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DUMINICA A XX-A DUPĂ RUSALII - DE LA MOARTE LA VIAŢĂ 
 
vanghelia de astăzi ne relatează despre învierea Fiului văduvei din Nain, "singurul copil al 
mamei sale" (Luca VII, 12). 
    Iisus s-a dus într-o cetate numită Nain şi cu el împreună mergeau ucenicii Lui şi multă 
mulţime" (Luca VII, 11). Acolo duceau la groapa pe un tânăr. Domnul Iisus Hristos "s-a 
apropiat de poarta cetăţii" (Luca VII, 12) şi văzând pe mama tânărului disperată "I s-a făcut 
milă de ea şi i-a zis: Nu plânge!" (Luca VII, 13). Apoi s-a apropiat de sicriul mortului şi l-a 
chemat pe tânăr la viaţă zicând: "Tinere, ţie îţi zic, scoală-te. Şi s-a ridicat mortul şi a început 
să vorbească şi l-a dat mamei lui" (Luca VII, 14-15). 
    Cu puterea Sa dumnezeiască, Domnul Iisus Hristos a vindecat şi a înviat. Pe fiica lui Iair a 
luat-o de mână şi i-a grăit. Tânărului din Evanghelia de astăzi i-a atins numai sicriul şi i-a 
vorbit. Lui Lazăr a poruncit să i se ridice piatra de pe mormânt şi l-a chemat să vie afară. Pe 
fiica Cananeencii a vindecat-o de la mare depărtare. 
Cu aceeaşi putere dumnezeiască ne va învia şi pe noi la sfârşitul veacurilor, nimicind cu 
desăvârşire moartea, precum ne spune Sfântul Apostol Pavel, zicând: "Vrăjmaşul cel din 
urmă, care va fi nimicit, este moartea" (I Corinteni XV, 26). Cu aceeaşi milă şi putere se 
apropie de fiecare suflet, scufundat în deznădejde şi în durere, de fiecare suflet alunecat în 
mulţimea păcatelor. Caută pe cel rătăcit, ca pe o oaie pierdută, îl aşteaptă ca pe un fiu rătăcit. 
Când mila şi puterea Lui ating pe cel căzut în păcat şi deznădejde, sufletul se deşteaptă şi îşi 
revine din nou la starea la care era. 
    Tânărul din Evanghelia de astăzi "a început să vorbească". Ne punem întrebarea ce a putut 
să spună el mamei sale, celor din jurul său şi mai ales Mântuitorului Iisus Hristos? Ar fi putut 
să spună ce a văzut sufletul cât timp a fost plecat din trup şi despre cele ce sunt dincolo de 
lumea aceasta. Însă ştim că din toate acestea n-a spus nici tânărul din Evanghelia de astăzi, 
nici fiica lui Iair şi nici Lazăr. Aici avem o dovadă în plus că nu sufletele celor dragi plecaţi din 
mijlocul nostru sunt cele care ar vorbi aşa numiţilor spiritişti. Noi credem, însă, că tânărul din 
Nain a putut vorbi despre trebuinţa de a trăi frumos aici pe pământ, după învăţătura şi 
poruncile lui Dumnezeu, ca în viaţa viitoare să ne câştigăm cununa cea neveştejită şi să ne 
bucurăm de faptele noastre cele bune. Aşa ceva ar fi dorit şi bogatul nemilostiv să spună 
săracul Lazăr celor cinci fraţi pe care-i mai avea în viaţa pământească. Vorbirea tânărului din 
Nain a fost o legătură, că după înviere şi până la o nouă trecere din lumea aceasta, va trăi şi 
va săvârşi numai fapte bune, prin care îşi va pregăti drumul spre viaţa veşnică şi se va 
stăpâni de la tot ce l-ar putea duce spre o viaţă nefericită dincolo de mormânt. Învierea lui a 
fost o renaştere, adică o prefacere sufletească spre mai bine. 
    Domnul nostru Iisus Hristos l-a dat pe tânăr "mamei lui". Tot astfel a făcut şi prorocul Ilie, 
după ce a înviat pe fiul văduvei din Sarepta Sidonului: "Şi a luat Ilie copilul şi s-a coborât cu el 
din foişor în casă şi l-a dat mamei sale" (III Regi XVII, 23). Mamele sunt rânduite de 
Dumnezeu să poarte grijă de creşterea trupească şi sufletească a copiilor lor. Ele sunt zidite 
şi trupeşte şi sufleteşte să corespundă întru totul acestei minuni mari şi sfinte. Mamele îşi 
nasc copiii în dureri, dar tocmai aceste dureri fac legătura pentru toată viaţa între mamă şi 
copii. 
    Copiii înviaţi au fost daţi mamelor lor şi de proorocii Vechiului Testament, dar şi de 
Mântuitorul Iisus Hristos, tocmai ca prin aceasta să înţelegem că toţi copiii sunt un dar de la  
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Dumnezeu şi trebuie în aşa fel îngrijiţi ca ei să rămână mereu fii ai Celui Preaînalt. 
    Primejdiile, suferinţele, necazurile, nenorocirile şi bolile prin care trec de multe ori copiii, 
sub ochii mamelor, sunt încercări ale vieţii, şi de aceea ele trebuie să fie prilejuri pentru 
întărirea iubirii dintre părinţi şi copii. 
    Fiul risipitor s-a întors la casa părintească fiindcă şi-a venit în fire, iar tatăl său zicea: "mort 
a fost şi a înviat". Cei tineri ai zilelor noastre nu sunt morţi ca fiul risipitor care trebuie să învie 
şi să-şi vină în fire? Cei care s-au certat cu părinţii şi au plecat în lume fără niciun rost, trebuie 
chemaţi să se întoarcă la cei care le-au dat viaţa, trebuie să fie chemaţi să se întoarcă la 
Dumnezeu până nu e prea târziu. 
    Mărirea lui Dumnezeu, care a dat şi oamenilor o putere ca aceasta, vecinii buni, rudele şi 
prietenii, pot aduce împăcarea şi mângâierea de a întoarce pe cei rătăciţi de la moarte la viaţă 
şi a-i da părinţilor care suferă nemângâiaţi. 
    Ca şi creştini ai Bisericii strămoşeşti, pe toţi trebuie să ne doară rătăcirea unuia sau altuia, 
şi toţi trebuie să ne punem dragostea şi înţelepciunea, pentru a-l întoarce pe cel rătăcit şi a-l 
învia pe cel mort. Să avem această credinţă că prin noi înşine Hristos Domnul se apropie şi 
atinge, învie şi dă pe cel rătăcit părinţilor lui. 
 

DUMINICA XXI-A DUPĂ RUSALII - ROADELE SEMINŢELOR DUMNEZEIEŞTI 
 
    Adresându-se mulţimilor, Mântuitorul Iisus Hristos s-a comparat pe Sine însuşi cu un 
semănător, care sădeşte în ogorul sufletelor cuvântul lui Dumnezeu. Asemănarea este 
strălucită, sugerându-i pe harnicii agricultori care aştern seminţele de grâu în pământul 
reavăn, cu nădejdea de a oferi lumii cât mai multă pâine (Luca VIII, 5). De această dată, însă, 
semănătorul nu este un om oarecare, ci însuşi Fiul lui Dumnezeu întrupat, iar sămânţa este 
cuvântul lui Dumnezeu celui viu şi veşnic. 
    Aşa precum semănatul grânelor presupune un teren pre-gătit cu grijă şi din plin, spre a da 
roadele aşteptate, la fel se întâmplă şi cu cel al cuvântului lui Dumnezeu. Depinde, în 
consecinţă, de sufletul oamenilor ca sămânţa divină să fie sau nu fecundă, să încolţească, să 
crească şi să rodească mai mult sau mai puţin. De aceea, într-o altă pildă, cea a neghinei, 
Mântuitorul a insistat asupra necesităţii de a îngriji ogorul semănat cu grâu curat, în care 
vrăjmaşul presărase pe ascuns neghină, spre a împuţina recolta şi a zădărnici truda 
semănătorului (Matei XIII, 29-43). În acelaşi sens, divinul învăţător şi-a avertizat ucenicii că 
întru semănarea Evangheliei Sale vor întâmpina neajunsuri şi "necazuri", ce vor trebui 
înfruntate cu "îndrăzneală" şi nădejde (Ioan XVI, 33). 
    Constituind "ogorul" lui Dumnezeu (I Corinteni III, 9-12), mulţimile s-au adunat şi se adună 
în jurul Semănătorului celui veşnic, care continuă să-şi semene cuvântul prin intermediul 
ucenicilor Săi şi al urmaşilor lor până la sfârşitul veacurilor, în Biserica ce formează Trupul 
Său tainic, "stâlpul şi temelia adevărului" (I Timotei III, 15). 
    Se poate pune întrebarea: ce roade au adus şi aduc seminţele dumnezeieşti în inimile celor 
ce au crezut şi cred în Mântuitorul Iisus Hristos? Ele sunt aceleaşi ca şi în cazul agricultorului 
celui bun şi atent pentru ca grâul să nu fie înăbuşit de neghină şi buruieni. 
    În holdele duhului, răsărite din sămânţa cuvântului lui Dumnezeu, sub razele binecuvântate 
ale Duhului Sfânt au crescut şi cresc lanurile minunate ale virtuţilor creştine: în locul urii şi 
vrăjmăşiei iubirea cea atotcuprinzătoare, locul egoismului este luat de dăruirea de sine spre a 
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promova binele colectiv şi individual al tuturor oamenilor; blândeţea, bunătatea, îngăduinţa şi 
iertarea reciprocă primesc contururi şi se reflectă în viaţa fiecăruia. Pretutindeni, seminţele 
dumnezeieşti îngrijite de Biserică aduc roadele iubirii, ale smereniei, milosteniei, dreptăţii şi 
păcii, ale jertfelniciei pentru tot ce este bun şi frumos în viaţa omenească. Toate îl preamăresc 
pe însuşi Dumnezeu, pe Mântuitorul Iisus Hristos care a plămădit "pâinea cea vie", oferind-o 
sufletului omenesc însetat după mântuire şi desăvârşire. Este roadă adusă de sămânţa 
cuvântului lui Dumnezeu în inimile tuturor credincioşilor care au primit acest cuvânt şi s-au 
străduit să-şi lucreze pământul inimii în aşa fel încât ea să încolţească şi să rodească. 
Ne mai putem pune şi o altă întrebare: oare "pământul" sufletelor noastre este suficient de 
bun, de asanat, pentru ca seminţele dumnezeieşti să aducă în continuare aceleaşi roade 
minunate? 
    Este o întrebare pe cât de firească pe atât de necesară, de natură intimă, pe care trebuie 
să şi-o pună fiecare credincios. Într-adevăr, sămânţa lui Dumnezeu este sublimă, a adus şi 
aduce roade minunate, dar la fel de adevărat este că în ogorul vieţii pământeşti ea este 
amestecată cu neghina atâtor patimi, aşa precum ne avertizează însăşi parabola 
Mântuitorului asupra neghinei. Privind peste holdele mănoase ale sfinţeniei răsărite din 
cuvântul lui Dumnezeu, ne putem câştiga încrede-rea întru înlăturarea neghinei, spre a ne 
putea îndrepta şi a ne ridica şi noi sufleteşte cât mai sus. Cu ajutorul permanent al 
Mântuitorului Iisus Hristos ne putem lepăda de răutate şi îmbrăca întru dreptate, ne putem 
lepăda de trufie şi îmbrăca întru smerenie, spre a fi luminaţi de duhul iubirii, al adevărului şi al 
păcii. 
    Nu trebuie să uităm că vine şi vremea culesului, când trebuie să dăm seama Semănătorului 
celui veşnic asupra rodniciei seminţelor Sale, în măsura în care am purtat grijă şi am depus 
osteneală întru buna îngrijire a ogorului sufletelor noastre. 
 

DUMINICA A XXII-A DUPĂ RUSALII - BOGĂŢIA ÎN CREDINŢĂ 
 
    În Evanghelia de astăzi ni s-a vorbit despre pilda bogatului nemilostiv şi a sărmanului 
Lazăr, ca şi despre alte învăţături ale sfintelor scripturi, înfăţişându-ne o realitate în mijlocul 
căreia trăiesc oamenii. În această pericopă evanghelică, ni se arată limpede că învăţătura de 
credinţă nu poate fi despărţită de felul cum îţi trăieşti viaţa. Mântuitorul îmbracă un adevăr, o 
învăţătură, în haina unei pilde, despre un bogat şi despre un sărac. Numele bogatului nu ni-l 
spune. Iată, deci, că bogăţia nu l-a învrednicit să-i fie însemnat numele în Evanghelie. Pentru 
a lăsa un nume, pentru a fi pomenit cu cinste de urmaşi, îţi trebuie, pe lângă altele, o 
vrednicie de fapte bune, izvorâte dintr-o credinţă dreaptă. Dreptul din credinţă va fi viu. 
Credinţa pe care o avem ne îndeamnă la aceste fapte dătătoare de viaţă veşnică, la fapte 
pentru care te învredniceşti să fii pomenit cu dragoste. Dacă nu ai o astfel de credinţă, care 
să te îndemne la fapte, înseamnă că nu ai credinţă. După cuvântul Sfântului Apostol Iacov 
"Credinţa fără de fapte moartă este" (II, 26). 
Bogatul trăia în bogăţii şi în plăcerile acestei vieţi. Nici nu credea că mai poate exista ceva în 
lumea aceasta în afară de bogăţia lui, iar învăţătura despre o altă lume i se părea ca o 
poveste. "Se îmbrăca în porfiră şi în vison, veselindu-se în toate zilele în chip strălucit" (Luca 
XVI, 19). Sufletul nu şi-l vedea şi nu credea în el. Fiind aşa de bogat era şi firesc să-şi 
petreacă viaţa într-un nesfârşit ospăţ. Nu putea să trăiască altfel. "Legea lui Moise nu-i era 
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cunoscută, pentru că nu s-a ostenit s-o înveţe nici din cărţi, dar nici din auzite. Dacă ar fi 
auzit-o, ar fi băgat de seamă că "un sărac, anume Lazăr, zăcea înaintea porţii lui, plin de 
bube" (Luca XVI, 20). 
    Săracul Lazăr a murit "şi a fost dus de către îngeri în sânul lui Avraam" (Luca XVI, 22). Nu 
sărăcia singură l-a învrednicit să fie dus de îngeri, ci bogăţia în credinţă. Sunt foarte mulţi şi 
între săraci care nu au altă dorinţă decât să îmbrace "visonul şi porfiră" şi să se veselească 
din mâncări şi băuturi alese, iar sufletele lor sunt mai sărăcăcioase decât zdrenţele de pe trup 
şi mai pustii ca al bogatului din Evanghelia de astăzi. Aşadar, nu sărăcia singură e chezăşia 
mântuirii, ci felul cum ştii să-ţi duci sărăcia şi mai ales cum ştii să-ţi câştigi bogăţia credinţei. 
    Sunt bogaţi care vor moşteni viaţa veşnică şi aceştia sunt cei bogaţi în credinţă. Sunt şi un 
fel de săraci care nu vor intra în împărăţia lui Dumnezeu, şi anume cei săraci în credinţă. Mai 
presus de toate ne trebuie o credinţă tare şi vie, credinţa că pentru toate cele săvârşite în 
viaţa noastră va trebui să răspundem la judecata lui Dumnezeu. 
    Mântuitorul Iisus Hristos ne dă această învăţătură despre credinţa cea tare şi vie, prin 
Evanghelia de astăzi, spunându-ne că fiecare vom sta în faţa judecăţii îndată după trecerea 
noastră în viaţa viitoare, dincolo de mormânt. 
    După faptele noastre bune sau rele, unii vom fi duşi de îngeri, alţii vom fi îngropaţi, nu 
numai în pământ, ci mai ales în chinurile iadului. De aceea, Biserica noastră mereu ne învaţă 
că fiecare, după moarte, îşi va primi răsplata pentru faptele sale. Domnul nostru Iisus Hristos 
ne-a descoperit însă, că la a doua şi înfricoşata Sa venire va judeca din nou pe toţi, şi pe 
binecuvântaţii Tatălui şi pe blestemaţi. Avem să stăm în faţa a două judecăţi: îndată după 
încetarea vieţii pământeşti şi la sfârşitul lumii. Biserica noastră numeşte pe cea dintâi judecata 
particulară, pentru că se face fiecăruia în parte, şi pe cea de a doua obştească, fiindcă atunci 
vom fi judecaţi împreună. 
    Nici la judecata particulară, nici la cea obştească nu va fi deosebire între bogaţi şi săraci. 
Nu bogăţia şi sărăcia vor fi judecate, ci felul cum ne-am trăit viaţa în ascultarea poruncilor lui 
Dumnezeu. Cât de frumos ne spun acest lucru cântările de la înmormântare: "Adusu-mi-am 
aminte de proorocul ce strigă: Eu sunt pământ şi cenuşă; şi iarăşi m-am uitat în mormânt şi 
am văzut oase goale şi am zis: Oare cine este împăratul sau ostaşul, bogatul sau săracul, 
dreptul sau păcătosul? "(Stihira glas 5); sau "Vai, câtă luptă are sufletul când se desparte de 
trup! Vai, cât lăcrămează atunci şi nu este cine să-l miluiască pe dânsul..." (Stihira glas 2, 
Molitfelnic, ediţia a IV-a, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
Bucureşti, 1984, pp. 209-210). Cu adevărat că nici îngerii şi nici oamenii, şi numai el însuşi cu 
faptele sale cele bune, cu viaţa sa frumoasă, poate să-şi fie de ajutor. 
    Această învăţătură nu e de la oameni, ci însuşi Fiul lui Dumnezeu ne-a dat-o. Dragostea 
cea nemărginită a fost cauza că ne-a dat această învăţătură. Dragostea faţă de noi şi de 
sufletele noastre. 
    Lumea întreagă cu toate bogăţiile ei nu preţuieşte cât preţuieşte sufletul înaintea lui 
Dumnezeu. Pentru noi, pentru sufletele noastre şi pentru a noastră mântuire, Fiul lui 
Dumnezeu a părăsit cerurile şi s-a pogorât, s-a făcut om şi s-a răstignit. 
    S-a răstignit ca toate sufletele să poată fi duse de îngeri în ceruri, şi niciun suflet să nu fie 
îngropat în chinurile iadului. Câte suflete nu se pierd şi astăzi! Aşa spunea Avraam bogatului 
nemilostiv, care-i cerea ajutor pentru fraţii rămaşi pe pământ: "nu vor crede nici dacă ar învia 
cineva dintre morţi" (Luca XVI, 31). Într-adevăr, Hristos a înviat din morţi şi totuşi mai sunt 
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încă mulţi care nu vor să creadă. Atunci aveau pe Moise şi pe prooroci şi învăţăturile lor şi tot 
nu credeau. Astăzi avem şi propovăduim în Biserică învăţăturile lui Moise, ale prorocilor, ale 
Mântuitorului, ale Apostolilor, ale urmaşilor lor şi totuşi sunt bogaţi şi săraci, care nici nu vor 
să le audă. Bogaţii nu văd sărăcia şi nu au milă de săraci, iar săracii pizmuiesc şi duşmănesc 
pe cei bogaţi. 
    Domnul nostru Iisus Hristos ne cere dragoste. Prin dragoste ne înfrăţim cei săraci cu cei 
bogaţi, îmbogăţindu-ne în felul acesta sufletele. Bogatul, prin iubire, va milui pe cel sărac şi 
săracul va uita să pizmuiască şi să urască. 
    Să ascultăm cu mare evlavie învăţăturile date de Biserica lui Hristos, care este 
păstrătoarea legii lui Moise, a proorocilor, a legii lui Hristos şi a apostolilor şi atunci nu va mai 
fi bogat, cu sufletul sărac, nici sărac cu sufletul pustiit. Dragostea lui Hristos va îmbogăţi 
sufletele noastre ale tuturora, ca toate să poată fi duse de îngeri în ceruri. 
 

DUMINICA A XXIII-A DUPĂ RUSALII - ROBIE ŞI MÂNTUIRE 
 
    Dumnezeu ne-a creat, pentru ca să-L preamărim în toate zilele vieţii noastre. Dacă 
împlinim după cuviinţă această menire a noastră, aici pe pământ, El ne-a hotărât drept 
răsplată - fericirea veşnică. El ne-a bine-cuvântat şi ne binecuvântează în fiecare clipă cu 
daruri şi binefaceri noi, atât de numeroase încât o minte înţeleaptă şi o inimă curată şi bună, 
din impuls intern se unesc într-un sentiment puternic de umilinţă şi recunoştinţă, în cuvinte de 
mulţumire, laudă şi preamărire, îndreptate către Dumnezeu. Deoarece binefacerile pe care le 
revarsă bunul Dumnezeu asupra noastră sunt atât de multe şi nenumărate şi ne-am obişnuit 
cu ele, de la o vreme, le privim ca pe ceva natural care trebuie să vie, ca drepturi ale noastre 
şi nu ca binefaceri dumnezeieşti. Mulţi uită să mulţumească lui Dumnezeu pentru bunurile şi 
binefacerile primite. Toţi aceştia să-şi aducă pururea aminte de cuvintele adresate de 
Mântuitorul demonizatului din Evanghelia de astăzi: "întoarce-te în casa ta şi spune cât bine 
ţi-a făcut ţie Dumnezeu" (Luca VIII, 39). 
    Trecând într-o zi Iisus prin ţinutul Gadarenilor, I-a ieşit în cale un bărbat care avea duhuri 
necurate, şi de un timp foarte îndelungat nu se mai îmbrăca, nu locuia în casă, ci numai în 
gropi de morminte. Mântuitorul văzându-l l-a mântuit curăţindu-l de duhurile cele necurate, l-a 
făcut întreg la minte, încât el singur s-a îmbrăcat în haine curate, apoi s-a aşezat umilit la 
picioarele Mântuitorului, şi L-a rugat să-i dea voie să meargă după El. Dar Domnul i-a răspuns 
prin acelaşi îndemn de a se întoarce între ai săi. 
    În zilele noastre, mulţi dintre creştini se pot asemăna foarte bine cu demonizatul din 
Evanghelia de astăzi. Cu sufletul gol, lipsit de haina credinţei şi a faptelor bune, fug din casa 
lui Dumnezeu, trăind în desfrâu şi în plăcerile acestei lumi. Înrăutăţiţi peste măsură, ei nici nu-
şi pot da seama de adâncimea prăpastiei în care alunecă mereu. Dacă Biserica lui Hristos, 
prin mijloacele mântuitoare de care dispune încearcă să-i lumineze şi să-i elibereze de acel 
duh al răului şi al desfrâului; care i-a cuprins, ei se supără foarte tare şi vorbesc ca 
demonizatul din Sfânta Evanghelie de astăzi, zicând: "Ce ai cu mine? Rogu-te, nu mă chinui!" 
(Luca VIII, 28). 
    Pentru un creştin e o mare nenorocire dacă ajunge rob al diavolului şi al uneltirilor lui. 
Căderea în robia păcatului nu se face deodată, ci foarte încet, pe nesimţite, prin anumite 
greşeli, care pentru moment par neînsemnate. Nu ţinem posturile cum trebuie, uităm să ne 
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rugăm lui Dumnezeu, nu ţinem sărbătorile rânduite de Biserică, lipsim de la Sfânta Liturghie în 
duminici şi sărbători şi, fără să ne dăm seama, ne depărtăm cu sufletul de Dumnezeu şi ne 
apropiem de diavolul. Iubim desfrâul, păcatul, fărădelegile, iar viaţa adevărată creştinească 
ne pare grea şi fără niciun rost. 
    Când nevinovăţia sufletelor noastre e pierdută, când mulţumirea sufletească s-a stins, când 
povara păcatelor apasă greu asupra conştiinţei noastre, abia atunci ne dăm seama în 
ghearele cui am încăput. Şi, Doamne, cât de uşor am scăpa de prăbuşirea aceasta dacă ne-
am deprinde din bună vreme a ne gândi la Dumnezeu, a ne minuna de măreţia faptelor Lui şi 
a vesti cu bucurie mare oriunde şi oricând, binefacerile deosebite de care ne face părtaşi de 
nenumărate ori! 
    Nu numai în casa noastră, ci pretutindeni suntem datori să vestim bunătatea, mila şi 
atotputernicia lui Dumnezeu, să-l vestim pe Hristos, Dumnezeul nostru, prin cuvintele noastre, 
prin scrisul nostru, prin faptele noastre, prin rugăciunile de mulţumire pe care se cuvine să I le 
adresăm neîncetat, pentru binefacerile primite de la El în dar. 
    Din bătrâni am învăţat o vorbă frumoasă care zice: "fă bine şi nu te teme de nimeni". 
Această învăţătură să ne fie întotdeauna înaintea ochilor noştri, de ea să ne ţinem în toate 
împrejurările vieţii, chiar şi atunci când lumea ne mustră, ne ceartă şi râde de noi. Ocara şi 
râsul lumii trec, însă meritul pe care ni-l câştigăm în faţa lui Dumnezeu prin fapte bune şi prin 
ascultarea poruncilor, rămâne şi ne va însoţi şi dincolo de mormânt. Nu oamenii au să ne 
judece odată, ci judecata şi răsplata este în mâna lui Dumnezeu, care este bun, milostiv şi 
atotputernic. 
    Vestind mila şi atotputernicia lui Dumnezeu, ne umplem de mângâiere, de nădejde, de 
bucurie. Oricât de mare ar fi răutatea oamenilor şi oricât de amară şi de grea ar fi soarta 
cuiva, prin mila şi atotputernicia lui Dumnezeu, toate se pot schimba spre bine. 
    Dacă noi dorim ca Bunul Dumnezeu să ne facă părtaşi de darurile Sale cele mari şi bogate, 
trebuie să ne aducem aminte de întreg trecutul vieţii noastre, să ne facem o socoteală 
amănunţită asupra tuturor bolilor, durerilor, necazurilor, suferinţelor şi primejdiilor din care 
Dumnezeu ne-a scăpat şi, să numărăm darurile, plăcerile, bogăţiile, măririle şi bucuriile cu 
care am fost binecuvântaţi. 
    Numai aşa vom fi cu conştiinţa împăcată că am împlinit porunca Mântuitorului din 
Evanghelia de astăzi, care zice: "întoarce-te în casa ta şi spune cât bine ţi-a făcut ţie 
Dumnezeu"! Amin! 
 

DUMINICA A XXIV-A DUPĂ RUSALII - O RAZĂ DE NĂDEJDE 
 
    Fiica lui Iair, mai marele sinagogii, tânără "ca de doisprezece ani", se lupta cu moartea. 
Bătrânul tată vede că unica sa fiică, bucuria şi mângâierea vieţii sale se pierde şi nu o poate 
ajuta cu nimic. Însă disperat cum era, deodată aude că în apropiere se găseşte marele 
învăţător Iisus Hristos care săvârşise atâtea minuni strălucite. O rază de nădejde îi răsare, 
aleargă la Iisus, el mândrul Israelitean, care făcea parte din tabăra acelora care erau 
duşmanii lui Hristos, cade la picioarele Lui si-L roagă să intre în casa lui, pentru a-i salva fiica 
de la moarte. 
    Mântuitorul Iisus Hristos ascultă rugămintea lui Iair, şi-l însoţeşte în drum spre casa lui. "Şi 
pe vremea când se ducea El, mulţimile îi împresurau" (Luca VIII, 32). Însă din toată mulţimea 
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aceasta de popor şi-a făcut, la un moment dat, apariţia o femeie păgână, din Cezareea lui 
Filip, care de doisprezece ani avea scurgere de sânge, cheltuise cu doctorii toată averea ei, şi 
de niciunul nu putuse să fie vindecată" (Luca VIII, 43). Şi pe cât era de slabă şi istovită de 
puteri, credinţa ei şi dorinţa fierbinte de a se atinge de poala hainei lui Iisus, i-a dat putere de 
a ajunge până la Dumnezeiescul Mântuitor şi "pe la spate s-a atins de poala hainei Lui şi 
îndată s-a oprit curgerea sângelui ei" (Luca VIII, 44). După ce această femeie, prin atingerea 
de poala veşmintelor Mântuitorului s-a vindecat de boală, a fost nevoită apoi să spună "de 
faţă cu tot poporul din ce cauză s-a atins de El, şi cum s-a tămăduit îndată" (Luca VIII, 47). Şi 
după toate acestea ei îşi continuă drumul spre casa lui Iair. Dar iată că deodată le ies înainte 
nişte oameni, care veneau tocmai de acolo, spre a-i aduce o ştire tristă lui Iair, zicând: "A 
murit fiica ta. Nu mai supăra pe învăţătorul" (Luca VIII, 49). Iair se întristează foarte tare, iar 
Iisus se uită cu milă la el şi-l mângâie cu cuvintele: "Nu te teme; crede numai şi se va izbăvi" 
(Luca VIII, 50). Iisus intră în casă şi vede pe sărmana copilă, cum zăcea palidă, rece şi fără 
suflare. Ochii plini de lacrimi ai părinţilor sunt îndreptaţi spre Mântuitorul. El îşi ridică glasul şi 
le spune cu blândeţe: "Nu plângeţi, n-a murit, ci doarme" (Luca VIII, 52). Mulţi însă râdeau de 
El, ştiind ca fata a murit. "Iar El, scoţând pe toţi afară şi apucând-o de mână a strigat zicând: 
Copilă, scoală-te" (Luca VIII, 54). Şi astfel a înviat din morţi. 
    Din această pericopă evanghelică, putem şi noi învăţa că la o întâmplare de boală, trebuie 
să-L chemăm şi noi pe Hristos în casă, cum l-a chemat Iair şi trebuie să ştim să ne apropiem 
cu credinţă de El, cum s-a apropiat şi femeia păgână. Şi aceasta o facem noi prin 
împărtăşirea bolnavilor cu Trupul şi Sângele Mântuitorului. 
    Bolile sunt urmări ale păcatului strămoşesc, care apasă greu asupra întregii omeniri. Putem 
spune că rar se găseşte un om să nu fi fost bolnav sau să nu fie bolnav de ceva. Pământul 
este asemenea unei case mari de bolnavi, este asemenea unui spital mare. Boala este o 
vargă a lui Dumnezeu, ale cărei lovituri le simţim mereu, însă de multe ori cu durere, fără să 
ne dăm seama că bunul Dumnezeu ne trimite această boală grea şi amară spre binele nostru 
sufletesc şi spre îndreptarea noastră. 
    Mulţi dintre noi, cât timp se bucură de sănătate, nu se prea gândesc la Dumnezeu, iar când 
se îmbolnăvesc, îl caută pe Dumnezeu disperaţi, cerându-i sprijin şi ajutor, iar unii totuşi se 
gândesc mai mult la medic şi la farmacie, neglijându-l pe Dumnezeu, aşa cum a făcut-o 
oarecând regele Ana, despre care Sfânta Scriptură ne spune: "dar el nici la boala sa n-a 
căutat pe Domnul, ci pe doctori" (II Paralipomena, cap. XVI, 12). Din aceste cuvinte ne putem 
da seama că regele nu a greşit prin aceea că a căutat ajutor la doctori, ci prin aceea că s-a 
încrezut în ei mai mult decât în Dumnezeu. Da, noi având după legea noastră îndatoriri faţă 
de trupul nostru, este lucru firesc că, la caz de boală, trebuie să chemăm un medic şi să 
ascultăm de sfatul lui. Creştinul bolnav este dator să se folosească de prescripţiile medicului, 
însă ochii şi inima lui trebuie să fie îndreptaţi întotdeauna spre Doctorul cel ceresc - spre 
Dumnezeu. 
    Fericit este acel creştin care apucă în boala sa această clipă mântuitoare de suflet, această 
clipă fericită de întoarcere către Dumnezeu şi de împreunare cu Hristos, prin Sfânta Taină a 
împărtăşaniei. 
    Precum Hristos a venit oarecând în casa lui Iair, astfel vine şi astăzi prin Sfânta Taină a 
împărtăşaniei în orice casă de creştin şi la tot bolnavul, care-l cheamă cu credinţă. Iată, deci, 
că cea mai mare îndatorire a creştinului la vreme de boală, este împărtăşirea cu Sfintele  
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Taine ale lui Hristos, este împăcarea cu Dumnezeu. 
    Această împăcare cu Dumnezeu şi cu oamenii îi va mângâia şi întări în chip minunat 
sufletul, iar puterea de viaţă făcătoare a Sfintei Taine îl va vindeca şi la trup. Nu putem şti 
niciodată ziua şi ceasul în care ne putem îmbolnăvi şi aceasta ni se poate întâmpla nu numai 
nouă, ci oricărui membru al familiei noastre, pentru că boala şi moartea ne sunt scrise 
tuturora. 
    Anii vieţii noastre se pot înmulţi prin mila lui Dumnezeu şi străduinţele noastre! Viaţa 
noastră se poate lungi! 
    Bunul Dumnezeu chiar din moarte ne poate trezi şi ne poate dărui încă un şir lung de ani 
de viaţă pământească, dovada: învierea din morţi a fiicei lui Iair despre care s-a vorbit în 
Sfânta Evanghelie de astăzi. 
    Dacă dorim o viaţă lungă şi fericită, să păzim poruncile, să credem în Dumnezeu, să facem 
fapte bune, fapte ale îndurării sufleteşti şi trupeşti şi să ne rugăm pentru aceasta Părintelui 
Ceresc, în fiecare zi, având pururea în minte cuvintele rostite de Dumnezeu prin gura 
prorocului Moise: "Să umblaţi pe calea aceea pe care v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru, 
ca să fiţi vii şi să vă fie bine şi să trăiţi vreme multă în pământul acela pe rare îl veţi lua în 
stăpânire (V Moise, V, 33). Atunci vom purta cu răbdare durerile bolilor noastre şi neputinţa 
trupească, atunci - cu siguranţă - boala ne va fi de folos sufletesc, ne va fi un leac pentru 
binele şi îndreptarea noastră, ne va fi un mijloc pentru împreunarea veşnică cu Hristos în 
împărăţia cerurilor. 
 

DUMINICA A XXV-A DUPĂ RUSALII - ADEVĂRATA DRAGOSTE 
 
n învăţător de lege l-a întrebat într-o zi pe Mântuitorul, "ispitindu-l şi zicând: Învăţătorule, ce să 
fac ca să moştenesc viaţa de veci?" (Luca X, 25). Şi Iisus i-a răspuns: "Ce este scris în Lege? 
Cum citeşti?" (Luca X, 26). Făţarnicul legiuitor, care căuta să găsească în cuvintele 
Mântuitorului numai scăderi şi blasfemii, a zis: "De iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, din 
toată inima ta, din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele 
tău ca pe tine însuţi" (Luca X, 27). Iar Mântuitorul i-a zis: "Drept ai răspuns; fă aceasta şi vei 
trăi" (Luca X, 28). 
    Nemulţumit de răspunsul Mântuitorului, făţarnicul cărturar dorea să mai lungească vorba şi 
să fie mai bine lămurit "cine este aproapele său". Dar răspunsul Mântuitorului a fost de data 
aceasta atât de puternic şi de convingător, încât legiuitorul a fost redus la tăcere. Iisus i-a 
răspuns printr-una din cele mai convingătoare şi vii pilde, prin pilda samarineanului milostiv, 
despre care ni se vorbeşte în Evanghelia citită astăzi. Nici preotul şi nici levitul n-au avut milă 
de omul căzut şi jefuit de tâlhari; ci numai samarineanului i s-a făcut milă de El şi L-a ajutat 
înconjurându-l cu toată dragostea sa. Numai acesta a dovedit că ştie cine este aproapele său 
şi că îl iubeşte cu adevărat. 
    Ca învăţătorul de lege din Sfânta Evanghelie de astăzi sunt mulţi credincioşi ai zilelor 
noastre. Ei ştiu prea bine ce se spune şi ce se cere de la un credincios adevărat. Însă inima 
lor le este deşartă, lipsită de dragoste şi pornită numai spre rău. 
    Marele Apostol al Neamurilor în Scrisoarea I-a către Corinteni spunea: "De aş grăi în 
limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval 
răsunător. Şi de aş avea darul prorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, de aş 
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avea atâta credinţă încât să mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt" (I Corinteni XIII, 
1-2). Apostolul Pavel zice în continuare: "Şi acum rămân acestea: credinţa, nădejdea, 
dragostea. Iar mai mare decât acestea este dragostea". (I Corinteni XIII, 13). 
    Marele adevăr rostit de Sfântul Apostol Pavel credincioşilor din Corint, rămâne veşnic 
acelaşi pentru toate timpurile. La temelia învăţăturii Fiului lui Dumnezeu se află dragostea 
adevărată şi de atâtea ori înfăptuită prin persoana Omului-Iisus în viaţa Sa pământească. 
Zadarnică ne va fi toată truda vieţii, dacă atât noi cât şi cei ce ascultă de poveţele noastre nu 
vom fi pătrunşi de această dragoste dumnezeiască în sufletele şi în inimile noastre. 
    Sănătatea, bogăţia, mărirea deşartă, toate trec, dar dragostea care te face bun cu cei 
bolnavi şi suferinzi, blând cu cei necăjiţi, milostiv cu cei lipsiţi, aceasta nu poate trece 
niciodată. 
    Un cuvânt de îmbărbătare adresat unui suflet necăjit, un pahar cu apă dat celui însetat, 
toate acestea, dacă sunt aduse în numele Mântuitorului Iisus Hristos, rămân pururea vii şi 
neşterse în cartea vieţii. 
    Adevărata dragoste se arată prin ajutorul pe care noi îl dăm de bunăvoie semenilor noştri, 
dacă simţim o adevărată plăcere şi bucurie în suflet, când ajutăm şi facem bine cuiva. 
Aceasta este dragostea pe care Domnul nostru Iisus Hristos neîncetat a căutat să o 
trezească în inimile oamenilor cu cuvântul şi apoi cu fapta. Aceasta este dragostea la care 
Iisus, cu pilda Samarineanului milostiv a vrut să-l îndrume şi pe învăţătorul de lege, care 
umbla după moştenirea vieţii de veci. 
    Omul cât trăieşte are nevoie de o putere care să-l ajute să poarte cu răbdare şi uşurinţă 
toate greutăţile vieţii, o putere care să-l facă blând şi mulţumit, chiar şi în cel mai greu ceas al 
vieţii, îndemnându-l la nădejdea cea mântuitoare. 
    Sunt anumite ceasuri din zi în care trebuie să muncim pentru câştigarea pâinii celei de 
toate zilele. Ne întrebăm de multe ori, ce facem noi, ce gândim atunci când nu avem nimic de 
făcut în ceasurile de odihnă şi de linişte netulburată? Dăm noi oare o mână de ajutor 
aproapelui nostru, adresăm noi un cuvânt bun unui semen al nostru lipsit de mângâiere, 
facem vreun bine în societatea în care trăim? Înţelegem noi oare că trebuie să avem dragoste 
în sufletele noastre, după cum ne-a învăţat şi ne învaţă Biserica în numele dumnezeiescului 
ei Întemeietor? 
    Păgânii în primele veacuri ale creştinismului văzând cu câtă dragoste se îngrijeau creştinii 
unii de alţii, suferind de multe ori chiar moarte pentru Hristos, exclamau plini de mirare: 
"Vedeţi ce mult se iubesc!" Astfel, păgânul Ceciliu spunea despre creştini: "Ei se iubesc 
înainte de a se cunoaşte". Iar scriitorul grec Lucian: "Legiuitorul lor le-a spus că ei cu toţii sunt 
fraţi şi iată-i cum vieţuiesc întocmai". 
    Dacă până acum nu ne-am dat seama de această sfântă datorie, să ne gândim la ea cel 
puţin acum, în timpul din urmă. Dragostea creştinească este legătura cea mai frumoasă ce 
adună laolaltă inimile oamenilor de pretutindeni. Ferice de acei creştini care se întrec 
împlinind această lege sfântă a dragostei. Între acei creştini nu poate exista altceva decât 
pace, unire şi bună înţelegere. Nu pot fi găsiţi nenorociţi, părăsiţi şi deznădăjduiţi, ci acolo 
vezi pace, mulţumire, rugăciuni şi binecuvântare. 
    Aşadar, pornind de la pericopa evanghelică de astăzi, gândul nostru trebuie să fie îndreptat 
către Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care pentru noi şi pentru a noastră mântuire 
a luat chipul umilit al omului ce rabdă suferinţe şi necazuri în viaţă, iar mai apoi moartea 
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îngrozitoare prin răstignire pe cruce. El cere de la noi dragoste către Dumnezeu şi dragoste 
către aproapele. Cel care poartă numele de creştin, fără să aibă dragoste în sufletul său, 
putem afirma că ia în deşert numele Domnului. Sfântul Apostol Ioan ne îndeamnă zicând: "să 
ne iubim unul pe altul, pentru că dragostea este de la Dumnezeu şi oricine iubeşte este 
născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu. Cel ce nu iubeşte n-a cunoscut pe 
Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire" (I Ioan IV, 7-8). 
    Mântuitorul a zis către învăţătorul de lege: "Mergi şi fă şi tu asemenea" (Luca X, 37). Adică 
să fie milostiv, plin de dragoste în sufletul său ca şi Samarineanul şi aşa va moşteni viaţa de 
veci. Făcând şi noi asemenea, în ceasul cel mare al morţii, vom putea, cu siguranţă, auzi din 
gura dumnezeiescului Judecător: 
    "Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu şi moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la 
întemeierea lumii" (Matei XXV, 39). 
 

DUMINICA A XXVI-A DUPĂ RUSALII - LĂCOMIA ŞI EGOISMUL 
 
    Mântuitorul Iisus Hristos îşi desfăşura activitatea sa publică în faţa unei mari mulţimi de 
oameni. El le vorbea celor adunaţi despre binele şi fericirea adevărată a omului aici pe 
pământ. Şi iată că un om oarecare din popor îl roagă zicându-I: "Învăţătorule, zi fratelui meu 
să împartă cu mine moştenirea" (Luca XII, 13). Domnul Iisus a rămas mirat de cuvintele 
acestui om, care şi în cele mai frumoase clipe când i se vorbea despre spălarea păcatelor şi 
mântuirea sufletului, ducea grija bunurilor trecătoare ale pământului. Şi cu glas tare şi ridicat a 
zis atunci către mulţimea de popor ce-L asculta: "Vedeţi şi păziţi-vă de toată lăcomia, căci 
viaţa cuiva nu stă în prisosul avuţiilor sale" (Luca XII, 15). Iar pentru a explica aceste cuvinte 
de mustrare, Domnul nostru Iisus Hristos le-a spus pilda bogatului lacom, ale cărui hambare 
erau prea mici pentru a cuprinde roadele sale. Omul bogat din pilda Mântuitorului, pe lângă 
faptul că era lacom şi îşi petrecea viaţa în petreceri şi desfrâu, a mai avut şi o altă vină. Privea 
avuţia şi roadele pe care şi le-a câştigat cu prisosinţă pe moşia sa ca fiind numai ale lui, 
putând să-şi desfăteze trupul şi sufletul cu aceste bunătăţi, fără să se mai gândească şi la 
neajunsurile altora. Căci: "Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani: odihneşte-te, 
mănâncă, bea, veseleşte-te" (Luca XII, 19) îşi zicea el în sufletul său. Ne întrebăm şi noi 
bogăţia şi averea singurele cerinţe ce pot face viaţa omului veselă şi fericită? Nu! Deoarece 
pentru avere şi bogăţii se istoveşte atâta sănătate, ba chiar mai mult, se pierd atâtea vieţi, ca 
şi când această întocmire amăgitoare ar fi mai scumpă decât orice făptură, zidită de Domnul 
aici pe pământ. 
    Dar ce-i ajută, oare, omului, când după ce s-a chinuit o viaţă întreagă, răbdând foame şi 
nedormind nopţi întregi şi-a câştigat în urmă averea? Ce-i vor ajuta comorile neînsufleţite 
când sufletul nu i se îmbogăţeşte cu nimic? 
    Averile prea multe şi peste măsură îl pot duce pe om la pieirea neprevăzută, dacă nu va şti 
să le întrebuinţeze cu înţelepciune şi tragere de inimă. Fiecare crede că dacă omul ar fi bogat, 
ar fi şi fericit şi s-ar folosi mai bine de viaţă. Însă e o mare greşeală când crede acestea. De 
obicei găsim mai multă fericire, mai mare mulţumire şi o viaţă mai cinstită în viaţa săracului, 
decât în casa celui bogat. 
    Dacă te gândeşti la viaţa omului lacom te cuprind fiorii de frica patimilor ce-l stăpânesc şi a 
chinurilor ce-l aşteaptă. Omul lacom strânge, parcă ar avea mii de ani de trăit pe acest 
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pământ, nu face nimănui un bine, veşnic este nemulţumit că nu-i va ajunge, este mereu cu 
inima împietrită şi, egoist, nu dă şi altora ceva. Care este folosul? Se trezeşte într-o bună zi că 
e păgubit în mijlocul belşugului şi al fericirii sale închipuite sau bunul Dumnezeu îi ia sufletul 
când nici nu-i vine a crede. Cu multe sute de ani în urmă, a trăit într-un oraş din Egipt un 
lucrător în piatră, sărac, dar cu frica de Dumnezeu, şi într-o bună zi vine la acest muncitor 
vestitul pustnic de prin acele locuri, cu numele Evghenie. Dorea să-l vadă pe acest lucrător în 
piatră, pentru că a auzit atâtea lucruri bune despre el şi mai ales despre inima sa bună. 
    Pustnicul a intrat în casa pietrarului, bucurându-se nespus de mult că a putut să vadă cu 
ochii lui cele auzite şi să se convingă că ele sunt şi adevărate. Şi atât şi-a zis în gândul său 
cuviosul Evghenie când a părăsit modesta casă a pietrarului: "Doamne, atâţia oameni au 
averi nemăsurate şi nu ştiu ce să facă cu ele: ce bine ar fi când un om ca acesta ar avea 
bogăţiile altora, cât de înţelept şi cu rânduială ar şti el să le întrebuinţeze". 
    Această dorinţă a pustnicului a fost ca şi o rugăciune, căci Dumnezeu i-a împlinit-o. 
Pietrarul s-a făcut ca prin minune, deodată, nespus de bogat. Pe când el săpa ca de obicei, 
ca să-şi afle piatra de care avea nevoie, a dat peste o mare comoară ascunsă în pământ. Şi 
pietrarul sărac şi umilit de până atunci a părăsit locurile pustii şi casa nevoiaşă şi s-a dus la 
Constantinopol să trăiască asemenea oamenilor mari. Şi-a cumpărat casă, cai şi trăsuri 
frumoase, iar prin isprava banilor ajunge ofiţer al gărzii împărăteşti. Deci iată că temătorul de 
Dumnezeu a început o altă viaţă în petreceri şi plăceri, ca toată lumea. Nu a mai rămas nici 
urmă din însuşirile sale frumoase de altădată, din inima sa bună şi milostivă faţă de cei lipsiţi, 
pe care el altădată nu ştia cum să-i mângâie şi să-i împace. Acum bogatul pietrar privea cu 
indiferenţă şi dispreţ la cei care i-ar fi cerut milostenie. 
    Iată că aude Evghenie de norocul pietrarului şi într-o bună zi vine la el. Ce să vadă? în loc 
de omul blând şi milostiv de altădată, găseşte un om înfumurat şi fără inimă, mândru, care nici 
nu voia să-l primească. Şi pentru că a îndrăznit cuviosul Evghenii să-i facă mustrare, a pus 
slugile să-l scoată afară din curtea palatului. 
    Cuviosul Evghenie şi-a îndreptat ochii plini de lacrimi la cer şi s-a rugat ca bunul Dumnezeu 
să îndrepte ceea ce el o dată a greşit, rugându-se. Si Dumnezeu i-a ascultat din nou dorinţa. 
    În urma unor neînţelegeri, pietrarul a trebuit să-şi părăsească casa şi averea, a trebuit să 
caute adăpost departe de ţară, şi astfel a ajuns sărac şi umilit, chiar în pustia unde sărac şi 
umilit şi-a câştigat altădată pâinea cea de toate zilele. 
    Abia aici şi-a putut da seama cât de departe a fost el de calea mântuirii, pe care acuma, cu 
atâta nevoinţă, bunul Dumnezeu l-a învrednicit să o apuce iarăşi. 
    De aceea se cade întotdeauna să fim cu luare aminte la tot îndemnul bun pe care îl auzim 
şi să nu ne plecăm lăcomiei şi egoismului: lăcomia şi egoismul pierde pe orice om, cum a 
pierdut şi pe Iuda vânzătorul. Să învăţăm pildele înţelepte pe care ni le pune înainte Biserica 
noastră prin glasul slujitorilor săi şi să ne însufleţim de adevărul desprins din ele. Să ne fie în 
aducerea aminte înţelesul adânc al pildei Mântuitorului din Evanghelia de astăzi, să-l 
întrebuinţăm spre folosul vieţii noastre şi atunci vom fi siguri că niciodată nu vom simţi spaima 
cu care l-a îngrozit Domnul pe bogatul lacom când i-a zis: "Nebune! În această noapte voi 
cere de la tine sufletul tău" (Luca XII, 20). 
    Deci, "vedeţi şi păziţi-vă de boala lăcomiei, căci viaţa cuiva nu stă în prisosul avuţiilor sale" 
(Luca XII, 15). 
 



14 
 

DUMINICA A XXVII-A DUPĂ RUSALII - FĂŢĂRNICIA 
 
    În pericopa evanghelică ce s-a citit astăzi, vedem că Mântuitorul Iisus Hristos săvârşeşte o 
nouă minune într-o zi de sâmbătă, vindecând o femeie gârbovă. Pentru acest lucru Domnul 
Iisus Hristos este condamnat de farisei că nu ţine sâmbăta şi încalcă legea. 
    Mântuitorul îi ceartă şi îi numeşte făţarnici şi le arată că ei împlinesc legea în chip formal şi 
că nu sunt adevăraţi împlinitori ai legii şi ai cuvântului dumnezeiesc. 
    Păcatul făţărniciei nu a existat numai în timpul când Mântuitorul îl combătea, ci el a existat 
dintotdeauna. Omului i-a plăcut să se arate în alt chip decât este în realitate şi a căutat să 
convingă pe toţi cei din jurul său că este mai bun, pentru a atrage lauda şi admiraţia lor. Prin 
păcatul făţărniciei omul se arată că iubeşte pe Dumnezeu, dar numai cu vorba, nu şi cu inima 
şi fapta. Totodată caută să-şi atribuie însuşiri pe care nu le posedă, vrând să arate tuturor că 
este ceea ce în realitate nu este. De aceea înţelepţii greci spuneau oamenilor să se cunoască 
cât mai bine pe ei înşişi şi apoi să înceapă să cunoască tainele lumii şi pe ceilalţi semeni. 
Acest lucru reiese şi de pe inscripţia frontispiciului din Delphi: "Cunoaşte-te pe tine însuţi!" 
    Acest păcat este consemnat şi în Sf. Scriptură, în Vechiul Testament: "Ei lepădaseră 
aşezămintele Mele şi după poruncile Mele nu se purtau, ci călcau zilele Mele de odihnă, că 
inima lor era îndreptată spre idolii lor" (Iezechiel XX, 16). Tocmai pentru aceea profetul 
Iezechiel mustra poporul evreu spunând: "Şi ei vin la Tine ca la o adunare de petrecere şi 
ascultă cuvintele Tale dar nu le împlinesc, Căci ei cu gura lor fac din aceasta o petrecere, iar 
inima lor e târâtă după poftele lor" (Iezechiel XXXIII, 31). 
    În Noul Testament făţărnicia caracterizează pe farisei [partid politic din sânul poporului 
evreu, care ţineau cu cea mai mare stricteţe toate prescripţiile legii mozaice]. Făţărnicia lor 
consta în faptul că se socoteau cei mai mari cunoscători şi împlinitori ai legii. Când se rugau 
ieşeau pe străzile cele mai umblate şi la răspântii de drumuri, când posteau se arătau trişti, îşi 
smoleau feţele şi-şi puneau cenuşă în cap, când mergeau la sinagogi se aşezau în primele 
rânduri, când făceau o milostenie o trâmbiţau ca toţi să afle, apoi toate prescripţiile legii vechi 
le împlineau cu stricteţe. De pildă, Domnul nostru Iisus Hristos este întrebat de aceştia de ce 
ucenicii Lui nu-şi spală mâinile înainte de masă şi calcă datinile străbunilor. Mântuitorul din 
nou demască acest păcat al făţărniciei spunându-le că nu-şi cinstesc părinţii ci pun bani în 
cutia milelor la templu, socotind că prin aceasta ei sunt împlinitorii legii. De aceea, Domnul îi 
mustră, zicându-le: "Făţarnicilor, bine a prorocit despre voi Isaia, când a zis: Poporul acesta 
Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lor este departe de Mine. Şi zadarnic mă cinstesc ei, 
învăţând învăţături ce sunt porunci ale oamenilor" (Matei XV, 7-9). 
    Făţărnicia caracteristică fariseilor se manifestă prin faptul că toate lucrurile lor erau făcute 
în văzul lumii şi între vorbele, sufletul şi faptele lor exista o contradicţie permanentă. 
    Domnul nostru Iisus Hristos îi numeşte "morminte văruite" şi totodată le spune să cureţe 
vasul nu numai pe dinafară, ci şi pe dinăuntru. 
    Făţărnicia lor ajunge până într-acolo că depun mărturie împotriva lui Iisus, zicând că este 
răzvrătitor în popor şi pentru aceasta trebuie să moară răstignit pe cruce. 
    Păcatul făţărniciei reuşeşte de multe ori să intre în sufletul omului şi să-l stăpânească, fără 
ca el să-şi dea seama. Aşa se explică faptul că şi în cadrul comunităţii primilor creştini apare 
în sufletul oamenilor acest păcat. Cartea Faptele Apostolilor ne mărturiseşte că la început 
creştinii îşi vindeau ţarinile şi aduceau banii Apostolilor ca să fie puşi în slujba întregii 
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comunităţi. Anania şi Safira au vândut şi ei ţarina şi au adus doar o parte din bani Apostolilor, 
minţind pe Duhul Sfânt, şi pentru acest fapt Dumnezeu i-a pedepsit, luându-le viaţa. 
Făţărnicia a fost combătută întotdeauna de oameni şi în acest sens un proverb spune: "Nu-ţi 
ascunde faţa ta, fii totdeauna ceea ce eşti". Făţărnicia este un izvor de păcate, în primul rând 
pentru că dă naştere mândriei, prin faptul că ne credem mai buni ca alţii şi nu suntem ceea ce 
vrem să părem. În al doilea rând făţărnicia dă naştere la judecarea aproapelui, socotindu-ne 
mai buni ca alţii şi judecând pe fraţii noştri, uitând de cuvintele Mântuitorului care zice: 
"Făţarnice, scoate întâi bârna din ochiul tău şi atunci vei vedea sa scoţi paiul din ochiul fratelui 
tău" (Matei VII, 5). 
    Din păcatul făţărniciei izvorăşte minciuna, înşelăciunea, viclenia şi încetează totodată 
dragostea faţă de aproapele nostru. 
    Făţarnic este acela care zice că-L iubeşte pe Dumnezeu, dar urăşte pe aproapele său în 
care este chipul lui Dumnezeu pentru că: "dacă cineva iubeşte pe Dumnezeu iar pe fratele 
său îl urăşte mincinos este, pentru că cel ce nu iubeşte pe fratele său pe care l-a văzut, pe 
Dumnezeu pe care nu L-a văzut nu poate să-l, iubească şi această poruncă o avem de la 
Dumnezeu, ca cine iubeşte pe Dumnezeu să iubească şi pe aproapele său" (I Ioan IV, 20). 
    Păcatul făţărniciei este modul prin care un om vrea să pară ceea ce nu este, nesocotind 
Legea lui Dumnezeu şi dragostea faţă de aproapele. Acest păcat este specific fariseilor 
pentru că de multe ori cuvântul făţarnic a fost înlocuit cu cel de fariseu. 
    Din acest păcat iau naştere o mulţime de alte păcate care au urmări foarte grave în viaţa 
credincioşilor, deoarece un om nu poate avea niciodată două feţe, iar într-o bună zi omul 
făţarnic va fi dezbrăcat de masca făţărniciei şi îşi va pierde prestigiul, demnitatea şi adevărata 
lui valoare şi încredere. 
    Aşadar, să ne ferim de acest păcat al făţărniciei şi mai bine să fim smeriţi decât să zicem 
că ştim legea şi o împlinim. Să ne ferim totdeauna de faptele urâte ale fariseilor şi să nu 
facem fapte bune pentru reclamă, ci mai bine într-ascuns, pentru ca Tatăl nostru în ascuns să 
ne răsplătească. Să avem totdeauna înaintea ochilor noştri cuvintele Mântuitorului din Predica 
de pe Munte când zice: "Tu, însă, când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta 
ta, ca milostenia ta să fie într-ascuns... Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta şi, închizând 
uşa, roagă-te Tatălui tău, Care este în ascuns... Când postiţi nu fiţi trişti ca făţarnicii... unge 
capul tău şi faţa ta o spală, ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău care este în 
ascuns, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie" (Matei VI, 3-18). 
    Deoarece se apropie marele praznic al Naşterii Domnului şi întrucât ne aflăm în postul 
Crăciunului, e bine ca fiecare dintre noi să ne cunoaştem haina sufletului şi să dăm jos masca 
făţărniciei, mărturisindu-ne sincer şi cu căinţă păcatele înaintea lui Dumnezeu prin Taina 
Mărturisirii, pentru a putea fi vrednici de a ne împărtăşi cu cinstitul Trup şi Sânge al Domnului 
şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 
    Să avem, deci, în minte cuvintele Sfântului Apostol Iacov care zice: "Faceţi-vă împlinitori ai 
cuvântului, nu numai ascultători ai lui, amăgindu-vă pe voi înşivă" (Iacov, I, 22). 
 

DUMINICA A XXVIII-A DUPĂ RUSALII - CINA CEA MARE 
 
    Omul din Evanghelia de astăzi, care a făcut cină mare şi a chemat pe mulţi, este însuşi 
Dumnezeu. Iar sluga trimisă să adune pe cei chemaţi la cină este Hristos, Mântuitorul nostru. 
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Cei care s-au scuzat, pe rând, din diferite motive lumeşti, nevrând a se împărtăşi din cina 
omului, sunt fiii poporului iudeu. Casa în care s-a pregătit cina este împărăţia lui Dumnezeu, 
la care au fost chemaţi, în lipsa celor aleşi, toţi săracii şi neputincioşii, şi chiar şi cei de la 
răspântiile drumurilor. Toţi aceştia înfăţişează toate celelalte neamuri ale pământului, cărora li 
s-a deschis calea spre binefacerile milostivirii cereşti. 
    Iată că acei aleşi şi chemaţi la cină şi-au căutat mai întâi ţarina, boii şi soţia, şi nu pe 
binefăcătorul lor. Dar care le va fi răsplata? Sfânta Evanghelie ne spune: "Iar fiii împărăţiei vor 
fi aruncaţi în întunericul cel mai din afară; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor" (Matei 
VIII, 12). 
    Cina cea mare a Omului-Dumnezeu şi azi se găteşte pentru cei chemaţi să se 
împărtăşească din ea. Printre aceştia ne găsim şi noi cei care ne numim creştini. Trebuie să 
lăsăm la o parte discuţiile fără rost, ura şi duşmănia, căci acestea toate ne zădărnicesc orice 
pas de bucurie şi fericire în viaţă. 
    Cina din Sfânta Evanghelie de astăzi reprezintă cina mântuirii. Aşa cum la o cină obişnuită, 
foamea trupească se satură de mâncărurile şi băuturile cele mai bune, tot astfel la cina 
mântuirii, foamea şi setea sufletească se astâmpără prin cuvântul Evangheliei, prin cuvântul 
adevărului etern şi prin învăţăturile izvorâte din el. Cu mult mai arzătoare e foamea şi setea 
sufletească decât cea trupească. De aceea şi hrana sufletească e mai preţioasă, mai dulce şi 
mai plăcută. Poate omul să aibă toate bogăţiile lumii, dar dacă sufletul său e flămând, gol şi 
întristat, viaţa lui e ca un chin amar. Dar, în schimb, poate să fie cât de sărac, dacă sufletul 
său este plin de credinţă şi soarbe neîncetat hrana cea mântuitoare din izvorul Sfintei 
Evanghelii şi dacă căldura dragostei şi bucuria nădejdii sfinte îi umplu sufletul de mângâiere, 
viaţa lui este un adevărat rai pământesc. 
    Să cercetăm mai de aproape din ce cauză n-au venit cei chemaţi la Sfânta Evanghelie de 
astăzi. Unul a zis că a cumpărat ţarină şi trebuie să se ducă să o vadă, deci, într-un cuvânt 
bogăţia şi averea cu toate grijile ei l-au împiedicat să vină. Altul a zis că a cumpărat cinci 
perechi de boi şi că se duce să-i încerce, aceasta fiind pricina de a-l împiedica şi pe el să 
vină. Şi altul a zis că şi-a luat femeie, şi că nici el nu poate veni, adică grijile familiei şi 
plăcerile căsniciei l-au făcut să-şi calce cuvântul dat. 
    Ne punem întrebarea daca astăzi este altfel? Nu! Cu ce ne justificăm noi creştinii, când ne 
întreabă cineva, de ce nu urmăm calea Domnului şi Mântuitorului Iisus Hristos, de ce lipsim 
de la Sfânta Biserică, unde ştim că cina mântuirii, cina cea de taină se pregăteşte la fiecare 
liturghie şi glasul Sfintei noastre Biserici ne roagă, ne îndeamnă şi ne cheamă să venim cu 
toţii să gustăm din cina cea mare, care a fost gătită şi pentru noi? Acelaşi răspuns îl vom da şi 
noi, ca şi chemaţii din Evanghelia de astăzi. 
    Vom găsi şi noi aceleaşi pricini care ne vor împiedica să participăm la cina cea mare. 
Averea, bogăţia, negoţul, dorul de câştig, goana după avuţie şi grijile familiei ne fac să uităm 
de Biserică, de zilele de sărbătoare, de duminici şi chiar de cuvântul lui Dumnezeu. 
    Este de datoria noastră să lăsăm la o parte toate grijile lumeşti şi să urmăm chemarea 
Sfintei Biserici. Este de datoria noastră să uităm de avere, de afaceri, de plăceri şi de 
distracţii, măcar atunci când e timpul Sfintei Liturghii, când e timpul rugăciunii şi timpul 
împărtăşirii cu Sfintele Taine. 
    Iată că cei săraci, neputincioşi, orbi şi şchiopi s-au învrednicit de cina Stăpânului, iar cei 
aleşi şi chemaţi mai dinainte nu s-au învrednicit. Şi noi creştinii suntem săraci, nu numai în 
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bunuri lumeşti, ci săraci şi în fapte bune, şi noi suntem neputincioşi faţă de pornirea noastră 
spre păcate; şi noi suntem orbi, pentru că nu vedem lucrurile şi adevărurile sfinte cu ochiul 
curat, ci întunecat de ceaţa patimilor şi a păcatelor şi mai putem spune că noi suntem şi 
şchiopi, pentru că nu păşim drept, pe calea cea adevărată, a legii lui Hristos, ci ne poticnim 
mereu alunecând în prăpastia fărădelegilor. 
    Iisus Hristos neîncetat ne cheamă; ospăţul Său este pururea pregătit în casa Sa, şi cugetul 
fiecăruia dintre noi îi va spune cât de mult avem nevoie de Domnul. Cuvintele Lui să ne 
străbată trupul şi sufletul spre a le putea primi şi asculta cu cea mai vie dragoste şi căldură. 
Fiecare dintre noi are suferinţe şi nevoi, fiecare are necazuri şi îndatoriri grele de împlinit. Să 
ne trezim, deci, până nu este prea târziu şi să-L urmăm fără şovăire pe Domnul şi Mântuitorul 
nostru. 
    Să-L rugăm pe Dumnezeu, ca văzând toate aceste neputinţe de care suferim cu toţii, să 
nu-şi descarce mânia şi răsplata asupra noastră, ci mila, iertarea, mântuirea la timpul său, 
când în ceruri se va întinde cina cea adevărată, a divinei fericiri, să ne învrednicească şi pe 
noi să gustăm din marea cină a Atotputernicului nostru Stăpân. 
 

DUMINICA DINAINTEA NAŞTERII DOMNULUI - ÎNAINTAŞII NOŞTRI 
 
    Biserica noastră va serba peste puţine zile Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos, va 
serba pogorârea sau călătoria împăratului ceresc din cer spre pământ, spre a se întrupa din 
Prea Curata Fecioară. 
    Pentru a ne pregăti de acest mare praznic, Sfânta noastră Biserică a aşezat postul 
Crăciunului, iar astăzi ne aduce aminte de acest mare praznic. De aceea a numit duminica de 
astăzi Duminica înaintea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos şi a rânduit ca astăzi să se 
citească din Sfânta Evanghelie, spiţa neamului lui Iisus Hristos, tocmai pentru ca noi să 
cunoaştem pe toţi înaintaşii noştri şi strămoşii după trup ai Mântuitorului, până la împăratul 
David şi chiar până la patriarhul Avraam. 
    Dacă un împărat pământesc voieşte să cerceteze pe supuşii săi, atunci aceştia caută să 
cureţe şi să îndepărteze tot ceea ce ar putea pricinui împăratului necaz şi supărare, 
aşteptându-l apoi cu alai şi cu bucurie. Dacă oamenii fac atâtea pregătiri pentru primirea unui 
împărat pământesc, cu atât se cuvine să ne pregătim şi noi creştinii pentru primirea 
Împăratului ceresc, să ne curăţim inima şi sufletul de ură, dispreţ şi vrăjmăşie, pentru că acest 
împărat ceresc, care vine la noi, este un împărat al păcii, al dragostei şi al iubirii. Împăratul 
cerului nu cere de la noi alai şi paradă, ci cere să nu fim învrăjbiţi, cere dragoste creştinească, 
gânduri paşnice şi împăcare cu aproapele nostru. Iată care este pregătirea creştinească, 
pentru a-L primi pe împăratul ceresc, pentru praznicul sărbătorit de întreaga creştinătate, de 
la o margine la cealaltă a lumii - Naşterea Domnului. 
    Sfânta Scriptură a Legii celei vechi ne spune că Iacov, după ce a înşelat pe fratele său 
Esau, a fugit din casa părintelui său. Nelegiuirea săvârşită apăsa greu asupra sufletului său. 
Pentru a se odihni, el se culcă pe pământul gol, iar în jurul lui vede colinele şi văile ţării sale, 
iar deasupra cerul împodobit cu stele. Şi după ce adormi avu un vis minunat. De pe pământul 
pe care se odihnea ducea o scară până la înălţimile cereşti. Pe această scară se urcau şi 
coborau îngerii Domnului, iar din cerul deschis aude vestea dumnezeiască despre iertare şi 
mângâiere. Scara din visul lui Iacov este chiar Domnul nostru Iisus Hristos, dumnezeiescul 
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mijlocitor Intre Dumnezeu şi oameni, între cer şi pământ, care s-a pogorât din cer ca să ne 
împace cu bunul Dumnezeu, şi care răstignit pe cruce s-a rugat pentru răufăcătorii Săi, 
lăsându-ne prin aceasta o pildă măreaţă de dragoste, iertare şi împăcare. Acum, când peste 
câteva zile iarăşi îl vom vedea Prunc dumnezeiesc în ieslea din Betleem, cu ce îl putem primi 
mai frumos şi mai potrivit decât cu inima plină de dragostea propovăduită de El, cu inima plină 
de dorul de a ierta, de a ne împăca. Păgânii din vechime, nu ştiau nimic de toate acestea, nu 
ştiau nimic de Dumnezeul cel adevărat, dar cu toate acestea stimau deosebit de mult pe acel 
om care ierta pe duşmanii Săi şi le răsplătea răul cu bine. Cicero, cel mai iscusit vorbitor al 
romanilor, văzând că Cezar nu numai că nu a pedepsit cu moartea pe vrăjmaşii săi dovediţi, 
ci, iertându-le lor răutatea, i-a înălţat pe unii chiar la măriri şi mai mari, s-a însufleţit atât de 
mult de această putere a lui Cezar, încât l-a numit un "Dumnezeu pământesc" şi a rostit în 
cinstea marelui Cezar, în faţa unei mari mulţimi adunate, frumoasele cuvinte: "A birui oraşe şi 
cetăţi, este un lucru pe care l-au făcut mulţi oameni viteji, dar a-şi stăpâni mânia şi a răsplăti 
duşmanului răul cu binele, aceasta te face asemenea lui Dumnezeu" (Oraţiunea pentru 
Marcus Marcellus). Aceşti Cicero şi Cezar erau păgâni, neluminaţi de învăţătura lui Hristos. 
Acum, în apropierea venirii Împăratului păcii, în apropierea Naşterii lui Hristos, trebuie să ne 
arătăm vrednici de numele frumos de "creştini", trebuie să ne împăcăm cu vrăjmaşii noştri, să-
i iertăm şi să scoatem, cu rădăcini cu tot din inima noastră, orice ură şi orice duşmănie. 
Câteodată i se pare cam greu unui creştin să ierte o nedreptate care i s-a făcut şi firea omului 
adesea îl aţâţă la răzbunare. Ori de câte ori fierbe sângele în noi de mânie, să ne gândim la 
Împăratul păcii, la Domnul nostru Iisus Hristos, care pentru noi, prunc în iesle s-a născut şi 
care ne-a lăsat frumoasa învăţătură: "Învăţaţi de la Mine că sunt blând şi smerit cu inima" 
(Matei XI, 29). Aceia care şi-au întipărit adânc în inimile lor aceste cuvinte şi le urmează, 
trăiesc o viaţă liniştită, ferită de patimi şi de duşmănii. Să ne însufleţim cu toţii de duhul iertării 
şi de răsplătirea răului cu bine în viaţa noastră cea de toate zilele, mai ales acum când puţine 
zile ne mai despart de praznicul Naşterii Domnului. Iată pregătirea cea mai frumoasă şi cu 
adevărat creştinească. Deci, însufleţiţi de acest duh, vom săvârşi fapte de dragoste 
creştinească, fiecare după puterile sale, şi prin aceste fapte bine plăcute Dumnezeului iubirii, 
ne vom putea învrednici de a întâmpina după cuviinţă pe Împăratul ceresc. 
    Dacă vom fi noi înşine iubitori de pace, atunci şi Pruncul care se va naşte peste câteva zile, 
ne va asculta rugăciunea noastră a tuturor şi ne va trimite darurile scumpe ale păcii, ne va 
dărui mai întâi de toate un cuget liniştit şi împăcat, mulţumit cu soarta, singura adevărată 
fericire pe pământ, pentru că El însuşi ne-a lăsat făgăduinţa dulce şi mângâietoare: "Fericiţi 
făcătorii de pace, pentru că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema (Matei V, 9). 
    Se apropie naşterea Domnului! Pregătiţi-vă cu toţii, dar cu drag, cu bucurie, cu fruntea 
senină, nu cu fruntea încreţită de necaz, pentru ca atunci când ziua cea mare va veni să nu 
cădeţi zdrobiţi de oboseală, ci să fiţi veseli, drepţi, luminaţi şi întăriţi prin credinţă şi fapte 
    Bucuraţi-vă şi vă pregătiţi! Căci mare zi se apropie, ziua bucuriei creştinilor din întreaga 
lume, ziua naşterii Domnului, Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 
 

DUMINICA DUPĂ NAŞTEREA DOMNULUI - URA FĂRĂ PRICINA 
 
    Nu mare bucurie şi mângâiere sufletească am sărbătorit cu toţii, de la o margine la cealaltă 
a lumii, marele praznic al Naşterii Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, am sărbătorit 
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amintirea acelei zile mari, în care o lumină nouă a venit în lume, o lumină care avea să 
schimbe faţa lumii şi traiul între oameni. 
    Îndată după Naşterea Domnului, au venit la Ierusalim cei trei crai de la răsărit, ca să se 
închine Pruncului nou născut. Aceşti trei crai erau oameni învăţaţi, cunoşteau foarte bine 
Scripturile, cu toate că erau de alt neam şi ştiau că în curând trebuia să se nască cel proorocit 
de Scripturi. Văzând că pe cer a răsărit o nouă stea, mare şi frumoasă, ei au înţeles că 
aceasta trebuie să fie un semn ceresc, menit a vesti lumii naşterea lui Iisus Hristos. Ştiind că 
Iisus va fi împăratul tuturor popoare-lor, cei trei crai de la răsărit s-au încărcat cu daruri: aur, 
smirnă şi tămâie şi au pornit pe urma stelei, spre locul unde s-a născut Iisus, ca să I se 
închine. În drum s-au oprit la Ierusalim şi acolo au intrat la împăratul Irod, întrebând: "Unde 
este regele iudeilor Cel ce s-a născut? Căci am văzut la răsărit steaua Lui şi am venit să ne 
închinăm Lui" (Matei II, 2) Vestea, despre sosirea celor trei crai şi despre naşterea împăratului 
iudeilor, căruia au venit ei să I se închine, încă pe când era Prunc nou născut, s-a răspândit 
foarte repede în tot Ierusalimul. "Şi auzind, regele Irod s-a tulburat şi tot Ierusalimul împreună 
cu el. Şi adunând pe toţi arhiereii şi cărturarii poporului căuta să afle de la ei: unde este să se 
nască Hristos? Iar ei i-au zis: în Betleemul Iudeii, că aşa este scris de prorocul" (Matei II, 3-5). 
    Auzind toate acestea, Irod cheamă la el pe cei trei crai, îi întreabă cu de-amănuntul despre 
steaua care a răsărit pe cer şi pe care ei au văzut-o, zicându-le să meargă apoi la Betleem şi 
să întrebe acolo despre naşterea Pruncului, şi dacă îl vor găsi, la întoarcere să se abată pe la 
el şi să-i spună şi lui despre Pruncul Iisus ca să se ducă să se închine lui. 
    Magii pleacă spre Betleem, îl găsesc pe Iisus şi I se închină Lui, aducându-I darurile 
pregătite: aur, smirnă şi tămâie. Ei aveau de gând să se întoarcă totuşi prin Ierusalim şi să-i 
ducă lui Irod vestea cea îmbucurătoare că l-au aflat pe Mesia cel nou născut. Dar un înger li 
se arată în vis şi le porunceşte să nu se abată pe la Irod, ci să plece pe altă cale. 
    Irod văzând că cei trei magi nu se mai întorc, a dat poruncă să fie căutaţi prin Betleem şi 
prin toate împrejurimile. După puţină vreme a primit ştirea despre magi, că ei au plecat spre 
ţara lor. Irod s-a umplut de mânie, dar în acelaşi timp şi de frică. A început a se teme tot mai 
mult de acel împărat al iudeilor, despre care spuneau Scripturile că va stăpâni peste toate 
popoarele, punându-şi în gând să-L omoare cu orice preţ. Porunceşte ostaşilor să meargă la 
Betleem şi să omoare pe toţi pruncii din Betleem şi din toate împrejurimile de la doi ani în jos. 
El credea că dacă îi omoară pe toţi aceşti prunci, îl va omorî şi pe Iisus. Dar acestea toate nu 
s-au împlinit, pentru că înainte de a sosi ostaşii la Betleem, un înger s-a arătat dreptului Iosif 
în vis, zicându-i: "Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi fugi în Egipt şi stai acolo până ce-ţi 
voi spune, fiindcă Irod are să caute pruncul ca să-L ucidă" (Matei II, 13). 
    Când ostaşii au sosit şi au început groaznica ucidere, Iisus era deja în Egipt. 
    Irod a murit curând după aceea. Atunci îngerul Domnului s-a arătat iarăşi în vis dreptului 
Iosif şi i-a zis: "Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi mergi în pământul lui Israel, căci au 
murit cei ce căutau să ia sufletul Pruncului" (Matei II, 20). Iosif a făcut precum a poruncit 
îngerul, dar auzind că în Iudeea domneşte Arhelau, fiul lui Irod, îi era frică să se întoarcă la 
Betleem şi în felul acesta se aşeză în Nazaret "ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin 
prooroci că Nazarinean se va chema" (Matei II, 23). 
    Abia s-a născut Iisus în peştera din Betleem că ura împotriva Lui şi începuse. O ură 
îngrozitoare, o ură de moarte. Şi pentru ce? Pentru care vină? Pentru nimic şi fără nicio vină. 
Iisus era doar prunc nevinovat şi ura împotriva Lui începuse deoarece magii au mărturisit că 
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El este împăratul iudeilor şi pentru minunile ce s-au arătat la naşterea Lui. La judecarea lui 
Iisus şi la sentinţa morţii scrisă pe crucea pe care a fost răstignit, putem afla acelaşi lucru, 
aceeaşi ură fără pricină, aceeaşi dorinţă de a fi omorât cu orice preţ. 
    Hristos a mărturisit sub jurământ că El este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. În sentinţa 
morţii scrisă pe cruce i-au pus următoarea vină: "Acesta este Iisus, regele iudeilor" (Matei 
XXVII, 37). 
    Deci, iată că nu pentru o vină oarecare, ci pentru că El s-a numit ceea ce era şi este cu 
adevărat, a fost răstignit pe crucea de pe Golgota. 
    O duşmănie înverşunată l-a urmărit pe Iisus în decursul întregii Sale vieţi pământeşti, de la 
naştere până la moartea pe cruce. Acea ură şi duşmănie n-a încetat până astăzi. 
    Nu este om pe pământ să nu aibă duşmani, de voie sau fără voie, prin mândria noastră, 
printr-o purtare necuviincioasă,, prin cuvinte răutăcioase, prin fapte rele, jignind pe cineva fără 
să vrem, iar aceştia ne poartă duşmănie chiar o viaţă întreagă. Însă Mântuitorul Iisus Hristos 
ne mângâie zicând: "De vă urăşte pe voi lumea, să ştiţi că pe Mine mai înainte decât pe voi 
M-a urât" (Ioan XV, 18). "Dacă M-au prigonit pe Mine şi pe voi vă vor prigoni..." (Ioan XV, 20). 
"Dar cel ce va răbda până la sfârşit, acela se va mântui" (Mat. XXIV, 13). 
    Mântuirea este ţinta noastră supremă, dar mântuirea se poate câştiga numai prin credinţă, 
răbdare, bunătate, umilinţă şi prin luptă neîncetată pentru apărarea Bisericii şi legii lui Hristos. 
Însăşi viaţa Sfinţilor Apostoli, viaţa arhiereilor, viaţa mucenicilor şi a sfinţilor a fost o luptă 
continuă pentru apărarea dreptei Credinţe şi a Sfintei noastră Biserici. 
    Să rugăm pe Pruncul Iisus Hristos, nou născut să ne facă mai răbdători şi supuşi, mai buni 
şi mai blânzi. La acestea să ne îndemne praznicul mare al Naşterii Domnului pe care l-am 
sărbătorit cu bucurie şi mângâiere. Aceste gânduri frumoase să prindă rădăcini în inimile 
noastre, după serbarea Naşterii Domnului şi atunci vom putea fi încredinţaţi că vom primi 
cununa biruinţei în împărăţia Sa. 
 

DUMINICA DINAINTEA BOTEZULUI - ADEVĂRATA POCĂINŢĂ 
 
    Mii de ani a aşteptat omenirea venirea Mântuitorului lumii. El însuşi a aşteptat cu dor acea 
clipă fericită, în care urma să se arate în faţa oamenilor, pentru a le deschide calea spre 
împărăţia cerurilor pe care omenirea a pierdut-o prin păcatul strămoşesc. "De atunci a început 
Iisus să propovăduiască şi să spună: Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor" (Matei 
IV, 17). "Pocăiţi-vă" zice Domnul nostru Iisus Hristos, adică să ne întristăm pentru păcatele 
noastre, să ne curăţim de ele, să ne îndreptăm viaţa şi purtarea noastră, să ne apropiem 
iarăşi de Dumnezeu pe care L-am supărat, dacă vrem să intrăm în Împărăţia Lui, pe care El a 
venit să ne-o deschidă. 
    Evanghelia de astăzi ne relatează că şi Botezătorul Domnului, marele prooroc Ioan, şi-a 
început activitatea prin pregătirea poporului pentru primirea Mântuitorului lumii, predicând 
necontenit pocăinţa şi împărtăşind acelora care îşi conformau viaţa predicilor acestui mare 
proroc, botezul pocăinţei. Toate acestea ne fac să ne oprim asupra datoriei ce o avem de a 
ne pocăi. 
    Nu este om pe faţa pământului, care să poată spune că este fără de păcat. În păcate 
suntem zămisliţi toţi şi în păcate ne-am născut, precum zice Psalmistul David în Psalmul L. 
Dacă cineva ar spune că nu are păcat, se înşeală pe sine, precum ne învaţă Sfântul Apostol 
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Ioan: "Dacă zicem că păcat nu avem, ne amăgim şi adevărul nu este întru noi" (I Ioan I, 8). 
Privind puţin în jurul nostru ne putem da seama cât de mult necăjim pe Dumnezeu, într-un fel 
sau altul. 
    Unul poartă mânie aproapelui său şi nu vrea să-l ierte, altul ascunde în casa sa lucruri 
străine, după care plâng cei care le-au deţinut, gândind rău celui care i-a păgubit, al treilea nu 
frecventează niciodată Sfânta Biserică, găsind mereu alte preocupări lumeşti în zilele de 
duminici şi sărbători. Şi în casele creştinilor de multe ori se întâmplă că bărbatul se ceartă cu 
femeia, ajungând chiar la bătaie şi rostind cuvinte şi înjurături urâte, în faţa copiilor, care, mai 
târziu, repetă şi ei înjurăturile şi cuvintele urâte auzite din gura părinţilor. 
    De toate aceste păcate şi de multe altele ştie Dumnezeu, pentru că El ştie şi cunoaşte 
toate gândurile, toate vorbele şi faptele noastre, aşteptând desigur îndreptarea noastră. 
Mereu ne îndeamnă cu toată stăruinţa şi chiar şi prin Sfânta Evanghelie de astăzi la această 
îndreptare cu cuvintele: "Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor" (Matei IV, 17). 
Ascultăm noi oare de acest îndemn? Nu! Deşi vedem o mulţime de pedepse pe care 
Dumnezeu ni le trimite asupra noastră, şi care nu sunt altceva decât urmările păcatelor 
noastre. Aceste pedepse pentru păcatele noastre le vedem cu toţii, le simţim şi de multe ori 
ne plângem altora de suferinţele şi de necazurile noastre, dar nu încetăm a le face, iar 
pocăinţa şi întoarcerea către Dumnezeu o amânăm de pe o zi pe alta, fiind indiferenţi, dacă 
Dumnezeu se uită spre noi cu ochi buni, sau cu ochi răi, aşteptând să vină Dumnezeu la noi 
şi să ne roage de iertare, că L-am supărat şi necăjit prin mulţimea păcatelor noastre. Tatăl 
nostru cel ceresc este însă bun şi îndelung răbdător. Mila Lui ne acordă mult timp pentru 
îndreptarea şi pocăinţa noastră. Dumnezeu ne-ar fi putut pierde de mult de pe lumea aceasta, 
dar El "nu voieşte moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu" (Iezechiel XIII, 22). 
Dumnezeu pe cât este de milostiv, pe atât este şi de drept. Se poartă cu noi ca un Părinte, 
bun şi atent cu copiii Lui. Dacă apucăm pe un drum greşit, dar ne întoarcem către El, îndată 
îşi revarsă mila Sa asupra noastră şi ne iartă. 
    Un creştin nepocăit din timp nu poate avea decât o moarte necreştinească, iar un creştin 
pocăit din timp are o moarte de adevărat creştin, împăcat şi unit cu Dumnezeu. Un asemenea 
creştin nepocăit cu greu se va putea spovedi ca un adevărat creştin, dacă s-a dezobişnuit de 
mărturisire şi dacă nu-şi mai poate aduce aminte de toate păcatele, făcute într-un timp mai 
îndelungat. Se va gândi un asemenea creştin la sufletul său nemuritor, găsindu-se pe patul 
suferinţei, când conştiinţa lui îi este tulburată şi când îl chinuiesc diferite dureri, dacă el, cât a 
fost sănătos, nu s-a gândit deloc la toate acestea? Desigur că nu. Însă ştim că Bunul 
Dumnezeu, prin atotputernicia Sa, a iertat şi pe patul de moarte pe creştinii care s-au căit 
pentru păcatele lor, dar aceste cazuri sunt foarte rare, sunt minuni ale milei lui Dumnezeu, 
care doreşte să ne arate până unde poate să ajungă mila şi îndurarea sa. Vedem cu ochii 
noştri de altfel, cum Dumnezeu taie adeseori pe neaşteptate, firul vieţii celor nepocăiţi, care 
nu se lasă de păcate şi persistă în ele abuzând de milostivirea lui Dumnezeu şi bătându-şi joc 
de dreptatea Lui. 
    Din toate acestea ne putem da seama în ce primejdie sufletească se găseşte omul care 
stăruie în păcate şi amână mereu întoarcerea către Dumnezeu de la o zi la alta. Nimeni dintre 
noi nu-şi doreşte un sfârşit necreştinesc, de aceea trebuie să ne întoarcem către Dumnezeu, 
către Bunul Părinte ceresc cât mai curând, fără amânare, cât mai este timp. Să facem şi noi la 
fel cum a făcut Maria Magdalena, care, fără amânare, nepierzând nicio clipă, cum a aflat că 
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Mântuitorul se găseşte în casa lui Simon, a alergat până acolo, s-a aruncat la picioarele Lui 
şi, prin lacrimi, durere şi căinţă adevărată, a primit iertare pentru păcatele ei, dar odată cu 
aceasta, şi-a schimbat viaţa cea păcătoasă, trăită mai înainte. 
    Să alergam fără amânare la picioarele lui Hristos şi, prin lacrimi, durere şi căinţă, să ne 
lepădăm de păcatele noastre, îndreptându-ne gândul şi inima spre bunul Dumnezeu ca să nu 
mai cădem în păcatele săvârşite mai înainte. Abia atunci ni se vor deschide ochii cu adevărat, 
ni se va reînnoi inima şi abia atunci vom simţi ce bine şi plăcut este a sluji lui Dumnezeu. 
 

DUMINICA DUPĂ BOTEZUL DOMNULUI - TRĂIREA ÎN HRISTOS 
 
    Sfânta Evanghelie de astăzi ne spune despre marele prooroc înainte mergătorul şi 
Botezătorul Domnului, că se afla în închisoare. Această făclie minunată a luminat foarte 
puţină vreme în pustiurile Iordanului, deoarece ura cruntului Irod l-a smuls pe Sfântul Ioan din 
mijlocul celor aleşi şi l-a dus într-o temniţă adâncă unde era să-i fie până la urmă şi tragicu-i 
sfârşit prin tăierea capului. 
    Deci, iată că printr-un om rău şi pătimaş şi-a pierdut viaţa fără nicio vină marele prooroc, 
Sfântul Ioan Botezătorul. Din cauza oamenilor răi şi păcătoşi se întâmplă şi în zilele noastre, 
în lumea întreagă, foarte multe crime şi nelegiuiri, însă Dumnezeu nu pedepseşte de multe ori 
pe făcătorii de rele, ci îi lasă să vieţuiască între cei buni, cu speranţa că ei se vor întoarce de 
la cele rele şi vor fi, astfel, primiţi în Împărăţia lui Dumnezeu, alături de cei drepţi. 
    Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ este asemenea unui ogor pe care creşte şi grâu şi 
neghină, zice însuşi Domnul nostru Iisus Hristos. Voia lui Dumnezeu a fost aşa încă de la 
începutul lumii. De la Cain şi Abel şi până în zilele noastre, omenirea se împarte în două 
categorii mari, în buni şi răi. Însă Bunul Dumnezeu a îngăduit ca pe lângă cei buni şi drepţi să 
trăiască şi cei răi şi păcătoşi, arătându-le prin aceasta înde-lunga Sa răbdare, lăsându-le timp 
să se întoarcă la Hristos. Fericitul Augustin zice: "Se poate întâmpla ca aceia care, astăzi sunt 
neghină, mâine să fie grâu". Este foarte adevărat că se poate întâmpla ca cei răi să se facă 
buni, precum găsim scris în Sfânta Scriptură că s-au întâmplat o mulţime de cazuri. "Inima lui 
Zaheu s-a schimbat în puţine ceasuri şi dintr-un păcătos ce era s-a făcut un fiu al lui Avraam". 
Matei, al "cărui gând ca vameş n-a fost îndreptat ani de-a rândul decât la bani şi câştig pe 
socoteala altora s-a pocăit". Dacă Dumnezeu ar nimici, imediat după săvârşirea unei 
fărădelegi pe penitent, atunci sângele lui Hristos în zadar s-ar fi vărsat. Însă Dumnezeu nu 
voieşte moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu", spune Sfânta Scriptură. Drept 
aceea şi Mântuitorul lumii nu a poruncit să se taie imediat smochinul ce nu aducea rod, ci a 
aşteptat trei ani, poruncind să-l ude şi să-l îngrijească bine, că doar, doar aduce rod. 
    Îngăduind Dumnezeu ca, cei rătăciţi şi cei răi să trăiască între cei buni, le lasă timp să se 
întoarcă, le pune la îndemână şi înaintea ochilor, pildele celor buni, printre care îşi petrec 
viaţa cei păcătoşi. Este lucru foarte cunoscut că pildele au o mare putere de întărire asupra 
inimilor omeneşti. Pildele cele bune sunt asemenea unor oglinzi în care pot vedea cei 
păcătoşi, cât de urâte sunt fărădelegile lor. Aceste pilde bune îi îndrumă şi-i îndeamnă 
necontenit pe cei răi, să-şi schimbe viaţa şi să o modeleze după pilda celor buni. Puterea unei 
pilde bune ne-o arată şi Domnul nostru Iisus Hristos în frumoasele cuvinte: "Aşa să lumineze 
lumina voastră înaintea oamenilor că, văzând ei faptele voastre cele bune, să preamărească 
pe Tatăl vostru cel din ceruri". (Matei V, 16). 
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Nesfârşit este şirul celor păcătoşi care s-au pocăit urmând pilda celor buni. Istoria pustnicilor 
şi trăirea în Hristos a călugărilor din mănăstiri sunt frumoase pilde de urmat. Mulţi dintre cei 
care veneau la pustnici şi la mănăstiri, plini de păcate şi certaţi cu Dumnezeu, prin pilda 
curăţeniei pustnicilor şi a cuvioşilor călugări, şi-au schimbat total viaţa. Ba chiar foarte mulţi au 
rămas printre pustnici sau între călugări în locaşurile sfinte de reculegere sufletească şi de 
apropiere către Dumnezeu, ispăşindu-şi în felul acesta greşelile trecutului şi păcatele 
tinereţilor. 
    Iată scopul înţelept pe care Bunul Dumnezeu îl urmăreşte, prelungindu-le celor răi viaţa şi 
lăsându-i să trăiască între cei buni. Este o dovadă nesfârşită de bunătate a Părintelui ceresc 
faţă de noi oamenii. 
    Se înţelege că noi, dacă ne considerăm mai buni, suntem datori a sprijini aceste scopuri 
ale iubirii şi bunătăţii lui Dumnezeu, suntem datori a fi pildă bună şi a da poveţe şi învăţături 
celor ce rătăcesc. Dacă toţi creştinii ar căuta cu aceeaşi dragoste şi râvnă a îndrepta greşelile 
celor păcătoşi, cum caută să le judece şi să le discute, atunci multe rele s-ar stârpi în lumea 
întreagă, multă buruiană şi neghină s-ar plivi şi ogorul Domnului ar înflori şi ar aduce roadă 
îmbelşugată. 
    Să ne împlinim, deci, această datorie creştinească, de a da învăţături, poveţe şi îndemnuri 
celor ce rătăcesc, să le dăm chiar şi atunci când vedem că nu prea aduc folos. Un pom nu 
cade întotdeauna la lovitura cea dintâi. Dacă tot dai cu toporul în el, la urmă tot cade. Tot 
astfel şi păcătosul, la cea dintâi povaţă poate că nu se va îndrepta, însă noi urmând a-l povă-
ţui, dându-i îndemnuri şi uneori mustrându-l spre îndreptare, putem nădăjdui că până la urmă, 
stăruinţele noastre vor aduce folos sufletesc celui rătăcit. La aceste străduinţe ne îndeamnă şi 
Sfântul Apostol Pavel, prin cuvintele adresate lui Timotei: "Predică cuvântul, stăruieşte cu 
timp şi fără timp, mustră, ceartă, îndeamnă..." (II Timotei IV, 2). 
    Dacă ne vom face întotdeauna datoria, sprijinind scopurile înţelepte ale lui Dumnezeu, vom 
conlucra şi vom contribui şi noi la îndreptarea celor păcătoşi. Fericit va fi acela care, prin pilda 
şi prin învăţătura sa, va întoarce pe cel rătăcit pe calea adevărului. "Zic vouă, că bucurie va fi 
în cer de un păcătos ce se pocăieşte, mai mult decât de nouăzecişinouă de drepţi, cărora nu 
le trebuie pocăinţă" (Luca XV, 7). 
    Trăind în Hristos şi prin Hristos, vom fi mai aproape de el, bucurându-ne veşnic, împreună 
cu El în împărăţia cerurilor. 
 

DUMINICA A XXIX-A DUPĂ RUSALII - MULŢUMIRE ADUSĂ LUI DUMNEZEU 
 
    Mântuitorul lumii trecând o dată pe lângă câmpia Samariei şi a Galileii şi intrând într-un sat 
a întâlnit zece leproşi, care erau scoşi din satele lor şi care după legea lor nu aveau voie să 
se apropie de cei sănătoşi, decât până la opt paşi, pentru a nu-i molipsi de boala leprei. 
Aceştia, zărindu-L pe Mântuitorul, "au ridicat glasul şi au zis: Iisuse, Învăţătorule, fie-Ţi milă de 
noi" (Luca XVII, 13). Iar Iisus i-a curăţit pe cei zece leproşi de boală şi i-a trimis la preoţi să se 
arate pentru că aşa cerea legea şi să-i primească iarăşi în rândul celorlalţi oameni. Vindecaţi 
prin puterea dumnezeiască a lui Iisus-Mântuitorul, cei zece leproşi s-au întors cu bucurie la 
casele lor. 
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    Sfânta Evanghelie de astăzi ne spune că numai "unul dintre ei, văzând că s-a vindecat s-a 
întors cu glas mare, mărind pe Dumnezeu, şi a căzut cu faţa la pământ la picioarele lui Iisus şi 
I-a mulţumit" (Luca XVII, 15-16). 
    Evanghelia ne mai spune, în continuare că acela care s-a întors şi I-a mulţumit lui Iisus era 
samarinean. După aceasta, Mântuitorul întreabă cu mustrare: "Au nu zece s-au curăţit? Dar 
cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă, să dea slavă lui Dumnezeu decât numai 
acesta, care este de alt neam?" (Luca XVII, 17-18). Iată, deci, că din toţi cei zece vindecaţi de 
această boală nemiloasă, numai unul singur, şi acela de alt neam, şi-a adus aminte că se 
cuvine să mulţumească binefăcătorului său după care Mântuitorul i-a zis: "Scoală-te şi du-te, 
credinţa ta te-a mântuit" (Luca XVII, 19). 
    Aşa a fost pe atunci şi aşa este şi în ziua de astăzi. Istoria vieţii omeneşti este plină de 
asemenea pilde. Cu nemulţumire răsplăteşte şi astăzi lumea pentru nenumăratele binefaceri 
ale lui Dumnezeu şi din zece creştini, abia unul cade la picioarele lui Iisus şi-I mulţumeşte. 
Mustrarea lui Iisus: "Dar cei nouă unde sunt?" se potriveşte şi pentru purtarea unor creştini ai 
zilelor noastre. Deci se cuvine să urmăm pilda Samarineanului mulţumitor şi nu a celor nouă 
nemulţumiţi. 
    Nerecunoştinţa celor nouă leproşi din Evanghelia de astăzi trebuie să ne umple de 
mâhnire, dacă ne gândim ce mare bine le-a făcut, Dumnezeiescul Mântuitor, şi cum ei nu au 
găsit de cuviinţă a mulţumi măcar cu puţine cuvinte binefăcătorului lor. Cu câtă smerenie şi 
stăruinţă s-au îndreptat ei, în nenorocirea lor, către Domnul nostru Iisus Hristos şi cum i-au 
întors apoi spatele, după ce şi-au redobândit sănătatea! Dacă Mântuitorul i-ar fi întrebat, în 
deznădejdea lor: "ce-mi veţi da dacă vă voi face sănătoşi?", ei, de bună seamă i-ar fi promis 
de toate, bani, avere şi comori nesfârşite, iar după ce I-a miluit Bunul Iisus un singur cuvânt 
de mulţumire le era prea mult, o cale de puţini paşi le era prea lungă ca să-şi arate dragostea 
şi mulţumirea pentru binefăcătorul lor, aşa încât Iisus, cu drept cuvânt îi şi mustră cu 
întrebarea: "Dar cei nouă unde sunt?" Cine dintre noi a avut parte de mila şi milostivirea 
Domnului, aşa ca leproşii din Evanghelia de astăzi? Unii, de pildă, zăceau bolnavi, alţii 
vedeau în primejdie viaţa soţului, a soţiei, a părinţilor sau a copiilor, şi toţi, în marea lor durere, 
au chemat într-ajutor pe Mântuitorul Iisus Hristos şi El i-a ajutat cum i-a ajutat şi pe cei zece 
leproşi, dar binefacerea Lui a fost uitată, şi poate abia unul din cei zece, dacă şi-a adus 
aminte că se cuvine să mulţumească lui Hristos pentru ajutorul primit. Ne punem întrebarea 
care să fie cauza acestei purtări necreştineşti faţă de binefăcătorul nostru, faţă de Bunul 
Părinte ce i-a ajutat? Cauza este uitarea omenească, uitarea pare a fi fost şi cauza 
nemulţumirii celor nouă leproşi din Evanghelia de astăzi. Cum au scăpat de boala lor şi s-au 
întors la prietenii şi cunoscuţii lor, bucuriile şi plăcerile reîntâlnirii i-au făcut să uite de boală, 
să uite chiar a mulţumi Aceluia care i-a readus în lume, între oameni. Sfântul Prooroc Ieremia 
zice: "Nici zăpada de pe piatră nu se topeşte în faţa soarelui atât de repede, nici apa după 
ploaie nu se scurge atât de iute, cum Mă uită pe Mine poporul Meu" (Ieremia XVIII, 13-14). În 
uitarea noastră, noi primim darurile lui Dumnezeu, fără ca noi să ne gândim la Dătătorul. 
Primim de la Dumnezeu pâinea cea de toate zilele, primim şi ne bucurăm de darul sănătăţii şi 
de alte daruri, fără a-I mulţumi, ca şi când, acestea toate ar trebui să ne vină obligatoriu. 
    Dimineaţa ne sculăm, fără a ne gândi la Dumnezeu, care ne-a lungit viaţa încă cu o zi şi 
sub al cărui scut am trecut peste spaimele noastre. La prânz ne aşezăm la masă, fără a ne 
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gândi la Tatăl nostru cel din ceruri, care ne dă pâinea cea de toate zilele, iar seara ne culcăm 
fără a-I mulţumi că ne-a ajutat să petrecem cu bine o zi mai mult din viaţa noastră. 
    În această privinţă, de multe ori, suntem mai răi decât fiinţele cele necuvântătoare. Precum 
orbul trece pe lângă parcul cu flori fără a le băga în seamă, pentru că nu le vede, astfel 
trecem şi noi cu uitarea pe lângă toate darurile lui Dumnezeu, fără a-i aduce cuvenita 
mulţumire. 
    Sfântul Apostol Pavel ne zice: "Daţi mulţumire pentru toate, căci aceasta este voia lui 
Dumnezeu"... (I Tesaloniceni V, 18). 
    Să ţinem, deci, seama de voia lui Dumnezeu şi să-I aducem prinos de mulţumire, pentru 
toate darurile nenumărate primite de la El, lăudând pururea prea sfânt numele Lui! Sfântul 
Ioan Gură de Aur zice: "Vă îndemn să-L lăudaţi pe Dumnezeu în toată vremea, dacă vă vin 
necazuri lăudaţi-L şi necazurile vor înceta, de vă vine norocul, lăudaţi-L pe Domnul şi norocul 
va rămâne cu voi. Prin nimic nu ne putem câştiga mai multe binefaceri, decât gândindu-ne la 
ele şi mulţumind pururea lui Dumnezeu pentru binefacerile primite" (Omilia XXV-a la 
Evanghelia lui Matei). 
    Se cuvine, deci, să ne cercetăm trecutul şi să ne întrebăm dacă n-am rămas niciodată 
datori de a aduce mulţumiri pentru binefacerile primite, nici lui Dumnezeu şi nici oamenilor? 
Răspunsul este sigur şi categoric, că am rămas datori de multe ori! Să plătim aceste datorii, 
de astăzi, înainte, prin cuvinte de mulţumire şi recunoştinţă faţă de oameni şi prin jertfă şi 
rugăciuni de laudă şi mulţumire faţă de Atotputernicul Creator! Să răsplătim binefacerile tot cu 
binefaceri, să facem bine şi celor ce ne-au făcut bine şi celor ce ne-au făcut rău. Atunci 
conştiinţa noastră va fi împăcată şi mila lui Dumnezeu se va revărsa asupra noastră şi mai 
bogată. 
 

DUMINICA A XXX-A DUPĂ RUSALII - ÎN CĂUTAREA MÂNTUIRII 
 
    Sfânta Evanghelie care s-a citit astăzi ne arată cum un dregător cu gând viclean şi ispititor 
s-a apropiat de Mântuitorul şi L-a întrebat zicând: "Bunule învăţător, ce să fac ca să 
moştenesc viaţa de veci?" (Luca XVIII, 18). Şi cu toate că Domnul Iisus Hristos cunoştea prea 
bine gândul viclean al ispititorului, îi răspunde cu blândeţe: "Trebuie să ţii poruncile: Să nu 
furi, să nu săvârşeşti adulter, Să nu ucizi, să nu mărturiseşti strâmb, să cinsteşti pe tatăl tău şi 
pe mama ta" (Luca XVIII, 20). "Toate acesteia le-am păzit din tinereţile mele" (Luca XIII, 21) îi 
răspunde dregătorul. Auzind Iisus, i-a zis: "Însă una îţi lipseşte: Vinde toate câte ai şi le 
împarte săracilor şi vei avea comoară în ceruri; şi vino de-Mi urmează Mie" (Luca XVIII, 22). 
    Trei lucruri se cer de la noi, dacă vrem să avem parte de fericirea veşnică: să păzim 
poruncile; să împărţim toată averea noastră la săraci şi apoi să urmăm lui Iisus Hristos, 
Domnul nostru. 
    Am putea vedea că bogatul din Evanghelia de astăzi a păzit toate poruncile din tinereţile 
lui, s-a ferit de păcate grele, n-a fost desfrânat, n-a furat, n-a ucis, n-a mărturisit mărturie 
mincinoasă, a cinstit pe tatăl său şi pe mama sa, a păzit întocmai toate poruncile, dar când a 
venit vorba să se lepede de avere, să o vândă şi să o împartă la săraci, el nu a fost în stare 
să se despartă de ea; şi după cum spune Sfânta Evanghelie: "s-a întristat, căci era foarte 
bogat" (Luca XVIII, 23). "Şi văzându-l întristat, Iisus a zis: "Cât de greu vor intra cei au averi în 
împărăţia lui Dumnezeu! Că mai lesne este a trece cămila prin urechile acului, decât să intre 
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bogatul în împărăţia lui Dumnezeu!" (Luca XVIII, 24- Iar când cei de faţă au întrebat, cuprinşi 
de o mare grijă şi de frică: "Şi cine poate să se mântuiască?", Hristos le răspunde: "Cele ce 
sunt cu neputinţă la oameni sunt cu putinţă la Dumnezeu" (Luca XVIII, 26-27). 
    Chiar din Sfânta Evanghelie putem vedea că la Dumnezeu e cu putinţă ca şi bogatul să 
moştenească viaţa de veci. 
    Domnul nostru Iisus Hristos, care cunoştea prea bine chiar şi cele mai ascunse taine ale 
inimii şi ale gândurilor noastre, ştiind că bogatul a păzit cu adevărat toate poruncile, încă din 
tinereţile sale, nici nu-i mai vorbeşte despre ele, nici despre moştenirea vieţii de veci, care-i 
este asigurată, ci îi zice: "încă una îţi lipseşte: Vinde toate câte ai şi le împarte săracilor şi vei 
avea (omoară în ceruri; şi vino de-Mi urmează Mie" (Luca XVIII, 22). Deci iată că pentru 
intrarea în rai păzirea poruncilor într-o viaţă întreagă ar fi fost de ajuns. Însă în rai sunt multe 
feluri de locuri zice Mântuitorul şi nu toţi vor gusta acelaşi grad de fericire. De chinuri şi 
suferinţe vor fi scutiţi toţi cetăţenii raiului, dar bucuriile se vor împărţi după măsura faptelor 
bune săvârşite aici pe pământ. Cine a făcut mai multă milostenie, de mai mare bucurie se va 
face părtaş, iar cine va păzi poruncile şi va împărţi toată averea sa săracilor şi va urma lui 
Iisus, propovăduind cuvântul Evangheliei Lui, acela se va face părtaş de fericirea cea mai 
desăvârşită. 
    Bogatul nu are lipsă nici trebuinţă de nimeni, însă de el depind foarte mulţi. Drept aceea, 
bogatul e deprins a porunci multora şi de a-i privi pe ceilalţi oameni, drept slugi. Bogaţii parcă 
plutesc deasupra neajunsurilor pământeşti, ei trăiesc parcă într-o lume mai senină, cugetă şi 
vorbesc altfel, după cum ne spun şi pildele Legii vechi: "Sărmanul vorbeşte cu cuvinte 
înduioşătoare, bogatul însă vorbeşte aspru" (Proverbe XVIII, 23). 
    Bogăţia îl ispiteşte pe om totdeauna la mândrie şi la trufie, îl înstrăinează şi îl îndepărtează 
tot mai mult de la Dumnezeu. Precum evreii s-au închinat pe vremuri unui viţel de aur, uitând 
de Dumnezeu, care-i condusese în chip atât de minu-nat; astfel şi bogatul uită în mândria sa, 
de Dătătorul tuturor darurilor şi toată cugetarea este îndreptată numai la averi şi bani şi astfel 
se face Dumnezeul bogaţilor, după cum ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur. 
    Avem datoria sfântă de creştini să facem milostenie. Dacă nu ne putem hotărî să împărţim 
toată averea noastră la săraci, deoarece avem părinţi, copii, rude şi prieteni pe care avem 
datoria să-i sprijinim din averea noastră, atunci să nu uităm cel puţin de cei săraci şi lipsiţi şi 
să facem milostenie. 
    Dacă Bunul Dumnezeu ne-a dăruit averi şi bogăţii, să fim mulţumiţi de darurile primite şi să 
ne folosim de ele cu înţelepciune, ca să ne fie spre folos, nu spre pagubă sau pierzare: "Cui 
s-a dat mai mult, mult se va cere de la el". Să folosim prisosul de avere pentru înmulţirea 
binelui în lume, să fim darnici şi milostivi faţă părinţi şi copii, dacă duc lipsă, faţă de fraţi şi 
surori, rude şi prieteni. Să fim darnici şi milostivi faţă de acei ce nu au niciun sprijin pe lume. 
    Cine dă, lui îşi dă. Cu cât mai mult veţi da, cu atât mai mare răsplată veţi lua. 
Se cuvine deci să urmăm pilda unor creştini înţelepţi şi să întrebuinţăm prisosul averii noastre, 
pentru alinarea şi tămăduirea atâtor suferinţe şi neajunsuri omeneşti, pentru care ne aşteaptă 
cea mai desăvârşită răsplată. 
    Să fim buni credincioşi şi milostivi şi atunci bunul Dumnezeu va fi milostiv, îndurat şi lesne 
iertător, faţă de noi, şi cu toată mulţimea greşelilor noastre, ne va învrednici să fim părtaşi 
împărăţiei cerurilor şi vieţii de veci. 
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