merge şi el pe apă şi despre îndoiala care l-a făcut să se 
scufunde. Am putea spune, că Apostolul Petru este înfăţişat aici, aşa cum a fost el toată viaţa 
lui trăită pe pământ. Dacă l-am urmări în mai de aproape, am putea vedea că aceeaşi fire 
înflăcărată s-a luptat în el [de la chemarea la apostolat şi până la sfârşitul vieţii], cu aceeaşi 
slăbiciune omenească, în faţa valurilor răscolite de vânturile acestei vieţi. 
    Chemat la apostolat, Petru a fost între cei dintâi care a lăsat toate şi a urmat lui Iisus 
Hristos. După înmulţirea pâini-lor, când Mântuitorul a făgăduit pâinea cea spre fiinţă, adică 
Sfânta împărtăşanie, împreună cu ceilalţi Apostoli şi Petru a stat la îndoială şi zicea: "Cine 
poate să-L asculte?" Tot acolo, însă, când Iisus îi întreabă: "Nu vreţi şi voi să vă duceţi?" - în 
Petru a învins înflăcărarea şi a răspuns: "Doamne, la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieţii 
celei veşnice. Şi noi am crezut şi am cunoscut că Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui 
viu" (Ioan VI, 68-69). 
    Altădată, în părţile Cezareei lui Filip, Iisus a întrebat pe ucenicii Săi: "Dar voi cine ziceţi că 
sunt?" Iar Petru, grăbit dă răspunsul: "Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu" (Matei 
XVI, 15-16). în răspunsul acesta era credinţa că Iisus Hristos este Mântuitorul lumii şi 
încredinţarea că ei, apostolii, au fost învredniciţi să-I fie ucenici. Abia peste câteva clipe, când 
Mântuitorul le-a vestit că trebuie să pătimească, să fie omorât pentru mântuirea lumii, Petru ar 
fi vrut să se împotrivească, să oprească cumva patimile, răstignirea, şi cu acestea şi 
mântuirea. 
    Credinţa arătată în Fiul lui Dumnezeu e numită de Domnul piatra pe care se va zidi Biserica 
lui Hristos: "Pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui" (Matei XVI, 
18). Gândul de a opri patimile L-au făcut pe Iisus să se întoarcă şi să-I zică lui Petru: "Mergi 
înapoia Mea, satano! Sminteală îmi eşti, că nu cugeţi cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale 
oamenilor" (Matei XVI, 23). Putem spune că în Petru nu era nici piatră, nici satana, ci în el se 
frământa piatra credinţei şi gândul satanic. 
    Într-o altă împrejurare, pe când Mântuitorul mergea cu ucenicii Săi spre Grădina 
Ghetsimani şi le vestea zicând: "Voi toţi vă veţi sminti întru Mine în noaptea aceasta" (Matei 
XXVI, 31), Petru a venit cu următorul răspuns: "Dacă toţi se vor sminti întru Tine, eu niciodată 
nu mă voi sminti" (Matei XXVI, 33). Deci iată cât de hotărât era Petru să-şi dea chiar viaţa 
pentru învăţătorul său însă în aceeaşi noapte s-a lepădat de trei ori de Hristos înaintea 
slugilor arhiereului. 
    Aceeaşi luptă cu valurile a fost dusă de Petru şi după înălţarea Domnului la cer. El este cel  
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dintâi care botează o întreagă familie de păgâni, şi tot el era acela care cerea împreună cu 
alţii ca păgânii să ia întâi legea mozaică şi apoi să fie creştinaţi, fapt pentru care a fost certat, 
în Antiohia, de Sfântul Apostol Pavel. 
    Sfântul Apostol Petru şi-a dat bine seama de înflăcărarea şi de slăbiciunea sa. Când Petru 
e primit din nou la apostolat, după lepădarea sa şi când Iisus Hristos l-a întrebat de trei ori, 
zicând: "Mă iubeşti tu mai mult decât aceştia?", Apostolul Petru răspunde categoric: "Da, 
Doamne, Tu ştii că Te iubesc!" (Ioan XXI, 15). "Doamne, Tu ştii toate" (Ioan XXI, 17). Domnul 
ştia că slăbiciunea omenească l-a făcut pe Petru să zică că nu trebuie să fie răstignit, să se 
lepede de El înaintea slugilor arhiereului, că în inima lui totdeauna a ars cu flăcări mari 
dragostea către El, că L-a iubit şi îl iubeşte şi pentru această iubire, El îi ierta toată 
slăbiciunea şi neputinţa. 
    Într-una din epistolele sale, Petru se adresează atât de frumos creştinilor de pretutindeni 
zicând: "Adăugaţi la credinţa voastră fapta bună, iar la fapta bună, cunoştinţa; la cunoştinţă, 
înfrânarea; la înfrânare, răbdarea; la răbdare evlavia; la evlavie, iubirea frăţească, iar la 
iubirea frăţească, dragostea". (II Petru I, 5-6). 
    Ne punem întrebarea: Ce s-ar alege din puţina noastră credinţă, dacă ar lipsi iubirea? În 
fiecare dintre noi se dă aceeaşi luptă între credinţă şi slăbiciune; şi noi ne luptăm ca Petru şi 
ne îndoim şi ne cufundăm în faţa valurilor. 
    Frumuseţea legii lui Hristos ne înflăcărează pe toţi şi suntem gata să-I urmăm ca Petru, 
când a fost chemat la apostolat; dar sunt aşa de puţini cei care pot îngenunchea în faţa Sfintei 
împărtăşanii şi să zică din tot sufletul: "Cred că acesta este însuşi Scump Sângele Tău" 
(Liturghier, Edit. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1987, 
p. 163, Rugăciunea împărtăşirii). Celor mai mulţi li se pare greu cuvântul, cum îi părea şi lui 
Petru. 
    De multe ori, în noi stăruie cu tărie gândul pământesc şi ne împotrivim şi nu vrem să 
omorâm păcatul din noi. În noi se naşte şi întrebarea pusă nouă înşine, cum şi-a pus-o Petru 
întrebând pe Mântuitorul: "Doamne, la cine ne vom duce?" 
    Cu toată slăbiciunea aceasta omenească, noi ne putem smulge din îndoială şi putem 
înfrunta valurile. Nu toţi putem avea credinţa care să mute şi munţii. După cuvintele Sfântului 
Apostol Pavel chiar acestei credinţe tari, care poate muta şi munţii, dacă-i lipseşte ceva, cu 
nimic nu preţuieşte. De-ar fi numai cât un grăunte de muştar, însă ar avea iubire, pe toate le 
poate învinge. 
    Dacă noi vom putea zice şi gândi ca Petru: "Doamne, Tu pe toate le ştii, Tu ştii că te 
iubesc", atunci slăbiciunea din noi nu mai este slăbiciune. Iubirea îi dă tărie. Puţinătatea 
credinţei se înmulţeşte şi se întregeşte prin iubire. 
    Şi viaţa noastră creştinească şi viaţa cea de toate zilele sunt ca marea înviforată, cu valuri 
ce spumegă în faţa şi în preajma noastră. Şi pentru a nu ne cufunda prin frică şi îndoială, să 
adăugăm puţinei noastre credinţe, dragostea cea nemărginită, închinându-ne şi zicând: "Cu 
adevărat Tu eşti Fiul lui Dumnezeu" (Matei XIV, 33). 
 

DUMINICA A X-A DUPĂ RUSALII - DATORIILE PĂRINŢILOR 
 
    Care a fost grija părintelui din Evanghelia de astăzi, pentru sănătatea fiului său. Acest copil 
avea în el pe duhul cel necurat. Demonul îl chinuia cumplit, trântindu-l uneori în foc, alteori în 
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apă, făcându-l să pătimească foarte rău. Tatăl acestui copil lunatic, văzându-l cum se chinuia 
şi cât suferea, l-a dus mai întâi la Sfinţii Apostoli, ca să-l vindece. Dar aceştia nu au putut să-i 
facă nimic. Atunci părintele copilului s-a îndreptat cu o rugăminte către Mântui-torul Iisus 
Hristos, dumnezeiescul învăţător din Nazaret, care tămăduia toate bolile şi toate neputinţele, 
zicându-i: "Doamne, miluieşte pe fiul meu că este lunatic şi pătimeşte rău" (Matei XVII, 15). 
Iisus n-a zăbovit o clipă să vină în ajutorul sărmanului băiat şi răspunzând rugăminţii a zis: 
"Aduceţi-l aici la Mine. Şi Iisus l-a certat şi demonul a ieşit din el şi copilul s-a vindecat din 
ceasul acela" (Matei XVII, 17-18). 
    În zilele noastre, întâlnim la fiecare pas părinţi care sunt preocupaţi de sănătatea copiilor 
lor. Toţi se îngrijorează şi sunt neliniştiţi când o boală le necăjeşte odrasla. Se frământă, nu 
pot dormi, aleargă la medic, cheltuiesc până la cel din urmă ban, numai să vadă iarăşi 
înflorind sănătatea pe obrajii celor ce sunt bucuria, fericirea şi nădejdea lor. 
    A se îngriji de bunăstarea trupească a copiilor este o mare datorie a celor ce le-au dat 
viaţă. Dar o datorie mult mai însemnată şi mai sfântă este creşterea duhovnicească a copiilor. 
Nu-i destul ca un Părinte să aibă grijă, ca acela pe care l-a născut să crească frumos şi 
sănătos. Nu-i destul că se străduieşte să dea copiilor hrană, îmbrăcăminte, învăţătură, o 
meserie sau un rost în viaţă, ci datoria cea mai înaltă a părinţilor credincioşi este să se 
ostenească să dea copiilor o creştere aleasă şi creştinească. 
    Noi, oamenii, nu creştem direct din pământ cum cresc copacii în pădure sau florile pe 
câmp. Dumnezeu a rânduit ca până la o vârstă destul de înaintată să fim legaţi de alţi oameni 
şi să depindem de ei. 
    Când ne naştem suntem cei mai neputincioşi dintre toate vieţuitoarele lumii, slabi şi 
plăpânzi, neajutoraţi şi fără grai. În firea noastră stau ascunse însuşiri măreţe şi posibilităţi 
minunate. Dar acestea, ca să se poată dezvolta au nevoie de trezirea şi de îndrumarea unei 
alte mâini. Se mai ştie că, în firea omenească, încă din pruncie, se formează înclinările rele şi 
pornirile urâte. Acestea toate trebuie din timp scoase şi smulse până nu se întăresc. Cine 
oare este chemat să facă această lucrare de îndrumare, de grădinărie sufletească a fiinţei 
copilului? Fără îndoială că aceia care i-au dat viaţă. Aceia care s-au legat în faţa Sfântului 
Altar că vor întemeia o familie. 
    Omul este în viaţă ceea ce l-au făcut părinţii. Deprinderile şi învăţătura copilului din casa 
părintească sunt temelia viitorului său. Zestrea lui adevărată este creşterea pe care a primit-o 
în cei şase ani de acasă. Dacă această temelie e şubredă şi dacă această zestre e săracă, 
mai târziu nu se poate face nimic. Şcoala dă ştiinţa de carte, armata învaţă disciplina şi 
mânuirea armelor, meseria învaţă cum să-ţi câştigi pâinea, dar casa părintească formează 
sufletul omului, sufletul din care iese mai târziu binele sau răul, dragostea sau cruzimea, 
omenia sau neomenia. De creşterea copiilor depinde viitorul neamului, ea garantează viaţa 
publică, binele societăţii, binele Bisericii şi al Patriei. Părinţii sunt pietrele de temelie care 
susţin edificiul întregii omeniri. 
    Copilul este o comoară scumpă încredinţată de Dumnezeu părinţilor, de care mai târziu vor 
trebui să dea seama. Copilul are un suflet şi de părinţi depinde, în primul rând, mântuirea sau 
osândirea lui. 
    Părinţii nu trebuie să uite niciodată că sufletul copiilor este proprietatea împăratului ceresc. 
Pe acest suflet n-au voie să-l atingă cu mâini nelegiuite şi să-l piardă, ci trebuie să-l înfăţişeze 
curat şi frumos înaintea Celui ce L-a dat. Iar Mântuitorul nostru Iisus Hristos a zis: "Lăsaţi 
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copiii, şi nu-i opriţi să vină la Mine, că a unora ca aceştia este împărăţia cerurilor" (Matei XDC, 
14). Una dintre trăsăturile caracteristice ale copiilor, este imitarea a tot ceea ce văd făcând pe 
cei mari. Chiar jocurile lor nu sunt altceva decât o imitare a faptelor celor mai în vârstă. Dacă 
părinţii dau o pildă cu o trăire frumoasă, creştinească este uşor de înţeles că ea va mişca pe 
copii făcându-i să o imite şi ei. Cu toate acestea, sunt unii copii, care nu vor să ştie nicidecum 
de omenie, nici de cuvânt bun, ci numai de frică. În astfel de cazuri, părinţii trebuie să fie 
foarte aspri. Vai de acei părinţi care dintr-o înţelegere oarbă a dragostei părinteşti se uită la 
copii, ca la nişte idoli, împlinindu-le toate poftele şi lăsându-i să-şi facă de cap. Astfel de copii, 
dezmierdaţi, devin mai târziu o nenorocire, nişte tirani cumpliţi care vor chinui pe toţi cei din 
jurul lor. De aceea, întotdeauna, pedeapsa trebuie folosită cât mai des. Ea nu trebuie să fie 
pâinea de fiecare zi, ci un medicament folosit rar, cu chibzuială, cu dreptate, dar neocolit, 
înţeleptul Solomon zice: "Cine cruţă toiagul său îşi urăşte copilul, iar cel care-l iubeşte îl 
ceartă la vreme" (Pilde XIII, 24), iar în alt loc: "Nu cruţa pe feciorul tău de pedeapsă; chiar 
dacă îl loveşti cu varga, nu moare. Tu îl baţi cu toiagul, dar scapi sufletul lui din împărăţia 
morţii" (Pilde XXIII, 13 -1 
    Părinţii sunt datori să facă din copiii lor viitorii stâlpi de reazem şi de nădejde ai familiilor lor, 
ai Bisericii şi ai Patriei. De aceea trebuie să-şi împlinească chemarea cu frică şi cu 
răspundere. Să se străduiască ca, prin buna creştere ce o vor da copiilor, să asigure ca acest 
viitor să fie cât mai luminos şi mai binecuvântat. 
 
DUMINICA A XI-A DUPĂ RUSALII - DATORII FAŢĂ DE DUMNEZEU ŞI FAŢĂ DE SEMENI 
 
    În societate facem adeseori constatarea că nu trăim de unul singur, aşa cum însăşi 
existenţa noastră nu ne aparţine, ci o datorăm altora. Făcând această constatare 
este firesc ca la rândul nostru să ne considerăm datori faţă de toţi aceia care într-un fel sau 
altul intră în legătură cu noi. 
    În Sfânta Scriptură găsim adeseori astfel de învăţături pe care toţi creştinii sunt îndrumaţi 
să le respecte. Pericopa evanghelică de astăzi ne pune în faţa ochilor pilda datornicului 
nemilostiv care ne arată concepţia greşită a acestuia despre felul în care trebuie să-ţi faci 
datoria atât faţă de binefăcătorul tău, cât şi faţă de datornicul tău. 
    Un om datora zece mii de talanţi, dar neavând cu ce plăti, cere o amânare. Stăpânul slugii 
aceleia milostivindu-se, i-a dat drumul şi i-a iertat datoria. Bucurându-se de comportarea 
stăpânului faţă de el, ieşind, a întâlnit pe unul care slujea cu el, pe care îl soma zicând: 
"plăteşte-mi ce eşti dator". Neavând acela cu ce-şi plăti datoria, l-a aruncat în închisoare, 
până ce va plăti toată datoria. 
    Iată două concepţii diferite de înţelegere a împlinirii datoriilor! 
    În această pildă este vorba despre două feluri de datorii şi despre două feluri de datornici. 
Este vorba mai întâi despre datoriile pe care le avem faţă de Dumnezeu şi în al doilea rând 
despre datoriile pe care le avem faţă de semenii noştri. 
    Stăpânul slugii din Evanghelie este însuşi Dumnezeu, care iartă neîncetat greşelile 
neamului omenesc. 
    Faţă de această iertare primită de la Dumnezeu suntem noi recunoscători? Ne împlinim, 
aşa cum se cuvine, datoriile pe care le avem la rândul nostru faţă de Dumnezeu? Datoriile 
faţă de Dumnezeu constau în cunoaşterea şi slujirea Lui. În primul rând, creştinul este dator 
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să se străduiască să cunoască pe Dumnezeu şi să recunoască în El pe Creatorul, 
Binefăcătorul, Sfinţitorul şi Judecătorul său şi numai Lui să-I slujească cu toate puterile sale. 
"Aceasta este viaţa veşnică - ne învaţă Mântuitorul - să Te cunoască pe Tine singurul 
Dumnezeu adevărat şi pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis" (Ioan XVII, 3). Tot El însă a mai 
spus: "scris este: Domnului Dumnezeului tău să te închini şi Lui singur să-I slujeşti" (Matei IV, 
10). De aici decurge învăţătura că trebuie să-I slujim lui Dumnezeu. 
    Bunul creştin slujeşte lui Dumnezeu prin cele trei virtuţi teologice [credinţa, nădejdea şi 
dragostea ] şi prin împlinirea anumitor acte de cult rânduite de Biserică cum ar fi rugăciunea, 
ţinerea duminicilor şi a altor zile de sărbătoare, cinstirea sfintei cruci, a îngerilor, a sfinţilor şi a 
sfintelor icoane. 
    Datoria faţă de Dumnezeu o realizăm şi prin împlinirea datoriilor faţă de aproapele. 
"Întrucât aţi făcut unuia dintre aceşti mai mici ai Mei, Mie Mi-aţi făcut" zice Mântuitorul (Matei 
XXV, 41). 
    Datoriile faţă de aproapele decurg din aceea că toţi suntem fiii aceluiaşi Părinte ceresc şi 
deci fraţi între noi. Aproapele nostru nu este numai cel de un neam, rasă, religie cu noi, ci 
orice om, chiar şi cel ce nu ne este prieten. În această privinţă, pilda samarineanului milostiv 
prezentată într-o altă pericopă evanghelică este suficient de edificatoare. 
    Datoriile faţă de aproapele sunt foarte multe, dar le putem rezuma la trei. 
    Cea dintâi este cinstirea aproapelui. Prin aceasta recunoaştem vrednicia pe care o are 
fiecare semen al nostru. Unul dintre semenii noştri este savant, altul mânuieşte maşini de 
înaltă tehnicitate, altul este truditor pe ogoare, dar fiecare îşi are rolul său bine definit în bunul 
mers al societăţii, fiecăruia trebuie să-i dăm cinstea cuvenită. Sfântul Apostol Pavel spune "în 
iubire frăţească unii pe alţii să vă iubiţi; în cinste unii altora daţi-vă întâietate" (Romani XII, 10). 
    Împotriva cinstirii aproapelui se păcătuieşte prin dispreţuirea lui, adică prin nerecunoaşterea 
vredniciei cu care l-a înzestrat Dumnezeu. Păcătuim faţă de aproapele şi atunci când nu-i 
iertăm greşelile pe care le comite asupra noastră sau nu-i iertăm datoriile pe care le are faţă 
de noi, aşa cum a făcut datornicul din Evanghelia de astăzi. 
    Cea de a doua datorie faţă de aproapele este dragostea faţă de acesta. Prin dragoste îi 
dorim aproapelui binele vremelnic şi veşnic. "Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii 
Mei dacă veţi avea dragoste întru voi", zice Mântuitorul (Ioan XIII, 35). Sfântul Apostol Pavel 
ne încredinţează că toată legea, într-un cuvânt se cuprinde, adică să iubeşti pe aproapele tău 
ca pe tine însuţi" (Gal. V, 14). 
    Dragostea către Dumnezeu nu se poate înţelege fără dragostea faţă de aproapele, aşa 
cum citim în Sfânta Scriptură: "Cu aceeaşi măsură cu care veţi măsura, se va măsura vouă" 
(Luca VI, 38). 
O altă datorie faţă de aproapele este dreptatea faţă de acesta. Dreptatea ne îndeamnă să 
dăm fiecăruia ceea ce este al său. Ne arătăm dreptatea faţă de aproapele prin respectul vieţii 
lui, al sănătăţii, al libertăţii şi a tuturor bunurilor lui. 
    Împlinitori ai datoriilor faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni sunt sfinţii, care prin viaţa şi 
faptele lor strălucesc pe firmamentul Bisericii noastre. Ei nu numai că nu au dorit nimic din 
bunurile semenilor cu care au convieţuit; ci adeseori din bunurile lor au făcut acte de 
milostenie, ajutând pe aceia care au avut reală nevoie de un sprijin oarecare. Aceştia au fost 
oameni cu chip asemenea nouă, putând deci şi noi să împlinim aceste nobile deziderate. 
    Să ne împlinim, deci, cu prisosinţă datoriile pe care le avem faţă de Dumnezeu şi faţă de  
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semenii noştri. Făcând astfel, Mântuitorul ne va spune: "Bine, slugă bună şi credincioasă, 
peste puţine ai fost pusă, peste multe te voi pune, intră în bucuria Domnului Tău". 
 

DUMINICA A XII-A DUPĂ RUSALII - PĂZIREA PORUNCILOR 
 
    Omenirea în general se conduce după anumite norme care trebuie respectate de toţi, căci 
altfel ar fi un haos de nedescris. 
    Păzirea poruncilor este o îndatorire morală a tuturor oamenilor de bine, deoarece acestea 
asigură o convieţuire normală a tuturor membrilor societăţii în lumea aceasta, fiind în acelaşi 
timp o condiţie a intrării în viaţa cea veşnică. "De vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile", zice 
Mântuitorul (Matei XVI, 17), enumerând şi poruncile care trebuie îndeplinite de toţi creştinii, 
porunci preluate din "Vechiul Testament". 
    Încă de la crearea omului, Dumnezeu îi dă acestuia o poruncă: "Din toţi pomii din rai poţi să 
mănânci. Iar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei 
mânca din el, vei muri negreşit" (Facere II, 16-17). Neîmplinirea acestei porunci a adus 
consecinţele pe care le cunoaştem cu toţii: durerile, suferinţele şi, în final, moartea. 
    Pentru menţinerea pe făgaşul normal, omul primeşte noi porunci care se cer a fi îndeplinite 
cu sfinţenie, dintre care cele mai importante sunt cele date de Domnul lui Moise pe muntele 
Sinai, porunci care au rămas actuale şi la creştini, Mântuitorul fiind Acela care le citează în 
convorbirea cu tânărul bogat, despre care se vorbeşte în pericopa evanghelică de astăzi. 
    Pe acest tânăr îl frământă una din cele mai acute întrebări: "Ce să fac să moştenesc viaţa 
de veci?". Această întrebare trebuie să ne frământe pe toţi, "căci nu avem aici cetate 
stătătoare ci o căutăm pe cea care va să vină". Viaţa de veci o putem primi numai îndeplinind 
poruncile, aşa cum este indicat tânărului din Evanghelie şi prin el lumii întregi. 
    Ştim noi creştinii care sunt poruncile ce trebuiesc înde-plinite? Ştim noi că aceste porunci 
se găsesc în Sfânta Scriptură? 
    Biserica este aceea care are darul de a ne atrage luarea aminte asupra păzirii poruncilor şi 
tot ea ne spune care porunci trebuie păzite pentru a intra în viaţă. 
    Atunci când poporul ales s-a depărtat de Domnul, închinându-se creaturii în locul 
Creatorului, Dumnezeu a hotărât să intervină, alegându-şi un om cu viaţă deosebită, capabil 
să primească poruncile şi să le transmită apoi întregului popor. Aceste porunci au intrat în 
vorbirea noastră sub numele de Poruncile dumnezeieşti sau Decalogul. Poruncile 
dumnezeieşti sau Decalogul reglementează relaţiile dintre om şi Dumnezeu pe de o parte, iar 
pe de altă parte reglementează relaţiile dintre oameni. Pentru valoarea lor înaltă aceste 
porunci nu au rămas limitate la timpul în care s-au dat, aşa cum au rămas alte porunci ale 
Vechiului Testament, ci ele au pătruns în Noul Testament cu valoare de lege, aceste porunci 
având actualitate în toate timpurile şi locurile. Pot oare să se refere la un anumit timp sau un 
loc anumit, porunci ca: "să nu furi", "să nu ucizi"? Desigur că nu. A îndeplini poruncile lui 
Dumnezeu însemnează a-I face voia Lui şi aşa ne numim prietenii Lui: "Voi sunteţi prietenii 
Mei dacă veţi face ce vă poruncesc" (Ioan XV, 14). Mântuitorul reia în pericopa Evangheliei 
de astăzi unele porunci ale Vechiului Testament, dar în cei mai bine de trei ani de activitate 
publică prezintă neamului omenesc mult mai multe porunci. Amintim dintre acestea: porunca 
iubirii, porunca egalităţii dintre oameni, porunca de a urma învăţătura Sa, porunca dată 
Apostolilor de a merge la propovăduire pentru răspândirea creştinismului, porunca de a păstra  
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unitatea credinţei şi multe altele. 
    Aşa cum părinţii dau copiilor lor poveţe diverse pentru a-i feri pe aceştia de rău şi a le 
asigura o creştere aleasă şi un viitor fericit, tot aşa Părintele ceresc se gândeşte la noi toţi, 
dându-ne porunci folositoare trupurilor şi sufletelor noastre. Copiii sunt daţi la şcoală pentru a 
învăţa lucruri folositoare pentru viaţă, şcoala fiind aceea care asigură un trai mai fericit, o viaţă 
mai luminoasă. Creştinii merg la biserică pentru a învăţa să facă voia lui Dumnezeu, pentru a 
cunoaşte poruncile dumnezeieşti. Biserica este aceea care ne oferă exemple de oameni care 
s-au întrecut în a respecta poruncile dumnezeieşti. 
    În atmosfera de reculegere sufletească din biserică, creată de minunatele servicii religioase 
ce se desfăşoară aici, sufletele noastre renasc dobândind noi energii care le oferă aripile 
dobândirii vieţii celei veşnice. 
    Mergând la biserică, împlinim una din porunci, care spune: "Adu-ţi aminte de Ziua 
Domnului ca să o sfinţeşti pe ea". Numai aici putem învăţa şi alte porunci dătătoare de viaţă 
veşnică. Aceste porunci să nu rămână doar la suprafaţă, ci să fie aplicate în viaţa de toate 
zilele, căci "cel ce va face şi va învăţa, acela mare se va chema în Împărăţia lui Dumnezeu". 
    Să ne străduim fiecare dintre noi să cunoaştem şi să împlinim poruncile ca pe unele norme 
indispensabile vieţii noastre de buni creştini. Să avem mereu înaintea ochilor sufleteşti 
răspunsul Mântuitorului dat în pericopa Evangheliei de astăzi: "Dacă vrei să intri în viaţă, 
păzeşte poruncile". 
 

DUMINICA A XIII-A DUPĂ RUSALII - SLUJITORI ÎN VIA DOMNULUI 
 
    Dumnezeu Creatorul "tuturor celor văzute şi nevăzute" le-a făcut pe toate dintru început 
"bune foarte", omul fiind acela care a fost pus stăpân al lumii, având posibilitatea de a se 
bucura de întreaga creaţie. Pentru a se bucura de această creaţie, omul a fost lăsat de 
Dumnezeu dintru început să slujească aşa cum citim şi în Sfânta Scriptură: "Şi a luat Domnul 
Dumnezeu pe omul pe care-l făcuse şi l-a pus în raiul cel din Eden, ca să-l lucreze şi să-l 
păzească" (Facere II, 15). 
    Omul era destinat unei slujiri uşoare fără sudoarea frunţii, o muncă plăcută, făcută să-i 
acorde momente de destindere şi delectare sufletească. Odată cu căderea în păcat, viaţa 
devine mai grea. "Cu osteneală să te hrăneşti în toate zilele vieţii tale" (Facere III, 17) - este o 
sentinţă dată de Dumnezeu întâiului om şi prin acesta umanităţii întregi până la sfârşitul 
veacurilor. 
    Omul este chemat să-şi facă viaţa mai uşoară, căci în conştiinţa omului a rămas dorul 
raiului, cu starea de fericire, imaginea paradisului pierdut. Printr-o slujire adevărată, se poate 
ridica din starea de decădere în care se găsea. Această slujire este un dar al Mântuitorului 
nostru Iisus Hristos făcut întregii umanităţi, căci El este Acela care şi-a dat viaţa ca preţ de 
răscumpărare pentru mulţi. El a slujit lumea în mod dezinteresat, ca Dumnezeu adevărat fiind 
conştient că omul cu propriile sale puteri nu se va putea ridica la Dumnezeu datorită 
conştiinţei sale întunecate de tot felul de păcate şi mai ales de păcatul strămoşesc. "Fiul 
Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească şi să-şi dea viaţa răscumpărare 
pentru mulţi" (Marcu X, 45). 
    Ce mult reprezintă pentru noi adevărul acestor cuvinte spuse de Mântuitorul Iisus Hristos! 
    Iisus Hristos a venit în lume să slujească. El a slujit lumea nu numai în timpul activităţii Sale  
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pământeşti, ci o slujeşte mereu până la sfârşitul veacurilor. El este o pildă de slujire pentru 
omenirea întreagă, dar mulţi sunt aceia care nu ştiu ce însemnează slujirea. Unii consideră că 
alţii trebuie să le slujească, să muncească, nu ei înşişi. A urma învăţătura mântuitoare a 
Domnului înseamnă a pune în aplicare pilda de dăruire lăsată de Mântuitorul. "Cel ce vrea să 
fie întâi între voi, să fie tuturor slugă" ne învaţă Domnul nostru Iisus Hristos (Marcu X, 40). 
    Adevăraţii slujitori în via Domnului muncesc cu tragere de inimă nu numai pentru al lor 
progres, ci mai ales pentru progresul societăţii din care fac parte, subordonând oricând binele 
personal mai binelui general. Slujitorul adevărat ştie că "cea mai scumpă comoară pentru om 
este munca" (Pilde XII, 23), iar "cel ce nu vrea să muncească, acela să nu mănânce" (II 
Tesaloniceni III, 10). 
    Creştinul adevărat ştie că lumea aceasta este opera lui Dumnezeu şi orice muncă depusă 
este făcută spre mărirea lui Dumnezeu. Dumnezeu răsplăteşte pe acela care cu cinste şi-a 
îndeplinit datoria, pe acela care nu şi-a îngropat talantul cu care a fost înzestrat, ci a muncit 
cu râvnă pentru înmulţirea lui: "Bine slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost pusă 
peste multe te voi pune, intră în bucuria Domnului tău" (Matei XXV, 26). Lucrătorii viei din 
Evanghelia de astăzi au primit osândă pentru că nu au adus roadele necesare şi nu au lăsat 
nici pe alţii să lucreze în această vie. 
    Adevăraţii slujitori în via Domnului împlinesc cum se cuvine toate învăţăturile cuprinse în 
Sfânta Scriptură. "Precum trupul este mort fără suflet, tot aşa şi credinţa fără fapte este" 
(Iacob II, 20) ne încredinţează dumnezeiasca învăţătură, arătând prin aceasta că slujirea 
înseamnă fapte, iar faptele bune sunt condiţii esenţiale mântuirii. Orice faptă bună a noastră, 
cât de neînsemnată ar fi ea, şi un pahar de apă dat celui însetat, nu rămâne fără răsplată 
înaintea lui Dumnezeu. Un sfat bun dat la momente de răscruce din viaţa semenului îi pot 
aduce acestuia un mare serviciu, iar pe noi să ne facă slujitori în via Domnului. 
    Fiecare este chemat să fie slujitor la locul său de muncă, prin felul său de a fi şi a se 
comporta în relaţiile cu semenii săi. Parabola prezentată în Evanghelie nu este ceva abstract, 
fără corespondent în realitate, ea reprezentând evenimente care se pot oricând întâlni în viaţa 
de toate zilele. 
    Să căutăm fiecare dintre noi să fim adevăraţi slujitori în via Domnului, îndreptându-ne 
slujirea în mod dezinteresat spre aproapele nostru aşa cum ne învaţă Mântuitorul: "Întrucât aţi 
făcut unuia dintre aceşti mai mici ai Mei, Mie Mi-aţi făcut" (Matei XXV, 40). Făcând aşa vom 
primi sentinţa: "Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la 
întemeierea lumii, căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat 
să beau; străin şi M-aţi primit. Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; 
în temniţă am fost şi aţi venit la Mine" (Matei XXV, 34-39). 
    Învrednicească-ne Dumnezeu să fim slujitori adevăraţi în via Domnului, "căci pe cei răi, 
Dumnezeu cu rău îi va pierde şi via o va da altor lucrători"! 
 

DUMINICA A XIV-A DUPĂ RUSALII - HAINA DE NUNTĂ 
 
    Potrivit învăţăturii creştine, omul trebuie să-şi desfăşoare viaţa pământească cu gândul la 
împărăţia cerurilor şi să lucreze necontenit pentru câştigarea mântuirii, împodobindu-şi viaţa 
cu cele mai alese virtuţi care să-l apropie de Dumnezeu. Omului îi sunt oferite toate condiţiile 
câştigării mântuirii, căci "Dumnezeu aşa de mult a iubit lumea, încât L-a dat pe însuşi Fiul 
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Său, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică" (Ioan III, 16). Mântuirea însă 
nu se câştigă fără eforturi personale, aşa cum ne încredinţează Sfântul Apostol Pavel: "Cu 
frică şi cutremur mântuirea voastră să o lucraţi" ( Filipeni II, 12). 
    Evanghelia zilei de azi aseamănă câştigarea împărăţiei cerurilor cu nunta unui fiu de 
împărat, nuntă la care nu se poate intra oricum, ci cu o haină aleasă, o haină deosebită de 
celelalte zile, pusă special pentru însemnătatea momentului respectiv. Celui care a intrat la 
nuntă fără o haină deosebită îi spune împăratul: "Prietene, cum ai intrat aici fără haină de 
nuntă? ... Legaţi-l de picioare şi de mâini şi aruncaţi-l în întunericul cel mai din afară. Acolo va 
fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor" Matei XXII, 12-13). 
    În viaţa de toate zilele când suntem chemaţi să luăm parte la unele evenimente mai 
deosebite din viaţa semenului, ne punem haine pe măsura evenimentului, căutând a fi la fel 
cu cei invitaţi sau chiar să-i depăşim pe aceştia. Ne pregătim, deci, în mod deosebit să luăm 
parte la invitaţiile care ni se fac şi aceasta din punct de vedere trupesc, dar adeseori se 
impune şi o pregătire sufletească, ca să fim la înălţimea evenimentului la care luăm parte. 
    Dacă aşa trebuie să ne comportăm în viaţa de toate zilele cu atât mai mult trebuie să avem 
grijă de comportarea noastră faţă de autorul vieţii, Părintele ceresc, de la care vine toată 
darea cea bună şi tot darul cel desăvârşit. Pentru câştigarea împărăţiei cerurilor, trebuie să 
fim îmbrăcaţi mereu în haină de nuntă, adică sufletul să fie curat de toată întinăciunea, după 
cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care zice: "Deci, fraţii mei, întăriţi-vă întru Domnul şi întru 
puterea tăriei Lui; îmbrăcaţi-vă întru toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva 
meşteşugarilor diavolului" (Efeseni VI, 11). 
    Pentru câştigarea împărăţiei cerurilor, Dumnezeu ne oferă în mod gratuit harul Său, la care 
omul aderă prin credinţă, iar aceasta se materializează, prin fapte bune, fiecare dintre noi 
putând primi sau refuza propria mântuire, primi sau nu primi haina de nuntă. "Iată stau la uşă 
şi bat - spune Mântuitorul - de va auzi cineva glasul meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi 
voi cina cu el şi el cu Mine" (Apocalipsa III, 20). 
    Haina de nuntă ne-o oferă în chip minunat Sfânta noastră Biserică, care ne pune la 
dispoziţie toate mijloacele necesare câştigării Împărăţiei cerurilor. În Biserică ne naştem 
duhovniceşte, prin Sfânta Taină a Botezului, îmbrăcându-ne aici în Hristos, după cuvintele 
Sfântului Apostol Pavel: "câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi îmbrăcat" (Galateni III, 
27). Haina de nuntă, haina cu care câştigăm împărăţia lui Dumnezeu o primim, aşadar, prin 
Taina Botezului, dar această haină ne-o întinăm adeseori prin modul nostru de viaţă, prin 
păcatele pe care le săvârşim. Biserica ne oferă în continuare alte mijloace curăţitoare ale 
hainei de nuntă, ne oferă Taina Spovedaniei sau Pocăinţei, prin care creştinul mărturisindu-şi 
păcatele cu zdrobire de inimă, primeşte de la Dumnezeu ierta-rea păcatelor şi reîntregirea în 
graţia divină. Bunul creştin aleargă la duhovnic, ori de câte ori simte nevoia de a-şi uşura 
sufletul de povara păcatelor sau de a primi mângâierea harului şi nădejdea învierii. 
    Iertarea păcatelor prin Taina Pocăinţei nu trebuie mereu amânată, considerându-ne prea 
tineri pentru primirea acesteia sau lipsiţi de păcate, căci "de vom zice că păcat nu avem, pe 
noi înşine ne înşelăm şi adevărul nu este întru noi" (I Ioan I, 8). împăcaţi cu Dumnezeu prin 
Taina Pocăinţei, primim cu vrednicie trupul şi sângele Domnului în Taina Euharistiei care este 
arvuna vieţii veşnice şi a câştigării împărăţiei cerurilor: "Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea 
sângele Meu are viaţă veşnică şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi" (Ioan VI 54). 
    Având deci toate posibilităţile îmbrăcării hainei de nuntă pentru câştigarea împărăţiei  
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cerurilor, se cuvine să ne folosim de toate aceste posibilităţi pentru a avea mereu curată 
această haină, pentru că nu ştim zilele sau sfârşitul nostru pământesc. 
    Pilda celor zece fecioare ne învaţă că mirele poate veni la miezul nopţii, când nu suntem 
pregătiţi şi dacă uşa s-a închis nu mai putem intra cu mirele la nuntă. 
    Să ne pregătim haina de nuntă pentru participarea la veşnicul ospăţ ceresc. S-o pregătim 
din faptele iubirii şi ale răbdării noastre, din curăţie şi din blândeţe. 
    Viaţa este scurtă, trebuie să ne grăbim ca să nu se închidă în faţa noastră uşile palatului 
ceresc. "Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi toate celelalte se vor adăuga vouă" 
(Matei VI, 33). 
 

DUMINICA A XV-A DUPĂ RUSALII - DESPRE DRAGOSTEA CREŞTINĂ 
 
    Mântuitorul Iisus Hristos a fost întrebat adeseori de contemporanii Săi despre porunci şi 
împlinirea acestora, aceste întrebări fiind puse adeseori cu scopul de a-L încurca pe Bunul 
învăţător şi a-L pune în situaţia de a da un răspuns care să nu satisfacă. De fiecare dată, 
răspunsurile date de Bunul învăţător depăşeau orice aşteptare, cei ce întrebau fiind obligaţi 
să-şi plece capul ruşinaţi. Întrebările erau puse de cele mai multe ori de învăţătorii de lege, de 
aceia care cunoşteau cu exactitate legea lui Moise, căutând să-L vădească pe Mântuitorul că 
nu respectă această lege. 
    Aşa stau lucrurile şi în pericopa evanghelică a acestei duminici, în care vedem că un 
învăţător de lege s-a apropiat de Domnul, întrebându-L: "Învăţătorule, care este porunca cea 
mai mare din lege?" (Matei XXII, 36). Răspunsul este dat inteligent de Mântuitorul: "Să iubeşti 
pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău. Aceasta 
este marea şi întâia poruncă. Iar a doua, la fel ca aceasta: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe 
tine însuţi" (Matei XXII, 37-39). 
    Iată cum Mântuitorul rezumă o mulţime de porunci la o singură poruncă: porunca iubirii faţă 
de Dumnezeu şi faţă de aproapele. 
    Religia creştină este religia dragostei, a iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele. 
Creştinismul se deosebeşte de toate regulile existente în lume şi de toate sistemele filosofice 
tocmai prin iubire, o iubire dezinteresată, îndreptată nu numai spre prieteni, ci şi spre 
vrăjmaşi, spre cei ce ne fac rău. "Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă 
blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi va prigonesc" 
(Matei V, 44), sunt cuvinte adresate nouă de Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos. 
    Iubirea creştină ridică barierele neînţelegerilor existente între oameni, făcându-i mai buni şi 
mai drepţi. După cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur "iubirea este împărăteasa virtuţilor, care 
aduce pe om pe calea către împărăţia cerească şi înaintea ei se deschid larg aceste "uşi". 
Creştinul care face o faptă bună, care dă ajutor unui sărac, acela, cum spune Sfânta 
Scriptură, dă cu împrumut lui Dumnezeu" (Pilde XLX, 17). 
    Dumnezeu a mântuit lumea dintr-o dragoste neţărmurită îndreptată spre întreg neamul 
omenesc, trimiţând în lume pe Însuşi Fiul Său, care s-a jertfit pentru iertarea păcatelor 
noastre. Ca recunoştinţă pentru tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, noi trebuie să ne 
îndreptăm iubirea faţă de El şi faţă de aproapele care este chipul şi asemănarea lui 
Dumnezeu şi întrucât am făcut bine unuia dintre aceşti mai mici, i-am făcut lui Dumnezeu 
însuşi. 
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    Dragostea şi recunoştinţa faţă de Dumnezeu ne-o arătăm prin cinstirea pe care I-o 
aducem, crezând în El şi socotindu-L autorul a tot ceea ce se vede în această lume. 
Dragostea faţă de Dumnezeu ne-o arătăm prin participarea la serviciile religioase care se 
oficiază în bisericile noastre strămoşeşti, Biserica fiind aceea care ni-L face cunoscut nouă, 
oamenilor, pe Dumnezeu întreit în persoane. 
    Ne arătăm apoi dragostea faţă de Dumnezeu, prin împlinirea voii Lui celei sfinte care vrea 
ca "toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină". 
    Dragostea faţă de Dumnezeu ne-o arătăm, în primul rând, prin dragostea faţă de aproapele 
şi nu o dragoste oarecare, ci una lucrătoare prin fapte. Dragostea faţă de aproapele trebuie 
să fie universală, adică să fie îndreptată spre întreg neamul omenesc, după cuvintele 
Sfântului Apostol Pavel: "Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob nici liber; nu mai 
este parte bărbătească şi parte femeiască, pentru că voi toţi una sunteţi în Hristos Iisus" 
(Galateni III, 28). 
    Dragostea faţă de aproapele este exemplificată cum nu se poate mai bine în pilda 
samarineanului milostiv, unde vedem că acela care a căzut în mâna tâlharilor a fost ajutat de 
cel de alt neam decât el. Dacă dragostea creştină ar arde în inima tuturor locuitorilor 
pământului, în lume nu ar mai exista războaie nimicitoare care distrug atâtea valori spirituale 
sau materiale şi însăşi viaţa pe pământ, nu ar mai exista certuri şi dezbinări între oameni. 
    Dragostea creştină trebuie să cuprindă şi pe cei răposaţi, pe cei dragi ai noştri, care au 
părăsit această lume în nădejdea învierii şi a vieţii celei veşnice. Faţă de cei răposaţi ne 
arătăm iubirea prin rugăciunile înălţate pentru ei, prin actele de milostenie făcute în numele 
acestora. 
    Aşadar prin fapte se cunoaşte adevărata dragoste. Cel ce nu dă dovadă de fapte bune, 
acela este lipsit de dragoste. Cel ce săvârşeşte păcatul, acela dovedeşte că îl urăşte pe 
Dumnezeu. Chiar cel care se laudă că are credinţa, dacă nu dă dovadă şi de dragoste, 
degeaba are această credinţă. Aşa ne încredinţează şi Sfântul Apostol Pavel: "De aş avea 
darul prorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă; şi de aş avea atâta credinţă încât 
să mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt" (I Corinteni XIII, 2). 
    Iubirea unuia către altul ne apropie de Dumnezeu, pentru că ne face asemenea cu El. 
    Să iubim pe Dumnezeu şi pe semenul nostru, ca să devenim cetăţeni ai Împărăţiei 
cerurilor. 

 

DUMINICA DINAINTEA ÎNĂLŢĂRII SFINTEI CRUCI - IUBIRE FĂRĂ MARGINI 
 

    Pericopa evanghelică de astăzi ne relatează o parte din convorbirea lui Iisus cu Nicodim. 
Domnul nostru Iisus Hristos este adevăratul învăţător şi Mântuitor pentru toţi oamenii. Căci 
Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut, L-a dat ca oricine crede în El 
să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică" (Ioan III, 16). Gândul cuprins în aceste cuvinte a mai fost 
rostit de nenumărate ori. La Cina cea de taină Hristos Domnul a zis: "Mai mare dragoste 
decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul Lui să şi-L pună pentru prietenii Săi" (Luca XV, 13). 
Sfinţii apostoli au mărturisit aceasta mereu, zicând: "întru aceasta s-a arătat dragostea lui 
Dumnezeu către noi, că pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a trimis Dumnezeu în lume, ca prin El 
viaţă să avem" (I Ioan IV, 9). 
    În Vechiul Testament, proorocul vestind venirea lui Iisus Hristos ca să ne mântuiască,  
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adaugă: "râvna Domnului Savaot va face aceasta" (Isaia LX, 6). Sfântul Ioan Damaschin 
scrie, legat de aceasta: "Dumnezeu arată noianul cel mare al dragostei de oameni. Căci 
însuşi Creatorul şi Domnul primeşte să lupte pentru creatura Sa şi se face învăţător cu fapta" 
(Despre dumnezeiasca întrupare). Prin aceste cuvinte se înţelege că Dumnezeu Tatăl a dat 
pe Fiul Său Cel Unul-Născut, ca, dezbrăcând mărirea cerească să îmbrace smerenia de rob 
şi să-l dea morţii pentru împăcarea noastră cu Dumnezeu." Iisus Hristos s-a dat pe Sine spre 
moarte, nu pentru oarecari prieteni, ci pentru păcătoşii de noi, oamenii. Aşa scrie Apostolul: 
"Dumnezeu îşi arată dragostea Lui faţă de noi prin aceea că, pentru noi Hristos a murit, când 
noi eram încă păcătoşi" (Romani V, 8). Adam cel vechi ne-a pus pe toţi urmaşii săi în 
duşmănie cu Dumnezeu, iar Iisus Hristos, ca un nou Adam a luat asupra Sa păcatul nostru şi 
S-a dat morţii. 
    Din Vechiul Testament ştim că lui Avraam i s-a poruncit să ia pe unicul sau, pe Isaac, pe 
care-l iubea şi să-l aducă jertfă prin ardere de tot. Avraam a fost gata să-şi jertfească fiul 
(Facere XXII, 1-14), dar această jertfă ar fi dat-o numai pentru sine şi pentru binefăcătorul 
său, adică pentru Dumnezeu. Până la urmă nici nu a mai trebuit să-l jertfească. Dumnezeu, 
însă, a dat pe Fiul Său şi L-a dat pentru noi, făcătorii de rele. 
    Realizarea păcii dintre Dumnezeu şi oameni cere două condiţii: credinţa, nădejdea şi 
iubirea noastră către Dumnezeu şi iubirea noastră faţă de aproapele. În acest sens, Sfânta 
Scriptură ne spune: "În aceasta am cunoscut iubirea: că El şi-a pus sufletul Său pentru noi şi 
noi datori suntem să ne punem sufletele pentru fraţi" (I Ioan III,, 16). Cel ce nu poate să ierte 
dovedeşte că nici el nu-i vrednic de iertare, că nu are în el Duhul lui Hristos. 
    Lipsa Duhului lui Hristos din inimile noastre a adus multe neînţelegeri între soţi, între fraţi, 
între părinţi şi copii şi atâtea vărsări de sânge în întreaga lume! Fiindcă lipsa Duhului lui 
Hristos din inimi înseamnă nu numai un gol în inimă, ci, mai ales, încuibarea duhului celui rău 
în ele. Inima stăpânită de ură nu îşi găseşte locul până nu aduce ceartă, bătaie şi războaie. 
    De multe ori căutăm exemple de împăcare între oameni şi între popoare şi nu găsim. 
Singurul exemplu adevărat ni l-a dat Mântuitorul Iisus Hristos. El şi-a ridicat crucea între soţi şi 
soţii, între părinţi şi copii, şi a pus-o pe Golgota, ca să fie între popoarele lumii, între 
Dumnezeu şi între oameni. Tot cel ce crede în El şi îşi arată credinţa prin iertarea şi 
împăcarea cu aproapele, nu va pieri, ci va avea viaţă veşnică. 
În numele lui Iisus Hristos, Biserica noastră a vestit cu timp şi fără timp pacea şi s-a rugat 
pentru pacea a toată lumea. Să rugăm pe Dumnezeu să ne scape din robia păcatului şi să ne 
umple inimile cu Duhul lui Hristos. Pe Hristos, care s-a dat pe Sine pentru noi, să-L avem între 
Dumnezeu şi între noi, în familie şi în tot locul, El să ne fie sprijin şi ajutor! 
    Pentru Domnul şi pentru mărirea Lui cea mare să ne punem în cumpănă toată iubirea. "Nu 
răsplătiţi nimănui răul cu rău. Purtaţi grijă de cele bune înaintea tuturor oamenilor. Dacă se 
poate, pe cât stă în puterea voastră, trăiţi în bună pace cu toţi oamenii" (Romani XII, 17-18). 
 

DUMINICA DUPĂ ÎNĂLŢAREA SFINTEI CRUCI - CRUCEA VIEŢII NOASTRE 
 
     Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze 
Mie". (Marcu VIII, 34). Cu aceste cuvinte începe pericopa evanghelică de astăzi. 
    În Vechiul Testament se vorbeşte despre umbra Crucii, sau închinarea ei prin diferite 
obiecte, cum a fost toiagul lui Moise, sau stâlpul pe care a fost atârnat şarpele de aramă; prin 
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diferite semne sau lucrări, cum a fost binecuvântarea fiilor lui Iosif de către bunicul lor, Iacov, 
braţele întinse ale lui Moise în timpul luptei cu Amalechiţii sau semnul care s-a pus pe fruntea 
celor aleşi în vedenia proorocului Iezechiil. 
    Prin Sfânta Evanghelie de astăzi, ni se dă să înţelegem că Sfânta Cruce are şi un înţeles 
duhovnicesc, în crugul unui an, această evanghelie se citeşte de două ori: în duminica a treia 
din Postul mare şi în duminica după înălţarea Sfintei Cruci (duminica de astăzi). Aceasta 
înseamnă că Biserica noastră pune o deosebită stăruinţă să ne facă să pricepem înţelesul 
duhovnicesc al crucii. 
Care este acest înţeles duhovnicesc al crucii? Înţelesul duhovnicesc al crucii este acela de a 
urma lui Iisus Hristos. El a fost prigonit din fragedă pruncie şi până la moarte, însă a purtat 
această prigoană cu smerenie şi cu multă dragoste pentru neamul omenesc. 
    Cum să-I urmăm? Desigur că firea noastră pământească se cutremură în faţa acestei 
întrebări. 
    Noi suntem mereu porniţi să adunăm bogăţii peste bogăţii, de dragul de a le avea, şi de 
dragul desfătărilor pe care ni le oferă aceste bogăţii. Hristos, Domnul, însă ne zice: "Vai vouă, 
bogaţilor, că vă luaţi pe pământ mângâierea voastră" (Luca VI, 24). 
    Nouă ni se pare că, dacă trupul nostru este suprasaturat de toate plăcerile şi bunătăţile 
acestei vieţi, toate sunt bune şi la locul lor, dar Domnul zice: "Vai vouă, celor ce sunteţi sătui 
acum, că veţi flămânzi". De multe ori ni se pare că veselia este un scop al vieţii şi că râsul 
este o scăpare, dar Hristos ne spune: "Vai vouă celor ce astăzi râdeţi, că veţi plânge şi vă veţi 
tângui" (Luca VI, 25). 
    De câte ori nu ni se pare că suntem mai sănătoşi, mai bucuroşi şi mai fericiţi, dacă cei din 
jurul nostru ne laudă şi ne preamăresc, iar Iisus Domnul ne zice: "Vai vouă, când toţi oamenii 
vă vor vorbi de bine. Căci tot aşa făceau proorocilor mincinoşi părinţii lor" (Luca VI, 26). 
    Acestea toate nu sunt lucruri în faţa cărora se tulbură firea noastră pământească? 
    Nu este oare mai asigurată mântuirea săracului, decât aceea a bogatului, căruia tocmai 
bogăţiile şi plăcerile acestei lumi trecătoare îi dau mijloace şi prilejuri pentru păcate? 
    Noi, oare, nu am simţit ceva deosebit în sufletul nostru, când am înlăturat cu blândeţea 
noastră, o ceartă, sau când inima ne-am putut-o păstra curată în faţa vreunei ispite, sau când 
am putut împăca printr-o vorbă bună pe aproapele nostru? Desigur că da. 
    În Vieţile Sfinţilor ni se spune că mucenicii şi sfinţii simţeau, în locul durerilor şi al chinurilor, 
o plăcere şi o dulceaţă ce nu se poate spune în cuvinte, tocmai pentru că erau chinuiţi pentru 
credinţa lor vie în Iisus Hristos, Domnul nostru. 
    Am suferit noi oare, vreodată, pentru dreptate? Dacă dreptatea a fost într-adevăr cu noi, nu 
se poate să nu fi simţit negrăita plăcere şi dulceaţă simţită de sfinţi şi de mucenici. 
    De multe ori, în familie, durerea, suferinţa şi necazurile ce se ivesc fac ca toţi membrii 
familiei să se cunoască între ei, să se lege şi să se contopească, prin dragostea cea mare, 
dragostea dumnezeiască, care nu are margini. 
    Bine, dar aceasta înseamnă că durerea, suferinţa şi necazurile nu sunt tocmai o nefericire 
cum ni s-ar părea firii noastre. Înseamnă că firea noastră nu are temei să se răzvrătească şi 
că cele nouă fericiri sunt adevărate şi nu închipuiri ele realizându-se şi aici pe pământ. 
    "Mântuitorul Iisus Hristos s-a suit în munte" (Matei V, 1), pe muntele numit al fericirilor şi 
acolo a dat fericirile ca învăţături pentru ucenicii Săi, zicând: "Fericiţi cei săraci cu duhul..., 
fericiţi cei ce plâng..., fericiţi cei blânzi..., fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate..., 
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fericiţi cei milostivi..., fericiţi cei curaţi cu inima..., fericiţi făcătorii de pace..., fericiţi cei prigoniţi 
pentru dreptate..., fericiţi veţi fi voi când vă vor ocări şi vă vor prigoni..." (Matei V, 3-11). 
    Vorbind despre purtarea Crucii Domnul Iisus Hristos cuprindem toate cele nouă fericiri 
arătate mai sus într-una singură şi anume: "Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede 
de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie". 
    Hristos nu pentru Sine a purtat Crucea, ci pentru a noastră mântuire. Biserica noastră 
cultivă gândul legăturii dintre oameni. După cuvintele Sfântului Apostol Pavel: "noi suntem 
părţi, mădulare, ale aceluiaşi Trup tainic", sau cum zice însuşi Mântuitorul: toţi una suntem". 
Nu se poate să te doară ceva şi să nu simţi durerea în tot trupul. Bucuria nu poate să fie 
simţită numai de o parte din noi. Tot aşa şi în Biserică noi suntem toţi una, luând parte şi la 
bucuriile şi la durerile altora. 
    Aşadar, crucea duhovnicească şi purtarea ei, urmând pe Domnul Iisus Hristos, înseamnă: 
a fi una cu cei din familia ta şi cu toţi cei din obştea în care trăieşti, a primi necazurile şi 
durerile în aşa fel, ca din ele să-ţi faci scară de înălţare sufletească şi a lucra pentru 
mântuirea altora, cum a lucrat Mântuitorul, fără a aştepta lauda altora. 
    Toţi avem de purtat o cruce. Dacă inimile ar începe odată să vorbească, nu ar mai ajunge 
niciodată să se oprească, pentru că fiecare îşi are crucea sa, care mai grea, care mai uşoară, 
care mai mare, care mai mică. Unde o ducem, cum o purtăm? Crucea durerilor are atâtea 
drumuri în faţa sa. Lesne poţi rătăci şi atunci, crucea se preface în piatră şi te macină, te 
distruge. Domnul ne-a arătat drumul, când zice: "...să-Mi urmezi Mie". 
    El pentru noi a purtat crucea, iar noi trebuie s-o purtăm şi pentru alţii. Lui să-I urmăm, căci 
El va îndulci rănile tăiate de cruce, tuturor celor ce-L vor urma. 
 

DUMINICA A XVI-A DUPĂ RUSALII - CONCEPŢIA CREŞTINĂ DESPRE MUNCĂ 
 
    Parabola din pericopa evanghelică de astăzi ne arată felul în care trebuie să muncim 
pentru existenţa noastră, pentru dezvoltarea capacităţilor cu care suntem înzestraţi de 
Dumnezeu. 
    În acelaşi timp este prezentată răsplata muncii pentru aceia care îşi fac cu prisosinţă 
datoria şi se folosesc de toate energiile cu care au fost înzestraţi cit Dumnezeu. 
    În viaţa de toate zilele facem constatarea că semenii noştri au profesii diferite, fiecare 
căutând să muncească pentru câştigarea fericirii proprii şi a semenilor. Nu fiecare dintre 
semenii noştri este înzestrat de Dumnezeu cu aceleaşi talente, cu aceleaşi daruri şi, de 
aceea, nici nu ni se cere să fim egali unul cu altul în felul nostru de viaţă. în Evanghelia de 
astăzi vedem că unul a primit cinci talanţi şi a câştigat alţi cinci cu ei, unul a primit doi talanţi şi 
a câştigat alţi doi cu ei, deci fiecare după posibilităţi. 
    Cel ce a primit un talant l-a îngropat de teamă să nu-l piardă şi pe acesta, dar acestuia îi 
spune stăpânul: "Slugă vicleană şi leneşă, ştiai că secer unde n-am semănat şi adun unde n-
am împrăştiat. Se cuvenea deci ca tu să pui banii mei la zaraf, şi eu venind aş fi luat ce este 
al meu cu dobândă. Luaţi deci de la el talantul daţi-l celui ce are zece talanţi" (Matei XXV, 26-
28). 
    Fiecare om este înzestrat aşadar de Dumnezeu cu cel puţin un talant şi trebuie să 
folosească cum se cuvine ceea ce a primit. Însăşi viaţa este un dar de la Dumnezeu. Prin 
viaţă înţelegem nu numai viaţa noastră personală ci şi a acelora care ne înconjoară şi cele ce 
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sunt puse de Dumnezeu în slujba noastră, iar noi prin talanţii cu care suntem înzestraţi să 
facem din tot ce există un izvor de progres şi fericire. 
    Totul se poate câştiga numai prin muncă, munca fiind aceea care îl înnobilează pe om şi-i 
dă puteri noi, ajutându-l în lucrarea sa mântuitoare. Cel ce a câştigat cinci talanţi a spus: 
"Cinci talanţi mi-ai dat şi muncind, am câştigat alţi cinci talanţi". Aşijderea a spus şi cel ce a 
câştigat doi talanţi. Prin urmare, fără muncă nu este posibilă înmulţirea talanţilor. 
    Fiecare îşi desfăşoară munca după posibilităţi; nu există muncă de cinste şi muncă de 
ruşine. 
    Talanţii încep a se înmulţi încă de pe băncile şcolilor. Acolo şcolarii se pregătesc pentru 
viaţă, pentru diferite profesii, care mai de care mai utile pentru viaţă, pentru însăşi existenţa 
neamului omenesc pe pământ. 
    Ţăranul de pe ogoare, muncitorul din uzină, intelectualul, toţi sunt cuprinşi în hora unică a 
muncii, adeverindu-se cuvintele Sfintei Scripturi: "Omul este născut să muncească, iar 
pasărea să zboare" (Iov V, 7). În creştinism munca a fost ridicată la demnitatea ei primară, la 
rangul de cinste, la rangul de izvor al fericirii şi progresului. Aşa ne învaţă Sfântul Apostol Pa 
vel: "Cine nu vrea să lucreze, acela să nu mănânce" (II Tesaloniceni III, 10). 
    La venirea în lume a Mântuitorului, munca era considerată o ruşine, un blestem, fiind 
destinată unei anume clase sociale, clasa sclavilor, care muncea din greu pentru cei ce-şi 
petreceau viaţa huzurind. 
    Mântuitorul Iisus Hristos însuşi a muncit, petrecându-şi viaţa în anonimatul din Nazaret, 
lucrând alături de bătrânul Iosif în atelierul de dulgheri. 
    Sfântul Apostol Pavel scrie Tesalonicenilor că el însuşi a muncit: "Vă aduceţi aminte, 
fraţilor, de osteneala şi de truda noastră, lucrând zi şi noapte, ca să nu fim povară, nici unuia 
dintre voi, aşa v-am propovăduit Evanghelia lui Dumnezeu". (I Tesaloniceni II, 9). 
    Învăţătura creştină dă muncii valoarea unei rugăciuni, căci prin muncă suntem colaboratori 
ai lui Dumnezeu la înfrumuseţarea şi desăvârşirea lumii, spre a face din lume un leagăn al 
fericirii şi desăvârşirii omului. 
    Pericopa Evangheliei de astăzi se adresează întregului neam omenesc şi celor ce au primit 
mai multe daruri de la Dumnezeu şi celor ce au primit mai puţine, toţi sunt datori să 
muncească pentru a spori aceste daruri. 
    Cât de mult înseamnă munca fiecăruia, strădania neobosită pentru împlinirea în bine a 
darurilor primite, Mântuitorul o arată prin următoarele cuvinte: "Celui ce are i se va da, iar 
celui ce n-are şi ceea ce are i se va lua" (Matei XXV, 29). Cu alte cuvinte, oricine şi-a înmulţit 
talanţii va primi răsplata muncii. 
    Din această parabolă învăţăm că Mântuitorul a dat muncii adevărata valoare. "Cuvintele" 
intră întru bucuria Domnului tău", înseamnă răsplata ce se poate da celui ce munceşte. 
    Să muncim şi noi cu râvnă şi devotament, fiecare la locurile noastre de muncă, folosindu-
ne din plin talanţii cu care ne-a înzestrat Dumnezeu, ştiind că astfel muncim pentru fericirea 
noastră. 
    Făcând aşa, suntem împlinitorii unui mai vechi proverb, dar care se potriveşte şi în 
actualitate: "Omul sfinţeşte locul". 
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DUMINICA A XVII-A DUP RUSALII - PUTEREA CREDINŢEI 
 
    Evanghelia de astăzi ne vorbeşte despre o femeie cananeancă, care a rugat pe Domnul 
nostru Iisus Hristos să-i vindece fiica, ce-i era rău chinuită de demon. Fapta s-a întâmplat în 
părţile Tirului şi ale Sidonului" (Matei XV, 21), mai sus de Palestina, la marginea Libanului de 
astăzi. Poporul acestei ţări era păgân şi se numea cananean. 
    O femeie cananeancă din această ţară, auzind că în hotarele patriei ei a intrat Domnul 
Iisus, făcătorul de minuni, a cărui faimă trecuse de hotarele Ţării Sfinte s-a entuziasmat de 
nădejdea vindecării fiicei sale. Văzând pe Domnul şi Mântuitorul nostru, care era însoţit de 
ucenicii Săi, a început a striga, zicând: "Miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este 
rău chinuită de demon" (Matei XV, 22). 
    În aceste cuvinte ea a pus toată puterea iubirii sale pentru fiica sa, toată nădejdea ei în 
dumnezeiescul Mântuitor. Domnul, însă, a tăcut! Femeia, din nou L-a rugat pentru tămăduirea 
fiicei sale, şi venind, s-a închinat Lui zicând: "Doamne, ajută-mă!" (Matei XV, 25). 
    Domnul, dându-i răspuns i-a zis: "Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci câinilor" 
(Matei XV, 26). 
    Drept răspuns la aceste cuvinte, cananeancă a strigat cu foarte mare smerenie: "Dar şi 
câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor". (Matei, 27). Dându-i 
răspuns, Domnul i-a spus, faţă de ucenici: "O, femeie, mare este credinţa ta; fie ţie după cum 
voieşti. Şi s-a tămăduit fiica ei din ceasul acela" (Matei XV, 28). 
    Această pericopă evanghelică ne aminteşte încă o dată despre puterea credinţei, despre 
puterea rugăciunii făcută cu credinţă în faţa lui Dumnezeu, în ale cărui mâini stă viaţa şi 
moartea fiecăruia dintre noi. Aceste rânduri evanghelice ne vorbesc despre rugăciunea 
stăruitoare, al cărei model ni-l dă femeia cananeiancă. Din cuprinsul Sfintei Scripturi 
cunoaştem foarte multe pilde de rugăciuni stăruitoare şi de puterea lor. Foarte mult s-a rugat 
Sara, soţia lui Avraam, Patriarhul din legea veche, să li se dăruiască un fiu. Deşi vârsta Sarei 
era înaintată, au văzut împlinirea rugăciunii lor credincioase, când li s-a născut un fiu. 
    Drepţii Zaharia şi Elisabeta, părinţii Sfântului Ioan Botezătorul, tot aşa, multă vreme n-au 
avut copii. Iar cine nu avea copii la iudei, era defăimat şi batjocorit. Ca să scape ei de această 
batjocură a lumii, s-au rugat mulţi ani pentru naştere de copii. Cererea lor s-a împlinit atunci 
când, după legea firii omeneşti, se părea că le trecuse vremea. S-a născut fiu, numit Ioan, 
care a fost marele Mergător înainte şi Botezător al Domnului Iisus Hristos. 
    Naşterea Fecioarei Măria Prea Curata, din drepţii părinţi Ioachim şi Ana, a fost tot rod al 
unei rugăciuni calde şi stăruitoare. 
    Dumnezeu căruia noi ne rugăm stăruitor este izvorul îndurării, El este pretutindeni şi toate 
le ştie. Domnului îi este plăcută rugăciunea neîntreruptă şi stăruitoare, pentru că ea 
dovedeşte puterea credinţei noastre şi vorbeşte despre iubirea noastră pentru Domnul, iubire 
care nu se clatină şi nu cade niciodată. Într-o asemenea rugăciune a noastră ne punem toată 
nădejdea şi puterea răbdării noastre; toate simţămintele pe care Domnul le aşteaptă de la 
orice credincios al Său. Credinţa, nădejdea, dragostea, răbdarea, smerenia, iubirea pentru 
Domnul sunt sfintele virtuţi care trebuie să strălucească şi să încălzească inima oricărui 
creştin adevărat." 
    Dacă ni se pare că Domnul nu ne îndeplineşte sau zăboveşte să împlinească cererea 
noastră, atunci trebuie ca rugăciunea noastră să stăruie neîntreruptă, credinţa să nu 
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slăbească, dragostea să nu se micşoreze, smerenia şi răbdarea noastră să nu se istovească. 
Fiind creştini, suntem datori să ne îndreptăm către Domnul la rugăciune. Căci nimic nu poate  
sta înaintea puterii rugăciunii. 
    Ştim cât de puternică este furtuna pe pământ, când vântul îndoaie copacii bătrâni, când 
viforul vijelios împrăştie clădirile ridicate de om cu multă trudă şi iscusinţă. Tot aşa de grozavă 
este şi furtuna pe mare, când cea mai puternică corabie pare o jucărie pe această stihie 
înviforată a mării. Şi în zilele vieţii pământeşti a Domnului nostru Iisus Hristos, a izbucnit o 
astfel de furtună pe marea Tiberiadei, pe care Apostolii o străbăteau în corabie. Din adâncul 
inimii lor au strigat către Domnul, şi la porunca Domnului, deodată s-a liniştit furtuna. Tot 
astfel este şi puterea rugăciunii, care cu puterea lui Dumnezeu supune şi stihiile cele oarbe. 
    Aşa este puterea rugăciunii către Dumnezeu, când inima credincioasă îşi pune toată 
credinţa şi iubirea în Dumnezeu. O astfel de rugăciune poate să mute şi munţii, după cum 
spune cuvântul dumnezeiesc, poate să împuternicească pe cei slabi, pentru că la Dumnezeu, 
Făcătorul lumii văzute şi nevăzute, izvorul vieţii şi al morţii, nimic nu este cu neputinţă. 
    Femeia cananeiancă se roagă de Domnul nostru Iisus Hristos, spunându-I: "Miluieşte-mă, 
Doamne". Orbul din Ierihon despre care ne vorbeşte Sfânta Evanghelie, tot "Miluieşte-mă, 
Fiul lui David a spus. Şi prorocul David îşi cerea iertare de la Domnul prin psalmul său: 
"Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta". 
    Cu cuvântul "miluieşte-mă" se îndreaptă către Dumnezeu sufletul omului. De aceea, 
Biserica noastră ne porunceşte, ca alături de alte rugăciuni, să folosim cât mai des 
rugăciunea: "Doamne, miluieşte". Spunând această scurtă rugăciune de multe ori la slujbele 
dumnezeieşti, Sfânta Biserică vrea să ne aducă aminte de puterea rugăciunii stăruitoare, cu 
care femeia cananeiancă şi-a îndreptat suspinele ei rugătoare către Domnul nostru Iisus 
Hristos. 
    Să nu uităm niciodată că Domnul aşteaptă de la noi, în rugăciunile către El, şi credinţa 
noastră şi smerenia noastră, şi răbdarea noastră, şi iubirea noastră nestinsă pentru El. 
    O astfel de rugăciune va fi lucrătoare, va fi tămâia cu bun miros şi va fi primită în ceruri de 
Domnul şi de Tatăl nostru cel ceresc. 
 

DUMINICA A XVIII-A DUPĂ RUSALII - SMERENIA 
 
    „Şi făcând ei aceasta, au prins mulţime mare de peşte, că li se rupeau mrejele" (Luca V, 6). 
    În Sfânta Evanghelie de astăzi ni se vorbeşte despre pescuirea minunată, minunea 
săvârşită de Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos cu Simon Petru şi cu alţi pescari care 
toată noaptea s-au trudit şi nimic nu au prins. "Şi răspunzând Simon, a zis: învăţătorule, toată 
noaptea ne-am trudit şi nimic nu am prins" (Luca V, 5). La îndemnul Mântuitorului, Simon a 
aruncat mrejele mai adânc, în lacul Ghenizaretului, şi "au prins mulţime mare de peşte, că li 
se rupeau mrejele" (Luca V, 6). 
    Această amintire despre pescuirea minunată ne demonstrează succint, cum fapta 
Mântuitorului a determinat o coti-tură în viaţa unor pescari, făcându-i să-şi părăsească 
meseria lor şi să se înroleze ca slujitori ai lui Dumnezeu, ai oamenilor şi ca Apostoli şi 
propovăduitori ai Legii evanghelice. 
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    Simon Petru s-a smerit atunci când a văzut această minune săvârşită de Domnul Iisus şi, 
fără a se mândri, îşi recunoaşte păcătoşenia şi slăbiciunile şi îi zice lui Iisus, căzând la 
genunchii Lui: "Ieşi de la mine, Doamne, că sunt om păcătos" (Luca V, 8). 
    Simon Petru şi-a dat seama, în faţa minunii săvârşite, ce era el în realitate şi ce i se  
cuvenea lui Iisus. Spaimă mare i-a cuprins pe toţi care au fost de faţă la săvârşirea acestei 
minuni, între care erau şi Iacov şi Ioan, fiii lui Zevedeu, "căci spaima îl cuprinsese, pe el şi pe 
toţi cei care erau cu el, pentru pescuitul peştilor pe care îl prinseseră. Tot aşa şi pe Iacov şi pe 
Ioan, fiii lui Zevedeu, care erau împreună cu Simon" (Luca V, 9-10). 
    Mântuitorul Iisus Hristos, văzând smerenia lui Simon, îi zice: "Nu te teme; de acum înainte 
vei fi pescar de oameni" (Luca V, 10). 
    Ne punem întrebarea ce i-a determinat pe aceşti oameni să-şi părăsească ocupaţia, 
familiile lor, şi să-L urmeze pe Domnul Iisus? Hotărârea lor de a-L urma pe Iisus este 
nepătrunsa şi nebiruita putere a dumnezeiescului, este pilda vieţii Sale curate şi sfinte, 
virtutea smereniei. Mulţi au propovăduit învăţături înalte pe care ei nu le-au urmat, pe când 
Mântui-torul Iisus Hristos a împlinit tot ce a învăţat. Asemenea pescarilor din Evanghelia de 
astăzi, pilda vieţii neprihănite a Mântuitorului stă ca o carte deschisă în faţa noastră, El este 
lumină pentru noi, după nopţi lungi de pescuit în deşert. Pentru smerenia lui Simon şi a 
celorlalţi pescari, harul lui Dumnezeu a coborât peste ei şi au devenit pescari de oameni, 
apostoli. 
    Smerenia e păzitoarea şi temelia tuturor virtuţilor, deoarece cu ea toate virtuţile devin mai 
adânci şi desăvârşite. Ea stă la temelia vieţii noastre spirituale, ea se afla la temelia tuturor 
celorlalte virtuţi şi este izvorul oricărui har ceresc. 
    Dreptatea şi tăria se sprijină tot pe smerenie. Ştim că tăria noastră nu o avem decât de la 
Dumnezeu, dacă suntem convinşi de slăbiciunea proprie. Prima virtute a creştinului este 
smerenia. 
    Cu smerenia vom avea toate celelalte virtuţi, fără ea, chiar dacă le vom avea pe toate, nu 
vom avea niciuna. 
    Domnul nostru Iisus Hristos, spre a ne face să înţelegem că această virtute este cea mai 
preţioasă dintre toate virtuţile, începe "fericirile", cu smerenia, când zice: "Fericiţi cei săraci cu 
duhul, că a lor este împărăţia cerurilor" (Matei V, 3). Fericitul Augustin spune că: "cei săraci cu 
duhul" sunt cei smeriţi. 
    Apostolul Petru dă frumoase îndemnuri fiilor duhovniceşti, zicând: "Supuneţi-vă preoţilor şi 
toţi, unii faţă de alţii, îmbrăcaţi-vă întru smerenie, pentru că Dumnezeu celor mândri le stă 
împotrivă, iar celor smeriţi le dă har" (I Petru V, 5). 
    Smerenia este o virtute iubită de Mântuitorul, prin care vrea să fie imitat de toţi cei care vor 
să-L urmeze, când zice: "Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la Mine că sunt 
blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre" (Matei XI, 29). 
    Smerenia este un adevăr, de aceea Domnul nostru Iisus Hristos a zis: "Dacă tu vei osebi 
lucrul de preţ de cel fără de preţ vei fi ca gura mea" (Ieremia XV, 19), adică ceea ce este al lui 
Dumnezeu de ceea ce este al nostru şi dacă vom putea deosebi ceea ce este de valoare de 
ceea ce este josnic, vom fi asemenea gurii Sale. 
    Smeritul nu se încrede în puterile lui proprii, având mereu în minte şi în inimă cuvintele 
Psalmistului: "De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc; de n-ar păzi 
Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzeşte" (Psalm CXXVI, 1). Omul smerit e 
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bucuros atunci când alţii îi cunosc defectele şi lipsurile şi nu se supără dacă unii îl întrec fie 
prin bogăţia lor, fie prin iscusinţa lor, sau chiar prin virtutea lor. Acela este smerit care ascultă 
de părinţii şi de mai marii lui, având pildă pe Mântuitorul, care s-a făcut ascultător până la 
moartea pe cruce. 
    E smerit acela care acceptă şi primeşte cu bucurie sfaturile şi îndemnurile altora şi le 
urmează în lucrarea lui. 
    Smerit este acela care iubeşte pe cei mai de jos decât el sau pe cei care-i sunt supuşi. 
    Smerit a vorbit despre Iisus Hristos, Sfântul Ioan Boteză-torul, când a zis: "Cel ce vine după 
mine, care înainte de mine a fost şi căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua 
încălţămintei" (Ioan, 27). 
    Această smerenie e temelia întregii desăvârşiri evanghelice şi a vieţii spirituale. 
    Smerenia e drumul drept şi sigur pe care, dacă vom umbla, nu vom greşi niciodată. 
Întotdeauna cel smerit se bucură de pacea inimii, care e binele cel mai mare, pe care îl poate 
avea omul pe pământ şi, tot din smerenie izvorăşte pacea, bucuria şi fericirea. 
    Să ne punem încrederea în Dumnezeu şi să fim încrezători în puterea Lui, să dovedim 
râvnă în săvârşirea lucrării binelui de slujire a semenilor, ca astfel prin tot binele ce-l facem 
pentru semeni, să împlinim poruncile Mântuitorului şi să contribuim la binele întregii omeniri. 
 

DUMINICA A XIX-A DUPĂ RUSALII - RĂUL ŞI BINELE 
 
    „Şi precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea" (Luca VI, 31). 
    Care e cea mai frumoasă vorbă? A nu face un rău sau a face un bine? Şi una şi alta sunt 
demne de urmat pentru un adevărat creştin. 
    Un credincios spunea că el nu are duşmani, tocmai datorită faptului că ţine porunca care 
zice: "Ce ţie nu-ţi place, altuia nu face"! Căci, iată, că dacă vrei să fii lăsat în pace, lasă şi tu 
pe alţii, vrei să nu fii lovit, nu lovi nici tu pe alţii. 
    Aşa a făcut şi Avraam când s-a despărţit de Lot, ca să nu fie ceartă între ei şi între păstorii 
lor. Despărţirea lor a însemnat înstrăinarea unuia de altul. 
    Faţă de această înstrăinare şi nepăsare, Mântuitorul Iisus Hristos spune tocmai contrariul, 
aşa cum aţi putut auzi în Sfânta Evanghelie de astăzi. 
    În Vechiul Testament avem o frumoasă şi minunată pildă în acest sens. Pe Iosif l-au vândut 
fraţii săi. Mai târziu au ajuns înaintea lui să cumpere grâu. Iosif, desigur că ar fi putut să-i 
alunge şi să-i arunce în temniţă; sau ca să nu le facă niciun rău şi ca să se ferească de a le 
răsplăti după faptele lor, ar fi putut să închidă uşile, să nu stea nici de vorbă cu ei. Însă în 
inima lui ardea iubirea de tată şi de fraţi şi plângând le-a spus: "Eu sunt Iosif. Mai trăieşte, 
oare, tatăl meu? Fraţii lui însă nu i-au putut răspunde că erau cuprinşi de frică. Apoi Iosif a zis 
către fraţii săi: Apropiaţi-vă de mine! Şi ei s-au apropiat. Iar el a zis: Eu sunt Iosif, fratele 
vostru, pe care voi l-aţi vândut în Egipt" (Facere XLV, 3-4). 
    Deci, iată că nu întâmplător se spune că Iosif este unul din chipurile sau umbrele lui Iisus 
Hristos în Vechiul Testament. El ne-a dat una din cele mai înălţătoare pilde, cum să facem 
precum noi voim, să ne facă nouă oamenii. 
    Domnul Iisus Hristos ne-a arătat într-un chip covârşitor că nu-i destul să nu faci răul, ci 
trebuie să faci binele. În pilda despre samarineanul milostiv ne-a învăţat că binefacerea 
samarineanului e mai înaltă decât ferirea preotului şi a levitului de tâlhari. Ca un al doilea Iosif, 
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Hristos ar fi iertat şi pe Iuda, dacă Iuda ar fi venit să-i ceară un bob de grâu din nemărginita 
Sa iubire. 
    Hristos, Domnul, nu zice: "Ce ţie nu-ţi place, altuia nu face", ci zice aşa: "Precum voiţi să vă 
facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea". Toată bunătatea noastră a fost rău înţeleasă şi 
rău răsplătită şi să nu ne învârtoşăm inimile, căci inima împăcată e vasul plin de dragostea lui 
Dumnezeu. 
    Dragostea care ne umple inima creşte şi se varsă în lume şi oricum ni s-ar părea lumea de 
rea, gustând din iubirea vărsată din inima noastră se face şi ea mai bună. 
    Niciodată dragostea nu caută la faţa semenului, ci vede în fiecare ins un fiu al lui 
Dumnezeu, un frate al lui Hristos, care are nevoie de sprijinul şi ajutorul nostru. 
    În mod tacit, noi ne dăruim dragostea unii altora, ca pe un dar sfânt, prin purtarea plină de 
afecţiune a unuia faţă de altul. 
    Dragostea niciodată nu îngăduie a face rău aproapelui, ci ea se îngrijeşte de binele 
tuturora. 
    Cu duhul dragostei şi al iubirii alungăm duhul cel rău din vrăjmaşii noştri, şi atunci ei, 
eliberaţi din mrejile diavolului, se pot înălţa şi se înfrăţesc cu noi. 
    Unui stăpân rău, şi supuşii şi dobitoacele îi poartă frică, însă nici nu-i vor şi nici nu-i fac 
binele, în schimb, toată casa străluceşte de bucurie, dacă stăpânul e cu inimă bună. 
    Mântuitorul Iisus Hristos a considerat pe om că e făcut să trăiască în mijlocul celorlalţi 
oameni. El nu a făcut un om nou, ci pe cel vechi l-a sfinţit, ca apoi şi lumea să se poată sfinţi 
prin omul care sfinţeşte locul. Deci, noi, oamenii, nu avem dreptul să fugim din lume, să ne 
despărţim de oameni, ca Avraam de Lot, ci suntem datori să ne arătăm toată iubirea ca Iosif 
faţă de fraţii săi. 
    Am certat pe fratele nostru? Să ducem de aici un zâmbet împăciuitor şi fratele se va 
însenina. Am supărat pe părinţii noştri, să-i îmbrăţişăm acasă şi le va trece supărarea. 
Suntem în duşmănie cu vecinul nostru, cu aproapele nostru? Să întindem mâna spre 
împăcare şi ei ne vor da toată inima. Să facem din inima noastră un vas al dragostei lui 
Dumnezeu şi să răspândim această dragoste în jurul nostru, cu vorba şi cu fapta şi vom 
vedea cum ne vin din toate părţile şi nouă, ca un răsunet, fapte şi vorbe bune. 
    "Vorba dulce mult aduce" ne spune un proverb românesc, iar iubirea, dragostea şi 
bunătatea pot sfinţi o lume întreagă. 
    Să ne străduim din tot sufletul să fim mai buni şi iertători, ca să putem deveni fii ai Celui 
Preaînalt, ducându-ne viaţa şi lucrarea noastră, după pilda şi învăţătura Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos, după porunca şi după exemplul Său, iubind şi iertând pe toţi răufăcătorii noştri. 
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Binecuvântat ești, Hristoase, Dumnezeul nostru, 
Cela ce preaînțelepți pe pescari ai arătat, trimițându-le lor 

Duhul Sfânt și printr-înșii lumea ai vânat, 
Iubitorule de oameni, mărire Ție. 

 
(Troparul Pogorârii Sfântului Duh) 

 
 
 

 


