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DUMINICA A XXXI-A DUPĂ RUSALII - NĂDEJDEA ÎN AŞTEPTARE 
 
    Domnul nostru Iisus Hristos se apropia de Ierihon. Ori pe unde Mântuitorul trecea, lume 
foarte multă mergea pe urma Lui, pentru ca să-L vadă, să-I asculte cuvântul dumnezeiesc şi 
pildele peste măsură de frumoase. Majoritatea bolnavilor din acele locuri, când auzeau că se 
apropie Iisus, îi veneau în cale, cădeau la picioarele Lui, cerând milă, iertare şi vindecare. O 
unică poruncă, un unic gând, un unic cuvânt erau de ajuns din partea Mântuitorului, şi orice 
boală era vindecată. 
    Însă nu toţi bolnavii aveau fericirea să-L întâlnească pe Hristos şi nu toţi puteau să alerge 
în preajma Lui. Pe cei neputincioşi de tot, trebuia să-i aducă cineva la Mântuitorul, pentru că 
singuri nu puteau veni, iar dacă nu aveau pe nimeni şi nu se milostivea cineva de ei, aşteptau 
ani întregi, rugându-se în sinea lor să le facă Dumnezeu parte de fericirea apropierii 
Mântuitorului Iisus Hristos. 
    Şi orbul din Evanghelia de astăzi era unul dintre aceştia. El auzise de mult despre minunile 
săvârşite de Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Cu sufletul plin de nădejde că prin 
Iisus Hristos ar putea să scape de întunericul ce-l înconjura, el aştepta şezând la marginea 
drumului, cerşind de la trecători pâinea cea de toate zilele. Dar gândul lui visa lumină şi zbura 
neîncetat spre Hristos "izvorul luminii!" 
    Într-o zi, cum el şedea lângă cale cerşind, aude un zgomot neobişnuit şi paşii unei mulţimi 
de oameni. "Ce e aceasta?" (Luca XVIII, 36), întreabă orbul pe unul din trecători, "încotro 
aleargă atâta lume?" Trecătorul îi răspunde: "Trece Iisus Nazarineanul" (Luca XVIII, 37). 
Străpuns de un gând plin de nădejde, orbul începe să strige cu glas mare: "Iisuse, Fiul lui 
David, fie-Ţi milă de mine" (Luca XVIII, 38). Şi cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă" 
(Luca XVIII, 39). Dar orbul nici nu se gândea la dojana lor, ci tot mai tare striga: "Fiule al lui 
David, fie-Ţi milă de mine!" (Luca XVIII, 39). Atunci Iisus s-a oprit pe loc şi a poruncit să-l 
aducă pe orb mai aproape. Câţiva din mulţime au alergat spre orb şi l-au adus înaintea 
Mântuitorului. Mântuitorul îl întreabă: "Ce voieşti să-ţi fac?" Iar orbul răspunde: "Doamne, să 
văd!" (Luca XVIII, 41). "Şi Iisus i-a zis: Vezi! Credinţa ta te-a mântuit" (Luca XVIII, 42). Şi 
deodată, în ochii robiţi de întuneric se aprinde lumina şi orbul începe să vadă şi mergând 
după Iisus mărea pe Dumnezeu. "Şi tot poporul care văzuse a dat laudă lui Dumnezeu" (Luca 
XVIII, 43). 
    Orbul s-a rugat cu stăruinţă şi încredere şi a fost mântuit. Numai o asemenea rugăciune 
este ascultată de Domnul şi poate aduce ajutorul şi folosul dorit. 
    Astfel îndemnaţi de pilda orbului din Evanghelia de astăzi, e bine să privim mai de aproape 
rostul fericit şi binecuvântat al unei asemenea rugăciuni. 
    Rugăciunea este cel mai bun mijloc pentru dobândirea ajutorului şi a harului dumnezeiesc. 
"Şi toate câte veţi cere, a zis Mântuitorul, "rugându-vă cu credinţă veţi primi" (Matei XXI, 22). 
Fără de ajutorul lui Dumnezeu, fără de harul Lui nu putem duce o viaţă fericită, deci avem 
datoria să-l căutăm, să-l cerem şi să-l dobândim. 
    Rugăciunea este obligatorie pentru fiecare creştin şi ea nu suferă înlocuire sau amânare. 
Inima oricărui creştin simte neîncetat nevoia să se înalţe către Dumnezeu prin rugăciune. 
Rugăciunea nu poate fi înlocuită, nici cu postul, nici cu milos-tenia, nici cu faptele bune, nici 
cu spovedania şi nici cu botezul. Ea singură le poate înlocui pe toate, pentru că numai prin ea 
se pot împlini toate celelalte. 
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    Rugăciunea trebuie să fie întotdeauna un prilej de plăcere şl bucurie pentru suflete. 
    Sfinţii Părinţi aşa de mult au iubit rugăciunea, încât nu s-au sfiit să o asemene cu cuvântul 
lui Dumnezeu. Pentru creştini, rugăciunea a fost şi va fi întotdeauna o datorie plăcută şi 
sfântă. 
    De aceea, preoţii zilelor noastre, au datoria de a învăţa pe credincioşii bisericii noastre, 
cum să se roage şi ce să ceară de la Dumnezeu prin rugăciune. 
    Însuşi Mântuitorul i-a învăţat pe credincioşii Săi cum să se roage. I-a învăţat cea mai scurtă 
şi cea mai desăvârşită rugăciune - rugăciunea Tatăl nostru. Fiul lui Dumnezeu a arătat că 
rugăciunea trebuie să fie cât se poate de simplă, ea nu cere prea multă învăţătură şi nici prea 
mare înţelepciune, ci ea cere dragoste şi credinţă. 
    Orbul din Evanghelia de astăzi a fost un om necăjit, fără cunoştinţe şi fără prea multă 
înţelepciune, dar el a ştiut cum să se roage. S-a rugat cu toată dragostea şi cu toată credinţa 
care putea cuprinde sufletul său, rostind numai câteva cuvinte, iar rugăciunea i-a fost primită. 
    Rugăciunea pentru ca să fie primită de Dumnezeu, trebuie să fie făcută cu inimă înfrântă şi 
smerită. "Când te rogi, intră în cămara ta şi închizând uşa roagă-te Tatălui tău" (Matei VI, 6), 
zice Domnul. 
    Rugăciunea noastră pentru ca să ne fie de folos, trebuie să fie umilă, stăruitoare şi plină de 
credinţă. Mintea, inima şi voinţa noastră să fie pătrunsă de adevărul cuvintelor pe care le 
rostim înaintea lui Dumnezeu. 
    Să ne aducem aminte că Hristos este "Lumina lumii", că "Lumina lui Hristos luminează 
tuturor", că "prin Hristos oricine poate să se mântuiască", dacă e însufleţit de credinţă şi 
umilinţă şi gând de îndreptare. 
    Toată nădejdea să ne-o punem în Hristos, Dumnezeul nostru şi să strigăm din adâncul 
sufletului nostru, plini de credinţă ca şi orbul: "Iisuse, Fiul lui David, fie-Ţi milă de mine!" 
    Să ne rămână pururea vie în amintire pilda rugăciunii orbului din Evanghelia de astăzi. Să 
ne rugăm şi noi cu credinţa şi cu căldura cu care s-a rugat el. Căci numai aşa vom putea şi 
noi păşi pe calea mântuirii şi vom avea parte să vedem, acolo, sus în cer, raiul fericirii în veci! 
 

DUMINICA A XXXII-A DUPĂ RUSALII (A LUI ZAHEU) - CĂINŢĂ SINCERĂ 
 
În Evanghelia de astăzi ni se vorbeşte despre un bărbat foarte bogat, cu numele Zaheu, care 
era mai marele vameşilor, "ce dorea să-L vadă pe Domnul Iisus". Deci, iată că toate bogăţiile 
ce-l înconjurau nu erau de-ajuns ca să-l mulţumească şi să stingă setea de fericire a sufletului 
său. Într-adevăr, toate bogăţiile şi bucuriile acestei lumi trecătoare nu sunt în stare să ne 
mulţumească pe deplin! 
    Într-o zi, vameşul Zaheu, auzind că Mântuitorul este pe aproape, a ieşit din curtea sa 
frumoasă în stradă şi s-a alăturat mulţimii care se îndrepta spre locul pe unde Iisus avea să 
treacă. Iisus, ca de obicei, nu venea singur, ci înconjurat de o mare mulţime. Zaheu fiind mic 
de statură nu putea să-L vadă şi nici prin mulţime nu putea străbate. Însă cu cât se simţea 
mai aproape de Iisus, cu atât mai arzător dorea să-L vadă. Nu ştia ce să facă ca să-L poată 
vedea. Deodată îi vine un gând minunat: aleargă înainte pe drumul pe care avea să treacă 
Iisus, se urcă într-un copac şi aşteaptă acolo, tremurând de nerăbdare. 
    Mulţimea se apropie încet, având în mijloc pe Mântuitorul. Zaheu îl zăreşte de departe şi, 
cu ochii plini de lacrimi, priveşte uimit la chipul neasemuit de frumos al Mântuitorului, din care 
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se revarsă atâta sfinţenie, atâta farmec, atâta putere şi lumină. Chipul Mântuitorului face ca în 
sufletul lui Zaheu să se petreacă lucruri minunate; omul mândru şi dornic de îmbogăţire, omul 
răpitor şi nedrept se schimbă într-o clipă. Cum se topeşte ceara de para focului, cum se 
topeşte zăpada în faţa soarelui de primăvară, aşa se topeşte şi în sufletul lui toată răutatea şi 
toată pornirea spre rău. Ochii lui nu se mai satură privind la Marele Învăţător al lumii. În sinea 
lui, el nici nu visează ce surpriză şi ce fericire mare îl aşteaptă. Deodată, spre marea lui 
mirare, el vede că Mântuitorul se opreşte tocmai în faţa copacului în care el era urcat şi ochii 
minunatului Propovăduitor, se îndreaptă blânzi, strălucitori şi plini de o frumuseţe 
dumnezeiască asupra lui. Cum picură ploaia răcoritoare de vară asupra florilor ameninţate de 
secetă, aşa au început să picure deodată, dulci şi răcoritoare cuvintele Mântuitorului, în auzul 
şi în sufletul mai marelui vameşilor: "Zaheu, coboară-te degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie 
să rămân" (Luca XIX, 5). 
    Cuprins de o dulce ameţeală, Zaheu "a coborât degrabă" (Luca XIX, 6) şi a pornit grăbit 
spre casă, ca să pregătească toate pentru primirea Domnului Iisus Hristos. Şi Domnul a intrat 
în casă şi casa s-a umplut de sfinţenie, iar Domnul a şezut la masă împreună cu Zaheu şi cu 
toţi ai săi şi le-a împărţit la toţi hrana sufletească a învăţăturilor Sale făcătoare de viaţă. 
    Zaheu, foarte fericit că a avut prilejul să-L vadă pe Domnul în casa sa, s-a ridicat în picioare 
şi cu glas mare a zis către Iisus: "Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor şi 
dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva întorc împătrit. Iar Iisus a zis către el: "Astăzi s-a făcut 
mântuire casei acesteia, căci şi acesta este fiu al lui Avraam. Căci Fiul Omului a venit să 
caute şi să mântuiască pe cel pierdut" (Luca XIX, 8-10). 
    Evanghelia de astăzi ne spune că: "toţi murmurau, zicând că Iisus a intrat să găzduiască la 
un om păcătos" (Luca XIX, 7). Când ne gândim la murmurul lor, fără să vrem ne punem şi noi 
întrebarea: de ce oare a intrat Iisus la un vameş şi nu la un om drept şi cu frica lui 
Dumnezeu? Răspunsul la această întrebare ni l-a dat însuşi Mântuitorul, zicând: "Fiul Omului 
a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut" (Luca XIX, 10). Hristos a intrat în casa lui 
Zaheu nu cu gândul de a poposi, ci cu gândul de a-l mântui. De aceea a şi zis către Zaheu: 
"astăzi în casa ta trebuie să rămân" (Luca XIX, 5). Mântuitorul ştia că dintre toţi cei ce-L 
înconjurau în ziua aceea, Zaheu dorea mai mult decât toţi ca să-L vadă. În sufletul lui Zaheu 
începuse trecerea de la rău la bine, încă de mai înainte, pe când el auzise despre Iisus şi 
despre minunile Lui, iar acum Mântuitorul trebuia să intre la el, ca să desăvârşească acea 
trecere şi acea schimbare în bine. 
    Când Iisus a intrat în casa lui Zaheu, lumea cârtea, numindu-l pe Zaheu "un păcătos", 
neştiind nimic despre prefacerea din sufletul lui; abia după ce el a făcut făgăduinţa solemnă 
că dă săracilor jumătate din averea sa, iar dacă a năpăstuit pe cineva, îi va întoarce împătrit, 
au recunoscut cu toţii că Zaheu a fost vrednic ca să intre Hristos în casa lui. 
    Şi sufletul nostru, ca şi al lui Zaheu, dezamăgit de deşertăciunile acestei lumi, doreşte să 
se apropie de Iisus, de la care aşteaptă o fericire adevărată. Şi noi putem spune că ne urcăm 
şi ne înălţăm prin credinţă în copacul umbros al Sfintei noastre Biserici dreptmăritoare, mai 
ales la zile de mare sărbătoare, când îl simţim pe Domnul cu adevărat mai aproape de noi. 
Mântuitorul cunoaşte dorul sufletelor noastre şi vine către noi îndemnându-ne să deschidem 
larg uşile casei sufletului nostru, prin Taina Sfintei împărtăşanii, ca Domnul să intre în ea. 
    Zaheu, mai marele vameşilor, nu a fost ucenic al lui Iisus, n-a cunoscut învăţăturile Lui şi 
totuşi, prin hotărârea sufletului său, prin fapta sa, a întrecut pe mulţi creştini, cunoscători 
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desăvârşiţi ai învăţăturilor Mântuitorului. A fi creştin adevărat, înseamnă mai mult decât a te 
numi creştin. Dar cine poartă numele Domnului are datoria să se şi poarte cu toată vrednicia 
şi cinstea cuvenită. 
    Să ne cercetăm bine cu ce am năpăstuit pe cineva, căci nenumărate sunt felurile de 
nedreptăţire în lume, şi să promitem prin purtarea noastră a le ispăşi pe toate împătrit. Atunci 
sălăşluirea Domnului în sufletele noastre nu va fi în zadar şi va zice Domnul şi despre noi: 
"Astăzi s-a făcut mântuirea casei acesteia" şi, mântuiţi fiind, vom moşteni cerul şi fericirea cea 
de veci a raiului! 
 
DUMINICA A XXXIII-A DUPĂ RUSALII (A VAMEŞULUI ŞI FARISEULUI) - RUGĂCIUNEA 

 
    Evanghelia de astăzi ne prezintă "Doi oameni care s-au suit la templu ca să se roage, unul 
fariseu şi celălalt vameş" (Luca XVIII, 10). Însă nu amândoi s-au întors tămăduiţi acasă. 
Domnul nostru Iisus Hristos zice că "vameşul s-a întors îndreptat acasă, iar fariseul nu". Care 
a fost pricina? De bună seamă că nu biserica, ci felul cum s-au rugat şi unul, şi celălalt. 
    Pe timpul când Mântuitorul lumii petrecea pe pământ, fariseii erau aceia care mereu se 
lăudau că ei sunt cei mai zeloşi în împlinirea datoriilor faţă de Dumnezeu, că ei sunt adevăraţii 
păzitori ai legii, ţinând la toate, aşa cum le-a poruncit Moise. Şi cu toate acestea, chiar pe ei, îi 
mustră mai aspru şi destul de des Domnul nostru Iisus Hristos. 
    În Evanghelia de astăzi, Mântuitorul alege chiar chipul unui fariseu, tocmai spre a ne pune 
înaintea ochilor o rugăciune, cum nu ar trebui să fie, o rugăciune care nu a fost ascultată de 
Dumnezeu, dovadă că fariseul s-a întors neîndreptat acasă. Care este cauza? Fariseul nu 
recunoaşte că este om păcătos, el se ţine de om drept înaintea lui Dumnezeu şi cu mândrie 
îşi începe rugăciunea zicând: 
    "Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni, răpitori, nedrepţi, adulteri..." 
(Luca XVIII, 11). În mândria sa se înalţă pe sine că e mult mai presus de toţi ceilalţi şi se 
crede drept şi curat. Această mândrie, această îngâmfare şi laudă de sine este neprimită 
înaintea lui Dumnezeu, este împotriva duhului învăţăturii lui Hristos care, prin Apostolul Său 
Ioan, ne învaţă: "Dacă zicem că păcat nu avem, ne amăgim pe noi înşine şi adevărul nu este 
întru noi" (I Ioan I, 8). 
    Rugăciunea fariseului nu a fost primită pentru că el înşiră în ea toate faptele sale cele 
bune: "Postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câştig" (Luca XIVII, 
12). Nu totdeauna este păcat a vorbi de faptele cele bune şi dacă aceasta se face pentru 
mărirea lui Dumnezeu sau pentru binele aproapelui, e chiar îngăduit. Sfânta Scriptură ne 
spune că Dreptul Iov a înşirat lucrurile bune, câte le-a făcut, spre a dovedi prietenilor săi că 
pătimeşte fără vină (Iov XXXIII, 7). Sfântul Apostol Pavel istoriseşte corintenilor de suferinţele 
sale, dar nu spre a se lăuda cu ele, ci spre a da o pildă credincioşilor, ca să fie şi ei cu 
răbdare în suferinţele lor. (II Corinteni VI, 5). 
    Fariseul însă nu avea asemenea gânduri bune. Cu lauda de sine nu a vrut decât să-şi 
satisfacă îngâmfarea şi să se facă plăcut lui însuşi şi nu lui Dumnezeu. Dacă un creştin face 
milostenii spre a fi lăudat de oameni sau dacă se înfrânează cu acelaşi gând, atunci nu mai 
poate aştepta o răsplată de la Dumnezeu, pentru că şi-a luat-o de la oameni, şi faptele lui, de 
altfel bune, se aseamănă unui fruct fără miez. 
    Evanghelia de astăzi ne spune că fariseul, venind la biserică s-a aşezat la loc de frunte şi  
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uitându-se de acolo în jurul său, a zărit într-un colţ al Bisericii pe vameşul umilit şi cum l-a 
zărit, mândria şi îngâmfarea lui s-au deşteptat iarăşi, zicând cu dispreţ: "Dumnezeule, îţi 
mulţumesc că nu sunt ca acest vameş" (Luca XVIII, 11). Câtă lipsă de dragoste, câtă mândrie 
exprimă cuvintele acestea. Câtă deosebire între bunătatea şi milostivirea lui Dumnezeu şi 
între această mândrie a unui om care doreşte să judece pe aproapele său. Iată de ce 
Mântuitorul a rostit către poporul ce-l înconjura cuvintele pline de mustrare pentru farisei: "Că 
de nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor şi a fariseilor nu veţi intra în 
împărăţia cerurilor" (Matei V, 20). 
    De aici ne putem da seama de ce rugăciunea fariseului nu a fost primită înaintea lui 
Dumnezeu. 
    Vameşul stătea într-un colţ ascuns al bisericii, ştiind că ochiul lui Dumnezeu îl vede pe om 
oriunde ar fi el. El nu îndrăznea nici ochii să şi-i ridice în sus, cu toate că ştia că sus în ceruri 
este un Părinte bun, care primeşte pe fiecare om ce se căieşte. De pe buzele lui nu se 
desprind decât cuvintele: "Dumnezeule, fii milostiv mie păcătosului" (Luca XVIII, 13). Cu 
aceste puţine cuvinte zugrăveşte Domnul nostru Iisus Hristos chipul vameşului şi ne spune că 
această scurtă rugăciune a fost primită. Şi ne întrebăm de ce? 
    "El îşi bătea pieptul" (Luca XVIII, 13). Iată dovada că inima lui era plină de căinţă. În inimă 
este izvorul păcatului, de la inimă vin gândurile cele rele şi faptele cele rele. De aceea 
vameşul îşi bate pieptul şi inima, ca să zdrobească puterea păcatului şi să scoată răul de 
acolo. Vameşul nu judecă pe nimeni, nu se înalţă mai presus de ceilalţi, ba nici nu-i vede, 
pentru că se gândeşte numai la păcatele sale. În asemenea chip s-a căit fiul cel pierdut, 
pătrunsă de asemenea căinţă s-a aruncat Maria la picioarele lui Iisus, plin de o asemenea 
căinţă a plâns adeseori Sfântul Ieronim pentru păcatele sale. Această căinţă face din cei 
păcătoşi fiii lui Dumnezeu şi unde se amestecă lacrimile păcătosului cu sângele Domnului 
acolo sufletul se face curat şi începe a străluci chipul lui Dumnezeu în om. În căinţa şi 
zdrobirea inimii, vameşul nu rosteşte decât cuvintele: "Dumnezeule fii milostiv mie, 
păcătosului" (Luca XVIII, 13). În aceste puţine cuvinte este cuprinsă atât rugăciunea de 
iertare, cât şi încrederea în bunătatea lui Dumnezeu şi Sfânta Evanghelie, care ne spune că 
vameşul care n-a rostit decât această scurtă rugăciune, s-a întors îndreptat la casa sa. 
    Pilda vameşului şi a fariseului trebuie să ne facă să gândim, căruia dintr-aceşti doi ne 
asemănăm mai mult în rugăciunea noastră? Dacă ne vom gândi cu tot dinadinsul la acest 
lucru, trebuie să mărturisim că de multe ori, ne simţim ispitiţi de mândrie, că şi nouă ne place 
a ne înălţa mai presus de alţii şi a privi cu dispreţ la aceia pe care îi socotim că nu ar fi de o 
seamă cu noi. De această mândrie, ca a fariseului, vrea să ne ferească Sfânta noastră 
Biserică, mai ales în timpul Sfântului Post care se apropie! 
    Cu duminica de astăzi, începe pregătirea pentru timpul postului celui mare. Şi acest timp, 
pe lângă faptul că este închinat înfrânării trupeşti şi pocăinţei, este şi timpul rugăciunilor mai 
stăruitoare. Astfel putem cunoaşte mai bine scopul vădit pe care-l urmăreşte Sfânta noastră 
Biserică prin pilda atât de frumoasă a vameşului şi a fariseului, care s-a citit astăzi. La 
începutul pregătirii pentru Sfântul post, Biserica vrea să ne înveţe cum trebuie să ne rugăm 
îndeobşte, dar mai ales în timpul postului celui mare, ne învaţă că rugăciunile pe care le vom 
face în acest post nu vor fi primite, decât dacă vor fi pătrunse de umilinţă ca şi rugăciunea 
vameşului. Numai smerenia ne poate feri de ispita mândriei fariseului, de acea mândrie care 
răpeşte rugăciunii noastre orice preţ, încât ea nu poate afla har înaintea lui Dumnezeu. 
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Rugaţi-vă, deci, cu inima pătrunsă de umilinţă întotdeauna şi mai ales în postul mare, care se 
apropie. Nu uitaţi că smerenia este scara cerească, pe care Fiul lui Dumnezeu s-a pogorât din 
ceruri, ca smerindu-se să se facă Om şi înălţându-se la cer, să deschidă apoi calea celor umili 
în inima lor. 
 

DUMINICA A XXXIV-A DUPĂ RUSALII (A FIULUI RISIPITOR) - CASA PĂRINTEASCĂ 
 
    Fiul risipitor din Evanghelia de astăzi, vedem că este un fiu dezmierdat şi nedeprins cu 
munca, care, fără să aibă milă şi inimă, cere de la părinţi partea sa ce i se cuvine din avere şi 
pleacă în ţări străine, unde o risipeşte în dezmierdări şi în petreceri. 
    Cu durere în inimă şi cu lacrimi în ochi a trebuit să audă tatăl său aceste cuvinte îndrăzneţe 
cu care fiul i-a răsplătit toată truda şi grija şi toată zbuciumarea, pe care a avut-o până l-a 
văzut mare. 
    Fiul părăseşte, cu averea moştenită, casa părintească unde şi-a petrecut anii frumoşi ai 
copilăriei şi se duce între străini, departe de ai săi şi acolo, într-un timp foarte scurt risipeşte 
toată averea pe care tatăl său o câştigase prin sudoarea frunţii sale. 
    De acum încep zile grele şi zile negre pentru el. Ajunge în cea mai mare mizerie, neavând 
ce mânca şi într-o stare plină de deznădejde. Aducându-şi aminte de casa părintească, şi 
venindu-şi în sine, şi-a zis: "Câţi argaţi ai tatălui meu sunt îndestulaţi de pâine, iar eu pier aici 
de foame! Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune: Tată, am greşit la cer şi 
înaintea ta. Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argaţii tăi" (Luca 
XV, 17-19). El se deşteptă din ameţeala petrecerilor şi a desfrânărilor, se căi amar şi cu inima 
zdrobită, cu hainele rupte, se întoarse la tatăl său. "Şi încă departe fiind el, l-a văzut tatăl său 
şi i s-a făcut milă şi, alergând, a căzut pe grumazul lui şi l-a sărutat. Şi i-a zis fiul: Tată, am 
greşit la cer şi înaintea ta şi nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău" (Luca XV, 20-21). Plin 
de bucurie, tatăl său dă porunca slugilor sale să-l îmbrace în haina cea mai frumoasă, să-i 
dea în semn de cinste un inel în mână ca pentru un oaspete ales, să junghie viţelul cel mai 
gras şi să poftească toate neamurile şi prietenii să se veselească împreună, "căci acest fiu al 
meu mort era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat" (Luca XV, 24). 
    Aşa cum tatăl din Evanghelia de astăzi a arătat o iubire sinceră faţă de fiul său cel risipitor, 
o iubire care toate le-a iertat, toate le-a uitat, aşa arată şi Domnul nostru Iisus Hristos cea mai 
mare iubire, milă şi dragoste faţă de noi, fiii cei nemulţumitori, care mereu îl supărăm cu 
păcatele noastre, la fel cum l-a supărat fiul cel risipitor pe tatăl său. 
    Să privim deci mai de aproape această iubire, milă şi dragoste, de care ne aduce aminte 
Sfânta Evanghelie de astăzi, şi să vedem cum suntem noi datori a răspunde la atâta dragoste 
şi bunătate. 
    Din iubire şi din milă către noi oamenii, S-a pogorât Domnul nostru Iisus Hristos din ceruri şi 
a luat trupul smereniei noastre, ca să ne mântuiască. Şi cu toate că o rugăciune de a Lui sau 
o picătură de sânge ar fi fost de ajuns pentru mântuirea noastră, Mântuitorul de bună voie a 
petrecut 33 de ani în cea mai mare sărăcie, fiind prigonit şi dispreţuit de mai marii poporului 
evreu, şi moare după suferinţe amare, numai ca să ne arate dragostea Sa neasemuit de mare 
pentru omenire. Şi legat de acestea, El însuşi ne spune: "Mai mare dragoste decât aceasta 
nimeni nu are, ca sufletul Lui să şi-L pună pentru prietenii Săi" (Ioan XV, 13). 
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    Domnul nostru Iisus Hristos, prin suferinţele Sale şi prin moartea Sa de pe cruce, a dat 
lumii dovada iubirii desăvârşite pentru noi. Şi acest lucru l-au simţit şi l-au recunoscut Sfinţii 
Apostoli, iar Sfântul Ioan, ucenicul cel iubit al Mântuitorului, ne spune: "În aceasta am 
cunoscut iubirea: că şi El Şi-a pus sufletul Său pentru noi" (I Ioan III, 16). 
    Mântuitorul lumii dorea nespus de mult ca şi ucenicii Săi să fie însufleţiţi de o asemenea 
iubire, şi de fiecare dată le cere acest lucru. 
    Apropiindu-se timpul suferinţelor, Mântuitorul trece într-o zi prin Samaria, unde oamenii nu 
voiau să-L primească. Această purtare, plină de nemulţumire a samarinenilor, i-a supărat şi i-
a mâniat atât de mult pe Sfinţii Apostoli Iacob şi Ioan, încât, porniţi cum erau, au zis către 
Domnul Hristos: "Doamne, vrei să zicem să se coboare foc din cer şi să-i mistuie, cum a făcut 
şi Ilie?" (Luca IX, 54). Însă Domnul nostru Iisus Hristos, plin de iubire şi de milă faţă de aceia 
care îl dispreţuiau, le-a răspuns: "Nu ştiţi, oare, fiii cărui duh sunteţi? Căci Fiul Omului n-a 
venit ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască" (Luca IX, 55). Deci cu o blândă 
mustrare a vrut Iisus să le spună: Voi care sunteţi în toate zilele cu mine, încă n-aţi observat 
că duhul învăţăturii Mele este un duh al iubirii, al răbdării faţă de toţi şi voi îmi vorbiţi de foc şi 
de răzbunare? Iar în alt loc le spune categoric: "Învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit 
cu inima" (Matei XI, 29). 
    Această iubire, această milă şi dragoste faţă de cei păcătoşi, propovăduită cu cuvântul de 
nenumărate ori, a dovedit-o Mântuitorul şi cu fapta. Din milă şi dragoste a vindecat Iisus 
mulţimea mare de bolnavi de tot felul şi fără număr putem spune că sunt minunile 
vindecărilor, aşa că Sfinţii evanghelişti scriu cu însufleţire că: "Orbii văd, şchiopii umblă, 
leproşii se curăţesc, surzii aud şi morţii înviază" (Luca VII, 22). 
    Milă şi dragoste a arătat Mântuitorul faţă de cei păcătoşi, chiar atunci când lumea aştepta 
mânie şi pedeapsă de la El. 
    Şi prin pilda fiului risipitor din Evanghelia de astăzi ne sunt arătate iubirea şi mila Domnului 
nostru Iisus Hristos faţă de cei păcătoşi. Câte lacrimi nu a stors această pildă din ochii acelor 
părinţi necăjiţi, care au avut supărări mari cu fiii lor risipitori şi rătăciţi! 
    Se poate ca noi, auzind toate acestea, să rămânem cu inimile împietrite la atâta iubire, milă 
şi dragoste? Se poate să nu cădem la picioarele Aceluia care ne cheamă cu glasul Său blând 
şi cu cuvintele dulci: "Cine vine la Mine, pe acela nu-l voi scoate afară"! 
    Nu, dragii mei, la atâta iubire, milă şi dragoste trebuie să răspundem şi noi în timpul sfânt, 
care se apropie, cu căinţă şi cu părere de rău, cum a făcut-o şi fiul cel risipitor din pilda de 
astăzi. 
    Să pornim, deci, pe acest drum al întoarcerii, pătrunşi de adevărata căinţă, şi atunci putem 
nădăjdui că razele iubirii şi milei lui Dumnezeu ne vor lumina şi pe noi, că Iisus Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu ne va ieşi înainte, ne va da veşmântul nou al harului Său şi ne va zice şi nouă plin 
de bucurie: "Fiii aceştia morţi au fost şi au înviat, pierduţi au fost şi s-au aflat". 
 

DUMINICA LĂSATULUI SEC DE CARNE (A ÎNFRICOŞATEI JUDECĂŢI) 
 
    Când va veni Fiul Omului întru mărirea Sa... se vor aduna înaintea lui toate neamurile şi-i 
va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de capre" (Matei XXV, 31-32). 
    Prin aceste cuvinte, Domnul nostru Iisus Hristos ne vesteşte judecată cea de pe urmă, care 
îl aşteaptă pe fiecare creştin şi care este cea mai mare şi mai înfricoşătoare. La această  
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judecată, fiecare om va trebui să dea socoteală pentru toate faptele rele săvârşite. 
    Ceea ce Fiul lui Dumnezeu ne înfăţişează în icoana înfricoşatei Sale judecăţi îşi are 
rădăcina şi temelia tot în învăţătura Sa, cuprinsă în legea milosteniei sau a îndurării. Căci El a 
zis: "Flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am 
fost şi M-aţi primit. Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat..." (Matei 
XXV, 35-36). 
    Împăratul va zice celor de-a dreapta Lui: "Moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la 
întocmirea lumii" (Matei XXV, 34) şi "celor de-a stânga: duceţi-vă de la Mine... în focul cel 
veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui" (Matei XXV, 41). Deci se cuvine să respectăm 
porunca Mântuitorului de a ne iubi şi a ne ajuta unii pe alţii. Să fim pătrunşi de aceeaşi 
bunătate şi îndurare de care a fost pătruns şi sufletul Mântuitorului, de nenumărate ori, în anii 
vieţii Sale ca om pe acest pământ. 
    De aceea e bine ca această măreaţă şi aleasă pornire a sufletului, de a fi buni şi milostivi, 
care întotdeauna îl poate înălţa sau osândi pe om pentru faptele sale în faţa înfricoşatei 
judecăţi, să ne-o înfăţişăm şi noi mai lămurit în cugetul şi în mintea noastră. 
    Tatăl ceresc a trimis, prin nespusa sa bunătate, chiar pe Unicul Său Fiu, pe Domnul şi 
Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să fie sprijinul şi luminarea oamenilor; celor mici şi sărmani să 
le aducă vestea cea bună, pe cei bolnavi să-i tămăduiască, pe cei căzuţi şi împovăraţi să-i 
ridice şi pe cei păcătoşi să-i mustre. Nefericirea celor rătăciţi L-a atins până în adâncul 
sufletului, lipsa celor însetaţi şi flămânzi I-a întristat inima, suferinţele şchiopilor şi ale orbilor 
L-au înduioşat până la lacrimi, iar mila pentru necazurile şi greutăţile oamenilor L-a cuprins în 
această vale a plângerilor, în această lume trecătoare. 
    Dându-Şi seama de înalta Sa chemare, a înţeles că trebuie să ajute pe cei osteniţi şi 
împovăraţi şi i-a chemat la Sine pentru a le da mângâiere şi alinare. 
    Dar aceasta a cerut-o şi El acelora care-I ascultau cuvântul, să o facă şi ei cu aproapele 
lor. 
    Nu poate să poarte în sine chipul şi asemănarea lui Dumnezeu acela care se simte bine la 
masa sa plină de bunătăţi, atâta vreme cât în jurul lui săracii mor de foame, orfanii sunt lipsiţi 
de pâine, iar văduvele duc lipsă de sprijin şi ajutor. Chipul şi asemănarea lui Dumnezeu o 
poartă numai creştinul care pe cei slabi şi neputincioşi îi ajută şi care pe tot săracul îl numeşte 
frate. 
    Într-un orfelinat dintr-un mare oraş din Anglia, copiii şedeau într-o seară la masă. 
Supraveghetorul lor, ca de obicei a rostit cuvintele: "Doamne Iisuse, vino şi fii oaspetele 
nostru în ceasul acesta!" Unul dintre copiii care era de faţă, ridicându-şi privirea sa blândă 
către chipul supraveghetorului, zise: "Dumneata totdeauna îl pofteşti pe Domnul ca să vie şi 
de ce nu vine niciodată? Va veni El cândva" Supraveghetorul îi răspunse "că va veni"! Iar 
copilul a zis iarăşi: "Atunci am să pun un scaun şi pentru El, la masă, în această seară". Şi nu 
după mult timp, cineva bate la uşă. Ce să vezi? Un om sărac, ud de ploaie şi flămând intră în 
sala de mese, iar copiii îl primesc cu multă bucurie, îl aşează la masă chiar pe scaunul pus 
anume pentru Domnul. Acest lucru a deschis ochii copilului şi a zis iarăşi către supraveghetor: 
"Acum înţeleg: Domnul Iisus nu a putut veni şi de aceea l-a trimis pe acest om sărac în locul 
Său, nu-i aşa?" 
    "Da!" i-a răspuns supraveghetorul, "aşa este, dragul meu!" 
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    Putem spune că nu numai o dată Domnul nostru Iisus Hristos ne-a trimis şi nouă în locul 
Său pe cei osteniţi, goi, întristaţi şi flămânzi pentru a ne ospăta şi bucura împreună cu ei. 
    Adevărata bucurie e numai atunci când simţi că trăieşti în cugetele şi în inimile mai multora, 
când petreci în cercul acelora care îţi doresc binele şi fericirea, iubirea şi încrederea 
adevărată pentru faptele milosteniei cu care le-ai înveselit sufletul. Milostenia este cea care 
duce la cea mai curată şi sinceră bucurie, iar după un vestit scriitor ai Bisericii, ea este piatra 
fermecată a filosofului, care toate le preface în aur, până şi virtuţile toate le botează şi le 
preface în virtuţi adevărate creştineşti. 
    De aceea, nu ne va îngrozi înfricoşata judecată a Fiului lui Dumnezeu dacă, pătrunşi de 
faptele milosteniei, această binecuvântată pornire a sufletului, vom săvârşi acele fapte de 
ajutorare faţă de cei suferinzi şi în necazuri, pe care cu atâta dragoste şi tragere de inimă, le-
a săvârşit El. Vom fi chiar mângâiaţi şi întăriţi în nădejdea, că în acea mare zi, când Fiul 
Omului va veni întru slava Sa, despărţind neamurile ca păstorul oile de capre, ne va zice: 
"Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea 
lumii" (Matei XXV, 34). 
 

DUMINICA LĂSATULUI SEC DE BRÂNZĂ (A IZGONIRII LUI ADAM DIN RAI) 
 
    Biserica noastră, după ce ne-a adus aminte de mulţimea păcatelor noastre prin citirea 
pericopelor evanghelice despre "Vameşul şi Fariseul", care se rugau în biserică şi despre 
"Fiul risipitor" reîntors la casa părintească; după ce ne-a arătat apoi în Duminica trecută 
icoana înfricoşatei judecăţi de care nimeni nu va scăpa, ne întâmpină astăzi cu cuvintele 
Sfintei Evanghelii: "De vei ierta oamenilor greşelile lor, ierta-va şi vouă Tatăl vostru Cel 
ceresc; iar de nu veţi ierta oamenilor greşelile lor nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile 
voastre" (Matei VI, 14-15). Pentru iertarea păcatelor noastre s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu şi 
s-a făcut om şi tot pentru iertarea păcatelor noastre a vestit Hristos Evanghelia dreptăţii, a 
suferit scuipări şi batjocuri, bătăi şi chinuri, răstignire şi moarte pe cruce. Ca şapte covoare 
frumoase, întinse, sunt aşezate cele şapte săptămâni de post, în faţa marii sărbători a învierii 
Domnului. Ele sunt ţesute cu firele curăţeniei sufleteşti şi trupeşti şi împodobite cu florile 
virtuţilor creştineşti ale iubirii, dragostei şi nădejdii sfinte. Cine doreşte să urmeze cu vrednicie 
această frumoasă cale, poate să se învrednicească de ea, numai prin rugăciune şi înfrânare, 
prin smerenie şi îndreptare. Dar pentru ca să putem împlini aceste condiţii, trebuie să împlinim 
mai întâi de toate o condiţie funda-mentală, fără de care nici celelalte nu ar fi posibile, aceea 
de a ierta sincer şi din adâncul inimii, toate greşelile oamenilor făcute faţă de noi. Numai 
atunci va fi primită rugăciunea noastră înaintea lui Dumnezeu, când vom fi împăcaţi cu lumea 
întreagă; iar împăcaţi putem fi numai atunci, când iertăm tuturor câte ne-au greşit. "Iar când 
staţi de vă rugaţi, iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, ca şi Tatăl vostru, Cel din ceruri, să vă 
ierte vouă greşelile voastre" (Marcu XI, 25) ne spune Mântuitorul în rugăciunea "Tatăl nostru", 
ne învaţă să ne rugăm în felul următor: "Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi 
iertăm greşiţilor noştri" (Matei VI, 12). A şti, şi a ierta cuiva greşelile lui, este o datorie sfântă. 
Mântuitorul Iisus Hristos ne avertiza zicând: "De nu veţi ierta oamenilor greşelile lor nici Tatăl 
vostru nu vă va ierta greşelile voastre" (Matei VI, 15). Deci, oricât de sinceră ar fi rugăciunea 
noastră, atâta vreme cât nu iertăm celor ce ne-au greşit, nu ne putem învrednici de iertare din 
partea lui Dumnezeu. Postul şi înfrânarea vor rămâne de asemenea fără preţ dacă noi nu 
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vom ierta oamenilor ce ne-au greşit! A posti înseamnă a ne reţine de la orice fel de îmbuibări, 
de mâncări şi băuturi, precum şi de toate pornirile spre păcat; fiindcă acestea toate îl 
depărtează pe om de Dumnezeu. Niciuna dintre patimi, slăbiciuni sau porniri spre păcat nu îl 
depărtează pe om aşa de mult de Dumnezeu ca: ura, invidia, mânia şi dorul de răzbunare sau 
lipsa de iubire creştină. "Cea dintâi poruncă este: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din 
toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău şi din toată puterea ta. Iar a doua e 
aceasta: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi" (Marcu XII, 30- 31). Cine-l va iubi pe 
aproapele său, aceluia uşor îi va ierta toate. Iertarea adevărată şi sinceră potoleşte mânia, 
ura, invidia şi tot dorul de răzbunare - "Aceasta este porunca Mea: Să vă iubiţi unul pe altul, 
precum v-am iubit Eu" (Ioan XV, 12) Hristos aşa de mult ne-a iubit, încât de bună voie a primit 
chinuri, batjocură şi moarte pe cruce pentru mântuirea noastră. În clipele cele mai dureroase, 
când Hristos era pe cruce, iar duşmanii Lui îşi băteau joc de El, se ruga zicând: "Părinte iartă-
le lor că nu ştiu ce fac" (Luca XXIII, 34). O astfel de iubire cere şi Domnul de la noi. De aceea 
se cuvine, ca adevăraţi creştini, să renunţăm la toate lucrurile şi plăcerile lumeşti, să răbdăm 
toate insultele şi ocările din partea altora şi să iertăm toate pentru dragostea lui Hristos care 
vrea mântuirea noastră a tuturor. Cine nu împlineşte poruncile iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă 
de aproapele, cine nu îşi poate înfrâna mânia, cine nu poate stinge în sufletul său ura şi dorul 
ci doreşte răzbunare, acela în zadar mai vorbeşte de post şi înfrânare. Postul şi înfrânarea nu 
le pot aduce folosul dorit, câtă vreme sunt stăpâniţi de ură şi de dorul răzbunării. "Nu ceea ce 
intră în gură spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură, aceea spurcă pe om" (Matei XV, 11). 
Cuvintele de ură, răzbunare şi vorbirile de rău, îl spurcă pe om mai rău decât toate 
mâncărurile de dulce. Numai cine e blând şi iertător îşi poate stăpâni firea, numai acela poate 
posti şi se poate înfrâna de la toate şi în orice privinţă. întotdeauna omul iertător e blând şi 
smerit. Şi Mântuitorul Iisus Hristos ne îndeamnă zicând: "învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând 
şi smerit cu inima" (Matei XI, 29). Smerenia e bineplăcută înaintea lui Dumnezeu. Căci oricine 
se înalţă pe sine se va smeri, iar cine se smereşte pe sine se va înălţa" (Luca XIV, 11). 
Mândria înjoseşte pe om şi cine nu iartă greşelile aproapelui, dă dovadă că e stăpânit de 
mândrie şi nu de smerenie. Dumnezeu pe cei mândri îi urăşte şi îi pedepseşte. Noi, însă, 
dorim prin post şi smerenie adevărată să ne câştigăm iertarea de păcate şi nu osândă 
veşnică. Trebuie să iertăm mai întâi noi, greşelile aproapelui nostru, căci numai aşa făcând 
vom putea dovedi că smerenia noastră e sinceră şi adevărată. 
    Dintre toate faptele noastre cele bune pe care le facem, niciuna nu e mai bine plăcută 
înaintea lui Dumnezeu, decât Iertarea păcatelor aproapelui nostru. Numai omul cel lesne 
iertător, se poate învrednici de rugăciune, de smerenie şi îndreptare adevărată. 
    Cu inima împăcată, împăcată cu toată lumea, să intrăm în postul mare, plini de dragoste, 
de credinţă şi de nădejde sfântă, şi înfrânându-ne, smerindu-ne şi îndreptându-ne, să ne 
rugăm lui Dumnezeu să ne călăuzească, şi să ne întărească ca să putem trece cu bine acest 
post, cu vrednicie şi cu sfinţenie, împlinind voia Domnului cea atotsfântă. 
    Să fim deci blânzi şi iertători faţă de oricine mai cu seamă acum, la începutul postului mare, 
şi să iertăm din inimă orice avem asupra cuiva, pentru a fi vrednici de bucuria şi fericirea 
veşnică. 

† † † 
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CUVÂNTĂRI LA DUMINICILE POSTULUI MARE 

 

DUMINICA I-A DIN POST (A ORTODOXIEI) - DREAPTA CREDINŢĂ 
 
    Ne găsim astăzi la sfârşitul primei săptămâni a postului mare, în Duminica Ortodoxiei sau a 
dreptei credinţe, în această Duminică, Biserica noastră face amintirea acelei zile în care, cu 
aproape 1.200 de ani în urmă, Ortodoxia a biruit credinţa cea rătăcită a acelora care erau 
împotriva cinstirii Sfintelor Icoane şi care ziceau că cinstirea şi închinarea la sfintele icoane ar 
fi o închinare la idoli, o închinare păgânească şi că icoanele, din această pricină, trebuie 
scoase din bisericile creştine. În zadar le spuneau creştinii ortodocşi aces-tor rătăciţi că 
cinstind sfintele icoane, nu cinstesc nici lemnul, nici culoarea, ci pe sfântul care este în 
icoană, căci lupta aceasta a devenit tot mai aprigă. Începând din anul 725, în timpul 
împăratului bizantin Leon Isaurul, lupta a ţinut peste o sută de ani, până în zilele împărătesei 
bizantine Teodora şi ale fiului ei, Mihail al III-lea, până în anul 842. În zilele lor s-a introdus din 
nou cinstirea Sfintelor Icoane, iar în sinodul ţinut la Constantinopol, tot în acel an, sub 
patriarhul Metodie, s-a hotărât pentru totdeauna, ca amintirea acestei biruinţe a dreptei 
credinţe împotriva celei rătăcite, să fie serbată în fiecare an, la Duminica întâia a marelui post. 
Iată de ce sfânta noastră Biserică serbează de aproape 1.200 de ani, neîntrerupt, amintirea 
acestei biruinţe şi de ce Duminica de astăzi este numită Duminica Ortodoxiei. Acest lucru ne 
arată clar ce însemnătate au sfintele icoane pentru viaţa noastră religioasă, pentru viaţa 
noastră de creştini. 
    Înainte de a începe pictorii bisericeşti să împodobească locaşurile sfinte cu icoane luate din 
Sfânta Scriptură şi din viaţa Bisericii sau a sfinţilor, icoane lucrate în culori, chiar şi înainte de 
a fi înălţate bisericile creştine, încă pe vremea când Sfinţii Apostoli petreceau pe pământ, 
Dumnezeu însuşi a preamărit o icoană, care este cea mai simplă şi mai nemeşteşugită din 
câte ne putem noi închipui. Citind însă din Faptele Apostolilor ne putem da seama că: 
"Credincioşii scoteau pe cei bolnavi în uliţe şi-i puneau pe paturi şi pe tărgi, ca, venind Petru, 
măcar umbra lui să umbrească pe vreunul dintre ei. Şi se aduna şi mulţimea din cetăţile 
dimprejurul Ierusalimului, aducând bolnavi şi bântuiţi de duhuri necurate şi toţi se vindecau" 
(Faptele Ap. V, 15-16). 
    Şi umbra lui Petru a căzut pe paturile şi pe tărgile bolnavilor şi atunci durerile şi duhurile 
necurate au încetat. Iată ce putere avea chiar la leagănul creştinismului o umbră, această 
icoană a chipului omenesc, nefăcută de mână de om. Prin aceasta, Dumnezeu însuşi a 
introdus icoanele în Legea nouă, în Biserica întemeiată de Fiul Său pe pământ. Şi astăzi 
vedem catapeteasma bisericilor plină de icoane sfinte de sus şi până jos, vedem şi pereţii 
bisericilor împodobiţi cu chipurile sfinţilor. Care este rostul lor? Noi ştim, că din diferitele 
semne, care ne aduc aminte de cei ce sunt departe de noi, sau ne-au părăsit cu totul, plecând 
în lumea de dincolo, nimic nu ne emoţionează cu atâta putere inima noastră ca fotografia lor. 
Orfanul care şi-a pierdut părinţii, mama care-şi jeleşte copilul iubit, sau soţul, privesc la 
fotografiile celor decedaţi şi simt în mod tainic că acei care le-au fost dragi, parcă sunt iarăşi 
aproape de ei, simt o adevărată mângâiere privind la chipul lor drag. În felul acesta ar trebui 
să fie şi cu icoanele bisericeşti. Prin ele, Biserica vrea să ne aducă aminte de sfinţi, vrea ca 
noi privind la întâmplările din viaţa lor închipuite pe icoane, să ne aducem aminte de virtuţile 
lor, de sfinţenia vieţii lor faţă de credinţă şi să le dăm, pentru toate acestea, laudă şi cinste, 
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fiindcă prin această laudă şi cinste, îl preamărim pe Însuşi Dumnezeu care este minunat întru 
Sfinţii Săi. Dacă ne sunt scumpe fotografiile părinţilor şi ale prietenilor noştri, cu atât mai 
scumpe trebuie să ne fie icoanele sfinte şi cine ştie privi o icoană sfântă cu ochiul credinţei, 
acela simte numaidecât folosul sufletesc pe care îl aduce ea. Despre Sfântul Grigorie de 
Nissa ni se spune că ori de câte ori privea icoana lui Avraam, care din ascultare şi iubire faţă 
de Dumnezeu voia să junghie pe fiul său Isac, totdeauna era mişcat până la lacrimi. Istoria 
bisericească ne-a păstrat amintirea multor întâmplări, care ne dovedesc puterea cea mare a 
icoanelor asupra inimii omeneşti. Ea ne spune, printre altele, că un tânăr din părinţi bogaţi, 
trăind timp mai îndelungat o viaţă în desfrâu, a văzut odată într-o biserică icoana căinciosului 
împărat David vărsând pentru greşelile lui şiroaie de lacrimi, pe care un înger le prindea într-
un vas de aur. Iar sub icoană erau scrise cuvintele fericitului Augustin: "David a păcătuit 
numai o dată şi a plâns întotdeauna. Iar tu păcătuieşti întotdeauna şi nu plângi niciodată". 
Icoana şi cuvintele acestea au mişcat aşa de profund inima tânărului, încât el, chiar din acea 
clipă a început o altă viaţă, bineplăcută lui Dumnezeu. 
    Sfintele icoane, deşi sunt lucruri fără viaţă şi fără putere de la sine, ele pot fi totuşi de un 
deosebit folos sufletesc pentru creştinul care le priveşte cu ochiul credinţei. Iată, deci, rostul 
icoanelor cu care se împodobeşte lăcaşul dumnezeiesc. Iată pentru ce Biserica ne învaţă să 
le cinstim, ca pe nişte lucruri sfinte, care ne pot mijloci mari foloase sufleteşti, iată de ce 
înaintaşii noştri obişnuiau a împodobi sfintele icoane cu odoare scumpe, cu mărgăritare, cu 
salbe de aur şi iată de ce creştinii evlavioşi aprind în toate bisericile în faţa sfintelor icoane 
candele şi lumânări. De aici şi obiceiul vechi creştinesc de a sfinţi icoanele, înainte de a le 
aşeza la locul lor. 
    Când se aduce pruncul nou-născut pentru întâia dată la biserică, preotul îmbisericindu-l, îl 
închină pe noul fiu al lui Hristos în faţa icoanelor... Mirii care au primit Sfânta Taină a cununiei 
se închină în faţa sfintelor icoane, pentru ca sfinţii de pe ele să le stea într-ajutor, în calea 
grea a vieţii. Creştinii, când intră şi ies din biserică, sărută sfintele icoane. 
    Astfel, cinstirea sfintelor icoane este strâns legată de viaţa noastră de creştini, de la 
naştere şi până la moarte. 
    De aceea şi Duminica de astăzi, deşi cade în timpul postului mare, este o zi de bucurie, 
pentru că ne aduce aminte de ziua în care sfintele icoane au fost readuse cu mare alai în 
sfintele noastre biserici. Ea ne mai aduce aminte de datoria pe care o avem, de creştini faţă 
de sfintele icoane, şi ne dă chezăşia că aceia care şi astăzi sunt împotriva cinstirii sfintelor 
icoane, vor rămâne de ruşine, ca şi înaintaşii lor, cu veacuri în urmă. Sfintele icoane vor 
rămâne întotdeauna odoare scumpe inimilor creştine şi mijloace alese pentru preamărirea lui 
Dumnezeu şi a sfinţilor Lui. 
 
DUMINICA A II-A DIN POST (A SF. GRIGORIE PALAMA) - MĂRTURISIREA PĂCATELOR 
 
    În Evanghelia de astăzi, îl găsim pe Domnul nostru Iisus Hristos, învăţând, într-o casă din 
cetatea Capernaum. O mulţime mare de oameni s-a adunat să-L asculte, "încât nu mai era 
loc nici înaintea uşii" (Marcu II, 2). De sosirea Mântuitorului în Capernaum, a auzit şi un biet 
slăbănog, care nu se putea scula din pat. Chinuit de boala sa îndelungată, slăbănogul s-a 
gândit că numai Iisus, marele proroc, care a făcut atâtea minuni, poate să-i redea şi lui 
sănătatea pierdută. Slăbănogul roagă pe patru vecini ai săi, oameni cu credinţă, să-l ducă cu 
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pat cu tot la casa unde se găsea Iisus, Acela care îi era singura nădejde. "Şi neputând ei, din 
pricina mulţimii, să se apropie de El, au desfăcut acoperişul casei unde era Iisus, şi prin 
spărtură au lăsat în jos patul în care zăcea slăbănogul" (Marcu II, 4). Văzând dumnezeiescul 
Mântuitor atâta credinţă, i-a zis slăbănogului: "Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale!" (Marcu II, 
5). Precum Iisus Hristos a iertat păcatele slăbănogului din Evanghelia de astăzi, astfel se iartă 
şi astăzi, în numele Lui, păcatele acelora, care cu părere de rău şi prin căinţă şi le 
mărturisesc. Întâmplarea din Evanghelia de astăzi, ne aminteşte de una din cele mai mari 
datorii pe care o avem de îndeplinit în timpul sfânt al postului mare, de datoria de a ne 
mărturisi păcatele. 
    Pentru această mare taină a mărturisirii, pentru acest lucru atât de însemnat pentru 
curăţirea sufletului nostru, ne trebuie mai întâi de toate o pregătire bună. Omul se pregăteşte 
de nenumărate ori, cu multă grijă pentru lucruri cu mult mai neînsemnate. Câte pregătiri nu 
face omul când vrea să călătorească la rude sau prieteni? Câte pregătiri cad în sarcina unei 
gospodine când se apropie o mare sărbătoare? Şi ce sunt toate acestea în comparaţie cu 
sufletul omului? Trebuie, deci, să ne pregătim mai mult pentru curăţirea sufletului, să 
redobândim haina cea scumpă a nevinovăţiei pe care cu toţii am primit-o la Taina Sfântului 
Botez. Cum să începem această pregătire? Mai întâi de toate, creştinul trebuie să caute ca 
inima lui să fie pătrunsă de căinţă. Căinţa este sufletul mărturisirii şi fără căinţă, mărturisirea 
noastră n-ar fi decât o înşirare numai cu buzele, fără rost a păcatelor. Preotul duhovnic, îl 
întreabă pe fiecare creştin, în scaunul mărturisirii, dacă îi pare rău de păcatele săvârşite şi nu 
dă dezlegare decât acelora care arată căinţă. Căinţa cere ca fiecare creştin să îngenuncheze 
în faţa preotului, la scaunul mărturisirii, ca în faţa unui judecător, mărturisind, cu inima 
zdrobită, cum şi de câte ori l-a mâniat pe Dumnezeu prin felurite păcate. Mulţi creştini, în loc 
să facă aşa, îşi dezvinovăţesc păcatele cu diferite scuze, care toate dovedesc că ei sunt lipsiţi 
de căinţă sinceră, creştinească şi de o pregătire sufletească pentru mărturisire. Unul 
mărturiseşte că înjură de lucruri sfinte, însă adaugă îndată şi se scuză, că nu face acest păcat 
decât la mânie. Altul zice: "Eu am batjocorit sau poate am lovit pe aproapele meu, dar de vină 
a fost el, pentru că mi-a furat ceva" - sau: "Eu am furat, dar nevoia m-a îndemnat". Toţi 
aceştia uită, însă, de frumoasa învăţătură a Sf. Ciprian care zice: "Mai mare rău este a nu se 
căi de un păcat, decât a-l face". Nu sunt pătrunşi de căinţa sinceră şi nu sunt pregătiţi pentru 
mărturisire nici acei creştini care, având mânie cu cineva nu vor să ierte, şi aduc, apoi, în 
scaunul mărturisirii dezvinovăţiri. Aceştia uită că Mântuitorul lumii a zis categoric: "Că de veţi 
ierta oamenilor greşelile lor, ierta-va şi vouă Tatăl vostru Cel ceresc" (Matei VI, 14). Trebuie 
să înţelegem fiecare că în faţa acestor cuvinte atât de clare nu poate să încapă niciun fel de 
scuză. 
    Căinţa sinceră trebuie să cuprindă toate păcatele noastre. De toate păcatele trebuie să ne 
pară rău şi de toate trebuie să punem gând la Dumnezeu, că ne vom lăsa. 
    Un păgân s-a îmbolnăvit de moarte. În apropierea acestui păgân bogat, trăia în singurătate 
un pustnic evlavios, care avea darul de a vindeca diferite boli. Chinuit de boală şi de dureri, 
păgânul, în cele din urmă, îl chemă pe pustnic şi-l rugă să-l vindece. "Da," îi zise pustnicul, 
"eu mă voi ruga lui Dumnezeu să te scape de boală, dar trebuie să faci un lucru: să distrugi 
toţi idolii cărora te-ai închinat până acum". Păgânul a făgăduit că va face acest lucru, nimicind 
într-adevăr o mulţime de idoli. Nu a mai rămas la urmă decât unul singur. Acesta îi era foarte 
drag păgânului şi nu se îndura să-l nimicească în felul acesta, ascunzându-l. A doua zi 
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pustnicul vine iarăşi şi păgânul i se plânge că nu simte nicio uşurare şi că durerile tot nu-i 
încetează. "Nici nu te vei simţi bine, îi răspunse pustnicul, cât timp nu-ţi vei dezlipi inima de la 
idolul tău cel iubit." Atunci păgânul şi-a dat seama că trebuie să se despartă şi de cel de pe 
urmă idol mincinos, care-i era cel mai drag, şi, după ce l-a nimicit, s-a ridicat din pat şi din 
boală. 
    Acest păgân a fost bolnav la trup, noi însă suntem bolnavi la suflet. Pentru ca să se facă 
sănătos trupeşte şi-a sfărâmat rând pe rând toţi idolii. Dacă dorim şi noi să ne tămăduim 
sufletul în acest sfânt timp al postului mare, trebuie să ne lepădăm de păcate, rând pe rând, 
nimicindu-le prin căinţa sinceră şi prin mărturisire. 
    Precum păgânul nu s-a făcut sănătos până ce nu a sfărâmat şi cel mai drag idol al lui, tot 
aşa şi noi creştinii nu vom putea fi pe deplin sănătoşi la suflet, atâta timp cât nu ne vom curăţi 
de toate păcatele noastre, cum sunt la unii iubirea de arginţi, la alţii beţia, la alţii desfrânarea 
sau altele. Această pregătire sufletească trebuie să ne mâne la scaunul de mărturisire în faţa 
preotului duhovnic, dacă vrem cu adevărat să ne curăţim în chip creştinesc sufletul, încărcat 
de păcate. 
    Să rugăm, deci, pe Dumnezeul milelor şi al îndurării şi al iubirii de oameni, să se îndure şi 
de noi şi să ne facă părtaşi de fericirea şi bucuria veşnică pe care o dorim fiecare. 
 

DUMINICA A III-A DIN POST (A SFINTEI CRUCI) - GRIJA PENTRU SUFLET 
 
    Au trecut trei săptămâni din postul cel mare şi Sfânta noastră Biserică înalţă astăzi, în 
Duminica a III-a din post, semnul biruinţei, semnul Sfintei Cruci, pentru creştini, cei înfrânaţi şi 
postitori, ca privind la Sfânta Cruce să se însufleţească din nou, spre a putea purta lupta 
postului mai departe, cu noi puteri. Deşi au trecut trei săptămâni din post, mulţi creştini nu şi-
au împlinit încă datoriile, ce le au cu privire la suflet, în acest timp sfânt. Drept aceea, 
Dumnezeiescul Mântuitor, ne vorbeşte în Sfânta Evanghelie despre suflet, de preţul lui, 
rostind frumoasele cuvinte: "Ce-i va folosi omului dacă va câştiga lumea întreagă, iar sufletul 
său îl va pierde?" (Matei XVI, 26). Cu aceste cuvinte Mântuitorul vrea să ne întoarcă gândurile 
de la cele pământeşti, de care prea mult ne alipim inima, vrea să ne amintească că cel puţin 
în timpul pe care-l mai avem înaintea noastră, suntem datori să ne îngrijim de curăţirea 
sufletului nostru. Aceasta o putem face printr-o mărturisire sinceră a păcatelor noastre. 
Mărturisirea păcatelor e una din cele mai mari datorii, pe care le avem de realizat în acest 
timp sfânt. După ce-am văzut în Duminica trecută cum trebuie să ne pregătim inima în faţa 
Tainei Sfintei Mărturisiri, vom vedea acum cum trebuie să ne mărturisim păcatele şi cum 
trebuie să avem grijă de sufletul nostru cel nemuritor. Adam şi Eva, protopărinţii noştri, au 
mărturisit că au călcat porunca lui Dumnezeu, dar au mărturisit rău. Adam a pus toată vina pe 
Eva, iar Eva pe şarpele ispititor şi urmarea a fost osânda lor. În cărţile lui Moise se cuprinde şi 
porunca cum că oricine a păcătuit trebuie să se ducă la preot, pentru ca acesta să aducă o 
jertfă ispăşitoare, potrivită păcatului. Pentru fiecare păcat se prevedea o jertfă anumită, de 
unde urma ca păcătosul trebuia să aducă la cunoştinţa preotului păcatul săvârşit şi apoi să 
mărturisească acest păcat. Şi din viaţa Sfântului Ioan Botezătorul putem vedea acest lucru, 
pentru că: "a ieşit la el Ierusalimul şi toată Iudeea şi toată împrejurimea Iordanului. Şi erau 
botezaţi de către el în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele" (Matei III, 5-6). Putere de a ierta 
păcatele putea să aibă numai acela, despre care a zis Sfântul Ioan Botezătorul: "Iată Mielul lui 
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Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii" (Ioan I, 29). Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru 
S-a şi folosit de această putere, zicând slăbănogului din Evanghelia de Duminica trecută: 
"Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale" (Marcu II, 5). Această putere de a ierta păcatele a dat-o 
Mântuitorul nostru şi Sfinţilor Săi mucenici şi apostoli, zicându-le: "Cărora veţi ierta păcatele, 
le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute" (Ioan XX, 23). Taina Mărturisirii este de 
origine dumnezeiască, aşezată de însuşi Domnul şi Mântuitorul lumii. Fiind aşezată de Iisus 
Hristos, ea trebuie să fie de folos şi de trebuinţă sufletului omenesc. De câte ori nu se 
întâmplă ca unii creştini, care ani de-a rândul uită să se mărturisească, nu-şi găsesc astâmpăr 
şi linişte până nu-şi uşurează sufletul printr-o mărturisire adevărată. Pentru o asemenea 
mărturisire, trebuie o cât mai bună pregătire. Dacă credem că ne-am pregătit inima pentru 
această Sfântă Taină şi că ea este pătrunsă de căinţă, aşa cum am arătat şi în Duminica 
trecută, atunci trebuie să începem cu pregătirea pentru mărturisirea însăşi. Citim în cărţile 
bisericeşti că mulţi creştini evlavioşi, înainte de a-şi mărturisi păcatele, petreceau zile şi nopţi 
întregi în cercetarea conştiinţei şi în rugăciuni nesfârşite. Pilda lor ne învaţă şi pe noi, că 
suntem datori a ne cerceta cu tot dinadinsul cugetul şi a ne ruga, ca Dumnezeu să ne 
învrednicească de o mărturisire creştinească. 
    Să ne pregătim deci creştineşte pentru clipa mare a curăţirii sufletului de păcate. Dacă 
credem că avem această pregătire, atunci să ne apropiem cu toţii de scaunul mărturisirii. Să 
nu amânăm mărturisirea dintr-un post în altul, din an în an, şi să luăm aminte ce ne spune un 
om învăţat despre asemenea creştini nepăsători: "Ei sunt asemenea celor nebuni, care stau 
într-o cameră plină de fum şi de necurăţie, şi în loc să deschidă o uşă sau o fereastră, ei lasă 
să-i înăbuşe fumul". Să ne apropiem, deci, de Domnul, deschizând uşa şi geamul sufletului 
nostru încărcat de păcate, fără să amânăm mărturisirea şi fără să ne temem de mulţimea 
păcatelor, fie ele la număr ca perii capului sau ca nisipul mării. Nu este păcat sau fărădelege 
pe lume pe care să nu o fi iertat bunul Dumnezeu unui suflet care se căieşte. Apostolul Petru 
s-a lepădat de Domnul Hristos şi Domnul totuşi l-a iertat şi l-a lăsat mai departe Apostol. 
Tâlharul care a fost răstignit alături de Iisus a fost un făcător de rele, un mândru, un ucigaş, şi 
cu toate acestea, căindu-se pe cruce, s-a învrednicit de cuvintele lui Hristos: "Adevărat 
grăiesc ţie, astăzi vei fi cu Mine în rai" (Luca XXIII, 43). Pavel a prigonit Biserica lui Hristos, şi 
totuşi Mântuitorul a făcut din el un ales al Său, un mare propovăduitor al învăţăturii Sale şi un 
fruntaş între Apostoli. 
    Să privim acum spre Sfânta Cruce, în faţa căreia ne-am închinat cu toţii astăzi, şi să nu 
uităm că Acela care a pătimit moarte pe cruce, a rostit cuvintele din Sfânta Evanghelie de 
astăzi: "Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul?" (Marcu 
VIII, 36). 
    Acel semn de izbândă, care străluceşte peste munţi şi mări, pe care astăzi l-am prăznuit şi 
care împodobeşte cele mai alese clădiri ale pământului, ca semn de biruinţă, cu smerenie să-l 
cinstim şi din neam în neam cu dragoste să-l apropiem. 
 

DUMINICA A IV-A DIN POST (A SF. IOAN SCĂRARUL) - RUGĂCIUNE ÎMPLINITĂ 
 
    Evanghelia de astăzi ne prezintă un om necăjit care căuta mângâiere şi scăpare la 
Mântuitorul Iisus Hristos, un biet tată care avea un copil rău bolnav, un copil chinuit de un duh 
rău. Toate mijloacele prin care a încercat necăjitul tată să-şi scape copilul de groaznicul chin, 
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erau zadarnice. Şi la Sfinţii Apostoli a fost să-şi vindece copilul, dar aceştia nu i l-au putut 
vindeca. În felul acesta nu i-a mai rămas decât o singură nădejde: Iisus din Nazaret - 
"Prorocul cel Mare", care făcea atâtea minuni. Omul a îndrăznit, s-a apropiat de Domnul 
nostru Iisus Hristos, a îngenunchiat înaintea Lui şi, cu lacrimi în ochi, L-a rugat zicând: "De 
poţi ceva, ajută-ne, fiindu-Ţi milă de noi" (Marcu IX, 22). Iisus Hristos, ne spune Sfânta 
Evanghelie, S-a îndurat, a izgonit duhul cel rău şi a vindecat copilul. Şi astfel, necăjitul tată din 
Sfânta Evanghelie de astăzi a avut fericirea să-şi vadă copilul scăpat de duhul rău şi iarăşi 
sănătos. Sănătatea este un dar al lui Dumnezeu, şi un tată, orice ar face el, nu o poate da 
copilului său, dacă nu este voia lui Dumnezeu. Părinţii pot de multe ori să-şi ferească copiii de 
nenorociri, dându-le o creştere cu adevărat creştinească şi aleasă. 
    Ştim că inima unui copil mic este moale ca ceara, din care poţi face orice lucru vrei. 
Înţeleptul Seneca zicea în această privinţă: "Uşor este a forma inima încă moale a copilului, 
dar foarte greu e a dezrădăcina aceea ce a crescut cu noi şi a prins putere". Părinţii sunt cei 
dintâi povăţuitori ai copiilor, ei sunt "păstorii bisericii din casa lor" (Rom. XVI, 5). Ei sunt 
chemaţi a da cele dintâi învăţături copiilor lor, în mâinile lor este ceara inimii micilor lor 
copilaşi, care aşteaptă să fie formată. Învăţăturile părinţilor se întipăresc adânc în inima 
copilului şi rămân adeseori neşterse, chiar până la sfârşitul vieţii lor. Părinţii sunt datori să 
înveţe pe copiii lor rugăciunile şi poruncile Domnu-lui, să-i înveţe că este un Dumnezeu în cer, 
care toate le vede, care pedepseşte păcatul şi răsplăteşte cu binecuvântarea Sa orice faptă 
bună. De aceea copiii trebuie deprinşi de mici, cu fapte bine-plăcute lui Dumnezeu. 
    Pentru ca învăţăturile părinţilor să prindă şi să aducă roade, este de trebuinţă ca ei, pe 
lângă învăţături, să le dea copiilor şi pilde bune. Viaţa părinţilor este ca o carte din care învaţă 
copiii, ea este o oglindă, în care mereu se uită copiii, făcând ceea ce văd acolo. Dacă ei văd 
că părinţii lor sunt mândri, lacomi, răzbunători, beţivi etc., deprind şi ei aceste apucături. Dacă 
văd însă că părinţii lor sunt silitori, cuviincioşi şi cu frică de Dumnezeu, atunci le urmează şi ei 
lor. Nicio pildă nu are putere mai mare asupra copiilor, ca pilda dată de părinţi. Însuşi 
Dumnezeu a lăsat aşa ca fiii să urmeze întru totul pilda părinţilor. De aici se poate vedea ce 
răspundere mare sau ce păcat mare au părinţii înaintea lui Dumnezeu, dacă dau pilde rele 
copiilor lor. Către unii ca aceştia se îndreaptă Domnul şi Mântuitorul Iisus Hristos cu cuvintele: 
"Cine va sminti pe unul dintre aceşti mici care cred în Mine, mai bine i-ar fi lui să i se atârne 
de gât o piatră şi să moară şi să fie afundat în adâncul mării" (Matei XVIII, 6). Din mâna 
părinţilor va cere Dumnezeu sufletul copiilor, şi acei care l-au otrăvit, vor cădea în mâinile 
mâniei Lui. 
    Cei care nu dau copiilor o creştere aleasă, mai târziu vor avea mult de suferit din cauza lor, 
iar la bătrâneţe nu vor găsi nici sprijin, nici dragoste, nici stimă şi nici ajutor, în caz de boală 
sau suferinţe. Pentru a fi feriţi de o asemenea durere la bătrâneţe, să luăm bine aminte 
cuvintele Sfântului Ieronim, scrise către o mamă: "Fii cu luare aminte, când copilul este în 
apropierea ta, ca nu cumva, purtarea ta sau a soţului tău, să-l îndemne la păcat". 
    Se cuvine, deci, să nu săvârşim niciun lucru rău, şi să nu rostim nicio vorbă rea sau 
necuviincioasă faţă de copii, pentru a nu jigni în primul rând sfinţenia lui Dumnezeu şi pentru 
a nu sminti pe cei mici prin pilda noastră rea. 
    Sfânta Scriptură porunceşte părinţilor să-şi pedepsească copiii, dacă această pedeapsă se 
arată a le fi de trebuinţă. Însă pedeapsa trebuie astfel aplicată, încât copilul să simtă că 
scopul ei este îndreptarea lui. Pedeapsa să nu se aplice din partea părinţilor, fără a cerceta 
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dacă copilul este într-adevăr vinovat. Unii părinţi greşesc foarte mult, neştiind cum să-şi 
pedepsească copiii. O parte din ei îi blestemă şi-i înjură cu cuvinte foarte urâte, dar copilul nu 
se îndreaptă, ci dimpotrivă, învaţă şi el să înjure. Pedeapsa părinţilor trebuie să fie cumpătată, 
aplicată pe măsura greşelii şi izvorâtă totdeauna din dragoste, şi nu din mânie, cu scopul de a 
îndrepta copilul. Să ne întoarcem acum cu gândul la tatăl necăjit din Evanghelia de astăzi, 
care căuta ajutor la Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos pentru copilul său. Să călcăm 
pe urmele lui, aducând copiii la Mântuitorul lumii. Din timp să dăm o creştere aleasă copiilor în 
frica lui Dumnezeu, sădind în inimile lor fragede dragostea de biserică, de rugăciune şi de 
aproapele. Să fim întru toate pildă bună, ferindu-i de necazuri şi de lucruri rele. Să nu-i 
dezmierdaţi din cale-afară şi dacă este de trebuinţă, aplicaţi-le şi câte o pedeapsă uşoară şi 
bine gândită. 
    Un copil astfel crescut va fi fericit în lumea aceasta, el va fi bucuria părinţilor, iar la 
bătrâneţe, părinţii vor găsi sprijin într-un asemenea copil. Iar Bunul Dumnezeu va răsplăti 
părinţilor, munca creşterii creştineşti a copiilor cu o bogată răsplată în împărăţia cerurilor. 

 
DUMINICA A V-A DIN POST (A CUVIOASEI MARIA EGIPTEANCA) 

 
    Pericopa evanghelică a zilei este pregătitoare pentru Săptămâna Patimilor, pentru timpul 
plin de tristeţe care aminteşte înfricoşatele suferinţe ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos. La 
începutul pericopei, Domnul spusese Apostolilor săi: "...Iată, ne suim la Ierusalim şi Fiul 
Omului va fi predat arhiereilor şi cărturarilor; şi-L vor osândi la moarte şi-L vor da în mâna 
păgânilor. Şi-L vor batjocori şi-L vor scuipa şi-L vor biciui şi-L vor omorî, dar după trei zile va 
învia" (Marcu X, 33-34). Iisus venea dinspre Betania spre Ierusalim pentru sărbătorirea 
Paştelui, cetate unde se prăznuiau sărbătorile cele mari, acolo fiind templul lui Solomon. 
Mântuitorul era înconjurat de o imensă mulţime care lăuda pe Dumnezeu deoarece a dăruit 
poporului ales un "mare proroc", făcător de minuni. Ajunşi cu toţii pe Muntele Măslinilor, 
puteau vedea scăldată în lumina soarelui strălucita cetate a Ierusalimului, cea mai renumită 
dintre cetăţile Ţării Sfinte. Poporul, sosit de la mari depărtări, spre a sărbători Paştele, se 
bucura văzând sfânta cetate, dar Mântuitorul plângea. Prin atotştiinţa Sa, Iisus prevedea 
însufleţirea cu care avea să fie întâmpinat la intrarea în Ierusalim (Marcu XI, 10) şi deopotrivă 
ostilitatea aceleiaşi mulţimi manifestată abia câteva zile mai târziu (Marcu XV, 14). 
    Lacrimile Mântuitorului de pe Muntele Măslinilor sugerează durerea Sa pentru sufletul 
încărcat de păcate şi lipsit de căinţă, asemănător îndărătniciei cetăţii Ierusalimului. 
Dimpotrivă, accentuând necesitatea căinţei, pericopa evanghelică prezintă o femeie plină de 
remuşcări pentru păcatele ei care umbla rătăcită plângând pe străzile Ierusalimului. Era Maria 
Magdalena care, ajungând în faţa lui Iisus, a căzut la picioarele Lui, udându-le cu lacrimi, 
ştergându-le cu părul ei şi ungându-le cu mir de mult preţ. Mântuitorul a apreciat căinţa femeii, 
dorind ca ea să se vestească în toată lumea şi în toate timpurile, zicând: Oriunde se va 
propovădui Evanghelia, se va spune şi ce a făcut aceasta, spre pomenirea ei" (Marcu XIV, 9). 
Divinul învăţător subliniază prin aceste cuvinte, ce frumoasă şi bineplăcută înaintea lui 
Dumnezeu este căinţa adevărată. 
    Ce trebuie să facem noi, ca să fim pătrunşi de o asemenea căinţă? Trebuie să ne cercetăm 
bine cugetul, să ne dăm seama câte şi cum le-am făcut şi cât de tare am supărat pe 
Dumnezeu prin păcatele noastre. Numai fiinţele necuvântătoare nu răspund pentru faptele lor; 



20 
 

dimpotrivă, omul fiind creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, înzestrat cu deosebite 
puteri sufleteşti, trebuie să răspundă pentru toate faptele sale. 
    Întristarea şi zdrobirea inimii, durerea adâncă pentru păcatele săvârşite exprimă fiinţa 
căinţei. Sunt puţini creştini pătrunşi de adevărata căinţă. Un dascăl al Bisericii (Fericitul 
Augustin) scrie: "Mulţi păcătoşi suspină şi eu suspin; suspin de mila lor, pentru că ei nu 
suspină cum ar trebui să suspine". Căinţa, chiar exprimată prin suspine şi lacrimi devine reală 
şi adevărată numai dacă izvorăşte dintr-o mâhnire lăuntrică, profundă şi din ura faţă de păcat. 
Durerea adâncă şi asumarea păcatului generează adevărata căinţă creştinească. La moartea 
unui copil, părinţii sunt nemângâiaţi şi cu inimile sfâşiate de durere, dar când este vorba de 
păcat, de acel rău care supără pe Dumnezeu şi răpeşte harul Său, atunci sunt puţini cei care 
manifestă mâhnire reală şi căinţă adevărată. La o astfel de căinţă ne îndeamnă şi canonul lui 
Andrei Criteanul, care arată într-o mulţime de pilde din legea veche şi cea nouă că leacul cel 
mai bun pentru bolile sufleteşti este căinţa. Nu întâmplător Biserica noastră comemorează în 
aceeaşi duminica şi pe Sf. Maria Egipteanca, cea care printr-o căinţă profundă şi adevărata a 
spălat mulţimea păcatelor ei, rămânând pentru totdeauna o pildă vie pentru trecerea unei 
foste păcătoase în rândul sfinţilor. Păcatul - o boală a sufletului - poate fi, deci, înlăturat. 
Vechii romani aveau printre templele lor şi unul intitulat "templul fericirii", unde erau aşezate 
chipurile Sculptate în piatră ale oamenilor celebri. Din rândul lor făcea parte şi Servius Tullius, 
fiul unei sclave, dar sculptat într-o strălucită mantie, care simboliza haina faptelor sale măreţe, 
demne de aleşii poporului roman, dincolo de obârşia sa. Încercând un paralelism, se poate 
spune că în panteonul creştin al "fericirii veşnice" se află sufletele cele alese, oamenii cei 
drepţi, printre care şi cei îmbrăcaţi în strălucita mantie a căinţei, cărora li s-a şters păcatul, 
învrednicindu-se să stea alături de cei drepţi. 
    Lacrimile fierbinţi ale Mântuitorului şi chemarea sugerată de cuvintele Sale "de câte ori am 
voit să adun pe fiii tăi, cum adună pasărea puii săi sub aripi, dar n-aţi voit" (Luca XIII, 34) este 
îndreptată către toţi creştinii din toate timpurile. Să-L urmăm, aşa cum se cuvine unui creştin 
adevărat, ca să nu zădărnicim prin împietrirea inimilor noastre jertfa Sa supremă pe cruce. 
Adevărata căinţă după minunatele exemple oferite de atâţia sfinţi ai Bisericii noastre 
dreptmăritoare, ne poate şterge păcatele, ne poate împăca cu Dumnezeu, făcându-ne fiii 
aleşi ai Tatălui ceresc. 
 

LA UNA VESTIRE - ÎNCEPUTUL MÂNTUIRII 
 
    „Iată vei lua în pântece şi vei naşte Fiu şi vei chema numele Lui Iisus" (Luca I, 31). 
    Era în timpul domniei Cezarului August, când ostaşii romani patrulau şi jefuiau pământul 
Ţării Sfinte, când poporul lui Israel mocnea de ură împotriva cotropitorilor străini care le 
răpiseră libertatea. 
    Se aştepta din zi în zi ca cineva să-i anunţe că prima veste bună făcută de Dumnezeu 
omenirii se împlineşte acum, că cerul a găsit timpul potrivit pentru a-l ridica pe om de la 
moarte la viaţă. 
    Astăzi proorocia făcută de Isaia cu o sută de ani în urmă prin cuvintele: "Iată fecioara va lua 
în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele Lui Emanoil" (7, 14) se împlineşte. În decursul 
istoriei omenirea a primit multe veşti însemnate, dar cea mai frumoasă şi mai importantă 
veste pe care a primit-o vreodată, nu este alta decât aceea pe care o primeşte astăzi din cer, 
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de la Dumnezeu, prin îngerul Gavriil. Prăznuim astăzi sărbătoarea care ne aduce aminte de 
marea dragoste a lui Dumnezeu pentru omenirea căzută în păcat. Într-o lume în care 
omenirea se complăcea în cele mai oribile păcate, într-o lume în care cele zece porunci ale 
Decalogului erau nesocotite, îngerul Gavriil e trimis de Dumnezeu în cetatea Nazaret la 
Fecioara Maria al cărei suflet era candelă de lumină, ca o grădină de pace şi binecuvântare. 
Intrând la Sfânta Fecioară a zis: "Bucură-te ceea ce eşti plină de dar, Domnul este cu Tine, 
binecuvântată eşti tu între femei" (Luca I, 29). La nedumerirea Mariei, arhanghelul 
completează: "Duhul Sfânt va pogorî peste tine şi puterea Celui Prea Înalt te va umbri" (Luca 
I, 35). Stăpânită de dublul moment al smereniei şi al dorinţei arzătoare de a împlini voia lui 
Dumnezeu, Maria îi răspunde: "Fie mie după cuvântul tău". 
    Fericit de acest asentiment, arhanghelul pleacă şi îndată are loc taina cea mare şi mai 
presus de fire a zămislirii Fiului lui Dumnezeu sub umbrirea Duhului Sfânt. 
    Astfel, Fiul lui Dumnezeu născut din veşnicie din Tatăl ia trup omenesc din Sfânta Fecioară 
pentru a sălăşlui între noi. 
    Dar ce însemnătate are Bunavestire în cadrul istoriei mântuirii noastre şi ce semnifică ea 
pentru creştinii de astăzi? 
    Ca punct de plecare, istoria mântuirii începe prin făgăduinţa făcută imediat după căderea 
făcută primilor oameni în păcat, căci la izgonirea din rai, Dumnezeu a făgăduit mântui-rea prin 
sămânţa femeii: "Duşmănie voi pune între tine şi între femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei; 
aceasta îţi va zdrobi capul iar tu îi vei înţepa călcâiul" (Facere 3, 15). Primii oameni n-au 
înţeles sensul adânc al acestor cuvinte, dar acestea au fost cunoscute treptat, prin profeţiile 
mesianice. Aşa se face că la plinirea vremii, când omenirea era conştientă de neputinţa de a 
se mântui singură, fără ajutorul lui Dumnezeu, aceasta să implore ajutorul lui Dumnezeu din 
adâncul sufletului. 
    Plinirea vremii de care se vorbeşte adeseori, coincide cu Bunavestire. În momentul 
tensiunii supreme în aşteptarea mântuirii, Dumnezeu satisface această aşteptare, prin 
împlinirea făgăduinţei unui Mântuitor. Cu Bunavestire începe etapa cea mai importantă din 
istoria mântuirii: trecerea de la făgăduinţă şi pregătire, la realizare. Ca atare Bunavestire este 
începutul mântuirii noastre, în sensul că prin întruparea Fiului lui Dumnezeu care se face Fiul 
Fecioarei, i se oferă posibilitatea mântuirii şi desăvârşirii. De aceea, pe drept cuvânt o putem 
numi cea mai mare veste din istoria mântuirii omenirii. O dată cu ea începe divinizarea 
pământului. Fiul lui Dumnezeu luând fire omenească, ca şi a noastră a tuturor, Iisus Hristos 
este omul cel adevărat, care a venit în lume ca pe toţi să ne facă oameni adevăraţi. Iisus 
Hristos se coboară mai adânc decât oricine în intimitatea noastră, se identifică cu toate 
durerile noastre şi ia asupra sa toate poverile noastre. 
    Sărbătoarea Buneivestiri ne cheamă să fim slujitori ai oamenilor, să sprijinim activ toate 
acţiunile de îmbunătăţire a vieţii, a condiţiilor de trai şi să le facem cât mai corespunzătoare 
demnităţii umane. 
    Aşa precum Maica Domnului şi-a dăruit toată fiinţa lui Dumnezeu, tot aşa să ascultăm şi noi 
chemarea lui Dumnezeu, de a sprijini nevoile şi aspiraţiile lumii pentru ca omul să se poată 
realiza şi să-şi poată împlini menirea. În acest sens, trebuie să ne dăm seama de puterea 
purităţii în a face să se nască divinul în noi. Nu putem actualiza în noi chipul Mântuitorului şi al 
Maicii Sale decât în puritate şi desăvârşire morală. De aceea, chemarea imediată a 
Buneivestiri este ca prin pocăinţă sinceră şi deplină să ne apropiem de Sfântul Potir spre a ne 
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împărtăşi după cuviinţă cu trupul şi sângele Domnului în Sfânta Taină a Cuminecăturii. Când 
ne vom împărtăşi cu vrednicie, vom fi purtători de Hristos şi vom putea spune: "Nu mai trăiesc 
eu, ci Hristos trăieşte întru mine". 
 

DUMINICA A VI-A DIN POST (A FLORIILOR) BUCURIE MARE 
 
    Cu şase zile înainte de Paştile Iudeilor a intrat Domnul nostru Iisus Hristos triumfal în 
Ierusalim. Înconjurat de Sfinţii Săi Apostoli şi de o mulţime mare de popor se apropie de 
poarta cetăţii. Era mare alai şi bucurie în tot Ierusalimul. Mulţi au aşternut în calea 
Mântuitorului veşmintele lor, alţii ţineau stâlpări în mâini, toţi erau bucuroşi, veseli şi strigau: 
"Osana! Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului!" (Marcu XI, 9). 
    Oare de ce intră Iisus, pe care-L ştim atât de smerit şi umilit, triumfal, în cetatea 
Ierusalimului? Mai întâi de toate Iisus vrea să se arate poporului ca împărat al lui Israil. Apoi 
această intrare sărbătorească în Ierusalim, avea să fie modul intrării Sale în Ierusalimul 
ceresc. Iată rostul sărbătorii de astăzi, înţelesul mai adânc al alaiului care I se face blândului 
Iisus. Această intrare triumfală a dumnezeiescului Mântuitor în Ierusalim mai are şi o 
însemnătate tainică, fiindcă ea se repetă şi se serbează până astăzi în Sfânta Euharistie, în 
Sfânta Cuminecătură cum îi spune poporul nostru, pentru că Sfânta împărtăşanie nu este 
altceva decât o intrare sărbătorească a Mântuitorului Iisus Hristos în sufletul creştinului. De 
aici s-a înrădăcinat şi un obicei ca cei mai mulţi credincioşi să se împărtăşească în Duminica 
Floriilor sau a Stâlpărilor. Deci intrarea lui Iisus în Ierusalim ne aduce aminte de intrarea Lui în 
sufletele credincioşilor, ne aduce aminte de Sfânta şi marea Taină a împărtăşaniei. 
    Sfânta împărtăşanie este Taina cea mai mare a credinţei noastre. În această Taină vine 
Domnul nostru Iisus Hristos, întreg, în părticica cea mai mică, cu Trupul şi Sângele Său, vine 
la cei ce se împărtăşesc în biserică, ca să-i sfinţească, la cei bolnavi, ca să-i mângâie, şi să-i 
întărească, la cei care zac pe patul morţii, ca să le uşureze plecarea din lumea aceasta; 
dându-le făgăduinţa dulce şi plină de mângâiere că: "Cine mănâncă din pâinea aceasta viu va 
fi în veci" (Ioan VI, 51). 
    Ce mare bucurie de a fi creştin, ce fericire pentru noi pământenii şi fiii Bisericii lui Hristos că 
ne putem hrăni cu prea curatul Trup şi Sânge al lui Dumnezeu! 
    Această hrană minunată a Sfintei împărtăşanii ne-a pregătit-o dragostea lui Dumnezeu 
nouă, creştinilor, în fiecare biserică, însă multor creştini le vine greu să se pregătească măcar 
o dată pe an pentru această hrană fără asemănare pe lume. 
    Un om învăţat ne spune despre această înfricoşată taină: "Dacă am putea noi contopi toate 
faptele mari, câte s-au întâmplat în lume, cu tot binele, frumosul şi folosul lor într-o singură 
faptă şi dacă am pune-o pe aceasta alături de o faptă pe care o săvârşeşte creştinul, dacă 
primeşte cu vrednicie Sfânta împărtăşanie, atunci toate acele fapte ale neamului omenesc n-
ar fi, pe lângă o singură împărtăşanie, decât numai umbra unei umbre". Ce cuvinte frumoase 
despre folosul neasemuit de mare al unei împărtăşanii cu adevărat creştineşti. Pentru o 
asemenea împărtăşanie, adevărat creştinească, se înţelege de la sine că trebuie să fim 
pregătiţi în chip cuviincios. Iată ce ne spune în această privinţă Sfântul Apostol Pavel: "Să se 
cerceteze, însă, omul pe sine şi aşa să mănânce din pâine şi să bea din pahar" (I Corinteni 
XI, 28). Cercetarea cugetului, o mărturisire plină de căinţă a păcatelor noastre sunt pregătirea 
ce se cere pentru Sfânta Taină a împărtăşaniei. Cui îi lipseşte această pregătire creştinească, 
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izvorul de viaţă făcător al Sfintei împărtăşanii se va preface într-un izvor de osândă, după cum 
ne spune iarăşi Sfântul Apostol Pavel: "Cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie, osândă îşi 
mănâncă şi bea, nesocotind Trupul Domnului" (I Corinteni XI, 29). 
    Aşa cum evreii, la Intrarea lui Iisus în Ierusalim,şi-au lepădat hainele, le-au aşternut în cale, 
să ne lepădăm şi noi în faţa intrării lui Iisus în sufletul nostru şi în faţa Sfintei împărtăşanii, de 
toate patimile, poftele şi greşelile noastre. Precum L-a întâmpinat poporul evreu pe împăratul 
Său, la porţile Ierusalimului cu stâlpări, să ieşim şi noi înaintea Lui cu stâlparea unui suflet 
curăţit printr-o mărturisire sinceră creştinească. 
    Numai aşa făcând, Sfânta împărtăşanie va fi pentru fiecare dintre noi, într-adevăr, un izvor 
de fericire, de mângâiere şi de viaţă veşnică. Atunci vom simţi şi înţelege cât de adevărate 
sunt frumoasele cuvinte ale Fericitului Augustin cu privire la Sfânta împărtăşanie: "Cu toate că 
Dumnezeu este atotputernic, n-a putut să ne "dea mai mult, cu toate că este atotînţelept, n-a 
ştiut să ne dea mai mult şi cu toate că este atotbogat, n-a avut de unde să ne dea mai mult 
decât această Sfântă Taină. După ce am văzut care este înţelesul intrării triumfale a Fiului lui 
Dumnezeu în cetatea Ierusalimului, se cuvine să-L rugăm pe Dumnezeu, ca ziua cea sfântă şi 
mare a învierii Domnului să ne găsească pe toţi pregătiţi, curaţi, luminaţi şi vrednici de 
fericirea cea adevărată şi netrecătoare. 

 
CUVÂNTĂRI ÎN SĂPTĂMÂNA PATIMILOR 

 
SFÂNTA ŞI MAREA JOI - CHEMAREA LA CINĂ 

 
    „Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu... Beţi dintru acesta toţi, acesta este Sângele Meu 
al Legii celor noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor (Matei XXVI, 26-28). 
    În viaţa de toate zilele, oamenii se invită reciproc la anumite evenimente din viaţa lor, prilej 
cu care se schimbă păreri, se pun la cale unele planuri de realizat mai devreme sau mai 
târziu. Întâlnirile dintre oameni se realizează atât în momente de bucurie, cât şi în momente 
de întristare, având fiecare întâlnire importanţa ei şi având în acelaşi timp un rol binefăcător 
asupra organismului uman, solidaritatea dintre oameni fiind de fiecare dată binevenită. 
    Mântuitorul Iisus Hristos, care a luat asupra Sa chipul nostru omenesc, se întâlnea 
adeseori cu contemporanii Săi cu diferite prilejuri, discuţiile cu aceştia având de fiecare dată 
un rol binefăcător şi un scop mântuitor. Se întâlnea Mântuitorul cu oamenii mai ales în 
momente de întristare, atunci când era o lacrimă de şters, o suferinţă de alungat sau atunci 
când unul sau altul era ajuns la marginea durerilor sufleteşti sau trupeşti şi prin intervenţia Sa 
miraculoasă era redat societăţii din care făcea parte. 
    Întrunirile cele mai dese însă le avea Domnul nostru Iisus Hristos cu ucenicii Săi, pe care I-
a ales în mod special spre a-L ajuta în opera de propovăduire a Evangheliei şi de continuare 
a acestei opere după înălţarea Sa la cer. În întâlnirile Sale cu Sfinţii Apostoli, Mântuitorul 
stabileşte învăţături precise care trebuie urmate şi aplicate întocmai. 
    O astfel de întrunire a Mântuitorului cu ucenicii Săi a avut loc cu puţin timp înainte de 
pătimirea Sa cea de bună voie, când El simţea nevoia să le împărtăşească ultimele învăţături 
şi sfaturi, care să-i întărească în opera ce aveau s-o ducă mai departe. Această ultimă 
întâlnire cu Apostolii înainte de patimile Sale a avut loc Joi seara, înainte de prinderea Sa, cu 
prilejul cinei intrate în tradiţia creştină sub numele de Cina cea de Taină, la care din mulţimea 
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învăţăturilor prezentate, cea mai importantă este cea legată de instituirea Tainei Sfintei 
împărtăşanii, în care pâinea şi vinul se transformă în Trupul şi Sângele Domnului, aşa cum ne 
încredinţează Sfânta Scriptură: "Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu... Beţi dintru acesta 
toţi, acesta este Sângele Meu..". (Matei. XXVI, 26-27). Aceste cuvinte ale Domnului sunt o 
chemare adresată tuturor oamenilor până la sfârşitul veacurilor, pe care împlinindu-le, 
respectăm Sfânta Scriptură care ne îndeamnă: "Aceasta să o faceţi întru pomenirea Mea" 
(Ioan XXII, 19 şi I Corinteni XI, 26). Nicio altă învăţătură a Domnului nu ne este poruncită să o 
facem întru amintirea Lui decât aceasta. O facem întru amintirea venirii Domnului pe pământ, 
întru amintirea petrecerii Lui între noi, când ne-a învăţat învăţătura cerului. Aceasta o facem 
întru amintirea şi pomenirea patimilor şi morţii Sale pentru "noi oamenii şi pentru a noastră 
mântuire". Cina cea de Taină a oferit prilejul slujirii celei dintâi Liturghii. Ea a fost servită de 
însuşi Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos. 
A fost simplă şi scurtă, dar a creat premisele Liturghiilor de astăzi, care converg în jurul 
punctului central al Sfintei Cuminecături, care are loc în cadrul acestora şi la care sunt 
chemaţi toţi oamenii. Tuturor le este deschisă uşa; toţi sunt oaspeţi invitaţi la Cina Domnului, 
ca să se bucure de bucuria Stăpânului, să trăiască clipe de înălţare şi armonie alături de Cel 
ce i-a invitat. 
    Chemarea la Cina Domnului este adresată în fiecare Duminică şi sărbătoare prin glasul 
preotului în Sfânta Liturghie: "Cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste să vă 
apropiaţi". 
    Cuminecătura este în înţeles propriu îndumnezeirea credinciosului. Cel cuminecat este un 
purtător de Hristos pentru că însuşi Hristos zice despre Sine: "Cel ce mănâncă Trupul Meu şi 
bea Sângele Meu, rămâne întru Mine şi Eu întru el" (Ioan VI, 56). 
    Cel care s-a împărtăşit cu vrednicie poate exclama împreună cu Sfântul Apostol Pavel: "Nu 
mai sunt eu cel ce trăiesc, ci Hristos este Cel ce trăieşte în mine". 
    Prin chemarea la cină, Iisus ne cheamă la Împărăţia lui Dumnezeu, împărăţie ce începe de 
aici de pe pământ, anume în Biserica întemeiată de Hristos la Cincizecime, când Sfântul Duh 
s-a pogorât peste Apostoli, dându-le puterea să propovăduiască Evanghelia la toate 
neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh" (Matei XXVIII, 19). 
    Prin patima Sa, Mântuitorul S-a adus pe Sine jertfă pentru tot neamul omenesc, El este 
"Mielul lui Dumnezeu Cel ce ridică păcatele lumii" (Ioan I, 29). Omul cu firea slăbită de păcatul 
strămoşesc nu putea sa-şi câştige singur mântuirea, de aceea a fost necesară jertfa Fiului lui 
Dumnezeu, care a pătimit şi a murit în locul nostru. Acum Iisus ne spune: "Veniţi, că iată, 
toate sunt gata" (Luca XIV, 17). Nu ni se cere o jertfă deosebită, ci doar dorinţa sinceră de a-L 
primi, de a intra în comuniune cu El, de a conlucra cu harul său, modelându-ne viaţa după 
învăţătura Sa cea mântuitoare. "Iată, Eu stau la uşă şi bat, de va auzi cineva glasul Meu şi va 
deschide uşa, voi intra la el şi voi lua cina cu el şi el cu Mine" (Apocalipsa III, 20). Este glasul 
ce răsună de veacuri şi ne provoacă necontenit să deschidem sufletul nostru întocmai ca o 
floare care-şi deschide petalele sale spre soare, pentru a primi lumina dătătoare de viaţă şi 
frumuseţe. 
    Sfânta împărtăşanie instituită în Joia Mare este un dar oferit în mod gratuit tuturor 
oamenilor, dar Sfânta Scriptură face responsabil pe fiecare în parte de acest dar minunat: "că 
oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat 
faţă de Trupul şi de Sângele Domnului" (I Corinteni XI, 27). 
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    Acum când suntem într-o perioadă deosebită a anului, când prin serviciile divine la care 
luăm parte în aceste zile suntem alături de Domnul nostru Iisus Hristos, care "a pătimit şi S-a 
îngropat", să luăm hotărârea sinceră de a ne schimba modul de viaţă, de a urma minunata 
învăţătură a Domnului. În aceste zile, sângele Domnului spală păcatele întregului neam 
omenesc, astăzi Fiul lui Dumnezeu este pus în rândul făcătorilor de rău, pentru ca orice păcat 
al oamenilor să fie şters. Numai şi numai prin marea Lui iubire faţă de oameni putem fi 
mântuiţi, putem fi iertaţi, putem tinde spre asemănarea cu Dumnezeu, aşa cum am fost creaţi. 
Sa ascultăm glasul Domnului, care astăzi ne cheamă la Cina Sa, făcută pentru toţi oamenii 
din toate timpurile şi din toate locurile. Amin! 
 

SFÂNTA ŞI MAREA VINERI - ZI DE DOLIU, ZI DE BUCURIE 
 
    Dumnezeu aşa de mult 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). 
    Opera de mântuire a lumii se realizează prin Iisus Hristos, prin jertfa Sa supremă pe 
Crucea Golgotei. Această zi în care Iisus Hristos Se aduce pe Sine jertfă pe cruce este pentru 
noi o zi de doliu, dar în acelaşi timp o zi de bucurie, de sărbătoare. Este zi de doliu, fiindcă în 
această zi privim cu pietate pe crucea răstignirii, care însemnează suferinţă, cruzime, cădere, 
învingere, sfâşiere, tragedie sumbră. Despărţindu-se cu adâncă melancolie şi cu sudori de 
sânge de cei ce L-au urmat pe drumuri prăfuite, flămânzi şi însetaţi, de multe ori aclamat şi 
adesea hăituit, Iisus urcă drumul calvarului într-o singurătate vitregă, compătimit de cei ce L-
au iubit, de cei cărora li s-a făcut milă de suferinţa Lui sfâşietoare. Drumul e greu, crucea 
apasă distrugător pe umerii Celui ce cade istovit de ultimele puteri, dar El înaintează totuşi la 
loviturile nemiloase ale unei gărzi romane cu disciplină severă însărcinată cu cercetarea Celui 
nevinovat. Spinii din cunună storc picături de sânge care se preling pe faţa Lui senină, iar 
buzele arse de focul suferinţei îi sunt umezite cu oţet amestecat cu fiere spre a-I mai mări 
suferinţa şi chinurile. 
    Mântuitorul muribund de pe crucea din Dealul Golgota, deşi pironit pe cruce, poartă grija în 
ultimele clipe ale vieţii mamei Sale, încredinţându-o ucenicului iubit: "Fiule, iată mama ta". 
Cuvinte pline de duioşie şi de recunoştinţă filială, care afirmă o lege a firii: datoria copiilor de 
a-şi iubi şi îngriji părinţii. După o zi de crudă suferinţă fizică, ajunsă la punctul culminant, Cel 
ce cu cruce plecat, însângerat de cununa de spini şi de loviturile răstignitorilor, ale celor ce-L 
batjocoreau, se roagă pentru aceştia, zicând: "Părinte, iartă-le lor că nu ştiu ce fac". Iubirea îl 
caracterizează şi în momentele grele ale vieţii, în momentele supliciului, făcând să existe o 
concordanţă perfectă între ceea ce a propovăduit şi a trăit. 
    Sfârşitul şi-l încredinţează în mâinile Tatălui: "Părinte, în mâinile Tale îmi încredinţez 
sufletul Meu", ceea ce concretizează, în mod convingător şi sugestiv, că cel răstignit nu se 
lasă doborât de piroanele care-L pironesc pe lemnul crucii, ci afirmă cu hotărâre, împărtăşind 
veacurilor o gândire religioasă nouă... Iisus Hristos a murit pe crucea Golgotei, dar crucea Sa 
însemnează biruinţă. Această zi de doliu este în acest sens al biruinţei, o zi de sărbătoare. 
Sensul idealului însângerat nu se opreşte aici, Golgota nu înseamnă doar o istorie fatală, o 
faptă de o mare cruzime, mai ales că cel condamnat era un nevi-novat, Cel ce apune pe 
Golgota nu s-a răstignit numai fiindcă a vrut să sufere, ci s-a răstignit pentru că a fost singurul 
capabil să suporte răstignirea ca "preţ de răscumpărare pentru mulţi". El este Mântuitorul! 
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    Aceasta înseamnă că moartea Lui nu este un sfârşit, fiindcă moartea Lui se afirmă în 
perspectiva învierii. 
    Biruitorul de pe Golgota apune ca un soare, pentru ca în zorii celei de-a treia zi, să răsară 
din mormânt cu o deosebită strălucire. Nici lespedea mormântului, nici garda romană cu 
disciplina ei de fier şi nici valurile sinistre şi mohorâte ale morţii nu au putut cuprinde făptura 
divino-umană a Mântui-torului lumii. Dincolo de Golgota ţâşnesc cu putere razele vii ale 
luceafărului din dimineaţa învierii. Iisus Hristos este Mântuitorul nostru, El moare pentru 
păcatele noastre, pentru împăcarea noastră cu Dumnezeu. Jertfa Mântuitorului de pe cruce 
este o jertfă de împăcare, iar celui ce vine sub umbra crucii Sale i se cere împăcare, dăruire şi 
înţelegere cu toţi oamenii. În acelaşi timp, să arătăm şi în viaţa noastră, viaţa de slujire a 
Mântuitorului. Să facem din viaţa noastră o operă de iubire, de pace şi dăruire omenească, şi 
să vedem în aproapele nostru, un frate cu care să colaborăm, pentru biruirea binelui între 
oameni. 
    Jertfa de pe Golgota este un act al unei iubiri şi iertări depline, universale. Toţi aceia care 
înainte de Mântuitorul au murit în nădejdea învierii şi mântuirii, prin El au fost iertaţi, prin jertfa 
Lui El iertându-ne pe toţi, pentru ca toţi să poată beneficia de roadele învierii Lui. El vrea ca 
toţi oamenii să devină renăscuţi prin har, copii prea iubiţi ai Tatălui ceresc. 
    Crucea este altarul jertfei sângeroase şi dureroase a Mântuitorului, iar această jertfă se 
reactualizează în chip nesângeros până la sfârşitul veacurilor, în altarul bisericilor creştine. 
Semnele cuielor se păstrează până în veşnicie, ca semn al deplinei iertări, şi ca permanenţă 
pentru iertarea tuturor acelora care, greşind, vin şi se pleacă sub crucea lui Iisus Hristos, ca 
să-şi plângă păcatele lor, fiind convinşi că sângele nevinovat al Domnului, scurs pe cruce, a 
curs şi pentru păcatele lor. 
    Să ne întristăm şi noi împreună cu Mântuitorul lumii, să ne întristăm pentru păcatele 
noastre cele multe, dar să fim optimişti, crezând că Domnul ne va ridica din această stare şi 
bucuria noastră va fi mare la învierea Lui cea de a treia zi. AMIN. 

 
 

 

 

 

 

 

„SLAVĂ LUI DUMNEZEU PENTRU TOATE” (Sfântul Ioan Gură de Aur). 
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"Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este 

atunci propovăduirea noastră, 
zadarnică şi credinţa voastră" 

 

(I Corinteni XV, 14). 
 

 

 

 

 

 

 


