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Precuvântare

Această carte, „EVANGHELIA ÎN ESEURI DUMINICALE”,
este o încercare literară de a transmite Cuvântul lui DUMNEZEU pe
înţelesul tinerilor, pentru a-i ajuta să cunoască şi să aprofundeze
Sfânta Scriptură, care este cartea de căpetenie a Bisericii Ortodoxe,
alături de Sfânta Tradiţie. Aceste eseuri sunt o meditaţie religioasă la
fiecare text evanghelic, care se citeşte în fiecare duminică în cadrul
Sfintei Liturghii. 

Această carte nu se adresează în mod special preoţilor sau
teologilor, specializaţi în omiletică, ci are în vedere în primul rând
copiii şi tinerii, dar mai ales credincioşii care participă mereu duminica
la Sfânta Liturghie. Am căutat, în această carte, să folosesc un limbaj
adecvat, pe înţelesul oamenilor, participanţi la sfintele slujbe, evitând
discursul filosofic sau de teologie specială. Textele din Sfânta Scriptură,
cât şi unele citate din Sfinţii Părinţi, îi dau valoare teologică. Cartea
în sine este o mărturisire vie de credinţă în Dumnezeu şi de dragoste
pentru cititorii ei. Ea poate fi folosită de oricine drept izvor de inspiraţie,
fie pentru predică, fie pentru alte eseuri religioase în cadrul orelor de
religie care se mai predau, încă, în învăţământul de stat şi cel particular.
Cartea este o introducere în studierea Sfintei Evanghelii a Mântuitorului
Iisus Hristos.

Mulţumesc cu plecăciune Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop
EPIFANIE NOROCEL, care mi-a dat harul slujirii şi de a propovădui
cuvântul lui Dumnezeu prin viu grai.

Binecuvântări tuturor enoriaşilor de la „Bisericuţa copiilor”
din Buzău, care mi-au citit în „PÂINEA VIEŢII” aceste eseuri în
fiecare Duminică. Prin intermediul acestei foi religioase săptămânale,
cuvântul lui Dumnezeu a pătruns în casele multor credincioşi.

Respect cuvenit părintelui prof. dr. VASILE GORDON de la
Facultatea de Teologie Ortodoxă Bucureşti „Partiarhul Justinian”,
care a lecturat manuscrisul şi de la care am primit multe sugestii
interesante.



De asemenea, mulţumesc Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop PIMEN,
buzoian de origine, din localitatea Grebănu, judeţul Buzău, care m-a
încurajat să tipăresc aceste eseuri, deoarece mulţi tineri din eparhia sa
vin în fiecare vară la Campusul „Sf. Sava” de la Bisoca pentru odihnă
şi întărire spirituală, graţie mănăstirilor care înconjoară acest edificiu
filantropic din munţii Buzăului.

Grafica acestei cărţi este semnată de ROMICĂ NEAGU, care
a pus mult suflet în tehnoredactarea ei, iar corectura a fost realizată de
prof. GHEORGHE MINCĂ. Le mulţumesc din inimă.

MARE ESTE DUMNEZEU!

30 ianuarie 2010

Prăznuirea Sfinţilor Trei Ierarhi,
Buzău

Autorul
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Închin această carte memoriei lui 
NICOLAE STEINHARDT, 

monahul de veşnică pomenire de la Rohia, 
care m-a călăuzit personal în arta 

eseului literar.

Bucurie sfântă pentru 
RINULA şi NEKTARIOS KOUKOVINOS, 

cei care au tradus 
„JURNALUL FERICIRII” 

în limba greacă.
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Duminica dinaintea Bobotezei

NECESITATEA BOTEZULUI

SS
ă dăm slavă lui Dumnezeu care ne-a dăruit această
frumoasă atmosferă a sfintelor sărbători de iarnă -
toate legate de viaţa şi activitatea Mântuitorului

Iisus Hristos. 

Să ne închipuim cum ar arăta cerul fără soare, lună,
stele etc.! De asemenea, acum să ne gândim cum ar fi viaţa
noastră fără de aceste sărbători creştine care aduc multă 
lumină sufletească în noi, multe bucurii spirituale.

Fiecare sărbătoare creştină are darul şi puterea de a
ne apropia mai mult de Dumnezeu cu gândul, dar şi cu
fapta; de a ne spiritualiza şi a ne conştientiza şi mai mult
despre modul cum trebuie să trăim în această lume ca să
fim bine plăcuţi lui Dumnezeu şi să ne mântuim sufletul: 

„Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă,
dacă-şi pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul, în

schimb, pentru sufletul său“? 
(Marcu 8, 36 - 37). 

Sărbătorile Crăciunului ne-au mângâiat sufletele cu
această veste bună şi mult aşteptată de întreaga omenire că

Evanghelia în eseuri duminicale
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se va naşte aici pe pământ Fiul lui Dumnezeu - Iisus Hristos,
care a venit din ceruri să ne mântuiască prin Jertfa Sa de pe
Cruce. Naşterea Mântuitorului a născut în noi speranţa de
mântuire, adică de salvare a sufletului.

Fără de Hristos nu există mântuire. Sărbătorile de după
Anul Nou ne aduc de data aceasta o altă bună veste, venirea
Duhului Sfânt ca să ne sfinţească, să ne transfigureze trupul
dar şi sufletul din noi, să ne facă o „făptură nouă“ pentru a
putea intra în împărăţia lui Dumnezeu.  

În Evanghelia care s-a citit astăzi la Sfânta Liturghie
se arată că Duhul Sfânt vine prin Hristos şi că prin botez
noi primim pe Duhul Sfânt în noi.

Mântuitorul Hristos a instituit Sfântul Botez care 
se face „prin apă şi prin Duhul Sfânt“. Din această 
Evanghelie citită reiese clar diferenţa dintre botezul lui 
Ioan Botezătorul şi botezul instituit de Mântuitorul Hristos
în Sfânta Biserică.

„Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu. Precum este scris în proorocie la Maleahi şi

Isaia: «Iată trimit pe îngerul Meu înaintea feţei Tale,
care va pregăti calea Ta. Glasul celui ce strigă în pustie:

Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui»“.   
(Marcu 1, 2 - 3)                

Ioan boteza în pustie, propovăduind botezul 
pocăinţei întru iertarea păcatelor. Şi ieşeau la el tot ţinutul 
Iudeii şi toţi cei din Ierusalim şi se botezau de către el în
râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele. Şi Ioan era îmbrăcat
în haină de păr de cămilă, avea cingătoate de piele
împrejurul mijlocului şi mânca lăcuste şi miere sălbatică. Şi
propovăduia zicând: 

„Vine în urma mea Cel ce este mai tare decât mine, 
Căruia nu sunt vrednic, plecându-mă, să-I dezleg 

Sava Bogasiu
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cureaua încălţămintelor. Eu v-am botezat pe voi cu apă,
El însă vă va boteza cu DUH SFÂNT.“ 

(Marcu 1, 7 - 8).  

Din acest text biblic multe avem noi de învăţat şi de
pus în practică, mai ales. Cunoaşterea şi aplicarea trebuie
mereu să meargă mână-n mână. Ca să aplici un principiu
sau altceva în viaţă trebuie mai întâi să-l cunoşti în mod
teoretic, informaţional, şi, atunci când cunoşti formal ceva,
trebuie numaidecât experimentat pentru a te convinge
despre adevărul informaţional. Orice informaţie trebuie 
verificată, cercetată, aplicată, demonstrată prin probe clare.
La fel şi în domeniul vieţii religioase, trebuie să aplicăm
toate învăţăturile pe care noi le citim în Biblie sau le
însuşim din Sfânta Biserică prin participarea la diferite
slujbe. Aşa cum trupul este mort fără de suflet la fel şi 
credinţa fără de fapte este moartă. Acest lucru ni-l spune
foarte clar Sfântul Apostol Iacov (cap. 2, 26). Mântuitorul
Hristos ne cere să mărturisim Evanghelia prin viaţa 
noastră. Faptele noastre să demonstreze celor din jurul 
nostru că suntem cu adevărat creştini, adică urmaşii 
Mântuitorului Hristos. 

„Aşa să lumineze lumina voastră (adică credinţa - n.n.)
înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre

cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri“ 
(Matei 5, 16). 

Şi Mântuitorul Hristos adaugă, tot în Predica de pe
Munte: 

„Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în 
împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu Celui

din ceruri. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea  (adică la 
sfârşitul lumii - n.n.): Doamne, Doamne, au nu în numele

Evanghelia în eseuri duminicale



Tău am proorocit şi nu în numele Tău am scos demonii
şi nu în numele Tău minuni multe am făcut? Şi atunci
voi mărturisi lor: niciodată nu v-am cunoscut pe voi.
Depărtaţi-vă de la Mine cei ce lucraţi fărădelegea. De
aceea oricine aude aceste cuvinte ale Mele (adică din
Evanghelie - n.n.) şi le îndeplineşte, asemăna-se-va 
bărbatului înţelept care a clădit casa lui pe stâncă. 

A căzut ploaia, au venit râurile mari, au suflat vânturile
şi au bătut în casa aceea, dar ea n-a căzut, fiindcă era

întemeiată pe stâncă.“
(Matei 7, 21 - 25).     

Mântuitorul Iisus Hristos face totul numai pentru noi
oamenii. Aşa cum mărturisim şi în Simbolul Credinţei sau
Crezul: „Care pentru noi şi pentru a noastră mântuire S-a 
pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din 
Fecioara Maria S-a făcut om“. Fiul lui Dumnezeu vine la
râul Iordan, unde se afla Sfântul Ioan Botezătorul, ca să fie
botezat, nu pentru El personal, ci pentru noi şi pentru „a
noastră mântuire“. Botezul pentru noi apare ca necesitate
vitală pentru mântuire, după cum citim în Evanghelia după
Marcu: 

„Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui; iar cel ce
nu va crede (şi nu se va boteza - n.n.) se va osândi“ 

(16, 16).

Botezul este absolut necesar pentru toţi oamenii,
chiar din copilărie, deoarece el spală păcatul strămoşesc
(Romani 5, 12) pe care-l au şi copiii, iar la cei mari spală
şi păcatele personale. Copiii nu pot fi lipsiţi de harul 
botezului care curăţeşte şi înfiază, ajutând la creşterea lor
spirituală şi întărirea în duh (cf. Luca 1, 80). Botezul 
creştin a fost în Vechiul Testament prefigurat de ritualul 
tăierii împrejur a copiilor - la poporul evreu, când 
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împlineau opt zile de la naştere, prilej cu care primeau şi
numele. Mântuitorul Hristos a chemat la Sine pe toţi copiii
din apropierea Sa, şi pe toţi i-a dat ca model pentru 
nevinovăţia lor: 

„Şi chemând la Sine un prunc, l-a pus în mijlocul lor şi a
zis: Adevărat zic vouă: De nu vă veţi întoarce şi nu veţi
fi precum pruncii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor“

(Matei 18, 3). 

Botezul este necesar pentru iertarea păcatelor, dar şi
pentru a ne îmbrăca în lumina lui Hristos, aşa cum ne spune
Sfântul Apostol Pavel: 

„Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi 
şi îmbrăcat“ 

(Galateni 3, 27). 

Din acest text biblic reiese clar că botezul ne uneşte
fiinţial cu Hristos, încât Iisus trăieşte în noi, după cum ne
mărturiseşte Apostolul Neamurilor: 

„Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. 
Şi viaţa mea de acum în trup, o trăiesc în credinţa 

în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine
Însuşi pentru mine“ 

(Galateni 2, 20).           

Botezul ca Taină este unic în viaţa noastră şi el nu se
poate repeta. Am fost botezaţi în apă o singură dată: 

„Este un botez, un Domn (Dumnezeu - n.n.) şi o credinţă“ 
(Efeseni 4, 5). 

Acest botez este prima dintre cele şapte Taine Sfinte
ale Bisericii. Prin acest ritual al botezului, de afundare de
trei ori în apă, în numele Sfintei Treimi, noi primim şi
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numele care ni se înscrie în Cartea lui Dumnezeu. Botezul
este o mare binefacere pentru noi, ne aduce: spălare, curăţire,
iertare, sfinţenie; ba, mai mult, ne dă identitate, personali-
tate etc. Prin botez noi devenim creştini, adică ucenici ai
lui Iisus Hristos.   

Toate aceste daruri duhovniceşti pe care noi le-am
primit prin Taina Botezului nu erau posibile fără de 
Botezul lui Iisus Hristos.       

Praznicul Bobotezei ne apropie şi mai mult de 
Mântuitorul Hristos, Căruia îi datorăm totul. Spovedania
este numită de mulţi Sfinţi Părinţi ca şi al doilea botez, 
deoarece lacrimile de pocăinţă pe care noi le revărsăm în
timpul mărturisirii păcatelor au darul prin dezlegarea 
duhovnicului de păcate să ne cureţe de toate întinăciunea.
Înainte de a se boteza Iisus Hristos în apa Iordanului, 
Sfântul Ioan Botezătorul propovăduia botezul pocăinţei, un
ritual de conştientizare a păcatelor din noi. Acest botez 
practicat de Ioan doar cu apă nu producea în oameni 
sfinţenie, iertare; ci doar o hotărâre de îndreptare a vieţii
personale, un alt mod de viaţă interioară. Botezul ca Taină,
instituit de Mântuitorul Hristos, aduce o desăvârşire completă
prin aceea că el nu se opreşte doar la conştientizarea 
păcatului din noi, ci merge mai departe; el aduce iertarea 
păcatelor, împăcarea noastră cu Dumnezeu şi umplerea
noastră de sfinţenie, care este de fapt un dar al Duhului
Sfânt care în timpul botezului ne învăluie pe toţi ca într-o
lumină crească. Ştiind valoarea botezului, necesitatea lui
pentru mântuirea noastră acum vom şti să preţuim şi mai
mult sărbătoarea din calendar, numită „Boboteaza“.

Acest praznic este o lecţie de religie pentru fiecare
dintre noi, în care descoperim multe învăţături cu privire la 
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Dumnezu, Sfânta Treime, Mântuitorul Iisus Hristos, Duhul
Sfânt, mântuire, sfinţenie. De  Bobotează se sfinţeşte şi apa,
devenind agheasmă mare, care este plină de sfinţenie. De
aceea trebuie de pe acum să ne pregătim sufleteşte, dar şi 
trupeşte, ca să putem lua din agheasma mare; măcar o zi
de post negru în ajunul Bobotezei. Postul şi rugăciunea, 
credinţa, iubirea şi nădejdea ne fac să ne apropiem şi mai
mult de Sfânta Biserică şi să ne punem mereu totală
încredere numai în puterea lui Dumnezeu, care este mare şi
bun cu noi toţi.

În aceste zile premergătoare Bobotezei, să cugetăm
mai mult la Dumnezeu, să citim mai mult din Cartea lui
Dumnezeu şi să ne rugăm cu lacrimi ca să vină peste noi 
lacrimile iertării lui Dumnezeu.              

MARE  ESTE  DUMNEZEU!
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Duminica după Botezul Mântuitorului Hristos

LUMINA EVANGHELIEI 
LUI IISUS

FF
iecare praznic în cinstea Mântuitorului Iisus Hristos
aduce în sufletele noastre o stare de bucurie 
sufletească, de nădejde şi de încredere în puterea

lui Dumnezeu. Aceste praznice aprind în noi lumina
dragostei. Cu fiecare sărbătoare creştină noi ne 
luminăm sufleteşte pe de o parte iar pe de altă parte 
Îl descoperim pe Mântuitorul ca fiind ,,Lumina lumii“
(Ioan 8, 12). 

Praznicul Bobotezei se mai numeşte în tradiţia 
poporului şi ,,praznicul luminării“, deoarece, în timp ce
Mântuitorul Hristos se afla în apa Iordanului spre a fi 
botezat de Sfântul Ioan Botezătorul, deodată s-au deschis
cerurile ca nişte ferestre mari, luminoase, de unde a coborât
Duhul Sfânt sub forma unui porumbel plin de lumină 
cerească şi a stat deasupra Fiului lui Dumnezeu. 

Sfânta Treime: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh sunt 
izvorul luminii cereşti. Lumina este caracteristica esenţială
a lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel ne spune că 

,,Dumnezeu este foc mistuitor“ 
(Evrei 12, 29) 
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Moise, când se afla în pustiul madianiţilor păscând
oile preotului Ietro, socrul său, a văzut într-un copăcel o 
lumină puternică strălucitoare de care s-a apropiat cu
teamă, din curiozitate să vadă ce este acolo şi atunci un glas
din acel rug aprins l-a oprit şi i-a zis: 

„«Nu te apropia aici! Ci scoate-ţi încălţămintea din 
picioarele tale, că locul pe care-l calci este pământ

sfânt.» Apoi i-a zis iarăşi: «Eu sunt Dumnezeul tatălui
tău, Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul lui Isaac şi
Dumnezeul lui Iacov!» Şi şi-a acoperit Moise faţa sa

căci se temea să privească pe Dumnezeu“ 
(Ieşire 3, 5 - 6).

Evanghelia care se citeşte în Duminica de după 
Botezul lui Iisus ne spune că 

„Poporul care stătea în întuneric a văzut Lumină 
şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii 

lumină le-a răsărit. De atunci a început Iisus să
propovăduiască şi să spună: pocăiţi-vă, căci s-a 

apropiat împărăţia cerurilor.“ 
(Matei 4, 16 - 17). 

Din această Evanghelie reiese clar că, pe de o parte,
Iisus este „Lumina mare“, iar pe de altă parte Evanghelia
în sine este o lumină, deoarece ea ne aduce lumina lui
Hristos în sufletele noastre.

Până să se nască Mântuitorul, lumea orbecăia în 
întuneric, deoarece din cauza păcatelor şi a fărădelegilor
nu-L mai vedea pe Dumnezeu ca lumină. Prin venirea lui
Hristos s-a dat la o parte acest văl întunecat al păcatelor 
pe care diavolul l-a pus peste noi, ca să ne izoleze complet
de Dumnezeu.

Iisus Hristos, ne spune Sfântul Ioan Evanghelistul, 

„... era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor. Şi lumina 
luminează în întuneric şi întunericul nu a cuprins-o.“

(Ioan 1, 4 - 5). 
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Lumina lui Dumnezeu nu poate fi înlocuită cu nimic;
nimeni nu se poate numi pe sine Lumină. Sfinţii primesc
lumina sfinţeniei numai de la Dumnezeu. Sfinţii au ca 
menire să ne apropie de Lumină şi să ne călăuzească paşii
spre izvorul Luminii. Aceste adevăruri le descoperim în
Prologul Evangheliei după Ioan care zice aşa: 

,,Fost-a om trimis de la Dumnezeu, numele lui era Ioan.
Acesta a venit spre mărturie, ca să mărturisească despre
Lumină, ca toţi să creadă prin el. Nu era el Lumina, ci ca
să mărturisească despre Lumină. Cuvântul (Hristos - n.n.)

era Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul,
care vine în lume“ 

(Ioan 1, 6 - 9). 

Imediat după Botez, Iisus Hristos a început să 
propovăduiască Evanghelia luminii tuturor, 

„şi să spună: pocăiţi-vă, că s-a apropiat
împărăţia lui Dumnezeu“ 

(Matei 4, 16). 

Învăţătura pe care o aduce Mântuitorul în lume este
adevărata lumină care ne luminează calea spre Dumnezeu,
spre noi înşine şi drumul vieţii noastre. Cu ajutorul 
Evangheliei, noi Îl descoperim pe Iisus Hristos ca 

,,Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat; 
Lumină din Lumină“. 

Scopul venirii Sale pe pământ este de a ne arăta cine
este Dumnezeu, cum să-L vedem şi ce aşteaptă El de la noi.
Mântuitorul Hristos ne spune că 

,,Duh este Dumnezeu, şi cei ce I se închină trebuie să I se
închine în duh şi în adevăr“ 

(Ioan 4, 24).
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,,Dumnezeu este iubire“ 
(I Ioan 4, 8) 

şi ne învaţă Iisus Hristos prin Evanghelia sa ca şi noi
să trăim în iubire: 

,,Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unul pe altul,
precum v-am iubit Eu“ 

(Ioan 15, 12). 

Dumnezeu ne este Tată şi nu orice tată, ci un Tată
bun, iertător ca Acela din Pilda fiului risipitor (Luca 15, 11
- 32). Mântuitorul Hristos în Predica de pe munte ne-a 
învăţat ca la rugăciune lui Dumnezeu să-I spunem: 

,,Tatăl nostru, Care eşti ceruri...“
(Matei 6, 9 - 13).

Mântuitorul  Hristos este numit în Evanghelia din
Duminica după Botez: ,,Lumină mare“ deoarece El ne-a
adus lumină şi cu privire la sufletul din noi. Chiar dacă 
credem, chiar dacă nu credem, sufletul există în noi. El este
de natură spirituală. Nu se descompune, nu moare şi nu se
transformă. Sufletul rămâne suflet şi după moarte, el merge
la Dumnezeu, după cum citim în cartea biblică Eclesiastul:

,,iar sufletul să se întoarcă la Dumnezeu, Care l-a dat.“ 
(12, 7).     

Mântuitorul Hristos, ne spune Evanghelia, este 
,,Lumina lumii“ pentru că ne-a arătat sensul vieţii noastre
pământeşti. Pentru ce trăim noi, oamenii, pe pământ?! Ce
chemare avem de îndeplinit? Ce înţeles au ostenelile 
noastre, luptele noastre, dorinţele noastre de ceva mai bun,
mai frumos, mai înalt? La aceste întrebări înţelepţii lumii
n-au ştiut decât să dea din umeri sau, dacă au răspuns, au
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pus ca ţel al vieţii omeneşti alte năzuinţe, cu totul josnice:
plăcerile trupeşti, beţiile, mâncarea şi toate viciile. Evanghelia
de astăzi ne spune prin glasul lui Iisus Hristos ce trebuie să
facem: 

,,Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor“
(Matei 4, 17). 

Pocăinţa este cea mai mare chemare pe care ne-o face
şi astăzi Mântuitorul Hristos.

Ce este pocăinţa în sine şi de ce este foarte importantă
pentru mântuirea noastră? Pocăinţa înseamnă recunoaşterea
de către noi a păcatelor cu care L-am supărat pe Dumnezeu
dar şi pe cei din jurul nostru, a ne pare rău de ele şi a ne
strădui să ne le mai repetăm. Pocăinţa se mai numeşte şi
Spovedanie sau Taina Mărturisirii. Ea se face la preotul
duhovnic ori de câte ori avem sufletul încărcat cu păcate.
Pocăinţa ne transformă într-o făptură nouă, adică ne trans-
figurează. Prin spovedanie noi ne împăcăm cu Dumnezeu, cu
noi înşine dar şi cu cei din jurul nostru. Prin botez noi ne-am
spălat, curăţit de păcatul strămoşesc pe care-l moştenim de
la Adam şi Eva (Romani 5, 12). Prin pocăinţa sinceră,
înlăcrimată noi ne curăţim de toate păcatele făcute ,,cu voie
sau fără de voie“ Oricât de multe şi mari ar fi păcatele
noastre, prin pocăinţă scăpăm de toate, ni se iartă toate şi
putem începe o nouă viaţă: ,,cu Hristos şi pentru Hristos“.
Fără pocăinţă nu putem intra în împărăţia cerurilor. Această
împărăţie este foarte aproape de noi: ,,pocăiţi-vă, căci s-a
apropiat împărăţia cerurilor“ (Matei 4, 17).  

Pocăinţa, adică întoarcerea la Dumnezeu cu lacrimi
şi smerenie, nu trebuie amânată sub nici un pretext. Acum
să ne spovedim, acum trebuie să devenim făpturi noi. 
Împărăţia lui Dumnezeu este o împărăţie a luminii şi a 
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slavei Sale veşnice, în care Dumnezeu le este tuturor toate.
(Apocalipsă 21, 23; 22, 5).

Această Evanghelie din Duminica de după Botezul
lui Iisus Hristos ne-a descoperit următoarele învăţături
foarte importante pentru noi:

- Iisus Hristos este Lumină pentru a ne lumina pe noi.
Atâta vreme cât suntem cu Mântuitorul avem lumina
harului, a credinţei celei adevărate;

- De asemenea, am reţinut din Evanghelia de astăzi
că Evanghelia însăşi este o lumină harică şi că avem mare
nevoie de învăţăturile ei sfinte.     

- Spovedania sau pocăinţa ne aduce luminarea sufletului
din noi, eliberarea de tot felul de păcate. Spovedania este
cheia care ne deschide larg porţile ,,împărăţiei lui Dumnezeu“,
unde este loc pentru toată lumea care ne-nconjoară.
Doamne, Dumnezeule, ai grijă şi de noi ca să descoperim
,,lumina cea adevărată“, care nu se stinge. Amin! 

MARE  ESTE  DUMNEZEU!

21

Evanghelia în eseuri duminicale



22

Sava Bogasiu

Duminica lăsatului sec de carne

SFÂRŞITUL LUMII: 
CER NOU, PĂMÂNT NOU

BB
iblia sau Sfânta Scriptură începe cu cartea 
Geneza sau Facerea lumii, şi se încheie cu 
Apocalipsa sau Restaurarea Universului în urma

judecăţii finale a Lui Dumnezeu. 

Universul sau Cosmosul are un început iar existenţa
lui va fi veşnică. S-a demonstrat ştiinţific printr-o lege că
„nimic nu se pierde, ci totul se transformă“. Noi, oamenii,
nu vom dispare, chiar dacă am crezut sau nu în Dumnezeu;
viaţa noastră este un dar divin, cu destinaţia clară: VEŞNICIA.
Această veşnicie poate fi cu Dumnezeu sau cu diavolii în
iad. Totul depinde numai de noi: în ce direcţie ne-am
pregătit în această viaţă pământească. Faptele noastre ne
duc fie în rai, fie în iad. Dumnezeu ne respectă cu mare
sfinţenie LIBERTATEA faptelor noastre. Destinaţia
noastră finală, fie în rai, sau în iad, va fi clarificată printr-o
judecată publică, transparentă şi dreaptă, prezidată de
Însuşi Mântuitorul Hristos, după cum aflăm chiar în Sfânta
Evanghelie după Ioan: 



„Tatăl (Dumnezeu - n.n.) nu judecă pe nimeni, ci toată 
judecata a dat-o Fiului, ca toţi să cinstească pe Fiul

(Iisus Hristos - n.n.), precum cinstesc pe Tatăl. Cel care nu 
cinsteşte pe Fiul nu cinsteşte pe Tatăl care L-a trimis“

(cap. 5, 22).        

Despre această judecată de la sfârşitul lumii noi o
mărturisim public în Sfânta Biserică în fiecare Duminică
şi sărbătoare, când luăm parte la Sfânta Liturghie, prin rostirea
cu voce tare a CREZULUI: „...iarăşi va să vină să judece
viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit“.

Înaintea judecăţii universale vor avea loc câteva
evenimente care sunt înlănţuite unele de altele şi anume:
parusia, sau a doua venire cu trup a Mântuitorului Hristos
pe pământ, şi învierea morţilor. Toţi vor învia, şi cei buni,
dar şi cei răi. Aşa cum moartea este universală, deoarece
toţi murim, la fel este şi învierea la sfârşitul lumii. 

Tot Biblia ne spune că, mai înainte de a veni din nou
pe pământ Mântuitorul Hristos ca Judecător, se va lepăda
lumea de credinţa adevărată, iubirea se va răci, vor fi
cutremure mari, multe războaie de la un capăt al lumii la
celălalt  şi apariţia de prooroci mincinoşi avându-l în frunte
pe Anticrist, care va înşela multă lume cu minunile false pe
care le va face. Iată ce găsim scris la evanghelistul Matei: 

„Şi şezând Hristos pe Muntele Măslinilor, au venit la El
ucenicii, deosebi, zicând: Spune nouă când vor fi acestea şi
care este semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului?
Răspunzând, Iisus le-a zis: Vedeţi să nu vă amăgească
cineva. Căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu

sunt Hristos, şi pe mulţi vor amăgi. Şi veţi auzi de 
războaie: luaţi seama să nu vă speriaţi, căci 

trebuie să fie toate, dar încă nu este sfârşitul. Căci se va
ridica neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie şi
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va fi foamete şi ciumă şi cutremur mare pe alocuri. Dar toate
acestea sunt începutul durerilor. Atunci vă vor da pe voi

spre asuprire şi vă vor ucide şi veţi fi urâţi de toate 
neamurile, pentru numele Meu. Atunci mulţi se vor

sminti şi se vor vinde unii pe alţii, şi se vor urî unii pe
alţii. Şi mulţi prooroci mincinoşi se vor scula şi vor

amăgi pe mulţi. Iar din pricina înmulţirii fărădelegii, 
iubirea multora se va răci. Dar cel ce va răbda până la

sfârşit, acela se va mântui. ... Iar îndată după 
strâmtorarea acestor zile, soarele se va întuneca şi luna
nu va mai da lumina ei, iar stelele vor cădea din cer şi

puterile cerurilor se vor zgudui. Atunci se va arăta pe cer
semnul Fiului Omului (adică Crucea lui Hristos - n.n.) şi
vor plânge toate neamurile pământului şi vor vedea pe

Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere şi cu slavă
multă. Şi va trimite pe îngerii Săi cu sunet mare de

trâmbiţă şi vor aduna pe cei aleşi ai Lui  din cele patru
vânturi, de la marginile cerurilor până la 

celelalte margini ...“ 
(Matei 24, 3 - 31).        

Toate aceste semne descrise de Sfântul Apostol
Evanghelist Matei au început să se împlinească întocmai,
după cum ne asigură chiar Mântuitorul Hristos, Care ne zice: 

„Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele 
nu vor trece“. 

(Matei 24, 35). 

Am  început deja să trăim Apocalipsa din plin, ne
aşteaptă vremuri grele, dar ne-a spus Iisus Hristos să nu ne
temem, deoarece 

„cel ce va răbda până la sfârşit, acela se va mântui“
(Matei 24, 13).

Data venirii Mântuitorului Hristos pe pământ este o
mare taină a lui Dumnezeu.
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Despre acest lucru ne spune Însuşi Iisus: 

„iar de ziua şi ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii
din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Şi precum a fost în

zilele acelea dinainte de potop, oamenii mâncau şi beau,
se însurau şi se măritau până când a intrat Noe în 

corabie. Şi n-au ştiut până ce a venit potopul şi i-a luat
pe toţi, la fel va fi şi venirea Fiului Omului.“ 

(Matei 24, 36 - 39).

Poate mulţi vă întrebaţi: de ce mai este nevoie să
revină Mântuitorul Hristos pe pământ printre oameni?
Este o cerinţă a dreptăţii. Sunt multe persoane care au
făcut şi fac multe rele pe acest pământ, fără să fie traşi la
răspundere de nimeni şi de nimic, şi tot la fel sunt multe
persoane care suferă pe nedrept aici pe pământ. Trebuie să
fie o judecată divină să facă dreptate şi pentru unii şi
pentru alţii. Judecata de la sfârşitul lumii pentru unii va fi
bucurie, o mare sărbătoare, căci li se face dreptate şi sunt
puşi şi ei la lumină, unde vor primi cununa sfinţeniei
veşnice, iar pentru alţii ea va fi o zi groaznică, 
înspăimântătoare, căci se vor da în vileag toate fărădelegile
lor făcute aici pe pământ. Judecata de la sfârşitul lumii va
fi înfricoşătoare doar pentru cei răi, păcătoşi, care nu au
apucat să se pocăiască, adică să se îndrepte pe calea cea
bună a credinţei în urma unei spovedanii complete, 
înlăcrimată şi profundă. La judecata de la sfârşitul
veacurilor, Mântuitorul Hristos este foarte practic, realist,
pragmatic; nu va ţine teorie, nu va ţine cursuri, ci doar
ne va pune câteva întrebări simple cu privire la relaţiile
noastre cu cei din jurul nostru: 

„Când va veni Fiul Omului întru slava Sa şi toţi sfinţii
îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale. Se vor
aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe
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unii de alţii, precum desparte păstorul oile de capre. Şi
va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga.

Atunci Împăratul Hristos va zice celor de-a dreapta Lui:
Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia
cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând

am fost şi Mi-aţi dat să mănânc;  însetat am fost şi
Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; gol
am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi

cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine. 
Atunci drepţii vor răspunde: Doamne, când Te-am văzut

flămând şi Te-am hrănit? Sau însetat şi Ţi-am dat să
bei? Sau Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi
Te-am îmbrăcat? Sau când Te-am văzut bolnav sau în
temniţă şi am venit la Tine? Iar Împăratul Hristos va

zice către ei: Adevărat zic vouă întrucât aţi făcut unuia
dintre aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut.

Atunci va zice şi celor de-a stânga: Duceţi-vă de la
Mine, blestemaţilor în focul cel veşnic, care este gătit
diavolilor şi îngerilor lui. Căci flămând am fost şi nu

Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi nu Mi-aţi dat
să beau; Străin am fost şi nu M-aţi primit; gol am fost
şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă şi nu M-aţi 
cercetat? Atunci vor răspunde şi ei, zicând: Doamne,

când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau
gol, sau bolnav, sau în temniţă, şi nu Ţi-am slujit? El

însă le va răspunde, zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât
nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu
Mi-aţi făcut. Şi vor merge aceştia la osândă veşnică, 

iar drepţii la viaţă veşnică“ 
(Matei 25, 31 - 46).

Această Evanghelie trebuie să ne dea de gândit
fiecăruia din noi. Nimeni nu va scăpa de această evaluare
finală a modului de viaţă petrecut aici pe pământ. Din
această Evanghelie trebuie să reţinem valoarea faptelor
bune pentru mântuire. Oricât de mult am şti despre
Dumnezeu, oricâte rugăciuni am şti pe de rost, dacă ne
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lipsesc faptele de milostenie, dragostea frăţească şi
bunătatea inimii, toate cunoştinţele noastre religioase sunt
zadarnice. În „Predica de pe Munte“, Mântuitorul Hristos
ne spune aşa: 

„Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în
împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu Celui

din ceruri. Mulţi îmi vor zice în ziua aceea: Doamne,
Doamne, au nu în numele Tău am proorocit, şi nu în

numele Tău am scos demoni şi nu în numele Tău minuni
multe am făcut? Şi atunci voi mărturisi lor: Niciodată

nu v-am cunoscut pe voi. Depărtaţi-vă de la Mine 
cei ce lucraţi fărădelegea“

(Matei 7, 21 - 23). 

După această judecată de la sfârşitul lumii cerul şi
pământul vor fi transfigurate, înnoite, aşa cum ne spune şi
Sfântul Apostol Petru: 

„cer nou şi pământ nou“ 
(II Petru 3, 13).         

Postul Paştelui, care se apropie, înseamnă o perioadă
cu mai multă rugăciune şi care, mai ales, ne îndeamnă să
facem milostenie, cu care putem deschide porţile raiului.
În această vreme liturgică şi în orice timp să investim totul
în cei nevoiaşi, săraci, căci ei sunt consideraţi de Mântuitorul
Hristos a fi nişte fraţi ai Lui mai mici, care trebuie ajutaţi
prin noi.

Să trecem la fapte bune, ca să ne fie uşor la judecata
sufletului!                

MARE  ESTE  DUMNEZEU!
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Duminica lăsatului sec de brânză

IZGONIREA DIN RAI 
PRIN NEPOSTIRE, POSTIRE
PENTRU A FI IARĂŞI ÎN RAI

DD
uminica dinaintea începerii Postului Mare
se numeşte în calendarul bisericesc: „Duminica 
izgonirii lui Adam din rai“. 

Această denumire ne atenţionează cât de gravă a fost
nepostirea lui Adam în rai şi cât de importantă este pentru
noi vremea Postului Mare, ca să avem nădejde de revenire
în raiul lui Dumnezeu. Adam şi Eva au pierdut raiul pentru
că nu au vrut să mai postească, la porunca lui Dumnezeu,
iar noi putem dobândi paradisul, dacă vom face un post aşa
cum îi place lui Dumnezeu, cum doreşte El să fie cu
adevărat. În cartea profetului Isaia găsim scris aşa cu privire
la perioada postului:

„nu ştiţi voi postul care Îmi place? - zice Domnul. 
Rupeţi lanţurile nedreptăţii, dezlegaţi legăturile jugului,

daţi drumul celor asupriţi şi sfărâmaţi jugul lor. 
Împarte pâinea ta cu cel flămând, adăposteşte în casă pe

cel sărman, pe cel gol îmbracă-l şi nu te ascunde de cel
de un neam cu tine. Atunci lumina ta va răsări ca zorile
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şi tămăduirea ta se va grăbi. Dreptatea ta va merge
înaintea ta, iar în urma ta slava lui Dumnezeu. Atunci
vei striga şi Domnul te va auzi; la strigătul tău El va
zice: Iată-mă! Dacă tu îndepărtezi din mijlocul tău

asuprirea, ameninţarea cu mâna şi cuvântul de 
cârtire, dacă dai pâinea ta celui flămând şi tu saturi 
sufletul amărât, lumina ta va răsări în întuneric şi
bezna ta va fi ca miezul zilei. Domnul te va călăuzi 
continuu şi în pustie va sătura sufletul tău. El va da

tărie oaselor tale şi vei fi ca o grădină adăpată,
ca un izvor de apă vie, care nu seacă niciodată“ 

(Isaia 58, 6 - 11). 

Postul pe care-l vrea Dumnezeu de la noi trebuie să
înceapă cu o schimbare interioară a sufletului, a inimii
noastre. În vremea postului avem nevoie de această pace
lăuntrică, de blândeţe şi bunătate unii cu alţii. Profetul Isaia
ne-a lăsat nişte texte scrise acum circa 2.800 de ani în urmă,
dar care sunt foarte actuale, parcă le-a scris anume pentru
noi cei de astăzi, din vremea noastră:

„voi postiţi ca să vă certaţi şi să vă sfădiţi şi să bateţi
furioşi cu pumnul; nu postiţi cum se cuvine zilei aceleia,
ca glasul vostru (rugăciunea- n.n.) să se audă sus. Este
oare acesta un post care Îmi place, o zi în care omul îşi 

smereşte sufletul său? Să-şi plece capul ca o trestie, să se
culce pe sac şi în cenuşă, oare acesta se cheamă post, zi

plăcută Domnului?“ 
(Isaia 58, 4 - 5). 

Din acest text biblic reiese clar că postul nu se reduce
doar la o abţinere alimentară, temporară, ci el este mai 
profund. Pe lângă abţinerea de la unele mâncăruri ni se cere
să ne abţinem total de la păcate. Postul cu păcatul nu sunt
compatibile. Se bat cap în cap. Sfântul Vasile cel Mare
spunea aşa într-o omilie: „cine posteşte de formă şi se
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poartă urât, acela este asemănător diavolului, care, deşi
ajunează permanent, atrage pe mulţi în patimi“. 

„La ce bun să supui trupul la abţineri de la mâncăruri,
dacă sufletul îţi este plin de necinste, trufie şi tot felul de
nelegiuiri?“ - spunea Fericitul Ieronim. Atunci când
stomacul este plin, patimile trupului clocotesc şi diavolii
abia aşteaptă să prindă prada care este păcatul din noi.
Postul trebuie privit ca o bucurie, ca o mare sărbătoare din
viaţa noastră, deoarece prin postire noi intrăm într-o stare
liturgică nouă cu Dumnezeu. Postul este şi o problemă de
intimitate, de discreţie. Postul capătă valoare spirituală prin
faptele de milostenie săvârşite în numele lui Dumnezeu şi
prin a ierta pe alţii. 

Evanghelia care se citeşte la Sfânta Liturghie în
Duminica izgonirii lui Adam din rai are următorul cuprins: 

„Că de veţi 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. Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi
smolesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc; 

Adevărat grăiesc vouă: îşi iau plata lor. Tu însă, când
posteşti, unge capul tău şi faţa ta o spală. Ca să nu te

arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău, Care este în
ascuns, şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va 

răsplăti ţie. Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde
molia şi rugina le strică şi unde furii le sapă şi le fură. 
Ci  adunaţi-vă comori în ceruri, unde nici molia, nici 
rugina nu le strică, unde furii nu le sapă şi nu le fură.
Căci unde este comoara ta, acolo va fi şi inima ta“ 

(Matei 6, 14 - 21).

Postul Sfintelor Paşti care începe acum este de natură
religioasă, cu profunde semnificaţii teologice şi practice.
El este şi o şcoală a virtuţii care duce la desăvârşire.
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Postul religios are o întreită semnificaţie spirituală:
un act de ascultare faţă de Dumnezeu, în primul rând; apoi,
un act de jertfă faţă de Dumnezeu şi, în ultimul rând,
postul trebuie văzut şi ca un act de voinţă. Cine vrea,
posteşte: totul ţine de voinţă. Atunci când ai voinţă să te
abţii de la mâncare sau băutură, sau chiar de la ţigări,
înseamnă că ai voinţă să te abţii atât de la păcate, cât şi de
la vorbe urâte. Postul religios nu ne slăbeşte, ci, dimpotrivă,
ne întăreşte; dobândim forţă spirituală, ne putem controla
mai bine pe noi înşine. Postul ne măreşte personalitatea şi
demnitatea umană. 

Postul religios este un aşezământ divin, a fost instituit
personal de Însuşi Dumnezeu încă din rai, când a spus
protopărinţilor noştri Adam şi Eva să nu mănânce dintr-un
pom, că vor muri (Facere 2, 16 - 17). Din nefericire, ei nu
au ascultat de cuvântul lui Dumnezeu şi astfel moartea a
intrat în lume (Romani 5, 12). A ţine posturile înseamnă, de
fapt, a face ascultare de Dumnezeu. Atunci când postim, ne
vine uşor să facem ascultare de mai marii noştri din
Biserică şi din societate; să respectăm legile societăţii şi
să ne respectăm unii pe alţii. Postul duce la armonie în
societate, la stoparea forţelor malefice.

Postul creştin este în sine un act de jertfă; tot ceea ce
facem implică o jertfă. Societatea, pentru a se menţine şi
dezvolta, are nevoie de jertfă, de dăruire. A posti înseamnă
a jertfi ceva, a dărui ceva lui Dumnezeu. În vremea Postului
Mare ne jertfim prin post pentru a ne bucura de jertfa
Mântuitorului Iisus Hristos. Postul în sine, cel puţin la
început, nu este uşor, presupune mult sacrificiu, jertfă de
sine. Postim ca să ne aducem aminte de Jertfa Mântuitorului
Hristos de pe Cruce. Postul are puterea de a ne spiritualiza,
de a ne apropia de Dumnezeu şi de a ne face mai buni şi
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mai toleranţi cu cei de lângă noi. Postul nu este simplă
formalitate, nu trebuie făcut de ochii lumii, pentru a fi lăudaţi,
ci trebuie să-l facem în numele şi de dragul lui Dumnezeu.
Postul în sine este o şcoală a credinţei şi a desăvârşirii
morale. Este bine ca toţi să urmăm aceste cursuri de
desăvârşire morală, de spiritualitate, pentru a ne putea
bucura din plin de sărbătoarea pascală.

Hrana trupească se înlocuieşte cu cea spirituală în acest
post; acum avem nevoie de mai multă rugăciune, participare
la sfintele slujbe, de spovedanie, de lectură religioasă,
pelerinaje religioase. Dacă la capătul postului vom constata
că am făcut progrese spirituale şi că am devenit mai buni 
sufleteşte, înseamnă că am ţinut un post adevărat, aşa cum îi
place lui Dumnezeu (Isaia, cap. 58). Postul are şi o semnificaţie
specială. Postul este în sine o chemare la solidaritate cu cei
nevoiaşi, un mijloc de manifestare a filantropiei creştine. La
judecata finală a lui Dumnezeu (Matei 25, 31 - 42), pe care o
va face tuturor oamenilor, accentul se va pune doar pe faptele
filantropice, pe acţiunile umanitare făcute în numele lui
Iisus Hristos. Orice faptă bună trebuie făcută în mod discret,
cu smerenie şi cu mare credinţă în Dumnezeu. 

Fie dar ca postul acesta al Sfintelor Paşti să aducă în
inimile noastre mai multă bucurie sufletească, binecuvântare
cerească şi înţelegere faţă de nevoile celor din jurul nostru.
Postul devine mai puternic dacă ne vom spovedi mai des în
această perioadă şi dacă vom studia mai mult Sfânta
Scriptură, dacă vom citi din vieţile sfinţilor şi vom lua parte
mereu cu evlavie la Sfânta Liturghie în fiecare Duminică şi
în orice sărbătoare.

MARE  ESTE  DUMNEZEU!
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Duminica 1 din Post

FRUMUSEŢEA ORTODOXIEI
TRANSFIGURATE

OO
rtodoxia este „Lumină din Lumină“ şi ea îşi are
izvorul în „Răsăritul cel de sus“, care este Hristos,
Fiul lui Dumnezeu.

Frumuseţea Ortodoxiei este un miracol divin care ne
umple de uimire. Deşi Ortodoxia, de la început şi până
astăzi, este crucificată, ea devine din ce în ce mai transfigurată,
învăluită într-o strălucitoare lumină taborică.  

Pentru cine nu a cunoscut încă adâncurile spiritualităţii
creştine ale Ortodoxiei poate să pară că această Biserică a
rămas de-o parte, în umbra vremii, şi că este lipsită de
strălucirea cu care s-a împodobit în aparenţă creştinismul
apusean. Prin suferinţele şi grelele încercări prin care a
trecut Ortodoxia, cu prigoniri păgâne, cu nelegiuiri şi
masacre, cu distrugeri ale patrimoniului ortodox - care a
pierdut sute de mănăstiri ortodoxe în Kosovo, dar şi în alte
colţuri ale lumii -, această străveche credinţă a devenit şi mai
puternică. Ortodoxia a avut acest mare merit, că a rezistat
la toate presiunile şi a depăşit obstacolele pe care le-a avut
în faţă.
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Frumuseţea Ortodoxiei nu trebuie căutată în latura
estetică, în măreţia catedralelor Apusului, ci în evlavia
credincioşilor ortodocşi, în smerenia locaşurilor de cult:
Peştera de la Betleem, Golgota etc.

Ortodoxia a primit de la Dumnezeu un dar deosebit
de mântuire şi sfinţire, înnobilând credinţa sa „printr-un
dar al lacrimilor, un botez al lacrimilor, o sfântă tristeţe
sau o teologie a lacrimilor“, după cum a fost denumită pe
bună dreptate de către teologul Karl Hell, un dar care stă
în fruntea celorlalte vocaţii ortodoxe, ca postirea, fecioria,
sărăcia de bună voie, pustinicia etc. În Ortodoxie, lumea
care ne înconjoară apare ca o imagine profetică şi o pregustare
reală a împărăţiei lui Dumnezeu ce va să  vină.

Prin ochii credinţei Ortodoxe, privim prezenţa şi
Slava lui Dumnezeu în persoanele umane şi în frumuseţea
creaţiei, la fel ca în evenimentele mundane şi în suferinţele
tragice. Întreaga noastră viaţă pământească este trăită
într-o tensiune minunată între cer şi pământ, între timp şi
veşnicie. Rugăciunile noastre se ridică dincolo de lumea
aceasta, sau, mai degrabă, ridică lumea cu noi, şi uneşte
întreaga creaţie cu Creatorul Vieţii în comuniunea veşnică
a sfinţilor.

Ortodoxia este plină de viaţă şi de nădejde sfântă; ea
aşteaptă cu nerăbdare „cer şi pământ nou“. Ferice de toţi
cei care s-au născut în dreapta credinţă şi au descoperit
frumuseţile spirituale ale Ortodoxiei! Această bucurie harică
nu poate fi înlocuită cu nici o altă bucurie din lumea aceasta
trecătoare. Ortodoxia îşi are izvorul în Sfânta Tradiţie şi în
Sfânta Scriptură, care împreună formează un tot unitar -
REVELAŢIA DIVINĂ.
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În aceste izvoare aflăm „apa cea vie“ şi „pâinea
cerească“, prin care dobândim veşnicia lui Dumnezeu.

Sfinţenia Ortodoxiei vine de la Duhul Sfânt care se
revarsă peste noi prin cele 7 Taine,  pe care Biserica le
oficiază  prin slujitorii ei sacramentali.

Ortodoxia este plină de lumină sfântă pentru că ea
primeşte această strălucire de la Mântuitorul Iisus Hristos,
care este „Lumină“ şi „luminează pe tot omul ce vine în
lume“. Puterea ortodoxiei vine din ceruri de la Dumnezeu
întreit în Persoane: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, Cărora li se
cuvin toată închinăciunea şi mărirea în veci. Amin!  

Ortodoxia este jertfelnică, deoarece porneşte din
jertfa Mântuitorului de pe Cruce.

În Cruce descoperim iubirea ortodoxiei şi duhul
iertării: 

„Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac“.
(Luca 23, 34)

A fi ortodox înseamnă a te închina „în duh şi adevăr“;
a-ţi face semnul Crucii spunând: „În numele Tatălui şi al
Fiului şi al Sfântului Duh. Amin“. Crucea este semnul
Ortodoxiei şi arma biruinţei împotriva răului.

În ortodoxie, icoanele sunt ferestre cereşti ale
Veşniciei. Aşa cum în stropii de rouă se reflectă lumea
văzută a lui Dumnezeu, tot aşa la fel în Icoane se arată
lumea cea nevăzută din ceruri. Ortodoxia ne oferă la tot
pasul şi oricând puterea sfinţeniei prin nealterarea
moaştelor de sfinţi şi a agheasmei mari pe care o primim în
fiecare an de Bobotează. În nici o religie din lume nu există
aceste dovezi grăitoare despre Duhul Sfânt care se revarsă
din plin în Ortodoxie.
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Ortodoxia ne îndeamnă  să trăim în bună înţelegere
cu toţi oamenii, indiferent de religie, sex, stare socială sau
etnie. Toţi oamenii de pe această planetă Terra au „chipul
lui Dumnezeu“ în ei.

Mă simt atât de fericit că sunt ortodox, că pot să-i
iubesc pe toţi oamenii aşa cum sunt ei şi că pot fi solidar cu
cei în suferinţă, dar şi cu cei care se bucură în lumea
aceasta. A doua oară, dacă m-aş naşte, tot ortodox aş
vrea să fiu, pentru că numai în Ortodoxie am descoperit
deplinătatea Adevărului şi sensul vieţii mele.

Crezul vieţii mele este să trăiesc, să mor şi să înviez
în credinţa ortodoxă, care face parte din identitatea mea
spirituală şi din veşnicia lui Dumnezeu.

Slavă lui Dumnezeu pentru ortodoxia vieţii mele!   

MARE  ESTE  DUMNEZEU!
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Duminica a 2-a din Post

PUTEREA DIN NOI ESTE 
DE LA DUMNEZEU

DD
e câte ori venim la Sfânta Liturghie, simţim în
adâncul sufletului nostru o putere sufletească, o
stare harică, care ne dă mult curaj, răbdare,

nădejde, bucurie, multă credinţă şi o pace adâncă în
inima noastră.

Aceste realităţi pe care le trăim şi le simţim fiecare în
parte, după terminarea Sfintei Liturghii, sunt dovada cea
mai grăitoare că la această slujbă cerească se revarsă Duhul
Sfânt care pătrunde şi în noi cei nevrednici. Sfântul Apostol
Pavel în Epistola către Galateni ne spune aşa: 

„iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea,
îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa.

Blândeţea, înfrânarea, curăţia; împotriva unora ca 
acestea nu este lege. Dacă trăim în Duhul, în Duhul 

să şi umblăm.“
(Capitolul 5, 22 - 25). 

Atunci când ne este sete noi mergem la o sursă de
apă: robinet, fântână, izvor etc., pentru a lua apa necesară

37

Evanghelia în eseuri duminicale



vieţii noastre. La fel se întâmplă şi cu setea sufletului din
noi. Trebuie să mergem la izvorul sfinţeniei noastre, care
este Biserica. În afară de „apa cea vie“, care este Hristos,
Biserica ne oferă şi „pâinea cea vie“, care este Sfânta
Împărtăşanie cu Trupul şi Sângele lui Iisus Hristos şi, de
asemenea, tot Biserica ne oferă „Cuvântul“, care este
„Evanghelia lui Iisus Hristos“ (Marcu 1, 1). Un aparat bun,
performant nu poate funcţiona dacă nu este conectat la o
sursă de alimentare, fie externă sau internă. La fel şi omul
are nevoie de această conectare spirituală pe care o realizăm
numai în Biserică. Iată de ce trebuie să venim în Biserică
şi mai ales acum în vremea Postului Mare, ca să putem
primi putere de sus, pentru a ne ajuta să ducem osteneala
postului până la capăt, în noaptea Învierii Mântuitorului.
Evanghelia care se citeşte în Sfânta Biserică în a doua
Duminică din Postul Mare ni-L prezintă pe Iisus Hristos ca
pe un „Dumnezeu tare“ (Isaia 9, 5), care a întărit picioarele
unui om paralizat şi de asemenea i-a dat putere sufletească
prin iertarea păcatelor săvârşite. Mântuitorul Hristos poate
săvârşi orice minune; El poate face ca imposibilul să devină
posibil, deoarece Iisus Hristos ne spune aşa: 

„Datu-Mi-s-a toată puterea în cer şi pe pământ“
(Matei 28, 18).

Evanghelia care se citeşte în a doua Duminică a Postului
Mare, numită şi „Duminica Sfântului Grigore Palama“, se
află în Noul Testament la Evanghelia după Marcu (cap. 2,
1 - 12). 

„Şi intrând iarăşi în Capernaum, după câteva zile, s-a
auzit că este în casă. Şi îndată s-au adunat mulţi, încât

nu mai era loc, nici înaintea uşii, şi le grăia lor cuvântul.
Şi au venit la El, aducând un slăbănog, pe care-l purtau
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patru inşi. 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. Şi văzând Iisus credinţa lor, i-a zis 

slăbănogului: Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale! Şi erau
acolo unii dintre cărturari, care şedeau şi cugetau în 

inimile lor: Pentru ce vorbeşte Acesta astfel? El huleşte.
Cine poate să ierte păcatele, fără numai unul Dumnezeu?
Şi îndată cunoscând Iisus, cu duhul Lui, că aşa cugetau
ei în sine, le-a zis lor: de ce cugetaţi acestea în inimile

voastre? Ce este mai uşor a zice slăbănogului: iertate îţi
sunt păcatele, sau a zice: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi

umblă? Dar ca să ştiţi că putere are Fiul Omului a ierta
păcatele pe pământ, a zis slăbănogului: Zic ţie: 

Scoală-te, ia-ţi patul tău şi mergi la casa ta. Şi s-a 
sculat îndată şi, luându-şi patul, a ieşit înaintea 

tuturor, încât erau toţi uimiţi şi slăveau pe Dumnezeu,
zicând: Asemenea lucruri n-am văzut niciodată“. 

Ascultând această Evanghelie, ne uimeşte puterea
mare pe care o are Mântuitorul Hristos. Ba, mai mult, tot El
ne dăruieşte şi nouă putere ca să biruim păcatele şi să
putem îndeplini poruncile Lui, care ne dăruiesc viaţă
veşnică. Domnul Iisus promite Sfinţilor Apostoli această
putere: 

„Veţi primi putere când Duhul Sfânt va 
veni peste voi“ 

(Faptele Apostolilor 1, 8).

Atunci când noi avem o credinţă vie, dinamică, 
curată, este posibilă orice minune, după cum ne asigură 
Însuşi Mântuitorul Hristos când zice: 

„toate sunt cu putinţă celui ce crede“
(Marcu 9, 23). 

Puterea din noi este prezenţa lui Dumnezeu care ne
umple sufletul. Pentru a face mai evidentă prezenţa lui
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Dumnezeu în noi înşine, avem nevoie de următoarele 
mijloace harice:

a) Rugăciunea este cheia care deschide sufletul
pentru a intra Dumnezeu în inima noastră. Pe Dumnezeu îl
simţim în noi atâta timp cât ne rugăm la El sau comunicăm
cu El. Noi comunicăm cu Dumnezeu prin cuvinte pe care
le rostim în timpul rugăciunii. Sfântul Evanghelist şi Apostol
Ioan ne spune că:

„La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu
şi Dumnezeu era Cuvântul“ 

(Ioan 1, 1). 

Cuvântul lui Dumnezeu susţine rugăciunea din noi.
Cuvântul Evangheliei este jarul care arde în noi. El produce
în noi căldură sufletească, dar şi lumină spirituală. Rugăciunea
înseamnă vorbirea cu Dumnezeu. Atunci când vorbim cu
Dumnezeu din adâncul sufletului nostru, El devine un
apropiat al nostru, care ne dă putere şi siguranţă în noi.
Sfântul Apostol Iacov ne spune că: 

„toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit de sus este,
pogorându-se de la Părintele luminilor, la Care nu este

schimbare sau umbră de mutare. După voia Sa ne-a 
născut prin cuvântul adevărului, ca să fim începătură

făpturilor Lui.“ 
(Iacov 1, 17 - 18).

Relaţia noastră personală cu Dumnezeu începe cu
rugăciunea, se continuă cu ea şi sfârşim viaţa pământească
tot cu rugăciune: 

„Părinte, în mâinile Tale încredinţez duhul Meu. 
Şi acestea zicând, Şi-a dat duhul“ 

(Luca 23, 46).
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Postul în care ne aflăm ne îndeamnă la mai multă
rugăciune înaintea lui Dumnezeu.                  

b) Sfânta Scriptură este drumul cunoaşterii lui
Dumnezeu. Biblia nu este o carte oarecare, ci este cu
adevărat „Cartea lui Dumnezeu“, care ne arată: ce trebuie
să facem ca să fim bine plăcuţi lui Dumnezeu. În Sfânta
Scriptură găsim răspuns la toate întrebările vieţii noastre.
Datoria fiecăruia dintre noi este să-L căutăm pe Dumnezeu
şi să-L cunoaştem, ca să putem să-L iubim. Ca să primim
putere sufletească în noi, avem mare nevoie de prezenţa
cuvântului lui Dumnezeu. În această privinţă, Sfântul Apostol
Pavel ne îndeamnă aşa:

„Cuvântul lui Hristos să locuiască întru voi cu bogăţie.
Învăţaţi-vă şi povăţuiţi-vă între voi, cu toată 

înţelepciunea. Cântaţi în inimile voastre lui Dumnezeu,
mulţumindu-I, în psalmi, în laude şi cântări 

duhovniceşti.“
(Coloseni 3, 16).

c) Euharistia sau Sânta Împărtăşanie este cu adevărat
o mare putere, care ne dă cea mai mare energie spirituală.
Prin Sfânta Cuminicare noi de fapt Îl primim pe Hristos 

„Pâinea vieţii“ 
(Ioan 6, 32). 

„Prin Sfânta Împărtăşanie, zice Nicolae Cabasilă -
Iisus, Soarele dreptăţii pătrunde în această fire întunecoasă
a omului şi omoară tot ce-i pieritor în ea, împrăştiind
peste tot Duh de viaţă nemuritoare. Cum să nu fii tare,
avându-L pe Domnul în tine?“. Postul, spovedania şi
rugăciunea sunt modalităţi de pregătire pentru a primi
Sfânta Împărtăşanie.
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d) Smerenia este taina puterii lui Dumnezeu în noi
înşine. Cu cât ne vom smeri mai mult, cu atât mai mult
simţim în noi puterea lui Dumnezeu. Este ceva paradoxal.
Puterea lui Dumnezeu coboară doar în inima celor smeriţi.
A fi smerit înseamnă a ne cunoaşte neputinţele, păcatele
din noi, a cere iertare pentru greşelile săvârşite. Fără de
Dumnezeu noi nu putem face nimic. Această mărturisire
înseamnă smerenie.

Ferice de cei care postesc, se roagă, citesc din Biblie,
se spovedesc, se împărtăşesc şi au smerenie!         

MARE  ESTE  DUMNEZEU!
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Duminica a 3-a din Post

CRUCEA LUI IISUS HRISTOS
NE SFINŢEŞTE CRUCEA

NOASTRĂ    

PP
ostul Mare pe care l-am început cu ajutorul lui
Dumnezeu, de trei săptămâni, este asemenea unei
călătorii spre muntele Golgota, locul de răstignire

pe Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos. 

Ca în orice drumeţie, avem nevoie de câte un popas,
pentru a ne întări, a prinde putere şi curaj, ca să continuăm
drumul mai departe. Biserica, care este ,,mama noastră
duhovnicească“, cunoscându-ne osteneala acestui post - ce
seamănă cu un drum ce urcă mereu - ne-a pus astăzi, în a
treia Duminică din Postul Mare, un popas spiritual lângă
un Pom duhovnicesc, numit Sfânta Cruce. Aşa cum umbra
unui copac este benefică, odihnitoare şi de asemenea
fructele copacului ne hrănesc trupul ostenit; la fel pe plan
spiritual se întâmplă cu noi astăzi în Duminica Sfintei
Cruci, care ne umbreşte pe toţi şi din ale cărei fructe hrănitoare
ne îndulcim viaţa fiecare dintre noi.     
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Mare este Taina Crucii! Mare este Dumnezeu! Mare este
Duminica de astăzi, care ne ajută să înţelegem semnificaţia,
înţelesurile, puterea şi sfinţenia Crucii lui Iisus Hristos! Aşa
cum Mântuitorul a avut parte de o Cruce mare şi grea din
cauza păcatelor noastre, ale tuturor oamenilor din lumea
aceasta, la fel şi noi avem o cruce a suferinţei vieţii noastre
pe acest pământ. Crucea lui Iisus Hristos este singura care
ne mântuieşte şi ne sfinţeşte crucea noastră personală.

Întotdeauna când rostim cuvântul ,,om“, avem în
vedere pe de o parte trupul, iar pe de altă parte sufletul din
noi. La fel şi când auzim cuvântul ,,Cruce“ trebuie să avem
mereu în vedere aspectul văzut, material al Crucii, iar, pe
de altă parte, dimensiunea nevăzută a Crucii care înseamnă:
necazuri, greutăţi, suferinţe, boli, lipsuri.   

În Ortodoxie, ambele sensuri ale Crucii sunt unite de
Mântuitorul Hristos şi ele nu pot fi despărţite de noi oamenii.
Noi trebuie să le preţuim deopotrivă, deoarece Mântuitorul
le-a purtat pe ambele până la capăt.

Crucea, ca semn văzut, este formată din două laturi,
dimensiuni: una verticală, care semnifică legătura cerului
cu pământul şi a lui Dumnezeu cu omul, şi dimensiunea
orizontală, care semnifică braţele mereu întinse ale lui
Dumnezeu care ne cuprind cu iubire pe toţi.                   

Semnul Sfintei Cruci, oriunde ar fi el, întotdeauna ne
duce cu gândul şi inima la Mântuitorul Hristos, Care-a fost
răstignit pe Cruce. Crucea este legată de Mântuitorul. Nu
ne poate despărţi Crucea de Hristos. Acolo unde este o
cruce  este şi Hristos şi, invers, unde vedem icoana lui Iisus,
în spatele ei se află şi Crucea. Atunci când vedem un
drapel, steag românesc, gândul nostru zboară la ţara noastră,
România; la fel este şi când vedem Crucea.  
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Actul nostru de identitate a credinţei creştine este
Crucea. Prin închinare cu semnul Sfintei Cruci, noi arătăm
cine suntem: creştini, şi în cine credem: în Iisus răstignit
pe Cruce. Cu alte cuvinte, crucea este şi actul de identitate,
legitimaţia cu care ne justificăm şi ne identificăm.                 

Crucea este în sine un altar de jertfă, pe care a fost
răstignit Mântuitorul Hristos. Fără această jertfă nu era
posibilă mântuirea noastră.

În Biblie sau Sfânta Scriptură - Cartea lui Dumnezeu,
găsim multe prefigurări, închipuiri, dovezi ale Crucii încă
din Vechiul Testament. Prima prefigurare a Crucii a fost
,,pomul vieţii“, care se află în mijlocul raiului (Facere 2, 9).
Tot o prefigurare a Crucii este înălţarea acelui şarpe pe un
stâlp care i-a vindecat pe toţi cei muşcaţi de şerpi (Numerii,
cap.21).   

Puterea Crucii a fost arătată încă din Vechiul Testament,
prin profetul Iezechiel, care scrie că au fost salvaţi de la
nimicire doar acele persoane care aveau semnul Crucii pe
fruntea lor (Iezechiel 9, 4). 

Până să se nască Mântuitorul Hristos, pentru mulţi
Crucea era văzută ca un instrument de tortură şi de producere
a morţii. Moartea pe Cruce era cea mai dureroasă şi umilitoare.
În imperiul roman era des întâlnită moartea pe cruce a
deţinuţilor condamnaţi, foarte periculoşi pentru societate
(Deuteronom 21, 23 şi Galateni 3, 13). În Noul Testament,
crucea, ca obiect de tortură şi de producere a morţii, a fost
convertită, sfinţită, binecuvântată şi salvatoare pentru toţi
oamenii, datorită jertfei lui Iisus Hristos pe Cruce.

Din ziua răstignirii lui Iisus Hristos, Crucea a devenit
arma şi semnul creştinului. Sfântul Chiril al Ierusalimului
(+ 386) ne spunea aşa: ,,precum câinele fuge de băţul cu
care a fost lovit, tot aşa diavolul fuge de Crucea care îi
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aminteşte că prin ea a fost biruit“. Iar Sfântul Ioan Gură de
Aur (+ 407) ne îndeamnă: „Faceţi semnul Crucii pe faţă şi
pe inima voastră şi diavolul va fi biruit, pentru că în Cruce
este robia care l-a rănit mortal“. Atunci când ne închinăm
noi facem şi o mărturisire de credinţă prin rostirea acestor
cuvinte: în numele Tatălui, şi ducem mâna dreaptă la frunte,
şi al Fiului (Hristos - n.n.), şi ducem mâna la piept unde
este inima noastră, şi apoi zicem şi al Sfântului Duh, şi o
ducem la umeri unde se află puterea fizică din noi. Pe
umeri putem duce greutăţile mari. Tot la fel pe braţele
Crucii au fost purtate păcatele oamenilor, această povară
atât de grea şi apăsătoare.

Evanghelia de astăzi de la Sfânta Liturghie pune
mare accent pe Cruce ca suferinţă: 

,,cel ce vrea să vină după Mine, să se lepede de sine, 
şi să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie.“

(Marcu 8, 34). 

Purtarea şi asumarea crucii ca suferinţă personală şi
urmarea lui Hristos ca mod de viaţă sunt condiţia vitală
pentru mântuirea şi fericirea noastră.          

Orice păcat pe care noi îl facem ne robeşte, ne leagă,
ne încătuşează. Prin Cruce noi scăpăm de păcate, dobândim
libertatea harică, aceea care ne aduce mângâiere şi fericire.

Ca să fii liber, trebuie să doreşti acest lucru. Crucea
este esenţa libertăţii. Iisus a fost răstignit pe Cruce pentru
că a acceptat acest lucru, avea totala putere să o refuze. Ca
să ne mântuim, trebuie să vrem acest lucru. Dumnezeu nu
poate forţa pe nimeni, de accea şi aceste cuvinte evanghelice:
„cel ce voieşte să vină după Mine...“. 

După exprimarea voinţei libere, primul pas pe care
ni-l cere Hristos este lepădarea de sine, adică de tot ce avem
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rău în noi, de orice păcat sau gând murdar. În viaţă nu se
poate şi cu Dumnezeu şi cu diavolul; nu poţi merge şi cu
sfinţenia şi cu păcatul. La Dumnezeu trebuie să venim cu
inima curată, sinceră şi plină de iubire. Un alt pas important
în urmarea lui Hristos ca şi creştini este asumarea crucii
noastre personale, care înseamnă suferinţă, durere, necaz.
Nimeni pe acest pământ nu este lipsit de crucea suferinţei.
Una este să suferi şi alta este ca aceeaşi suferinţă să o
împarţi cu altcineva de lângă tine. Crucea suferinţei nu
trebuie văzută ca o pedeapsă de la Dumnezeu, ci, dimpotrivă,
ca o încercare, verificare, evaluare a credinţei noastre.
Fericitul Augustin are o frumoasă parabolă cu privire la
acceptarea suferinţei. El aseamănă viaţa credincioşilor cu
strugurii din vie. Pe coarda viei, ciorchinele nu suferă nici
o presiune, dar nici nu dă mustul care îl conţine. Dus la
cramă şi strivit în teasc, strugurelui i se face o silnicie, un
rău, însă numai pentru o scurtă vreme. Durerea presiunii
aduce preţioasa dovadă a vinului care veseleşte inima
omului. Dacă strugurele se teme de teasc, este în primejdie
să putrezească pe coardă şi să fie înghiţit de păsări. Asta
este viaţa credincioşilor; ei sunt ca nişte struguri în via
Domnului. Dacă în viaţa lor nu îndură nici un necaz, îi
pândeşte primejdia ca sufletele lor să fie sterpe, amăgite de
ispitele lumii şi înghiţite de iad. Furtunile, suferinţele,
nedreptăţile sunt „teascul“ binecuvântat, un instrument care
doare, însă un mijloc prin care din inimile predate lui
Dumnezeu ţâşneşte vinul mântuirii.            

A-L urma pe Hristos nu înseamnă a merge numai-
decât la Ierusalim unde a fost Iisus Hristos răstignit pe
Cruce, ci a urma învăţătura lui Mântuitoare. Există o carte
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de meditaţii religioase, numită: „Urmarea lui Hristos“, de
Thomas Kempis, care ne arată ce trebuie să facem ca să-L
simţim cu adevărat pe Iisus în drumul vieţii noastre
pământeşti. Cu toţii să venim la Iisus.          

MARE ESTE DUMNEZEU!
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Duminica a 4-a din Post

LUPTA ÎMPOTRIVA 
DIAVOLULUI 

ADUCE VINDECAREA 
SUFLETULUI 

DD
e fiecare dată când venim la Sfânta Liturghie,
primim de la Dumnezeu binecuvântare, putere,
ajutor în această luptă duhovnicească pe care o

ducem fiecare dintre noi împotriva diavolului 
care este pricinuitorul tuturor păcatelor pe care noi
le săvârşim, fie cu trupul, fie cu sufletul din noi. 

Acum, în această perioadă liturgică de post, în acest
urcuş spiritual spre Golgota şi spre Sfintele Paşti, avem mai
multe ispite, îndemnuri la păcate din partea diavolului; de
aceea şi mai mult trebuie să alergăm la Mântuitorul Hristos,
Singurul care ne poate ajuta să biruim pe diavol şi să
scăpăm de tot felul de păcate care dau năvală să intre în noi. 

Vremea postului înseamnă mai multă rugăciune,
abstinenţa trupului şi a sufletului şi, de asemenea, multă
lectură din Sfânta Scriptură. Evanghelia lui Iisus Hristos
este călăuza vieţii noastre religioase, „apa cea vie“ şi
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„pâinea cea vie“ de care avem mare nevoie nu doar în
post, ci în orice vreme şi loc. Glasul Evangheliei de astăzi
ne descrie minunea vindecării unui copil surdo-mut care
era stăpânit de diavol: 

,,Şi venind Iisus la ucenici, a văzut mulţime mare 
împrejurul lor şi pe cărturari sfădindu-se cu ei. Şi îndată

toată mulţimea, văzându-L, s-a înspăimântat şi, 
alergând, I se închina. Şi Iisus a întrebat pe cărturari: Ce

vă sfădiţi între voi? Şi răspunzând Lui unul din 
mulţime: Învăţătorule, am adus la Tine pe fiul meu care
are duh mut. Şi oriunde-l apucă, îl aruncă la pământ şi
face spume la gură şi scrâşneşte din dinţi şi înţepeneşte.
Şi am zis ucenicilor Tăi să-l alunge, dar ei nu au putut.

Iar El răspunzând lor, a zis: O, neam necredincios, până
când vă voi răbda pe voi? Aduceţi-l la Mine. Şi l-au
adus la El. Şi văzându-L pe Iisus, duhul rău îndată a
zguduit pe copil, şi, căzând la pământ, se zvârcolea

spumegând. Şi l-a întrebat pe tatăl lui: Câtă vreme este
de când i-a venit aceasta? Iar el a răspuns: din pruncie.

Şi de multe ori l-a aruncat şi în foc şi în apă ca
să-l piardă. Dar, de poţi ceva, ajută-ne, fiindu-ţi milă
de noi. Iar Iisus i-a zis: De poţi crede, toate sunt cu 

putinţă celui ce crede. Şi îndată strigând tatăl copilului,
a zis cu lacrămi: Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele.
Iar Iisus, văzând că mulţimea de oameni dă năvală, a

certat duhul cel necurat, zicându-i: duh mut şi surd, 
Eu îţi poruncesc: ieşi din el şi să nu mai intri în el! 

Şi răcnind şi zguduindu-l cu putere, duhul a ieşit; iar 
copilul a rămas ca mort, încât mulţi ziceau că a murit.
Iar Iisus l-a apucat de mână l-a ridicat, şi el s-a sculat

în picioare. Iar după ce a intrat în casă, ucenicii Lui 
L-au întrebat deosebi zicând: Pentru ce noi n-am putut

să-l izgonim? El le-a răspuns: Acest neam de demoni cu
nimic nu poate ieşi, decât numai cu rugăciune şi cu post“ 

(Marcu 9, 14 - 29).     

Textul acestei Evanghelii este cutremurător; ne
dovedeşte că există cu adevărat diavolul şi cât rău poate
produce el, acolo unde apucă să intre! Pentru diavol nu este
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ruşine, frică, respect măcar de un copil nevinovat; el dă
buzna peste tot, cu acest gând drăcesc de a face rău la
toată lumea.

Sfântul Apostol Petru ne spune că diavolul este ca un
leu înfricoşător, care urlă, căutând pe cine să înghită 
(I Petru 5, 8). Dintotdeauna, diavolul s-a dovedit că este 

„ucigător de oameni“ 
(Ioan 8, 44).                   

Având ca obiectiv principal distrugerea neamului
omenesc, diavolul ne ademeneşte şi ne chinuie în tot felul,
ca să cedăm repede în faţa lui. Contând pe slăbiciunea firii
omeneşti, diavolul nu se arată nouă în haine zdrenţuite,
murdare, fiindcă, dacă l-am vedea în acest fel, ne-am 
speria şi l-am respinge foarte repede; de aceea el ia chip
frumos, atrăgător. În Apocalipsă, se spune că diavolul este
asemenea acelei femei împodobite cu aur şi pietre scumpe,
având în mână o cupă de aur plină cu urâciunile şi necurăţiile
desfrânării sale (Apocalipsa 17, 4).   

În lumea de astăzi în care noi trăim, diavolul se
deghizează într-un mod viclean, ca să atragă cât mai multă
lume de partea lui. A creat în noi o stare de confuzie, 
necredinţă şi întunecare a gândurilor. Diavolul strecoară în
mintea noastră tot felul de îndemnuri de a face păcate, căci
toată lumea le face, sugerează el, şi, apoi, dacă fiecare om
păcătuieşte, nu ar mai fi ceva rău. Prin aceste gânduri,
diavolul ne derutează şi ne convinge de cele mai multe ori
că păcatul nu este ceva grav, este o stare de normalitate. Ne
obişnuim cu păcatul care face parte din fiinţa noastră. 

Într-o carte veche numită Pateric scria că diavolul
s-a arătat unui călugăr tânăr foarte îmbunătăţit sufleteşte,
credincios şi pe care îl îndemna mereu să facă bine, să
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citească cărţi religioase, să meargă la slujbele bisericii.
Tănărul acela a crezut că acest duh care îl îndeamnă la bine
este de la Dumnezeu. După ce diavolul a reuşit această
performanţă, să-l deruteze, i-a şoptit într-o zi la ureche:
iată, tu eşti foarte bun, credincios, săritor să faci bine la cei
din jurul tău, însă duhovnicul tău, preotul care te spovedeşte,
este foarte rău cu tine, te persecută, îţi dă canoane grele la
spovedanie. Du-te la el acum şi, dacă iar te ceartă preotul
duhovnic, să-l omori numaidecât.     

Acest tânăr, nedându-şi seama că acel duh cu chip de
înger era diavolul întunecat şi rău, s-a dus degrabă la
duhovnic, care de fiecare dată îl îndemna părinteşte să fie
smerit şi să nu se mai înalţe pe sine, crezându-se că numai
el este credincios şi bun din mănăstire. Nesuportând
sfaturile duhovnicului, acel tânăr, îndemnat de diavol, l-a
omorât pe preotul duhovnic. Iată cum diavolul se adevereşte
că este cu adevărat 

„mincinos şi tatăl miciunii“ 
(Ioan 8, 44). 

Evanghelia de astăzi care s-a citit la Sfânta Liturghie
ne arată cum putem să-l biruim pe diavol. 

În primul rând, trebuie să alergăm la Iisus de fiecare
dată şi să rămânem cu Mântuitorul Hristos. 

Am întâlnit persoane care la necazuri, greutăţi
alergau mai întâi la vrăjitoare şi la tot felul de ghicitoare,
care toate lucrează numai cu diavolul, şi văzând că nu-şi
puteau rezolva problema veneau în cele din urmă şi pe la
biserici sau mănăstiri pentru a lua parte la sfintele slujbe.
Orice problemă am avea, cât de grea sau complicată, numai
Mântuitorul Hristos o poate rezolva. De asemenea, să avem
încredere totală în Dumnezeu.                                
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Acel tată din Evanghelie a venit cu inima îndoită la
Iisus, nu era convins total că Mântuitorul Hristos îl poate
vindeca pe copilul lui: „de poţi ceva, ajută-mă!“. Când
avem greutăţi, necazuri să alergăm la Dumnezeu şi să-I
spunem aşa: ,,pentru că poţi, pentru că Tu eşti Dumnezeu
mare, adevărat, ajută-mă. Nu am la cine să alerg, doar Tu,
Doamne, eşti în acest Univers, nu mă lăsa, ajută-mă“.
Credinţa puternică în Dumnezeu este izvorul minunilor şi
ajutorul concret în viaţa noastră.

De asemenea, în această luptă pe viaţă şi pe moarte
împotriva diavolului, avem mare nevoie de o armă care este
Sfânta Cruce. Sfântul Chiril al Ierusalimului zice aşa:
„precum câinele fuge de băţul cu care a fost lovit, tot aşa
şi diavolul fuge de Cruce, care-i aminteşte că prin ea a fost
biruit de Mântuitorul Hristos“. Să ne închinăm mai des cu
semnul Sfintei Cruci. O altă armă puternică este şi postul
pe care trebuie să-l ţinem curat şi mereu unit cu rugăciunea.
Mântuitorul Hristos ne spune în această Evanghelie de
astăzi că duhurile rele ies numai cu post şi cu rugăciune
(Marcu 9, 29). Dumnezeu nu ne lasă în această luptă
singuri, El este mereu cu noi până la sfârşitul veacurilor
(Matei 28, 20). 

Este bine ca acest post al Sfintelor Paşti să-l ducem
cu pocăinţă până la capăt, ca să primim binecuvântarea
învierii lui Iisus. La acest post să adăugăm faptele noastre
de milostenie şi mereu să rostim rugăciunea inimii:
,,Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă
pe mine, păcătosul“. 

MARE  ESTE  DUMNEZEU!
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Duminica a 5-a din Post

RUGĂCIUNEA SMERITĂ
FACE POSTUL PUTERNIC

CC
u ajutorul lui Dumnezeu ne aflăm în Duminica a
cincea din Postul Mare al Sfintelor Paşti. În aceste
momente de urcuş anevoios spre Înviere, avem

mare nevoie de ajutor duhovnicesc, de putere 
sufletească spre a putea ajunge pe Golgota de unde 
au ţâşnit razele învierii lui Iisus Hristos. 

Postim cu adevărat atâta vreme cât facem continuu
rugăciunea în duhul smereniei autentice. Postul fără de
rugăciune este doar un regim alimentar care duce doar la
slăbirea trupului. În vremea postului, noi nu trebuie să
urmărim a mai lăsa câteva kilograme din trupul nostru,
deoarece postul creştin are cu totul altă menire: să slăbească
păcatele din noi, răutatea inimii, necredinţa sufletului
nostru. În post înlocuim hrana trupească cu cea sufletească,
iar aceasta înseamnă: rugăciune şi lectură din cărţile sfinte;
milostenie şi căinţă pentru păcatele săvârşite în viaţă.     

Duminica a cincea din Postul Mare pe care o
prăznuim acum ne oferă o pildă vie despre acest post al
Sfintelor Paşti, pe care trebuie să-l petrecem ca şi Maria

54

Sava Bogasiu



Egipteanca, a cărei pomenire o facem. Din momentul în
care ea L-a simţit pe Hristos în sufletul ei, în urma unei
spovedanii înlăcrimate, plină de pocăinţă, viaţa ei s-a schimbat
dintr-o dată într-o stare de rugăciune smerită şi de post al
pocăinţei. Tot timpul a cugetat la Evanghelia Crucificării
Mântuitorului Hristos, care a murit pe Cruce pentru păcatele
omenirii. Cuvioasa Maria Egipteanca a cerut toată viaţa ei,
de la prima ei spovedanie şi până în clipa morţii sale, doar
lacrimi de pocăinţă ca să-şi spele păcatele şi râvnă pentru
schimbarea vieţii sale personale.

În vremea postului, mulţi dintre noi ne rugăm înaintea
Mântuitorului Hristos, dar nu ştim de fapt ce să-i cerem lui
Iisus, încă ne mai gândim la lucruri pământeşti, funcţii
trecătoare şi bunuri vremelnice. Evanghelia de astăzi de la
Sfânta Liturghie ne arată un caz asemănător cu doi fraţi:
Iacov şi Ioan, la îndemnul stăruitor al mamei lor Salomeea,
doreau să ocupe funcţii înalte din partea Mântuitorului
Hristos, care tocmai se pregătea de răstignire pe Cruce.

„Şi erau pe drum, suindu-se la Ierusalim, iar Iisus mergea
înaintea lor. Şi ei erau uimiţi şi cei ce mergeau după El
se temeau. Şi luând la Sine, iarăşi, pe cei doisprezece, a

început să le spună cele ce avea să I se întâmple: 
Că, iată, ne suim la Ierusalim şi Fiul Omului (Iisus - n.n.)
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,

iar după trei zile va învia. Şi au venit la El Iacov şi
Ioan, fiii lui Zevedeu, zicându-I: Învăţătorule, voim să

ne faci ceea ce vom cere de la Tine. Iar El le-a zis: Ce
voiţi să vă fac? Iar ei I-au zis: Dă-ne nouă să şedem

unul de-a dreapta Ta, şi altul de-a stânga Ta, întru slava
Ta. Dar Iisus le-a răspuns: Nu ştiţi ce cereţi! Puteţi să
beţi paharul pe care îl beau Eu sau să vă botezaţi cu 

botezul cu care mă botez Eu? Iar ei I-au zis: Putem. Şi
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Iisus le-a zis: Paharul pe care Eu îl beau îl veţi bea, şi cu
botezul cu care Mă botez vă veţi boteza. Dar a şedea 

de-a dreapta Mea sau de-a stânga Mea nu este al Meu a
da, ci celor pentru care s-a pregătit. Şi auzind cei zece,

au început a se mânia pe Iacov şi pe Ioan. Şi Iisus, 
chemându-i la Sine, le-a zis: Ştiţi că cei ce se socotesc
cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele şi cei mai
mari ai lor le stăpânesc. Dar între voi nu trebuie să fie

aşa, ci care va vrea să fie mare între voi, să fie slujitor al
vostru; şi care va vrea să fie întâi între voi, să fie tuturor

slugă; Că şi Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, 
ci ca El să slujească şi să-Şi dea viaţa 

răscumpărare pentru mulţi“ 
(Marcu 10, 32 - 45).           

Textul acestei Evanghelii duminicale este cutremurător
dar şi edificator pentru fiecare dintre noi. Aceste cuvinte
biblice ne-au lămurit şi mai bine ce să facem şi ce să cerem
lui Dumnezeu când ne rugăm. Asemenea lui Salomeea,
mama celor doi fii din Evanghelia de astăzi nominalizaţi,
Iacov şi Ioan, ne manifestăm şi noi ca părinţi pentru copiii
noştri. Facem rugăciuni şi cerem stăruitor la Dumnezeu, ca
să le dea funcţii înalte în societate, fără să gândim dacă
merită sau dacă au vocaţie pentru această demnitate. În
inimile multora dintre noi stă acest gând de a ajunge într-o
postură înaltă, noi sau, dacă nu, cel puţin copiii noştri. Noi
un lucru uităm cu desăvârşire: ,,acolo unde se află înălţimi
mari, sunt şi prăpăstii adânci“. Toate funcţiile înalte sunt
ispititoare şi pierzătoare de suflet. Mântuitorul Hristos în
Evanghelia de astăzi ne dă o mare lecţie de smerenie: deşi
este ,,Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat; Lumină
din Lumină“, nu a venit din ceruri ca Stăpân peste noi, ci,
ca un servitor, să slujească pentru noi: 
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,,Căci Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca 
El să slujească şi să-şi dea viaţa răscumpărare

pentru mulţi“
(Marcu 10, 45) 

Cu cât devii mai mic în faţa oamenilor, ajutându-i,
slujindu-le la toate nevoile şi necazurile lor, cu atâta devii
mai mare în faţa lui Dumnezeu. Este invers proporţional, ca
în matematică. Cu cât ne apropiem de greutăţile, lipsurile
oamenilor din jurul nostru, cu atât mai mult noi de fapt ne
apropiem de Dumnezeu. Pe Dumnezeu noi Îl slujim prin
oameni. La fel a făcut Mântuitorul Hristos; S-a pus în slujba
oamenilor, ne-a răscumpărat prin Sângele Său de pe Cruce,
ne-a spălat picioarele la Cina Domnului, ne-a dat Trupul
Său ca să ne curăţească trupurile noastre întinate de tot felul
de păcate. Iisus a dat totul pentru noi şi a făcut totul pentru
noi, ca să ne mântuiască.       

Mântuitorul Hristos ne cere şi nouă în acest post al
Paştilor să dăm inima lui Iisus; adică să ne punem toată
fiinţa noastră în slujba lui Dumnezeu şi a semenilor noştri.
Rugăciunea devine puternică doar atunci când ea bate pentru
Dumnezeu; când ea a devenit ,,templu al Duhului Sfânt“.
Rugăciunea este actul de identitate spirituală, care ne
defineşte pe noi ca şi creştini. Un creştin adevărat fără
rugăciune nu există.  

Rugăciunea este puterea creştinului. Sfinţii Părinţi ne
spun că rugăciunea este maica tuturor virtuţilor creştine.
Ea ne ridică mintea la Dumnezeu şi reprezintă vorbirea
noastră fiinţială cu Dumnezeu. Rugăciunea este viaţa lumii,
inima credinţei, cununa nădejdii şi sufletul Bisericii.
Rugăciunea este pacea familiilor, bucuria soţilor, apărarea
copiilor, alinarea bolnavilor, mângâierea văduvelor şi
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întărirea bătrânilor. Fără de rugăciune nu putem primi lumina
credinţei. 

Rugăciunea din noi are şi multe obstacole şi anume:
diavolul, lumea, trupul etc. Atunci când vrem să ne rugăm
lui Dumnezeu, diavolul se apropie de noi şi ne dă alte gânduri
şi alte preocupări: ne aducem aminte că n-am terminat de
citit presa din acea zi; n-am terminat treburile de făcut; că
n-am mâncat sau că ne este somn. Atunci când vrem
Duminica să mergem la Sfânta Liturghie, care este
,,rugăciunea rugăciunilor“, ne trezim cu musafiri
nepoftiţi, veniţi de departe sau de aproape şi renunţăm a
mai merge la biserică, de ruşine să nu se supere oaspeţii
care ne vizitează. De multe ori vrem să plecăm la biserică
la Sfânta Liturghie, dar tocmai atunci ne vin şi copiii acasă
de la muncă sau de la studii şi iar rămânem acasă, că, dacă
se supără copiii noştri, ce ne facem? În timpul zilei acasă,
dorim să ne rugăm, dar din senin se porneşte o ceartă în
familie plecând de la nimicuri şi iar nu mai putem să ne
rugăm. De multe ori suntem chemaţi la diferite slujbe
religioase, dar ne este ruşine de lume ca să ne rugăm şi iar
renunţăm la rugăciune. Alte ori, seara, suntem hotărâţi să ne
rugăm, dar, deodată, ne vine un somn greu, o oboseală a
trupului şi diavolul ne şopteşte: lasă rugăciunea acum, că
nu te simţi bine, şi o vei face mâine sau altă dată, de mai
multe ori. Noi ne rugăm cel mai mult la necazuri.                 

Deci, cu alte cuvinte, facem doar rugăciuni din interes
şi atunci cerem doar lucruri pământeşti şi rezolvarea
problemelor noastre vremelnice. Rugăciunile noastre sunt
ascultate de Dumnezeu cu luare aminte, dacă noi ne
spovedim mai des; dacă mergem la Sfânta Liturghie cât
mai des şi ducem cu adevărat o viaţă creştină în duhul
Evangheliei lui Hristos. 
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Rugăciunea adevărată este o stare de smerenie, de
bucurie şi de dragoste. La rugăciune să cerem, de fiecare
dată: „Doamne, facă-se voia Ta cu mine“. Dumnezeu ştie
de ce avem nevoie. Să-I dăm inima noastră şi El ne va da
totul pentru mântuirea noastră.       

MARE  ESTE  DUMNEZEU!
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Duminica a 6-a din Post (a Floriilor)

PRIMIREA LUI IISUS 
ÎN VIAŢA NOASTRĂ

PP
rezenţa noastră astăzi, în Sfânta Biserică, când
prăznuim Duminica Floriilor sau intrarea 
Mântuitorului în cetatea Ierusalimului înainte de

a fi răstignit pe Cruce, este un răspuns clar pe care
noi deja l-am dat chemării lui Iisus Hristos – Fiul lui
Dumnezeu, care ne cheamă astăzi pe toţi: 

„Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă
voi odihni pe voi. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi 

învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima
şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre. Căci jugul Meu

este bun şi povara Mea este uşoară.“
(Matei 11, 28 - 30)

Astăzi este o Duminică cu totul specială, închinată
unui eveniment foarte important din viaţa lui Iisus, când El
intră pentru ultima dată în oraşul sfânt pentru a se jertfi pe
Cruce o dată pentru totdeauna, ca prin sângele Său să spele
mulţimea păcatelor şi a fărădelegilor noastre.

Cu Duminica de astăzi începe o Săptămână specială,
o Săptămână de mare pocăinţă, de mare mărturisire a păcatelor
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şi a neputinţelor noastre. Din această Duminică vor începe
Deniile, cele mai mişcătoare slujbe religioase, de reculegere
şi de căinţă, de durere şi de nădejde în mila lui Dumnezeu.

Iisus vine astăzi să intre în Ierusalimul sufletelor
noastre. Cum Îl primim? Cum ne-am pregătit? Care este
atitudinea noastră personală faţă de Mântuitorul Hristos?
Oare avem în noi statornicie? Oare suntem gata să murim
pentru El, sau ne vom lepăda şi noi de Iisus în zilele care
vor urma? Ce înseamnă Duminica Floriilor şi ce legătură se
află între flori şi Iisus, între flori şi noi? Ce putem învăţa
noi de la o floare, şi ce trebuie să facem pentru a ni se ierta
multele şi marile noastre păcate, făcute de noi până acum? 

Iată atâtea şi atâtea întrebări care au apărut în mintea
şi sufletele noastre în clipa de faţă, şi altele, care vor mai
apărea pe parcurs cu siguranţă. Atâta vreme cât ne punem
întrebări, suntem pe drumul cel bun. Persoana care întreabă
dovedeşte că îi pasă, nu poate fi indiferentă faţă de tot ce se
petrece în jurul ei. E timpul să ne punem şi noi multe
întrebări despre suflet, despre mântuire, despre rostul existenţei
noastre pe acest pământ: cine suntem, de unde am venit şi
încotro mergem? Fiecare întrebare aduce şi răspunsul. Nu
există întrebare fără răspuns. Şi orice răspuns îl aflăm în
Evanghelie, care este 

„calea, adevărul şi viaţa“ 
(Ioan 14, 6). 

Mântuitorul Hristos este „Cuvântul“ care ne zideşte,
ne luminează şi ne dă putere harică. Totul este ca noi să
primim în sufletul nostru „Cuvântul lui Dumnezeu“, care
bate mereu la uşa inimii noastre, după cum ne spune Însuşi
Mântuitorul Hristos în cartea Apocalipsei: 
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„Iată stau şi bat la uşă; de va auzi cineva glasul Meu 
şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el 

şi el cu Mine.“
(Apocalipsa 3, 20).

La fiecare Sfântă Liturghie, Mântuitorul Hristos vine
spre noi, se apropie cel mai mult de noi; pentru că ne
iubeşte, Iubirea Lui nu seamănă cu iubirea noastră. Noi
avem în noi înşine o iubire pământească, egoistă, din interes
etc. La Dumnezeu însă descoperim o altă iubire: sfântă,
jertfelnică, mărturisitoare, înălţătoare şi veşnică. Dovadă
este şi praznicul de astăzi numit şi „Duminica Floriilor“. 

La vestea că Iisus Hristos a programat o vizită în
oraşul Ierusalim şi că va merge şi la Templul sfânt, unde
lumea de atunci se pregătea deja pentru o mare sărbătoare
religioasă şi naţională: „Sfintele Paşti“, care le amintea
evreilor despre eliberarea lor din robia egipteană, au venit
în număr foarte mare; cu mic şi mare, bogat şi sărac, fariseii
şi vameşii şi toată mulţimea oraşului a venit la intrare în
cetatea Ierusalim să-L întâmpine: unii cu mare bucurie,
deoarece vedeau în Iisus Hristos unica lor salvare naţională,
fiind sub ocupaţia străină, alţii se bucurau că are cine să
vindece bolnavii lor, alţii, care erau flămânzi, sperau într-o
altă minune a înmulţirii pâinilor. Dar acolo erau şi oameni
care veniseră din fariseism, cu vicleşug, din ură, din interes,
ca să-L prindă pe Iisus şi să-L ponegrească şi chiar să-L
omoare, pentru că nu mai suportau bunătatea lui Iisus,
dragostea Lui şi mai ales ataşamentul poporului faţă de
Mântuitorul Hristos. În acel mare entuziasm religios şi
naţional, poporul şi-a scos hainele şi le-a aruncat pe jos, pe
drumul pe unde mergea Iisus Hristos, călare pe mânzul
unei asine. Tot în acel moment au rupt şi ramuri verzi de
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finic şi alte frunze din toţi copacii care se aflau acolo pe
marginea drumului. Ba, mai mult, au adus cu ei şi flori de
tot felul, care mai de care mai frumoase şi atrăgătoare. În
faţa lui Iisus Hristos se plecau copacii, şi florile, şi iarba, şi
lumea toată. Acela care venise acum la Ierusalim nu era un
om oarecare, nu era prinţ, nu era un comandant de oşti
pentru eliberarea poporului evreu de sub stăpânirea romanilor
care ocupaseră Ţara Sfîntă în acele vremuri, ci Cel care
intra cu atâta modestie pe mânz şi nu pe un cal mare,
războinic, ci pe mânzul smereniei este Însuşi Dumnezeu.
Acesta este Hristos: „Dumnezeu adevărat din Dumnezeu
adevărat“, „Lumină din Lumină.“ Poporul de rând a simţit
dumnezeirea din  Mântuitorul Hristos, a văzut lumina feţei
lui Iisus şi a înţeles atunci ce mare binecuvântare este să le
viziteze cetatea Însuşi Dumnezeu.

Dacă acum ar veni cineva să ne anunţe că Iisus Hristos
a coborât din ceruri şi a venit la noi, la intrarea în cetatea
Buzăului, ce am face noi imediat? Cum am reacţiona noi în
acele clipe? Tare mă tem că mulţi dintre noi, din comoditate
am refuza această întâlnire a lui Iisus Hristos cu noi. Am
face poate şi noi ca acele persoane din Evanghelie, când
au fost invitate să participe gratuit la un ospăţ: unul s-a
căsătorit şi a zis: m-am însurat şi nu mai pot veni la biserică;
altul că şi-a cumpărat teren sau are alt motiv; noi – că avem
bilete într-o staţiune şi nu putem veni; iar alţii dintre noi,
probabil, vom zice că ne-am luat maşină nouă şi trebuie să-i
facem rodajul. Dacă, totuşi, ne-am hotărât să ieşim acum în
întâmpi narea lui Iisus la marginea cetăţii sufletului nostru, ce
i-am oferi noi acum lui Iisus? Dacă nu avem flori, ce-i dăm
lui Dumnezeu? Ce aşteaptă El de la noi, cu ce-L bucurăm pe
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El? Astăzi, de Florii, să-I aducem lui Iisus lacrimile noastre
pentru păcatele spovedite la duhovnic, faptele noastre bune
făcute cu discreţie, rugăciunile noastre înlăcrimate. Să-I
dăm astăzi lui Iisus Hristos inima noastră. În psalmul 50,
noi citim aşa: 

„inima înfrîntă şi smerită, Dumnezeu nu o va urgisi.“ 

Florile recunoştinţei sunt cele mai frumoase daruri
pe care le aşteaptă Iisus Hristos de la noi pământenii.
Multe avem noi de învăţat de la „flori“: puritate, curăţenie
sufletească, fidelitate, frumuseţe spirituală. Învăţăm de la
flori dărnicia, bunătatea. Florile dau totul din ele, ce au mai
bun şi mai frumos. La fel şi noi oamenii să dăm totul, chiar
acum, şi nu pentru o zi sau o noapte, ci pentru toată viaţa
ce duce în veşnicie. Dacă până acum nu ne-am străduit,
măcar acum să o facem, să începem să ne curăţim inimile
noastre. Dacă până acum nu am postit, măcar de acum să
încercăm să ţinem câteva zile de post. Dacă până acum nu
am venit la Sfînta Biserică, măcar de astăzi să venim cât mai
des la Sfântul lăcaş. În această săptămână să ne împăcam
cu ceilalţi şi să lecturăm mai multe cărţi religioase, ziditoare
de suflet. Cu Duminica Floriilor de astăzi să ne schimbăm
viaţa noastră sufletească, dar şi trupească, spre slava
Mântuitorului Iisus Hristos.

MARE ESTE DUMNEZEU!
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Duminica Sfintei Învieri

,,HRISTOS A ÎNVIAT!“ 
,,ADEVĂRAT A ÎNVIAT!“

II
n aceste două propoziţii biblice, „Hristos a înviat!“
şi „Adevărat a înviat!“, se cuprinde esenţa 
Evangheliei. Învierea lui Hristos este ca un fir roşu

care străbate Biblia de la un capăt la celălalt. Sfânta
Scriptură ne arată că temelia existenţei noastre stă
tocmai în Învierea Mântuitorului Iisus. 

Credinţa în înviere este viaţa Bisericii, este existenţa
ei, bazată pe faptul învierii lui Hristos. Învierea ne
dovedeşte din plin că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.  

Învierea dovedeşte că învăţătura Lui este de la
Dumnezeu, care este preaslăvit în Sfânta Treime. Învierea
ne demonstrează că tot ce a făcut şi tot ce ne-a învăţat
Mântuitorul Iisus Hristos poartă pecetea adevărului şi
amprenta divinităţii. Învierea este cea mai mare minune pe
care Mântuitorul Hristos o face cu Sine Însuşi pentru noi
oamenii, ca să ne arate într-un mod convingător că şi noi
toţi vom învia. Învierea lui Iisus se mai numeşte în Biblie
şi Paşte. Cuvântul oriental „paşte“ în traducerea românescă
însemnă: trecere, eliberare. Cu alte cuvinte, prin Sfintele
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Paşti se înţelege trecerea noastră din moarte la viaţă, elibe  rarea
noastră din robia morţii şi a păcatului. Cu fiecare praznic al
Paştilor suntem încredinţaţi că învierea este totul şi că viaţa
este veşnică prin înviere. Paştile ne arată că viaţa este darul
lui Dumnezeu care intră în veşnicie (Ioan 17, 3). Învierea lui
Iisus Hristos scoate în evidenţă valoarea vieţii; ea ne arată
că viaţa are dimensiunea veşniciei şi că moartea nu poate
desfiinţa viaţa. 

Învierea Mântuitorului ne arată că omul după moarte
nu intră în nefiinţă; că el continuă să existe şi după trecerea
la cele veşnice. Sfântul Apostol Pavel scria celor din
Tesalonic că: 

,,De credem că Iisus a murit şi a înviat, tot aşa credem
că Dumnezeu, pe cei adormiţi întru Iisus, îi va aduce 

împreună cu El“ 
(I Tesaloniceni 4, 14). 

Învierea Mântuitorului este şi învierea noastră, a
tuturor, indiferent dacă credem sau nu credem în existenţa
lui Dumnezeu. Ea este universală şi veşnică. Dacă există
înviere pentru toţi, atunci nu este deloc indiferent cum
trăim viaţa aici pe pământ. Dacă noi trăim fără rost şi fără
chibzuială pe pământ, înseamnă că ne compromitem
pentru veşnicie şi pentru viaţa de dincolo. Adevărata
învăţătură despre viaţă, spune Sfântul Apostol Pavel, este
să trăim în orice moment pentru Dumnezeu şi pentru cei
din jurul nostru, făcând mereu fapte bune. Învierea lui
Hristos este şansa mântuirii noastre şi crezul puternic al
Bisericii. Sfântul Apostol Pavel spunea celor din Corint aşa: 

,,Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci 
propovăduirea noastră, zadarnică este şi credinţa voastră“

(I Corinteni 15, 14).           
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Învierea lui Hristos este certitudinea credinţei noastre
care se bazează pe adevăr. În nici o religie de la începutul
lumii şi până astăzi nu există această bucurie pascală unică
şi inconfundabilă. Dintre toţi întemeietorii de religii în
lume, doar Iisus Hristos a înviat singur din morţi. Învierea lui
Iisus Hristos personalizează şi divinizează religia creştină.
Creştinismul fără învierea Mântuitorului Hristos ar fi o
religie ca şi alte religii. Creştinismul este mai mult decât o
religie: este viaţă după veşnicie.

Paştile este o sărbătoare a vieţii şi a nemuririi. Din
totdeauna, de când e lumea lume şi omul om, cea mai
tulburătoare dintre spaimele omeneşti a fost şi este întâlnirea
cu moartea. Cu moartea altora şi cu moartea noastră. Întrebarea
de ce murim, de ce trebuie să murim, ne-o punem de
când începem a gândi. Şi ar fi rămas în vecii vecilor cea
mai neînvinsă dintre întrebările oamenilor, dacă nu ar fi
venit din ceruri pe pământ Iisus Hristos, ca să ne răspundă
prin Învierea Sa din morţi. De la El ştim că moartea e
doar trecere din această viaţă la o altă viaţă. De la El ştim că
mor doar trupurile, dar sufletele rămân vii pentru totdeauna,
în lumea de dincolo. De la El ştim că ne vom întâlni acolo
unii cu alţii şi că vom avea parte acolo de acea comuniune cu
Dumnezeu, cu aproapele şi cu cei dragi ai noştri. Bucuria
Sfintelor Paşti constă în aceea că moartea nu ne mai întris-
tează, ea nu mai are putere malefică asupra noastră.
Moartea a fost învinsă pentru totdeauna prin învierea lui
Hristos. Sfântul Apostol Pavel dialoga cu moartea aşa: 

,,unde îţi este, moarte, ... boldul tău“ 
(I Corinteni 15, 55). 

Credinţa în înviere ne dă mângâiere şi sens pentru
viaţă şi moarte. Prin învierea lui Iisus, moartea este acum
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doar o uşă spre veşnicie. Prin moarte noi trecem în lumea de
dincolo. Prin învierea Sa din morţi, Mântuitorul Hristos
a convertit moartea într-o uşă prin care se intră în lumea
de dincolo. În perioada pascală, în Biserică se cântă cel mai
des acest imn al învierii: ,,Hristos a înviat din morţi, cu
moartea pre moarte călcând, şi celor din mormânturi viaţă
dăruindu-le“. Moartea lui Iisus pe Cruce a însemnat
omorârea morţii noastre, pentru ca noi să putem intra în
veşnicie. Aşa cum fără botez nu poţi intra în împărăţia lui
Dumnezeu (Ioan 9, 5), la fel fără de moarte nu se poate intra
în veşnicia lui Dumnezeu. Drumul învierii spre veşnicie L-a
făcut pentru noi toţi învierea lui Iisus Hristos.  

Învierea lui Hristos este un mare Adevăr, care poate
fi demonstrat. Sfânta Scriptură ne oferă multe argumente.
Pentru cel care nu vrea să creadă în Dumnezeu şi în
Mântuitorul Hristos nu există nici un argument convingător.
Credinţa ţine de voinţă şi adevăr. A crede în învierea
Mântuitorului Hristos însemnă a primi adevărurile expuse
în Sfânta Scriptură. Învierea lui Iisus este un fapt istoric,
văzut de mulţi martori. Mormântul lui Iisus a fost păzit de
un corp de armată pus de guvernatorul Ponţiu Pilat. Aceşti
soldaţi au văzut cu ochii lor lumina învierii care a răsărit
din mormânt, când lespedea grea de piatră s-a dat singură
la o parte. De asemenea, Iisus Hristos a fost văzut de multă
lume chiar în prima zi a învierii Sale din morţi.  

,,Dumnezeu a înviat pe Iisus şi la aceasta noi toţi 
suntem martori“ 

(Faptele Apostolilor 2, 32). 

,,... ai cărui martori suntem noi“ 
(Faptele Apostolilor 3, 15). 
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Acele persoane care L-au văzut mort pe Cruce, îngropat,
tot ele L-au văzut şi înviat din morţi. Sfinţii Apostoli au
mărturisit cu putere în faţa Sinedriului evreesc (Parlament
- n.n.) aşa: 

,,nu putem să nu vorbim cele ce am văzut şi auzit“
(Faptele Apostolilor 4, 20).

În ziua învierii Sale din morţi, Mântuitorul Hristos
S-a arătat Sfinţilor Apostoli, zicându-le: 

,,Vedeţi mâinile Mele şi picioarele Mele, că Eu Însumi
sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi, că duhul nu are carne şi oase,

precum Mă vedeţi pe Mine că am.“
(Luca 24, 39)

Şi, ca să-i încredinţeze pe ucenici, văzându-i îndoielnici,
despre adevărul învierii Sale din morţi, Mântuitorul le-a
cerut ceva de mâncare: 

,,aveţi aici ceva de mâncare?“. 
(Luca 24, 41)

Şi ucenicii I-au dat lui Iisus să mănânce pâine şi peşte
fript. Vorbind poporului evreu despre învierea lui Hristos,
Sfântul Apostol Petru le spunea aşa: 

,,am mâncat şi am băut cu Dânsul după Învierea Lui 
din morţi.“

(Faptele Apostolilor 10, 41).

Sfântul Apostol Pavel ne spune că Mântuitorul
Hristos, după învierea Sa din morţi, S-a arătat într-o zi la peste
cinci sute de fraţi de credinţă deodată (I Corinteni 15, 6).    

Paştile este ,,sărbătoare sărbătorilor“ şi ,,praznicul
praznicelor“. Paştile este izvorul bucuriei noastre veşnice.
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� A venit Paştile, să ne bucurăm că Iisus Hristos
ne-a dovedit că este Dumnzeu adevărat din Dumnezeu
adevărat şi că El este Lumină din Lumină. Acesta este motivul
pentru care de Paşte primim Lumina Sfântă din altar care
să ne lumineze. 

� Să ne bucurăm că moartea nu mai este moarte
înspământătoare, că ea a deve  nit doar o trecere în lumea
de dincolo. 

� Să ne bucurăm că morţii noştri, cei dragi plecaţi
dintre noi, vor învia cu toţii.

� Să ne bucurăm că este viaţă veşnică, că suntem
chemaţi spre nemurire. Învierea este cea mai mare bucurie
şi nădejde. De acum viaţa noastră are sens, valoare. Să
trăim de acum pentru veşnicie.-

Învierea lui Hristos trebuie să însemne pentru fiecare
din noi şi o înviere a sufletului din noi. Să facem experienţa
învierii sufletului din noi prin spovedanie mai deasă. Cu
fiecare spovedanie sinceră şi înlăcrimată moare păcatul în
noi şi învie speranţa şi iubirea. „HRISTOS A ÎNVIAT!“ şi
„ADEVĂRAT A ÎNVIAT!“.

Aşa spunem mereu unii altora, în aceste 40 de zile
până la Înălţarea lui Iisus Hristos la Ceruri.         

HRISTOS A ÎNVIAT!  MARE ESTE DUMNEZEU!
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Duminica a 2-a după Paşte

CREDINŢĂ 
ŞI CREDULITATE

Hristos a înviat!

SS
fânta Liturghie este o şcoală a credinţei. Aici 
învăţăm ce înseamnă a fi credincios şi a avea 
încredere în Dumnezeu, care este prezent în mod

personal şi total în Sfânta Liturghie.  

Una dintre marile minuni contemporane la care
putem participa zilnic este tocmai Sfânta Liturghie, care
este un ospăţ al credinţei. A participa la această slujbă fără
de credinţă este doar un simplu spectacol. Credinţa trebuie
să o trăim cu toată fiinţa. În timpul Sfintei Liturghii coboară
cerul pe pământ. Credinţa este cheia înţelegerii Sfintei
Liturghii. Ea trece peste orice barieră şi depăşeşte orice
raţionament ştiinţific.

Părintele Nicolae Steinhardt, monah de la Rohia, în
cartea sa de predici ,,Dăruind vei dobândi“ despre credinţă
scria aşa: ,,credinţa stă dincolo de limitele omeneşti, şi implică
o încredere totală a credinciosului în cele ce crede“.
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Evanghelia care s-a citit astăzi în a II-a Duminică
după Sfintele Paşti ne aduce aminte de Apostolul Toma,
care s-a îndoit de marele adevăr al Învierii Mântuitorului
Iisus Hristos şi a cerut dovezi clare, ca el să poată fi convins
şi să creadă cu adevărat în Învierea Fiului Lui Dumnezeu.

,, ... Iar Toma, unul din cei doisprezece, cel numit 
Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Deci au zis lui

ceilalţi ucenici: Am văzut pe Domnul! Dar el le-a zis:
Dacă nu voi vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor, şi

dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.
Şi după opt zile, ucenicii Lui erau iarăşi înăuntru, şi

Toma, împreună cu ei. Şi a venit Iisus, uşile fiind încuiate,
şi a stat în mijloc şi a zis: Pace vouă! Apoi a zis lui

Toma: Adu degetul tău încoace şi vezi mîinile Mele şi
adu mâna ta şi o pune în coasta Mea şi nu fi necredincios,
ci credincios. A răspuns Toma şi I-a zis: Domnul meu şi
Dumnezeul meu! Iisus i-a zis: Pentru că m-ai văzut, ai

crezut? Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut!“ 
(Ioan 20, 24 – 29).         

Din această Evanghelie pe care am auzit-o acum, la
Sfânta Liturghie, avem multe de învăţat despre credinţă; ca
izvor de fericire şi de binecuvântare. 

Credinţa este un dar dumnezeiesc, care nu are nimic
comun cu credulitatea. Credinţa înseamnă adevăr, a crede
în adevăr şi numai în adevăr, pe când credulitatea înseamnă
a crede în orice superstiţie, orice vis. A fi credul înseamnă
a accepta orice, fără nici un discernământ, fără nici un fel
de cunoaştere. Este foarte important să ştii în cine crezi, în
ce crezi şi, de asemenea, să cunoaştem pericolele mari
împotriva credinţei adevărate, cum este şi credulitatea sau
ignoranţa religioasă.

Cu ajutorul lui Dumnezeu vom încerca să cugetăm
mai profund la aceşti doi termeni: credinţă şi credulitate.
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Credinţa înseamnă cunoaşterea lui Dumnezeu, dar şi
încrederea în Dumnezeu. 

Cu cât Îl cunoaştem mai bine pe Dumnezeu începem
să ne încredem şi mai mult în El, ne punem toată nădejdea
în El în orice moment dificil ne-am afla. Pe baza credinţei
avem mare încredere că Dumnezeu ne poate ajuta oricând
şi oriunde şi la orice problemă am avea. A crede în Dumnezeu
nu este ceva absurd, anormal, ci ea, credinţa, este ceva
firesc, natural; aşa cum eu am încredere în părinţii mei, tot
la fel, şi mai mult încă, cred şi am încredere în Părintele
ceresc, pe care Sfânta Scriptură îl numeşte ,,DUMNEZEU“.
Credinţa adevărată, încrederea în Dumnezeu nu este
superstiţie şi nici spiritism. Credinţa creştină este o realitate
vie, autentică, care se bazează pe adevărul existenţei lui
Dumnezeu în Univers. Dreapta credinţă nu are nimic
comun cu tot felul de superstiţii, ghicitorii şi alte credinţe
păgâne. Tocmai de aceea este de mare trebuinţă să cunoaştem
bine adevărurile de credinţă şi întreaga învăţătură creştină
a Bisericii noastre strămoşeşti, pentru a putea distinge
adevărul de neadevăr în materie de credinţă.

Credinţa în Dumnezeu înseamnă cunoaştere deplină
a adevărului, după cum zice Mântuitorul Iisus Hristos: 

,,Viaţa veşnică aceasta este: Să Te cunoască pe Tine 
singurul Dumnezeu adevărat şi pe Iisus Hristos, 

pe care L-ai trimis“ 
(Ioan 17, 3).

Cu privire la acest text biblic, un mare medic creştin
din ţara noastră, Nicolae Paulescu, spunea aşa: ,,Ştiinţa,
adică cunoaşterea vieţii, m-a condus să zic: Cred în
Dumnezeu. Aceeaşi ştiinţă mă face azi să adaug: Şi în Iisus
Hristos“.        
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Marii oameni de ştiinţă întotdeauna au crezut în
Dumnezeu. Credinţa i-a impulsionat şi mai mult la cercetarea
şi cunoaşterea Universului, exclamând ca şi marele poet şi
rege evreu:

,,Cât de minunate sunt lucrurile Tale, Doamne, 
toate cu înţelepciune le-ai făcut.“ 

(Ps. 103, 25).

Credinţa înseamnă cunoaştere, cercetare, convingere,
aşa cum Apostolul Toma s-a convins despre adevărul
Învierii Mântuitorului, punând mâinile lui pe rănile cicatrizate
ale Mântuitorului Hristos, la opt zile după Învierea Sa din
morţi. Pe baza cercetărilor palpabile şi vizibile ale lui Toma
ne sprijinim noi credinţa în Învierea lui Iisus şi prin Învierea
Lui şi noi toţi vom învia.

Credinţa pleacă mereu de la un dat real. Ea nu se
bazează pe ipoteze sau pe ignoranţă. Se află o strânsă legă-
tură între cunoaştere şi credinţă. Pe măsură ce cunoşti un
prieten, coleg, studiindu-l şi încercându-l în toate ipostazele
vieţii, şi la bine şi la rău, în orice moment, atunci începi să
crezi şi mai mult în prietenia lui faţă de tine. Ai încredere
în el, crezi în existenţa lui şi ai speranţă în ajutorul lui.
Credinţa porneşte din cunoaşterea în profunzime a faptului
în sine. Credinţa nu înseamnă să accepţi un lucru, pentru că
nu ai ce face, pentru că ţi se impune din afară şi trebuie să
crezi. Credinţa, mai întâi de toate, nu porneşte din afară, ci
din interior spre exterior, spre Cineva sau Ceva care există
în afara mea. Apoi, credinţa nu este credulitate, aşa cum
poate aţi auzit unii dintre dumneavoastră acel dicton latin:
„credo quia absurdum est“ – cred fiindcă este absurd.

Credulitatea înseamnă: superficialitate în materie de
religie, ignoranţă religioasă, lipsă de cunoaştere şi informare
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religioasă autentică, bigotism, lipsă de discernământ, a nu şti
să deosebeşti minciuna de adevăr, labil psihic etc. Credulitatea
are legătură cu superstiţiile şi cu toate învăţătu rile greşite
ale sectelor religioase care au apărut ca ciupercile peste
noapte. 

Biserica ortodoxă este împotriva obscurantismului
religios şi ea ne îndeamnă mereu la cunoaşterea adevărului,
cercetarea şi experimentarea lui. 

,,Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul“ 
(Ps. 33, 8).

Mântuitorul Hristos face acelaşi îndemn stăruitor: 

,,Cercetaţi Scripturile, căci în ele aveţi viaţa veşnică“
(Ioan 5, 27).

În societatea noastră contemporană este mare nevoie
de catehizare religioasă, de a învăţa poporul ,,cu timp şi
fără timp“ adevărurile despre învăţătura Evangheliei
Mântuitorului Iisus Hristos. Sfântul Apostol Pavel ne
spune aşa: 

,,credinţa vine din auz“
(Romani 10, 17).

Pentru a avea o credinţă curată, autentică, vie, dinamică
şi pentru a nu cădea în credulitate avem nevoie ca toţi să
respectăm umătoarele puncte:

1. să avem smerenie sinceră, adică să ne recunoaştem
păcatele şi slăbiciunile din noi. La această curăţenie a inimii
ajungem doar prin spovedanie deasă;

2. să ne rugăm mai mult la Dumnezeu pentru luminarea
minţii, a credinţei;

3. să participăm cât mai des la Sfânta Liturghie;
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4. citirea din Sfânta Scriptură şi din scrierile Sfinţilor
Părinţi ai Bisericii, deoarece ei au trăit din plin cuvântul lui
Dumnezeu;

5. împlinirea poruncilor sfinte ale Lui Dumnezeu.
Păzirea poruncilor ne ajută să scăpăm de păcate şi fărădelegi.

Plecăm de la această Sfântă Liturghie cu această
lecţie bine învăţată: care este diferenţa dintre credulitate
şi credinţă şi cum poate credinţa din noi să devină mai
dinamică, puternică?

HRISTOS A ÎNVIAT!  
MARE ESTE DUMNEZEU!
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Duminica a 3-a după Paşte

VOCAŢIA FEMEII 
CREŞTINE ÎN SOCIETATEA

CONTEMPORANĂ

Hristos a înviat!

NN
e aflăm, cu ajutorul lui Dumnezeu, în Duminica a
III-a după Sfintele Paşti, închinată de Biserică 
femeilor mironosiţe care au fost alături de 

Mântuitorul Hristos în momentul răstignirii şi 
îngropării Sale, dar şi în prima zi a învierii din morţi. 

Este de admirat curajul şi devotamentul acestor femei
purtătoare de miruri şi de tămâie mirositoare aduse de ele
la mormântul lui Iisus Hristos. Pilda lor este o lecţie de
mare actualitate pentru vremurile noastre, prin care se
actualizează mereu această temă de maximă importanţă
vitală pentru omenirea de astăzi: ,,Vocaţia femeii creştine în
societatea contemporană“.  

,,Şi venind Iosif din Arimateea, sfetnic ales, care 
aştepta şi el Împărăţia lui Dumnezeu şi, îndrăznind, a
intrat la Pilat şi a cerut trupul lui Iisus. Iar Pilat s-a
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mirat că a şi murit şi, chemând pe sutaş, l-a întrebat
dacă a murit de mult. Şi aflând de la sutaş, a dăruit lui

Iosif trupul mort. Şi Iosif cumpărând giulgiu şi coborându-L
de pe cruce, L-a înfăşurat în giulgiu şi L-a pus într-un 

mormânt, care era săpat în stâncă, şi a prăvălit o piatră
la uşa mormântului. Iar Maria Magdalena şi Maria,

mama lui Iosi, privea unde L-au pus. Şi după ce a trecut
ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria, mama lui

Iacov şi Salomeea au cumpărat miresme, ca să vină să-L
ungă. Şi dis-de-dimineaţă, în prima zi a 

săptămânii (Duminică), pe când răsărea soarele, au venit
la mormânt. Şi ziceau între ele: Cine ne va prăvăli nouă
piatra de la uşa mormântului? Dar, ridicându-şi ochii,

au văzut că piatra fusese răsturnată; căci era foarte
mare. Şi, intrând în mormânt, au văzut un tânăr şezând

în partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt alb, şi s-au
înspăimântat. Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântaţi! 

Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat!
Nu este aici. Iată locul unde L-au pus. Dar mergeţi şi

spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru că va merge în
Galileea, mai înainte de voi; acolo Îl veţi vedea, după

cum v-a spus. Şi ieşind, au fugit de la mormânt, că erau
cuprinse de frică şi de uimire, şi nimănui n-au spus

nimic, căci se temeau“ 
(Ev. Marcu 15, 43 - 47; 16, 1 - 8).       

Evanghelia de astăzi de la Sfânta Liturghie ne
înfăţişează două momente foarte importante din viaţa
Mântuitorului Hristos, la care femeile mironosiţe au fost
mereu prezente: Răstignirea şi Învierea lui Iisus. Durere
mai mare ca răstignirea pe cruce nu există, după cum nici
bucurie mai mare ca învierea. Acolo unde este suferinţă dar
unde este şi bucurie se află mereu prezentă femeia. Viaţa
omului trece de la o stare la alta: bucurie, suferinţă; suferinţă,
bucurie. În paginile Sfintei Scripturi femeia apare mereu
la hotarul vieţii, în Vechiul Testament. În Noul Testament,
femeia apare la hotarele învierii. 
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S-a pus întrebarea firească de către mulţi: de ce la
Cina cea de Taină nu apare nici o femeie, nici măcar Maica
Domnului - Sfânta Fecioara Maria? La moartea lui Iisus pe
Cruce, în acele momente cutremurătoare, nici o femeie n-a
fost de faţă, să fi fost doar o simplă întâmplare? Femeia în
acest univers al lui Dumnezeu are cu totul altă menire care
o caracterizează şi o defineşte prin creaţie. Numele de Eva,
dat de Dumnezeu primei femei, înseamnă viaţă. Misiunea
femeii nu este una sacerdotală, preoţească, dată doar
bărbatului, ci ea are dimensiunea maternală, de a naşte
viaţă, care şi ea este tot o slujire a lui Dumnezeu, izvorul
vieţii. Dacă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, era de acord
cu preoţia femeii, prima femeie preot ar fi fost chiar Maica
Domnului. 

,,luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu care se frânge
pentru voi spre iertarea păcatelor. Beţi dintru acesta
toţi, acesta este sângele Meu, al Legii celei Noi, care 

pentru voi şi pentru mulţi se varsă spre iertarea 
păcatelor.“ 

(Matei 26, 26 - 28). 

Faptul că doar bărbatul are vocaţia liturgică nu este o
discriminare, după cum şi faptul că numai femeia are într-însa
dimensiunea maternă, de a naşte, nu este o discriminare.
Fiecare fiinţă creată de Dumnezeu îşi are rolul său bine
conturat de Dumnezeu prin creaţie. A schimba, a inversa
aceste vocaţii veşnice, bărbatul să nască şi femeia să fie
preot, este o blasfemie la adresa lui Dumnezeu.             

În clipa morţii, pe cruce, nu a fost prezentă nici o
femeie, deoarece femeia este creată pentru viaţă şi nu pentru
moarte. Femeia promovează, susţine, apără, naşte viaţa.
Femeia se identifică cu viaţa. Numele de Eva se traduce
prin viaţă. O femeie care nu dă viaţă, o femeie care omoară
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viaţă este un monstru. Vocaţia femeii este viaţa. Aceasta
este şi motivul pentru care în spitale lucrează mai mult
femeile decât bărbaţii. De când se naşte copilul şi până
moare cineva, pe tot acest parcurs al vieţii este mereu
prezentă femeia, care veghează cu lumânarea aprinsă când
pleacă din lumea aceasta, dincolo. Iubirea femeii naşte
viaţa şi tot iubirea ei este jertfelnică pentru ocrotirea şi
salvarea vieţii. Iubirea te face să treci peste toate obstacolele
şi greutăţile vieţii pământeşti. În Vinerea mare, când Iisus
Hristos a fost răstignit pe Cruce, aproape toţi L-au părăsit.
Evanghelistul Ioan ne spune că lângă Crucea lui Iisus mai
rămăseseră doar Maica Domnului - Fecioara Maria, câteva
femei mironosiţe şi doar ucenicul Ioan, un tânăr plin de
mare dragoste faţă de Iisus.       

Cine a dat curaj şi putere acelor femei mironosiţe să
stea lângă Crucea lui Iisus Hristos? Iubirea sfântă faţă de
Dumnezeu. O iubire curată, sinceră, jertfelnică şi plină de
credinţă în Dumnezeu. Deşi astăzi peste tot se vorbeşte
despre iubire este mai multă ură. Iubirea sexuală nu este
iubire divină, ci o patimă carnală, egoistă, care caută mereu
doar plăceri trecătoare. Iubirea adevărată naşte viaţă şi o
apără cu preţul vieţii. Astăzi, cele mai multe avorturi, crime
strigătoare la ceruri sunt roadele iubirii sexuale înainte de
căsătorie, în afara căsătoriei şi, ce este trist, chiar şi în cadrul
familiei consacrate şi sfinţite prin Biserică. Sfârşitul lumii
poate fi apropiat sau îndepărtat prin poziţia femeii faţă de
viaţă. Atunci când femeile vor înceta de a mai fi mame deja
sfârşitul lumii a început. Educaţia sexuală care se face de
la grădiniţă, în şcoală şi viaţă urmăreşte un singur scop,
cum să nu rămâi însărcinată, cum să scapi de sarcină şi cum
să trăieşti plăcerea sexuală fără a-ţi asuma Crucea vieţii şi
a jertfei prin care dobândim nemurirea. Evanghelia de
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astăzi ne dă o mare lecţie de iubire faţă de Dumnezeu, dar
şi faţă de cei din jurul nostru aflaţi în momente grele ale
vieţii: boală, necaz, lipsuri etc. Acela care iubeşte cu
adevărat pe Dumnezeu nu poate face rău celor din jurul lui.     

Iubirea naşte bunătate. Avem mare nevoie de multă
bunătate în lume pentru a înlocui ura diabolică din lume.      

Într-o familie, femeia este ca un înger păzitor.
Menirea ei este de a aduce şi a menţine mereu o atmosferă
de dragoste faţă de soţ şi faţă de copii. Într-o casă, o femeie
cu o vorbă blândă, cu o privire cadă poate stinge oricând
furia unui bărbat sau zburdălniciile copiilor. Mânia femeii
aprinde o casă şi tot iubirea femeii stinge dintr-o dată
tulburarea familiei. Orice femeie are o cruce grea de dus în
această viaţă, dar şi răsplata lor de la Dumnezeu este tot
mare. Cine poate descrie şi înţelege mai bine crucea femeii:
a naşte copii, a-i creşte cu sacrificii, a îndura de multe ori
umilinţele bărbatului, a simţi lipsurile casei, a pregăti masa
şi a face mereu menajul în casă! Iată de ce Biserica, ca pe
o recunoştinţă veşnică, a închinat o duminică pentru
toate femeile din lume care au înţeles menirea în viaţă, să
ocrotească familia şi să apere valorile umane.

Pentru creştini, adevărata zi de preţuire a femeii nu
este la 1 sau 8 martie, ci, astăzi, a treia Duminică după
Paşte, când Biserica prăznuieşte eroismul şi devotamentul
femeilor mironosiţe. De-a lungul istoriei, poporul român a
avut multe femei jertfelnice care au schimbat destinul ţării
noastre. Să ne amintim de mama lui Ştefan cel Mare şi
Sfânt, voievodul Moldovei, care l-a încurajat în momente
grele, când domnitorul era gata să cedeze şi să închine
ţara turcilor; însă mama lui l-a îndemnat cu tărie: ,,du-te
la oştire, pentru ţară mori şi-ţi va fi mormântul împodobit
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cu flori“. La fel a procedat şi mamele lui Mihai Viteazul,
Tudor Vladimirescu etc. În spatele unui om mare se află
întotdeauna o mamă şi mai mare. Pentru a înţelege mai bine
rostul nostru în această lume să ne spovedim mai des,
să mergem în fiecare duminică şi sărbătoare la biserică,
să citim din Sfânta Scriptură şi din vieţile sfinţilor.

Astăzi, de ziua femeii creştine, dar nu numai, indiferent
ce religie au ele, noi le aducem florile recunoştinţei pentru
promovarea vieţii pe pământ, pentru transmiterea iubirii lui
Dumnezeu în familie şi pentru tot ce fac ele bun în această
lume tensionată, care cu disperare caută rezolvarea care
este Sfânta Fecioara Maria care ni L-a adus în lume, la noi
acasă pe IISUS HRISTOS, fără de care nu ne putem mântui.                

HRISTOS A ÎNVIAT!   
MARE ESTE DUMNEZEU! 
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Duminica a 4-a după Paşte

PARALIZIA SUFLETULUI
UMAN, CEA MAI MARE

SUFERINŢĂ

Hristos a înviat!

CC
u ajutorul lui Dumnezeu, ne aflăm în Duminica 
a patra după Sfintele Paşti, numită în calendarul 
bisericesc: ,,Duminica slăbănogului“ sau 

„A celui paralizat“. 

De ce după marele praznic al învierii lui Iisus
Hristos se mai vorbeşte încă de suferinţă? De ce este încă
boală în lume, cine ne poate vindeca şi ce trebuie să facem
pentru a uşura durerile trupeşti şi sufleteşti ale oamenilor
din jurul nostru? 

La toate aceste întrebări găsim răspunsuri tocmai în
Evanghelia care s-a citit astăzi în cadrul Sfintei Liturghii: 

,, ... Era o sărbătoare a Iudeilor şi Iisus S-a suit la 
Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o

scăldătoare, care se numeşte pe evreieşte Vitezda, având
cinci pridvoare. În acestea zăceau mulţime de bolnavi:
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orbi, şchiopi, uscaţi, aşteptând mişcarea apei. Căci un
înger al Domnului se cobora la vreme în scăldătoare şi

tulbura apa şi cine intra întâi, după tulburea apei, se făcea 
sănătos, de orice boală era ţinut. Şi era acolo un om,

care era bolnav de treizeci şi opt de ani. Şi Iisus, 
văzându-l pe acesta zăcând, şi ştiind că este aşa de

multă vreme, i-a zis: Voieşti să te faci sănătos? Bolnavul
I-a răspuns: Doamne, nu am om, ca să mă arunce în 

scăldătoare, când se tulbură apa; că, până când vin eu,
altul se coboară înaintea mea. Iisus i-a zis: Scoală-te,

ia-ţi patul tău şi umblă. Şi îndată omul s-a făcut 
sănătos, şi şi-a luat patul şi umbla. Dar în ziua aceea

era sâmbătă. Deci ziceau Iudeii către cel vindecat: Este
zi de sâmbătă şi nu-ţi este îngăduit să-ţi iei patul. El 
le-a răspuns: Cel ce m-a făcut sănătos Acela mi-a zis:

ia-ţi patul şi umblă. Ei l-au întrebat: Cine este omul care
ţi-a zis: ia-ţi patul tău şi umblă? Iar cel vindecat nu ştia

cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulţimea
care era în acel loc. După aceasta Iisus l-a aflat la 

templu şi i-a zis: iată că te-ai făcut sănătos. De acum să
nu mai păcătuieşti, ca să nu-ţi fie ceva mai rău. Şi

atunci omul a plecat şi a spus Iudeilor că Iisus este Cel
ce l-a făcut sănătos“ 

(Ioan 5, 1 - 15).         

Evanghelia în sine este un medicament sufletesc de
mare valoare şi actualitate. Cu toţii suferim într-un fel sau
altul. Avem mare nevoie de Mântuitorul Hristos, ca să ne
vindece pe noi toţi. Medicina de astăzi se adresează doar
trupului. Biserica are în vedere şi vindecarea sufletului din
noi. De cele mai multe ori suferinţa fizică este efectul 
sufletului nostru plin de tot felul de păcate trupeşti. Omul
bolnav din Evanghelia citită astăzi la Sfânta Liturghie este
un exemplu grăitor în această privinţă: 

,,iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai 
păcătuieşti, ca să nu-ţi fie ceva mai rău“

(Ioan 5, 14). 
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Scăldătoarea din Evanghelie este Biserica în sine.
Prin slujbele ei specifice, Biserica ne spală sufletul şi trupul
din noi. În orice Biserică, ca locaş sfânt de închinăciune, se
află Mântuitorul Hristos, care revarsă harul vindecării la
toate bolile existente în lume. Nu există boală pe care
Dumnezeu să nu o vindece. Totul este ca noi să avem
încredere totală în Dumnezeu, să avem răbdare multă, aşa
cum acest slăbănog sau paralizat a aşteptat momentul
vindecării timp de 38 de ani. Cine dintre noi mai are
răbdare atât de multă în suferinţă? Atunci când avem o
durere, o boală mai profundă, după cîteva zile, luni noi ne
pierdem deja răbdarea, intrăm în panică, cădem în
deznădejde, care uneori ne împinge chiar la sinucidere.
Acest om bolnav din Evanghelie a stat în aceeaşi suferinţă
fizică vreme de 38 de ani. La durerea lui fizică s-a adăugat
şi suferinţa singurătăţii, care este cea mai grea povară de
suportat: 

,,Doamne, nu am om, care să mă arunce în scăldătoare,
când se tulbură apa; că, până când vin eu, altul se 

coboară înaintea mea.“
(Ioan 5, 7). 

Vindecarea este o minune care ţine numai de
Dumnezeu. Dumnezeu lucrează prin medic, prin
medicamente, prin programe de refacere. Omul nu poate
face nimic fără de Dumnezeu. Tot ce are omul: inteligenţă,
raţiune, ştiinţă, putere, voinţă, este darul lui Dumnezeu. 

Omul nu se poate naşte singur. Mereu depinde de
alţii. Doar Dumnezeu este independent, atotputernic şi
minunat în lucrările Sale, pe care le întâlnim la tot pasul în
lumea aceasta. La Ierusalim, pe vremea Mântuitorului
Hristos, acum 2.000 de ani în urmă, se afla o staţiune
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balneoclimaterică, un lac cu efecte terapeutice doar când
un înger venit din ceruri de la Dumnezeu mişca apa, creând
valuri. Se vindeca doar o singură persoană: cea care se
arunca prima în apă. Venirea îngerului nu era legată de
anume zi sau oră din zi. Trebuia ca toţi să privegheze, să fie
atenţi la apă.                

Pentru a se vindeca era nevoie şi de credinţă vie,
puternică în Dumnezeu. Credinţa înseamnă încredere
totală în Dumnezeu. Sfinţenia apei vine tot de la Dumnezeu.
Agheasma din Biserică este o apă sfinţită, binecuvântată
prin lucrarea Sfântului Duh. Agheasma, şi mică şi cea mare,
are efecte terapeutice dacă este luată cu evlavie, adică cu
mare credinţă în puterea lui Dumnezeu. Fără Dumnezeu
apa nu se sfinţeşte. Vindecare fără de Dumnezeu nu există.
Dumnezeu când face minuni nu ţine cont de un calendar
anume. El face mereu minuni şi la oricine dintre oameni.
Totul este să avem încredere şi să dovedim că avem şi
multă răbdare. În acest urcuş spre Dumnezeu avem mereu
nevoie de alţii. Nu ne putem mântui singuri. Nu ne putem
naşte singuri. Omul este o fiinţă socială, făcut ca să trăiască
şi să se dezvolte doar în comunitate. 

,,Nu este bine ca omul să fie singur.“
(Facere 2, 18).

În acea scăldătoare de la Vitezda erau sute şi sute de
bolnavi, majoritatea cu însoţitori care îi ajutau. Evanghelia
ne spune că acest bolnav era singur. Paradoxal, deşi erau
atâţia oameni, totuşi, el era singur, deoarece toţi ceilalţi se
gândeau doar la ei. Se întâmplă ca şi nouă să nu ne pese de
alţii; nu ne interesează soarta celor de lângă noi. 

Cei care se vindecau la acea scăldătoare nu se mai
gândeau la cei rămaşi în suferinţă. La fel facem şi noi când
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ne externăm din spital: uităm unde am fost, de ce am fost
şi cu cine am stat în suferinţă la spital. Cea mai grea şi
alarmantă boală a societăţii contemporane este paralizia
sufletului. Atunci când sufletul din noi s-a răcit în
credinţă, nu mai are legătură cu Dumnezeu şi devenim
insensibili la durerea celor din jur este semn că sufletul este
deja paralizat.

Ca să ne vindecăm de paralizia sufletului avem mare
nevoie de spovedanie deasă, care este cel mai bun şi ieftin
medicament, aflat mereu la îndemâna noastră şi în cantităţi
uriaşe. Spovedania înseamnă mărturisirea păcatelor din noi,
căinţă de ele şi hotărâre fermă de a nu le mai repeta în viaţă.
În spovedanie, Mântuitorul Hristos ne dă iertare. Prin iertare
şi prin canonul dat la spovedanie ne ridicăm din păcate şi
în felul acesta am devenit sănătoşi din punct de vedere
sufletesc. Păcatele săvârşite în viaţă, nemărturisite şi nefăcând
canon pentru ele, aduc suferinţă trupului dar şi sufletului
din noi. 

Sfânta Liturghie în duminici şi sărbători are un mare
efect terapeutic. Un medic francez, Alexis Carel, a scris o carte
interesantă: ,,Efectele terapeutice ale rugăciunii“. Deşi
om de ştiinţă, acest medic a dat mărturie despre pacienţii
săi bolnavi; cei care credeau şi se rugau intens la Dumnezeu
aveau şanse mari de vindecare şi de ridicare grabnică din
boală. Vindecarea trupului se face prin vindecarea sufletului
din noi. În viaţă să folosim nu doar rugăciuni de cerere din
partea lui Dumnezeu, ci să aducem şi rugăciuni de mulţumire
faţă de Dumnezeu care ne dăruieşte binele la tot pasul.  

Evanghelia din Duminica a patra după Paşte ne
atenţionează să fugim de tot felul de păcate, care aduc
suferinţă fizică şi sufletească în noi. Să fim solidari cu cei
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în suferinţă. Înainte de a chema medicul să aducem la casa
bolnavului preotul ca să-i vindece sufletul. Un om credincios
suportă mai uşor boala şi are şanse mari de vindecare. Se
întâmplă de multe ori în viaţă ca cei credincioşi să aibă
unele boli grele fără ca în viaţa lor să fi făcut păcate mari,
strigătoare la ceruri. De ce astfel de cazuri, asemenea lui
Iov din Biblie? Dumnezeu, pe cine iubeşte, mai încearcă,
ca să dea o răsplată mai mare. În boală, omul se apropie şi
mai mult de Dumnezeu.

HRISTOS A ÎNVIAT!   
MARE ESTE DUMNEZEU! 
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Duminica a 5-a după Paşte

IISUS HRISTOS, 
APA CEA VIE

Hristos a înviat!

EE
vanghelia Mântuitorului Iisus Hristos, 
ca de altfel toată Sfânta Scriptură, este în sine
precum o fântână cu apă sfinţită, care potoleşte

setea sufletului nostru.  

Dintr-o fântână, cu cât scoţi apă mai multă, ea devine
mai curată şi sporeşte. La fel se întâmplă şi cu noi, când
citim cu evlavie şi credinţă din Biblie. Sfânta Evanghelie
este inepuizabilă; ea conţine ,,apa cea vie“, care este
Însuşi Mântuitorul Hristos. 

Acest mare adevăr dumnezeiesc reiese chiar din textul
Evangheliei care se citeşte în Duminica a V-a după Paşti,
care se numeşte şi ,,Duminica femeii samarinence“. 

,,Iisus Hristos a lăsat Iudeea şi S-a dus iarăşi în 
Galileea. Şi tebuia să treacă prin Samaria. Deci a venit

la o cetate a Samariei, numită Sihar, aproape de locul pe
care Iacov l-a dat lui Iosif, fiul său. Şi era acolo fântâna
lui Iacov. Iar Iisus, fiind ostenit de călătorie, S-a aşezat
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lângă fântână şi era ca la al şaselea ceas. Atunci a venit
o femeie din Samaria să scoată apă. Iisus i-a zis: Dă-Mi
să beau. Căci ucenicii Lui se duseseră în cetate, ca să

cumpere merinde. Femeia samarineancă I-a zis: Cum Tu,
care eşti iudeu, ceri să bei de la mine, care sunt

femeie samarineancă? Pentru că Iudeii nu au amestec
(prietenie - n.n.) cu Samarinenii. Iisus a răspuns şi i-a

zis: Dacă ai fi ştiut darul lui Dumnezeu şi Cine este Cel
ce-ţi zice: Dă-Mi să beau, tu ai fi cerut de la El, şi ţi-ar fi

dat apa vie.           

Femeia I-a zis: Doamne, nici nu ai cu ce să scoţi, şi fântâna
este adâncă; de unde, dar, ai apa cea vie? Nu cumva eşti
Tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat

această fântână, şi el însuşi a băut din ea şi fiii lui şi 
turmele lui? Iisus i-a răspuns şi i-a zis: Oricine bea din
apa aceasta v-a înseta iarăşi; Dar cel care va bea din

apa pe care i-o voi da Eu nu va mai înseta în veac, căci
apa pe care i-o voi da Eu se va face în el izvor de apă
curgătoare spre viaţă veşnică. Femeia a zis către El:

Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai însetez, nici să
mai vin aici să scot. Iisus i-a zis: Mergi şi cheamă pe

bărbatul tău şi vino aici.   

Femeia a răspuns şi a zis: N-am bărbat. Iisus i-a zis:
Bine ai zis că nu ai bărbat. Căci cinci bărbaţi ai avut şi

cel pe care îl ai acum nu-ţi este bărbat.            

Aceasta adevărat ai spus. Femeia I-a zis: Doamne, văd
că Tu eşti prooroc. Părinţii noştri s-au închinat pe acest

munte, iar voi ziceţi că în Ierusalim este locul unde
trebuie a se închina. Şi Iisus i-a zis: Femeie, crede-Mă că
vine ceasul când nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim

nu vă veţi închina Tatălui. Voi vă închinaţi căruia nu
ştiţi, noi ne închinăm Căruia ştim, pentru că mântuirea

din Iudei este. Dar vine ceasul şi acum este, când adevăraţii
închinători se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr, că
şi Tatăl astfel Îi doreşte pe cei ce I se închină Lui. Duh este

Dumnezeu şi cei ce I se închină trebuie să I se închine în
duh şi în adevăr. I-a zis femeia: Ştim că vine Mesia care
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se cheamă Hristos; când va veni, Acela ne va vesti nouă
toate. Iisus i-a zis: Eu sunt Cel ce vorbesc cu tine. Dar
atunci au sosit ucenicii Lui. Şi se mirau că vorbea cu o

femeie. Însă nimeni n-a zis: Ce o întrebi, sau ce vorbeşti
cu ea? Iar femeia şi-a lăsat găleata şi s-a dus în cetate şi

a zis oamenilor: Veniţi de vedeţi un om care mi-a spus
toate câte am făcut. Nu cumva acesta este Hristosul? Şi
au ieşit din cetate şi veneau către El. Între timp, ucenicii
Lui îl rugau zicând: Învăţătorule, mănâncă. Iar El le-a
zis: Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o ştiţi.
Ziceau deci ucenicii între ei: Nu cumva I-a adus cineva
să mănânce? Iisus le-a zis: Mâncarea Mea este să fac

voia Celui Ce M-a trimis pe Mine şi să săvârşesc lucrul
Lui. Nu ziceţi voi că mai sunt patru luni şi vine secerişul?
Iată zic vouă: ridicaţi ochii voştri şi priviţi holdele că

sunt albe pentru seceriş. Iar cel ce seceră primeşte 
răsplată şi adună roade spre viaţa veşnică, ca să se 

bucure împreună şi cei ce seamănă şi cei ce seceră. Căci
în aceasta se adevereşte cuvântul: Că unul este 

semănătorul şi altul secerătorul. Eu v-am trimis să 
seceraţi ceea ce voi n-aţi muncit: alţii au muncit şi voi
aţi intrat în munca lor. Şi mulţi Samarineni din cetatea

aceea au crezut în El, pentru cuvântul femeii care 
mărturisea: Mi-a spus toate câte am făcut.

Dec,i după ce au venit la El, Samarinenii Îl rugau să
rămână la ei. Şi a rămas acolo două zile. Şi cu mult mai
mulţi au crezut pentru cuvântul Lui. Iar femeii îi ziceau:

Credem nu numai pentru cuvântul tău, căci noi înşine
am auzit şi ştim că Acesta este cu adevărat Hristosul,

Mântuitorul lumii“ 
(Ioan 4, 3 - 42).  

Textul acestei Evanghelii duminicale este de o mare
profunzime şi plin de învăţături folositoare nouă, care am
pierdut apa cea vie. Avem mare nevoie de hrană pentru
suflet. Profetul Amos, care a trăit cu multe secole înainte de
venirea Mântuitorului Hristos în lume, spunea că în vremurile
din urmă: 
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,,iată vin zile, zice Domnul Dumnezeu, în care voi 
trimite foamete pe pământ, nu foame de pâine şi nu sete

de apă, ci de auzit cuvintele Domnului“ 
(Amos 8, 11).                   

Biserica în sine este locul de întâlnire cu Iisus Hristos.
Aici în Biserică îl descoperim cu adevărat pe Mântuitorul
Hristos. În orice biserică, ca locaş de închinăciune,
sacralizat spre slujire, îl descoperim pe Iisus Hristos, aşa
cum această femeie samarineancă L-a aflat pe Mântuitorul
Hristos lângă fântâna lui Iacov. Fântâna în sine, este
Cuvântul lui Dumnezeu întrupat în istorie (Ioan 1, 1 - 14).
Sfânta Liturghie ne oferă această apă harică, sfinţitoare,
care ne potoleşte setea căutării noastre după Dumnezeu.
Convorbirea Mântuitorului cu această femeie samarineancă
este cel mai înălţător dialog dintre Dumnezeu şi om.
Dumnezeu coboară din ceruri la noi pentru a intra în dialog
direct şi personal cu noi, cu fiecare în parte. Femeia după
ce-L descoperă pe Iisus, merge îndată să facă apostolat,
adică să-L vestească şi să-L mărturisească pretutindeni. 

Tradiţia spune că această femeie amintită în textul
Evangheliei se numea Fotina, care în traducere înseamnă:
lumină, luminiţă, purtătoare de lumină etc. Ea s-a încreştinat
şi a devenit o mare misionară creştină, sfârşindu-şi viaţa prin
martiraj, în timpul împăratul Nero, în ziua de 26 februarie,
anul 68. Exemplul pe care ni-l dă Sfânta Muceniţă Fotina
este foarte grăitor. În slujirea sa sacerdotală şi misionară,
preotul are mare nevoie de implicarea credincioşilor în viaţa
bisericească a parohiei. Conlucrarea preotului cu mirenii în
activităţile sociale şi pastorale consolidează şi mai mult
unitatea spirituală a comunităţii creştine. Voluntariatul
creştinilor în activităţile filantropice şi umanitare ale Bisericii
constituie o mare forţă şi o sursă inepuizabilă.

92

Sava Bogasiu



În familie, soţia, mama, bunica au un mare rol
duhovnicesc în menţinerea şi dezvoltarea atmosferei
religioase. Biserica recunoaşte acest adevăr, ca dovadă că
le-a închinat o duminică specială în calendarul bisericesc:
,,Duminica femeilor mironosiţe“, a treia după Paşte.         

Asemenea acestei muceniţe Fotina să începem să-i
aducem şi noi pe cei din familia noastră la Biserică pentru
a-L descoperi pe Mântuitorul Hristos. Aceasta este chemarea
pe care ne-o face chiar Mântuitorul Hristos care ne spune: 

,,Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă
voi odihni pe voi. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi 

învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima
şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre“ 

(Matei 11, 28 - 29). 

Doamne Iisuse Hristoase, aprinde în noi credinţa cea
vie, dă-ne apa cea vie a credinţei plină de faptele cele bune,
ca să ne mântuim sufletele noastre.                                 

HRISTOS A ÎNVIAT!    
MARE ESTE DUMNEZEU! 
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Duminica a 6-a după Paşte 

LUMINA ÎNVIERII 
LUI IISUS HRISTOS   

Hristos a înviat!

II
nvierea lui Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, este 
lumina veşnică a acestui Univers care ne înconjoară
pe toţi. Lumina şi viaţa sunt evidenţiate de Învierea

Fiului lui Dumnezeu. 

Cu fiecare Duminică după Paşte, noi ne umplem şi
mai mult de lumina înţelegerii acestui mister pascal care
este Învierea lui Iisus Hristos. Prin fiecare Liturghie pascală,
noi primim Lumina Învierii Mântuitorului în adâncul fiinţei
noastre.   

Duminica a şasea după Sfintele Paşti se numeşte în
calendarul bisericesc: ,,Duminica orbului“ luminat de
Dumnezeu - Iisus Hristos. Textul acestei pericope
evanghelice ni-L descoperă pe Mântuitorul Hristos ca
Luminător al omenirii. Cu adevărat Iisus Hristos este
,,Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Lumină din
Lumină...“. Evanghelia care s-a citit în cadrul Sfintei
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Liturghii în această Duminică ne descrie vindecarea unui
orb din naştere de către Mântuitorul Iisus Hristos: 

,,Şi trecând Iisus, a văzut un om orb din naştere. 
Şi ucenicii Lui L-au întrebat, zicând: Învăţătorule, cine a

păcătuit, acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?
Iisus a răspuns: Nici el n-a păcătuit, nici părinţii lui, ci
ca să se arate în el lucrurile lui Dumnezeu. Trebuie să
fac, până este ziuă, lucrurile Celui ce M-a trimis pe

Mine; că vine noaptea, când nimeni nu poate să lucreze.
Atât cât sunt în lume, Eu sunt Lumină a lumii. Aceasta
zicând, a scuipat jos şi a făcut tină din scuipat, şi a uns

cu tină ochii orbului . Şi i-a zis: Mergi de te spală în
scăldătoarea Siloamului (care se tâlcuieşte trimis - n.n.).
Deci s-a dus şi s-a spălat şi a venit văzând. Iar  vecinii

şi cei ce-l văzuseră mai înainte că era orb ziceau: Nu
este acesta care şedea şi cerşea? Unii ziceau: El este.
Alţii ziceau: Nu este el, ci seamănă cu el. Dar acela

zicea: Eu sunt. Deci îi ziceau: Cum ţi s-au deschis ochii?
Acela a răspuns: Omul care se numeşte Iisus a făcut tină

şi a uns ochii mei; şi mi-a zis: Mergi la scăldătoarea 
Siloamului şi te spală. Deci, ducându-mă şi spălându-mă,

am văzut. I-au mai zis: Unde este Acela? A zis el: Nu
ştiu. L-au dus la farisei pe cel ce fusese oarecând orb. Şi

era sâmbătă în ziua în care Iisus a făcut tină şi i-a 
deschis ochii. Deci iarăşi îl întrebau şi fariseii cum a
văzut. Iar el le-a zis: Tină a pus pe ochii mei, şi m-am
spălat şi văd. Deci ziceau unii dintre farisei: Acest om
nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu ţine sâmbăta. Iar

alţii ziceau: Cum poate un om păcătos să facă asemenea
minuni? Şi era dezbinare între ei. Au zis deci orbului 

iarăşi: Dar tu ce zici despre El, că ţi-a deschis ochii? Iar
el a zis că prooroc este. Dar iudeii n-au crezut despre el
că era orb şi a văzut, până ce n-au chemat pe părinţii
celui ce vedea. Şi i-au întrebat, zicând: Acesta este fiul
vostru, despre care ziceţi că s-a născut orb? Deci cum

vede el acum? Au răspuns deci părinţii lui şi au zis: Ştim
că acesta este fiul nostru şi că s-a născut orb. Dar cum
vede el acum, noi nu ştim; sau cine i-a deschis ochii lui,

noi nu ştim. Întrebaţi-l pe el; este în vârstă; va vorbi
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singur despre sine. Acestea le-au spus părinţii lui, pentru
că se temeau de Iudei. Căci Iudeii puseseră acum la cale

ca, dacă cineva va mărturisi că El este Hristos, să fie dat
afară din sinagogă. De  aceea au zis părinţii lui: Este în
vârstă; întrebaţi-l pe el. Deci au chemat a doua oară pe
omul care fusese orb şi i-au zis: Dă slavă lui Dumnezeu.

Noi ştim că Omul acesta e păcătos. A răspuns deci
acela: Dacă este păcătos, nu ştiu. Un lucru ştiu: că eram
orb şi acum văd. Deci i-au zis: Ce ţi-a făcut? Cum ţi-a
deschis ochii? Le-a răspuns: V-am spus acum şi n-aţi

auzit? De ce voiţi să auziţi iarăşi? Nu cumva voiţi şi voi
să vă faceţi ucenici ai Lui? Şi l-au ocărât şi i-au zis: Tu

eşti ucenic al Aceluia, iar noi suntem ucenici ai lui
Moise. Noi ştim că Dumnezeu a vorbit lui Moise, iar pe
Acesta nu-L ştim de unde este. A răspuns omul şi le-a
zis: Tocmai în aceasta stă minunea: că voi nu ştiţi de

unde este şi El mi-a deschis ochii. Şi noi ştim că 
Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoşi; iar de este cineva

cinstitor de Dumnezeu şi face voia Lui, pe acesta îl 
ascultă. Din veac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii
unui orb din naştere. De n-ar fi Acesta de la Dumnezeu,

n-ar putea să facă nimic. Au răspuns şi i-au zis: 
În păcate te-ai născut tot, şi tu ne înveţi pe noi? Şi  l-au
dat afară. Şi a auzit Iisus că l-au dat afară. Şi, găsindu-l,
i-a zis: Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns şi a

zis: Dar cine este, Doamne, ca să cred în El? Şi a zis
Iisus: L-ai şi văzut! Şi Cel ce vorbeşte cu tine Acela este.

Iar el a zis: Cred, Doamne. Şi s-a închinat Lui.“ 
(Ioan 9, 1 - 38).   

Citind şi ascultând cu atenţie textul acestei evanghelii
duminicale, am simţit în adâncul sufletului nostru, pe de o
parte sentimente de compasiune şi de solidaritate faţă de
suferinţa fizică a acestui nevăzător, iar, pe de altă parte,
sentimente puternice de bucurie că acest nevăzător şi-a
recăpătat în mod miraculos vederea cu ajutorul Mântuitorului
Hristos. Toate aceste convorbiri, dialoguri din Evanghelia
de astăzi ne-au captivat şi ne-au lămurit şi mai mult să
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înţelegem diferenţa dintre orbirea fizică şi orbirea spirituală;
de ce Iisus Hristos se numeşte pe Sine: ,,Lumina lumii“? şi
ce legătură se află între lumină şi înviere? 

Vindecarea acestui orb din naştere este în sine o
misiune care demonstrează cu tărie că Mântuitorul Iisus
Hristos este ,,Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat,
Lumină din Lumină“. Universul întreg, din care face parte
şi omul, este creat de Tatăl Ceresc prin Fiul Iisus Hristos,
în Duhul Sfânt. Aşa cum un inginer poate construi un
aparat, şi tot el îl poate şi repara la nevoie, la fel şi Dumnezeu
intervine să repare ochii suferinzi ai unei persoane. Pentru
noi este o mare minune, însă pentru Dumnezeu este un lucru
normal, firesc. Pentru noi oamenii, minunea este un lucru
extraordinar, mai presus de ordinea naturală. Minunile au
ca izvor pe Dumnezeu. Atunci când un sfânt sau oricare
altă persoană săvârseşte o minune, primeşte ajutor de sus;
puterea de a face minuni nu e de la om, ci numai de la
Dumnezeu. Psalmistul David zice aşa:

,,Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi“. 

Minunea este o lucrare care aparţine în totalitate lui
Dumnezeu.

Cea mai mare minune a lui Dumnezeu este că a creat
lumea din nimic. Vindecarea unui bolnav în mod miraculos
este şi rodul credinţei în Dumnezeu.

Acolo unde este credinţă vie, puternică şi plină de
fapte bune, acolo Dumnezeu poate face astăzi multe
minuni. Pe orbul din Evanghelie, Mântuitorul îl trimite mai
întâi la o scăldătoare, unde trebuie să se spele pe ochi.

Bolnavul s-a încrezut în cuvântul Mântuitorului Iisus
Hristos; a crezut mult în lucrarea salvatoare a Fiului lui
Dumnezeu şi de aceea el s-a vindecat repede în mod
complet, încât toţi au rămas uimiţi.
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Orbul a văzut mai întâi pe Iisus cu ochii minţii, ai
sufletului, după care a primit şi lumina fizică a ochilor
naturali. Şi astăzi Dumnezeu poate săvărşi orice minune; El
face imposibilul să fie posibil. Acesta este Dumnezeu. A
zice Mare este Dumnezeu! este o recunoaştere a existenţei
Sale şi a puterii Sale divine. Cea mai grea suferinţă din
această lume nu este orbirea fizică, ci aceea spirituală. A
avea mereu ochii sufletului închişi este marea dramă a
omenirii contemporane.

Minunea din Evanghelia de astăzi (Ioan 9, 1 - 38) ne
arată că orbirea sufletească este mai gravă decât cea
trupească. Orbirea trupească este izolată, rară; sunt puţini
care poartă această cruce a nevederii fizice. Orbirea sufletească
este foarte extinsă; aproape cu toţii suferim de această
boală greu de vindecat.

Orbi suntem atunci când nu-L vedem pe Dumnezeu;
atunci când nu mai credem deloc în existenţa sufletului din
noi. Sunt orbi toţi cei care săvârşesc crime de tot felul, au
tot felul de vicii şi patimi care ucid atât trupul cât şi
sufletul din noi. De asemenea, părinţii care uită de educaţia
spirituală a propriilor copii devin şi ei nevăzători cu sufletul.
La fel se întâmplă şi cu cei mari care devin sminteală
pentru cei mici din jurul lor.

Evanghelia de astăzi, citită la Sfânta Liturghie, este în
sine un clopot al redeşteptării conştiinţei noastre, care este
glasul veşniciei.                      

Pentru a dobândi bună vedere a sufletului din noi
avem mare nevoie de o credinţă vie, dinamică. Lecturile
biblice cât şi cele filocalice ne fac să vedem mai bine
realitatea în care trăim astăzi. Spovedania deasă la
duhovnic ne face să avem ochii sufletului ageri, ca şi cei ai
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vulturului ce zboară la mare înălţime, uneori chiar deasupra
norilor. Pentru a-L vedea bine pe Dumnezeu, avem mare
nevoie de curăţia sufletului din noi: 

,,Fericiţi cei curaţi cu inima că aceia că vor vedea
pe Dumnezeu“.

Doamne Iisuse Hristoase, deschide-ne şi nouă
sufletul, ca să vedem cât de mare eşti, Doamne! Ajută-ne
să descoperim Adevărul şi rostul Existenţei noastre în acest
Univers!                    

HRISTOS A ÎNVIAT!   
MARE ESTE DUMNEZEU! 
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Duminica a 7-a după Paşte 

UNITATEA MĂRTURISIRII
DE CREDINŢĂ   

Hristos a înviat!

PP
rezenţa noastră de fiecare dată la oficierea Sfintei
Liturghii este în sine o mărturisire de credinţă pe
care noi o facem în cinstea Mântuitorului Iisus

Hristos. 

Arătăm cine suntem de fapt şi în ce credem. Cu toţii
suntem creştini şi mărturisim împreună acelaşi crez ortodox.
La fiecare Sfântă Liturghie rostim, cu voce tare, Simbolul
de credinţă sau Crezul, unde se expun adevărurile de credinţă
pe care le mărturisim şi cu care ne identificăm. Crezul este
identitatea şi unitatea noastră de credinţă.

Puterea credinţei stă în unitatea credinţei. Crezul îl
rostim cu toţii cu gura şi cu inima. Acest formular de credinţă,
,,Crezul“, a fost întocmit în secolul IV de către Sfinţii
Părinţi participanţi la primele două sinoade (congrese)
ecumenice, adică internaţionale; primul a avut loc în anul
325, în localitatea Niceea, şi al doilea sinod, în anul 381, la
Constantinopol.
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În Duminica de astăzi se face pomenirea celor 318
Sfinţi Părinţi prezenţi la primul sinod ecumenic, care, prin
rugăciune stăruitoare, prin cercetarea Sfintei Scripturi şi
prin inspiraţie divină, au formulat prima parte a Crezului,
care este Constituţia Bisericii. Aşa cum fiecare ţară din
lume îşi are propria constituţie după care se conduce, tot la
fel şi Biserica noastră Ortodoxă are propria ei Constituţie
care se numeşte ,,Simbolul de credinţă“ sau ,,Crezul“.

Fiecare cetăţean este obligat prin lege să cunoască şi
să respecte constituţia ţării sale; tot la fel, fiecare creştin
ortodox are obligaţia morală de a cunoaşte Crezul şi a-l
mărturisi prin viaţă şi fapte demne de credinţa ortodoxă.

Evanghelia care s-a rostit la Sfânta Liturghie de astăzi
cuprinde Rugăciunea Arhierească rostită de Mântuitorul
Iisus Hristos în grădina Ghethsimani, în care îndeamnă pe
apostoli şi prin ei şi pe noi toţi la unitatea credinţei, la unitatea
slujirii şi a dragostei faţă de Dumnezeu. Unitatea o descoperim
în Sfânta Treime. Rugăciunea liturgică, comună, este o
mărturisire a unităţii noastre de credinţă: 

,,Acestea a vorbit Iisus şi, ridicând ochii Săi la cer, a zis:
Părinte, a venit ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi

Fiul să Te preaslăvească. Precum I-ai dat stăpânire
peste tot trupul, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora
pe care Tu i-ai dat Lui. Şi aceasta este viaţa veşnică: Să
Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe
Iisus Hristos, pe Care L-ai trimis. Eu Te-am preaslăvit
pe Tine pe pământ; lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac, 

l-am săvârşit. Şi acum, preaslăveşte-Mă Tu, Părinte, la
Tine însuţi, cu slava pe care am avut-o la Tine, mai 

înainte de a fi lumea. Arătat-am numele Tău oamenilor
pe care Mi i-ai dat Mie din lume. Ai Tăi erau şi Mie Mi
i-ai dat şi cuvântul Tău L-au păzit. Acum au cunoscut

că toate câte Mi-ai dat sunt de la Tine; Pentru că cuvintele
pe care Mi le-ai dat le-am dat lor, iar ei le-au primit, şi

au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit, şi au 
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crezut că Tu M-ai trimis. Eu pentru aceştia Mă rog; nu
pentru lume Mă rog, ci pentru cei pe care Mi i-ai dat, că

ai Tăi sunt. Şi toate ale Mele sunt ale Tale şi ale Tale
sunt ale Mele şi M-am preaslăvit întru ei. Şi Eu nu mai

sunt în lume, iar ei în lume sunt şi Eu vin la Tine. Părinte
Sfinte, păzeşte-i în numele Tău pe cei pe care Mi i-ai dat
ca să fie una precum suntem şi Noi. Când eram cu ei în

lume, Eu îi păstram în numele Tău, pe cei ce Mi i-ai dat;
şi i-am păzit şi n-a pierit nici unul dintre ei, decât fiul
pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Iar acum, vin
la Tine şi acestea le grăiesc în lume, ca să fie deplină 

bucuria Mea în ei. Eu le-am dat cuvântul Tău, şi lumea
i-a urât, pentru că nu sunt din lume, precum Eu nu sunt

din lume. Nu Mă rog ca să-i iei din lume, ci ca să-i păzeşti
pe ei de cel viclean. Ei nu sunt din lume, precum nici Eu
nu sunt din lume. Sfinţeşte-i pe ei întru adevărul Tău;

cuvântul Tău este adevărul. Precum M-ai trimis pe Mine
în lume, şi Eu i-am trimis pe ei în lume. Pentru ei Eu Mă

sfinţesc pe Mine însumi, ca şi ei să fie sfinţiţi întru 
adevăr. Dar nu numai pentru aceştia Mă rog, ci şi pentru
cei ce vor crede în Mine, prin cuvântul lor. Ca toţi să fie
una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine,

aşa şi aceştia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu
M-ai trimis. Şi slava pe care Tu Mi-ai dat-o, le-am dat-o
lor, ca să fie una, precum Noi una suntem: Eu întru ei şi
Tu întru Mine, ca ei să fie în chip desăvârşit una, şi să
cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit pe ei,

precum M-ai iubit pe Mine. Părinte, voiesc ca, unde sunt
Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat,
ca să vadă slava Mea pe care Mi-ai dat-o, pentru că Tu

M-ai iubit pe Mine mai înainte de întemeierea lumii. 
Părinte drepte, lumea pe Tine nu Te-a cunoscut, dar Eu

Te-am cunoscut, şi aceştia au cunoscut că Tu M-ai 
trimis. Şi le-am făcut cunoscut numele Tău şi-L voi face

cunoscut, ca iubirea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei 
şi Eu în ei“ 

(Ev. Ioan, cap. 17, 1 - 26).  

Această rugăciune arhierească rostită de Mântuitorul
Iisus Hristos cu puţin timp înainte de a fi prins, judecat şi
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omorât pe Cruce este ca un testament întru veşnicie pe care
L-a lăsat ucenicilor ca să-l păstreze şi să-l respecte până la
sfârşitul veacurilor, aşa cum un tată înaintea morţii îşi arată
ultimele dorinţe copiilor lui. Din această rugăciune reiese
grija cea mare a Mântuitorului Hristos faţă de Biserică,
dar şi faţă de oamenii care nu fac parte încă din Biserică.
Mântuitorul S-a rugat Tatălui ceresc, ca El să-i aibă pe toţi
sub ocrotirea Sa dumnezeiască.

Atât de mult a dorit şi S-a străduit Mântuitorul Hristos
ca să se păstreze unitatea de credinţă pretutindeni şi pentru
totdeauna. Modelul de unitate a credinţei ni-L oferă Însuşi
Mântuitorul Hristos care ne spune aşa:

,,Eu şi cu Tatăl Meu, una suntem“ 
(Ioan 10, 30). 

Acolo unde este unitatea credinţei este şi puterea şi
harul lui Dumnezeu. 

,,Diavolul, zice Sfântul Apostol Petru, umblă, răcnind
ca un leu, căutând pe cine să înghită“ 

(I Petru 5, 8). 

Cel rău, ucigă-l Crucea, nu suportă unitatea, sfinţenia,
armonia şi atunci el caută tot felul de ispite şi vicleşuguri
pentru a produce dezbinare în Biserică, dar şi în societate,
şi în familii. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă şi pe noi
toţi cei de astăzi: 

,,fraţilor, [...] să nu fie dezbinări între voi; ci să fiţi 
cu totul uniţi în acelaşi cuget şi în aceeaşi înţelegere.“

(I Corinteni 1, 10)

În secolul IV după Hristos a apărut o mare tulburare
în Biserică din partea unui slujitor filosof pe nume Arie din
oraşul Alexandria, care a început să propovăduiască o erezie
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gravă, făcând afirmaţia că Iisus Hristos nu este Dumnezeu
adevărat, că El este doar fiul Fecioarei Maria peste care
Dumnezeu, din ceruri, a revărsat o putere harică de sus.

Această gravă erezie s-a extins foarte repede în toate
bisericile creştine şi chiar la curtea imperială de atunci erau
controverse multe pe această temă.

Unitatea religioasă, unitatea credinţei în mod automat
susţine, menţine şi întăreşte şi unitatea naţională, politică a
unei ţări sau a unui imperiu. Împăratul Constantin cel Mare,
cunoscând bine aceste lucruri adevărate, a fost cel dintâi
care a salutat susţinerea unui sinod ecumenic (congres
naţional) care să ia în discuţie această nouă erezie apărută
şi să o combată, deoarece punea în pericol chiar unitatea
imperiului.

Lucrările sinodului au început în primăvara anului
325 şi au ţinut până în vară, în localitatea Niceea, în
prezenţa împăratului.

Prezenţi la lucrările sinodului ecumenic de la Niceea
au fost 318 Părinţi pe care Biserica îi prăznuieşte astăzi în
mod special ca o veşnică recunoştinţă faţă de mărturia lor
vie de credinţă. Mulţi dintre aceşti Sfinţi Părinţi tocmai
ieşiseră din închisorile păgâne unde au fost persecutaţi pentru
simplu motiv că-L iubeau şi se închinau Mântuitorului Iisus
Hristos. Dintre cei 318 Părinţi, trebuie să reţinem măcar
trei nume de rezonanţă şi anume: Sfântul Nicolae, care l-a
lovit pe Arie ereticul chiar în timpul lucrărilor deoarece
acest nebun hulea numele lui Iisus Hristos. Un alt părinte
a fost Sfântul Spiridon, care a demonstrat unitatea Sfintei
Treimi chiar în timpul lucrărilor Sfântului Sinod de la
Niceea. A luat o cărămidă în mână pe care a strâns-o cu
putere în faţa sinodalilor şi atunci s-a petrecut îndată o mare
minune: a ieşit o flacără din cărămidă, a curs apă din
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cărămidă şi a rămas în mână cu puţin pământ din care se fac
cărămizile. Cele trei elemente din care se face orice
cărămidă: apa, lutul şi focul formează o singură cărămidă
puternică. Unitatea credinţei întotdeauna ne dă putere în
credinţă. Al treilea nume pe care trebuie să-l reţinem din
cei 318 părinţi este Teofil Gotul, care era episcop la Tomis
(Constanţa de azi) şi care a participat activ la lucrările
primului sinod. Iată ce biserică veche şi ce creştinism vechi
şi românesc avem ca popor în lume. Ţelul poporului nostru
dreptcredincios a fost unitatea de credinţă şi de slujire.

La primul sinod ecumenic, toţi cei 318 Părinţi au
formulat prima parte a Crezului pe care noi îl rostim mereu
la Sfânta Liturghie. În această mărturisire de credinţă este
înfăţişată pe scurt toată învăţătura creştină ortodoxă.

Sfântul Chiril al Ierusalimului, în una dintre catehezele
sale, spune aşa: ,,Crezul conţine în sine ca într-un sân, în
puţine cuvinte, toată cunoştinţa evlaviei“. Partea a doua a
Crezului s-a completat la anul 381, când a avut loc, în
oraşul Constantinopol, cel de al doilea sinod ecumenic.

Crezul în totalitate este ca un cod religios, este format
din 12 articole de credinţă, ceea ce ne aduce aminte de cei
12 apostoli, care, după Înălţarea la ceruri, au propovăduit
dreapta credinţă şi învăţătura creştină ortodoxă la toate
popoarele. Crezul este rodul conlucrării între harul Duhului
Sfânt şi autoritatea Păstorilor Bisericii. Atunci când rostim
împreună cu voce tare Crezul în Biserică, ne întărim şi mai
mult convingerea că împreună formăm marea familie creştină,
că avem acelaşi Tată ceresc şi ne împărtăşim din aceleaşi
Sfinte Taine ale Bisericii. Atunci când zicem Crezul, în
acele momente ne simţim una cu Apostolii, mucenicii, cu
Sfinţii Părinţi, cu moşii şi strămoşii noştri. Ei au mărturisit
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aceeaşi credinţă vie, autentică, şi noi la fel trebuie să procedăm
şi să o lăsăm ca zestre urmaşilor noştri.

Crezul are puterea de a păzi şi a asigura unitatea
Bisericii, în legătura dragostei şi a păcii. Crezul este lumina
credinţei noastre. Psalmistul David spune aşa: 

,,Făclie picioarelor mele este legea Ta, Doamne, 
şi lumină cărărilor mele“.

(Ps. 118, 105)

Să ne ajute bunul Dumnezeu să fim cu toţii apărători
şi mărturisitori ai Evangheliei lui Hristos!

MARE ESTE DUMNEZEU!
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Duminica a 8-a după Paşte

DUHUL SFÂNT
ÎN SFÂNTA SCRIPTURĂ, 

ÎN VIAŢA BISERICII 
ŞI ÎN VIAŢA NOASTRĂ

II
nvăţătura despre Sfântul Duh, a treia Persoană a
Sfintei Treimi, este ca un fir roşu care străbate 
Biblia de la un capăt la celălalt. Această învăţătură

în termeni dogmatici se numeşte pnevmatologie. 
Învăţătura ortodoxă despre Sfântul Duh se deosebeşte
întru totul faţă de catolicism şi protestantism.     

Duminica Rusaliilor, Cincizecimea sau Pogorârea
Sfântului Duh, pe care o prăznuim duminica aceasta, ne
oferă acest minunat şi binecuvântat prilej de a cugeta mai
adânc la pnevmatologia ecumenică, la rolul Sfântului Duh
în viaţa Bisericii, cât şi a noastră personală. Evanghelia care
s-a citit în cadrul Sfintei Liturghii ne arată ce mare lucrare
are Sfântul Duh în Biserică, în lume cât şi-n inima noastră: 

,,Iar în ziua cea din urmă - ziua cea mare a praznicului -
Iisus sta între ei şi a strigat, zicând: Dacă însetează 
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cineva, să vină la Mine şi să bea. Cel ce crede în Mine,
precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din

pântecele lui. Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe Care
aveau să-L primească acei ce cred în El. Căci încă nu era

(dat) Duhul, pentru că Iisus încă nu fusese preaslăvit.
Deci din mulţime, auzind cuvintele acestea, ziceau: Cu

adevărat, Acesta este Proorocul. Iar alţii ziceau: Acesta
este Hristosul. Iar alţii ziceau: Nu cumva din Galileea
va să vină Hristos? N-a zis, oare, Scriptura că Hristos

va să vină din sămânţa lui David şi din Betleem, cetatea
lui David? Şi s-a făcut dezbinare în mulţime pentru El.
Şi unii dintre ei voiau să-L prindă, dar nimeni n-a pus 

mâinile pe El. 

Deci slujitorii au venit la arhierei şi la 
farisei, şi le-au zis aceia: De ce nu L-aţi adus? Slujitorii
au răspuns: Niciodată n-a vorbit un om aşa cum vorbeşte

acest Om. Şi le-au răspuns deci fariseii: Nu cumva aţi
fost şi voi amăgiţi? Nu cumva a crezut în El cineva 
dintre căpetenii sau dintre farisei? Dar mulţimea

aceasta, care nu cunoaşte Legea, este blestemată! A zis
către ei Nicodim, cel ce venise mai înainte la El, noaptea,
fiind unul dintre ei: Nu cumva Legea noastră judecă pe

om, dacă nu-l ascultă mai întâi şi nu ştie ce a făcut?   

Ei au răspuns şi i-au zis: Nu cumva şi tu eşti din 
Galileea? Cercetează şi vezi că din Galileea nu s-a 

ridicat prooroc. Şi s-a dus fiecare la casa sa... Deci iarăşi
le-a vorbit Iisus zicând: Eu sunt Lumina lumii; Cel ce
Îmi urmează Mie, nu va umbla în întuneric, ci va avea

lumina vieţii“
(Ioan 7, 37 - 53 şi 8, 12).

Cuvintele Sfintei Evanghelii sunt inspirate de Sfântul
Duh, ele sunt roadele lucrării Sfântului Duh, pe care le
descoperim de fiecare dată când citim din Sfânta Scriptură.
Sfântul Apostol Pavel ne spune că: 
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,,Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos
spre învăţătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre 

înţelepţirea cea întru dreptate“ 
(Timotei 3, 16). 

Iar Sfântul Apostol Petru adaugă, în a doua sa epistolă,
următoarele:

,,Aceasta ştiind mai dinainte, că nici o proorocie a
Scripturii nu se tâlcuieşte după socotinţa fiecăruia: 
pentru că niciodată proorocia nu s-a făcut din voia

omului, ci oamenii cei sfinţi ai lui Dumnezeu au grăit,
purtaţi fiind de Duhul Sfânt“

(II Petru 1, 20 - 21).

Duminica aceasta este închinată Sfântului Duh, care
este a treia Persoană a Sfintei Treimi, care S-a pogorât din
ceruri la cincizeci de zile de la Sfintele Paşti. De aici şi
denumirea biblică dată praznicului de astăzi: Cincizecimea.
Aceasta este o sărbătoare veche, pe care o întâlnim şi
în Vechiul Testament, la poporul evreu, însă cu altă
semnificaţie spirituală: descoperirea Decalogului, adică
cele zece Porunci date de Dumnezeu lui Moise şi întregului
popor, pe muntele Sinai (Ieşire, capitolul 20).  

Acest praznic se mai numeşte în popor şi Rusalii,
deoarece Pogorârea Sfântului Duh a coincis cu o mare
sărbătoare a romanilor în cinstea trandafirilor. În limba
latină la trandafir se spune: ,,rosa“.

Prin Duhul Sfânt s-au convertit, s-au încreştinat atât
oamenii, cât şi toate sărbătorile şi tradiţiile păgâne. Mare
este lucrarea Sfântului Duh de-a lungul istoriei şi până-n
vremea noastră!    

În cartea Sfinţilor Apostoli, la capitolul doi, se descrie
amănunţit modul de coborâre a Sfântului Duh peste Sfinţii
Apostoli care în acele momente se aflau într-un foişor:
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,,Şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi Apostolii
împreună la un loc. Şi din cer, fără de veste, s-a făcut un

vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, şi a umplut
toată casa unde şedeau ei. Şi li s-a arătat, împărţite,
limbi ca de foc şi au şezut pe fiecare dintre ei. Şi s-au

umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în
alte limbi precum le dădea lor Duhul a grăi. Şi erau în
Ierusalim locuitorii iudei, bărbaţi cucernici, din toate

neamurile care sunt sub cer. Şi, iscându-se vuietul acela,
s-a adunat mulţimea şi s-a tulburat, căci fiecare îi auzea
pe ei vorbind în limba sa. Şi erau uimiţi toţi şi se minunau
zicând: Iată, nu sunt aceştia care vorbesc toţi Galileeni?

Şi cum auzim noi fiecare limba noastră, în care ne-am
născut? Parţi şi Mezi şi Elamiţi şi cei ce locuiesc în 

Mesopotamia, în Iudeea şi în Capadocia, în Pont şi în
Asia. În Frigia şi în Pamfilia, în Egipt şi în părţile Libiei
cea de lângă Cirene şi Romani aflaţi în treacăt, Iudei şi

prozeliţi. Cretani şi Arabi, îi auzim pe ei vorbind în 
limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu! 

Şi toţi erau uimiţi şi nu se dumireau, zicând unul către
altul: Ce va să fie aceasta? Iar alţii, batjocorindu-i,
ziceau că sunt plini de must. Şi stând Petru cu cei 

unsprezece, a ridicat glasul şi le-a vorbit: 
Bărbaţi iudei, şi toţi care locuiţi în Ierusalim, aceasta să
fie cunoscută şi luaţi în urechi cuvintele mele; Că aceştia

nu sunt beţi, cum vi se pare vouă, căci este al treilea ceas
din zi; Ci aceasta este ce s-a spus prin proorocul Ioil: iar

în zilele din urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul
Meu peste tot trupul şi fiii voştri şi fiicele voastre vor
prooroci şi cei mai tineri ai voştri vor vedea vedenii şi

bătrânii voştri vii se vor visa.

Încă şi peste slugile Mele şi peste slujnicele Mele voi
turna, în acele zile, din Duhul Meu şi vor prooroci. Şi

minuni voi face sus în cer şi jos pe pământ semne: sânge,
foc şi fumegare de fum. Soarele se va schimba în întuneric
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şi luna în sânge înainte de a veni ziua Domnului, cea
mare şi strălucită. Şi tot cel ce va chema numele 

Domnului se va mântui“.
(Faptele Apostolilor 2, 1 - 21).

În ziua de Pogorârea Sfântului Duh a luat fiinţă
Biserica, ca instituţie divino - umană. De Rusalii, în fiecare
an, noi prăznuim ziua de naştere a Bisericii. Fără Duh Sfânt
nu există Biserică. Cincizecimea sau Pogorârea Sfântului
Duh se continuă mereu în Biserică până-n vremea noastră. 

Cele 7 Sfinte Taine care sunt slujbe bisericeşti au
darul de a ne sfinţi prin Duhul Sfânt care se revarsă de
fiecare dată când se oficiază prin Biserică. La Sfânta
Liturghie, preotul invocă de fiecare dată coborârea Sfântului
Duh peste Sfintele Daruri: pâinea şi vinul de pe Sfânta
Masă în altar să se prefacă în Sfânta Împărtăşanie, care este
Trupul şi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos. În ziua
învierii Sale din morţi, Mântuitorul Hristos a instituit şi
Taina Spovedaniei prin următoarele cuvine sacre: 

,,Luaţi Duh Sfânt, Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi
iertate şi cărora le veţi ţine vor fi ţinute“ 

(Ioan 20, 22 - 23). 

Prin Duhul Sfânt, noi ne transfigurăm, adică ne
spiritualizăm. Duhul Sfânt ne curăţeşte atât sufletul cât şi
trupul. Când spunem Duhul Sfânt, noi nu ne gândim la o
energie, lumină, putere a lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este
o Persoană cu care putem dialoga, cu care comunicăm.
Duhul Sfânt scoate în evidenţă spiritualitatea lui Dumezeu,
după cum ne spune Însuşi Mântuitorul Hristos în convorbirea
pe care a avut-o cu femeia samarineancă: 

,,Duh este Dumnezeu şi cei ce I se închină trebuie să I se
închine în duh şi în adevăr“ 

(Ioan 4, 24). 
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Pe Duhul Sfânt îl putem îndepărta din noi prin
săvârşirea de păcate strigătoare la ceruri. Păcatele împotriva
Duhului Sfânt sunt cele mai grele: 

,,Orice păcat şi hulă se va ierta oamenilor, dar hula 
împotriva Duhului nu se va ierta“.

(Matei 12, 31). 

Să ne spovedim cât mai des şi să venim mereu la
Sfânta Liturghie, în Biserică, pentru a ne umple de Duhul
Sfânt.                    

MARE  ESTE  DUMNEZEU!  
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Duminica 1 după Rusalii

VOCAŢIA SFINŢENIEI 
ÎN BISERICĂ

PP
rima Duminică după Pogorârea Sfântului Duh 
se numeşte „Duminica tuturor sfinţilor“. Se află o
strânsă legătură între Biserică, Duhul Sfânt 

şi sfinţenia oamenilor. Nu se poate vorbi de sfinţenie 
în afara Bisericii şi fără conlucrarea Sfântului Duh.

Sfinţenia nu este doar un atribut sau o însuşire a lui
Dumnezeu, întreit în Persoane, ci este Însăşi identitatea 
divină. Vorbind despre sfinţenia lui Dumnezeu, profetul
Isaia redă în cartea sa trisaghionul pe care îngerii în ceruri
îl intonează neîncetat: „Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul 
Savaot“ (cap.6, 3). Sfinţenia lui Dumnezeu este intangibilă,
de nepătruns, plină de strălucire cerească, în faţa căreia a
trebuit ca Moise să-şi scoată încălţămintea din picioare,
căci şi locul unde ardea flacăra prezenţei lui Dumnezeu era
pământ sfânt (Ieşire 3, 5). Această sfinţenie străluceşte până
şi pe chipul lui Moise, în asemenea măsură încât poporul,
care-l vede după ce a coborât de pe muntele Sinai, nu-l mai
poate privi, şi Moise trebuie să-şi acopere faţa (Ieşire 34,
29-35). Această sfinţenie de care vorbeşte Biblia – 
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Cartea lui Dumnezeu este, deci, în primul rând, un foc 
spiritual care arde păcatul, topeşte zgura din noi şi ne
aprinde şi pe noi. Dar această sfinţenie nu se manifestă doar
prin foc, ci şi printr-o suflare, stare blândă, abia simţită, în
adiere de vânt lin (III Regi 19, 11-13). În Noul Testament
ni se arată prezenţa sfinţeniei lui Dumnezeu prin roadele 
Duhului Sfânt: „dragostea, bucuria, pacea, îndelunga-
răbdare...“ (Galateni 5, 22-23). Această sfinţenie a lui
Dumnezeu este prezenţa lui Dumnezeu în Biserică dar şi în
noi, şi peste întregul Cosmos, în care penetrează energiile
divine ale Duhului Sfânt. Ca dar dumnezeiesc, Dumnezeu
ne-a lăsat pe pământ Biserica, Biserica fiind una, sfântă, 
sobornicească şi apostolică. Nu există Biserică sfântă care să nu
fie apostolică, căci apostolicitatea este fidelitatea însăşi şi
supunerea faţă de Duhul lui Dumnezeu, care a grăit 
prin prooroci. 

Nu există Biserică sfântă care să nu fie sobornicească,
sobornicitatea care se manifestă în universalitatea Bisericii,
aflându-şi temeiul în viaţa euharistică, în viaţa sacramentală şi
duhovnicească a Bisericii. Nu există Biserică sfântă care să
nu fie Una şi care să nu voiască această unitate şi să nu o caute.
Înainte de a Se răstigni pe Cruce, Mântuitorul Hristos S-a rugat
în gradina Ghetsimani aşa: 

„Sfinţeşte-i pe ei întru adevărul Tău... ca toţi să fie Una
după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, ca

lumea să creadă că Tu M-ai trimis...“ 
(Ioan 17, 17, 21). 

Biserica este lucrarea vie a Sfântului Duh, care o 
întemeiază şi-i dă putere (Faptele Apostolilor, cap. 2). 
Primind Duhul Sfânt în ceea ce are ea mai profund, Biserica
se pătrunde lăuntric de Acesta, prin revărsarea darurilor
Sale, astfel încât Duhul Însuşi este Cel ce 
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„...se roagă pentru noi cu suspine negrăite“ 
(Romani 8, 26), 

Cel „prin care strigăm: Avva, Părinte“, Cel care
„mărturiseşte împreună cu duhul nostru că suntem fii 

ai lui Dumnezeu“ 
(Romani 8, 15-16), 

care aşteaptă şi atestă venirea Domnului Iisus. Întru
Duhul Sfânt este Biserica Mireasa împodobită şi înfrumu-
seţată cu darurile Sale, inspirată şi înflăcărată de Duhul
Sfant în aşteptarea mirelui Hristos: 

„Şi Duhul şi mireasa zic: Vino. Şi cel ce aude să zică:
Vino. Şi cel însetat să vină şi cel ce voieşte să ia în dar

apa vieţii... Cel ce mărturiseşte acestea zice: Da, vin
curând. Amin! Vino, Doamne Iisuse!“

(Apocalipsa 22, 17, 20).

Sfântul Duh se revarsă în Biserică neîncetat prin
Sfintele Taine, care au darul să ne transmită şi nouă lucrarea
sfinţitoare a Duhului Sfânt. Sfinţenia Bisericii se transmite
oamenilor prin cele şapte Sfinte Taine. Sfinţenia oamenilor
este vocaţia esenţială a Bisericii. Toţi suntem chemaţi să
luăm parte la sfinţenia Bisericii. Creştinii nu sunt doar 
numiţi sfinţi, ci sunt chemaţi să devină sfinţi prin excelenţă.
Vă amintesc textul biblic de la I Petru, 1, 15-16, care, de 
altfel, se raportează la renumitul text din Vechiul Testament
şi anume Cartea Levitic cap.19, 2: 

„Ci, după Sfântul Care v-a chemat pe voi, fiţi sfinţi în
toată petrecerea vieţii. Că scris este: «Fiţi sfinţi pentru

că Sfânt sunt Eu»“. 

În aceste versete scripturistice descoperim acest
mesaj clar că sfinţenia Bisericii, sfinţenia creştinilor, a 
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poporului sfânt şi a neamului împărătesc, nu sunt altceva
decât sfinţenia lui Dumnezeu, care izvorăsc de la El şi la
care noi luăm parte. Fiecare dintre noi suntem chemaţi să
urcăm în această viaţă pe scara sfinţeniei, care înseamnă şi
desăvârşire spirituală. Sfinţenia este un dar dumnezeiesc,
pe de o parte, iar, pe de altă parte, este şi conlucrarea liberă
a omului în lucrarea binelui. Prezenţa păcătoşilor în 
Biserică nu alterează sfinţenia Bisericii. Sfinţenia Bisericii
vine de la Duhul Sfânt, care ne curăţeşte şi pe noi de toată
păcatele de care ne pocăim sincer la spovedanie.

Sfinţenia este înţeleasă ca finalitatea persoanei umane.
Creştinul adevărat trebuie să dorească şi să lupte să devină
un sfânt, adică un mărturisitor al prezenţei lui Dumnezeu în
om. Mântuitorul Hristos ne cere fiecăruia dintre noi: 

„Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru 
Cel ceresc desăvârşit este.“

(Matei 5, 48). 

Sfinţenia este un lucru mare şi greu, dar pentru care
merită să lupţi. Sfinţenia omului este o luptă continuă cu
păcatul şi cu tot ce este rău în noi înşine. Dobândirea sfinţeniei
este şi trebuie să fie în permanenţă preocuparea esenţială a 
Bisericii prin mijloacele sale harice.

Cu privire la virtutea sfinţeniei, Sfântul Apostol
Pavel scria aşa Corintenilor: 

„Lauda noastră aceasta este: mărturia conştiinţei 
noastre că am umblat în lume, şi mai ales la voi, în 

sfinţenie şi în curăţie dumnezeiască, nu în înţelepciune
trupească, ci în harul lui Dumnezeu“ 

(II Corinteni 1, 12). 

Ceea ce înseamnă că sfinţenia creştină vine prin har
şi se menţine şi se desăvârşeşte prin har. De aceea 
îndeamnă Apostolul Neamurilor aşa: 
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„...să ne curăţim pe noi de toată întinarea trupului şi a
duhului, desăvârşind sfinţenia în frica lui Dumnezeu“ 

(II Corinteni 7, 1).

Iar pe tesaloniceni, acelaşi apostol îi îndeamnă a 
prisosi în dragoste către toţi:

„Spre întărirea inimilor voastre, ca să fiţi fără de 
prihană întru sfinţenie, înaintea lui Dumnezeu şi Tatăl

nostru, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos, 
cu toţi sfinţii Săi“ 

(I Tesaloniceni 3, 13).

Sfinţenia este o condiţie sine qua non a vederii lui
Dumnezeu, după cum ne spune Apostolul Pavel: 

„Căutaţi pacea cu toată lumea şi sfinţenia, fără de care
nimeni nu va vedea pe Domnul“ 

(Evrei 12, 14). 

Curăţirea inimii şi sfinţenia vieţii personale sunt 
cerinţe vitale ale vederii lui Dumnezeu (Matei 5, 8).

Viaţa creştinului are mereu această vocaţie, chemare
la sfinţenie, care este un urcuş infinit. Sfinţenia nu înseamnă
a atinge un simplu prag după care urmează o stagnare, ci, 
dimpotrivă, o jertfire continuă pe calea binelui care nu are
limită. Sfinţenia din om se poate compara cu acea Coloană a 
infinitului realizată de Constantin Brâncuşi care arată 
aspiraţia infinită a omului către Dumnezeu care este infinit,
adică fără de margini. Înaintarea spre sfinţenie este sensul
adânc al vieţii omeneşti, al istoriei fiecărui individ, ca şi al
istoriei lumii, al omenirii în ansamblu, care este o istorie sfântă.

Poate vă întrebaţi de ce această duminică se numeşte
„Duminica tuturor sfinţilor“?
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Numărul sfinţilor este foarte mare încât îl putem
compara cu numărul stelelor care nu pot fi numărate. 
Calendarul Bisericii, care este o coală de câţiva centimetri
pătraţi, nu poate să cuprindă numele tuturor sfinţilor, care
sunt în realitate adunaţi din toate bisericile şi din toate
ţinuturile. De aceea, Biserica a rânduit ca în prima Duminică
după Rusalii să pomenească pe toţi sfinţii ştiuţi şi neştiuţi
de noi pământenii.

Tainele lui Dumnezeu sunt foarte mari. Sunt sfinţi 
şi-n vremea noastră; persoane înduhovnicite care trăiesc
într-o îndelungă răbdare, cu o credinţă vie şi plini de 
jertfelnicie pentru cei din jur.

Avem mare nevoie de sfinţi, ca modele de viaţă 
pentru noi, dar şi de rugători, în acelaşi timp. Biblia ne spune
clar că cele două cetăţi-oraşe Sodoma şi Gomora puteau fi
salvate dacă în ele locuiau cel puţin zece sfinţi sau drepţi.

Dacă lumea încă nu s-a sfârşit este şi aceasta o 
dovadă grăitoare că mai există Sfinţi care se roagă cu multă
putere şi dăruire la bunul Dumnezeu.

Numărul mare de sfinţi din calendarul Bisericii ne arată
clar că sfinţenia este o realitate şi că trebuie să ne străduim a
urca şi noi cu jertfă pe drumul sfinţeniei. Să punem copiilor
şi nepoţilor noştri care se vor naşte de acum încolo doar nume
de sfinţi cărora să le urmăm în această viaţă. A purta un nume
de sfânt este o mare binecuvantare divină, care ne dă şi multe
obligaţii morale. Să-i rugăm pe sfinţi să ne ocrotească şi să ne
pomenească pe fiecare dintre noi în împărăţia cerurilor.

Minunat este Dumnezeu întru Sfinţii Săi!
MARE ESTE DUMNEZEU!
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Duminica a 2-a după Rusalii

DUMINICA 
SFINŢILOR ROMÂNI

SS
fânta Liturghie la care luăm parte în fiecare 
Duminică şi la Sfintele Sărbători este o slujbă
dumnezeiască, cosmică, universală, dar, în acelaşi

timp, regăsim în ea şi identitatea noastră naţională.

În primul rând, ea se oficiază în limba noastră
românească, acest grai strămoşesc, vorbit de aproape 2.000
de ani. A liturghisi în limba fiecărui popor în parte este o
mare binecuvântare, pe care din păcate nu o au toate etniile
de pe acest pământ. Predica, de asemenea, se ţine în graiul
limbii noastre, ca să putem înţelege şi să ne putem zidi
sufleteşte în duhul Evangheliei lui Hristos, după cum bine
zice Sfântul Pavel, Apostolul Neamurilor, către comunitatea
grecească din Corint: 

,,Dar în Biserică vreau să grăiesc cinci cuvinte 
cu mintea mea, ca să învăţ şi pe alţii, decât zece mii 

de cuvinte în limbi“ 
(I Corinteni 14, 19).

De asemenea, în cadrul Sfintei Liturghii se aminteşte
de mai multe ori de ,,poporul român al binecredincioşilor
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de pretutindeni“, cât şi de ,,ostaşii români, căzuţi pentru
apărarea gliei şi a credinţei strămoşeşti“. La otpustul Sfintei
Liturghii, uneori, amintim şi de sfinţi români pe care-i
prăznuim la anumite liturghii.

Iată atâtea mărturii şi argumente care au îndreptăţit
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, încă de pe
vremea vrednicului de pomenire patriarh Teoctist, ca, în
fiecare an, în a II-a Duminică după Rusalii, să facem cuvenita
pomenire a tuturor sfinţilor români, care au bineplăcut lui
Dumnezeu şi nouă românilor.

Biserica Ortodoxă Română este de obârşie apostolică
şi a fost întemeiată, acum două mii de ani, pe baza propovă-
duirii Sfintei Evanghelii a Mântuitorului Iisus Hristos de
către Sfântul Apostol Andrei, care în calendarul bisericesc
este prăznuit la 30 noiembrie. 

Am apărut ca popor român şi ca popor creştin
concomitent, ceea ce ne dă un statut unicat în cadrul
popoarelor europene, dar şi la scară mondială. La noi,
românii, învăţătura creştină n-a fost impusă de vreo autoritate
politică sau de stat, de raţiuni şi interese omeneşti, aşa cum
s-a întâmplat cu toate popoarele din jurul nostru; încreştinarea
noastră a fost rodul binecuvântat al unei îndelungate lucrări
misionare. Părintele Patriarh Teoctist, Întâiul Stătător al
Bisericii Ortodoxe Române, afirma într-una dintre cuvântările
sale pastorale:

,,A fost firesc ca această credinţă ortodoxă românească
să însoţească întreaga viaţă şi toate strădaniile bimilenare
ale poporului nostru român. Biserica noastră dreptmări-
toare, «stâlp şi temelie adevărului» (I Timotei 3, 15), a fost
necontenit una cu neamul românesc, identificându-se cu
toate aspiraţiile lui şi fiind alături de el atât în zile de
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bucurie, cât şi în momente de încordări şi de restrişte.
Ea a binecuvântat şi a sprijinit, prin cuvânt şi faptă, toate
strădaniile, luptele şi jertfele poporului român pentru
apărarea pământului strămoşesc, pentru independenţă şi
unitatea statală...“.

În calendarul de suflet şi de credinţă al poporului
român se află mulţi sfinţi a căror viaţă este o pildă vie de
slujire a lui Dumnezeu dar şi a oamenilor în duhul
Evangheliei lui Iisus Hristos; o mărturie a credinţei şi a
dragostei faţă de Biserica noastră strămoşească.

Sfinţii români sunt o dovadă vie despre evlavia
românească şi despre puterea credinţei poporului nostru.
Numărul lor este foarte mare, ceea ce nu ne permite să-i
enumerăm pe toţi. Vom da câteva exemple grăitoare:
Sfântul Sava de la Buzău (12 aprilie), Sfântul Calinic de
la Cernica (11 aprilie), Sfântul Iosif cel Mare (15 sep-
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tembrie), Cuvioşii Mărturisitori: Visarion şi Sofronie de
la Cioara şi mucenicul Oprea din Sălişte (21 octombrie),
Cuvioasa Parascheva (14 octombrie), Sfântul Dimitrie
Basarabov (27 octombrie), Sfânta Filofteia de la Curtea
de Argeş (7 decembrie), Sfântul Grigorie Decapolitul de
la Bistriţa Olteniei (20 noiembrie), Sfântul Nicodim de la
Tismana (26 decembrie), Sfântul Ioan Valahul (12 mai),
Sfântul Ioan cel Nou cu moaştele la Suceava (2 iunie),
Sfântul Antim Ivireanul (27 septembrie), Sfântul
Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt (2 iulie), Sfântul Iuliu
Veteranul (27 mai), Sfântul Ghelasie de la Râmeţ (30
iunie), Sfântul Daniil Sihastrul (18 decembrie) şi să nu
uităm să amintim şi pe sfinţii din eparhia noastră a Buzăului
şi Vrancei: Sfântul Vasile de la Poiana Mărului (25 aprilie)
şi Sfântul Ierarh şi Mucenic Teodosie cu moaştele la
mănăstirea Brazi (22 septembrie). 

În această Duminică, a doua după Rusalii, Biserica
Ortodoxă Română are în vedere, pe lângă aceşti sfinţi
români înainte pomeniţi şi care au fiecare zi de prăznuire în
calendarul bisericesc, şi pe ceilalţi sfinţi români care nu au
fost canonizaţi de către Sinodul Bisericii noastre, şi care
sunt foarte mulţi precum stelele de pe cer şi nisipul mării. 

Marele filosof creştin Petre Ţuţea, într-o emisiune
spre sfârşitul vieţii sale, spunea că: ,,Sfântă este şi acea
bătrână văduvă ce-şi ducea viaţa în lacrimi şi post cu 
rugăciuni şi liturghii aşteptându-şi soţul din războiul de
apărare a gliei, a credinţei strămoşeşti“. 

Avem atâţia monahi cu o viaţă îmbunătăţită cum este
Nicolae Steinhardt de la Rohia, care a suferit în închiso-
rile comuniste, şi sihaştri pe care numai bunul Dumnezeu
îi ştie. De asemenea, avem atâţia martiri mucenici şi
mărturisitori din închisorile cumuniste, pe care nu trebuie
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să-i uităm, cum este părintele Calciu Dumitreasa. Toţi au
avut o credinţă vie, o viaţă curată şi o bunătate ieşită din
comun faţă de toţi cei care i-au torţionat cu atâta cruzime
încât şi-au dat obştescul sfârşit cu aceste cuvinte: ,,Nu ne
răzbunaţi“ şi ,,Slavă lui Dumnezeu pentru toate“. 

Nu de multă vreme, a apărut o interesantă carte
,,Sfântul închisorilor: Valeriu Gafencu“, prefaţată de Înalt
Prea Sfinţitul Andrei, Arhiepiscop al Albei Iulia, la Editura
„Reîntregirea“, Alba Iulia, 2007, în care se vorbeşte despre
tăria credinţei multor deţinuţi din închisorile comu  niste,
care sunt modele autentice pentru noi. ,,Comunismul a
umplut cerul de sfinţi“, spunea părintele Arsenie Papacioc. 

Dacă ar fi să cunoască cineva pe toţi din neamul
românesc care au trecut pragul sfinţeniei în prigoana co-
munistă care s-a dat împotriva Bisericii, ar veni la vorbele
rostite în veacul al XVII-lea de Sfântul Mitropolit Dosoftei
al Moldovei: ,,dară şi dintre români mulţi sunt sfinţi... dară
nu s-au căutat“. De asemenea, vă recomandăm călduros şi
o altă carte intitulată ,,Sfinţi martiri şi mărturisitori în
epoca contemporană“, semnată de Anca Bujoreanu,
Editura Fotini, 2007, carte ce scoate în relief jertfelnicia şi
statornicia multor români în dreapta credinţă pe timpul
prigoanei comuniste din ţara noastră.

Dumnezeu ne-a învrednicit să avem un neam cu
mulţi martiri şi mărturisitori, pe care trebuie să-i cinstim
cu toate cuviinţa. Trebuie să le săpăm adânc numele în
inimile noastre, recunoscându-le meritele pentru care
Dumnezeu le-a dat viaţa veşnică. Deşi au avut mult de
suferit, au primit plata chemării lor de sus, bucurându-se
de slava lui Dumnezeu alături de Sfinţii Săi. Prin aceşti
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martiri, Biserica a dat dovadă că a rămas neclintită în
dreapta credinţă ortodoxă, vorba poetului creştin Radu Gyr: 

,,Morţi sfinţi în temniţi şi prigoane 
Morţi sfinţi în lupte şi furtuni 
Noi ne-am făcut din voi icoane 
Şi vă purtăm pe frunţi cununi“. 

Sfinţii români ne cheamă şi pe noi la mărturisirea
credinţei, trăirea ei în adâncul fiinţei noastre. Să le urmăm
pilda vieţii plină de dragoste faţă de Dumnezeu şi faţă de
aproapele nostru. Oricât de grele ar fi vremurile, oricât de
mari sunt lipsurile materiale, să nu ne lepădăm de credinţă,
să-L mărturisim pe Mântuitorul Hristos chiar cu preţul
vieţii noastre.

Cu noi este Dumnezeu! Mare este Dumnezeu şi
minunat întru Sfinţii Săi. Amin.    

MARE ESTE DUMNEZEU!
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Duminica a 3-a după Rusalii

PURTAREA DE GRIJĂ 
A LUI DUMNEZEU

EE
vanghelia din Duminica a III-a după Rusalii
aduce o mărturie în plus, destul de convingătoare,
cu privire la purtarea de grijă a lui Dumnezeu

faţă de noi oamenii. 

Această lucrare a lui Dumnezeu poartă şi numele de
pronie divină. Dumnezeu poartă de grijă în toată amănuntele
de orice există în acest Univers. Nimic nu se petrece la 
întâmplare. Textul Evangheliei care s-a citit la Sfânta
Liturghie (Matei 6, 22 – 33) ne arată că providenţa divină
este o manifestare activă, reală şi continuă a lui Dumnezeu,
prin care ne conservă şi ne conduce lumea spre finalitatea
dată. Ea este dovada iubirii Lui faţă de lume şi faţă de noi
oamenii. Cu toate că pronia divină este prezentă în istoria
lumii, totuşi se găsesc şi-n vremea noastră multe persoane
care neagă purtarea de grijă a lui Dumnezeu, aducând 
câteva obiecţiuni: existenţa răului în lume; disproporţia
dintre fapte şi răsplată etc. Existenţa răului nu este legată de
lipsa lui Dumnezeu.
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De ce omul face rău? Este oare de vină Dumnezeu?
În nici un caz, Doamne, fereşte! Atunci când a creat 
Dumnezeu omul, a pus în el darul mai important, libertatea,
în virtutea căreia el poate săvârşi binele sau răul, aşa cum
doreşte el. Omul în sine nu este un robot automatizat, care
trebuie să asculte orbeşte de cineva sau să facă ceva
obligatoriu. Dumnezeu respectă opţiunea sau alegerea pe
care o face omul în viaţă. 

Dumnezeu se bucură enorm de mult doar când noi
facem binele, ceea ce ne uneşte fiinţial cu El. Răul în sine
este un accident, este o lipsă a binelui. Răul nu are exis-
tenţă ontologică, adică fiinţială, şi nu este de la începutul
existenţei. Mulţi dintre noi, poate, ne întrebăm de ce totuşi
Dumnezeu îngăduie răul, suferinţa, necazul, boala etc.
Dumnezeu îngăduie uneori astfel de încercări în viaţa
noastră din simplu motiv că El ne iubeşte, aşa cum ne con-
firmă şi Sfântul Apostol Pavel: 

„Căci pe cine îl iubeşte Domnul îl ceartă“ 
(Evrei 12, 6). 

Sfântul Ioan Damaschinul ne spune că: „Dumnezeu
îngăduie ca cel cuvios, (adică credincios - n.n.) să sufere
rele, ca să nu cadă din conştiinţa lui cea dreaptă, sau să nu
alunece în mândrie, din pricina puterii şi a harului
dumnezeiesc dat nouă oamenilor“, aşa cum a fost şi cazul
Sfântului Apostol Pavel (II Corinteni 12,7). 

De asemenea, suferinţa dreptului Iov este o pildă
foarte grăitoare în acest sens. Acest personaj biblic Iov
ducea o viaţă curată, avea o familie exemplară şi, cu toate
acestea, au venit peste el multe necazuri şi totuşi el a rămas
şi în aceste momente grele foarte credincios. Dumnezeu
i-a dat multă răsplată pentru răbdarea manifestată. De ce
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există această disproporţie, uneori foarte vizibilă, chiar
revoltătoare pentru unii dintre noi: celor care săvârşesc tot
felul de păcate le merge bine în viaţă, au de toate, iar cei
care sunt cinstiţi, muncesc corect, nu propăşesc repede?

Aşa cum soarele luminează şi încălzeşte pe toţi
oamenii la fel şi Dumnezeu caută să-i mântuiască pe toţi,
dar folosind mijloace diferite. Pe cel bun, Dumnezeu vrea
să-l facă şi mai bun; mai tare, mai credincios. Întotdeauna
suferinţa, necazul, în mod paradoxal, întăresc o persoană
care este credincioasă cu adevărat. Aşa cum într-un război
soldatul sau ofiţerul care se sacrifică mai mult este mai
mult răsplătit pentru faptele lui de vitejie, la fel şi în
domeniul existenţei vieţii religioase, Dumnezeu dă mare
răsplată pentru cel care luptă cu răbdare în această viaţă.

Sunt multe cazuri când Dumnezeu vrea să întoarcă o
persoană înrăită prin copleşirea lui cu bunătăţi. Dumnezeu
nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să facă 
binele. Dumnezeu ne dă binele în această viaţă ca şi noi să
alegem a face numai bine. Prin acceptarea răului săvârşit
noi arătăm de fapt nu libertatea, ci starea de robie din noi,
că răul, adică păcatul, a pus stăpânire pe noi. Alegerea 
binelui este adevărata libertate umană.

O altă mare greşeală pe care o putem face noi oamenii
faţă de pronia divină este atunci când ne îngrijorăm peste
măsură pentru cele necesare vieţii materiale. Uităm de
Dumnezeu, nu ne mai bazăm deloc pe El şi încercăm de
unii singuri să rezolvăm problemele noastre. Dumnezeu
ştie tot timpul de ce avem nevoie noi şi ce ne este de trebuinţă.
Să-L lăsăm pe Dumnezeu să aibă grijă de cele necesare
nouă. Pe noi să ne preocupe sufletul, aşa cum ne îndeamnă
Însuşi Mântuitorul Hristos: 
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„Deci, nu duceţi grijă, spunând: «Ce vom mânca, ori ce
vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca?» Că după toate 

acestea se străduiesc neamurile; ştie doar Tatăl vostru Cel 
ceresc că aveţi nevoie de ele. Căutaţi mai întâi 

Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate 
acestea se vor adăuga vouă“ 

(Matei 6, 31 - 33).

Mântuirea se dobândeşte prin conlucrarea omului cu
Dumnezeu. A ne îngriji de suflet înseamnă a-l curăţi mai des
prin spovedanie, prin săvârşirea de fapte bune. Dumnezeu
ne îndeamnă pe fiecare dintre noi 

„să căutăm pacea şi sfinţenia, fără de care nimeni nu va
vedea pe Dumnezeu“

(Evrei 12, 14).   

Boala cea mai răspândită astăzi în lume este stresul,
care este o boală a sufletului, care produce tristeţe şi 
moleşeală în trupul omului. Stresul este o nelişte interioară,
o teamă pentru ziua de mâine. Biserica ne oferă cel mai ieftin
şi eficace medicament de vindecare: încrederea totală în
Dumnezeu, conlucrarea cu Dumnezeu. El ştie mai bine
decât noi de toate lipsurile şi problemele noastre. Dacă
Dumnezeu are grijă de întreaga natură înconjurătoare, cu
atât mai mult poate avea grijă de noi oamenii.

MARE ESTE DUMNEZEU!
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Duminica a 4-a după Rusalii

PUTEREA RUGĂCIUNII 
ÎN DUHUL CREDINŢEI 

IUBITOARE DE SMERENIE

EE
vanghelia din Duminica a IV-a după Rusalii
(Matei cap. 8, 5 - 13) se poate sintetiza în 
următoarea propoziţie: ,,puterea rugăciunii în

duhul credinţei iubitoare de smerenie“.

Într-o zi când Mântuitorul Hristos intra în Capernaum,
din ţara Israel, a fost întâmpinat de un ofiţer mic care venise
cu o mare rugăminte de suflet: vindecarea de boală îndelungată
şi grea a unui subordonat din garnizoana lui militară.
Gestul acestui căpitan L-a impresionat tare mult pe Iisus
Hristos, deoarece acest ofiţer era de religie păgână şi pe
deasupra nu venise pentru vindecarea lui personală ci,
dimpotrivă, pentru un simplu om de serviciu care lucra în
garnizoana lui. Ce l-a determinat pe acest sutaş, cum îl
numeşte Evanghelia, ca să intervină personal înaintea
Mântuitorului Hristos? În primul rând, dragostea lui sinceră
şi jertfelnică faţă de toţi cei din jurul lui. Iubirea adevărată
nu se uită la faţă, ea nu ţine cont de funcţie sau de stare
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socială şi nici de etnie sau religie. Iubirea este universală şi
totală pentru oricine. Iubirea acestui ofiţer roman izvora
din bunătatea naturală a inimii sale. Bunătatea e primul rod
al iubirii. Atunci când iubeşti pe cineva cu adevărat nu poţi
fi rău. Când faci cuiva rău este semn că a dispărut  iubirea
adevărată din suflet. Pe cei din jurul nostru îi cucerim doar
prin bunătatea inimii noastre. În acest fel a fost cucerit Iisus
Hristos de acest ofiţer pomenit în Evanghelia de astăzi.

Pentru Mântuitorul Hristos a fost o mare descoperire
să găsească într-o societate decăzută, plină de ură, un ofiţer
cu atâta bunătate sufletească faţă de cei din jurul lui.

Cu siguranţă că acest ofiţer a încercat toate mijloacele
de vindecare în vremea aceea pentru subalternul lui. Nimic
n-a dat randament de vindecare. Nici doctorii şi nici
medicamentele n-au putut să-l însănătoşească pe acest
servitor din garnizoana acestui ofiţer. 

Cu toate acestea, sutaşul din Evanghelia de astăzi nu
renunţă, nu se dă bătut. Calitatea sa de ofiţer de carieră îl
face să lupte până la capăt. Ce l-a determinat să alerge la
Iisus Hristos? De unde îl ştia pe Mântuitorul Hristos?

Acest ofiţer păgân auzise multe minuni pe care Fiul
lui Dumnezeu le-a făcut pe pământ oamenilor. Credinţa lui
i-a venit din auzite, lucru pe care-l confirmă şi Sfântul
Apostol Pavel: 

,,Credinţa este din auzire, iar auzirea prin cuvântul 
lui Hristos“.

(Romani 10, 17). 

Ca să avem credinţă vie şi puternică în noi trebuie
mai întâi să ascultăm cuvântul Evangheliei, care este cuvântul
dătător de viaţă al Mântuitorului Hristos. Să ascultăm
mereu de cei care ne învaţă drept cuvântul credinţei celei
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adevărate. Ascultarea de Dumnezeu cât şi de oamenii care-L
au în inima lor pe Dumnezeu întotdeauna aduce binecuvântare
şi ajutor. Acest ofiţer, auzind atâtea lucruri frumoase
despre Mântuitorul Hristos, şi-a pus toată încrederea în
ajutorul lui dumnezeiesc. Credinţa puternică în puterea lui
Dumnezeu pe care o avea acest ofiţer roman L-a impresionat
atât de mult pe Mântuitorul Hristos care a exclamat aşa:

,,Adevărat grăiesc vouă: Nici în Israel 
n-am găsit atâta credinţă“ 

(Matei 8, 10).              

Credinţa înseamnă încredere în Dumnezeu. El vine
acum la Iisus cu o mare încredere, că doar El mai poate
salva de la moarte pe acest servitor bolnav. Adeseori,
Mântuitorul a vorbit despre puterea credinţei în Dumnezeu: 

,,Adevărat grăiesc vouă: Dacă veţi avea credinţă şi nu
vă veţi îndoi, veţi face nu numai ce s-a făcut cu 

smochinul, ci şi muntelui acestuia de veţi zice: ridică-te
şi aruncă-te în mare, va fi aşa. Şi toate câte veţi cere, 

rugându-vă cu credinţă, veţi primi.“ 
(Matei 21, 21 - 22). 

Credinţa acestui ofiţer a trecut de la auz-la împlinire; de
la vorbă la faptă. Acest ofiţer nu s-a mulţumit doar cu cunoşt-
inţele despre Iisus, ci acum aleargă la El, îngenunche, se roagă
şi se jertfeşte pentru alţii; luptă pentru binele celor din jurul
lui. În această viaţă pământească ne mântuim doar prin 

,,credinţa care este lucrătoare prin iubire“ 
(Galateni 5, 6).

Credinţa autentică, adevărată şi deplină, în primul
rând, ne luminează din punct de vedere intelectual, ne face
să înţelegem mai bine lucrurile din jurul nostru iar, în al
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doilea rând, ne determină să slujim binele, făcând bine la
toată lumea. Dacă nu avem bunătate, de fapt ne lipseşte
credinţa vie în Dumnezeu. În afară de bunătate şi dragoste,
Mântuitorul a mai descoperit în acest ofiţer o comoară de
mare preţ: smerenia. Iisus s-a oferit că va merge personal
în cazarma acestui ofiţer pentru a-l vindeca pe acel bolnav.
Acest căpitan nu se aştepta la această propunere din partea
lui Iisus. Nimeni nu I-a cerut şi nu I-a impus lui Iisus să
vină la acel bolnav. Auzul că Iisus va veni în casa lui l-a
impresionat foarte mult pe ofiţer care a exclamat cu voce
tare:

,,Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, ci
numai zi cu cuvântul şi se va vindeca sluga mea. Că şi
eu sunt om sub stăpânirea altora şi am sub mine ostaşi
şi-i spun acestuia: Du-te, şi se duce; şi celuilalt: Vino, şi

vine; şi slugii mele: Fă aceasta, şi face“
(Matei 8, 8 - 9).

Smerenia întrece orice virtute. A fi smerit înseamnă
a ne vedea aşa cum suntem. Cel smerit cugetă mereu doar
la păcatele lui; nu le vede pe ale altuia. Câţi dintre noi, la
Sfânta Împărtăşanie, când o primim prin mâna preotului,
zicem în sinea noastră cu toată sinceritatea: „Doamne, nu
sunt vrednic să primesc în mine Trupul şi Sângele Tău,
Iisuse!“ E mai bine să dorim împărtăşania decât să o luăm cu
nevrednicie ca pe o simplă mâncare spre a  noastră osândă.

De la acest ofiţer roman învăţăm multe lucruri 
frumoase şi practice:

a) rugăciunea devine puternică şi produce chiar 
minuni când o facem cu toată credinţa pentru nevoile 
altora, a celor din jurul nostru;

132

Sava Bogasiu



b) credinţa produce mari minuni doar atunci când
este unită cu fapta cea bună. Acest sutaş din Evanghelie
avea multe fapte bune: cerceta bolnavii, pe cei săraci aflaţi
în suferinţă, făcea rugăciuni pentru ei etc.;

c) izvorul minunilor este Hristos. Atunci când îl avem
în mintea şi-n inima noastră pe Mântuitorul Iisus Hristos
orice rugăciune ni se împlineşte. Acum să alergăm la
Dumnezeu şi să spunem aşa: 

MARE ESTE DUMNEZEU!
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Duminica a 5-a după Rusalii

PUTEREA LUI DUMNEZEU
ASUPRA DIAVOLILOR,

BIRUINŢA BINELUI 
ÎMPOTRIVA RĂULUI

EE
vanghelia din Duminica a V-a după Pogorârea
Sfântului Duh (Matei cap. 8, 28 - 34) ne descrie
vindecarea minunată de către Mântuitorul Iisus

Hristos a două persoane demonizate sau îndrăcite.
Orice boală  fizică este foarte grea, apăsătoare şi greu
de suportat  pentru om; însă bolile de natură psihică
sunt şi mai rele pentru om.

Bolile de natură sufletească produc stări de nelinişte,
agitaţie, mânie, care duc la acte de violenţă necontrolată, un
limbaj indecent şi trăirea unei vieţi imorale şi fuga mereu
de lume. Aceste boli au uneori o evoluţie treptată, iar uneori
foarte rapidă. 

Suferinţele acestea au ca izvor fie stările prelungite
de stres,  necredinţa în Dumnezeu, fie urmarea unor păcate
foarte grave: vrăjitoria, apelarea la magie, necromanţia,
adică vorbirea cu spiritele morţilor, trăirea unei vieţi
imorale, în concubinaj, lesbianism, homosexualitate şi alte
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multe răutăţi care întrec imaginaţia omului. Poate mulţi vă
întrebaţi: cum  este posibil ca omul să ajungă îndrăcit? 

Într-o clădire nemăturată, plină de mizerie, se adună
tot felul de păianjeni, insecte etc. La fel într-un suflet de
om necurăţat din punct de vedere spiritual, fără spovedanie
şi plin de tot felul de păcate, acolo se cuibăresc tot felul de
duhuri necurate, care pun stăpânire pe om, care devine
îndrăcit sau demonizat, adică plin de duhuri rele.       

La această stare demonică se ajunge şi prin folosirea
tot timpul în limbajul omenesc a cuvintelor: diavol, drac,
Sarsailă etc. Pentru atâtea răutăţi făcute în istorie de diavoli,
nu merită să le pronunţăm nici măcar numele; ucigă-i
Crucea! 

De asemenea, unii părinţi cu multă uşurinţă drăcuiesc
copiii încă din pântecele mamei şi de aceea, când se fac
mai mari, devin neascultători şi plini de răutate.

Demonizarea este şi urmarea unor blesteme puternice.
Şi-n această stare jalnică de decădere Dumnezeu nu-i

abandonează pe oameni, deoarece ei încă mai poartă chipul
divin de la creaţie.

Mântuitorul Hristos s-a întâlnit în ţinutul Gadarei cu
două persoane îndrăcite care au produs multă panică şi
spaimă în toate satele învecinate, încât oamenilor le era frică
şi ziua să umble singuri pe stradă.

În momentul întâlnirii cu Iisus, demonilor care-i
chinuiau cumplit pe cei doi oameni le-a fost teamă de
Mântuitorul Hristos, că a venit deja din ceruri ca să-i trimită
în iadul veşnic. Duhurile rele au început să strige la Iisus: 

„Ce ai Tu cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici
mai înainte de vreme ca să ne chinuieşti?“

(Matei 8, 29).
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Din această convorbire între diavoli şi Mântuitorul
Hristos reţinem următoarele aspecte: demonii cred cu tărie
în existenţa reală a lui Dumnezeu, ba, mai mult, îl numesc
pe Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu, deci fac o mărturisire
dogmatică. 

Trist este că noi întâlnim atâţia oamenii în societatea
noastră care nu cred deloc în Dumnezeu şi, de asemenea,
persoane, cum ar fi iehoviştii, care nu cred în divinitatea
Mântuitorului, considerându-L a fi om simplu, Om peste
care Dumnezeu a pus o energie harică în momentul botezului
în apele Iordanului.

Paradoxal, deşi diavolii cred în Dumnezeu ca existenţă
reală, atotputernică, totuşi ei rămân în continuare tot demoni.
De ce oare? Învăţăm de aici un lucru foarte clar; simpla
mărturisire a credinţei sau cunoaşterea învăţăturilor dogmatice
despre Dumnezeu nu pot să ne aducă mântuirea noastră. 

Principiul protestant ,,sola fide“ (numai credinţă)
este de natură demonică. Ca să ne mântuim avem mare
nevoie, pe lângă credinţă, de har dumnezeiesc şi de fapte
bune, personale. 

Demonii s-au rugat stăruitor de Mântuitorul Hristos
să le îngăduie măcar să intre într-o turmă de porci aflată pe
ţărmul mării din pustiul Gadarei. 

Iisus le-a îndeplinit doleanţa, nu pentru că-i respectă pe
demoni, şi nici nu are vreo simpatie sau legătură cu ei; ci,
dimpotrivă, urăşte răul pe care îl fac în lume aceste duhuri. 

Prin acceptarea ca diavolii să intre în turma porcilor
Mântuitorul Hristos a vrut să scoată în relief că oriunde
s-ar afla diavolii fac numai rău: distrug, omoară, vorbesc
urât, inspiră spaimă. 
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Turma porcilor îngrozită de prezenţa hidoasă a 
demonilor s-a aruncat imediat în mare şi s-a înecat, 
producând în felul acesta o mare pagubă localnicilor.  

Diavolii au ales turma de porci, spun Sfinţii Părinţi,
deoarece porcul este un animal murdar. Porcii din Orient
mănâncă tot felul de spurcăciuni, spiţa lor fiind aproape de
firea şacalilor şi a hienelor.

Porcul n-are vină în regnul lui, dar diavolul a găsit
sălaş în el, după ce ieşise din oamenii care trăiau în mocirlă
şi locuiau în morminte, în umbra morţilor.

Legat de carnea de porc trebuie să precizăm clar că
deşi porcul în Biblie face parte din lista animalelor necurate
(Levitic, cap. 11), totuşi este bun de mâncat. Dumnezeu nu
a creat nimic rău, ci, dimpotrivă, Personal a constatat la
sfârşitul Creaţiei Universului că 

,,toate erau bune foarte“ 
(Facere 1, 31). 

Dumnezeu a interzis poporului evreu să mănânce
carne de porc din două motive: unul, de sănătate, pe linie
medicală, deoarece acest popor trăieşte într-o ţară medite -
raneană cu temperaturi foarte mari. Grăsimea consumată
la aceste temperaturi ridicate este foarte dăunătoare pentru
sănătatea omului. Al doilea motiv pentru care Dumnezeu a
interzis carnea de porc la evrei era de a-i feri de idolatrie,
deoarece toate popoarele vecine erau păgâne ca religie,
cinsteau idolii, zeii, iar unele dintre ele considerau porcul
ca fiind un idol.

Poate vă întrebaţi de ce totuşi Dumnezeu a îngăduit
ca diavolii să intre în turma de porci? 

În primul rând, a vrut să arate că omul este mai valoros
decât un animal. 
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Întotdeauna trebuie salvat omul şi apoi necuvântă-
toarele. La fel trebuie şi-n vremea noastră, în caz de incendii,
inundaţii etc., să salvăm repede fiinţele umane şi după
aceea pe cele necuvântătoare.

A avea grijă de un animal mai mult decât de un om
care nu are adăpost şi ce mânca este un mare păcat, care
duce la idolatrie.  

Al doilea motiv pentru care Dumnezeu a îngăduit ca
diavolii să intre în turma porcilor a fost să trezească pe
oameni din această duplicitate în care trăiau. Nu mâncau
carne de porc, dar îi creşteau ca să-i vândă la alţii. Este ca
şi când nu fumez, dar cultiv tutun ca să-l vând; nu mă
droghez, dar cultiv plante din care fac droguri pe care apoi
să le vând. 

Nu trebuie să-l înşelăm pe Dumnezeu şi nici pe noi
înşine sau pe alţii. Dacă ceva este păcat atunci trebuie să mă
abţin din toate punctele de vedere.

Dacă eu nu fumez însă ofer ca dar cuiva ţigări este ca
şi când eu personal fumez. Dacă fumatul este un mare
păcat, atunci mă străduiesc ca pe cei din jurul meu să-i
conving că acest viciu este foarte dăunător chiar şi pentru
colectivitatea în care vieţuieşte fumătorul, deoarece toţi,
chiar dacă nu fumează, inhalează fumul dăunător de ţigară.

Poporul evreu nu consuma carne de porc, dar avea un
comerţ foarte dezvoltat cu vânzarea porcilor către popoarele
vecine.

Din această Evanghelie mai trebuie ceva foarte 
important să reţinem; că oamenii în loc să-L primească pe
Dumnezeu în casele lor, în sufletele lor, L-au alungat. 
Localnicii aceia din ţinutul Gadarei cărora le muriseră
porcii L-au dat afară pe Iisus din ţinuturile lor. 
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Acei oameni în loc să se bucure că doi consăteni ai
lor s-au vindecat complet, că au devenit oameni buni,
paşnici, că au devenit întregi la minte şi la suflet în familiile
lor, în satul lor, ei s-au supărat foarte tare pe Mântuitorul,
că s-au înecat în mare porcii lor.

Tudor Vianu, un mare estetician din cultura română,
are o carte numită ,,Ierarhia valorilor“. Această carte vrea
să ne arate că în această lume nu toate fiinţele au aceeaşi
valoare, după cum nici obiectele nu au aceeaşi valoare. Un
kilogram de aur nu are aceeaşi valoare cu un kilogram de
pământ de exemplu. Omul este fiinţa cea mai valoroasă din
acest Univers, care nu poate fi cumpărat cu nimic, după
cum ne zice Însuşi Mântuitorul Hristos: 

,,Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă,
dacă-şi pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul, în

schimb, pentru sufletul său?“
(Marcu 8, 36-37). 

Învăţăm din această Evanghelie să ne ferim de orice
păcat mare care duce la demonizare; să ne spovedim foarte
des, să mergem la Sfânta Biserică pentru a primi în noi
sfinţenie, putere şi ajutor ca să învingem ispitele de la
diavoli. Să ne ferim a drăcui sau chiar a zice ,,naiba“, care
înseamnă ,,drăcuşor“. Să-L chemăm pe Iisus mereu în
sufletul şi-n casa noastră. Pe El să-L mărturisim tot timpul!  

MARE ESTE DUMNEZEU!
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Duminica a 6-a după Rusalii

SOLIDARITATEA 
CREDINŢEI

FF
iecare Evanghelie duminicală ne arată valoarea
şi dimensiunile profunde ale credinţei religioase.
De fiecare dată, când auzim un text biblic din

Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos, ne dăm şi
mai mult seama cât de necesară este încrederea 
în Dumnezeu, care este mare şi iubitor de oameni. 

Filaret, mitropolitul Moscovei, spunea că: 
„Nimic nu este atât de necesar omului ca şi credinţa. 

De ea depinde nu numai fericirea vieţii viitoare, ci şi
bunăstarea vieţii de acum şi nu numai bunăstarea fiecăruia
dintre noi, ci şi prosperitatea unor societăţi întregi“. 

Cu alte cuvinte, credinţa în Dumnezeu nu are doar
efecte personale, ci şi colective. Solidaritatea credinţei în
Mântuitorul Hristos este izvorul minunilor de vindecare a
oricărei suferinţe. Credinţa în Dumnezeu este un factor de
solidaritate, adică de unire a  noastră pentru a putea  face
bine celor din jurul nostru, care au mare nevoie de ajutor.
Credinţa religioasă este cel mai puternic liant între noi şi
izvorul faptelor bune faţă de semenii noştri. Aceste învăţături
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despre solidaritatea credinţei le descoperim din Evanghelia
care se citeşte în Sfânta Biserică în Duminica a VI-a după
Rusalii (Matei cap. 9, 1 - 8). În acest text biblic este vorba
despre vindecarea unui om paralizat de către Mântuitorul
Hristos care se afla în oraşul Capernaum.

Acest bolnav care zăcea la pat de multă vreme în 
chinuri groaznice a fost adus înaintea lui Iisus, pe o targă,
de patru prieteni din proprie iniţiativă a lor şi dragoste
sinceră faţă de acest paralizat. Mântuitorul, impresionat
foarte mult de gestul umanitar plin de credinţă pe care l-au
manifestat cei patru prieteni, cât şi de boala grea prin care
trecea acest om din Capernaum, a rostit următoarele cuvinte: 

„Scoală-te, ia-ţi patul şi mergi la casa ta“. 
(Matei 9, 6).  

Din lecturarea atentă a textului biblic din această
Evanghelie nu reiese clar că acest bolnav ar fi cerut el 
personal să fie adus înaintea Mântuitorului Hristos.

Poate că acest bolnav nu auzise nimic despre Iisus
Hristos, poate că el nu ştia nimic despre Mântuitorul care
era Fiul lui Dumnezeu venit din ceruri la noi pământenii.

Dar, cu siguranţă, cei patru prieteni ştiau despre multe
minuni pe care le făcuse Domnul Iisus Hristos. Ei L-au
văzut de multe ori pe Iisus deoarece Mântuitorul venea des
în oraşul Capernaum, de care era legat sufleteşte. Această
localitate era ca şi „cetatea Sa“ (Matei 9, 1). Aici locuia şi
apostolul Petru, în casa căruia a poposit de mai multe ori.
În acest oraş a făcut multe minuni şi lumea de aici era
foarte ataşată de Mântuitorul Hristos. Aceşti patru prieteni, 
convinşi, pe de o parte, de puterea lui Iisus, de dumnezeirea
Sa iar, pe de altă parte, mişcaţi de suferinţa grea şi
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îndelungată a acestui bolnav care avea mare nevoie de
ajutor, au luat pe acest paralizat şi au venit îndată cu el la
Mântuitorul Hristos ca să-l vindece. 

„Şi Iisus, văzând credinţa lor (a prietenilor - n.n.), a zis 
slăbănogului: îndrăzneşte, fiule! Iertate sunt păcatele

tale!“
(Matei 9, 2). 

Din acest verset desprindem multe învăţături 
folositoare şi de mare actualitate pentru noi. Astăzi în lume
este foarte multă suferinţă; cu siguranţă, sunt mai multe
boli în lume decât acum două mii de ani în urmă, când era
Iisus Hristos pe pământ. Deşi medicina în vremea noastră
a făcut multe progrese ştiinţifice totuşi suferiţa umană se
află în mare creştere alarmantă. Mai mult de jumătate din
veniturile multor oameni se cheltuiesc numai pe medica-
mente şi pe spitalizări.

Deşi Mântuitorul nu cere nici un ban pentru videcare,
totuşi oamenii de astăzi nu aleargă la Iisus. De ce oare?
Cine, ce îi ţine pe loc ca să cadă în deznădejde totală?
Necredinţa, păcatele şi diavolii.

Ca să fii vindecat de Iisus trebuie mai întâi să crezi în
El, să ai încredere  în puterea Lui dumnezeiască, să fii 
convins că Dumnezeu există cu adevărat şi că El este  mare
şi bun cu toată lumea. De asemenea, trebuie să vrei 
vindecarea, să-ţi doreşti tare mult acest lucru. Există o
carte foarte interesantă care are acest nume minunat: 
„Dai voinţă, iei putere“.

Atunci când ai voinţă în tine începi să prinzi putere.
Voinţa ţine de suflet, face parte din el. Însă sufletul nu este
format numai din voinţă, ci el are şi sentiment şi raţiune.
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Aceşti prieteni, pe lângă voinţa lor fermă de a veni cu
bolnavul la Iisus Hristos numaidecât, au avut în ei şi 
sentimente de dragoste profundă faţă de semenul lor.

Iubirea lor interioară i-a determinat la bine. Nimeni
nu i-a obligat să aducă bolnavul înaintea lui Iisus Hristos.
Poate că  locuinţa acestui bolnav era foarte departe de locul
acela unde se afla în acel timp Mântuitorul. Lor  nu  le-a
păsat de distanţă, de greutatea drumului dar şi a patului în
care se afla bolnavul; n-au ţinut cont  nici  de temperaturile
mari de afară, deoarece Capernaumul se află în zona 
mediteraneeană. Dragostea lor mare faţă de bolnav i-a
ajutat să depăşească toate aceste obstacole. Iubirea trece
peste toate în viaţă.

De asemenea, cei patru simţeau în inima lor şi erau
conştienţi că Iisus nu este un om oarecare, ci El este Însuşi
Dumnezeu întrupat, adică are trup omenesc, ca în felul
acesta să fie mai aproape de noi şi noi să ne putem apropia
fără frică de El. Mântuitorul Hristos are multă bunătate pe
faţă, un chip blând şi smerit şi pe toţi ne cheamă cu 
dragoste la El: 

„Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă
voi odihni pe voi. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi

învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima
şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre. Căci jugul Meu e

bun şi povara Mea este uşoară“ 
(Matei 11, 28 - 30). 

Mântuitorul Hristos, când l-a văzut pe acel bolnav
adus, i-a zis: 

„îndrăzneşte, fiule!“ 
(Matei 9, 2). 
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Cu alte cuvinte: nu-ţi fie teamă deloc, nu-ţi fac nimic
rău; Eu sunt iubirea întrupată (I Ioan 4, 8). În viaţă să avem
deci curaj, să nu ne fie frică de nimeni şi de nimic. Doar de
Dumnezeu să avem teamă, ca să nu-L pierdem din cauza
păcatelor noastre personale. Deşi acel bolnav era plin de
păcate, avusese o viaţă plină de fărădelegi, totuşi, Iisus îi
zice fiule, nu-i  zice păcătosule,  ticălosule,  nemernicule,
ci, dimpotrivă, îi zice copile. Câtă bunătate la Iisus!

Ce răi suntem noi cu cei din jurul nostru! Suntem
gata să-i etichetăm pe cei din jurul nostru cu tot  felul de
epitete: beţivule, curvarule, fumătorule etc. Suntem prea
grăbiţi să aruncăm cu pietre în cei din jurul nostru. Iisus nu
a  făcut niciodată acest lucru. A câştigat multe suflete cu
bunătate. Poate mulţi vă întrebaţi de ce Iisus Hristos, în loc 
să-i dea medicamente, i-a zis:

„iertate sunt păcatele tale!“
(Matei 9, 2). 

Într-adevăr, iertarea păcatelor prin spovedanie este cel
mai puternic şi eficace medicament pe care tot Mântuitorul
Hristos, din dragoste faţă de noi oamenii, ni le-a lăsat în
Biserică, gratuit pentru toată lumea. Oricât de multe şi mari
sunt păcatele noastre personale să alergăm la Iisus Hristos;
încă mai are braţele larg deschise. Îndată ce Mântuitorul
Hristos l-a dezlegat de păcate, acel om s-a vindecat com-
plet, şi-a luat singur patul (targa) şi s-a dus la casa  lui,  dând
slavă  lui  Dumnezeu. De asemenea, Evanghelia se încheie cu
aceste cuvinte: 

„Iar  mulţimile, văzând acestea, s-au înspăimântat 
şi au slăvit pe Dumnezeu Cel care dă oamenilor 

asemenea putere“ 
(Matei 9, 8).
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Mântuitorul Hristos a făcut această vindecare pe baza
credinţei celor patru prieteni:

„şi Iisus, văzând credinţa lor, a zis slăbănogului: 
Îndrăzneşte, fiule! Iertate sunt păcatele tale!“ 

(Matei 9, 2)

Credinţa religioasă prinde rădăcini şi izvorăşte minuni
mari când devine colectivă, publică, când capătă dimensiunea
de solidaritate. Credinţa nu trebuie să fie egoistă, doar
pentru mine, ci ea, ca şi dragostea, se revarsă către alte
persoane. Cu cât dăruieşti mai mult din tine la cei din jurul
tău primeşti bucurie şi putere de sus. Eşti împlinit în viaţă
doar atunci când faci din dragoste fapte bune faţă de cei
din jurul tău, fără însă  să aştepţi răsplătire de la ei.

Este dureros că  de  multe ori persoanele la care poate
am făcut vreun bine în viaţă ne întorc spatele. Şi nu numai
atât, dar aruncă şi cu pietre (adică vorbe rele) împotriva
noastră. Mare este Dumnezeu care să-i ierte şi să le dea
inimă bună! Dacă omul are inimă bună  va scoate din el
numai cuvinte frumoase, dar dacă el are inimă şi suflet rău
nu poate să scoată vorbe bune şi frumoase.

Dumnezeu să-i ierte pe toţi!

MARE ESTE DUMNEZEU!
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Duminica a 7-a după Rusalii

VINDECAREA 
PRIN CREDINŢĂ

BB
iserica este ca o mamă iubitoare, care ne cheamă
mereu la Dumnezeu, de unde ne vin tot ajutorul 
şi binecuvântarea cerească. 

Duminica, atunci când ne aflăm în Biserică, simţim
braţele părinteşti ale Lui Dumnezeu care ne cuprind  pe toţi,
dându-ne speranţe de viaţă şi de încredere în Atotputernicia
Lui. De fiecare dată când auzim glasul Evangheliei se
luminează sufletul din noi şi se aprinde credinţa care ne
apropie de Dumnezeu. Ca să credem în Dumnezeu trebuie
mai întâi să-L cunoaştem bine şi ca să-L cunoaştem trebuie,
mai întâi, să auzim despe El cine este, ce a făcut şi ce trebuie
să facem noi pentru El. Sfântul Apostol Pavel ne spune că 

„din auz vine credinţa“ 
(Romani 10, 17). 

Iată de ce trebuie să venim mereu la Sfânta Liturghie
pentru a auzi cuvântul de viaţă al lui Dumnezeu, care este
plin de har şi de putere. Evanghelia din Duminica a VII-a
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după Rusalii; (Matei 9, 27 - 35) ne descrie vindecarea a
doi nevăzători şi a unui mut, prin puterea fără margini a
Mântuitorului Hristos. Aceste vindecări sunt minuni pe
care numai Dumnezeu le poate înfăptui. Atunci când ne
punem încrederea toată în Dumnezeu şi noi ne putem
bucura de astfel de minuni. De-a lungul istoriei umane au
existat multe minuni când oamenii au apelat la credinţa vie
şi neîndoielnică în Dumnezeu. Minunile nu pot fi explicate
raţional, pe cale ştiinţifică, deoarece ele ies din sfera
normalului şi a naturalului. 

De multe ori, ne obişnuim cu minunile care ne 
înconjoară şi le luăm ca pe ceva normal, firesc. Într-o
grădină observăm o varietate de flori de mărimi diferite, cu
parfumuri specifice şi totuşi nu ştim de unde vin culoarea
şi parfumul fiecăreia. Dintr-un pământ în care noi aruncăm
tot ce avem mai murdar şi tot felul de resturi menajere 
răsar atâtea flori de o frumuseţe paradisiacă. Oare acestea
nu sunt minuni? Fiecare copil este o minune; o mână de
carne de om ne zâmbeşte, vorbeşte, cunoaşte. 

Tot Universul este plin de minuni care dau mărturie
despre măreţia şi puterea Lui Dumnezeu. Minunile nu ţin
doar de trecut, de istorie, ci ele sunt legate şi de prezent, dar şi
de viitor. Dumnezeu poate adăuga minuni chiar cu noi înşine.

El ne poate rezolva multe probleme care pentru noi
oamenii par  imposibile. Totul este ca noi să credem cu tărie
în existenţa şi în puterea lui Dumnezeu.

În oraşul Capernaum Mântuitorul Hristos, Fiul lui
Dumnezeu, s-a întâlnit cu doi orbi care au venit cu mare 
încredere la El ca să-i vindece de această neputinţă pe care
o aveau din naştere. Iisus i-a întrebat pe orbi: 
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„Credeţi că pot să fac Eu aceasta? Da, Doamne, i-au 
răspuns... După credinţa voastră, fie vouă!“

(Matei 9, 28 - 29).

Aceşti doi orbi au vrut să se vindece şi şi-au exprimat
în mod liber şi conştient această dorinţă. Voinţa este 
primul pas pe care trebuie să-l facem. Există o carte 
numită: „Dai voinţă, iei putere“. Actul credinţei este şi un
act de voinţă - în actul voinţei noastre se trezeşte credinţa,
care apoi se maturizează, începând a coordona toate 
acţiunile noastre conform voii lui Dumnezeu, adică  intrarea
noastră conştientă şi liberă în har, ceea ce înseamnă că forţa
nevăzută, Duhul Sfânt, prin mijloacele sfinţitoare ale 
Bisericii lui Hristos, ne luminează să înţelegem mesajul
Evangheliei.

Voinţa face parte din sufletul nostru. Alături de voinţă
mai avem în noi raţiune şi sentiment, care înseamnă iubire.
Aceşti doi nevăzători erau conştienţi pe baza raţiunii că
Iisus este cu adevărat Dumnezeu adevărat. Atunci când 
raţiunea din noi este curată începem să descoperim 
Adevărul care este Dumnezeu şi să înţelegem rostul vieţii.
Raţiunea ne conduce viaţa. Iubirea este forţa sufletului, ne
aprinde dorul după Dumnezeu, ne leagă de El sufletele. 
Sufletul din noi este darul lui Dumnezeu. De la naştere
avem această înclinaţie spre Dumnezeu. A crede în 
Dumnezeu este ceva firesc, natural, care ţine de normalitate.
Credinţa în Dumnezeu este aerul existenţei noastre. Victor
Hugo spunea: „Cea dintâi trebuinţă a omului este
credinţa; vai de cel care nu o are, căci se aseamănă cu un
corăbier fără de cârmă“.

Credinţa în Dumnezeu nu înseamnă doar simpla 
cunoaştere. 
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A avea mai multe informaţii despre Dumnezeu nu 
înseamnă că eşti credincios, sau dacă ai o bibliotecă mare
cu multe cărţi despre Dumnezeu eşti şi foarte credincios.
Credinţa este mai mult decât cunoaşterea. Este adevărat că
şi cunoaşterea are un mare rol în apropierea şi iubirea 
noastră de Dumnezeu dar totuşi ea nu este totul.

Credinţa adevărată este abia atunci când viaţa 
personală oglindeşte zi de zi ceea ce noi ştim şi am auzit
despre Dumnezeu. Mântuitorul Hristos ne spune că: 

„Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în 
Împărăţia Cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu

Celui din Ceruri.“
(Matei 7, 21).

Cu alte cuvinte, împlinirea voii lui Dumnezeu este
măsura credinţei din noi. Cu cât vom asculta şi vom 
îndeplini poruncile lui Dumnezeu devenim mai credincioşi.
Sfântul Apostol Iacov ne spune: 

„...credinţa fără fapte bune este moartă“ 
(Iacov 2, 26).  

Şi diavolii cred şi cunosc multe despre Dumnezeu, dar
ei continuă să rămână tot diavoli. Lor le lipseşte esenţialul:
iubirea, care înseamnă fapta cea bună. Nu poţi să spui că
iubeşti pe cineva dacă nu faci ceva concret în această 
direcţie. La fel, noi nu putem spune că-L iubim pe Dumnezeu
dacă nu arătăm bunătate faţă de cei din jurul nostru, prin 
săvârşirea de fapte.      

Medicii care cred cu adevărat în Dumnezeu sunt
foarte conştienţi de efectul terapeutic al credinţei religioase.
Un pacient care are o legătură vie cu Dumnezeu ia 
tratamentul cu încredere că Dumnezeu lucrează prin 
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medicamente. Vindecarea prin credinţă este gratuită, nu 
trebuie să dăm nimic material în schimb lui Dumnezeu.
Darul care-L aşteaptă de la noi ca mulţumire pentru vindecare
este schimbarea în bine a vieţii noastre, adică să devenim
mai buni sufleteşte, mai toleranţi cu cei din jurul nostru şi
gata oricând pentru orice faptă bună. 

Un bolnav, indiferent ce tratament scump îi dăm şi
în orice spital ultramodern l-am interna, unde sunt cei mai
buni medici, dacă îi lipseşte credinţa, adică încrederea în
Dumnezeu, are şanse minime de vindecare. Vindecarea
prin credinţă este o minune pe care tot mai rar o întâlnim
în lume, deoarece a început să slăbească credinţa şi la
pacienţi, dar şi la mulţi medici. Sfântul Pantelimon, care
este unul dintre medicii creştini, ne dă o mare lecţie şi
anume: vindecarea oricărei boli este darul lui Dumnezeu, iar
orice vindecare trupească are nevoie mai întâi de vindecarea
sufletului. Strămoşii noştri aveau o vorbă sănătoasă: „mens
sana in corpore sano“ adică minte sănătoasă într-un corp
sănătos, care se poate transpune aşa: un suflet curat într-un
trup sănătos. 

Orice boală am avea, Iisus Hristos are putere să o
vindece. De aceea să alergăm cu încredere la El. Ne 
întâlnim cu El în Biserică şi prin rugăciune. Biserica are o
puternică slujbă dumnezeiască numită Maslu, care se 
oficiază în mod obligatoriu de mai mulţi preoţi, după cum
ne zice Sfântul Apostol Iacov: 

„Este cineva bolnav între voi?  Să cheme preoţii 
Bisericii şi să se roage pentru el.“ 

(Iacov 5, 17).

Prima grijă a bolnavului este spovedania sufletului,
slujba maslului şi după aceea  alergăm şi la spital şi la orice
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medic cu nădejdea că Dumnezeu ne va face bine şi că de la
El ne vine darul sănătăţii.  

Şi noi cei din familia celui bolnav avem o mare 
responsabilitate: să ne ataşăm de cel în suferinţă, să devenim
solidari şi înţelegători cu cei aflaţi în durere. Bolnavul
trebuie respectat ca fiinţă umană; oricum s-ar manifesta
durerea, el rămâne tot făptura lui Dumnezeu.

Rugăciunea rudelor şi a celor apropiaţi măreşte foarte
mult şansele de vindecare a celui bolnav.

Sănătate tuturor!  

MARE ESTE DUMNEZEU!
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Duminica a 8-a după Rusalii

IISUS HRISTOS,
PÂINEA VIEŢII

MM
ântuitorul Iisus Hristos, în cadrul Sfintei Scripturi,
are multe denumiri care scot în evidenţă 
profunzimea şi diversitatea lucrărilor tainice şi

mântuitoare pe care le-a făcut din marea Sa iubire
pentru oameni. El este viaţa noastră (Ioan 14, 2) şi,
mai mult decât atât, ne-a dăruit chiar veşnicia
(Ioan 5, 24). 

Existenţa noastră aici pe pământ dar şi în lumea de
dincolo este legată de hrana fiinţială necesară trupului dar
şi a sufletului după învierea cea de obşte. De asemenea, 
natura care este creaţia lui Dumnezeu are sădită în firea ei
tot ceea ce este necesar perpetuării vieţii. Hrană pentru 
animale la bună vreme, cum se roagă psalmistul David 
înaintea lui Dumnezeu: 

„Toate către Tine aşteaptă ca să le dai lor hrană la bună
vreme. Dându-le Tu lor, vor aduna; deschizând Tu mâna

Ta, toate se vor umple de bunătăţi....“ 
(Ps. 103, 28 - 29). 
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Omului, Dumnezeu i-a dăruit ca hrană trupească 

„pâinea cea de toate zilele“ 
(Luca 11, 3), 

care îi întăreşte inima (Ps. 103, 17), şi vinul, care i-o 
veseleşte (Ps. 103, 16) şi care îi vindecă neputinţele 
(I Timotei 5, 23). Untdelemnul este şi hrană dar şi cel care
aduce frumuseţe omului la chip (Ps. 103, 17). Evanghelia
din Duminica a VIII-a după Rusalii ne vorbeşte despre
minunea înmulţirii a cinci pâini şi doi peşti (Matei 14, 14 - 23)
cu care s-au hrănit pe săturate peste cinci mii de bărbaţi, afară
de soţiile şi copiii lor, şi ei destul de numeroşi (Matei 14, 21).

Omul prin creaţie este o fiinţă dihotomică, adică are
trup material şi suflet nemuritor în el, care are mare nevoie
de hrana vieţii. Una este hrana trupului şi alta este hrana
sufletului. Profetul Isaia, care a trăit cu aproape opt secole
înainte de Hristos, ne dă o povaţă mustrătoare, valabilă şi
acum în mileniul trei: 

„Pentru ce cheltuiţi argintul vostru pentru un lucru care
nu hrăneşte şi câştigul muncii voastre pentru ceva care
nu vă satură? Ascultaţi-Mă pe Mine şi veţi mânca cele
bune şi întru bunătăţi se va desfăta sufletul vostru. “ 

(Isaia 55, 2).

De asemenea, proorocul Amos ne atenţionează pentru
aceste vremuri apocaliptice în care trăim noi astăzi: 

„Iată, vin zile, zice Domnul Dumnezeu, în care voi
trimite foamete pe pământ, nu foamete de pâine şi nu

sete de apă, ci de auzit cuvintele Domnului“ 
(Amos 8, 11). 

Fiecare dintre noi ne-am făcut un crez: să alergăm
mereu numai după hrana trupului nostru. În ultima vreme,
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omenirea a intrat într-o mare criză alimentară. Foarte multe
ţări se întreabă acum ce este de făcut? Cum putem ieşi din
această mare lipsă de hrană trupească? Cine ne poate da
pâinea cea de toate zilele?

Răspunsurile la aceste întrebări vitale le aflăm chiar în
Evanghelia care tocmai s-a citit în cadrul Sfintei Liturghii
(Matei 14, 14 - 23). Cei doisprezece ucenici ai Mântuitorului
Iisus Hristos, îngrijoraţi de lipsa hranei pentru cei peste cinci
mii de bărbaţi, la care se adaugă soţiile lor, în număr de 
aproximativ cinci mii, plus copiii lor foarte mulţi la număr
în fiecare familie, s-au rugat de Domnul Hristos - Fiul lui
Dumnezeu ca să slobozească poporul pentru ca să-şi caute
hrana necesară trupurilor lor. Mântuitorul Iisus Hristos le
spune că problema hranei pentru tot poporul este o problemă
care-i priveşte şi pe ei, şi că apostolii trebuie numaidecât să
se implice în rezolvarea acestei cerinţe vitale 

„N-au trebuinţă să se ducă; daţi-le voi să mănânce“ 
(Matei 14, 16).

Aceste cuvinte biblice „daţi-le voi să mănânce...“
m-au marcat profund încă de când eram elev la Seminarul
de Teologie „Kesarie Episcopul“ din Buzău. De atunci s-a
înfiripat în mine dorinţa de a face ceva în domeniul social
pentru oamenii săraci, care suferă de hrană şi sunt fără de
adăpost. Proiectele sociale ale Fundaţiei „Sfântul Sava“ au
fost realizate în cadrul Bisericii şi cu Biserica, adică cu
dumneavoastră, iubiţi credincioşi, care împreună formaţi
„trupul lui Hristos“, după cum ne spune Marele Apostol al
Neamurilor, Sfântul Pavel: 

„Pentru că suntem mădulare ale trupului Lui, 
din carnea Lui şi din oasele Lui“ 

(Efeseni 5, 30).
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La porunca lui Iisus, apostolii au strâns puţina hrană
din popor, care consta în „cinci pâini şi doi peşti“, pe care
au adus-o Mântuitorului Hristos ca să o binecuvânteze. Atât
de mare a fost binecuvântarea lui Iisus încât a reuşit să-i
hrănească pe toţi pe săturate şi au mai rămas încă 
douăsprezece coşuri mari de pâine pentru a fi hrănite şi alte
persoane flămânde care nu erau de faţă la săvârşirea acestei
ninuni. 

Cu siguranţă careva din dumneavoastră veţi pune 
întrebarea: cum a reuşit să sature Iisus din cinci pâini şi doi
peşti atâta mulţime de oameni: poate peste şaizeci de mii de
persoane?? Este la fel cum s-ar întreba cineva dintre noi: cum
o pastilă are putere de hrană sau să vindece o boală sau mai
multe suferinţe fizice pe care omul le-a acumulat în timpul
vieţii. Puterea înmulţirii pâinilor stă în dumnezeirea 
Mântuitorului Iisus Hristos, care ne dovedeşte din plin încă
o dată că El este „Dumnezeu adevărat din Dumnezeu 
adevărat“. Iisus ca Dumnezeu poate face orice. Ba, mai
mult, Iisus Hristos este

„...pâinea cea din cer, ... Tatăl Meu vă dă din cer pâinea
cea adevărată.“

(Ioan 6, 32).

Iisus Hristos nu este zgârcit cu noi ci dimpotrivă
foarte darnic şi prompt în a ne ajuta imediat la necaz şi
lipsă. Mântuitorul ne dă totul, fără a ne cere ceva material
în schimb. Misiunea înmulţirii pâinilor nu este doar o 
întâmplare veche, care ţine doar de trecut, ci este prezentă
şi astăzi şi prezentă va fi până la sfârşitul veacurilor. În
această privinţă avem Sfânta Împărtăşanie care nu se
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termină şi de asemenea rodnicia pământului care scoate tot
felul de roade spre hrana noastră.               

În cadrul Sfintei Împărtăşanii, pâinea nu este o 
simplă pâine ci Însuşi Trupul lui Hristos (Luca 22, 19).
După săvârşirea acestei minuni, de înmulţire a pâinilor,
Mântuitorul Hristos a ţinut un înflăcărat discurs euharistic
în care arată marea taină a Sfintei Împărtăşanii, pe care o
primim la Sfânta Liturghie: 

„Eu sunt pâinea vieţii; cel ce vine la Mine nu va 
flămânzi şi cel ce crede în Mine nu va înseta niciodată.
Dar am spus vouă că M-aţi şi văzut şi nu credeţi. Tot 

ce-Mi dă Tatăl, va veni la Mine; şi pe cel ce vine la Mine
nu-l voi scoate afară... Eu sunt pâinea cea vie, 

care S-a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea
aceasta viu va fi în veci. Iar pâinea pe care Eu o voi da

pentru viaţa lumii este trupul Meu 
(Ioan 6, 35 - 37 şi 51). 

Sfânta Împărtăşanie este arvuna vieţii veşnice prin
înviere: 

„Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu are
viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi“ 

(Ioan 6, 54). 

Din această Evanghelie citită la Sfânta Liturghie de
azi trebuie să reţinem, pe de o parte, măreţia şi puterea lui
Iisus Hristos iar, pe de altă parte, bunătatea Lui faţă de toţi
nevoiaşii, faţă de toţi cei cu lipsuri materiale. Orice problemă
sau necaz am avea, indiferent de ce natură ar fi, să alergăm
numaidecât la Dumnezeu, care este mare şi bun cu noi toţi.
Amin!          

MARE ESTE DUMNEZEU!
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Duminica a 9-a după Rusalii

CURAJUL CREDINŢEI

PP
rin fiecare Evanghelie pe care noi o auzim la
Sfânta Liturghie ne vorbeşte  Însuşi Mântuitorul
Hristos, care ne cheamă părinteşte la El: „Îndrăzniţi,

Eu sunt; nu vă temeţi!“ (Matei 14, 27). 

Tot de la Mântuitorul Hristos ne-au rămas şi aceste
cuvinte:

„Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă
voi odihni pe voi. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi 

învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima
şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre. Căci jugul Meu 

e bun şi povara Mea este uşoară“ 
(Matei 11, 28 - 30). 

Chemarea lui Iisus adresată nouă este mereu actuală,
deoarece El este acelaşi, după cum ne spune Sfântul Apostol
Pavel: 

„Iisus Hristos, ieri şi azi şi  în veci, este acelaşi“
(Evrei 13, 8).  

La Mântuitorul trebuie să venim „cu credinţă, cu
dragoste şi frică de Dumnezeu“. 
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Evanghelia din duminica a noua după Rusalii (Matei
14, 22 - 34) scoate în evidenţă curajul credinţei pe care 
trebuie să-l avem în această apropiere fiinţială de Mântuitorul
Hristos.

Credinţa creştină înseamnă încredere totală în 
existenţa şi lucrarea divină a Mântuitorului Iisus Hristos,
care este într-adevăr: „Dumnezeu adevărat din Dumnezeu
adevărat“. Drumul credinţei noastre la Mântuitorul Hristos
este plin de încercări, temeri, îndoieli, neputinţe care ne vin
de la diavol, căruia nu-i place deloc apropierea noastră de
Dumnezeu. Viaţa noastră fără de Dumnezeu se poate 
asemăna cu şederea apostolilor în acea corabie învăluită de
valuri şi cuprinsă de bezna întunericului înspăimântător.
Una este să te afli într-o primejdie ziua şi alta să te afli
noaptea. Una este să vezi necazul, prăpădul care vine 
asupra noastră ziua, când noi mai putem face ceva, măcar
să ne ferim sau să ştim ce ni se întâmplă în final şi alta este
noaptea, când nu ştii de unde vine primejdia şi cum se
prezintă ea în realitate. Credinţa este ca o lumină care ne 
luminează şi ne descoperă calea salvării noastre, chiar şi
dintr-o situaţie critică. Necredinţa este în sine un întuneric
fiinţial care produce haos, îndoială şi care ne împinge la
deznădejde şi frică totală.

Atâta timp cât apostolii au stat în corabie fără de
Dumnezeu au trăit momente groaznice din cauza dezlănţuirii
naturii înconjurătoare, care este influenţată negativ de
răutăţile noastre, ale oamenilor. Păcatele noastre se răsfrâng
asupra naturii, pe care o pun în mare pericol.

Una dintre cântările religioase de la slujba înmormântării
începe cu aceste cuvinte: „marea vieţii...“ şi care vrea să ne
spună că viaţa fiecăruia dintre noi se compară cu orice mare
sau apă care-şi poate schimba repede starea existenţială.
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Mântuitorului Hristos îi pasă de noi, ba, mai mult,
vine spre noi chiar şi atunci când renunţăm la El, prin
încrederea noastră uneori doar în forţele noastre şi în ajutorul
celor din jurul nostru.

Apropierea imediată a lui Iisus faţă de apostolii care
se aflau în mare pericol de naufragiu denotă bunătatea fără
de margini a lui Dumnezeu faţă de noi oamenii.

Evanghelia ne spune că: 

„Văzându-L umblând pe mare, ucenicii s-au 
înspăimântat, zicând că e nălucă şi de frică au 
strigat. Dar El le-a vorbit îndată, zicându-le: 

«Îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi!»“ 
(Matei 14, 26 - 27). 

Frica este duşmanul de moarte al credinţei. Multora
dintre noi încă ne mai este frică să manifestăm credinţa
noastră în Dumnezeu. Frica este un mare păcat. Credinţa în
Dumnezeu este în schimb o mare virtute, la care se ajunge
cu multă jertfă.

Ca să ajungem la Dumnezeu trebuie să avem şi mult
curaj ca să trecem peste toate obstacolele care apar în calea
vieţii noastre. Avem mare nevoie de curaj, de îndrăzneală,
de perseverenţă pe acest drum al apropierii noastre de
Dumnezeu: „Îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi!“.

Credinţa religioasă în noi devine puternică prin 
trăirea ei în adâncul fiinţei noastre. Credinţa adevărată se
transformă în certitudine şi convingere. Credinţa ne dă
motivaţie să nu renunţăm la legătura noastră de suflet cu

Dumnezeu, care se identifică cu Adevărul. Atunci când 
descoperim Adevărul ne încredem cu adevărat în El şi
prindem curaj ca să nu rămânem văduviţi şi de El. 

159

Evanghelia în eseuri duminicale



Adevărul ne face puternici şi ne dă forţa spirituală de a
nu renunţa la El. Lui Dumnezeu nu-i plac oamenii fricoşi şi
nici cei îndoielnici sau care n-au statornicie pe drumul vieţii.

Prezenţa lui Dumnezeu tot timpul cu noi, până la
sfârşitul veacurilor, ne dă mult curaj:

„...iată Eu cu voi sunt în toate zilele, 
până la sfârşitul veacului“

(Matei 28, 20) 

ne asigură Însuşi Mântuitorul Hristos! Sfântul Apostol
Ioan spune că acolo unde este iubire adevărată dispare orice
frică omenească:

„În iubire - zice el - nu este frică, ci iubirea desăvârşită
alungă frica pentru că frica are cu sine pedeapsa, iar cel

ce se teme nu este desăvârşit în iubire.“ 
(I Ioan 4, 18). 

Atunci când luăm parte la Sfânta Liturghie auzim
cuvintele preotului rostite cu voce tare înainte de momen-
tul Sfintei Împărtăşanii: „Cu frică de Dumnezeu, cu
credinţă şi cu dragoste să vă apropiaţi...“. În acest înţeles
liturgic, „frica de Dumnezeu“ înseamnă teama de a nu-L
pierde pe Dumnezeu prin păcatele sau gândurile rele care
sălăşluiesc în noi. Întotdeauna când suntem în braţele
mamei ne simţim în siguranţă şi ipostaza ne inspiră multă
dragoste. La fel se întâmplă şi când avem pe Mântuitorul
Hristos prin Sfânta Împărtăşanie şi prin rugăciunea litur-
gică. Pierderea lui Dumnezeu ne dă neîncredere, teamă,
sfială şi deznădejde. Credinţa este o forţă spirituală uriaşă
care ne face să urcăm treaptă cu treaptă  spre Dumnezeu.
Cu cât avem mai multă lumină în noi, nu ne mai speriem de
întuneric. Lumina cheamă lumina, iar întunericul aduce
mai multă negreală de natură fizică dar şi spirituală.
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Credinţa autentică, deplină şi convingătoare ne face să fim
plăcuţi înaintea lui Dumnezeu, după cum ne spune Sfântul
Apostol Pavel în Epistola către Evrei: 

„Fără credinţă dar, nu este cu putinţă să fim plăcuţi 
lui Dumnezeu“ 

(Evrei 11, 6). 

Credinţa adevărată în Dumnezeu, fără urmă de îndoială,
este socotită de Dumnezeu ca fiind dreptate (Romani  4, 18 - 22).

Devenim mai drepţi pe măsură ce ne încredem şi mai
mult în existenţa şi lucrarea lui Dumnezeu. 

În faţa unui om credincios, pătruns de Adevărul 
dumnezeiesc, nimic nu mai stă împotrivă, ca să-l vatăme. 

„Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte: 
Ridică-te şi te aruncă în mare, şi nu se va îndoi în inima

lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, 
fi-va lui orice va zice.“ 

(Marcu 11, 23)

Din această pericopă evanghelică reţinem următoarele: 
- Mântuitorul Hristos are putere deplină asupra 

naturii înconjurătoare. Cosmosul se supune lui Dumnezeu.
- Domnul Iisus Hristos vine în întâmpinarea noastră

chiar şi în momentele de îndoială. El ne întinde mâna ca şi
lui Petru.

- Biserica este asemenea unei corăbii. În Biserică ne
simţim mereu îm siguranţă. La cârma Bisericii se află 
Însuşi Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, care să ne 
binecuvânteze pe noi toţi. Amin!   

MARE ESTE DUMNEZEU!
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Duminica a 10-a după Rusalii

VINDECAREA
ÎNDRĂCIŢILOR

FF
iecare Evanghelie este în sine o chemare la Hristos
Fiul lui Dumnezeu, care este Unicul Mântuitor al
Universului deoarece El este „Dumnezeu adevărat

din Dumnezeu adevărat, Lumină din Lumină“. 

Numai El ne poate salva din orice situaţie dificilă. La
El nu există ceva imposibil. În aceasta stă măreţia lui 
Hristos. Deşi este Dumnezeu, El se întrupează şi devine
Om fără a renunţa la dumnezeire. Schimbarea la faţă este
icoana teologiei despre Mântuitorul Hristos.

Evanghelia din duminica a zecea după Rusalii ne
descrie o mare minune săvârşită chiar în ziua Schimbării la
faţă pe muntele Taborului (Matei, capitolul 17). La acest
mare praznic Mântuitorul a vrut să ne arate cine este El de
fapt: Dumnezeu plin de lumină, 

„care luminează pe tot omul, care vine în lume“ 
(Ioan 1, 9). 

Domnul Iisus Hristos este una dintre cele trei Persoane
ale Sfintei Treimi care a venit în istoria întunecată a 
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omenirii pentru a aduce lumina speranţei; lumina credinţei
în puterea lui Dumnezeu care biruie răul din lume! Pe
muntele Taborului, unde era prezent Însuşi Dumnezeu în
persoana Mântuitorului Hristos, era atâta lumină şi pace,
bucurie şi sfinţenie încât cei trei ucenicii ai lui Iisus şi anume
Petru, Iacov şi Ioan, prezenţi la Schimbarea la faţă, au
exclamat:

„bine este nouă să fim aici...“
(Matei 17, 4).

În schimb, la poalele muntelui era atâta întuneric al
necredinţei, disperare, durere, desnădejde, boală şi răutate.
Ce mare diferenţă între lumină şi întuneric, între adevăr şi
minciună, între bine şi rău!

Aici la poalele muntelui Tabor se aflau ceilalţi 
ucenici rămaşi, în număr de nouă, şi de asemenea un tată de
preot cu un copil demonizat. O suferinţă mai mare ca
aceasta pentru un tată ca să aibă un singur copil şi acela 
îndrăcit adică cuprins de duhurile rele nu există.  De ce
acest copil era demonizat? Cum se ajunge la această stare
şi cine poate vindeca această boală a sufletului care 
afectează şi trupul omului? Toate aceste răspunsuri le găsim
chiar în Sfânta Scriptură care este Cartea lui Dumnezeu.

Mulţi dintre noi nu credem că există diavoli, deşi în
jurul nostru este atâta ură diabolică. Existenţa răului în lume
este dovada cea mai puternică că diavolul este o realitate pe
care nu o putem tăgădui. Răul se identifică cu diavolul care
este răul prin excelenţă şi care se deghizează de cele mai
multe ori pentru a duce lumea în derută. După învăţătura
Bisericii diavolul este o fiinţă spirituală care se  întrupează
sub chipuri hidoase, adică urâte şi înspăimântătoare,
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pentru a ne speria şi mai mult pe noi oamenii. La origine, 
diavolul a fost un înger de lumină, ba, mai mult, chiar o 
căpetenie strălucitoare peste îngerii lui Dumnezeu. Dacă el
a fost bun la început şi plin de lumină, îmbrăcat în 
sfinţenie şi preţuit de Dumnezeu, cum de a ajuns diavol, 
căpetenie a răului?

Răul nu vine de la Dumnezeu. Răul nu este opera lui
Dumnezeu. Diavolul a devenit diavol prin propria sa libertate.

Dumnezeu a dat libertate la fiecare voinţă să aleagă
ce vrea: binele sau răul; lumina sau întunericul. În virtutea
libertăţii cu care a fost înzestrat, acest înger luminat, 
asemenea unui luceafăr care aduce lumină noaptea, a ales
să se desprindă de Dumnezeu, ba, mai mult, să-L ignore şi 
să-L dispreţuiască: „mă voi sui în cer, îmi voi ridica 
scaunul de domnie mai sus de stelele lui Dumnezeu... voi fi
ca cel Preaînalt“ (Isaia 14, 13-14). Aceasta este istoria 
diavolului. El la obârşie a fost înger luminat dar care a ales
întunericul, mândria, dispreţul, ura. Dumnezeu l-a pedepsit
îndată pentru această răzvrătire, deoarece a fost aruncat
imediat în adânc, unde există numai întuneric (II Petru 2, 4).
Din acel moment, diavolul, văzându-se singur, a prins multă
ură, invidie, gelozie pe noi oamenii, încât a început lupta
cea mare ca să ne atragă de partea lui prin tot felul de ispite
şi încercări. Oricât ar tăgădui cineva existenţa diavolului,
sunt fapte şi întâmplări în mijlocul nostru, în sufletul 
nostru care se obligă să mărturisim că o putere întunecoasă
se amestecă în viaţa noastră în rău şi reuşeşte de multe ori
să o corupă. Cine nu a auzit de oamenii demonizaţi, de cei
stăpâniţi de duhuri rele care sunt foarte mult chinuiţi? De
ce unele fiinţe umane, dar chiar şi animale şi uneori chiar
anumite locuri pustii, devin demonizate?
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Demonizarea sau îndrăcirea este cea mai gravă 
decădere a fiinţei umane. O stare mai rea decât îndrăcirea
omului nu există. La această formă omul ajunge prin 
conlucrarea, liberă şi conştientă, cu diavolul. Dacă un om
toată ziua se drăcuieşte adică se dă pe sine diavolului de
bunăvoie atunci diavolul intră uşor în sufletul lui, după care
îl chinuieşte groaznic, desfigurându-i sufletul şi trupul. Faţă
de o persoană îndrăcită te apucă şi mila dar şi spaima. La
demonizare se ajunge prin săvârşirea de mari păcate
strigătoare la ceruri. Uneori aceste păcate mari făcute de
părinţi cad pe copii. De ce oare? Ce vină au copilaşii pentru
păcatele făcute de părinţii lor? 

Mai mare pedeapsă pentru părinţi ca această suferinţă
groaznică pe copiii lor nu există. Într-un fel suportăm noi
ca părinţi o suferinţă în corpul nostru, că o merităm pe drept,
şi alta este să vezi în casă un copil demonizat, adică sub 
stăpânirea diavolului!

Această boală a sufletului nu se vindecă cu medicamente
din farmacie.

Numai Dumnezeu deţine medicamentele de vindecare.
Au încercat şi cei nouă ucenici rămaşi la poalele muntelui
Tabor ca să-l vindece pe acest copil demonizat din 
Evanghelia de astăzi, dar nu au reuşit:

„Atunci, apropiindu-se ucenicii de Iisus, I-au zis 
deosebi: De ce noi n-am putut să-l scoatem?

Iar Iisus le-a răspuns: pentru puţina voastră Credinţă.
Căci adevărat grăiesc vouă: dacă veţi avea credinţă cât

un grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia: 
mută-te de aici dincolo, şi se va muta: şi nimic nu va fi
vouă cu neputinţă. Dar acest neam de demoni nu iese

decât cu rugăciune şi cu post.“
(Matei 17, 19 - 21).  
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Tot ca medicament Iisus Hristos ne-a dat Spovedania,
care alungă răul din noi; tot de la El avem Maslu, care este
o slujbă de vindecare atât a sufletului, cât şi a trupului.

În Biserică avem slujbe speciale numite Molifte,
pe care numai preotul le citeşte. Ca să aibă efect aceste
rugăciuni, trebuie să postească atât preotul, cât şi familia
celui demonizat; să se spovedească mai des, să meargă la
Sfânta Liturghie şi să se roage mereu la Dumnezeu.                  

MARE ESTE DUMNEZEU!
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Duminica a 11-a după Rusalii

DREPTATEA LUI 
DUMNEZEU 

LA JUDECATA OMULUI

CC
u fiecare Evanghelie pe care noi o auzim la 
Sfânta Liturghie, Mântuitorul ne cheamă pe toţi
la bunătate unii cu alţii. Cu cât suntem noi buni

cu cei din jurul nostru, cu atât mai mult şi Dumnezeu
îşi arată bunătatea Sa covârşitoare faţă de noi.

Dumnezeu ne copleşeşte cu iubirea Sa de fiecare
dată. Lumina soarelui care ne-nconjoară, aerul care ne 
însoţeşte din abundenţă şi toate câte le avem şi de care ne 
folosim zi de zi pentru existenţa noastră sunt darurile lui
Dumnezeu, pe care ni le oferă fără ca noi să le merităm 
datorită vredniciei sau unei jertfe deosebite din partea 
noastră. Prin toate aceste binecuvântări şi daruri Dumnezeu
ne cheamă la bunătate, iertare şi comunicare între noi. Aşa
cum Dumnezeu este mereu bun cu noi, la fel trebuie să fim
şi noi cu cei din jurul nostru. Păcatele pe care noi le facem
mereu, cu ştiinţă sau din neştiinţă, sunt ca nişte datorii, 
credite pe care noi le facem în faţa lui Dumnezeu. Nimeni
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nu este fără de păcate. Avem mai puţine sau mai multe, mai
mici sau mai mari, dar important este că avem şi, de multe
ori, abia le mai ducem în sufletul nostru împovărat.  

Fiecare spovedanie sinceră, prin pocăinţa noastră
sinceră, adică părerea de rău pentru păcatele săvârşite, prin
căinţă, rugăciunea înlăcrimată, aduce de fiecare dată 
iertarea Mântuitorului faţă de noi. La aceată bunătate a Lui
Dumnezeu trebuie să răspundem şi noi tot cu bunătate faţă
de cei de lângă noi. Dacă noi nu reuşim să facem acest
lucru, Dumnezeu ne va judeca cu asprime, va face dreptate
cu noi şi ne va pune să plătim tot ceea ce suntem datori în
faţa Lui. Acesta este de fapt mesajul din Evanghelia care se
citeşte în fiecare an în Dumninica a XI-a după Rusalii
(Matei cap. 18, 23 - 35). 

Evanghelia este plină de învăţături foarte folositoare
şi de mare actualitate:

În primul rând, învăţăm că această viaţă pământească
este o şcoală în care noi ne pregătim pentru marele examen
de la finalul vieţii noastre, pe care-l prezidează Însuşi 
Dumnezeu.

Judecata lui Dumnezeu este şi personală, dar şi 
colectivă sau publică. Odată cu moartea omului are loc 
judecata particulară în care sunt cercetate toate faptele
noastre săvârşite, atât cele bune, cât şi cele rele, dar, în 
acelaşi timp, suntem examinaţi şi pentru ocaziile când 
puteam să facem un bine cuiva şi nu l-am făcut. Aceste ocazii
irosite de săvârşire a unui bine sunt socotite ca fiind mari
păcate înaintea lui Dumnezeu. Ca să intrăm în împărăţia
lui Dumnezeu în ceruri avem nevoie de această evaluare
de care nimeni nu poate scăpa.
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Dacă în această viaţă pământească noi am avut milă
faţă de cei din jurul nostru şi Dumnezeu va avea multă milă
cu noi. Dar dacă am fost severi şi aspri cu cei care ne-au
greşit într-un fel sau altul şi Dumnezeu va avea cu noi
aceeaşi severitate. Această învăţătură o desprindem tocmai
din această Evanghelie citită la Sfânta şi dumnezeiasca 
Liturghie.

Spune aşa Evanghelia: 

„... au adus la el pe un datornic cu zece mii de talanţi (un
fel de monede din aur sau argint masiv - n.n). Dar neavând
el cu ce să plătească, stăpânul său (adică Dumnnezeu -

n.n.) a poruncit să-l vândă pe el şi pe femeia lui, pe toate
câte are, ca să se plătească.

Deci, căzându-i în genunchi, sluga aceea i se închina, 
zicând: Doamne, îngăduieşte-mă şi-ţi voi plăti ţie tot.

Iar stăpânul slugii aceleia, milostivindu-se de el, i-a dat
drumul şi i-a iertat şi datoria. Dar, ieşind, sluga aceea a
găsit pe unul dintre cei ce slujeau cu el şi care-i datora o
sută de dinari (o monedă foarte mică şi fără valoare mare -

n.n). Şi punând mâna pe el, îl sugruma zicând: 
Plăteşte-mi ce eşti dator. Deci, căzând cel ce era slugă ca
şi el, îl ruga zicând: îngăduieşte-mă şi îţi voi plăti. Iar el

nu voia, ci mergând, l-a aruncat în închisoare, până ce
va plăti datoria. Iar celelalte slugi, văzând deci cele 

petrecute, s-au întristat foarte şi, venind, au spus 
stăpânului toate cele întâmplate.              

Atunci, chemându-l stăpânul său, îi zise: slugă vicleană,
toată datoria aceea ţi-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat.
Nu se cădea, oare, ca şi tu să ai milă de cel împreună
slugă cu tine, precum şi eu am avut milă de tine? Şi 

mâniindu-se stăpânul lui, l-a dat pe mâna chinuitorilor,
până ce-i va plăti toată datoria. Tot aşa şi Tatăl Meu
cel Ceresc vă va face vouă, dacă nu veţi ierta - fiecare 

fratelui său - din inimile voastre.“ 
(Matei 18, 24 - 35). 
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Din relatarea acestei Evanghelii ne impresionează
foarte mult bunătatea lui Dumnezeu care iartă totul, oricât
de multe şi mari ar fi păcatele noastre. Acea datorie de zece mii
de talanţi (şi să nu uităm că un talant ca monedă cântărea
50 kg. de aur sau de argint) era o mare valoare şi totuşi
Dumnezeu îi iartă datornicului toată datoria. Nu-i eşalonează
restanţele sau datoriile, ci pur şi simplu le şterge cu totul.
Să ne punem în locul acelui datornic care era adus cu mare
frică şi groază în faţa stăpânului, care a cerut ca el să fie
arestat şi întreaga lui familie să fie vândută pentru a achita
o parte din datorii. Ce zbucium în sufletul lui, câtă durere
la gândul că toată familia lui va fi dezmembrată şi risipită
şi că a terminat definitiv cu libertatea! 

Ce bine era în libertate şi ce greu îi va fi acum la 
temniţă! Deşi nu era sigur că stăpânul îi va da o şansă de
amânare a plăţii, totuşi încearcă să-l înduplece ca să-i 
permită doar o perioadă de timp ca să strângă bani pentru
a plăti imensa datorie. Încercarea lui a avut mare succes.
Oricât de păcătoşi am fi şi noi să încercăm cu încredere să
cerem iertare de la Dumnezeu. Lui Dumnezeu nu-i trebuie
nimic material de la noi, nu are nevoie de banii noştri ca să
plătim păcatele noastre. La Dumnezeu să venim doar cu 
lacrimi şi cu „inima înfrântă şi smerită“; să avem hotărârea
fermă de a nu mai greşi dar în acelaşi timp să fim şi noi
îngăduitori cu cei din jurul nostru. 

Dumnezeu nu-i amână restanţele mari ci le iartă pe
loc şi în acelaşi timp îi dăruieşte pe deasupra şi libertatea. 

Iertarea şi libertatea nu pot fi preţuite, deoarece sunt
cele mai valoroase, ca şi viaţa, ca şi veşnicia în rai.

După această iertare şi bucurie a libertăţii, acel om
fără recunoştinţă manifestă faţă de cel de lângă el ură şi dispreţ.
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Dumnezeu nu doarme, El vede, aude şi ştie totul despre
noi. Dumnezeu este bun şi drept dar noi îl supărăm.
Dumnezeu i-a dat o mare şansă: iertarea totală ca el să
poată intra în raiul libertăţii. Evanghelia nu ţine doar de trecut;
cele relatate nu fac parte din povestea unui om ci la mijloc
poate fi chiar povestea vieţii noastre personale. 

Noi înşine putem fi în locul acelei persoane cu mari
datorii. Păcatele noastre depăşesc cei zece mii de talanţi,
pentru că gândurile rele şi vorbele rele păcate grele sunt.
Noi am primit prin spovedanie dezlegare, iertare totală;
deşi nu merităm, totuşi Dumnezeu, în bunătatea Lui, ni
le-a dăruit. Plecăm de la Biserică, uneori chiar din scaunul
de spovedanie, şi manifestăm multă ură, duşmănie. La ce 
ne-a folosit oare mersul la Biserică şi ce am înţeles din 
spovedania făcută.

Să ne trezim măcar acum la bunătate şi să fim 
toleranţi unii cu alţii.   

MARE ESTE DUMNEZEU!
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Duminica a 12-a după Rusalii

TREPTELE DESĂVÂRŞIRII
DUHOVNICEŞTI

OO
mul în sine este o ,,coloană a infinitului“ care
tinde mereu spre Dumnezeu şi care nu are 
margini. Sfânta Scriptură ne spune că omul a fost

creat după „chipul şi asemănarea lui Dumnezeu“
(Facere 1, 27). 

Sfinţii Părinţi ai Bisericii, luminaţi de Duhul Sfânt,
ne învaţă că ,,chipul“ reprezintă partea spirituală din om,
care este sufletul. Dumnezeu este prin excelenţă o Fiinţă
spirituală, după cum ne spune chiar Mântuitorul Hristos,
Fiul lui Dumnezeu, în convorbirea Sa cu înţeleptul
Nicodim:

„Duh este Dumnezeu, şi cei ce I se închină trebuie 
să I se închine în duh şi adevăr“

(Ioan 4, 24). 

Expresia biblică ,,asemănare“ este vocaţia omului
spre desăvârşire, care este în sine un urcuş fără încetare
la Dumnezeu. Asemănarea cu Dumnezeu scoate în relief
dimensiunea dinamică a omului. Tot timpul suntem chemaţi

172

Sava Bogasiu



să ne apropiem cât mai mult de Dumnezeu. Acest drum
nu are limită. Noi trebuie să urcăm, din treaptă în treaptă,
drumul spre Dumnezeu.     

Cu cât urcăm mai mult pe un munte ne este încântată
şi mai mult privirea. Ni se descoperă noi frumuseţi naturale
care ne bucură şi ne dăm seama de măreţia muntelui. 
La fel se întâmplă şi cu sufletul nostru care este hotărât 
să-L urmeze pe Mântuitorul Hristos în acest urcuş spre 
Dumnezeu. Acest drum nu este uşor, avem şi multe obsta-
cole, ispite, încercări, reţineri, îndoieli, apăsări, greutăţi. 
Gândurile materiale se luptă cu cele spirituale. Grija de cele
lumeşti, pământeşti, de multe ori ne ţine pe loc, ca să nu
mai urcăm spre Dumnezeu. În timpul Sfintei Liturghii
auzim o frumoasă cântare bisericească, care spune aşa:
,,acum toată grija cea lumească să o lepădăm...“. Sfânta
Evanghelie care s-a citit în această Duminică a XII-a după
Rusalii ne prezintă pericolul cel mare la care suntem 
expuşi în acest urcuş spre Dumnezeu. 

,,Şi, iată, venind un tânăr la Iisus, I-a zis: Bunule 
Învăţător, ce bine să fac ca să am viaţă veşnică? Iar El a
zis: De ce-Mi zici bun? Nimeni nu este bun decât numai

Unul Dumnezeu. Iar de vrei să intri în viaţă, păzeşte 
poruncile. Iar el a zis: Care? Iar Iisus a zis: să nu ucizi,
să nu săvârşeşti adulter, să nu furi, să nu mărturiseşti

strâmb; cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta şi să iubeşti
pe aproapele tău ca pe tine însuţi. A zis tânărul: Toate

aceste porunci le-am păzit din copilăria mea. Ce-mi
lipseşte? Iisus i-a zis: Dacă voieşti să fii desăvârşit, 

du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor şi vei avea comoară
în ceruri; după aceea, vino şi urmează Mie. Ci auzind 
cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea

multe avuţii. Iai Iisus a zis ucenicilor Săi: adevărat zic
vouă că un bogat cu greu va intra în împărăţia cerurilor.
Şi iarăşi zic vouă că mai lesne este să treacă cămila prin
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urechea acului, decât să intre bogatul în împărăţia lui
Dumnezeu. Auzind ucenicii s-au uimit foarte zicând:

Dar cine poate să se mântuiască? Dar Iisus, privind la
ei, le-a zis: La oameni aceasta este cu neputinţă, dar la

Dumnezeu însă toate sunt cu putinţă. Atunci Petru, 
răspunzând, I-a zis: iată noi am lăsat toate şi Ţi-am

urmat Ţie. Cu noi oare ce va fi? Iar Iisus le-a zis: 
Adevărat zic vouă că voi ce Mi-aţi urmat Mie, la

înnoirea lumii, când Fiul Omului va şedea pe tronul
slavei Sale, veţi şedea şi voi pe douăsprezece tronuri,

judecând cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. 
Şi oricine a lăsat casă sau fraţi, sau surori sau tată, sau
mamă, sau femeie sau copii, sau ţarine, pentru numele

Meu, înmulţit va lua înapoi şi va moşteni viaţa 
veşnică“ 

(Matei 19, 16 - 29).

Această Evanghelie prezintă un mare interes pentru
noi, este plină de învăţături de mare actualitate. Aproape
că nu ştim pe care dintre ele să insistăm mai repede şi mai
mult. Ne impresionează în primul rând preocuparea tânăru-
lui pentru veşnicie. Câţi dintre noi mai avem astăzi răgaz ca
să ne gândim la suflet, la viaţa veşnică, etc.?                          

De asemenea, ne bucură faptul că acest tânăr din
Evanghelia citită astăzi la Sfânta Liturghie ştie bine Decalogul
- adică cele zece porunci ale lui Dumnezeu, şi, în plus,
le-a şi respectat. Ce este trist pentru noi este faptul că noi
nici nu le cunoaştem şi, ca atare, nici nu le păzim. Noi
facem multe păcate din neştiinţă, deoarece nu cunoaştem
poruncile lui Dumnezeu, nu ştim ce vrea, şi ce aşteaptă
Dumnezeu de la noi. Avem mare nevoie de cunoaştere, în
primul rând, şi, apoi, tot la fel de importantă, este şi aplicarea
cunoştinţelor religioase în viaţa noastră omenească.        

De asemenea, tot din acestă Evanghelie, reţinem
importanţa şi actualitatea Decalogului ca modalitate de a
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dobândi viaţa veşnică. Mereu avem tendinţa să respingem
tot ce este vechi, spunând că nu mai este de actualitate, că
s-a demodat. Decalogul, adică cele zece porunci,
Dumnezeu le-a dat în urmă cu 3.400 de ani. Deşi a trecut
atâta vreme, noi avem mare nevoie de aceste porunci
divine. Aerul este mult mai vechi decât Decalogul; apa este
mult mai veche decât aceste porunci şi, totuşi, nimeni
dintre noi nu putem renunţa la aer şi la apă, căci murim.
La fel este şi pe plan spiritual cu necesitatea Decalogului
pentru viaţa noastră religioasă.

Punctul forte al Evangheliei de astăzi este cuvântul
,,desăvârşire“. În plan spiritual ,,desăvârşirea“ duce la
,,îndumnezeire“, adică la apropierea cât mai mult a omului de
Dumnezeu. Toţi suntem chemaţi la apropierea de Dumnezeu.
Atunci când spunem cuvântul ,,mântuire“ ne gândim la
,,desăvârşire“. Mântuirea înseamnă viaţa veşnică, comuni-
unea cu Dumnezeu în veşnicie. Desăvârşirea este un drum
anevoios, lung, de durată, dar ea poate fi atinsă cu ajutorul
lui Dumnezeu. La Dumnezeu totul este posibil. Imposibilul
la Dumnezeu devine posibil. În aceasta stă măreţia lui
Dumnezeu, că El poate face orice, oricând şi oriunde.              

Ca să ajungem la desăvârşire avem nevoie să facem
câţiva paşi foarte importanţi. În primul rând, să vrem şi să
conştientizăm necesitatea drumului spre desăvârşire. De
multe ori am citit o carte foarte interesantă: ,,Dai voinţă,
iei putere“. Puterea omului stă în voinţă. Totul este să vrei
ceva în viaţă. Atunci când vrei ceva cu adevărat, imediat
te mobilizezi şi faci totul ca să ajungi la obiectivul stabilit
şi dorit de noi. Ca să ajungi la desăvârşire trebuie să vrei
acest lucru. Fiecare dintre noi suntem înzestraţi cu darul
libertăţii, de a alege ceva sau a respinge ceva în viaţă. A
conştientiza necesitatea desăvârşirii este, de asemenea,
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un alt pas important în acest urcuş spre Dumnezeu. La
Dumnezeu nu mergem cu jumătăţi de măsură. În acest sens,
Mântuitorul Iisus Hristos ne spune aşa: 

„nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe
unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va
lipi şi pe celălalt îl va dispreţui; nu puteţi să slujiţi lui

Dumnezeu şi lui mamona“ 
(Matei 6, 24).

Ca să ne mântuim, adică să ajungem la desăvârşire,
trebuie să înţelegem că trebuie să renunţăm de bună voie la
orice păcat şi viciu care ne stăpâneşte. Pe tânărul din
Evanghelie îl stăpânea păcatul lăcomiei de averi. Pentru
fiecare păcat sau viciu care ne stăpâneşte există leacuri de
vindecare. Tânărului din Evanghelie, Mântuitorul îi spune:
„vinde averile şi le împarte la săraci“. Lăcomia se vindecă
prin milostenie. Desfrânarea se vindecă prin înfrânare,
abţinere. Pe tot drumul acesta, ce duce la desăvârşire, avem
mare nevoie de spovedanie deasă, care ne face să descoperim
păcatele din noi şi care ne ajută să scăpăm efectiv de ele
prin împlinirea canonului de îndreptare dat de duhovnic.

Mersul la biserică pentru a lua parte la Sfânta
Liturghie, citirea zilnică din Sfânta Scriptură şi din cărţile
de suflet ale Sfinţilor Părinţi ne întăresc şi ne luminează
drumul spre desăvârşire. Desăvârşirea noastră pe calea
binelui este o poruncă de mare actualitate dată nouă de
Mântuitorul Iisus Hristos: 

,,Fiţi, dar, voi, desăvârşiţi, precum şi Tatăl vostru Cel
ceresc desăvârşit este“

(Matei 5, 48).              

MARE ESTE DUMNEZEU!
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Duminica a 13-a după Rusalii

LUCRĂTORI ÎN GRĂDINA
CREDINŢEI

EE
vanghelia de astăzi, care s-a citit la Sfânta 
Liturghie în Duminica a XIII-a după Rusalii, ne
istoriseşte despre stăpânul unei vii care şi-a trimis

slujitorii să ceară lucrătorilor răi partea de recoltă ce
i se cuvenea. 

,,Era un om oarecare stăpân al casei sale care a sădit
vie. A împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a clădit

un turn şi a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe.
Când a sosit timpul roadelor, a trimis pe slugile sale la

lucrători, să-i ia partea lui din roade. Dar lucrătorii,
punând mâna pe slugi, pe una au bătut-o, pe alta au

omorât-o, iar pe alta au ucis-o cu pietre. 
Din nou a trimis alte slugi, mai multe decât cele dintâi,
şi au făcut cu ele tot aşa. La urmă a trimis la ei pe fiul

său zicând: se vor ruşina de fiul meu. Iar lucrătorii viei,
văzând pe fiul, au zis între ei: Acesta este moştenitorul;

veniţi să-l omorâm şi să avem noi moştenirea lui. Şi 
punând mâna pe el, l-au scos afară din vie şi l-au ucis.

Deci când va veni stăpânul viei, ce va face cu aceşti 
lucrători răi? I-au răspuns: Pe aceşti lucrători răi, cu rău

îi va pierde, iar via o va da altor lucrători, care vor da
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roadele la timpul lor. Zis-a lor Iisus: Au n-aţi citit 
niciodată în Scripturi: «Piatra pe care au nesocotit-o 

ziditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului. De la 
Domnul a fost aceasta şi este lucru minunat în ochii

noştri»? De aceea vă spun că împărăţia lui Dumnezeu se
va lua de la voi şi se va da neamului care va face roadele ei“

(Matei 21, 33 - 43).                   

Această Evanghelie este de mare actualitate pentru
noi, creştinii, care suntem chemaţi cu toţii să lucrăm în grădina
credinţei. Noi, creştinii, suntem lucrătorii care am preluat
via de la poporul Israel, care a ucis în Vechiul Testament pe
mulţi prooroci şi slujitori ai credinţei, iar în cele din urmă
L-au răstignit pe Cruce pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
Via din Evanghelie este Biserica sau Împărăţia harului
mântuitor. Stăpânul nostru Iisus Hristos a plecat la ceruri
după învierea Sa din morţi şi va reveni din nou pe pământ
ca să ne ceară, de la fiecare dintre noi, roadele din grădina
credinţei, care înseamnă faptele bune. Fiecare dintre noi
suntem chemaţi să lucrăm în ogorul Domnului, care este
Biserica. La Botez, noi am primit Duhul Sfânt şi ne-am
îmbrăcat cu Hristos, după cum ne spune marele Apostol
Pavel:

,,Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi 
îmbrăcat“ 

(Galateni 3, 27). 

Viaţa fiecăruia dintre noi este un dar dumnezeiesc,
este o grădină pe care am primit-o de la Dumnezeu curată,
sfântă şi de care trebuie să avem grijă ca să dăm roadele
cerute de Stăpânul nostru. Ca şi lucrătorii cei răi din
Evanghelia de astăzi, ne-am făcut stăpâni pe ce nu este al
nostru: viaţa, sufletul din noi.

Tot ce avem bun provine numai de la Dumnezeu. 
El este stăpânul nostru cel adevărat la care trebuie să ne
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raportăm mereu. Ce trist este că mulţi dintre noi nu realizăm
misiunea, vocaţia noastră aici pe pământ! Ne gândim doar
la noi, muncim doar pentru noi şi neglijăm poruncile lui
Dumnezeu. Ne-a dispărut la mulţi dintre noi teama, frica
de Dumnezeu, respectul faţă de slujitorii lui Dumnezeu.
Pentru mulţi dintre noi, credinţa este doar o formalitate, o
simplă tradiţie şi nu un mod autentic de viaţă plenară în
Dumnezeu şi cu Dumnezeu. O simplă prezenţă în Biserică
la slujbă doar cu trupul, timp în care sufletul zboară la
grijile şi plăcerile acestei lumi trecătoare, nu ne poate
mântui. De asemenea, a face unele ritualuri religioase de
formă nu are valoare înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să
primim printr-o credinţă vie, lucrătoare, pe Domnul Iisus
Hristos în inima şi în sufletul nostru ca să trăim cu El tot
timpul, aşa cum mărturisea Sfântul Apostol Pavel: 

„nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine“
(Galateni 2, 20). 

Numai aşa poţi fi împăcat cu Dumnezeu şi astfel poţi
să ai viaţă veşnică. Ce puţin se gândesc oamenii la lucrul
acesta, mergând cu paşi repezi spre o judecată inevitabilă!
Nu numai că ei au păcătuit, dar au trecut cu atâta indiferenţă
peste iubirea pe care Dumnezeu ne-a dovedit-o din plin
prin trimiterea Unicului Său Fiu, Iisus Hristos, care şi-a dat
Trupul şi Sângele pe Cruce ca pe noi să ne mântuiască.
Păcatele noastre mari, strigătoare la ceruri: mândria, mânia,
lăcomia, desfrânarea, uciderea, invidia, lenea ne îndepărtează
de Dumnezeu şi ne murdăresc sufletul din noi. Avem
nevoie de ceva şi de cineva care să ne cureţe fiinţa. Acel
cineva este Hristos, care ne-a dăruit Spovedania ca ceva
curăţitor şi înălbitor. După spovedanie, sufletul se face mai
alb ca zăpada şi mai strălucitor decât aurul. Avem nevoie de
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un foc puternic al credinţei ca să ne lumineze viaţa spre
Hristos. Dumnezeu ne-a dat totul ca noi să ne mântuim. Ne
cheamă şi ne aşteaptă la El. În Biblie citim aşa: 

,,Cei ce sunteţi însetaţi mergeţi la apă“ 
(Isaia 55, 1) 

şi 

,,Cel ce bea din apa pe care i-o voi da Eu nu va mai 
înseta în veac“ 

(Ioan 4, 14).  

Atunci când ne este foame de credinţă să alergăm la
Iisus Hristos, care este 

,,pâinea cea vie“ 
(Ioan 6, 48) 

şi 

,,Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea Sângele Meu rămâne
întru Mine şi Eu întru el“ 

(Ioan 6, 56). 

Calitatea de creştin pe care am dobândit-o prin botez
ne obligă să lucrăm în grădina credinţei şi să aducem roade
vii: 

,,Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne! va intra în 
împărăţia cerurilor, ci acela care face voia Tatălui Meu

din ceruri“ 
(Matei 7, 21).   

Credinţa creştină nu este ideologie, ci viaţă trăită în
Duhul lui Hristos. La judecata finală Mântuitorul ne va
pune câteva întrebări practice despre ce am făcut aici pe
pământ. Ne va întreba dacă am hrănit pe cei flămânzi, am
dat apă la cei însetaţi, dacă am îmbrăcat pe cei goi şi dacă
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am primit pe cei străini fără de adăpost; de asemenea, ne va
întreba dacă am cercetat pe cei bolnavi cât şi pe cei din
închisori. La aceste întrebări se rezumă tot chestionarul
vieţii veşnice la care va trebui să răspundem cu da sau nu. 

Menirea noastră pe acest pământ este de a lucra în
grădina credinţei pentru mântuirea sufletului, ca să auzim
şi noi acele cuvinte ale Mântuitorului Hristos: 

,,Veniţi şi moşteniţi împărăţia lui Dumnezeu gătită
vouă încă de la întemeierea lumii.“

Amin! 

MARE ESTE DUMNEZEU!
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Duminica a 14-a după Rusalii

OSPĂŢUL CERESC

SS
fânta Liturghie este în sine un ospăţ, o masă 
binecuvântată din care ne împărtăşim de fiecare
dată, din Cuvântul lui Dumnezeu, iar uneori

printr-o pregătire specială, deosebită, ne cuminecăm
şi din Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos, care 
ni se oferă în timpul acestei slujbe cereşti. Fiecare 
Liturghie este o chemare, invitaţie, la acest ospăţ ceresc.

Ca să ne putem sfinţi şi pentru a primi binecuvântarea
dumnezeiască, trebuie să răspundem acestei invitaţii, care
vine din partea lui Dumnezeu. Sfânta Liturghie nu este o
slujbă omenească deşi în timpul desfăşurării ei sunt
prezenţi mulţi oameni.

Această slujbă este dumnezeiască, deoarece în timpul
oficierii Sfintei Liturghii coboară, de fiecare dată, cerul pe
pământ, iar noi oamenii prezenţi la această slujbă ne
ridicăm duhovniceşte cu mintea şi inima la Dumnezeu.

Evanghelia care s-a citit astăzi în timpul Sfintei
Liturghii, compară această slujbă cu o nuntă împărătească: 

,,Împărăţia cerurilor asemănatu-s-a unui împărat care a
făcut nuntă fiului său. Şi a trimis pe slugile sale ca să
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cheme pe cei poftiţi la nuntă, dar ei n-au voit să vină.
Iarăşi a trimis alte slugi, zicând: spuneţi celor chemaţi:

iată, am pregătit ospăţul meu; juncii mei şi cele îngrăşate
s-au junghiat şi toate sunt gata. Veniţi la nuntă. Dar ei,
fără să ţină seamă, s-au dus: unul la ţarina sa, altul la
neguţătoria lui. Iar ceilalţi, punând mâna pe slugile lui,

le-au batjocorit şi le-au ucis. Şi auzind împăratul de
acestea, s-a umplut de mânie, şi trimiţând oştile sale, a
nimicit pe ucigaşii aceia şi cetăţii lor i-au dat foc. Apoi
a zis către slugile sale: Nunta este gata, dar cei poftiţi 

n-au fost vrednici. Mergeţi deci la răspântiile drumurilor
şi pe câţi veţi găsi, chemaţi-i la nuntă. Şi ieşind slugile
acelea la drumuri, au adunat pe toţi câţi i-au găsit, şi

răi şi buni, şi s-a umplut casa nunţii de oaspeţi. Iar 
intrând împăratul ca să privească pe oaspeţi, a văzut

acolo un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă. Şi 
i-a zis: Prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă?
El însă a tăcut. Atunci împăratul a zis slugilor: Legaţi-l

de picioare şi de mâini şi aruncaţi-l în întunericul cel
mai dinafară. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea 

dinţilor. Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi“ 
(Matei 22, 2 - 14).

Din această Evanghelie observăm că, întotdeauna
când Mântuitorul Hristos vorbea despre bucurii înalte,
cereşti, ca să ne facă să le înţelegem mai bine se folosea
de exemple practice luate din viaţa noastră cotidiană.
„Împărăţia cerurilor“ este o noţiune dogmatică greu de
înţeles pentru noi. Atunci când vorbim despre o nuntă este
cu totul altceva. Nunta este un prilej de bucurie, o întâlnire
cu mulţi oaspeţi. La nuntă trebuie să participi pe baza unei
invitaţii personale şi să ai o ţinută deosebită ca pentru
nuntă. O nuntă împărătească are mult fast şi un ritual
deosebit, în desfăşurarea ei. La o asemenea nuntă nu poate
avea acces orice persoană. Împăratul a chemat o mulţime
de oaspeţi la această nuntă. Ce este trist este că aceste

183

Evanghelia în eseuri duminicale



persoane au refuzat această invitaţie care-i onora foarte
mult. Nu oricine poate participa la o astfel de nuntă împără -
tească, cu alese pregătiri culinare:

,,juncii mei şi cele îngrăşate s-au junghiat“ 
(Matei 22, 4).

Liturghia în sine este un ospăţ la care suntem chemaţi
de către Împăratul ceresc care este Însuşi Mântuitorul
Hristos. Întotdeauna Mântuitorul Iisus ne oferă totul în mod
gratuit. Nu ne cere nimic material în schimb. Este mare
nevoie doar de prezenţa noastră, la acest ospăţ euharistic.
În schimb, la Liturghie, nu putem veni oricum; trebuie să
avem o pregătire trupească, dar şi spirituală deosebită. În
„Predica de pe munte“, Mântuitorul ne dă următorul
exemplu:

„dacă îţi vei aduce darul tău la altar şi acolo îţi vei
aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă

darul tău acolo, înaintea altarului, şi mergi întâi şi 
împacă-te cu fratele tău şi apoi, venind, adu darul tău“ 

(Matei 5, 23 - 24). 

Din acest text biblic reiese că întotdeauna la Sfânta
Liturghie trebuie să venim cu inima împăcată, cu bunătate
şi dragoste faţă de toţi cei din jurul nostru. Să venim cât mai
des la Sfânta Liturghie, Duminica şi la sfintele sărbători.
Sfânta Liturghie, acest ospăţ ceresc, ne dă multe binefaceri
duhovniceşti pentru toţi cei care participăm la ea „cu
credinţă, cu frică de Dumnezeu şi cu dragoste“.

Primul avantaj pe care-l avem dacă luăm parte la
această slujbă cerească este dobândirea iertării şi primirea
binecuvântării de la Dumnezeu.

La fiecare Sfântă Liturghie ne împărtăşim din
prezenţa Mântuitorului Hristos care ne oferă nouă această
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hrană spirituală. Ba, mai mult, ne cuminecăm chiar cu
Trupul şi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos. La fiecare
ospăţ liturgic auzim cuvintele Fiului lui Dumnezeu adresate
nouă: 

,,Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu care se frânge
pentru voi spre iertarea păcatelor. Beţi dintru acesta toţi,

acesta este Sângele Meu, al Legii celei Noi, care pentru
voi şi pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor“ 

(Matei 26, 26 - 28). 

Sfânta Liturghie este dovada mântuirii noastre.
Numai El ne poate mântui, după cum ne spune Sfântul
Apostol Pavel: 

,,Domnul Hristos poate să mântuiască în chip 
desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, 
pentru că e viu pururea ca să mijlocească pentru ei“ 

(Evrei 7, 25). 

Tot Apostolul Neamurilor ne adresează nouă urmă-
toa rele cuvinte sfinte:

,,Hristos a venit ca mare Preot... şi a intrat, odată
pentru totdeauna, în locul cel preasfânt, nu cu sânge de
ţapi ci cu Însuşi sângele Său. El vă va curăţi cugetele
voastre de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului

Celui viu“ 
(Evrei 9, 11 - 12).

Al doilea avantaj al participării noastre la acest ospăţ
liturgic este intrarea noastră în comuniune cu toţi sfinţii lui
Dumnezeu, care-L înconjoară neîncetat. În timpul Sfintei
Liturghii coboară şi Maica Domnului, Sfânta Fecioara
Maria, în timpul cântării Axionului, înconjurată de o mare
mulţime de îngeri strălucitori. O, dacă am avea ochii cu
care să vedem frumuseţea acestui ospăţ ceresc, plin de
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lumina cerească! Îngerii şi Maica Domnului sunt învăluiţi
în haine strălucitoare, împodobite cu multe culori. Îmbră -
că mintea de care vorbeşte Evanghelia de azi are şi un sens
metaforic, care înseamnă starea sufletului cu care venim
la Sfânta Liturghie. Faptele bune pe care le săvârşim ne
împodobesc sufletul din noi, iar cele rele ne întunecă fiinţa
noastră. La botez noi ne îmbrăcăm cu Hristos, după cum
ne spune Sfântul Apostol Pavel: 

,,câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos 
v-aţi îmbrăcat“

(Galateni 3, 27). 

Această haină a sufletului trebuie să o păstrăm curată
până ce vom pleca dincolo, de la moarte la viaţă prin înviere.
Atunci când se întâmplă ca această haină a sufletului
nostru să se murdărească prin gândurile noastre murdare,
prin faptele noastre rele, trebuie să alergăm numaidecât, să
ne spovedim la duhovnic, pentru a primi iertarea de la
Mântuitorul Iisus Hristos. Oricât de mari ar fi păcatele
noastre, oricât de multe şi grele ar fi ele, toate se curăţesc
prin Sângele lui Iisus şi prin Sfânta Spovedanie, după cum
ne asigură Însuşi Mântuitorul Hristos care a zis Sfinţilor
Săi Apostoli şi urmaşilor acestora chiar în prima zi a învierii
Sale din morţi: 

,,Luaţi Duh Sfânt, cărora veţi ierta păcatele se vor ierta,
şi cărora le veţi ţine, ţinute vor fi“

(Ioan 20, 22 - 23).      

Să ne curăţim cât mai des şi cât mai bine sufletul
ca să putem sta curaţi la acest ospăţ liturgic împreună cu
Împăratul Hristos şi cu toţi sfinţii Săi, după cum scrie
Sfântul Maxim Mărturisitorul: ,,Tot creştinul să se afle în
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Sfânta Biserică şi nimic să nu-l oprească niciodată de la
Sfânta Liturghie, pentru sfinţii îngeri care scriu de fiecare
dată pe cei ce se înfăţişează lui Dumnezeu şi fac rugăciuni
pentru ei. De asemenea, pentru harul Sfântul Duh, Care, în
vremea Sfintei Liturghii, în chip nevăzut, e de faţă şi
sfinţeşte“. 

Încheiem cu acel îndemn pascal al Sfântului Ioan
Gură de Aur: ,,Veniţi la nuntă! Toate sunt gata. Masa e
întinsă pentru toţi; toţi să se împărtăşească de bunătăţile
ospăţului, nimeni să nu iasă flămând“. Amin!

MARE ESTE DUMNEZEU!
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Duminica a 15-a după Rusalii

IUBIREA ESTE 
CEA MAI MARE PORUNCĂ

DIVINĂ

SS
fânta Liturghie este mărturia grandioasă a iubirii
lui Dumnezeu faţă de noi oamenii. Dumnezeu –
Tatăl a avut un singur Fiu ceresc şi pe Acesta L-a

trimis spre crucificare, ca jertfă iertătoare pentru noi
şi pentru ale noastre păcate. 

Sfânta Liturghie în sine este de fapt jertfa Mântuitorului
Iisus Hristos. Sfântul Evanghelist Ioan ne spune aşa: 

,,Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel
Unul Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, 

ci să aibă veşnică“ 
(Ioan 3, 16). 

La această iubire mare din partea lui Dumnezeu, noi
trebuie să răspundem tot cu iubire mare. Dumnezeu în 
esenţa Lui este iubire. Pe Dumnezeu îl caracterizează 
iubirea, bunătatea, dragostea faţă de noi oamenii. În Sfânta
Scriptură, Dumnezeu se defineşte ca fiind iubire: 
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„Dumnezeu este iubire“
(I Ioan 4, 8). 

Cea mai mare virtute care se cere omului pe pământ
este iubirea. În ea se cuprinde totul. Iubirea este cea mai
mare poruncă pe care Dumnezeu ne-a dat-o fiecăruia dintre
noi. Acest lucru reiese clar tocmai din conţinutul Evangheliei
care s-a citit la Sfânta Liturghie: 

,,Un învăţător de Lege, ispitindu-L pe Iisus, L-a întrebat: 
Învăţătorule, care poruncă este mai mare în Lege? El 
i-a răspuns: să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu

toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.
Aceasta este marea şi întâia poruncă. Iar a doua, la fel
ca aceasta: să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.
În aceste două porunci se cuprind toată Legea şi proorocii“

(Matei 22, 35 - 40).

Pornind de la răspunsul Mântuitorului Hristos dat în
această pericopă evanghelică, rezultă clar că esenţa tuturor
virtuţilor este iubirea, deoarece El este iubire (I Ioan 4, 8).
De asemenea, înţelegem că voia lui Dumnezeu este să ne
iubim unii cu alţii, deoarece în fiecare ins uman se află 

,,chipul şi asemănarea cu Dumnezeu“
(Facere 1, 26).

Sfântul Simeon Noul Teolog spune aşa: „Pe toţi
credincioşii, noi credincioşii trebuie să-i vedem ca pe unul
şi în fiecare din ei trebuie să vedem pe Hristos şi să avem
atâta dragoste faţă de el, încât să fim gata să ne punem 
sufletul propriu pentru el.“

Mântuitorul Iisus Hristos ne spune aşa: 

,,Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unul pe altul,
precum v-am iubit Eu. Mai mare dragoste decât aceasta 
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nimeni nu are ca sufletul lui să şi-l pună pentru 
prietenii săi“

(Ioan 15, 12 - 13).

Tudor Vianu, o mare personalitate a literaturii
române, a scris o carte intitulată: ,,Ierarhia valorilor“, în
care arată că lucrurile care ne înconjoară nu au aceeaşi
valoare, că ele diferă între ele; fapt confirmat şi de filosoful
german Leibniz care susţinea că ,,două frunze nu sunt la
fel“. Acest cărturar din Evanghelie cunoştea bine acest
adevăr şi de aceea se adresează Mântuitorului Hristos:

,,care poruncă este mai mare din Lege?“ 
(Matei 22, 36). 

În viaţa aceasta pământească, suntem înconjuraţi de
multe lucruri, ni se oferă multe cărţi, de conţinut şi valori
diferite, şi suntem asaltaţi de multe probleme fiecare cu
specificul său. Oricâtă bunăvoinţă am avea, nu putem citi
orice carte care se tipăreşte în această lume, nu putem
rezolva toate problemele pe care le întâlnim; în toate
trebuie să fie o prioritate, o eşalonare.

În viaţă trebuie să ne alegem nişte valori prioritare
pe care trebuie să le urmărim. Nu toate lucrurile pe care le
întâlnim în viaţă au aceeaşi importanţă, de aceea trebuie să
ştim să le selectăm pe cele mai valoroase. Dumnezeu este
existenţa supremă, de la care venim şi la care trebuie să ne
întoarcem. De aceea, în tot ce facem, trebuie să ne raportăm
mereu la Dumnezeu. Ce-I place lui Dumnezeu, ce vrea El
de la noi şi ce trebuie să facem noi pentru a ne mântui? Fără
de Dumnezeu nu putem face nimic, de la El vin tot binele
şi binecuvântarea sfântă, după cum ne spune Sfântul
Apostol Iacov: 
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,,Toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit de sus
este, pogorându-se de la Părintele luminilor, la Care nu

este schimbare sau umbră de mutare“ 
(Iacov 1, 17). 

La întrebarea cărturarului ,,care poruncă din Lege
este mai mare?“, Mântuitorul Iisus Hristos îi dă imediat un
răspuns prompt şi competent: 

,,să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima
ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău. Aceasta este

marea şi întâia poruncă“ 
(Matei 22, 37 - 38).

Din acest text biblic reiese clar că iubirea este totul în
această viaţă. Totul porneşte din iubire, se desăvârşeşte prin
iubire şi se încheie cu iubirea care este veşnică. 

,,Dumnezeu este iubire“ 
(I Ioan 4, 8)

şi tot ce face El pentru noi, o face din iubire. Fiecare
dintre noi stăm în iubire şi să răspândim iubire la cei din
jurul nostru. Mântuitorul Hristos ne spune aşa: 

,,Precum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu
pe voi: rămâneţi întru iubirea Mea“ 

(Ioan 15, 9).

Iubirea nu stă doar în simpla afirmaţie, a spune aşa,
de exemplu: te iubesc, ţin la tine etc. Dacă în schimb nu
faci nimic prin care să demonstrezi această afirmaţie, nu
este o iubire autentică, reală. Ca şi credinţa, iubirea trebuie
însoţită de fapte reale. Sfântul Iacov ne spune aşa: 

,,precum trupul fără suflet mort este, astfel şi credinţa
fără de fapte, moartă este“

(Iacov 2, 26). 
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Iubirea, ca să fie iubire adevărată, trebuie autentifi-
cată, mărturisită pe ceva concret. Ca să arătăm că-L iubim
cu adevărat pe Dumnezeu trebuie să facem ceva anume, ca
să demonstrăm realitatea iubirii. În acest sens Mântuitorul
Iisus ne spune aşa: 

,,Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne întru iubirea
Mea, după cum Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi

rămân întru iubirea Lui“ 
(Ioan 15, 10). 

Pe Dumnezeu trebuie să-L iubim cu toată fiinţa
noastră; să punem mult suflet în această relaţie de dragoste
faţă de El. Ca să putem să-L iubim cu adevărat trebuie să-L
cunoaştem pe Dumnezeu. Există o mare legătură între
cunoaştere şi iubire. Atunci când începem să cunoaştem
mai bine pe cineva de lângă noi, chiar şi cu unele defecte,
începem să-l înţelegem aşa cum este şi chiar să-l simpa-
tizăm şi să-l iubim sufleteşte. Ne legăm de această per-
soană, duhovniceşte; ne simţim solidari cu această fiinţă.
La fel şi în relaţia noastră cu Dumnezeu, trebuie să ne
apropiem de El, mai întâi prin cunoaştere. 

Pe Dumnezeu îl cunoaştem prin intermediul creaţiei
Sale, care ne înconjoară. Psalmistul David afirmă aşa: 

,,Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate 
cu înţelepciune le-ai făcut! Umplutu-s-a pământul 

de zidirea Ta“
(Ps. 103, 25).

De asemenea, pe Dumnezeu îl cunoaştem bine şi din
conţinutul Sfintei Scripturi, motiv pentru care trebuie să o
studiem mai bine. Studierea Bibliei se face sub îndrumarea
unui părinte duhovnicesc de care avem mare nevoie. În
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cartea Faptele Apostolilor întâlnim următorul episod; Filip,
care era diacon, s-a întâlnit pe drum cu un famen, mare
dregător din Etiopia, care citea din Biblie şi l-a întrebat
părintele diacon aşa:

,,înţelegi, oare, ce citeşti? Iar el a zis: cum aş putea 
să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva? Şi a rugat pe

Filip să se urce şi să şadă cu el“ 
(Faptele Apostolilor 8, 30 - 31).

Există o strânsă legătură între iubirea faţă de 
Dumnezeu şi iubirea faţă de aproapele nostru. Iubirea faţă
de Dumnezeu se arată şi prin iubirea faţă de aproapele
nostru. Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan ne confirmă
acest lucru prin următoarele cuvinte: 

,,Dacă zice cineva: iubesc 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 avem de la El: cine iubeşte pe Dumnezeu 

să iubească şi pe fratele său“ 
(I Ioan 4, 20 - 21). 

În iubire se cuprinde totul, după cum ne spune Însuşi
Mântuitorul Iisus Hristos. În iubirea faţă de Dumnezeu şi
în iubirea faţă de aproapele nostru

,,se cuprind toată Legea şi proorocii“ 
(Matei 22, 40).

Iubirea ne dăruieşte libertatea de a face numai binele
faţă de Dumnezeu şi faţă de cei din jurul nostru. Iubirea nu
poate face rău cuiva. Fericitul Augustin, un teolog apusean,
afirma aşa: ,,iubeşte şi fă ce vrei“. Atunci când iubeşti pe
cineva cu adevărat, îi faci numai bine, nu poţi să faci ceva
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rău; căci, altfel, nu este iubire adevărată, autentică,
desăvârşită. Libertatea, potrivit gândirii augustiniene, nu
este o opţiune între bine şi rău, ci este alegerea binelui ca
mărturie a iubirii. Evanghelia de astăzi ne arată cât de
importantă este iubirea pentru mântuirea noastră. Această
mântuire depinde, în primul rând, de relaţia noastră pe care
o avem faţă de Dumnezeu şi, în al doilea rând, faţă de cei
din jurul nostru, manifestată prin iubirea care porneşte din
inima noastră. 

Deşi în vremea noastră se vorbeşte mult despre
iubirea erotică, totuşi, există multă ură în jurul nostru. Una
este iubirea pornografică, pe care o promovează mass-
media, şi alta este iubirea creştină, pe care o susţine Biserica.
Iubirea spirituală este divină şi ea este veşnică şi nu are
legătură cu iubirea trupească. La oficierea cununiei 
religioase, iubirea trupească dintre soţ şi soţie se sacralizează
şi se binecuvântează roadele acestei iubiri matrimoniale.

Criza cea mai mare a omenirii de astăzi este lipsa
iubirii autentice. Dumnezeu ne cheamă la iubire. Mare 
este Dumnezeu! Să răspundem cu iubire la iubirea lui
Dumnezeu, care este mare. Amin!

MARE ESTE DUMNEZEU!
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Duminica a 16-a după Rusalii

DARURILE NOASTRE 
SUNT ALE LUI DUMNEZEU

SS
fânta Liturghie la care luăm parte de fiecare dată
când venim la Sfânta Biserică – Casa Domnului,
este în sine darul cel mai de preţ pe care ni l-a

lăsat nouă Mântuitorul Hristos. 

Prin Sfânta Liturghie noi îl primim pe Însuşi Fiul lui
Dumnezeu care este ,,Dumnezeu adevărat din Dumnezeu
adevărat, Lumină din Lumină“ cu care ne şi cuminecăm.
Pentru acest dar dumnezeiesc noi trebuie să-I mulţumim
neîncetat lui Dumnezeu. În traducerea românească,
cuvântul grecesc ,,liturghie“ înseamnă ,,mulţumire“. Prin
Sfânta Liturghie noi aducem lui Dumnezeu această jertfă de
mulţumire. Tot ce avem noi, ca şi daruri personale, sunt toate
de la Dumnezeu, după cum auzim chiar în timpul Sfintei
Liturghii aceste cuvinte rostite de către preot, înainte de
sfinţirea Darurilor: ,,Ale Tale dintru ale Tale, Ţie îţi aducem
de toate“. Tot ce ne înconjoară pe noi sunt daruri din partea
lui Dumnezeu. De asemenea, tot ce avem noi de la naştere:
trup, suflet, sunt daruri tot ale lui Dumnezeu. Toate aceste
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daruri, noi trebuie să le punem în slujba lui Dumnezeu şi a
oamenilor. Acest lucru reiese clar tocmai din conţinutul
Evangheliei care s-a citit la Sfânta Liturghie:

,,Împărăţia cerurilor este asemenea unui om care,
plecând departe, şi-a chemat slugile şi le-a dat pe mână
avuţia sa. Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, altuia

unul, fiecăruia după puterea lui şi a plecat. Îndată, 
mergând, cel ce luase cinci talanţi a lucrat cu ei şi a 

câştigat alţi cinci talanţi. De asemenea, şi cel cu doi a
câştigat alţi doi. Iar cel ce luase un talant s-a dus, a săpat
o groapă în pământ şi a ascuns argintul stăpânului său. 

După multă vreme a venit şi stăpânul acelor slugi şi a
făcut socoteala cu ele. Şi apropiindu-se cel ce luase cinci
talanţi, a adus alţi cinci talanţi, zicând: Doamne, cinci
talanţi mi-ai dat, iată alţi cinci talanţi am câştigat cu
ei. Zis-a lui stăpânul: Bine, slugă bună şi credincioasă,

peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi
pune; intră întru bucuria domnului tău. Apropiindu-se şi
cel cu doi talanţi, a zis: Doamne, doi talanţi mi-ai dat,
iată alţi doi talanţi am câştigat cu ei. Zis-a lui stăpâ-

nul: Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost
credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria
domnului tău. Apropiindu-se apoi şi cel care primise un
talant, a zis: Doamne, te-am ştiut că eşti un om aspru,

care seceri unde n-ai semănat, şi aduni de unde n-ai 
împrăştiat. Şi temându-mă, m-am dus de am ascuns 

talantul tău în pământ; iată, ai ce este al tău. 

Şi răspunzând stăpânul său i-a zis: slugă vicleană şi 
leneşă, ştiai că secer unde n-am semănat şi adun de unde

n-am împrăştiat? Se cuvenea ca tu să pui banii mei la
zarafi, şi eu, venind, aş fi luat ce este al meu cu dobândă.

Luaţi deci de la el talantul şi daţi-l celui care are zece
talanţi. Căci celui ce are i se va da şi-i va prisosi, iar de

la cel ce n-are şi ce are i se va lua. Iar pe sluga 
netrebnică aruncaţi-o întru întunericul cel mai dinafară.

Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor“
(Matei 25, 14 - 30).         
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Textul acestei Evanghelii citite este plin de profun-
zime şi de învăţături de mare actualitate pentru noi cei de
astăzi. În primul rând trebuie să identificăm personajele din
această pericopă evanghelică, ce înseamnă cuvântul talanţi
şi ce trebuie să facem cu aceste daruri ca să auzim cu
bucurie aceste cuvinte: 

,,bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost
credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria

domnului tău“
(Matei 25, 21).

Stăpânul din Evanghelie este Însuşi Dumnezeu, care
ne-a creat pe fiecare în parte şi apoi ne-a înzestrat cu multe
daruri. Cuvântul ,,talant“ din această Evanghelie poate
avea două sensuri, înţelesuri total diferite: în primul rând se
referă la o monedă veche folosită în urmă cu două mii de
ani pe vremea Mântuitorului şi care era făcută din aur sau
argint masiv în greutate de aproape 50 de kg. În al doilea
rând, cuvântul ,,talant“ poate avea şi înţelesul de ,,talent,
înclinaţie spre ceva, daruri, vocaţii spre ceva anume“. De
la naştere şi mai ales prin Taina Mirungerii pe care o
primim imediat după botez, noi primim de la Dumnezeu
anumite daruri intelectuale, spirituale, trupeşti, pe care noi
trebuie să le fructificăm, să le punem în lucrare, ca ele să
crească şi să se dezvolte cât mai mult în noi. Nu există
nimeni pe pământ care să nu fi primit ceva de la Dumnezeu.
Unul este bun la carte, altuia îi place arta, pictura, muzica
etc., altul cântă frumos, unul vorbeşte frumos, altcineva are
talent în a scrie ceva sau a conduce ceva etc. Important este
că toate acestea ne vin de la Dumnezeu care este izvorul
binecuvântării. Sfântul Apostol Pavel ne întreabă aşa pe
fiecare dintre noi: 
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,,Ce lucru ai, pe care să nu-l fi primit? Iar dacă l-ai 
primit, de ce te făleşti ca şi cum nu l-ai fi primit?“

(I Corinteni 4, 7).    

Sfântul Vasile cel Mare ne spune că ,,talanţii sunt
socotiţi darurile Sfântului Duh prin Tainele Bisericii lui
Hristos pentru toţi creştinii de pretutindeni“. Din această
Evanghelie reiese în primul rând că Dumnezeu este bun,
darnic cu toată lumea, iar în al doilea rând descoperim că la
rândul nostru şi noi trebuie să fim buni şi darnici cu toate
darurile primite. Să nu le păstrăm doar pentru noi, ci să le
punem în slujba lui Dumnezeu, dar şi spre bucuria celor din
jurul nostru. 

Dumnezeu aşteaptă de la noi hărnicie, muncă în a
înmulţi darurile pe care le-am primit în mod gratuit. Un
scriitor francez, Georges Bernanos (+ 1948), afirma aşa: ,,cu
Dumnezeu nu ne târguim; El ne dă totul şi ne cere totul“.
Dumnezeu nu lucrează cu jumătăţi de măsură şi tot la fel şi
noi trebuie să procedăm. Din această pericopă reiese că noi
trebuie să facem o muncă productivă, cu randament, în orice
domeniu am fi noi. Tot ce avem de la Dumnezeu noi trebuie
să punem în lucrare, în lumină, la vedere spre binele celor
din jurul nostru. În Predica de pe munte, Mântuitorul spune
că ,,nimeni nu poate pune lumina sub obroc“ (Matei 5, 15),
adică să o ascundă. Lumina este făcută pentru a lumina
totul în jurul nostru. La fel şi faptele noastre trebuie să fie 
ca o lumină pentru cei din jurul nostru, spre slava lui 
Dumnezeu. 

,,Voi sunteţi lumina lumii; nu poate o cetate aflată pe
vârf de munte să se ascundă. Nici nu aprind făclia şi 

o pun sub obroc, ci în sfeşnic, şi luminează tuturor celor
din casă. Aşa să lumineze lumina voastră înaintea
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oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre cele bune şi
să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri“

(Matei 5, 14 - 16).  

În acest înţeles, Sfântul Apostol Petru ne îndeamnă
aşa: 

,,După darul pe care l-a primit fiecare, slujiţi unii altora,
ca nişte buni iconomi ai harului celui de multe feluri al
lui Dumnezeu...  pentru ca întru toate Dumnezeu să Se

slăvească prin Iisus Hristos“ 
(I Petru 4, 10 - 11). 

Atunci când primim un dar, un lucru deosebit de la
părinţii noştri, îl punem la loc de cinste. La fel trebuie să
procedăm cu toate darurile primite de la Dumnezeu. Să le
preţuim şi să nu ne batem joc de ele, lăsându-le în paragină,
spre distrugere. Orice lucru primit trebuie fructificat,
valorificat, investit, ca el să aducă beneficii materiale, dar şi
spirituale. Mulţi dintre noi am primit diferite daruri pe care
nu le-am pus în lucrare. Ele s-au diminuat în noi. La a doua
venire a lui Hristos ni se va cere personal socoteală pentru ce
am făcut cu acestea. Expresia biblică din Evanghelie 

,,după multă vreme a venit şi stăpânul acelor slugi şi a
făcut socoteala cu ei“

(Matei 25, 19) 

semnifică timpul de când S-a înălţat Iisus Hristos la ceruri
şi până va veni din nou în calitate de Judecător, pentru a
ne evalua pe fiecare în parte la sfârşitul lumii. Ne va 
întreba ce am făcut cu darurile pe care le-am primit. Darul
cel mai mare este viaţa pe care o primim de la zămislirea
noastră. La judecată vom fi cercetaţi dacă am făcut binele
pe care puteam să-l săvârşim. În această viaţă avem multe
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ocazii, prilejuri de a face un bine la cineva din jurul nostru
şi, dacă nu l-am făcut, acest gest este un mare păcat înain-
tea lui Dumnezeu. Fiecare an, lună, zi de la Dumnezeu sunt
daruri pe care trebuie să le fructificăm şi să facem bine la
toţi după cum ne îndeamnă şi Sfântul Apostol Pavel: 

,,până când avem vreme, să facem binele către toţi“
(Galateni 6, 10). 

Cea mai importantă lucrare pe care trebuie să o 
înfăptuim cu toţii este grija faţă de suflet, care este un dar
de mare valoare de la Dumnezeu. Mântuirea sufletului
trebuie să fie grija noastră principală, după cum ne spune
chiar Domnul Iisus Hristos: 

,,Ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, 
dacă-şi pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul, 

în schimb, pentru sufletul său?“
(Marcu 8, 36 - 37).     

Lucrând binele şi respectând poruncile lui Dumnezeu
şi ale Bisericii lui Hristos vom fi siguri cu toţii de răsplata
veşnică de la sfârşitul vieţii noastre personale, când Iisus ne
va zice: 

„bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost
credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria

Domnului tău“ 
(Matei 25, 21). 

Aşa să ne ajute bunul Dumnezeu, să auzim aceste
cuvinte dumnezeieşti de mare mângâiere pentru sufletele
noastre. Amin!

MARE ESTE DUMNEZEU!
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Duminica a 17-a după Rusalii

RUGĂCIUNEA STĂRUITOARE
ÎN CREDINŢĂ

PP
rezenţa noastră în fiecare Duminică la Sfânta 
Liturghie este un prilej minunat de a afla, de fiecare
dată, exemple convingătoare de stăruinţă în 

rugăciune, plină de încredere în puterea lui Dumnezeu.

Rugăciunea noastră trebuie să fie ca o respiraţie a
sufletului. Aşa cum viaţa biologică nu este posibilă fără
respiraţie, la fel şi sufletul din noi are mare nevoie de duhul
rugăciunii sfinte înălţătoare către bunul Dumnezeu.  

Oricine aleargă la Dumnezeu cu „inimă înfrântă şi
smerită“, cu ochii înlăcrimaţi şi cu mare încredere în El,
nu se întoarce cu „mâna goală“, ci, dimpotrivă, devine
„făptură nouă“ şi „templu al Duhului Sfânt“ plin de toate
darurile şi binecuvântările divine.        

Evanghelia care se citeşte în Duminica a XVII-a după
Rusalii - numită şi a femeii din Canaan - este un argument
despre rugăciunea stăruitoare în credinţă. 

„Şi ieşind de acolo, a plecat Iisus în părţile Tirului şi ale
Sidonului. Şi iată o femeie cananeeancă [...] striga, zicând:
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Miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este
rău chinuită de demon. El însă nu i-a răspuns nici un 
cuvânt; apropiindu-se, ucenicii Lui Îl rugau, zicând: 

Slobozeşte-o, că strigă în urma noastră. Iar El, 
răspunzând, a zis: Nu sunt trimis decât către oile cele
pierdute ale casei lui Israel. Iar ea venind, s-a închinat
Lui, zicând: Doamne, ajută-mă! El însă răspunzând i-a

zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci 
câinilor. Dar ea a zis: Da, Doamne, dar şi câinii 
mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa 

stăpânilor lor. Atunci, răspunzând Iisus i-a zis: 
O, femeie, mare este credinţa ta; fie ţie după cum voieşti!

Şi s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela“ 
(Matei 15, 21 - 28).    

Această Evanghelie este o lecţie de teologie profundă
care se adresează sufletului nostru care caută mereu dovezi,
argumente despre puterea rugăciunii şi credinţei în
Dumnezeu.    

Dialogul dintre această mamă şi Mântuitorul Hristos
este impresionant; aproape că nu ştim ce să admirăm mai
degrabă: ne impresionează mai mult durerea acestei mame
care avea o fiică, poate singurul ei copil, şi acela foarte
bolnav, chinuit cumplit de un demon; pe de altă parte, suferinţa
acestei copile care se afla tot timpul într-o cumplită agitaţie,
nelinişte, autoflagelându-se. Alergarea acestei mame în
lume „peste ţări şi mări“ să caute vindecarea fiicei cu orice
preţ; umilinţa la care a fost pusă ea pentru a-i fi încercată
credinţa şi stăruinţa ei în rugăciune sunt, de asemenea,
aspecte admirabile care se desprind din această Evanghelie
Duminicală. 

Evanghelia femeii cananeence trebuie abordată din
toate laturile pentru a ne da seama de ce Mântuitorul ne-o
oferă nouă ca model de rugăciune stăruitoare în duhul
credinţei. 
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Această femeie locuia departe, într-o ţară, Fenicia,
unde se aflau două cetăţi antice: Tirul şi Sidonul. Populaţia
de aici era păgână ca manifestare religioasă. Credinţa lor
religioasă se manifesta în cinstirea zeilor, idolilor, care
mereu s-au arătat neputincioşi, pentru că ei sunt creaţia
oamenilor păcătoşi. Zeii sunt întruparea păcatelor mari ale
oamenilor. Această femeie cananeeancă având pe fiica ei
foarte bolnavă este nevoită să alerge peste tot ca să o
vindece. Aflând că în ţara Israel s-a născut Mântuitorul
Hristos, care poate vindeca orice boală, ea lasă totul şi
pleacă singură; nu mai conta lungimea drumului, greutăţile
şi riscurile acestei călătorii. Ea doreşte un singur lucru: să-L
întâlnească pe Mântuitorul faţă în faţă, să îngenuncheze în
faţa Lui şi să-L roage ca să o vindece pe copila ei. După o
călătorie istovitoare ajunge în sfârşit în ţinuturile evreişti
din Galileea, unde se afla Iisus Hristos propovăduind
Evanghelia împărăţiei lui Dumnezeu. Această femeie
disperată, îndurerată, se aştepta ca Mântuitorul Hristos s-o
întâmpine cu braţele deschise şi să o asculte imediat pentru
a-i împlini rugăciunea.

Fiul lui Dumnezeu ne cunoaşte bine pe fiecare în
parte, chiar şi înainte de a ne naşte noi. Mântuitorul o
cunoştea foarte bine şi pe această femeie din ţara Feniciei,
îi ştia durerea ei, suferinţa copilului bolnav, dar a vrut să-i
vadă credinţa ei stăruitoare pentru a o da ca exemplu de
rugăciune pentru cei din jurul Lui. În prima fază, Iisus se
face că nu o cunoaşte, ba, mai mult, nici nu se uită la ea şi-şi
vede de drumul Lui. Cu toate acestea, femeia strigă şi mai
tare la rugăciune, Îl imploră pe Iisus; ea este convinsă că
Mântuitorul Hristos o poate vindeca pe copila ei. Atât de
mari au fost strigătele acestei femei la Iisus încât şi apostolii,
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ucenicii Mântuitorului, au fost mişcaţi până la lacrimi şi
acum au început şi ei să se roage la Iisus ca să stea pe loc
să o asculte şi să-i împlinească dorinţa. Domnul Iisus Hristos
merge şi le spune ucenicilor că El a venit doar pentru
poporul evreu şi nicidecum pentru alte popoare. Această
femeie aude acest răspuns dat de Iisus ucenicilor şi totuşi
ea nu renunţă la rugăciune. Ea se pune la picioarele
Mântuitorului, 

„s-a închinat Lui, zicând: Doamne, ajută-mă!“
(Matei 15, 25) 

Nici de data aceasta Mântuitorul nu-i ascultă rugăciunea,
ci, dimpotrivă, o şi umileşte în faţa poporului ales,
dreptcredincios, spunându-i că este păgână, asemenea
câinilor, care în religia evreilor erau spurcaţi. Iisus i-a zis: 

„nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci câinilor“.
(Matei 15, 26)

Expresia „pâinea copiilor“ înseamnă binecuvântările
dumnezeieşti pe care Dumnezeu le-a revărsat poporului
evreu, pe care l-a hrănit cu „mană cerească“ şi cu toate
bunătăţile de-a lungul istoriei, evreii considerându-se a fi
singurul popor ales din lume, desconsiderat de toate
popoarele din cauza religiei pe care o manifesta. Pentru
evrei, toate popoarele din jurul lor erau păgâne, asemenea
câinilor. Deşi această femeie aude din gura lui Iisus că El
nu are nici un amestec cu alte popoare care sunt şi păgâne,
totuşi ea nu renunţă la credinţa ei în puterea Mântuitorului
Hristos şi dragostea ei de mamă faţă de fiica ei bolnavă îi
dă şi mai multă putere şi inspiraţie în a-i da o replică
Mântuitorului Hristos care a fost impresionat enorm: 
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„Doamne, dar şi câinii mănâncă din fărâmiturile care
cad de la masa stăpânilor lor“ 

(Matei 15, 27). 

Iisus Hristos, uimit de stăruinţa în rugăciune a acestei
femei, care credea cu adevărat în puterea Mântuitorului, a
exclamat cu voce tare: 

„O, femeie, mare este credinţa ta; fie ţie după cum voieşti! 
Şi s-a tămăduit fiica ei din ceasul acela“

(Matei 15, 28). 

Multe avem noi de învăţat din această Evanghelie:

- în primul rând, Mântuitorul Hristos a venit pentru
toate popoarele. Nu contează în ce ţară ne-am născut, unde
trăim sau în ce ţară muncim: important este ca mereu să
alergăm numai la Hristos, Singurul care ne poate mântui şi
ajuta la orice nevoie;

- în al doilea rând, învăţăm ce mare este puterea
credinţei, a încrederii noastre totale în puterea lui Dumnezeu.
Credinţa ne ajută să trecem peste toate obstacolele şi
încercările vieţii noastre;

- în al treilea rând, învăţăm ce mari sunt roadele
rugăciunii stăruitoare înaintea lui Dumnezeu.   

Să ne rugăm mereu cu credinţă, lacrimi şi cu mare
nădejde la Dumnezeu!

MARE  ESTE  DUMNEZEU!
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Duminica a 18-a după Rusalii

ROADELE ASCULTĂRII 
ÎN PESCUIREA MINUNATĂ

VV
enirea noastră la Sfânta Liturghie este un act de
ascultare faţă de Mântuitorul Iisus Hristos, care
ne cheamă mereu la El: 

„Veniţi la Mine, toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă
voi odihni pe voi. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi 
învăţaţi-vă de la Mine că Eu sunt blând şi smerit cu

inima, şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre“ 
(Matei 11, 28 - 29). 

Ce mari sunt darurile ascultării faţă de Iisus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu! Iertarea, binecuvântarea, liniştea 
sufletească, comuniunea vie şi personală cu Dumnezeu etc.
sunt doar câteva dintre roadele acestei ascultări.

Evanghelia de astăzi care s-a citit la Sfânta Liturghie
în Duminica a XVIII-a după Rusalii ne arată că prin 
ascultare faţă de Mântuitorul Hristos noi primim îndată, pe
loc, ajutor din belşug, care ne copleşeşte şi ne uimeşte în
acelaşi timp. După ce apostolii s-au trudit o noapte să 
pescuiască peşte, Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, i-a
zis lui Petru Apostolul: 
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„Mână la adânc şi lăsaţi în jos mrejele voastre, ca să
pescuiţi. Şi, răspunzând, Simon a zis: Învăţătorule, toată

noaptea ne-am trudit şi nimic nu am prins, dar, după 
cuvântul Tău, voi arunca mrejele (...). Şi au făcut semn
celor ce erau pe cealaltă corabie, să vină să le ajute. Şi
au venit şi au umplut amândouă corăbiile, încât erau

gata să se afunde.

Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la genunchii
lui Iisus, zicând: Ieşi de la mine, Doamne, că sunt om 

păcătos. Căci spaima îl cuprinsese pe el şi pe toţi cei ce
erau cu el, pentru pescuitul peştilor pe care îi 

prinseseră.“ 
(Luca 5, 4 - 9).

Din conţinutul acestei Evanghelii de astăzi multe
avem noi a învăţa pentru sufletele noastre.                   

În primul rând, am aflat că fără de Dumnezeu noi nu
putem face nimic bun şi folositor, oricât ne-am strădui.
Totul este în zadar. Petru şi ceilalţi apostoli cu toată 
experienţa lor de pescari şi cu toată răbdarea de care au dat
dovadă nu au reuşit să prindă nici măcar un peşte, cât de mic.    

Îndată ce apare Dumnezeu, Iisus Hristos lângă ei, au
primit mult ajutor la care nu s-au gândit niciodată. 
Dumnezeu este mereu prezent lângă noi tot timpul, El vine
şi nechemat.

Apostolii nu L-au chemat pe Iisus dinainte, nu au
apelat în nici un fel şi totuşi Mântuitorul Hristos vine din
proprie iniţiativă ca să-i scoată din necaz, să le dea ajutor.
La fel lucrează Dumnezeu şi astăzi cu noi, care suntem
asaltaţi de atâtea lipsuri, nevoi şi probleme arzătoare pe
care vrem să le rezolvăm singuri. Dar observăm că nu
putem şi de multe ori cădem în deznădejde, în disperare
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uneori. Tocmai în acele momente, vine Cineva lângă noi
care ne şopteşte tainic: 

„Iată Eu cu voi sunt în toate zilele, 
până la sfârşitul veacului“ 

(Matei 28, 20).     

Pentru ca Dumnezeu să ne ajute în orice situaţie am
fi noi trebuie să ascultăm de tot ce ne spune El. Lui Petru
i-a zis: „mână mai adânc şi acolo aruncă mrejele“. Dacă
Petru nu ar fi ascultat de tot ce i-a zis Mântuitorul Hristos,
el cu siguranţă n-ar fi pescuit atâta peşte. Conlucrarea 
noastră cu Dumnezeu este cheia succesului  în activitatea
noastră. Este un vechi proverb: „Dumnezeu îţi dă, dar 
nu-ţi bagă în traistă“. Cu alte cuvinte, Dumnezeu are mult
peşte în apă, căci El i-a creat, dar ne îndeamnă pe noi să
băgăm mrejele sau undiţele ca să prindem peştele. Din acel
cuvânt „mână mai adânc“ trebuie să reţinem şi acest 
aspect: că, orice lucru am face, să-l facem cu toată dăruirea
şi nu de mântuială, de suprafaţă, pentru ochii lumii. 

Scafandrii, când se coboară în adâncul apelor, 
descoperă o mare frumuseţe, nebănuită de ei. 

Comorile mari întotdeauna le găsim pe fundul 
mărilor şi al oceanelor. „Mână mai adânc“ are acest mesaj
clar şi pentru noi, cei de astăzi. Să pătrundem mai adânc în
sufletul nostru, în universul credinţei, unde cu siguranţă  Îl
vom descoperi pe Dumnezeu ca pe o realitate vie.

Istoria omenirii ne-a dovedit mereu că în anumite 
perioade, când oamenii au întors spatele lui Dumnezeu, 
L-au exclus din viaţa şi gândirea lor, acele vremuri au fost
cele mai întunecoase şi fără progrese deosebite. Ateismul
aduce necredinţa, de unde izvorăsc atâtea răutăţi, violenţe
şi tot felul de păcate strigătoare la ceruri.
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Trebuie să înţelegem că nu putem face nimic fără
Dumnezeu. El este peste tot. Noi doar să-L lăsăm să intre
în noi, să-L ascultăm şi să ne conducem viaţa după voia
Lui, căci El mereu ne vrea doar binele nostru, şi aici pe
pământ, cât şi în lumea de dincolo.  

O altă învăţătură folositoare nouă este importanţa 
Bisericii ca prezenţă vie a lui Dumnezeu şi ca ajutor în viaţă. 

Evanghelia ne spune că Iisus

„... urcându-Se într-una din corăbii care era a lui Simon,
l-a rugat s-o depărteze puţin de la uscat. Şi, şezând în

corabie, învăţa, din ea, mulţimile. Iar când a încetat de a
vorbi, i-a zis lui Simon: Mână la adânc şi lăsaţi în jos

mrejele voastre ca să pescuiţi.“ 
(Luca 5, 3 - 4).

Corabia în care a stat Mântuitorul Hristos este de fapt
Biserica lui Dumnezeu. Din punct de vedere al arhitecturii,
există multe biserici zidite sub forma unei corăbii. La
cârma fiecărei biserici se află mereu Mântuitorul Iisus. În
corabie întotdeauna te simţi în siguranţă, deoarece nu mai
există pericolul înecării, mai ales când ştii că la cârma ei se
află Însuşi Dumnezeu. 

Atâta vreme cât suntem în Biserică, cu Biserica şi
pentru Biserică, nu ne temem de nimeni şi de nimic, deoarece
„Cu noi este Dumnezeu“,  ne spune o veche cântare
bisericească.

Aflându-se în corabie, Petru a putut prinde mult
peşte; dacă ar fi stat la mal pe uscat nu avea şanse să 
pescuiască atât de mult. Ca să meargă singur fără corabie
în mijlocul mării să pescuiască nu ar fi reuşit, nu se putea. 

Corabia este Biserica. Numai fiind în Biserică noi
putem face multe lucruri mari şi minunate. Viaţa noastră

209

Evanghelia în eseuri duminicale



pământească se aseamănă cu o mare învolburată, plină de
valuri şi de tot felul de primejdii. Avem mare nevoie de
corabie, adică de Biserică, unde este prezent mereu 
Dumnezeu şi de unde primim mult ajutor. Fiind Petru în
corabie a prins mult peşte, încât nu mai încăpea în barcă.

Din Evanghelia de astăzi trebuie să mai reţinem ceva
foarte important, şi anume că Mântuitorul Hristos este în
acelaşi timp şi „Marele Pescar“ dar şi „Marele Peşte“.
Domnul nostru Iisus Hristos ne pescuieşte din această mare
a vieţii, ne scoate din întunericul deznădejdii, din fundul
apelor tulburi din cauza patimilor noastre trupeşti şi 
sufleteşti. Mântuitorul i-a numit pe apostoli pescari de 
oameni, adică slujitori, ca ei să salveze de la naufragiu, de
la moarte, atâtea suflete din apele păcatului.  

La începutul creştinismului sigla religiei creştine era
„peştele“. Termenul grecesc pentru peşte (ihtys) a fost 
considerat o mărturie codată a credinţei hristologice, 
fiecare literă corespunzând unei denumiri a Mântuitorului
Hristos. Litera „i“ este prescurtarea lui „Iisus“; litera „h“
vine de la „Hristos“; litera „th“ înseamnă „Dumnezeu“
iar „y“ se traduce „Fiul“. Cu alte cuvinte, cuvântul
„peşte“ în limba greacă înseamnă aşa: „Iisus Hristos Fiul
lui Dumnezeu“. Nu întâmplător întâlnim des peştele în
Evanghelie. În ziua Învierii Sale din morţi, de Paşte, 
Mântuitorul împreună cu apostolii mănâncă peşte fript,
adică ucenicii se împărtăşesc chiar cu Dumnezeu.

Din Evanghelia de astăzi să plecăm la inimă cu
aceste cuvinte: ascultarea de Dumnezeu plus (+) credinţă
în Dumnezeu ne dau ca rezultat:

MARE ESTE DUMNEZEU!
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Duminica a 19-a după Rusalii

INEDITUL 
RELIGIEI CREŞTINE

SS
ă dăm slavă bunului Dumnezeu că ne-a dat acest
dumnezeiesc dar al religiei creştine care înseamnă
legătura noastră cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos,

Care ne copleşeşte cu atâtea bucurii tainice. 

Noi nu avem nici un merit personal că ne-am născut
în acest paradis al ortodoxiei, care înseamnă dreapta 
credinţă în Dumnezeu. Am fost miluiţi cu har şi cu lumina
sfinţeniei divine, care ne aduc atâta mângâiere sufletească.
Biserica noastră ortodoxă este poarta cerului, anticamera
raiului şi şcoală de trăire duhovnicească în duhul 
Evangheliei. 

De fiecare dată când venim la sfintele slujbe 
bisericeşti în locaşul lui Dumnezeu aflăm cât de mult ne
iubeşte încă Dumnezeu, ce mari daruri ne-a descoperit
nouă nevrednicilor, ce mare este taina ortodoxiei şi ce 
profundă este Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos, Fiul
lui Dumnezeu. Cu fiecare text biblic de la  Sfânta Liturghie
descoperim lucruri, învăţături inedite despre religia 
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creştină care este unică prin excelenţă. Religia noastră 
creştină şi ortodoxă nu se poate compara cu nici o religie
din istorie. Toate religiile L-au căutat pe Dumnezeu, au 
strigat după Dumnezeu, dar noi L-am aflat deja, ne-am
împărtăşit din El şi cu El. În nici o religie din lume nu aflăm
aceste dumnezeieşti cuvinte scripturistice pe care noi 
le-am auzit astăzi la Sfânta Liturghie în Duminica a 19-a
după Rusalii: 

„Precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi
asemenea. Şi dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce mulţumire

puteţi avea? Că şi păcătoşii acelaşi lucru fac. Şi dacă 
faceţi bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulţumire puteţi
avea? Că şi păcătoşii acelaşi lucru fac. Şi dacă daţi cu
împrumut celor de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce

mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii dau cu împrumut
păcătoşilor, ca să primească înapoi întocmai. 

Ci iubiţi pe vrăjmaşii voştri şi faceţi bine şi daţi cu
împrumut, fără să nădăjduiţi nimic în schimb, 

şi răsplata voastră va fi multă şi veţi fi fiii Celui 
Preaînalt, că El este bun cu cei nemulţumitori şi răi. Fiţi

milostivi, precum şi Tatăl vostru este milostiv. 
Nu judecaţi şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi şi nu veţi fi

osândiţi; iertaţi şi veţi fi iertaţi. Daţi şi vi se va da.
Turna-vor în sânul vostru o măsură bună, îndesată, 

clătinată şi cu vârf, căci cu ce măsură veţi măsura, cu
aceeaşi vi se va măsura.“ 

(Luca 6, 31 - 38). 

Admirabile şi dumnezeieşti cuvinte pe care nu le-am
întâlnit şi nu le-am auzit nicăieri în lume, în vreo religie!
Numai Dumnezeu poate vorbi aşa şi face ce spune în aceste
dumnezeieşti cuvinte. Evanghelia de astăzi este de fapt 
specificul religiei creştine care o deosebeşte fundamental
de toate religiile din lume. 
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Creştinismul este calea cea mai desăvârşită care ne
duce la Dumnezeu, care are şi puterea să ne facă „fiii Celui
Preaînalt“. Ineditul religei creştine din această Evanghelie
este „iubirea vrăjmaşilor noştri“. Această iubire ne duce
cu adevărat  la desăvârşirea morală. Ca să ajungem creştini
desăvârşiţi nu este suficientă numai respectarea legii - 
oprirea de a face răul sau respectarea învăţăturilor omeneşti
care spun: „Ceea ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face!“- ci
este necesară împlinirea acestei porunci noi de a face în
lume şi în întreaga noastră viaţă tot binele care s-ar putea
înfăptui pentru semenii noştri, pentru aproapele nostru. Aşa
trebuie făcută fapta bună, întocmai cum ne-ar plăcea să ni
se facă şi nouă. Dacă noi vrem ca viaţa noastră să nu  fie
primejduită, trebuie mai  întâi ca noi să trăim şi să ne purtăm
astfel, încât să nu periclităm cu nici un chip viaţa aproapelui
nostru. Morala religiei noastre creştine nu este o listă de
oprelişti, ci este o seamă de legi şi de virtuţi, de îndatoriri
şi pilde care trebuiesc trăite întocmai şi urmate în duhul
Evangheliei lui Hristos. 

Prin viaţa şi Evanghelia Sa, Mântuitorul Hristos ne
învaţă iubirea, iertarea, simplitatea, milostenia, blândeţea,
pacea, sinceritatea, sfinţenia şi desăvârşirea. De aceea
Domnul Iisus, ca să ajungem la desăvârşire, ne zice: 

„Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă
blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc pe voi şi vă rugaţi

pentru cei ce vă supără şi vă prigonesc!

Iertaţi şi vi se va ierta, faceţi bine şi daţi împrumut,
nimic nădăjduind, şi plata voastră va fi multă şi veţi fi

fiii Celui Prea Înalt; căci El este bun şi cu cei 
nemulţumitori, şi cu cei  răi!“.
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Iată pe cine fericeşte El, Iisus Hristos: 

„Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul! 
Fericiţi cei cu inima curată, că aceia vor vedea pe

Dumnezeu! Fericiţi cei făcători de pace, că aceia fiii lui
Dumnezeu se vor chema!“ 

Şi toate fericirile şi îndemnurile pe care le-a spus în
Predica de pe munte (Matei capitolele 5-7) trebuie reţinute: 

„Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru este milostiv! 
Fiţi desăvârşiţi, precum şi Tatăl vostru Cel din ceruri

este desăvârşit!“.

Ortodoxia ne cheamă la desăvârşire; să ne depăşim
pe noi înşine aşa cum a făcut Mântuitorul Hristos în această
viaţă  trăită pe acest pământ, aşa cum au procedat de fapt
şi toţi sfinţii care au ajuns să fie sfinţi tocmai prin această
desăvârşire morală care este posibilă, de vreme ce ei au
urcat pe aceste trepte ale desăvârşirii.

Pe Cruce, când era răstignit de cei răi, Iisus Hristos
Fiul lui Dumnezeu s-a rugat Părintelui ceresc: 

„Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac“
(Luca 23, 34) 

iar arhidiaconul Ştefan, fiind omorât cu pietre de 
duşmanii Mântuitorului Hristos, la fel s-a rugat, ca şi Iisus
pe Cruce: 

„Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta!“ 
(Faptele Apostolilor 7, 60).

A iubi pe cel care te duşmăneşte mereu, care te 
vorbeşte de rău întotdeauna, inventând tot felul de acuzaţii
imaginare, şi care caută să te distrugă pe orice cale este cu
adevărat ceva dumnezeiesc, înălţător, sfinţitor şi minunat.
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Greu lucru ne cere Iisus la prima vedere, imposibil de 
realizat, şi totuşi el a fost înfăptuit. Prin această împlinire
stă desăvârşirea noastră. Să iertăm celor care ne greşesc cu
bună ştiinţă şi din răutate. Dar Mântuitorul ne cere ceva şi
mai mult: nu numai să-i iertăm, ci chiar să-i iubim cu 
adevărat. Ferice de cei ce au urcat pe aceste trepte ale
sfinţeniei care înseamnă îndumnezeirea omului!

A-ţi iubi vrăjmaşii nu este ceva utopic; ci poate 
deveni realitate dacă ne străduim cu ajutorul bunului 
Dumnezeu, Care dă lumină şi ploaie şi peste cei buni, dar
şi peste cei răi. Să-l iubeşti pe vrăjmaşul tău care te chinuie
sufleteşte şi trupeşte, care stă de capul tău zilnic, să-ţi facă
rău, te duşmăneşte, te pârăşte, te fură, te minte şi caută în
tot momentul chiar să-ţi ia viaţa, să te umilească în tot
felul?!. Greu lucru, o mare provocare la care suntem 
chemaţi şi totuşi trebuie să iertăm, ca şi Dumnezeu să ne
poată ierta nouă greşelile noastre. Să-i biruim pe vrăjmaşii
noştri cu bunătatea din noi, rugându-ne pentru binele lor şi
întoarcerea lor cu faţa la Iisus Hristos.

În această lume plină de răutăţi, Mântuitorul ne vrea
desăvârşiţi, ca şi noi să-L urmăm în această viaţă. Printre
ultimele cuvinte rostite pe Cruce de Domnul Iisus Hristos
se regăsesc acestea: „Părinte, iartă-i că nu ştiu ce fac“.

Aici este adâncul înţelepciunii lui Dumnezeu, 
măreţia iubirii şi taina mântuirii. Toţi cei care vrem să 
ajungem la desăvârşire, să căutăm să împlinim această 
poruncă: „iubirea vrăjmaşului“, prin dragoste şi sfinţenie.
Prin iubirea de vrăjmaşi noi smulgem răul din noi şi facem
să crească fructul dulce şi atrăgător al dragostei dumnezeieşti.

MARE ESTE DUMNEZEU!
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Duminica a 20-a după Rusalii

DRAGOSTEA DE MAMĂ
ESTE NEMURITOARE

OO
ri de câte ori venim la Sfânta Biserică trebuie 
să ne simţim ca şi acasă în această atmosferă de
familie. 

Cu toţii care venim la Casa lui Dumnezeu suntem
fraţi şi surori de credinţă, deoarece am primit acelaşi botez
în numele Sfintei Treimi (Matei 28, 19) şi ne împărtăşim
din aceleaşi Sfinte Taine prin care se revarsă Sfântul Duh.
Avem împreună Acelaşi Tată Ceresc, căruia Îi spunem: 

„Tatăl nostru, Care eşti în ceruri“ 
(Matei 6, 9). 

Pentru noi toţi, Biserica este mama noastră 
duhovnicească. Biserica ne naşte ca o mamă prin Taina 
Botezului, apoi ne hrăneşte cu „pâinea cea vie“ care este
Taina Sfintei Împărtăşanii (Ioan 6, 48). Aşa cum mama
spală des copilul, la fel Biserica ne spală sufletele noastre
prin Taina Sfintei Mărturisiri la preotul duhovnic. 

Atunci când ne îmbolnăvim, mama foarte grijulie ne
caută vindecarea; la fel face şi Biserica prin Taina Sfântului
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Maslu. Cu adevărat Biserica ne este mamă bună şi 
iubitoare, care nu poate fi înlocuită cu nimic şi de nimeni!
Sfântul Ciprian spunea:  „cine nu are Biserica de mamă
nu-L poate avea pe Dumnezeu de tată“. Dumnezeu are o
mare preţuire sfântă faţă de toate mamele din acest 
Univers care nasc copii şi  îi cresc spre slava cerului. A
naşte un copil înseamnă a da mâna cu Dumnezeu. În
Duminica a XX-a după Rusalii, Evanghelia de la Sfânta
Liturghie ne descrie dragostea mare a Mântuitorului
Hristos faţă de o mamă văduvă căreia îi murise unicul ei
copil. 

„În vremea aceea Iisus S-a dus într-o cetate numită
Nain şi cu El împreună mergeau ucenicii Lui şi  multă
mulţime. Iar când S-a apropiat de porţile cetăţii, iată

scoteau un mort, singurul copil al mamei sale, şi ea era
văduvă şi mulţime mare din cetate era cu ea. Şi, văzând-o
Domnul, I s-a făcut milă de ea şi i-a zis: Nu plânge! Şi,
apropiindu-Se, S-a atins de sicriu, iar  cei ce-l duceau 
s-au oprit. Şi a zis: Tinere, ţie îţi zic, scoală-te. Şi s-a 

ridicat mortul şi a început să vorbească şi l-a dat mamei
lui. Şi frică i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe 

Dumnezeu, zicând: Prooroc mare s-a ridicat între noi şi
Dumnezeu a cercetat pe poporul Său“

(Luca 7, 11 - 16).      

Multe avem noi de învăţat din această Evanghelie
care s-a citit astăzi şi anume: despre familie, văduvie, copii,
dragoste faţă de mamă, moarte şi înviere, tristeţe şi 
bucurie etc. Familia este altarul vieţii binecuvântat de
Dumnezeu încă din paradis, când a spus primilor soţi Adam
şi Eva: 

„Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul 
şi-l supuneţi“ 

(Facerea 1, 28). 
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Această instituţie casnică, familia, are ca menire
sfântă naşterea de prunci. Întotdeauna numărul de copii
într-o familie îl fixează numai Dumnezeu. A da viaţă doar
la un copil din comoditate sau din alte considerente economice,
sociale este ca şi când nu ai nici un copil.

Atunci când o familie îşi propune de la începutul
căsătoriei doar un singur copil, este foarte bine să-i pună
numele „nici un copil“, deoarece atunci când ai un singur
copil i se pot întâmpla multe: boală, accident sau chiar
moartea, cum s-a întâmplat şi în cazul Evangheliei de
astăzi. Când într-o familie cu mulţi copii te supără unul,
totuşi găseşti mângâiere la alt copil din propria familie;
când îţi moare unul, te mângâie ceilalţi rămaşi în viaţă. Dar
ce putem zice când avem un singur copil şi acela ne amărăşte
foarte mult pe noi ca părinţi în această viaţă şi cât de
dramatic este ca într-o zi să aflăm că ne-a murit unicul copil!?
Cine ne mai poate mângâia în acele momente? Unicul copil
nu poate fi înlocuit cu nimic. Golul pe care ni-l lasă moartea
copilului rămâne toată viaţa. Durerea este şi mai mare când
moare şi unul dintre soţi, aşa cum s-a întâmplat cu această
mamă din Evanghelia de astăzi care s-a citit la Sfânta
Liturghie. Văduvia este o pâine amară şi înlăcrimată. Sfânta
Scriptură care este glasul lui Dumnezeu ne îndeamnă
stăruitor ca să ne păstrăm văduvia curată, în post şi rugăciune
(Luca 2, 37).

Ajutorarea persoanelor aflate în văduvie este o faptă
bineprimită de Dumnezeu, după cum aflăm în Epistola
Sfântului Apostol Iacov care zice: 

„Cucernicia curată şi neîntinată înaintea lui Dumnezeu
şi Tatăl, aceasta este: să cercetăm pe orfani şi pe văduve

în necazurile lor, şi să ne păzim pe noi fără de pată, 
din partea lumii“ 

(Iacov 1, 27).
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Mântuitorul Iisus Hristos este profund îndurerat de
tristeţea fără margini a acestei mame din cetatea Nain,
îndoliată de două ori: prima dată la moartea soţului şi la
scurtă vreme la decesul unicului ei copil în care-şi pusese
toată speranţa ei de ajutor la vreme de neputinţă şi bătrâneţe.
Fără să-i ceară cineva ajutor, Domnul Hristos se apropie de
convoiul funebru din proprie iniţiativă.

Aşa face şi cu noi chiar în vremea de astăzi. Se întâmplă
de multe ori ca în necazurile mari care ne copleşesc să
uităm de Dumnezeu şi atunci El ne apare pe neaşteptate,
ca o mângâiere tainică.

Dumnezeu ştie totul despre noi în orice moment şi
nu stă indiferent. Durerea noastră este şi durerea Lui.
Profetul Isaia ne mângâie cu aceste cuvinte dumnezeieşti
că Mesia, adică Hristos 

„Dispreţuit era şi cel din urmă; om al durerilor şi 
cunoscător al suferinţei, unul înaintea căruia să-ţi 

acoperi faţa; dispreţuit şi nebăgat în seamă. Dar El a
luat asupră-Şi durerile noastre şi cu suferinţele noastre

S-a împovărat. Şi noi îl socoteam pedepsit, bătut şi 
chinuit de Dumnezeu. Dar El fusese străpuns pentru 

păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre“ 
(Cap. 53, 3 - 5). 

Mântuitorul Hristos se apropie de mama îndurerată şi
plină de lacrimi, spunându-i imperativ: 

„nu mai plânge...“ 
(Luca 7, 13), 

deoarece tot El a zis într-o altă împrejurare mulţimilor
de oameni veniţi la înmormântarea unui alt tânăr, pe nume
Lazăr, care mai avea încă două surori Marta şi Maria: 

„Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar
dacă va muri, va trăi...“ 

(Ioan 11, 25), 
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şi tot El ne-a spus: 

„Adevărat, adevărat zic vouă că vine ceasul şi acum este,
când morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi cei

care vor auzi vor învia“
(Ioan 5, 25).

La glasul lui Iisus adresat tânărului, el a înviat din
morţi: 

„tinere, ţie îţi zic, scoală-te. Şi s-a ridicat mortul şi a 
început să vorbească şi l-a dat mamei lui“ 

(Luca 7, 14 - 15). 

Câtă bucurie pe această mamă când l-a văzut înviat
pe fiul ei! 

Din această minune dumnezeiască descoperim că
dragostea lui Dumnezeu faţă de mamă este nemuritoare.
Iubirea nu moare pentru că obârşia ei este la Dumnezeu
care se defineşte pe Sine ca fiind iubire, după cum ne spune
Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan în prima sa epistolă
sobornicească: 

„Dumnezeu este iubire. Întru aceasta s-a arătat dragostea
lui Dumnezeu către noi, că pe Fiul Său Cel Unul Născut
L-a trimis Dumnezeu în lume, ca prin El viaţă să avem.

În aceasta este dragostea, nu fiindcă noi am iubit pe
Dumnezeu, ci fiindcă El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe

Fiul Său, jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. 
Iubiţilor, dacă Dumnezeu astfel ne-a iubit pe noi, şi noi

datori suntem să ne iubim unul pe altul“ 
(1, 8 - 11).

Dumnezeu are mare putere să schimbe moartea în
înviere şi tristeţea în bucurie. La Dumnezeu binele 
întotdeauna învinge şi lumina copleşeşte mereu întunericul
deznădejdii.
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În Sfânta Evanghelie de astăzi am participat nu
numai la minunea învierii fiului văduvei din Nain, ci şi la
învierea sufletească a mamei îndurerate. Domnul Iisus
Hristos, în nemărginita Lui iubire pentru om, oferă văduvei
pe fiul ei înviat.

Această înviere este o mare nădejde că şi morţii
noştri vor învia. Învierea este universală. Ne naştem ca să
trăim. Trăim ca să murim. Murim ca să înviem. Cu alte
cuvinte, învierea este totul. Învierea înseamnă supremaţia
vieţii asupra morţii. Să ne ferim de orice păcate care aduc
moartea sufletească. Prin spovedanie ne înviem sufletele.
Faptul că există înviere ne face ca mereu să zicem din
inimă:   

MARE ESTE DUMNEZEU!
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Duminica a 21-a după Rusalii

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

NN
imic nu este întâmplător în lumea aceasta! 
Faptul că astăzi la Sfânta Liturghie în Duminica 
a XXI-a după Rusalii s-a citit Evanghelia cu

„Pilda Semănătorului“ (Luca 8, 1 - 15) ne duce cu 
gândul la însămânţatul pământului, toamna, când în
acest anotimp, pe de o parte, culegem roadele de pe
ogoare, iar, pe de altă parte, se seamănă pentru recolta
viitoare. 

Harul lui Dumnezeu lucrează peste tot, de la 
însămânţare şi până la recoltare. Această purtare de grijă a
lui Dumnezeu se numeşte pronie sau providenţă şi ea este
foarte evidentă chiar şi atunci când nu vrem să recunoaştem
acest lucru. Din istorie trebuie să reţinem mereu că: fără de
Dumnezeu nu putem face nimic durabil şi că noi 
întotdeauna trebuie să conlucrăm cu Dumnezeu spre binele
nostru. Din „Parabola Sămănătorului“ ni se arată nouă ce
mare este taina Cuvântului lui Dumnezeu pe care-l 
descoperim în Sfânta Scriptură sau Biblia, cum i se mai
spune. Cuvântul Sfintei Scripturi are duh şi viaţă, e viu şi
lucrător, are puterea de a ne îndrepta şi a ne renaşte la o
nouă viaţă spirituală. Cuvântul lui Dumnezeu ne întăreşte

222

Sava Bogasiu



în răbdare şi ne mângâie în necazuri, ne luminează şi ne 
învaţă calea binelui în această viaţă pământească şi, de 
asemenea, ne asigură şi viaţa veşnică. Cuvântul lui 
Dumnezeu nu se învecheşte, nu este demodat, ci mereu este
proaspăt şi plin de vigoare şi de aromă duhovnicească. 

Cuvântul lui Dumnezeu se adresează tuturor oamenilor,
indiferent de vârstă, sex, stare socială sau naţionalitate. 
Cuvântul lui Dumnezeu este universal şi veşnic, în acelaşi timp. 

Cuvântul lui Dumnezeu se identifică cu însuşi 
Mântuitorul Hristos, despre care Sfântul Apostol şi 
Evanghelist Ioan zice aşa: 

„Şi Cuvântul S-a făcut trup“ 
(Ioan 1, 14).       

Cuvântul lui Dumnezeu îl aflăm de fiecare dată în
Sfânta Scriptură, care este insuflată de Duhul Sfânt în 
totalitate, după cum ne asigură chiar Sfântul Pavel care zice: 

„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos
spre învăţătură, spre mustrare, spre îndeptare, spre

înţelepciunea cea întru dreptate“ 
(II Timotei 3, 16). 

În Vechiul Testament, care este prima parte a 
Bibliei, găsim numeroase expresii biblice: „Fost-a cuvântul 
Domnului către mine“ (Osea 1, 1). „Aşa zice Domnul“
(Zaharia 1, 1); „iată ce mi-a zis Domnul Dumnezeu“
(Amos 8, 1) etc. Iar în Noul Testament găsim îndemnul de
a cerceta mereu cuvântul lui Dumnezeu, prin care ne 
împărtăşim de viaţa veşnică: 

„Cercetaţi Scripturile, că socotiţi că în ele aveţi viaţă
veşnică. Şi acelea sunt care mărturisesc despre Mine“

(Ioan 5, 39).
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Cuvântul lui Dumnezeu este dintotdeauna şi El nu va
lipsi niciodată, pentru că El este Însuşi Dumnezeu, după
cum ne glăsuieşte Evanghelistul Ioan în Prolog: 

„La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu
şi Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era întru început la
Dumnezeu. Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu
s-a făcut din ce s-a făcut. Întru El era viaţă şi viaţa era
lumina oamenilor. Şi lumina luminează în întuneric şi

întunericul nu a cuprins-o.“
(Ioan 1, 1 - 5). 

Prezenţa Evangheliei pe care preotul o scoate în 
mijlocul Bisericii la sfintele slujbe semnifică pe Însuşi
Mântuitorul Iisus Hristos, care este mereu cu noi până la
sfârşitul veacurilor, după cum ne scrie Evanghelistul Matei: 

„Iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul
veacului. Amin!“ 

(Matei 28, 20).       

Pilda Semănătorului citită din Evanghelia de astăzi
de la Sfânta Liturghie scoate în evidenţă, pe de o parte, pe
Semănător, care este Însuşi Dumnezeu, iar, pe de altă parte,
sămânţa care este „Cuvântul lui Dumnezeu“. Rodnicia
acestui cuvânt dumnezeiesc în sufletele noastre depinde
numai de noi, de libertatea şi strădania noastră.

Pilda din această Evanghelie nu este o simplă poveste
sau o relatare din domeniul vieţii agricole, ci este cu 
adevărat o mare lecţie de viaţă rodnică pe  care o desprindem
încă de la prima lecturare. Însuşi Mântuitorul Hristos 
explică personal această pildă. 

„Şi după aceea Iisus umbla prin cetăţi şi prin sate, 
propovăduind şi binevestind împărăţia lui Dumnezeu, şi
cei doisprezece (apostoli - n.n.) erau cu El... Şi adunându-se
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mulţime multă şi venind de prin cetăţi la El, a zis în pildă:
ieşit-a semănătorul să semene sămânţa sa. Şi 

semănând el, una a căzut lângă drum şi a fost călcată cu
picioarele şi păsările cerului au mâncat-o. Şi alta a căzut

pe piatră, şi, răsărind, s-a uscat, pentru că nu avea 
umezeală. Şi alta a căzut în mijlocul spinilor, şi spinii,

crescând cu ea, au înăbuşit-o. Şi alta a căzut pe pământul
cel bun şi, crescând, a făcut rod însutit. Acestea zicând

striga: Cine are urechi de auzit să audă. Şi ucenicii Lui Îl
întrebau: ce însemnă pilda aceasta? El a zis: Vouă vă este

dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei lui Dumneueu, iar 
celorlaţi, în pilde, ca, văzând, să nu vadă, şi, auzind, să nu

înţeleagă. Iar pilda aceasta înseamnă: Sămânţa este 
cuvântul lui Dumnezeu. Iar cea de lângă drum sunt cei

care aud, apoi vine diavolul şi ia cuvântul din inima lor,
ca nu cumva, crezând, să se mântuiască. Iar cea de pe piatră
sunt aceia care, auzind cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar

aceştia nu au rădăcină; ci cred până la o vreme, iar la
vreme de încercare se leapădă. Cea căzută între spini sunt

cei care aud cuvântul lui Dumnezeu, dar umblând cu 
grijile şi cu bogăţia şi cu plăcerile vieţii, se înăbuşă şi nu

rodesc. Iar cea de pe pământ bun sunt cei ce, cu inimă 
curată şi bună, aud cuvântul lui Dumnezeu, îl păstrează şi

rodesc întru răbdare.“ 
(Luca 8, 1 - 15).      

La această frumoasă explicaţie pe care o dă Însuşi
Mântuitorul Hristos noi nu mai avem ce adăuga. Iisus a
spus totul şi pe înţelesul nostru. Oricine poate înţelege 
ce a vrut să ne spună Dumnezeu prin această pildă a 
semănătorului. Noi, slujitorii Bisericii, atât putem face: să
actualizăm această pildă ca pe o realitate din vremea noastră.
Astăzi, mai mult ca oricând, se vesteşte cuvântul lui 
Dumnezeu prin toate mijloacele tehnice: radio, televiziune,
biserică, presă etc. şi totuşi roade foarte puţine găsim.

Cine este de vină, oare? 
Sămânţa este bună pentru că ea vine tocmai de la

Dumnezeu şi ea este din belşug. Dumnezeu nu dă nimic cu
zgârcenie. Este foarte darnic cu toate şi cu toţi.
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Dacă sămânţa credinţei nu aduce roade, vinovaţi 
suntem doar noi, oamenii. Drumul, locul pietros şi spinii
din Evanghelia de astăzi semnifică chiar inima şi sufletul
din noi care este bătătorit de atâtea păcate pe care nu le-am
spovedit încă şi nu le-am udat cu lacrimile pocăinţei. Am
ajuns să fim creştini doar cu numele, nu şi cu fapta şi cu
viaţa noastră.

Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ne lumineze şi să
ne sfinţească existenţa noastră.

Pilda Semnătorului din acestă Evanghelie ne 
atenţionează pe noi, slujitorii, să muncim mai mult pentru
desţelenirea sufletelor împietrite ale oamenilor. Asanarea
morală a societăţii este grija mare a Bisericii. Avem mult de
lucru cu noi înşine, în primul rând, ca noi să rodim fructele
credinţei şi apoi să-i ajutăm şi pe cei din jurul nostru. Prima
grijă a Domnului Iisus Hristos din Pilda Semănătorului a
fost aceea să-i încredinţeze pe ucenici că în propovăduirea
Evangheliei trebuie să ţină cont de luminarea minţii 
oamenilor, ca să ştie în ce cred, să se convingă de adevăr şi
apoi să experimenteze fiecare în măsura puterii lui. 

Acest fapt al clarităţii ne face statornici în credinţă,
înflăcăraţi în dragoste pentru Evanghelie în nădejdea 
permanentă şi fără frica morţii.     

Evanghelia păcii, împărăţia cerurilor, jertfirea pentru
semeni, slujirea binelui, păstrarea credinţei celei adevărate,
trăirea unei vieţi curate sunt factorii principali ai religiei
creştine şi ai Bisericii Ortodoxe.

Fie dar ca această Evanghelie de astăzi să ne facă să
rodim din plin faptele bune spre slava lui Dumnezeu, care
este mare şi bun cu toată lumea. 

MARE ESTE DUMNEZEU!
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Duminica a 22-a după Rusalii

RAIUL ŞI IADUL, 
DOUĂ REALITĂŢI ALE

LUMII DE DINCOLO

FF
iecare Evanghelie pe care noi o auzim la Sfânta 
Liturghie ne ajută să înţelegem şi mai bine că
există o mare legătură între viaţa aceasta în care

noi trăim acum aici pe pământ şi viaţa  de dincolo,
unde noi vom continua să vieţuim, fie în nemurirea
raiului, fie în veşnicia iadului. 

Totul depinde numai şi numai de noi, de felul cum
ne-am pregătit, încă de pe acum, pentru cealaltă existenţă.
Şi dacă credem, şi dacă  nu credem în lumea de dincolo, ea
există cu adevărat. Faptul că există rai dar şi iad; că este
veşnicie şi că sufletul este nemuritor ne-o dovedeşte din
plin chiar Evanghelia din Duminica a XXII-a după Rusalii,
numită în calendarul bisericesc: „Bogatul nemilostiv şi
săracul Lazăr“ (Luca 16, 19 - 31).

„Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi în
vison, veselindu-se în toate zilele în chip strălucit. Iar
un sărac, anume Lazăr, zăcea înaintea porţii lui, plin

de bube, poftind să se sature din cele ce cădeau de la
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masa bogatului; dar şi câinii, venind, lingeau bubele lui.
Şi a murit săracul şi a fost dus de către îngeri în sânul

lui Avraam. A murit şi bogatul şi a fost 
înmormântat. Şi în iad, ridicându-şi ochii, fiind în 

chinuri, el a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în
sânul lui. Şi el, strigând, a zis: Părinte Avraame, fie-ţi

milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi ude vârful degetului
în apă şi să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în

acestă văpaie. Dar Avraam a zis: Fiule, adu-ţi aminte că
ai primit cele bune ale tale în viaţa ta şi Lazăr, asemenea,

pe cele rele;  iar acum aici el se mângâie, iar tu te 
chinuieşti. Şi peste toate acestea  între noi şi voi s-a
întărit prăpastie mare, ca cei care voiesc să treacă de

aici la voi să nu poată, nici de acolo să treacă la noi. Iar
el a zis: Rogu-te, dar, părinte  Avraame, să-l trimiţi în
casa tatălui meu. Căci am cinci fraţi, să le spună lor

acestea, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin. Şi i-a zis
Avraam: Au pe Moise şi pe prooroci; să asculte de ei. Iar

el a zis: Nu, părinte  Avraame, ci, dacă cineva dintre
morţi se va duce la ei, se vor  pocăi.  Şi i-a zis Avraam:
Dacă nu ascultă de Moise şi de prooroci, nu vor crede

nici dacă ar învia cineva dintre morţi“. 

Conţinutul acestei Evanghelii ne cutremură sufleteşte.
Aproape că nu ştim la ce să reflectăm mai  repede şi ce să
punctăm mai mult din această pericopă evanghelică! Avem
de-a face cu mai multe teme de reflecţie: bogaţi şi săraci;
moarte şi existenţa vie a lumii de dincolo; suflet şi nemurire;
iad şi rai; sfânt şi sfinţenie; rugăciune şi comuniune cu cei
de dincolo; Biblie şi argumente; bine şi rău; aici şi acolo; a
avea şi a fi etc.         

Evanghelia de astăzi este un imens tablou al extremelor.
Extrema de sus, bogatul  cel nemilostiv, şi extrema de jos,
săracul Lazăr. Această distanţă, acest contrast este cel mai
mic cu putinţă. Adevăratele extreme ale Evangheliei de
astăzi sunt cu totul altele. Extrema de sus a bogăţiei este
Dumnezeu. Extrema de jos a sărăciei este diavolul. Între
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aceşti doi poli se aşază universul pe ierarhizarea verbului
„a avea“.

Verbul „a avea“ (problema socială) se grefează, se
mişcă pe scara verbului „a fi“. Când facem această afirmaţie,
că Dumnezeu este cel mai bogat, nu trebuie să ne gândim
că El ar stăpâni şi alte bunuri materiale în afara Universului,
în afară de cele făcute de El şi pe care, toate, le-a dat omului
încă din paradis. Dumnezeu nu  a oprit nimic pentru El, ci
totul a dăruit omului, până când şi pe Unicul Său Fiu, Iisus
Hristos, L-a dat din iubire tot nouă oamenilor, după cum
ne spune Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan: 

„Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său 
Cel Unul Născut L-a dat, ca oricine crede în El 

să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică“ 
(Ioan 3, 16). 

Dumnezeu este cel mai bogat prin fiinţa Sa, în fiinţă,
în „a fi“. Dumnezeu este Fiinţa absolută care umple
întregul Univers. Dumnezeu nu este limitat de spaţiu sau
de timp. Diavolul este cel mai sărac, pentru că a negat fiinţa.
El este numit pe bună dreptate nefiinţă, pentru  că a negat Fi-
inţa divină. El a vrut să fie mai sus decât Dumnezeu, care
este Existenţa supremă. În  momentul când tu vrei să-L negi
pe Dumnezeu şi să te afirmi pe tine mai mult decât pe El, ai
negat izvorul fiinţei tale şi, în clipa aceea, nu mai eşti tu. Tu
nu ai nici o şansă să anulezi izvorul, dar fiinţa o anulezi în
tine în momentul în care refuzi izvorul. Mântuitorul Hristos
a venit în istorie, la noi acasă, ca să ne umple acest Univers
cu Fiinţa Sa. Nu există în acest Cosmos un loc în care
Dumnezeu să nu fie prezent. 
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Origen, un mare teolog din secolul doi după Hristos,
ne spune că: „de la Hristos încoace lumea este plină de
existenţa Sfintei Treimi“. Dumnezeu este totul şi are
totul. Diavolul în schimb nu are nimic şi nu este decât un
nimeni; el ne înşală că ne dă totul dar în realitate nu are
nimic, pentru că nu a creat nimic în acest Univers. Bogatul
din Evanghelia de astăzi avea multe bunătăţi materiale;
avea de toate, din belşug, însă îi lipsea esenţialul: a fi om
cu adevărat, a fi el însuşi un vas în care să locuiască Însuşi
Dumnezeu (Apocalipsă 3, 20). Bogatul a ajuns în iad nu
pentru bogăţia lui materială, ci pentru că n-a făcut milostenie
din bogăţiile sale pe care Dumnezeu i le-a dat. 

Omul când se naşte pe pământ vine cu  mâna goală,
nu aduce nimic material cu sine, ci Dumnezeu îi dă
treptat de toate în viaţă. Noi oamenii nu trebuie să fim
stăpâniţi de bunurile lui Dumnezeu ci doar administratori,
ca să le împărţim şi celor lipsiţi. Săracul din Evanghelia de
astăzi ajunge în rai nu pentru că era sărac de cele materiale,
ci pentru că era bogat în prezenţa lui Dumnezeu din
inima lui. Săracul n-a cârtit împotriva lui Dumnezeu pentru
sărăcia lui materială şi nici nu s-a revoltat împotriva
bogatului nemilostiv; el a aşteptat ca Dumnezeu să facă
dreptatea cuvenită la timpul potrivit. În vremea noastră
sunt milioane de săraci, dar este foarte regretabil că ei
nu-L au pe Dumnezeu; că-L înjură şi-L batjocoresc pe
Dumnezeu şi pe cele sfinte la tot pasul.

Din Evanghelia de astăzi reţinem că moartea este ca-n
matematică numitorul comun, care ne uneşte pe toţi: bogaţi
şi săraci, sfinţi şi păcătoşi. Cu toţii murim şi înviem; diferă
însă locul unde jungem în lumea de dincolo.

Raiul şi iadul sunt două realităţi de netăgăduit. Atât
raiul cât şi iadul sunt şi stare dar şi un loc anume. Sufletul
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din noi este nemuritor, cu el mergem fie în rai, fie în iad.
Odată cu învierea morţilor, la sfârşitul lumii, sufletul nostru
se va uni cu trupul şi cu întreaga noastră fiinţă vom sta fie
în rai, fie în iad. Totul depinde doar de noi înşine. Iadul şi
raiul ca stare încep chiar din inima noastră. Atunci când
avem inimă bună, pace în suflet şi o stare de sfinţenie ne
învăluie, este semn că deja raiul a pornit încă din fiinţa
noastră. Să ne ferim de tot felul de păcate strigătoare la
ceruri, care fac să se nască iadul chiar în inima noastră. 

Evanghelia de astăzi mai scoate în relief realitatea
comuniunii şi comunicării prin rugăciune cu cei morţi,
aflaţi în lumea de dincolo. Bogatul nemilostiv din Evanghelia
de astăzi cât şi săracul Lazăr închipuie trupul şi sufletul din
noi. Trupul este de multe ori în viaţa noastră pământească
acel bogat care se lăfăie în tot felul de bunătăţi, făcându-şi
toate poftele şi plăcerile. Totul facem aici pentru trup, ca el
să se simtă bine. Mâncarea, băutura şi distracţia devin
sensul şi finalul fiinţei umane în gândirea multora dintre noi,
ceea ce constituie o mare eroare. Săracul Lazăr prefigurează
sufletul din noi care stă plin de bube, slăbit şi nemâncat,
bolnav şi părăsit, la aşa trupului. Bubele sunt patimile şi
viciile lipite de suflet şi de trup, iar câinii sunt demonii
cărora le place să lingă patimile şi să adâncească rănile
pricinuite de păcatele noastre. Rănile păcatului se vindecă
prin lacrimile pocăinţei; prin spovedanie deasă; prin 
mergerea în fiecare Duminică la Sfânta Liturghie; prin
săvârşirea de fapte de milostenie; prin rugăciune continuă
şi lecturarea cărţilor sfinte. 

Făcând toate acestea, vom ajunge şi noi cu siguranţă
în sânul lui Avraam, care înseamnă raiul ceresc.     

MARE ESTE DUMNEZEU!
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Duminica a 23-a după Rusalii

VINDECAREA DEMONIZAŢILOR
DOAR PRIN IISUS HRISTOS

TT
răim într-o lume plină de suferinţe şi de tot felul
de boli cărora medicina nu le mai poate face faţă.
De unde atâta durere şi de ce atâta suferinţă în

lumea aceasta în care vieţuim noi? 

Răspunsul este unul, clar, dat de Sfânta Scriptură,
Cartea lui Dumnezeu, care prin gura Sfântului Pavel ne
spune că: 

„Necaz şi strâmtorare peste sufletul oricărui om care 
săvârşeşte răul“ 

(Romani 2, 9) 

şi tot el adaugă că: 

„plata păcatului este moartea“ 
(Cap. 6, 23). 

Cine ne poate vindeca şi unde trebuie să alergăm
pentru a ne vindeca sufleteşte dar şi trupeşte? Evanghelia
din Duminica a XXIII-a după Rusalii ne spune că, oricât de
grea ar fi, durerea unei boli o vindecă doar Mântuitorul
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Hristos care şi dintr-o persoană demonizată sau îndrăcită
poate să scoată un om bun şi sănătos. Textul biblic de la
Sfânta Liturghie este foarte edificator în această privinţă: 

„Şi ieşind Iisus pe uscat, L-a întâmpinat un bărbat din
cetate, care avea demon (drac - n.n.) şi care de multă

vreme nu mai punea haină pe el şi în casă nu mai locuia,
ci prin morminte. Şi, văzându-L pe Iisus, strigând, a

căzut înaintea Lui şi, cu glas mare, a zis: Ce ai cu mine,
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu Celui Preaînalt? Rogu-Te, nu
mă chinui. Căci poruncea duhului necurat să iasă din
om, pentru   că de mulţi ani îl stăpânea, şi era legat în

lanţuri şi în obezi, păzindu-l, dar el, sfărâmând  legăturile,
era mânat de demon în pustie. Şi l-a întrebat Iisus, 

zicând: Care-ţi este numele? Iar el a zis: Legiune. Căci
demoni mulţi intraseră în el. Şi-L rugau pe El să nu le
poruncească să meargă în adânc. Şi era acolo o turmă
mare de porci, care păşteau pe munte. Şi L-au rugat pe

Iisus să le îngăduie să intre în ei; şi le-a îngăduit. 
Şi, ieşind demonii din om, au intrat în porci, iar turma 
s-a aruncat de pe ţărm în lac şi s-a înecat. Iar păzitorii

văzând ce s-a întâmplat, au fugit şi au vestit în cetate şi
prin sate. Şi au ieşit să vadă ce s-a întâmplat şi au venit

la Iisus şi au găsit pe omul din care ieşiseră demonii
îmbrăcat şi întreg la minte, şezând jos, la picioarele lui

Iisus, şi s-au înfricoşat. Şi cei ce văzuseră le-au spus cum
a fost izbăvit demonizatul. Şi L-a rugat pe El (Hristos -

n.n.) toată mulţimea din ţinutul Gherghesenilor să plece
de la ei, căci erau cuprinşi de frică mare. Iar El, intrând
în corabie, S-a înapoiat. Iar bărbatul din care ieşiseră

demonii Îl ruga să rămână cu El. Iisus însă i-a dat 
drumul zicând: Întoarce-te în casa ta şi spune cât bine
ţi-a făcut ţie Dumnezeu. Şi a plecat, vestind în toată 

cetatea câte îi făcuse Iisus.“ 
(Luca 8, 26 - 39).

Textul acestei Evanghelii duminicale ne înspăimântă
prin faptul că ne arată clar până unde poate merge decăderea
spirituală şi fizică a unui om care a ajuns la demonizare sau
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la starea de îndrăcire. Ne cutremură foarte mult că în acea
persoană umană a intrat nu doar un duh rău, ci o legiune de
diavoli, care însumează peste 6.000 de draci înfricoşători.
Cum a fost posibilă această decădere umană şi cum au
încăput atâţia diavoli doar într-un singur om? Cum poate fi
salvată o persoană demonizată şi ce trebuie să facem ca să
nu ajungem şi noi sau cei din jurul nostru în această formă
de îndrăcire? Evanghelia ne mai descoperă ceva foarte
important de care trebuie să ţinem seama în această viaţă
pământească: existenţa iadului ca locuinţă a diavolilor şi loc
de osândă veşnică pentru toţi cei păcătoşi care nu au ajuns
să se pocăiască până în pragul morţii. Avem de a face în
această Evanghelie cu existenţa satanei care este căpetenia
diavolilor; de asemenea, avem o descriere amănunţită a
formelor exterioare de manifestare a duhurilor rele din om.
La prima vedere, când auzim vorbindu-se despre diavoli
credem că este o poveste de speriat copiii sau un mit care nu
ţine de realitate. Însă lucrurile în realitate sunt altele: există
cu adevărat şi diavolii, dar şi iadul.

Toate religiile pământului au învăţătura despre
chinurile veşnice ale iadului şi învaţă că după moarte pe
cei răi îi aşteaptă aceste chinuri înfricoşătoare. Iadul nu a
fost tăgăduit niciodată nici de eretici, nici de evrei, nici de
mahomedani şi înşişi păgânii credeau în existenţa iadului.
Acest lucru îl descoperim din studierea atentă a istoriei
religiilor. 

Învăţătura biblică despre demoni se numeşte
demonologie. Biblia ne spune că existenţa satanei, în
persoana lui Lucifer, este cunoscută înainte de crearea uni-
versului şi înainte de facerea omului de către Dumnezeu. În
această privinţă profetul Isaia, supranumit şi „evanghelistul
Vechiului Testament“, descrie astfel istoria diavolului:
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„În iad s-a pogorât mărirea ta în cântecul harfelor tale.
Sub tine se vor aşterne viermii şi viermii vor fi 

acoperământul tău. Cum ai căzut tu din ceruri, stea
strălucitoare, fecior al dimineţii! Cum ai fost aruncat la
pământ, tu, biruitor de neamuri! Tu care ziceai în cugetul

tău: Ridica-mă-voi în ceruri şi mai presus de stelele
Dumnezeului celui puternic voi aşeza jilţul meu! În
muntele cel sfânt voi pune sălaşul meu, în fundurile 
laturei celei de miazănoapte. Sui-mă-voi deasupra 

norilor şi asemenea cu Cel Preaînalt voi fi. Şi acum, tu te
pogori în iad, în cele mai de jos ale adâncului!“

(Cap. 14, 11 - 15).

Satana este răul întruchipat sau personificat care
umblă zi şi noapte în lume printre oameni răcnind ca un
leu, căutând să înghită chiar şi pe cei aleşi, cum ne spune
Sfântul Apostol Petru (I Petru 5, 8). Sfântul Ioan Evanghelistul
l-a denumit ca fiind „tatăl minciunii“ (I Ioan 8, 44), care
din mândrie luciferică şi-a pierdut calitatea de înger bun,
devenind stăpânul morţii, al suferinţei şi al durerii. Odată
cu crearea primei perechi de oameni Adam şi Eva de către
Dumnezeu şi aşezarea lor cu mare fast în mijlocul raiului
în cântările îngerilor luminaţi de strălucirea sfinţeniei a
început din gelozie şi răutate lupta diavolului împotriva
oamenilor, ca şi ei să ajungă în iad alături de toate duhurile
rele. Prima victimă a satanei a fost omul paradisiac.
Diavolul, sub forma şarpelui, care a întunecat mintea Evei,
a trezit dorinţa ei de stăpânire, i-a stimulat simţul gustului
şi al plăcerii şi i-a oferit prin acestea perspectiva asemănării
cu Ziditorul. Greşeala nu a constat în gustarea din pomul
oprit, ci în nesocotirea poruncii lui Dumnezeu, astfel luând
naştere păcatul strămoşesc (Facere 3, 6).

Acţiunea răului şi a diavolului în lume s-a concretizat
apoi luând forme dintre cele mai diferite: uciderea, înşelarea,
neascultarea, frica faţă de fenomenele naturii din care s-a
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format, în decursul istoriei umane, închinarea la făpturi:
idolatria (Romani 1, 23); apariţia din teamă a diferitelor
forme de religie primitivă dirijată de diavoli, culminând cu
credinţa în zei, sacrificiile umane şi cultul crimei. Tot în
acest capitol groaznic al satanismului intră şi criminalii,
beţivii, desfrânaţii, fumătorii, ateii etc. Diavolului îi plac
anarhia, haosul, dezordinea, revolta, libertinajul şi tot ce este
sadic. Magia albă cât şi cea neagră, ambele lucrări drăceşti,
sunt o conlucrare directă şi personală dintre om şi diavol,
care duce la îndrăcire. 

Starea de păcătoşenie accentuată, nespovedania
multă vreme, starea de necredinţă şi de răutate interioară
duc inevitabil la starea de demonizare. Vrăjitoria, ghicitul,
farmecele şi drăcuirea la tot pasul sunt de asemenea stări
ale îndrăcirii omului.       

Evanghelia de astăzi de la Sfânta Liturghie ne arată că
persoanele demonizate nu pot fi vindecate cu medicamente
sau prin internarea lor în spitale de psihiatrie. Vindecarea
lor se face doar prin Mântuitorul Iisus Hristos. Persoana în
cauză, cât şi familia din care face parte, în primul rând,
trebuie să meargă la un preot duhovnic pentru o spovedanie
sinceră şi completă din copilărie şi până-n prezent. Apoi se
continuă cu mult post şi rugăciune îndelungată. Slujba
Sfântului Maslu şi Sfintele Liturghii au mare putere harică
de a alunga duhurile rele din om. Dimineaţa, pe nemâncate,
agheasma mare şi anafura ne dau multă putere sufletească
să luptăm împotriva duhurilor rele care se războiesc împotriva
noastră. Cea mai mare greşeală o fac acele persoane care
aleargă la vrăjitoare pentru a le scoate duhurile rele din casă
sau dintr-o anume persoană demonizată. Aşa cum spune un
proverb: „corb la corb nu-şi scoate ochii“, la fel diavolii
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cu care lucrează toată vrăjitoarele nu scot diavolii din casă
şi din oameni; ei nu se ceartă, nu se războiesc, dimpotrivă,
se unesc şi se înmulţesc în a face şi mai rău acelor persoane
îndrăcite. 

Când avem probleme cu duhurile rele, să 
îngenunchem la Mântuitorul Hristos, singurul care are
putere deplină să ne vindece de orice boală, oricât de grea
ar fi ea!       

MARE ESTE DUMNEZEU!
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Duminica a 24-a după Rusalii

MOARTEA ŞI ÎNVIEREA 
ÎN HRISTOS

DD
uminica, la sfârşitul Sfintei Liturghii, preotul 
încheie astfel slujba: „Cel ce a înviat din morţi,
Hristos, Adevăratul Dumnezeu, pentru rugăciunile

Prea Curatei Maicii Sale, cu ale sfântului ierarh a
cărui liturghie am săvârşit, cu ale sfântului ocrotitor al
bisericii şi ale sfinţilor pe care-i pomenim astăzi şi cu
ale dumnezeieştilor părinţi Ioachim şi Ana, Doamne 
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne
mântuieşte pe noi. Amin.“

Otpustul zilei de duminică diferă de celelalte zile din
cursul săptămânii prin aceste două cuvinte: moartea şi
învierea lui Hristos.

Fiecare duminică este o sărbătoare pascală, deoarece
de fiecare dată noi ne aducem aminte de învierea din morţi
a Mântuitorului Hristos. Învierea este cea mai mare minune
pe care Iisus Hristos o face cu Sine Însuşi. 

Jertfa Sa de pe Cruce, care înseamnă moarte pentru
păcatele noastre, nu ar avea finalitate de mântuire pentru
noi, dacă ar fi lipsită de înviere. Învierea demonstrează
divinitatea Mântuitorului. Pe Cruce poate muri oricine; aşa
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cum au murit şi cei doi tâlhari aflaţi unul de-a dreapta şi
altul de-a stânga lui Iisus, dar niciunul dintre ei nu a înviat,
nici chiar cel care L-a mărturisit şi L-a rugat pe Iisus:

„pomeneşte-mă, Doamne, când vei veni
în împărăţia Ta“ 

(Luca 23, 42). 

Doar Mântuitorul Hristos a înviat din morţi prin Sine,
fără a fi ajutat de cineva din afară. Mai întâi de a învia, El
a murit cu adevărat, la modul cel mai autentic. Nu putem
vorbi de înviere fără de moarte. Se află strânsă legătură
între moarte şi înviere. Cuvântul înviere implică şi cuvântul
„moarte“. Moartea este vremelnică, temporară, trecătoare
chiar şi cea fizică sau trupească, pe când învierea este
veşnică, adică pentru totdeauna. 

Cine învie din morţi la sfârşitul veacurilor; la a doua
venire a lui Iisus, nu mai moare niciodată, deoarece intră şi
cu trupul şi cu sufletul în veşnicie.

Moartea este urmarea păcatului strămoşesc (Facere
2, 17), după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel că: 

„plata păcatului este moartea“ 
(Romani 6, 23). 

Mântuitorul Hristos a murit pentru păcatele noastre
pe care le-a luat asupra Lui prin întrupare, după cum ne
spune profetul Isaia: 

„Dar El a luat asupră-Şi durerile noastre şi cu suferinţele
noastre S-a împovărat. Şi noi Îl socoteam pedepsit şi
chinuit de Dumnezeu, dar El fusese străpuns pentru 

păcatele noastre şi zdrobit pentru fărădelegile noastre.
El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră şi prin

rănile Lui noi toţi ne-am vindecat“ 
(Cap. 53, 4 - 5). 
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Mântuitorul Hristos dă mărturie despre Sine Însuşi
că nu are nici un păcat: 

„Cine dintre voi Mă vădeşte de păcat?“ 
(Ioan 8, 46). 

Măreţia jertfei lui Iisus de pe Cruce în aceasta constă:
că El a fost fără de prihană, nevinovat şi blând ca un miel
adus spre jertfă: 

„Chinuit a fost, dar S-a supus şi nu Şi-a deschis gura Sa;
ca un miel spre junghiere s-a adus şi ca o oaie fără de
glas înaintea celor ce o tund, aşa nu Şi-a deschis gura

Sa. Întru smerenia Lui judecata Lui s-a ridicat şi neamul
Lui cine îl va spune? Că s-a luat de pe pământ viaţa Lui!

Pentru fărădelegile poporului Meu a fost adus spre
moarte“ 

(Isaia 53, 7 8).

Moartea este numitorul comun pentru toţi oamenii,
indiferent de vârstă, etnie, religie, sex, stare socială: cu toţii
murim şi cu toţii vom şi învia la sfârşitul lumii, când va avea
loc judecata finală la care participă ca judecător Însuşi
Mântuitorul Hristos, după cum citim în Evanghelia după Ioan: 

„Căci, după cum Tatăl scoală pe cei morţi şi le dă viaţă,
tot aşa şi Fiul dă viaţă celor ce voieşte. Tatăl nu judecă

pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, ca toţi să
cinstească pe Fiul, precum cinstesc pe Tatăl. Cel ce nu
cinsteşte pe Fiul nu cinsteşte pe Tatăl care L-a trimis“

(Cap. 5, 21 - 23).                   

Evanghelia care s-a citit în această duminică a XXIV-a
după Rusalii ne vorbeşte tocmai despre învierea din morţi
a fiicei lui Iair, care era mai marele sinagogii din Capernaum
(Luca 8, 41 - 56). Această copilă avea vârsta de 12 ani când
a murit. Nimeni nu se aştepta ca moartea să vină aşa devreme
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şi totuşi nu a ocolit-o. Se spune că moartea are o cheie cu
care poate descuia orice casă, orice palat şi orice ascunziş.
Nu este pe faţa pământului o încăpere în care să nu poată
intra. Vedeţi această familie îndoliată din Evanghelia citită
astăzi la Sfânta Liturghie!

Câte planuri frumoase de viitor şi-au făcut părinţii ei
şi poate chiar copila visa la clipa când va fi mireasă, când
va ajunge să fie mamă şi multe alte planuri pe care ni le
facem la tinereţe. 

Există un frumos proverb al unul mare orator francez
Bossuet: „omul propune şi Dumnezeu dispune“. Aşa  de
bine se potriveşte şi-n cazul nostru de faţă. Poate mulţi dintre
noi ne întrebăm: de ce a murit de mică această copilă, la
doar 12 anişori? Cu ce a greşit ea? Ce păcate mari a făcut
ea, ca să moară? Cu siguranţă că nu avea păcate strigătoare
la ceruri şi totuşi ea a murit. Profetul Iezechil ne spune că
păcatele noastre, ca părinţi, cad de cele mai multe ori chiar
pe copiii noştri: „părinţii au mâncat aguridă (fructe verzi
foarte acre) şi copiilor li s-au strepezit dinţii“ (Cap. 18, 2).  

Cea mai grea pedeapsă pentru noi ca părinţi este să
ne vedem copilul bolnav şi medicii să nu-l poate vindeca
sau să ne ducem poate unicul nostru copil la groapa
deznădejdii în cimitir.

Acest caz de moarte fulgerătoare a acestei copile sin-
gură la părinţi din Evanghelia de astăzi să fie, pentru noi
toţi, o lecţie şi un îndemn de pocăinţă, de întoarcere a
noastră la Dumnezeu. 

Chiar astăzi, începând din clipa de faţă, să zicem ca
şi acel fiu risipitor din Evanghelie:

„Tată, am greşit la cer şi înaintea ta şi nu mai sunt 
vrednic să mă numesc fiul tău“ 

(Luca 15, 21).
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Noi ca părinţi să ne spovedim mai des, să ne ferim de
tot felul de păcate strigătoare la ceruri, pentru a avea nădejde
ca noi părinţii să fim duşi la groapă de copiii noştri, ajunşi
şi ei la adânci bătrâneţi şi cu inima împăcată că prin moarte
noi trecem la învierea cea de obşte „în ziua cea de apoi“
(Ioan 11, 24).  La orice vârstă am muri, important e că noi
toţi vom învia, aşa cum Mântuitorul atât de convingător îi
vorbea Martei, sora lui Lazăr, care şi el de tânăr a murit: 

„Fratele tău va învia. Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce
crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Şi oricine

trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac“ 
(Ioan 11, 23 - 25).  

În lumina Evangheliei lui Iisus, moartea nu mai este
înspăimântătoare, nu mai are chip hidos, nu mai este intrare
în neant, adică în nefiinţă; ci ea a devenit doar o simplă
adormire pentru puţină vreme. Mi-aduc aminte un frumos
epitaf pe care l-am citit la mănăstirea Rohia, în Maramureş,
pe mormântul unui haiduc: „Pintea n-o murit, ci doar un
pic s-o hodinit“. La fel şi Mântuitorul Hristos, după ce a
intrat în casa lui Iair, unde fata deja murise cu adevărat şi
toţi plângeau şi se tânguiau, El zice cu atâta convingere şi
pace sufletească: 

„nu plângeţi; n-a murit, ci doarme“ 
(Luca 8, 52). 

Ca să ne convingem şi mai mult că moartea este doar
o adormire, să ne uităm în calendarul bisericesc pe data de
15 august, unde vom găsi scris mare, cu roşu: „Adormirea
Maicii Domnului“, când noi, de fapt, prăznuim slujba de
înmormântare a Sfintei Fecioare Maria, oficiată de toţi
Apostolii lui Iisus înainte de a o îngropa în cimitir.   
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Mântuitorul Hristos a săvârşit această minune; 
învierea acestei copile, pentru a răsplăti smerenia şi credinţa
mare şi vie a acestui tată din Evanghelia de astăzi: 

„Nu te teme (de moarte - n.n.); crede numai 
şi se va izbăvi“

(Luca 8, 50)

şi Iair

„căzând la picioarele lui Iisus, Îl ruga să intre
în casa lui“ 

(Luca 8, 41),

unde deja copila murise.
La sfârşitul lumii, toţi oamenii vor învia; şi cei care

au crezut şi cei care nu au crezut, deoarece învierea este
universală ca şi viaţa, ca şi moartea. Toţi vom învia prin
Iisus Hristos; dar marea întrebare pe care trebuie să ne o
punem încă de pe acum pentru a nu fi târziu atunci: unde vom
merge după înviere; în iadul veşnic sau în raiul nemuritor? 

Învierea scoate în relief puterea şi măreţia lui Dumnezeu.
Numai Dumnezeu are această putere de a învia morţii, de
a-i striga din morminte, să iasă afară, aşa cum a procedat
în Evanghelia de astăzi Mântuitorul Hristos care este 
„Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat“: 

„Copilă, scoală-te! Şi duhul ei s-a întors şi a înviat 
îndată“ 

(Luca 8, 54 - 55). 

La fiecare Sfântă Liturghie mărturisim Crezul, care
se încheie aşa: „aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce
va să fie“. Iată ce avem de aşteptat sau cine ne aşteaptă
Învierea, pentru că:      

MARE ESTE DUMNEZEU!
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Duminica a 25-a după Rusalii

APROAPELE NOSTRU 
ÎNDEPĂRTAT

CC
u fiecare Sfântă Liturghie la care luăm parte, noi
de fapt ne apropiem şi mai mult de Mântuitorul
Iisus Hristos de la care, din plinătatea Lui, noi toţi

„am primit har peste har“ (Ioan 1, 16). Dumnezeu
Tatăl „Care este în ceruri“ (Matei 6, 9) dimpreună cu
Fiul Său (Ioan 10, 30) a venit atât de aproape la noi 
pământenii, încât stă chiar lângă inima noastră
(Apoc. 3, 20).    

Pe Dumnezeu Îl simţim aproape de sufletul nostru în
măsura în care şi noi îl simţim pe aproapele nostru în inima
noastră. 

„Dacă cineva zice: iubesc 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
avem de la El: cine iubeşte pe Dumnezeu să iubească şi

pe fratele său“ 
(I Ioan 4, 20 - 21). 
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Dumnezeu care este iubire (I Ioan 4, 8) ne cheamă la
El tot prin iubire. La Dumnezeu nu se merge cu jumătăţi de
măsură: ori iubeşti din tot sufletul, cu toată inima (Matei
22, 37) ori nu-L iubeşti. La Dumnezeu nu mergi formal,
superficial. Dumnezeu este totul. Dumnezeu nu este singur;
ci întotdeauna în comuniune treimică: 

„Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi
Sfântul Duh, şi Aceştia trei Una sunt“ 

(I Ioan 5, 7). 

De asemenea, omul nu poate exista singur; acesta
este un mare adevăr pe care L-a confirmat Însuşi Dumnezeu,
care a spus: 

„nu este bine ca omul să fie singur“ 
(Facere 2, 18). 

Omul nu se poate mântui singur; nu se poate înmulţi
singur etc. Dumnezeu l-a făcut pe om fiinţă socială, ca să
se bucure şi să vieţuiască în familie. Toţi oamenii îşi trag
obârşia din protopărinţii noştri: Adam şi Eva. Având acelaşi
Părinte ceresc, Dumnezeu, şi având şi acelaşi izvor al sângelui
omenesc înseamnă că noi toţi suntem fraţi, adică foarte
apropiaţi unii de alţii, deoarece la bază, la origine, avem
aceeaşi familie.  

Deşi există acest adevăr dogmatic, destul de raţional
şi convingător în acelaşi timp: că noi toţi suntem fraţi între
noi; foarte apropiaţi sufleteşte şi trupeşte; totuşi, în realitate,
ne simţim îndepărtaţi şi înstrăinaţi unii de alţii.

De aici şi întrebarea tânărului din Evanghelie către
Mântuitorul Iisus: 

„Şi cine este aproapele  meu?“ 
(Luca 10, 29). 
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Domnul Hristos a dat un răspuns simplu şi pe înţelesul
nostru prin relatarea unei întâmplări biblice, cunoscută sub
denumirea de: „Samarineanul milostiv“ (Luca 10, 25 - 37). 

„Un învăţător de lege s-a ridicat, ispitându-L, şi zicând:
Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci? Iar
Iisus a zis către el: Ce este scris în Lege (Biblie - n.n.)? Cum
citeşti? Iar el, răspunzând, a zis: să iubeşti pe Domnul
Dumnezeu tău din toată inima şi din tot sufletul tău şi

din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele
tău ca pe tine însuţi. Iar el i-a zis: Drept ai răspuns; fă

aceasta şi vei trăi. Dar el, voind să se îndreptăţească pe
sine, a zis către Iisus: Şi cine este aproapele meu? Iar

Iisus, răspunzând, a zis: Un om cobora de la Ierusalim
la Ierihon şi a căzut între tâlhari, care, după ce l-au 
dezbrăcat şi l-au rănit, au plecat, lăsându-l aproape

mort. Din întâmplare un preot cobora pe calea aceea, şi,
văzându-l, a trecut pe alături. De asemenea şi un levit,

ajungând în acel loc şi văzând, a trecut pe alături. Iar un
samarinean, mergând pe cale, a venit la el şi, văzându-l,
i s-a făcut milă de el. Şi, apropiindu-se, i-a legat rănile,

turnând peste ele untdelemn şi vin, şi, punându-l pe 
dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeţi şi a purtat

grijă de el. Iar a doua zi, scoţând doi dinari i-a dat gazdei
şi i-a zis:  Ai grijă de el şi, de vei mai cheltui, eu, când
mă voi întoarce, îţi voi da. Care dintre aceşti trei ţi se

pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Iar el
a zis: Cel care a făcut milă cu el. Şi Iisus i-a zis: Mergi şi

fă şi tu asemenea“ 
(Luca 10, 25 - 37). 

Din această nefericită întâmplare, dramatică şi 
revoltătoare, reţinem trei feluri de atitudini  umane: 1. Om
contra om; 2. Om pe lângă om şi 3. Om pentru om.

Acei oamenii răi, tâlharii, s-au năpustit cu sălbăticie
asupra unui om nevinovat care mergea liniştit pe drum.
L-au buzunărit, l-au bătut şi i-au luat totul, lăsându-l într-o
baltă de sânge, zbătându-se între viaţă şi moarte la marginea

246

Sava Bogasiu



drumului. O atitudine diabolică împotriva unui om, care
putea fi oricare dintre noi.

Iată de ce avem mare nevoie de binecuvântare şi de
rugăciune plină de încredere în puterea lui Dumnezeu ca
să ne apere în orice călătorie. Căci nimeni nu ştie dinainte
ce ni se poate întâmpla în drumurile noastre pe care le avem
de făcut în această viaţă pământească. 

A vătăma şi a ucide un om este păcat strigător la
ceruri. Violenţa domestică a început să ia proporţii
înspăimântătoare. Mass - media promovează pe toate 
canalele tot felul de forme de violenţă din care unii se inspiră
şi pun în aplicare tot felul de agresiuni asupra oamenilor de
pe stradă sau chiar intrând peste ei în case.

A doua atitudine, om pe lângă om, este tot la fel de
gravă ca şi prima atitudine, om împotriva omului, deoarece
indiferenţa, pasivitatea sunt tot la fel de ucigătoare. Deşi
au trecut foarte aproape de cel aflat în gravă suferinţă, care
trăgea să moară din cauza leziunilor şi a hemoragiei, cei doi
sacerdoţi şi-au văzut de drumul lor cu o totală nepăsare. Şi
faţă de un animal rănit ne arătăm compasiune şi încercăm
să-l mângâiem, dar cu atât mai mult faţă de o fiinţă umană:
chiar dacă nu o cunoaştem, trebuie să-i acordăm primul
ajutor medical. În viaţă, când ai ocazia să faci un bine la
cineva şi nu l-ai făcut este un mare păcat, strigător la
ceruri, care nu se iartă. Dacă nu apărea acel samarinean
milostiv, omul acesta rănit cu siguranţă murea cu zile. Din
ce cauză? În primul rând, din cauza răutăţii acelor tâlhari
dar şi din cauza indiferenţei celor doi slujitori care nu au
acordat minimul ajutor ca să salveze viaţa unui om.  Acel
samarinean din Evanghelie ne descoperă nouă un mare
adevăr şi dă un răspuns la întrebarea tânărului: cine este

247

Evanghelia în eseuri duminicale



aproapele meu? Aproapele nostru este orice om pe care
noi îl întâlnim în calea vieţii noastre, indiferent de etnie,
religie, cultură, sex, vârstă etc. Fiecare om, prin creaţie, are
chipul lui Dumnezeu în el, care înseamnă sufletul din noi.
Deci fiecare om cu care ne întâlnim este aproapele nostru.

Dacă noi nu vedem bine de aproape nici la depărtare
nu vom vedea clar. Cine ne îndepărtează unii de alţii? Ce
ne face să nu ne vedem bine unii cu alţii? Ura din noi, răul
şi păcatul care ne întunecă sufletul.

Aproapele nostru este o scară unică şi sigură pe care
noi putem ajunge la Dumnezeu, Care a venit, asemenea
samarineanului milostiv, să ne vindece rănile păcatelor.
Diavolii sunt ca nişte tâlhari, fără milă, care vor să ne distrugă
cu orice preţ. Casa de oaspeţi din Evanghelie este Biserica,
ea având menirea să se ocupe şi de sănătatea noastră
trupească. Slujba Sfântului Maslu şi alte multe rugăciuni şi
dezlegări sunt medicamente care ni se dăruiesc pentru
vindecarea noastră,  

„Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoţii Bisericii
şi să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn, în

numele Domnului. Şi rugăciunea credinţei va mântui pe
cel bolnav şi Domnul îl va ridica, şi de va fi făcut păcate
se vor ierta lui. Mărturisiţi-vă unul altuia păcatele şi vă

rugaţi unul pentru altul, ca să vă vindecaţi, că mult
poate rugăciunea stăruitoare a dreptului“  

(Iacov 5, 14 - 16). 

Samarineanul din Evanghelie îl prefigurează pe
Mântuitorul Hristos, care a venit în lume la  noi oamenii ca
să ia „asupră-Şi durerile noastre şi cu suferinţele noastre
s-a împovărat“ (Isaia 53, 4). 

Această Evanghelie se citeşte mereu înaintea începerii
Postului închinat naşterii Mântuitorului Hristos, pentru a
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ne arăta de ce se naşte Iisus şi cum trebuie să ne manifestăm
şi noi în acest post al Crăciunului. Să fim milostivi, toleranţi,
buni cu toată lumea.

Suntem creştini cu adevărat doar în măsura în care
facem bine, aşa cum şi Mântuitorul Hristos ne-a făcut nouă
numai bine. De asemenea, Evagrie Pontul spunea că suntem
teologi doar atâta vreme cât ne rugăm. Suntem credincioşi
dacă facem fapte bune de milostenie. Sfântul Iacov ne spune
clar:

„Precum trupul fără suflet mort este, şi credinţa fără de
fapte moartă este“

(Iacov 2, 26).

Postul Crăciunului fără fapte de milostenie nu este
post bine primit de Dumnezeu.  

MARE ESTE DUMNEZEU!
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Duminica a 26-a după Rusalii

LĂCOMIA ESTE O BOALĂ
NEVINDECABILĂ

AA
ceste cuvinte din Evanghelia care s-a citit astăzi în
Dumninica a XXVI-a după Rusalii trebuie să ne
dea de gândit la mulţi dintre noi şi să ne pună cu

picioarele pe pământul realităţii şi să înţelegem că, la
moartea noastră, nu vom lua absolut nimic din cele
materiale; ci doar faptele noastre, bune sau rele, ne
vor urma şi dincolo de mormânt. 

Poate vă miraţi de ce Sfinţii Părinţi au rânduit ca în
prima Duminică din acest post al Crăciunului să se citească
această Evanghelie şi de ce în acest sezon de toamnă
prelungită? Ca să putem da un răspuns competent, la obiect
şi pe înţelesul fiecăruia dintre noi, să mai lecturăm încă o
dată textul acestei pericope evanghelice:

„Şi a zis Iisus către ei: Vedeţi şi păziţi-vă de toată 
lăcomia, căci viaţa cuiva nu stă în prisosul avuţiilor
sale. Şi le-a spus lor această pildă, zicând: Unui om
bogat i-a rodit din belşug ţarina. Şi el cugeta în sine, 

zicând: Ce voi face, că n-am unde să adun roadele mele?
Şi a zis: Aceasta voi face: voi strica jitniţele (magaziile - n.n.)
mele şi mai mari le voi zidi şi voi strânge acolo tot grâul
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şi bunătăţile mele; Şi voi zice sufletului meu: suflete al
meu, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; 

odihneşte-te, mănâncă, bea, veseleşte-te. Iar Dumnezeu
i-a zis. Nebune! În această noapte vor cere de la tine 

sufletul tău. Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi? Aşa se
întâmplă cu cel ce-şi adună comori sieşi şi nu se 

îmbogăţeşte în Dumnezeu“ 
(Luca 12, 15 - 21).

Pe cât este de mic acest text biblic, pe atât este plin
de profunzime. Cuprinsul este plin de tot felul de roade
duhovniceşti, valoroase şi de actualitate pentru noi toţi.
Evanghelia de astăzi este ca un clopot al deşteptării noastre
la realitate, la simplitate, la o viaţă echilibrată şi mereu cu
dare de mână pentru cei din jurul nostru.

Acum să fim cu luare aminte la derularea textului
evanghelic. În prima parte a Evangheliei de astăzi nu ni se
pare nimic rău şi nici bogatul amintit nu a săvârşit vreun
rău. Evanghelia începe aşa: 

„Unui bogat i-a rodit ţarina din belşug“. 

Ce este rău în această rodnicie a pământului din 
belşug!?

Orice rodnicie, cât şi darea cea bună întotdeauna vin
de sus de la Dumnezeu. Omul nu are veun merit în această
rodnicie. Dumnezeu dă rodnicie şi bogatului dar şi celui
sărac. Ploaia, când vine pe pământ, se aşază în mod egal
peste tot pământul, şi unde au cei bogaţi, cât şi la cei săraci,
cu puţin pământ. La fel şi lumina, şi căldura soarelui, care
ajută la creşterea şi coacerea recoltelor, se împrăştie peste
tot pământul lui Dumnezeu.

Oricât de mult ar munci omul pământul, cu cele mai
sofisticate şi ingenioase unelte agricole, dacă lipsesc apa
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naturală din ploaie la timp şi lucrarea binefăcătoare a
soarelui cât şi a vântului, pentru polenizarea plantelor, nu
se poate face recoltă bună.

Una este calitatea recoltelor naturale şi alta este calitatea
alimentelor obţinute pe cale artificială, forţând actul rodniciei
aşezat de Dumnezeu în natură. Pentru a produce recolte bune,
de calitate, este nevoie de o lucrare dimpreună a omului cu
Dumnezeu.

Omul ară, seamănă pământul, dar Dumnezeu dă rodnicie;
adică binecuvântare să crească şi să ajungă orice plantă la
maturitate pentru recoltă. Psalmistul David ne spune aşa: 

„de n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel
ce o păzeşte“ 

(Psalmul 126, 1). 

De Dumnezeu ţine totul. De la El vin tot darul şi
binecuvântarea. Ferice de toţi acei care-şi pun întreaga
nădejde şi încrederea numai în Dumnezeu, aşa cum citim
în Psaltire: 

„Fericit bărbatul, care n-a umblat în sfatul necredincioşilor
şi în calea păcătoşilor nu a stat, şi pe scaunul hulitorilor
n-a şezut; ci în legea Domnului e voia lui, şi la legea Lui

va cugeta ziua şi noaptea. Şi va fi ca un pom răsădit
lângă izvoarele apelor, care rodul său va da la vremea

sa; şi frunza lui nu va cădea, şi toate câte va face 
vor spori“ 

(Psalmul 1, 1 - 3).

Această Evanghelie cu belşugul roadelor pe care le dă
pământul binecuvântat de Dumnezeu s-a citit astăzi pentru
că încă ne aflăm în sezonul când se mai strâng recoltele
pentru a fi depozitate.
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De asemenea, Evanghelia pune accent pe pământul şi
recolta bogatului pentru a ne face şi pe noi toţi să ne gândim
la milostenie faţă de săraci din recoltele îmbelşugate pe
care le-am strâns şi pe care să nu le ţinem doar pentru noi,
aşa cum a făcut bogatul din Evanghelie. Pentru a înţelege
marea greşeală pe care a făcut-o acest om lacom, să
urmărim mai departe firul Evangheliei: 

„ce voi face, că n-am unde să adun roadele mele 
îmbelşugate?“ 

Este o întrebare firească pe care poate fiecare din noi
am pune-o dacă Dumnezeu ne dă recoltă bună pe pământul
nostru. Ar fi păcat mare să lăsăm recoltele neculese, în ploaie,
să se strice! Acest refuz ar fi o sfidare la adresa bunătăţii lui
Dumnezeu, care ne copleşeşte cu darurile sale cereşti. Tot
gândindu-se acest bogat, cugetând mai adânc, cu gândul
la Dumnezeu a găsit soluţia salvatoare. La orice impas,
nedumerire am fi să ne rugăm şi noi la Dumnezeu, ca să ne
lumineze mintea, ca să găsim o bună rezolvare, înţeleaptă,
problemelor noastre. Bogatului din Evanghelie i-a venit în
minte să strice magaziile mici, neîncăpătoare, pe care le
avea şi să facă altele mai mari.

„Aceasta voi face: voi strica jitniţele (magaziile - n.n.) 
şi mai mari le voi zidi şi voi strânge acolo tot grâul şi

bunătăţile mele“ 
(Luca 12, 18). 

Dacă analizăm mai departe fapta lui în acest moment,
nu găsim ceva rău în aceasta, că a zidit alte depozite mai
încăpătoare. Era oare mai bine să le lase afară şi să se strice?
Nicidecum! A procedat corect. Darurile lui Dumnezeu trebuie
ocrotite şi apoi distribuite şi la cei care nu au. Greşeala
mare a acestui om bogat din Evanghelie abia acum începe,
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când el, după ce şi-a văzut toate recoltele puse bine la
adăpost, a crezut că sunt doar pentru sine, şi nu şi pentru cei
nevoiaşi. 

„Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani;
odihneşte-te, mănâncă, bea, veseleşte-te“

(Luca 12, 19).    

Lăcomia, care duce la egoism, aduce cu sine nebunia
vieţii omului. Un om lacom îşi pierde mintea, adică simţul
realităţii, îşi uită scopul şi menirea lui în această lume.

Cel lacom este urât de toţi oamenii, dar şi de Dumnezeu.
Ce ne surprinde în Biblie este că, dintre toate păcatele

pe care le face omul, cel mai mult Dumnezeu este deranjat
de lăcomie. Unui lacom Dumnezeu îi zice personal:

„nebune!“. 

Groaznic cuvânt! Este atât de tăios şi greu acest cuvânt
din partea lui Dumnezeu! 

Evanghelia vorbeşte doar despre un om  lacom, care
devenise nebun de-a binelea; dar astăzi există atâţia oameni
nebuni de lăcomie, că nu pot fi număraţi. Aceşti bogătaşi se
simt nemuritori; mulţi dintre ei uită din ce sărăcie au plecat
şi cum au ajuns să pună mâna pe nişte averi colosale, 
înfometând pe cei din jurul lor. În societatea noastră 
contemporană mai există foarte puţini oameni avuţi care sunt
milostivi, realizând faptul că ce au este darul lui Dumnezeu,
care trebuie închinat tot lui Dumnezeu, prin acte de milostenie
şi acţiuni umanitare. Ferice de acei oameni, că Dumnezeu
îi va răsplăti cu daruri cereşti şi cu binecuvântări, aici, pe
pământ. Milostenia este o mare virtute. Având milă faţă 
de cei nevoiaşi, vom fi răsplătiţi şi judecaţi cu milă de
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Dumnezeu la judecata sufletului, după cum ne spune în
Predica de pe Munte Însuşi Mântuitorul Hristos: 

„fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui“ 
(Matei 5, 7).           

Mesajul Evangheliei de astăzi este clar; în acest post
al Crăciunului, să facem cât mai multe milostenii. Să dăm
şi din puţinul nostru. Una este să dai milostenie din surplus,
din ce ne prisoseşte în casă sau la  masă, şi alta este să împarţi
cu cel sărac ultima pâine pe are o ai; una este să dai milostenie
dintr-o premiere primită la serviciu şi alta este să dai milostenie
din ultimii bănuţi strânşi, poate, pentru ziua de mâine. 

Ferice de cei milostivi! Ei sunt pe drumul cel adevărat
al credinţei celei mântuitoare. Să ne dea Dumnezeu tuturor
inimă bună şi darnică! 

MARE ESTE DUMNEZEU!
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Duminica a 27-a după Rusalii

HRISTOS ARE IUBIRE 
ŞI RESPECT FAŢĂ DE 

PERSOANELE VÂRSTNICE

SS
fânta Liturghie ne adună pe toţi ca-ntr-o familie
sfântă, începând cu pruncii şi terminând cu 
persoanele cele mai vârstnice. 

În faţa potirului sfânt cu toţii suntem egali, având
acelaşi Tată ceresc, Căruia cu toţii Îi spunem „Tatăl nostru“.
Deşi suntem chemaţi cu toţii de glasul clopotelor la Sfânta
Liturghie, de cele mai multe ori răspund persoanele vârstnice,
care umplu bisericile atât la oraş, cât şi la ţară. 

De ce oare predomină în biserici numărul persoanelor
în vârstă? Răspunsul la această întrebare îl descoperim în
Evanghelia care s-a citit în Duminica a XXVII-a după
Rusalii în cadrul Sfintei Liturghii:

„Şi învăţa Iisus într-una din sinagogi sâmbăta. Şi iată o
femeie care avea de optsprezece ani un duh de neputinţă
şi care era gârbovă, de nu putea să se ridice nicidecum;
Iar Iisus, văzând-o, a chemat-o şi i-a zis: Femeie, eşti

dezlegată de neputinţa ta. Şi şi-a pus mâinile asupra ei
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şi ea îndată s-a îndreptat şi slăvea pe Dumnezeu. Iar
mai-marele sinagogii, mâniindu-se că Iisus a vindecat-o
sâmbăta, răspunzând, zicea mulţimii: Şase zile sunt în

care trebuie să se lucreze; venind deci într-acestea, 
vindecaţi-vă, dar nu în ziua sâmbetei! Iar Domnul i-a 

răspuns şi a zis: Făţarnicilor! Fiecare dintre voi nu 
dezleagă, oare, sâmbăta boul său,  sau asinul de la iesle,
şi nu-l duce să-l adape? Dar aceasta, fiică a lui Avraam
fiind, pe care a legat-o satana, iată de optsprezece ani,

nu se cuvenea, oare, să fie dezlegată de legătura aceasta
în ziua sâmbetei? Şi zicând El acestea, s-au ruşinat toţi
cei ce erau împotriva Lui, şi toată mulţimea se bucura 

de faptele strălucite săvârşite de El“ 
(Luca 13, 10  - 17).

Multe avem noi de învăţat din cuprinsul acestei
pericope evanghelice.        

Minunea vindecării acestei femei de către Mântuitorul
Hristos, istorisită de evanghelistul Luca, este un îndemn
pentru noi toţi de a avea mereu grijă de cei aflaţi în suferinţă
trupească şi sufletească, de cei bolnavi şi mai ales de cei în
vârstă şi neajutoraţi.

Iisus Hristos a săvârşit numeroase minuni asupra
persoanelor umane indiferent de vârstă, etnie, mediu social
şi stare civilă. El a cunoscut în toată profunzimea ei durerea
umană şi pentru acest motiv i-a acordat o atenţie deosebită,
ajutându-i pe toţi să-şi recapete sănătatea.

Mântuitorul Hristos pe toţi care i-au cerut ajutorul
i-a vindecat, ba, mai mult, El a intervenit de multe ori din
proprie iniţiativă fără să mai aştepte rugămintea celui aflat
în boală şi nevoie.

Aşa s-a întâmplat şi cu această femeie în vârstă şi pe
deasupra şi foarte bolnavă, fiind diagnosticată de doctorul
şi evanghelistul Luca cu suferinţa fizică de gârbovenie, care
înseamnă încovoierea coloanei vertebrale. 
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Orice suferinţă fizică este grea, dar foarte apăsătoare
este gârbovenia; a nu putea sta drept cu fruntea în sus, a
avea şira spinării încovoiată, având mereu privirea în jos,
la pământ; a nu vedea pe cei de lângă tine. O astfel de
suferinţă îţi creează disconfort, îţi dă umilinţă, dispreţul
celor din jur, şi mare greutate la mersul pe jos.            

Cu toate aceste suferinţe, femeia gârbovă nu a încetat
de a merge la sinagogă în fiecare sâmbătă. Dragostea ei faţă
de casa de rugăciune înaintea lui Dumnezeu era mai mare
decât durerea ei fizică.  

Multe avem noi de învăţat de la această femeie; ea
ne este o învăţătoare vie şi convingătoare! Ea venea mereu la
templu nu pentru a cerşi mila oamenilor, ci să-i mulţumească
lui Dumnezeu pentru crucea suferinţei pe care o avea. Dacă
boala ei era urmarea unor păcate din tinereţe sau doar o
încercare, ca şi la Iov, pentru a vedea Dumnezeu răbdarea
şi credinţa ei în necazuri, noi nu ştim. Însă una ştim, că ea
avea o răbdare pilduitoare pentru noi şi o mare perseverenţă
de a merge la sinagogă, care este locul de întâlnire cu
Dumnezeu.

Această femeie nu era izgonită, abandonată, repudiată
de familia ei, ci venea să se mângâie în durerea ei prin
cuvintele Bibliei rostite în sinagogă de preoţi şi de leviţi.           

Această femeie în vârstă iubea slujbele religioase,
avea evlavie faţă de casa Domnului şi respect faţă de
slujitorii sinagogii, deşi o parte dintre ei nu erau sensibili
la suferinţa ei fizică.  

Biata bătrânică nu se plângea pe sine, nu se tânguia
de durerea ei, ci şi-a asumat această cruce a suferinţei, pe
care o purta cu demnitate şi cu nădejde, gândind că, într-o
bună zi, Dumnezeu, care vede toate şi le ştie pe toate, îi va
răsplăti şi o va mângâia.     
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Această femeie auzise din popor că la Betleem s-a
născut Mesia, care este Fiul lui Dumnezeu, că a fost botezat
de Ioan Botezătorul la râul Iordan şi că acum umblă prin
lume, trecând prin toate satele şi oraşele, intrând chiar şi în
templu şi prin multe sinagogi pentru a se întâlni cu oamenii
care aveau tot felul de necazuri. Bătrânica poate gândea în
inima ei că într-o bună zi se va întâlni faţă în faţă cu Iisus,
singurul care o putea vindeca de boala ei îndelungată, de
aproape 18 ani. Cine dintre noi are atâta răbdare în suferinţă!?
Una este să ai o durere de o zi, fie o săptămână sau chiar o
lună, şi alta este să suferi aproape 18 ani zi de zi, fără nici
o speranţă de vindecare din partea oamenilor, fie ei şi medici.
În acea sinagogă unde sâmbăta era nelipsită această bătrânică
bolnavă îşi face apariţia Însuşi Mântuitorul Hristos, care a
venit să binevestească Evanghelia împărăţiei lui Dumnezeu. 

Nimeni nu mai mişca în sinagogă, toţi oftau de durere
şi erau uimiţi de cuvintele lui Iisus Hristos. Femeia gârbovă,
ca şi vameşul din Evanghelie, privea în jos cu durere, zicând
în sinea ei: „Dumnezeule, milostiv fii şi mie, păcătoasa“
(Luca 18, 13). 

N-avea unde sta, aglomeraţie foarte mare, dar totuşi
stăruie în rugăciune şi răbdare. Inima ei se întărea şi mai
mult la vorbele lui Iisus, urechile ei erau aţintite asupra
cuvintelor Vieţii, picioarele parcă se întăriseră. Oare ce să
fie, se apropie sfârşitul meu; oare vor veni acum îngerii să-mi
ceară sufletul din mine? (Luca 12, 20). Nu mai vedea pe
nimeni, nu ştia dacă este în ceruri sau pe pământ, dar era
sigură că era în casa lui Dumnezeu... În sufletul ei s-a
aprins flacăra vie a credinţei şi a nădejdii în Dumnezeu.
Nu-L vedea pe Hristos - Mesia în faţa ei, dar ea Îl aştepta
să vină, avea mare nădejde în ajutorul Lui.
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În această stare de linişte sufletească, de dragoste faţă
de Dumnezeu, această bătrânică aude o voce îndreptându-se
spre ea: 

„Femeie, eşti dezlegată de neputinţa ta“. 
(Luca 13, 12)

Ea a îngenuncheat, a plâns şi atunci îndată Iisus
Hristos a pus mâinile Sale pe capul ei, şi ea s-a vindecat
dintr-o dată, dând slavă şi mulţumire lui Dumnezeu (Luca
13, 12-13). Din această minune a vindecării reţinem că
Iisus Hristos are iubire şi respect faţă de persoanele vârstnice.

Este regretabil că astăzi multe persoane vârstnice
sunt trecute cu vederea de noi, le respingem, ne manifestăm
dispreţul faţă de neputinţele lor, nu mai avem răbdare
cu astfel de persoane în vârstă. Cum a procedat Iisus în
Evanghelia citită astăzi la Sfânta Liturghie şi cum ne
manifestăm noi faţă de persoanele vârstnice!? Un proverb
vechi spune că „un bătrân este o comoară la casa omului“,
iar altul adaugă: „cine nu are un bătrân să-l cumpere“.

Grija faţă de bătrâni este specifică Bisericii creştine
şi popoarelor civilizate. Încă din Vechiul Testament, Sfatul
bătrânilor era binecuvântat de Dumnezeu (I Regi 12, 6). Pe
înţelepciunea şi experienţa lor s-au zidit civilizaţii şi s-au
ridicat culturi. De la epoca patriarhală din antichitate, prin
treptele civilizaţiilor n-au lipsit bătrânii. În lumea veche,
bătrânii, femeile şi copiii erau protejaţi. La poporul biblic,
bătrânii nu numai în viaţă, ci şi după moarte erau respectaţi
după cuviinţă: Avraam, Isaac, Iosif, Moise, David, Iov şi
toţi părinţii noştri până la Hristos (Matei 1, 1 - 17) au fost
respectaţi chiar şi după trecerea lor în lumea de dincolo. Pe
timpul Sfântului Vasile cel Mare s-au amenajat multe
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aşezăminte pentru persoane vârstnice. Astăzi, în eparhia
Buzăului funcţionează câteva aşezăminte pentru persoanele
vârstnice la Câmpeni şi Pietroasele - Ulmeni, aflate sub
patronajul Bisericii „Sfântul Sava“.

Dumnezeu ne îndeamnă prin glasul poruncii a cincea
din Decalog să cinstim şi să preţuim pe părinţii şi pe bunicii
noştri, ca să trăim mulţi şi fericiţi ani aici pe pământ (Ieşire
20, 12). Bătrânii au mare nevoie de iubirea noastră şi de
rugăciunile noastre pentru binele lor.

Sărut mâna tuturor persoanelor vârstnice. Vă iubim şi
vă respectăm.   

MARE  ESTE  DUMNEZEU!
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Duminica a 28-a după Rusalii

IUBIREA LUI DUMNEZEU
ESTE UN OSPĂŢ CERESC
PENTRU TOŢI OAMENII

SS
fânta Liturghie - această slujbă cerească la care
am luat parte cu toţii în Sfânta Biserică - este în
sine un ospăţ dumnezeiesc al iubirii Sfintei Treimi,

la care suntem chemaţi cu toţii pentru a ne împărtăşi
din aceste daruri duhovniceşti. 

Sfânta Liturghie este slujba slujbelor, este cea mai
importantă jertfă de mulţumire şi de cerere pe care noi
oamenii o putem aduce lui Dumnezeu. Nici o slujbă
religioasă săvârşită în Biserică nu poate înlocui Sfânta
Liturghie; oricât de mult am citi acasă din Sfânta Scriptură
şi oricât de multe rugăciuni personale sau colective am
săvârşi noi, nimic nu poate înlocui această dumnezeiască
slujbă numită: Sfânta Liturghie. Această slujbă are în centrul
ei pe Mântuitorul Hristos care a venit din ceruri pe pământ
să se jertfească pe Cruce pentru fiecare dintre noi. De fiecare
dată când luăm parte la această slujbă cerească auzim
această chemare a Mântuitorului Hristos: 
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„Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu. Beţi dintru
acesta toţi, că acesta este sângele Meu,

al Legii celei Noi, care pentru mulţi se varsă 
spre iertarea păcatelor“ 

(Matei 26, 26 - 27). 

Cum răspundem la această chemare cerească, când
Însuşi Mântuitorul Hristos ne cheamă pentru a se dărui pe
Sine nouă din dragoste spre iertarea păcatelor noastre?
Totul ni se oferă gratuit şi din belşug. Cu toate acestea, nu
ne găsim timp pentru acest ospăţ ceresc. Despre această
invitaţie dumnezeiască la acest ospăţ ceresc ne vorbeşte
chiar Evanghelia din Duminica a XXVIII-a după Rusalii,
care se citeşte în cadrul Sfintei Liturghii, text biblic preluat
de la evanghelistul Luca, capitolul 14, 16 - 24:

„A  zis Iisus: un om oarecare a făcut cină mare şi a
chemat pe mulţi; şi a trimis la ceasul cinei pe sluga sa ca

să spună celor chemaţi: veniţi, că iată toate sunt gata.
Şi au început toţi, câte unul, să-şi ceară iertare. Cel 

dintâi i-a zis: ţarină (pământ - n.n.) am cumpărat şi am
nevoie să ies ca s-o văd; te rog, iartă-mă. Şi altul a zis:
Cinci perechi de boi am cumpărat şi mă duc să-i încerc;

te rog, iartă-mă. Al treilea a zis: Femeie mi-am luat şi de
aceea nu pot veni. Şi întorcându-se, sluga a spus

stăpânului său acestea. Atunci, mâniindu-se, stăpânul
casei a zis: Ieşi îndată în pieţele şi uliţele cetăţii, şi pe

săraci, şi pe neputincioşi, şi pe cei orbi, şi pe cei şchiopi
adu-i aici. Şi a zis sluga: Doamne, s-a făcut precum ai

poruncit şi tot mai este loc. Şi a zis stăpânul către slugă:
ieşi la drumuri şi la garduri şi sileşte (convinge - n.n.) să
intre, ca să mi se umple casa. Căci zic vouă: Nici unul
din bărbaţii aceia care au fost chemaţi nu va gusta din

cina mea.“        

Prea iubiţilor! multe avem noi de învăţat din această
dumnezeiască Evanghelie citită la Sfânta Liturghie.   

Omul din Evanghelie este Însuşi Fiul lui Dumnezeu,
Care prin întrupare (naştere) din Sfânta Fecioară Maria prin
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lucrarea tainică a Sfântului Duh a devenit şi „Fiul Omului“,
pentru a ne mântui pe noi, oamenii, după cum citim tot la
evanghelistul Luca care zice:

„Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe
cel pierdut“ 

(Luca 19, 10). 

Cina mare de care vorbeşte Evanghelia este însăşi
Jertfa Sa de pe Cruce, prin care ni se oferă gratuit şi din
belşug Trupul şi Sângele Său spre iertarea păcatelor noastre.
Sluga din Evanghelie sunt preoţii care ne cheamă în fiecare
duminică şi sărbătoare religioasă să venim „cu frică de
Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste“ la Sfânta Liturghie
care este cu adevărat „Cina cea de Taină“ a Mântuitorului
Iisus Hristos. Toate acele persoane invitate cu mult drag la
această cină dumnezeiască şi care au refuzat rând pe rând
suntem chiar noi, care de fiecare dată găsim pretext ca să nu
luăm parte la Sfânta Liturghie, invocând diferite motive.            

Refuzul acelor persoane din Evanghelie L-a scandalizat
atât de mult pe Stăpân care este Însuşi Dumnezeu şi care
n-a rămas nepăsător faţă de propria Sa Cină, pe care El a
oferit-o din dragoste. 

Faptul că-i cheamă pe toţi, cu mic, cu mare, pe cei
de aproape, cât şi pe cei de departe, pe cei sănătoşi dar şi pe
cei bolnavi, pe cei bogaţi dar şi pe cei săraci, ne demonstrează
universalitatea iubirii Sale faţă de toţi oamenii şi belşugul
acelei cine unde era loc pentru toată lumea. Această Cină
cerească este de fapt un ospăţ al dragostei şi al libertăţii la
care ne cheamă astăzi Dumnezeu. Prezenţa noastră aici în
Sfânta Biserică, la Sfânta Liturghie, este un răspuns la
această chemare a lui Dumnezeu. 
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Chemarea la Cină se face prin cuvinte rostite de către
slujitori şi suntem chemaţi să ne împărtăşim din 

„Cuvântul care era la Dumnezeu şi Dumnezeu 
era Cuvântul“ 

(Ioan 1, 1). 

Dacă demontăm toată creaţia Universului, inclusiv
pe om, şi ne retragem spre cauză, spre originea lui, dacă
dăm la o parte ceea ce constituie carnea lucrurilor, vom
descoperi că esenţa nu este nimic altceva decât cuvânt; pentru
că pe cuvântul lui Dumnezeu s-au întemeiat toate, mai ales
omul, care este o fiinţă cuvântătoare, dar toată creaţia este
cuvântătoare, înţelegătoare, rezonabilă, cu raţiune.

Sfântul evanghelist Ioan în Prologul Evangheliei ne
spune clar că prin Cuvânt 

„Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut
din ce s-a făcut. Întru El era viaţă şi viaţa era lumina

oamenilor. Şi lumina luminează în întuneric 
şi întunericul nu a cuprins-o“ 

(Ioan 1, 3 - 5).

Cât de important este Cuvântul lui Dumnezeu! Este
de neînlocuit; este hrană cerească. La fiecare Sfântă Liturghie
noi ne împărtăşim din Trupul şi Sângele lui Iisus, dar în
acelaşi timp ne împărtăşim şi din cuvintele sfinte, dătătoare
de viaţă, pe care le are Evanghelia. La Sfânta Liturghie se
găseşte pentru fiecare dintre noi hrană cerească; nimeni nu
pleacă de aici flămând şi însetat, pentru că Mântuitorul
Hristos este pentru tot Universul acesta care ne înconjoară
atât

„pâinea cea vie“, 
(Ioan 6, 48), 
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cât şi

„apa cea vie“ 
(Ioan 4, 10).

La Sfânta Liturghie suntem chemaţi din iubire şi noi
trebuie să răspundem tot cu iubire, deoarece iubirea cheamă
iubire.                     

Cel mai dureros lucru care ni se întâmplă în această
viaţă este atunci când iubim şi nu suntem iubiţi; când
dăruim totul din iubire şi ni se refuză această jertfă a iubirii.

Din acest ospăţ ceresc al Evangheliei citite la Sfânta
Liturghie noi descoperim şi dimensiunea libertăţii omului.
Dumnezeu nu i-a luat cu sila pe cei care au refuzat de bună
voie, punând preţ pe cele materiale şi trecătoare în loc să se
împărtăşească din cele cereşti şi veşnice. Libertatea este cel
mai sfânt dar dumnezeiesc, pe care Însuşi Dumnezeu ni-l
respectă cu sfinţenie. 

De-a lungul istoriei umane, Dumnezeu a căutat în
multe rânduri şi în multe feluri să ne convingă de valoarea
acestei cine, de importanţa ei pentru veşnicia noastră, dar
în final ne-a lăsat tot pe noi să decidem dacă vrem sau nu
să intrăm în rai pentru a participa la acest ospăţ ceresc.

Evanghelia de astăzi este foarte actuală, parcă a fost
scrisă în mod special pentru noi, cei din mileniul trei. Noi
oamenii punem mai presus interesele noastre, problemele
noastre decât iubirea fără de margini a lui Dumnezeu.
Duminică de Duminică, Biserica se goleşte tot mai mult de
oameni, deoarece fiecare găseşte altceva de făcut: o plimbare
cu o maşină nouă care trebuie încercată. Astăzi, nu mai
avem boi, i-am schimbat cu maşinile care au apărut. Când
trebuie să mergem la Biserică la Sfânta Liturghie ne

266

Sava Bogasiu



aducem aminte că  trebuie să mergem să vizităm terenurile
pe care tocmai le-am cumpărat. O plimbare în mijlocul naturii
credem noi că este mai importantă decât şederea într-o
biserică îngenunchiaţi la această cină euharistică. Plecarea
cu familia la plimbare Duminica spunem noi uneori că este
mai importantă decât a sta cu toţii la Sfânta Liturghie, prin
care vine sfinţenia şi binecuvântarea casei noastre. A refuza
Liturghia înseamnă a-L refuza pe Dumnezeu; iar a-L refuza
pe Dumnezeu înseamnă a refuza veşnicia. 

Crăciunul care se apropie este o adevărată cină, un
ospăţ ceresc la care suntem chemaţi cu toţii.   

MARE  ESTE  DUMNEZEU!
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Duminica a 29-a după Rusalii 

SĂNĂTATEA 
PRIN CREDINŢĂ  

CC
e mari daruri sfinte ne oferă nouă Biserica,
ori de câte ori venim cu credinţă şi evlavie la
Sfânta Liturghie, Duminica, în sărbători şi în alte

zile de rând când se oficiază această sfântă şi 
dumnezeiască slujbă cerească! 

În primul rând, Liturghia ne oferă, ne transmite 
direct şi personal dragostea fără de margini a lui Dumnezeu
faţă de noi oamenii. Această slujbă este întruparea Iubirii
lui Dumnezeu despre care Evanghelistul Ioan zice aşa: 

,,Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel
Unul Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară,

ci să aibă viaţa veşnică“
(Ioan 3, 16).         

În al doilea rând, Sfânta Liturghie aduce în sufletele
noastre harul sfinţilor, lucrarea Sfântului Duh care ne 
învăluie pe toţi care ,,cu credinţă şi cu dragoste“ ne
apropiem de Sfântul Altar. În al treilea rând, Sfânta
Liturghie ne luminează, ne întăreşte în credinţă şi ne dă
curaj să ne apropiem mereu de Dumnezeu care are putere
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să ne uşureze sufletul nostru şi să ne ajute în orice nevoie
şi necaz şi să ne redea sănătatea sufletului şi a trupului.

Cu adevărat Sfânta Liturghie este izvorul sănătăţii
noastre. Liturghia este de fapt Jertfa Mântuitorului Hristos
de pe Cruce. Pe acest altar de jertfă, Mântuitorul Iisus a
luat asupra Lui ,,durerile noastre şi cu suferinţele noastre
S-a împovărat“ (Isaia 53,4). Cu toţii trecem printr-un anumit
fel de suferinţă, durere, necaz. De aceea cu toţii avem
nevoie de vindecare, curăţire, întărire. Acest lucru îl poate
face numai IisusHristos - Fiul lui Dumnezeu. Iată motivul
pentru care trebuie să alergăm mereu la Sfânta Liturghie
pentru a cere îndurare, milă, ajutor de la Mântuitorul Hristos.
Evanghelia care se citeşte în Duminica a XXIX-a după
Rusalii ne redă vindecarea celor 10 leproşi prin ascultarea
şi încrederea în cuvântul Domnului Iisus Hristos. 

,,Iar pe când Iisus mergea spre Ierusalim şi trecea prin
mijlocul Samariei şi al Galileii, Intrând într-un sat, 
L-au întâmpinat zece leproşi care stăteau departe, Şi
care au ridicat glasul şi au zis: Iisuse, Învăţătorule, 

fie-Ţi milă de noi! Şi văzându-i, El le-a zis: Duceţi-vă şi
vă arătaţi preoţilor. Dar, pe când ei se duceau, s-au 

curăţit de lepră. Iar unul dintre ei, văzând că s-a 
vindecat, s-a întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu.

Şi a căzut cu faţa la pământ la picioarele lui Iisus,
mulţumindu-I. Şi acela era samarinean. Şi răspunzând,
Iisus a zis: 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? Şi

i-a zis: Scoală-te şi du-te; credinţa ta te-a mântuit.“ 
(Luca 17, 11 - 19). 

Această lucrare de vindecare a celor zece leproşi 
descrisă în Evanghelia care s-a citit astăzi la Sfânta Liturghie
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scoate în evidenţă foarte clar dumnezeirea Mântuitorului
Iisus Hristos. Lepra este o boală incurabilă, adică nu poate fi
vindecată prin medicamente sau alte tratamente. Această
boală era pe deasupra şi contagioasă; de aceea, cei contaminaţi
de această suferinţă erau izolaţi imediat de familie şi de 
întreaga comunitate. Ei erau trataţi şi hrăniţi precum 
animalele închise într-un ţarc, la marginea localităţii. 
Suferinţa lor fizică, trupească era dublată, amplificată de
această suferinţă psihică, care ducea la degradarea fiinţei
lor umane. Celui bolnav de lepră îi cădeau şi pielea şi carnea
de pe oase; de multe ori arătau ca nişte cadavre vii, pline de
un miros urât. Medicina de atunci, dar şi cea de astăzi, este
neputincioasă în faţa acestei boli neiertătoare. Vindecarea
de lepră ţine numai de puterea lui Dumnezeu - lucru
dovedit încă o dată din relatarea Evangheliei din acestă 
Duminică. Auzind că trece Iisus pe lângă locul unde se
aflau închişi cei zece leproşi, cu toţii au început să se roage
şi să-L implore pe Mântuitorul:

,,Iisuse, Învăţătorule, fie-Ţi milă de noi“ 
(Luca 17, 13).      

Era o rugăciune scurtă, dar rostită din toată fiinţa lor.
Pe altcineva nu mai aveau ca să-i vindece. Prezenţa lui Iisus
în faţa lor era ultima lor speranţă.

Strigătul lor arată în primul rând încrederea lor în
puterea de vindecare a lui Iisus Hristos. Este interesant 
faptul că Mântuitorul nu le oferă medicamente speciale; nu
le indică tratamente, ci doar le dă poruncă ca imediat să
plece din acel izolator şi să se arate preoţilor: 

,,Duceţi-vă şi vă arătaţi preoţilor“ 
(Luca 17, 14). 
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Evanghelia continuă aşa: ,,Dar, pe când ei se duceau,
s-au curăţit de lepră“. V-aţi gândit vreodată ce s-a întâmplat
acolo? Prin ce anume s-au vindecat cei zece leproşi? Doar
simpla lor sfătuire de a se arăta preoţilor? Aceasta nu este
o formulă de vindecare. 

Atunci prin ce s-au vindecat? Vindecarea lor a făcut-o
doar Dumnezeu.  

Mântuitorul Hristos i-a trimis la preoţi, ca ei să 
constate vindecarea lor. Pe vremea aceea nu era nici un
medic. Preoţii aveau şi această misiune, să se ocupe şi de
sănătatea trupească a oamenilor. Doar preotul în urma unui
consult special, amănunţit putea să declare pe cineva 
vindecat de lepră şi în urma acestui aviz cel însănătoşit se
putea întoarce în familie şi putea relua activitatea în 
societate. Preotul este prin sine un slujitor al lui Dumnezeu;
fără de Dumnezeu nu există preoţie harică, lucrătoare şi
sfinţitoare. Preotul lucrează şi slujeşte oamenilor în numele
şi cu puterea lui Dumnezeu. Mântuitorul Hristos - Fiul lui
Dumnezeu trimite pe cei bolnavi tot la Dumnezeu, 
singurul care poate vindeca orice boală. Sănătatea îi aparţine
în totalitate lui Dumnezeu. 

Cuvântul „Sfânt“, „sanctus“, înseamnă „sănătos“.
Verbul ,,sozo“ în limba greacă înseamnă: ,,a face sănătos“
şi deasemenea ,,a mântui“. Mântuirea înseamnă vindecarea
fiinţei noastre în sine o expresie a păcatului săvârşit, iar
păcatul este o îmbolnăvire a relaţiei dintre Dumnezeu şi
om. De aceea Mântuitorul Hristos îi trimite pe cei zece 
bolnavi de lepră la Dumnezeu, reprezentat prin preoţi aici
pe pământ, pentru a restabili o nouă relaţie. Această restabilire
de relaţie înseamnă de fapt însănătoşirea relaţiei primordiale
dintre Dumnezeu şi om care exista în paradis, înainte de a
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apare păcatul strămoşesc săvârşit prin neascultare de 
protopărinţii noştri Adam şi Eva.              

Credinţa în puterea de vindecare a lui Iisus Hristos 
i-a vindecat. Fără această ascultare şi încredere în 
Mântuitorul Hristos, vindecarea celor zece leproşi nu era
posibilă; ca să ne vindecăm întreaga noastră fiinţă umană
trebuie să stopăm păcatul din noi care este de fapt sursa
suferinţei. Sfântul Apostol Pavel ne spune clar că: 

,,...plata păcatului este moartea, iar harul lui Dumnezeu:
viaţa veşnică, în Iisus Hristos, Domnul nostru“ 

(Romani 6, 23).         

Cu fiecare Sfântă Liturghie, Mântuitorul Hristos ne
cheamă înaintea preoţilor ca să ne vindecăm în Sfânta 
Biserică! Şi, totuşi, câţi dintre noi se mai vindecă astăzi? 
De ce oare există atâta boală şi durere în lume? Răspunsul
este unul: lipsa credinţei în vindecarea noastră prin puterea 
terapeutică a lui Dumnezeu. Avem mare nevoie de acest
medicament miraculos: credinţa vie, ,,care este lucrătoare
prin iubire“ (Galateni 5, 6).  

De la preot trebuie să învăţăm rostul suferinţei în
viaţa noastră. De multe ori Dumnezeu din iubire faţă de noi
ca să ne trezească din mocirla păcatelor ne trimite uneori o
suferinţă, o boală etc. Rostul preotului este să ne călăuzească
pe noi să alergăm mereu la Iisus Hristos - Singurul care ne
poate vindeca. Nu există vindecare fiinţială la bioenergeticieni,
la vrăjitorie şi nici pe la magie. Toate sunt lucrări care 
duc la pieirea sufletului. Preotul are ca menire să  
însănătoşească această relaţie a noastră cu Dumnezeu, să
ne facă să înţelegem că fără de Dumnezeu noi nu ne putem
căpăta sănătatea. Faţă de boală sau suferinţă de acum
încolo trebuie să manifestăm o altă atitudine şi anume: de
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pocăinţă, căinţă şi de întoarcere totală la Dumnezeu. Prin
boală Dumnezeu vrea să amâne moartea noastră o vreme,
ca noi să ne spovedim, să căpătăm iertare de păcate. Boala
sau suferinţa ne aduc aminte de Dumnezeu mereu. Iată deci
şi latura pozitivă pe care o poate avea orice boală sau necaz
pe care Dumnezeu le îngăduie asupra noastră, ca să ne dea
o şansă mai mare în vindecare.     

Doamne, Dumnezeule, dă-ne sănătate pentru puţina
noastră credinţă!

MARE  ESTE  DUMNEZEU!
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Duminica a 30-a după Rusalii

DOBÂNDIREA VIEŢII
VEŞNICE

VV
enim de fiecare dată la Sfânta Biserică - Casa
Domnului -, pentru a-L întreba pe Dumnezeu, la
fel ca dregătorul din Evanghelia de astăzi: „Ce să

fac să moştenesc viaţa veşnică?“. 

Cu toţii ne naştem având această sete după veşnicie.
Oricât de legaţi am fi de cele pământeşti: averi, funcţii,
lucruri etc., din când în când ne vine din adâncul sufletului
nostru această dorinţă de moştenire a împărăţiei lui Dumnezeu,
care se află în lumea de dincolo. Sfânta Liturghie şi începuturile
la toate Sfintele Taine ca slujbe bisericeşti încep cu această
„binecuvântare mare“: 

„Binecuvântată este împărăţia lui Dumnezeu: a Tatălui
şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii

vecilor, Amin“. 

Cea mai mare binecuvântare este să poţi intra în
această „împărăţie a cerurilor“, unde nu poate intra oricine
şi oricum, deşi, paradoxal, există locuri libere pentru toţi
oamenii de pe pământ. Ce ne trebuie, ce să facem ca să
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moştenim „viaţa de veci“, aflăm chiar din Evanghelia care
s-a citit astăzi în Duminica a XXX - a după Rusalii:

„Şi L-a întrebat un fruntaş, zicând: Bunule Învăţător, ce să
fac să moştenesc viaţa de veci? Iar Iisus i-a zis: Pentru

ce Mă numeşti bun? Nimeni nu este bun, decât unul
Dumnezeu. Ştii poruncile: să nu săvârşeşti adulter, să nu
ucizi, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb, cinsteşte pe
tatăl tău şi pe mama ta. Iar el a zis: Toate acestea le-am
păzit din tinereţile mele. Auzind, Iisus i-a zis: Încă una
îţi lipseşte: Vinde toate câte ai şi le împarte săracilor, şi
vei avea comoară în ceruri; şi vino şi urmează Mie. Iar

el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte bogat. Şi
văzându-l întristat, Iisus a zis: cât de greu vor intra cei
cu averi în împărăţia lui Dumnezeu! Că mai lesne este a
trece cămila prin urechile acului decât să intre bogatul
în împărăţia lui Dumnezeu. Zis-au cei ce ascultau: Şi

cine poate să se mântuiască? Iar El a zis: Cele ce sunt cu
neputinţă la oameni sunt cu putinţă la Dumnezeu“ 

(Luca 18, 18 - 27).  

Din cuprinsul acestui text biblic avem multe de învăţat
şi mai ales de pus în practică, spre a ajunge la Dumnezeu,
care înseamnă mântuire. Viaţa aceasta pământească se
poate asemăna cu o apă mare învolburată, agitată, plină de
valuri care pun în pericol viaţa noastră. În aceste condiţii tot
timpul tensionate, avem mare nevoie de un Salvator, care
să ne ducă teferi, în viaţă, la liman; adică într-un loc stabil,
liniştit, unde putem răsufla uşuraţi şi cu bucurie. Această
salvare a noastră se cheamă mântuire, pe care o poate face
numai Dumnezeu, care atât de mult ne iubeşte şi ne doreşte
pe toţi în lumea de dincolo, după cum aflăm din Evanghelia
după Ioan; 

„Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea (adică pe noi oamenii - n.n.),
încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine

crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Căci n-a
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trimis Dumnezeu pe Fiul Său (Hristos - n.n.) în lume ca să
judece lumea, ci ca să se mântuiască, prin El, lumea“ 

(Ioan 3, 16 - 17). 

Lumea de dincolo nu este o dorinţă, o chemare, ci
este chiar o mare realitate. Biblia, de la un capăt la altul, ne
demonstrează cu tărie că această lume există cu adevărat.
Pe acest drum al veşniciei mergem cu toţi, însă nu toţi ajungem
în această împărăţie a lui Dumnezeu. Totul depinde şi de noi;
Dumnezeu ne vrea, ne aşteaptă la El, dar nu ne forţează.
A-l forţa pe cineva, a-l obliga peste voia lui să facă ceva
înseamnă a-i desfiinţa personalitatea şi natura lui de om,
care înseamnă libertate. Eşti om cu adevărat atât timp cât
eşti liber şi stăpân pe propriile tale fapte săvârşite. Oricât de
bine am trăi aici pe pământ unii dintre noi, totuşi, într-o zi
se vor termina toate aceste desfătări. Aici pe pământ totul
este trecător. Pentru acest motiv trebuie de pe acum, chiar
din clipa de faţă, să ne peocupe, la modul cel mai real, ce
să facem ca să dobândim viaţa de veci alături de Dumnezeu,
care este bunătatea desăvârşită, încât nici un om bun nu se
poate compara cu bunătatea lui Dumnezeu: 

„Pentru ce mă numeşti bun? Nimeni nu este bun, decât
unul Dumnezeu“

(Luca 18, 19). 

Ca să ajungem la Dumnezeu trebuie să facem numai
bine şi să ne încheiem cu bine această viaţă pământească.  

Aici pe pământ cine ne învaţă cum să trăim bine, ce bine
să facem ca să-i placă lui Dumnezeu şi cum să ne încheiem
bine viaţa noastră pământească? Răspunsul este unul, simplu,
clar, şi la îndemâna noastră: Biserica, prin glasul Sfintei
Scripturi. La întrebarea acelui om bogat: „ce să fac să
moştenesc viaţa de veci?“ Iisus l-a trimis la Biblie, care conţine
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poruncile lui Dumnezeu. Mântuitorul Hristos l-a întrebat
chiar de la început: „ştii poruncile?“, adică Decalogul, care
înseamnă cele zece porunci vitale care ne asigură veşnicia.
Pentru mulţi dintre noi, Biblia, şi mai ales Vechiul Testament,
ni se pare ceva învechit, care şi-a pierdut valoarea şi nu mai are
rost să-l studiem şi să cunoaştem conţinutul acestor cuvinte
testamentare pe care ni le-a lăsat personal Dumnezeu prin mâna
aghiografilor. Pe oricare dintre noi chiar în acest moment ne
poate întreba Iisus Hristos: „ştii poruncile?“ Ce răspuns
dăm? Aşa cum reporterii din mass-media umblă pe stradă şi
ne pun tot felul de întrebări la care trebuie să răspundem, tot
la fel ne poate întreba Mântuitorul Hristos care  

„ieri şi azi şi în veci, este acelaşi“ 
(Evrei 13, 8) 

ca prezenţă reală, oriunde în acest Univers. Multe
păcate aici pe pământ noi le facem din necunoaştere,
ignoranţă etc. Aşa cum în această viaţă în calitate de pietoni
sau conducători auto trebuie să cunoaştem cu sfinţenie nişte
reguli de circulaţie; semnele rutiere pentru a ne feri de
accidente care ne pot vătăma corporal şi lua chiar viaţa,
tot la fel de bine noi trebuie să cunoaştem şi poruncile lui
Dumnezeu. Cunoaşterea poruncilor este o datorie, o
obligaţie morală a fiecăruia dintre noi, aşa cum ne îndeamnă
Însuşi Hristos, care zice: 

„Cercetaţi Scripturile, că socotiţi că în ele aveţi viaţă 
veşnică. Şi acelea sunt cele care mărturisesc despre Mine“ 

(Ioan 5, 39).

Cu cât vom cunoaşte mai bine conţinutul poruncilor
divine, cu atât mai puţin vom face păcate care stau ca nişte
bariere înaintea drumului care duce la „împărăţia lui
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Dumnezeu“. Dobândirea vieţii de veci trebuie să fie o
preocupare permanentă a noastră, indiferent ce vârstă sau
profesie am avea aici pe pământ. 

Acest om din Evanghelia care s-a citit la Sfânta
Liturghie avea o mare funcţie, dregător, care echivalează cu
funcţia de ministru. Nu contează funcţia, serviciul pentru a
dobândi veşnicia. Important este ce facem noi pentru suflet;
care este viaţa noastră personală, care este crezul vieţii
noastre şi cum aplicăm Evanghelia în viaţa noastră cotidiană?

Acel om din Evanghelie şi-a făcut din averea sa un
crez, un sens al vieţii. Era atât de legat de aceste avuţii
pământeşti, încât a renunţat cu uşurinţă la porunca lui Iisus
Hristos: 

„Vinde toate câte ai şi le împarte săracilor, şi vei avea
comoară în ceruri; şi vino şi urmează Mie“ 

(Luca 18, 22). 

Acest dregător, deşi avea preocupări religioase, citea
din Biblie şi cunoştea poruncile lui Dumnezeu, totuşi, el era
preocupat foarte mult de bogăţiile sale materiale. S-a legat
mult de ele, ba, mai mult, s-a identificat cu ele, au devenit
parte din fiinţa lui. Bogăţia este un demon, o patimă, care
ne sălbăticeşte în relaţiile noastre cu Dumnezeu şi mai ales
cu semenii noştri. Mântuitorul Hristos, ca un doctor bun,
cunoaşte bine boala sufletească a acestui dregător: lăcomia.
A vrut să-l vindece repede prin renunţarea totală şi imediată
la orice avere. A pus degetul pe rană, a pus punctul pe i, 
i-a dat soluţia cea mai bună de vindecare: filantropia, însoţită
de urmarea lui Hristos. Oricât de bine am cunoaşte Biblia,
oricâtă milostenie am face în lumea aceasta, nu este suficient
pentru a intra în împărăţia lui Dumnezeu.
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Trebuie să mai facem un pas hotărâtor: să-L urmăm
pe Hristos aşa cum l-a îndemnat Iisus pe acest dregător: 

„vino de urmează Mie“
(Luca 18, 22)

Urmarea lui Hristos ne asigură cu adevărat dobândirea
vieţii veşnice. A-L urma pe Hristos nu înseamnă a merge
obligatoriu în Ţara Sfântă, Israel, sau să păşim prin locurile
unde a copilărit şi trăit El până să se înalţe la ceruri. Pe
Mântuitorul îl putem urma oriunde am fi pe această planetă,
prin viaţa noastră personală. Spovedania deasă, participarea
activă şi permanentă la Sfânta Liturghie unite cu o viaţă
curată şi milostivă ne fac să descoperim calea are duce la
dobândirea vieţii veşnice.                    

Postul Crăciunului în care ne aflăm acum este o
pregătire sufletească şi temporară pentru a putea ajunge în
împărăţia lui Dumnezeu, de unde au căzut protopărinţii
noştri Adam şi Eva. 

MARE ESTE DUMNEZEU!
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Duminica a 31-a după Rusalii

ORBIREA SUFLETEASCĂ

SS
fânta Liturghie este slujba cea mai strălucitoare, 
deoarece în centrul ei este Însuşi Mântuitorul Iisus
Hristos, care este: ,,Dumnezeu adevărat din Dumnezeu

adevărat, Lumină din Lumină“, aşa cum rostim de fiecare
dată în Crezul ortodox. Lumina şi Învierea sunt esenţa 
Ortodoxiei. 

Dumnezeu este lumină şi iubeşte lumina. Acolo unde
coboară Dumnezeu totul se luminează şi totul prinde viaţă.
Iisus Hristos este

,,viaţă şi viaţa este lumina oamenilor. Şi lumina 
luminează în întuneric şi întunericul nu a cuprins-o“ 

(Ioan 1, 4 - 5).

Evanghelia citită astăzi la Sfânta Liturghie ne vorbeşte
despre dobândirea luminii fizice de ochii unui nevăzător
din naştere. Această minune s-a petrecut la Ierihon cu ajutorul
Mântuitorului Iisus Hristos: 

„Şi când S-a apropiat Iisus de Ierihon, un orb şedea
lângă drum, cerşind. Şi, auzind el mulţimea care trecea,

întreba ce e aceasta. Şi i-au spus că trece Iisus 
Nazarineanul. Şi el a strigat, zicând: Iisuse, Fiul lui
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David, fie-Ţi milă de mine! Şi cei care mergeau înainte îl
certau ca să tacă, iar el cu mult mai mult striga: Fiule al

lui David, fie-Ţi milă de mine! Şi oprindu-Se, Iisus a
poruncit să-l aducă la El; şi apropiindu-se, l-a întrebat:

Ce voieşti să-ţi fac? Iar el a zis: Doamne, să văd!  Şi
Iisus i-a zis: Vezi! Credinţa ta te-a mântuit. Şi îndată a
văzut şi mergea după El, slăvind pe Dumnezeu. Şi tot

poporul, care văzuse, a dat laudă lui Dumnezeu.“   
(Luca 18, 35 - 43)

În această Evanghelie de astăzi, avem de a face cu o
minune evidentă, impresionantă, dumnezeiască. Orice
minune ţine numai de Dumnezeu.

Minunea aceasta a avut drept urmare două lucruri
paradoxale: a luminat ochii fizici la acest nevăzător, care
mult s-a bucurat, deoarece a reuşit să-L cunoască faţă-n faţă
pe Mântuitorul lumii, să creadă în El şi să I se închine ca
unui Dumnezeu; dar, în acelaşi timp, minunea i-a orbit pe
farisei, deoarece aceia s-au adâncit şi mai mult în răutatea
şi necredinţa lor. Despre acest paradox, Mântuitorul
Hristos a mărturisit aşa: 

„Eu am venit în lume, şi judecata pe care trebuie să o fac
este aceasta; ca cei ce nu văd să vadă, iar cei ce văd să

ajungă orbi“
(Ioan 9, 39).

Deficienţii de vedere nu trebuie compătimiţi, ei sunt
oameni normali ca şi noi şi de multe ori mai inteligenţi şi
mai descurcăreţi în viaţă decât mulţi dintre noi. Persoanelor
fără vedere fizică le-a compensat bunul Dumnezeu această
deficienţă cu alte daruri: au celelalte simţuri mult mai
dezvoltate decât noi, de exemplu: auzul, simţul de orientare
în spaţiu etc. Durerea cea mai mare şi totala compătimire
trebuie să o manifestăm doar faţă de cei care suferă de
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orbire sufletească. La această stare alarmantă se află cei
care sunt plini de necredinţă, de ură şi de tot felul de păcate
care le întunecă mintea şi sufletul şi nu mai pot să-L vadă pe
Dumnezeu, care este atât de mare. A trece pe lângă un
munte uriaş şi a nu-l vedea este o durere. A trece printr-o
grădină cu flori atât de frumoase şi a nu vedea măcar o
floare este o mare durere sufletească. A trece pe lângă
suferinţa unui om fără să te mişte cu nimic este semnul unei
orbiri totale a sufletului. A trece în fiecare zi pe lângă
lucrurile mari şi minunate pe care Dumnezeu le-a făcut
în acest Univers este dovada cea mai grăitoare despre
întunericul necredinţei care ne-a cuprins. Trăim vremuri
grele, biblice, apocaliptice, pe care încă nu le observăm,
deşi sunt foarte evidente, clare. Aceasta este dovada orbirii
sufleteşti a societăţii noastre contemporane.

Adevărurile religioase sunt ca o lumină puternică
pentru noi, oamenii. Ele sunt descoperite de Însuşi Dumnezeu,
propovăduite de Biserică, care este mâna întinsă a lui
Dumnezeu spre lume, adică spre noi, oamenii. Şi, totuşi,
mulţi oameni refuză cu îndărătnicie să accepte aceste
adevăruri veşnice. Există mulţi oameni care nu cred în
existenţa lui Dumnezeu în acest Univers, în existenţa sufletului
din noi. Sunt atâtea persoane în jurul nostru care nu cred în
adevărurile din Biblie, care este cartea sfântă a lui Dumnezeu.
Sunt printre noi atâţia oameni care nu cunosc încă puterea
rugăciunii, a credinţei şi frumuseţea duhovnicească a vieţii
în Hristos. Care este motivul acestei orbiri sufleteşti? Cum
le putem reda vederea sufletească? Ce să facem pentru ei? Dar
şi ei, ce trebuie să facă pentru a ajunge la lumina credinţei
sfinte?

Iată atâtea întrebări de mare actualitate, care aşteaptă
cu nerăbdare un răspuns clar, la obiect şi eficient.
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Răspunsurile la toate aceste întrebări le aflăm chiar în Cartea
lui Dumnezeu, care este Sfânta Scriptură. În Predica de
pe munte, Mântuitorul Hristos ne spune aşa: 

,,Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea
pe Dumnezeu“ 

(Matei 5, 8). 

Pentru a-L vedea cu adevărat pe Dumnezeu avem
mare nevoie de curăţirea sufletească a inimii noastre.
Atunci când ochelarii noştri, fie de vedere, fie de soare,
sunt murdari, nu putem vedea lumina zilei clară şi, tot la fel,
când în noi se află atâta murdărie de la păcatele noastre,
care ne-au întunecat mintea, sufletul din noi şi chiar şi
trupul; atunci nu avem cum să-L mai vedem pe Dumnezeu.

Primul lucru pe care trebuie să-l facem este mărturisirea
sinceră a păcatelor pe care noi le-am făcut şi cu care L-am
supărat enorm de mult pe bunul Dumnezeu. Mărturisirea
păcatelor, sau spovedania, trebuie făcută la un duhovnic
preot, prin care Dumnezeu lucrează cu putere şi cu har. Am
păcătuit ca oameni şi alergăm tot la un om al lui Dumnezeu
să ne arătăm goliciunea sufletului din noi. Avem nevoie de
un om care este slujitorul lui Dumnezeu care să ne înţeleagă.

Un animal, o pasăre, o floare oricâte calităţi ar avea,
nu  pot înţelege sufletul din noi. Curentul electric trece prin
cabluri metalice, la fel şi harul lui Dumnezeu coboară doar
prin preot, care este firul de legătură între cer şi pământ.
Chiar şi atunci când sârma metalică este ruginită, strâmbă,
trece totuşi curentul prin ea; tot la fel şi prin preot, oricât de
omenesc, lumesc apare el la vedere sau la interior, harul lui
Dumnezeu totuşi coboară şi trece cu putere prin preot. A
îngenunchea la spovedanie în faţa duhovnicului este cel mai
măreţ act de smerenie care, în loc să te înjosească, te ridică
până sus la ceruri şi te aşează în mâinile lui Dumnezeu.
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Spovedania este primul lucru pe care trebuie să-l
facem şi să ne convingem de existenţa lui Dumnezeu, care
ne învăluie din toate părţile. Al doilea lucru pe care trebuie
să-l facem este să rupem cu păcatele şi să ascultăm de
glasul lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel ne spune aşa: 

„Voia lui Dumnezeu este aceasta: sfinţirea voastră, să
vă feriţi de desfrânare, ca să ştie fiecare dintre voi să-şi

stăpânească vasul său în sfinţenie şi cinste, nu în 
patima poftei cum fac păgânii care nu cunosc 

pe Dumnezeu“
( I Tesaloniceni 4, 3 - 5).

Ca să-L vedem pe Dumnezeu avem nevoie de voinţă.
Cel mai important lucru este să vrem acest lucru. Un om
care-şi doreşte sincer un lucru se luptă pentru el, foloseşte
orice mijloc să ajungă la acest lucru dorit. La fel şi noi:
trebuie să dorim să ajungem la vederea lui Dumnezeu.
Dumnezeu respectă libertatea, opţiunea noastră. În religia
ortodoxă nimic nu se face cu violenţă, cu forţa fizică. Totul
este lăsat la libertatea omului. Ca să-L vezi pe Dumnezeu
trebuie să-L cauţi. Pe Dumnezeu Îl descoperim la orice pas.
Natura care ne înconjoară ni-L arată pe Dumnezeu. Să ne
rugăm mai mult la Dumnezeu pentru cei care încă nu-L
văd, ca să le dea vederea sufletească, duhovnicească, care
este cea mai importantă. Pentru cel care vrea să-L vadă pe
Dumnezeu există o mie de argumente puternice, dar pentru
cel care nu vrea acest lucru nu există nici un argument
forte. Avem mare nevoie de această voinţă: Doamne, vreau
să Te văd. Doamne, vreau să Te ascult. Doamne, vreau să
Te iubesc. Doamne, am mare nevoie de Tine. Rămâi cu
mine, Dumnezeule!

MARE ESTE DUMNEZEU!
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Duminica a 32-a după Rusalii

ALERGAREA 
DUPĂ DUMNEZEU

CC
u fiecare Sfântă Liturghie noi îl căutăm pe Dumnezeu:
avem mare nevoie de El. Un mare teolog apusean,
Fericitul Augustin, spunea aşa: „Neliniştit este 

sufletul meu până ce se va odihni la Tine, Doamne!“

De fiecare dată când se termină Sfânta şi dumnezeiasca
Liturghie simţim în noi înşine o pace lăuntrică, o linişte
sufletească. Aceasta este un semn vizibil că Liturghia este
o lucrare sfântă a lui Dumnezeu şi că El este mereu prezent
în Sfânta Biserică, care se mai numeşte în popor şi „Casa
lui Dumnezeu“. 

Ca Existenţă supremă, Dumnezeu este pretutindeni,
însă ca prezenţă reală noi Îl simţim de fiecare dată numai
în Biserică şi mai ales în timpul săvârşirii Sfintei Liturghii.
Oxigenul şi hidrogenul, cele două elemente din care se
compune apa, le găsim pretutindeni în atmosferă dar, atunci
când vrem să bem apă, mergem doar la fântână sau la
robinet etc. Aşa este şi cu Dumnezeu. În cartea Regilor,
pe care o aflăm în Biblie, se vorbeşte despre sfinţirea
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Templului din Ierusalim, pe vremea împăratului Solomon,
unde scrie aşa: 

„Am sfinţit această casă pe care Tu ai zidit-o spre a-Mi
aşeza într-însa numele în veac; acolo vor fi ochii Mei şi

acolo va fi inima Mea pentru totdeauna.“ 
(III Regi 9, 3).    

Cu toţii avem nevoie de Dumnezeu, pentru că Îi
aparţinem Lui prin actul creaţiei divine. Aşa cum floarea-
soarelui - această plantă mereu se mişcă după soare! - îl
caută şi se bucură de căldura lui, la fel este şi omul, care trebuie
să-L caute neîncetat pe Dumnezeu. Atunci când noi nu-L
mai căutăm pe Dumnezeu, vine El în întâmpinarea noastră.
De fiecare dintre noi în parte se interesează Dumnezeu.
Ne caută peste tot; în casă, pe drum, în copaci, la lucru,
oriunde etc. Acolo unde se află, ne strigă pe nume imediat: 

„Zahee, coboară-te (din copac-n.n.) căci astăzi în casa ta 
trebuie să rămân“ 

(Luca 19, 5).    

Evanghelia din Duminica a XXXII-a după Rusalii
care s-a citit astăzi la Sfânta Liturghie ne descrie, pe de o
parte, cum Zaheul vameşul L-a căutat pe Iisus, urcându-se
într-un copac ca să-L vadă mai bine, iar, pe de altă parte,
cum Mântuitorul îl află şi-l strigă pe nume ca să coboare
imediat pentru a-L întâmpina acasă, ca să găzduiască la el. 

„Şi intrând Iisus, trecea prin Ierihon. Şi iată 
un bărbat, cu numele Zaheu, şi acesta era mai-marele

vameşilor şi era bogat. Şi căuta să vadă cine este
Iisus, dar nu putea de mulţime, pentru că era mic de

statură. Şi alergând el înainte, s-a suit înt-un sicomor,
ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă. Şi când a
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sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el:
Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi în casa ta

trebuie să rămân. Şi a coborât degrabă şi L-a primit,
bucurându-se. Şi văzând, toţi murmurau, zicând că 
a intrat să găzduiască la un om păcătos. Iar Zaheu

stând, a zis către Domnul Hristos: Iată, jumătate din
averea mea, Doamne, o dau săracilor şi, dacă am

năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Şi a zis
către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia,
căci şi acesta este fiul lui Avraam. Căci Fiul Omului a

venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut“
(Luca 19, 1 - 10).    

Domnul nostru Iisus Hristos s-a coborât din ceruri pe
pământ ca „pe toţi să-i mântuiască şi la cunoştinţa
adevărului să-i aducă“. Profetul Iezechiel ne mângâie cu
aceste cuvinte biblice:

„Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, 
ci îndreptarea lui“

(Iezechiel 33, 11). 

Iată de ce Mântuitorul în caută pe Zaheu în acel
copac: vrea să-l mântuiască atât pe el, cât şi întreaga lui
familie. Mântuitorul a descoperit, în inima lui Zaheu,
dorinţa de a-L vedea pe Dumnezeu, de a ne apropia mai
mult de El, de a ne uni cu El.                                                              

Dumnezeu cunoaşte totul despre noi; faptele noastre,
cât şi gândurile noastre, pe care noi le tăinuim atât de mult.
Atunci când Dumnezeu descoperă în inima noastră sinceri tate,
evlavie, căinţă, lacrimi, smerenie, ne dă mai mult decât
sperăm noi în urma rugăciunilor noastre îndreptate spre El.
Zaheu atât a vrut doar, să-L vadă pe Iisus Hristos din
înălţimea copacului aflat pe marginea drumului. Era foarte
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fericit doar pentru atâta: privirea lui Iisus, care era pentru
Zaheu o icoană vie, sfântă, plină de lumină cerească.
Mântuitorul Hristos vine la el să-i răsplătească acest efort
depus în căutarea lui Dumnezeu. Zaheu a primit mai mult
decât sperase şi nădăjduise el. Mântuitorul Hristos i-a făcut
o mare bucurie sufletească, a ales să găzduiască în casa lui
Zaheu. Poate că nici în visele lui frumoase acestui vameş nu
i-a trecut prin minte vreodată că ar fi posibil ca Dumnezeu
să poposească chiar în familia lui. 

O binecuvântare mai mare ca aceasta nici că se putea!
Orice întâlnire a noastră cu Dumnezeu trebuie să producă o
transformare lăuntrică în noi, ba, mai mult, ne determină să
luăm o atitudine fermă împotriva păcatelor care ne întinează
atât sufletul cât şi trupul. Zaheu, copleşit de prezenţa vie a
lui Dumnezeu în casa lui, a luat pe loc decizia de a-i ajuta
pe săraci: 

„iată, Doamne, jumătate din averea mea o voi da
săracilor“ 

(Luca 19, 8).

Ajutorarea săracilor este o slujire şi o faptă bineplăcută
lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că cine
ajută pe săraci de fapt îl împrumută pe Dumnezeu. Şi, cum
Dumnezeu nu vrea să rămână dator la noi oamenii, ne
întoarce pe altă cale, însutit. De asemenea, tot acum, Zaheu
mai ia o hotărâre: să răscumpere toate nedreptăţile pe care
le făcuse ca vameş; a încasat sume mai mult decât taxele
stabilite prin legile date în contul său personal. A fura este
o urâciune înaintea lui Dumnezeu, dar şi în faţa oamenilor. 

Această vizită de scurtă durată în casa lui Zaheu a
Mântui torului Iisus Hristos a produs o transformare
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lăuntrică fiinţială şi un alt mod de viaţă, gândire şi lucrare
pentru toată familia lui. Acest lucru a fost mărturisit de
Însuşi Mântuitorul, care a exclamat: 

„astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia“ 
(Luca 19, 9).

Ascultând cu luare aminte conţinutul acestei
Evanghelii de astăzi, ne punem întrebarea: dacă Iisus Hristos
ne-ar cere şi nouă acum să ne facă o vizită în casa noastră,
la familia noastră, cum am reacţiona noi? Oare L-am primi
şi noi cu bucurie asemenea lui Zaheu sau am proceda şi noi
ca acei locuitori din ţinutul Gadarenilor, care L-au izgonit
pe Iisus Hristos din ţinuturile lor? Dacă totuşi îl primim în
casa sufletului nostru, ce hotărâre luăm? De atâtea ori
poate L-am primit în Sfânta Împărtăşanie cu nevrednicie
şi totuşi nu ne-am schimbat sufletele cu nimic până acum;
am rămas cu aceeaşi răceală şi încă nu am luat o hotărâre
fermă de a ne schimba viaţa, fiinţial, în totalitate. La
Dumnezeu nu se merge cu jumătăţi de măsură. Pocăinţa nu
trebuie amânată pentru mâine sau la bătrâneţe. Hristos ne
vrea astăzi, acum. Doar prezentul ne aparţine. Viitorul
mereu se află numai în mâinile lui Dumnezeu.         

Evanghelia de astăzi are un mesaj clar: întâlnirea
noastră cu Dumnezeu la modul cel mai real în Sfânta Biserică.
Acel copac în care stătea Zaheu, căutându-L pe Iisus, spun
Sfinţii Părinţi, semnifică Biserica - acest locaş sfânt, unde
se săvârşeşte Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie. Dialogul
lui Zaheu cu Mântuitorul Hristos, mărturisindu-şi păcatele
săvârşite, reprezintă Taina Sfintei Spovedanii, care ne
curăţă şi ne iartă de toate greşelile pe care noi le-am săvârşit
în această viaţă pământească.
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Mântuirea de care s-a bucurat Zaheu şi toată familia
lui este darul ceresc şi veşnic cu care ne răsplăteşte
Dumnezeu pentru pocăinţa înlăcrimată şi căutarea lui
Dumnezeu, cu căinţă şi credinţă. 

Tot din această Evanghelie mai descoperim că orice
serviciu am avea, orice funcţie publică sau privată am
deţine, pentru fiecare în parte este o şansă de mântuire.   

Dumnezeu ne vrea pe toţi în rai, pentru că El şi-a dat
Sângele pe Cruce pentru toţi oamenii.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, care ai
venit în lume să mântuieşti pe cel pierdut şi rătăcit, dă-ne
şi nouă pocăinţa lui Zaheu, recunoştinţa lui, şi întorce-ne pe
calea Ta cea bună, ca să fim cu Tine şi aici şi în ceruri, în
veci vecilor! Amin!   

MARE ESTE DUMNEZEU!
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Duminica a 33-a după Rusalii

SMERITA SMERENIE

EE
vanghelia de la Sfânta Liturghie ne introduce
într-o nouă perioadă liturgică numită Triod, 
care este premergătoare Sfintelor Paşti. 

Acest drum liturgic, plin de slujbe bisericeşti, porneşte
acum şi se termină în noaptea Învierii Mântuitorului Hristos.
El e în sine o călătorie spirituală, duhovnicească; un urcuş
spre înviere, spre veşnicie. Toate textele biblice, cât şi cele
liturgice din această perioadă ne îndeamnă la pocăinţă,
rugăciune, abstinenţă, împăcare, comunicare cu Dumnezeu.

Evanghelia care se citeşte în Duminica a XXXIII-a
după Rusalii cuprinde pericopa intitulată: „Vameşul şi
fariseul“, care deschide perioada Triodului. 

Acest text este redactat de evanghelistul Luca: 

„Doi oameni s-au suit la templu ca să se roage: 
unul fariseu şi celălalt vameş. Fariseul stând, aşa se

ruga în sine: Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt ca
ceilalţi oameni, răpitori, nedrepţi, adulteri, sau ca şi

acest vameş. Postesc de două ori pe săptămână, 
dau zeciuială din toate câte câştig. Iar vameşul, departe
stând, nu voia nici ochii să-şi ridice către cer, ci-şi bătea
pieptul zicând: Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului.
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Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa,
decât acela. Fiindcă oricine se înalţă pe sine se va smeri,

iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa“ 
(Cap. 18, 10 - 14).    

Pe cât este de scurt acest text biblic, pe atât de profund
şi bogat în învăţături, care ne sunt foarte necesare pentru a
ne pregăti să întâmpinăm Sfintele Paşti.

Pentru a trăi Sfintele Paşti în adâncul fiinţei noastre
avem mare nevoie de Biserică, rugăciune, post, mărturisire
etc. Acesta este şi motivul pentru care Evanghelia începe cu
Templul, care are o prefigurare, preînchipuire a Bisericii
din Noul Testament: 

„Doi oameni s-au suit la Templu“. 
(Luca 18, 10)

Oricine din noi putem fi în locul celor doi, sau chiar
împreună cu ei să mergem şi noi la biserică, mai ales de
astăzi încolo, deoarece începe cea mai aşteptată perioadă
liturgică: Triodul, care înseamnă Postul Mare al Sfintelor
Paşti. 

A merge la biserică este lucrul cel mai plăcut lui
Dumnezeu în acest post, deoarece acest locaş liturgic se
mai numeşte şi „Casa Domnului“; locul unde ne putem
întâlni la modul cel mai real şi personal cu Mântuitorul
Iisus Hristos. Biserica este un locaş de înălţare sufletească,
un urcuş duhovnicesc, o „coloană a infinitului“, de aceea
textul evanghelic spune aşa: „s-au suit la Templu“. După
cum Zeheul care era ridicat în acel copac de pe marginea
drumului L-a văzut bine, clar şi de aproape pe Mântuitorul
Hristos (Luca 19, 1 - 10), la fel se întâmplă şi cu noi când
urcăm la biserică pentru a lua parte la Sfânta Liturghie.                    
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Biserica este, prin excelenţă, un locaş sacru de
rugăciune, după cum ne spune Însuşi Mântuitorul Hristos,
care a curăţit Templul din Ierusalim de tot felul de comercianţi,
rostind cu voce tare:

„Casa Mea, casă de rugăciune se va chema, 
iar voi o faceţi peşteră de tâlhari“

(Matei 21, 13). 

Cei doi oameni din Evanghelie au mers şi ei la Templu
să se roage. Rugăciunea este ca şi aerul respiraţiei. Nu
putem trăi sufleteşte fără rugăciune. Suntem creştini cu
adevărat doar atât timp cât ne rugăm. Rugăciunea este
comuniunea cu Dumnezeu pe verticală. Indiferent de care
anume funcţie, profesie, etnie, stare socială, culturală am
avea, cu toţii avem nevoie de rugăciune, prin care coboară
în noi harul Duhului Sfânt, care ne înalţă spre Dumnezeu.

Evanghelia de la Sfânta Liturghie ne identifică cine
erau cei doi care au urcat să se roage la Templul din
Ierusalim: unul era fariseu şi celălalt era vameş. Până aici
nimic nu este greşit. Amândoi merg la Templu ca să se
roage. Amândoi sunt conştienţi, ca şi noi, de altfel, că fără
Dumnezeu nu putem face nimic durabil şi bun în viaţa
noastră pământească. Avem mare nevoie de Casa lui
Dumnezeu, pentru a intra în legătură intimă cu El.
Evanghelia, ca şi o cameră video, insistă cu imaginea când
pe unul, când pe celălalt, încercând să surprindă cât mai
multe detalii, amănunte, despre felul, modul de rugăciune,
poziţia la rugăciune, cât şi conţinutul rugăciunii rostite
înaintea lui Dumnezeu, în Templu.

Deşi amândoi au mers la Templu în acelaşi timp, pe
acelaşi drum, din aceeaşi direcţie probabil, totuşi, fariseul
intră primul în Templu. Poziţia de fariseu, care însemna
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membru într-un partid religios de vază la poporul evreu,
l-a îndreptăţit în sinea lui ca să intre în faţă şi să se oprească
chiar în mijlocul Templului, la vedere; să fie bine văzut şi
auzit de toţi cei care în acel moment erau cu siguranţă în
Templu, la rugăciune. Fariseul, foarte arogant, plin de sine,
începe să-şi facă o autoevaluare pozitivă a vieţii sale
religioase în faţa lui Dumnezeu, ca şi când Stăpânul nostru
ceresc nu ştie nimic despre noi, nu ne vede, nu ne aude. O
mare insultă la adreasa lui Dumnezeu; să te lauzi cu lucruri
pe care Dumnezeu le ştie deja cu deamănuntul, chiar
înainte de a le înfăptui noi. Fariseul, ca şi alţii la vechile
şedinţe de partid de dinainte de Decembrie 1989, începe să
se laude cu realizările sale formale: 

„postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din
toate câte câştig...“ 

(Luca 18, 12). 

După această laudă de sine, care miroase a mândrie
deşartă, fariseul îşi arată dispreţul atât faţă de cei din jurul
lui, cât şi de vameşul care stătea cu ochii înlăcrimaţi în 
pridvorul Templului, plângându-şi păcatele sale: 

„îţi mulţumesc Doamne Dumnezeule, că nu sunt ca 
ceilalţi oameni, răpitori, nedrepţi, adulteri, sau ca şi

acest vameş“. 
(Luca 18, 11)

Adeseori în Evanghelie, Mântuitorul Hristos ne
avertizează să nu judecăm pe nimeni, să nu acuzăm pe
cineva; ci să-i lăsăm pe toţi în judecata aspră şi dreaptă a lui
Dumnezeu: 

„Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. Căci cu judecata cu
care judecaţi, veţi fi judecaţi, şi cu măsura cu care

măsuraţi, vi se va măsura“.
(Matei 7, 1 - 2).      
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Pe noi, când mergem la biserică, nu trebuie să ne
intereseze starea morală a celor din jurul nostru; nu trebuie
să mergem la biserică să vedem cu ce se mai îmbracă
lumea; cine cu cine mai vorbeşte şi ce vorbeşte; cine e în
altar şi ce face preotul sau cântăreţul etc. Mergem la biserică
doar pentru sufletul din noi şi pentru a asculta în linişte
slujba, fără a ne arunca privirile în stânga sau în dreapta.
A merge cu acest duh viclean, făţarnic, în biserică este
spre paguba noastră sufletească. La biserică trebuie să
mergem cu acest gând: de a deveni mai buni, toleranţi cu
cei din jur. Dumnezeu pedepseşte aspru pe toţi cei care vin
cu gânduri murdare, mârşave în biserică. 

Din Evanghelia de la Sfânta Liturghie, cel mai iubit
de Dumnezeu a fost acel vameş - funcţionar public - care,
conştient de păcatele sale personale şi de serviciu, nu
îndrăznea să se apropie de altar. El stătea în pridvor, la 
intrarea în Templu, cu ochii înlăcrimaţi, cu faţa la pământ
şi cu multe suspine rostea aşa în sufletul lui:

„Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului“ 
(Luca 18, 13).

Câtă smerenie profundă la acest vameş! Câtă
conştiinţă religioasă! Ce înaltă trăire spirituală şi ce adâncă
pocăinţă în sufletul lui! 

În această lume întâlnim şi falsă smerenie, care este
cea mai periculoasă. Sub falsa smerenie se ascunde de cele
mai multe ori o mândrie drăcească. Acest vameş avea o
smerită smerenie. El nu acuza personal pe nimeni. Avea
mereu în conştiinţa sa păcatele pe care le săvârşea, atât în
viaţa lui personală, cât şi la serviciu. Ca vameş poate că
luase uneori taxe mai mari decât prevedea legea atunci,
poate că înşelase pe mulţi, noi nu ştim; dar un lucru este
cert, că el era conştient de două lucruri foarte importante:
în primul rând, că Templul este locul prezenţei lui Dumnezeu
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pe pământ, de care nu te poţi apropia oricum de biserică. Pe
Moise, când se îndrepta spre acel rug aprins, Dumnezeu
l-a oprit zicând: 

„Nu te apropia aici! Ci scoate-ţi încălţămintea din 
picioarele tale, că locul pe care calci este pământ sfânt“

(Ieşire 3, 5), 

În al doilea rând, vameşul era pe deplin conştient că
era păcătos; după cum ne spune chiar psalmistul David: 

„după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea
mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de
păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o 

cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie
unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, ca să

fii îndreptăţit întru cuvintele Tale şi să biruieşti când vei 
judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit, 

şi în păcate m-a născut maica mea“. 
(Ps. 50, 2 - 6).

Evanghelia care se citeşte în prima Dumninică a 
Triodului ne dă de ştire că peste puţină vreme va începe
Postul mare al Sfintelor Paşti. Ea este un mesaj clar:
pocăinţa noastră; adică părerea de rău pentru toate păcatele
pe care le-am făcut până acum şi hotărârea de a nu le mai
repeta. Spovedania sinceră şi cu lacrimi, rugăciunea
dinamică şi lectura din cărţile sfinte ne ajută să ne schimbăm
viaţa ca trupul nostru să devină

„Templu al Duhului Sfânt“ 
(I Corinteni 6, 19).

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieşte-mă pe mine păcătosul.“

MARE  ESTE  DUMNEZEU!
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Duminica a 34 - a după Rusalii

IERTAREA, DARUL
POCĂINŢEI ŞI AL IUBIRII

DIVINE  

II
ncepând cu Duminica trecută, noi am păşit
împreună într-o nouă perioadă liturgică, cu slujbe
speciale, numită Triodul, care ne pregăteşte 

sufleteşte pentru Sfintele Paşti. 

Cu fiecare Duminică, noi ne apropiem şi mai mult de
lumina învierii lui Hristos. Ca să ne împărtăşim de această
lumină harică, avem nevoie de iertare, care este un dar al
pocăinţei şi al iubirii divine.    

Iertarea de păcate ne-o dă doar bunul Dumnezeu,
care ne este cu adevărat „Tatăl nostru care eşti în ceruri“.
Iertarea o primim dacă ne căim de toate păcatele săvârşite şi
ne întoarcem cu lacrimi şi durere din nou la „casa părintească“,
care este Biserica. Dumnezeu, prin iertarea păcatelor
noastre, pe care noi le-am spovedit înaintea duhovnicului,
vrea să ne arate iubirea Sa divină. Oricât de mult am greşit,
oricât de multe ar fi păcatele noastre, să avem curaj acum
să ne întoarcem la Dumnezeu, în Biserică, şi să-i cerem
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iertarea pe care El ne-o poate da pe loc, imediat. Dumnezeu
este un Tată bun pentru fiecare dintre noi. 

Acesta este de fapt mesajul Evangheliei din
Duminica a XXXIV-a după Rusalii, care poartă numele în
calendarul bisericesc de „Întoarcerea fiului risipitor“: 

„Un om avea doi fii. Şi a zis cel mai tânăr dintre ei 
tatălui său: Tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere.

Şi el le-a împărţit averea. Şi nu după multe zile, 
adunând toate, fiul cel mai tânăr s-a dus într-o ţară 

depărtată şi acolo şi-a risipit averea, trăind în 
desfrânări. Şi după ce a cheltuit totul, s-a făcut foamete

mare în ţara aceea, şi el a început să ducă lipsă. Şi  
ducându-se, s-a alipit el de unul din locuitorii acelei
ţări, şi acesta l-a trimis la ţarinile sale să păzească 

porcii. Şi dorea să-şi sature pântecele din roşcovele pe
care le mâncau porcii, însă nimeni nu-i dădea. Dar 

venindu-şi în fire, a zis: Câţi argaţi ai 
tatălui meu sunt îndestulaţi de pâine, iar eu pier 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. 

Şi, sculându-se, a venit 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. Şi a zis tatăl către slugile sale: 
Aduceţi degrabă haina cea mai bună 

şi-l îmbrăcaţi şi daţi inel în mâna lui şi încălţăminte în
picioarele lui; Şi aduceţi viţelul cel îngrăşat şi-l 

înjunghiaţi şi, mâncând, să ne veselim; Căci acest fiu al
meu mort era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat. Şi au
început să se veselească. Iar fiul cel mare era la ţarină.

Şi când a venit şi s-a apropiat de casă, a auzit cântece şi
jocuri. Şi chemând la sine pe una dintre slugi, a întrebat

ce înseamnă aceasta. Iar ea a răspuns: Fratele tău a
venit, şi tatăl tău a înjunghiat viţelul cel îngrăşat, 

pentru că l-a primit sănătos. Şi el s-a mâniat şi nu voia
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să intre; dat tatăl lui, ieşind, îl ruga. Iar el, răspunzând, 
i-a zis tatălui său: iată, de atâţia ani îţi slujesc şi 

niciodată n-am călcat porunca ta. Şi mie niciodată nu
mi-ai dat un ied ca să mă veselesc cu prietenii mei. Dar
când a venit acest fiu al tău, care ţi-a mâncat averea cu
desfrânatele, ai înjunghiat pentru el viţelul cel îngrăşat.

Tatăl însă i-a zis: Fiule, tu totdeauna eşti cu mine şi
toate ale mele ale tale sunt. Trebuia însă să ne veselim şi

să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort era şi a 
înviat, pierdut era şi s-a aflat“

(Luca 15, 11 - 32). 

Această pericopă evanghelică este cea mai frumoasă
pagină din Biblie, cât şi din toată literatura universală. Aici
descoperim iubirea fără margini, copleşitoare a lui
Dumnezeu faţă de noi oamenii. Fiul cel mic din această
Evanghelie a fost tot timpul învăluit de o profundă iubire
din partea tatălui ceresc. Orice copil din acest Univers este
rodul iubirii părinteşti şi darul binecuvântat al lui Dumnezeu.
Nici un copil nu poate trăi fără iubirea părintească. Iubirea
îi face pe părinţi să aibă grijă de copii, ferindu-i de orice
rău, asigurându-le tot timpul „pâinea cea de toate zilele“.
Din iubire, părinţii veghează tot timpul, ca fiii lor să fie în
siguranţă. Din iubire faţă de copii, părinţii tot timpul se jertfesc
şi sunt sacrificaţi. Jertfa, sacrificiul, devin o bucurie
izvorâtă din iubire. Iubirea lui Dumnezeu este tot timpul în
stare de dăruire. Ea dă totul ca să menţină tot Universul în
existenţă. Acest copil din Evanghelie a primit iubire tot timpul,
chiar şi atunci când nu merita. Iubirea nu este comercială,
nu ţine de un contract, nu este condiţionată de ceva anume. 

Iubirea este iubire, pentru că Dumnezeu este iubire
(I Ioan 4, 8). Iubirea este libertate. Atunci când fiul cel mic
din această Evanghelie nu a vrut să mai stea în casa părintească
a iubirii, unde nu-i lipsea nimic, tatăl nu s-a opus cu forţa
fizică. Nu i-a îngrădit libertatea. La plecarea de acasă, tatăl
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îi împlineşte şi ultima dorinţă, dreptul la moştenire. Să
moşteneşti ceva la care nu ai contribuit cu nimic. Să
mănânci pâine, fără să munceşti, să te plimbi fără să lucrezi,
să cheltui fără osteneala muncii. Toate acestea le susţine
tot iubirea. Moştenirea este fructul iubirii. Cu această iubire
a moştenirii tânărul pleacă din casa iubirii. În afara iubirii
nu mai este nimic, dar tânărul din Evanghelie doreşte o altă
experienţă a iubirii. Vrea să schimbe iubirea sfântă cu
plăcerea carnală, sexuală, care duce la degradarea fiinţei
umane. A înlocuit libertatea sfântă cu libertinajul. A schimbat
iubirea cu păcatul. A părăsit viaţa sfântă pentru a alege
moartea păcatului. A lăsat lumina pentru ca să umble în
întuneric. A ieşit din slujirea lui Dumnezeu pentru ca să
intre în lucrarea diavolului. A plecat de acasă pentru a suferi
de dorul de casă şi de ţară.

Acest tânăr din Evanghelie avea în el un dor de ducă,
o nelinişte. Dorea cu orice preţ să plece. Nu-i mai păsa de
nimic: nici de părinţii înlăcrimaţi, nici de familie, nici de
casă. Nu-l mai lega nimic sufleteşte. Pleacă în bucurie şi
se întoarce în amărăciune. Pleacă râzând şi se întoarce în
lacrimi. Pleacă bogat şi se întoarce sărac. Pleacă fiind cu
sufletul şi cu trupul curat şi se întoarce zdrenţuit şi plin de
murdărie. Experienţa tristă a acestui tânăr este o mare lecţie
pentru noi cei de astăzi, cuprinşi de acest dor de ducă, de a
părăsi familia, Patria şi a ne înstrăina; a ne îndepărta de tot
ce avem mai sfânt şi curat în noi şi în această „grădină a
Maicii Domnului“, care este Ortodoxia. Ţara îndepărtată
din această Evanghelie este ţara păcatului. Întotdeauna
păcatul ne înstrăinează, ne îndepărtează. Din Evanghelia
de astăzi descoperim că, şi atunci când plecăm şi-i întoarcem
spatele lui Dumnezeu, El totuşi nu ne părăseşte. Plânge
după noi cu lacrimi de durere, ne cheamă din nou, ne
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aşteaptă până-n ultima clipă, ca să ne dea iertarea pe care nu
o merităm. Şi, totuşi, El ne-o dă din belşug din toată inima.
O iubire mai multă şi mai mare ca aceasta din Evanghelia
de astăzi nu mai găsim în acest Univers. De ce Dumnezeu
ne iubeşte? Pentru că suntem fiii Lui. Ce a făcut acest tânăr
risipitor din Evanghelie, după ce şi-a dat seama că a greşit
foarte mult în faţa Tatălui ceresc? S-a căit din adânc, şi-a
mărturisit păcatele şi s-a întors acasă. Este foarte importantă
întoarcerea. Degeaba noi mărturisim păcatele la spovedanie
dacă le continuăm şi le repetăm. Spovedania adevărată este
întoarcerea şi rămânerea la starea de sfinţenie a botezului,
când ne-am îmbrăcat în Hristos; aşa cum ne spune Sfântul
Apostol Pavel: 

„Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi 
îmbrăcat“

(Galateni 3, 27). 

Postul Paştelui, care se apropie, este vremea
pocăinţei, a părerii de rău pentru toate păcatele săvârşite de
noi în această viaţă pământească şi a întoarcerii noastre
acasă, în Biserică, care este „Casa lui Dumnezeu“. Cu toţii
avem nevoie de iertare. 

Dumnezeu, care este „Tatăl nostru“, ne aşteaptă
acum cu braţele părinteşti larg deschise, pentru că iubeşte
pocăinţa din noi şi dorinţa fierbinte de a deveni un 

„Templu al Duhului Sfânt“
(I Corinteni 6, 19).    

MARE ESTE DUMNEZEU!
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Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci

TEOLOGIA CRUCII

DD
uminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci este un
prilej binecuvântat pentru a pătrunde mai adânc
în teologia Crucii Mântuitorului Iisus Hristos.

În Cruce se cuprinde totul; ea este esenţa teologiei şi
o mărturie convingătoare a dragostei lui Dumnezeu faţă de
noi oamenii.

Dacă ne-ar cere cineva să facem un semn care să 
reprezinte Biblia, cel mai nimerit ar fi Crucea care este în
sine un rezumat al Sfintei Scripturi. Când zicem Cruce noi
de fapt zicem Hristos. Nu se poate Cruce fără Hristos şi
nici Hristos fără Cruce. Împreună formează un tot unitar.
Crucea devine sfântă şi puternică numai prin Hristos.
Atunci când ne rugăm în faţa Crucii noi, de fapt, ne rugăm
Mântuitorului Hristos. De asemenea, rostim „Acatistul 
Sfintei Cruci“: „Bucură-te, cinstită Cruce!“, În acea clipă
noi ne arătăm bucuria faţă de jertfa Mântuitorului Hristos,
care ne-a adus iertarea păcatelor şi eliberarea din robia 
morţii veşnice. Cinstirea Sfintei Cruci înseamnă mărturi-
sirea credinţei noastre în jertfa Mântuitorului Hristos.
Întotdeauna, când vedem pe cineva că-şi face semnul
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Sfintei Cruci, înţelegem că el de fapt mărturiseşte în mod
vizibil, public, că el crede cu adevărat în Hristos, Fiul lui
Dumnezeu, care S-a jertfit pentru a noastră mântuire. Prin
semnul Sfintei Cruci noi ne identificăm şi ne legitimăm
cine suntem, în cine credem şi care este crezul vieţii noas-
tre. Crucea este şi armă de biruinţă împotriva răului, care
nu suportă puterea ei sfinţitoare.      

Toată Biblia de la un capăt la celălalt ne descoperă
existenţa, lucrarea şi puterea Sfintei Cruci:

� Ea a fost preînchipuită în Vechiul Testament prin 
toiagul lui Moise, prin mâinile lui Moise la rugăciune şi
prin şarpele de aramă înălţat pe o Cruce (Ieşire 21).

� A fost altarul de jertfă pe care S-a crucificat 
Mântuitorul Hristos pentru răscumpărarea neamului 
omenesc.

� Este calea de împăcare a oamenilor cu Dumnezeu
(Efeseni 2, 16).

� Prin Cruce S-a preamărit Mântuitorul Hristos 
(Filip 2, 8).

� Crucea este semnul Fiului Omului care va apare
pe norii cerului înainte de sfârşitul lumii, când Mântuitorul
Hristos va reveni a doua oară (Matei 24, 30).         

� Prin Cruce vom fi pecetluiţi pentru a fi protejaţi
de furia celui rău (Apocalipsă 7, 2).

� Crucea este împlinire şi laudă adusă lui Dumnezeu: 

„Iară mie, să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în 
Crucea Domnului nostru Iisus Hristos“ 

(Galateni 6, 14).

Crucea este puterea lui Dumnezeu pentru toţi care o
cinstesc şi i se închină, iar pentru cei care o dispreţuiesc şi
o batjocoresc este o nebunie:  
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„Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie;
iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui 

Dumnezeu“.
(I Corinteni 1, 18)

Din toate aceste texte biblice reiese clar că în Cruce
avem două dimensiuni: una văzută, semnul ca atare, forma
exterioară, şi a doua dimensiune este de natură spirituală,
duhovnicească, care ţine de interiorul nostru.

În acest sens Mântuitorul Hristos ne spune: 

„Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine,
să-şi ia Crucea şi să-Mi urmeze Mie.“ 

(Marcu 8, 31). 

Suferinţele, necazurile, lacrimile de căinţă pentru 
păcatele săvârşite împreună formează tot o Cruce a durerii
care şi ea aduce mângâiere dacă o legăm de jertfa 
Mântuitorului Hristos de pe Cruce. „A  ne lua Crucea“
înseamnă a veni cu toate greutăţile noastre zilnice şi a
îngenunchea în faţa Mântuitorului Hristos, care pe toate le
uşurează; ba, mai mult, le şi curăţă.

Sfântul Chiriil al Ierusalimului ne spune că: 
„Mântuitorul, când a biruit  lumea prin Cruce şi

când I s-a impus aceasta, a slobozit  sânge şi apă ca să se 
boteze cu apă cei care se botează în vreme de pace şi să se
boteze cu sângele lor cei care se botează în timpul 
persecuţiilor“ (Cateheza a III-a, 10). 

Iar Sfântul Iustin Martirul afirma că: 
„Hristos a slujit până la robia Crucii pentru oamenii 

de tot felul, dobândindu-i pe ei prin sânge şi prin 
Taina Crucii“ (Dialogul cu iudeul Trifan, 91). 
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De la acest mare praznic al Înălţării Sfintei Cruci 
trebuie să reţinem următoarele lucruri foarte importante:

� Crucea este semnul lui Hristos;
� Crucea este buletinul nostru de identitate prin care

arătăm cine suntem;
� Crucea nu este idol ci icoana vie a dragostei lui

Dumnezeu. Atunci când sărutăm Crucea şi ne închinăm în
faţa acestui semn noi nu cinstim materialul din care e făcută
Crucea; ci noi îl sărutăm şi ne închinăm lui Hristos la
modul cel mai personal şi autentic;

� Crucea are două dimensiuni: verticală şi 
orizontală. Prin dimensiunea verticală, Crucea ne leagă de
Dumnezeu, ne ridică cu mintea la ceruri. 

Crucea prin cele două braţe vrea să ne arate braţele
lui Iisus Hristos care ne cuprinde şi ne îmbrăţişează pe toţi.
Unde se simte un copil mai bine decât în braţele mamei? La
fel şi creştinul când  îşi face semnul Sfintei Cruci şi cheamă
la rugăciune numele lui Iisus Hristos ca Unicul Mântuitor
se simte în totală siguranţă şi îmbrăţişare sfântă;  

� Înălţarea Sfintei Cruci este o chemare către toţi cei
care şi-au jertfit viaţa pentru Hristos; vor fi înălţaţi şi ei cu
sufletul la Dumnezeu iar după învierea morţilor vor fi
ridicaţi şi cu trupul la ceruri.

Să preţuim Crucea ca pe un odor sfânt, căci ea este
altarul iubirii lui Dumnezeu care arde neîncetat pentru noi
toţi oamenii.

MARE ESTE DUMNEZEU!
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Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci

CRUCE ŞI ÎNVIERE

FF
iecare Duminică este o prăznuire a Învierii lui
Iisus Hristos. Învierea a avut loc Duminica şi de
aceea este numită şi zi domnească, deoarece ea este

închinată în totalitate lui Dumnezeu, care spune aşa: 

„Adu-ţi aminte de ziua odihnei, ca să o sfinţeşti. 
Lucrează şase zile şi-ţi fă în acelea toate treburile tale,

iar ziua a şaptea este odihna Domnului 
Dumnezeului tău...“

(Ieşire 20, 8-10).

Sfântul Apostol Petru ne spune că: 

„Dumnezeu Tatăl L-a înviat din morţi pe Mântuitorul
Hristos şi I-a dat Lui slavă“

(I Petru 1, 21). 

Iisus Fiul lui Dumnezeu are putere asupra morţii şi El
este dătător de viaţă. În acest sens, Mântuitorul spune aşa
despre Sine: 

„Eu sunt Învierea şi Viaţa“ 
(Ioan 11, 25). 
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În fiecare Duminică noi ne aducem aminte de 
Învierea lui Hristos, adevăratul Dumnezeu, pe care ni-l
confirmă şi părintele când face otpustul sau sfârşitul Sfintei
Liturghii: „Cel ce a înviat din morţi, Hristos, adevăratul 
Dumnezeu ...“ Prima Duminică după praznicul creştin 
Înălţarea Sfintei Cruci este numită în calendarul bisericesc:
„Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci“. Astăzi este un
prilej binecuvântat de a vorbi despre această legătură 
fiinţială dintre „Cruce şi Înviere“. Nimic nu este întâmplător!

Cu atât mai mult această dublă prăznuire creştină:
„Cruce şi Înviere“. Aceste două realităţi: „Cruce şi Înviere“
formează un tot unitar prin Iisus Hristos. Mesajul clar din
această Duminică este acesta: nu este posibilă Învierea fără
Cruce, după cum nu putem înţelege Crucea fără Înviere. 

Părintele prof. dr. Constantin Coman spunea că
„numai Învierea dă sens Crucii. Spiritualitatea creştină
este prin excelenţă o spiritualitate a Crucii văzute şi trăite
în perspectiva Învierii, a sacrificiului ca singură cale de 
adevărată izbăvire“.  Esenţa predicii apostolice a stat 
întotdeauna în perioada primară a Bisericii tocmai pe
această mărturisire: Cruce şi Înviere. Iată ce a predicat
Sfântul Apostol Petru în prima Duminică a Învierii lui Iisus
Hristos în faţa mulţimii de oameni adunaţi la Ierusalim: 

„Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea: Pe Iisus
Nazarineanul, bărbat adeverit între voi de Dumnezeu

prin puteri, prin minuni şi prin semne pe care le-a făcut
prin El Dumnezeu în mijlocul vostru, precum şi voi ştiţi,

Pe Acesta, fiind dat, după sfatul cel rânduit şi după
ştiinţa cea dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aţi luat şi, 

pironindu-L (pe Cruce - n.n.), prin mâinile celor fără de lege, 
L-aţi omorât, Pe care Dumnezeu L-a înviat, dezlegând
durerile morţii, întrucât nu era cu putinţă ca El să fie

ţinut de ea. Căci David zice despre El: 
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«Totdeauna am văzut pe Domnul înaintea Mea, căci El
este de-a dreapta mea, ca să nu mă clatin. De aceea s-a 

bucurat inima mea şi s-a veselit limba mea; chiar şi 
trupul meu se va odihni întru nădejde. Căci nu vei lăsa 
sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel sfânt al Tău să

vadă stricăciune. Făcutu-mi-ai cunoscute căile vieţii; cu
înfăţişarea Ta mă vei umple de bucurie». Bărbaţi fraţi, 

cuvine-se a vorbi cu îndrăznire către voi despre strămoşul
David, că a murit şi s-a îngropat, iar mormântul lui este

la noi, până în ziua aceasta. Dar David, el fiind prooroc şi
ştiind că Dumnezeu i S-a jurat cu jurământ să aşeze pe
tronul lui din rodul coapselor lui, mai înainte văzând, a

vorbit despre învierea lui Hristos; că n-a fost lăsat sufletul
Lui în iad şi nici Trupul Lui n-a văzut putreziciune. 

Dumnezeu a înviat pe Acest Iisus, Căruia noi toţi suntem
martori. Deci, înălţându-se prin dreapta lui Dumnezeu şi

primind de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt, L-a 
revărsat pe Acesta, cum vedeţi şi auziţi voi acum“ 

(Faptele Apostolilor 2, 22 - 33).               

De asemenea, şi Apostolul Neamurilor, Pavel, 
conştient de legătura sufletească dintre Cruce şi Înviere,
le scria aşa corintenilor: 

„Vă fac cunoscută, fraţilor, Evanghelia pe care v-am 
binevestit-o, pe care aţi şi primit-o, întru care şi staţi.

Prin care şi sunteţi mântuiţi; cu ce cuvânt v-am
binevestit-o - dacă o ţineţi cu tărie, afară numai dacă 

n-aţi crezut în zadar. Căci v-am dat, întâi de toate, ceea
ce eu am primit, că Hristos a murit pentru păcatele
noastre după Scripturi; şi că a fost îngropat şi că a 

înviat a treia zi după Scripturi.“
(I Corinteni 15, 1 - 4).

Tot de la Sfântul Pavel avem şi această mărturie: 

„Căci am judecat să nu ştiu între voi altceva, decât 
pe Iisus Hristos, şi pe Acesta răstignit.“ 

(I Corinteni 2, 2). 

308

Sava Bogasiu



Se află o strânsă legătură între Cruce şi Înviere.
Dacă Iisus Hristos nu murea pe Cruce, noi nu ne 

bucuram de Învierea Mântuitorului. El a murit pentru 
păcatele noastre, după cum ne spune profetul Isaia, 
supranumit şi evanghelistul Vechiului Testament:

„Dar El fusese străpuns pentru păcatele noastre 
şi zdrobit pentru fărădelegile noastre. El a fost pedepsit

pentru mântuirea noastră şi prin rănile Lui noi toţi
ne-am vindecat. Toţi umblam rătăciţi ca nişte oi, fiecare
pe calea noastră, şi Domnul a făcut să cadă asupra Lui
fărădelegile noastre ale tuturor. Chinuit a fost, dar S-a

supus şi nu Şi-a deschis gura Sa; ca un miel spre 
junghiere S-a dus (pe Cruce - n.n.) şi ca o oaie fără de glas 

înaintea celor ce o tund, aşa nu Şi-a deschis gura Sa.
Întru smerenia Lui judecata Lui S-a ridicat şi neamul
Lui cine-L va spune? Că S-a luat de pe pământ viaţa

Lui! Pentru fărădelegile poporului meu a fost adus spre
moarte. Mormântul Lui a fost pus lângă cei fără de lege
şi cu cei făcători de rele, după moartea Lui, cu toate că

nu săvârşise nici o nedreptate şi nici înşelăciune nu 
fusese în gura Lui. Dar a fost voia Domnului să-L 

zdrobească prin suferinţă. Şi fiindcă Şi-a dat viaţa ca
jertfă pentru păcat, va vedea pe urmaşii Săi, Îşi va lungi

viaţa şi lucrul Domnului în mâna Lui va propăşi.“
(Capitolul 53, 5 - 10).

Crucea lui Iisus Hristos însemnă biruinţă împotriva
răului şi a morţii,biruinţă asupra dificultăţilor şi obstacolelor
vieţii, nu prin evitarea sau ocolirea  acestora, ci prin 
asumarea lor, aşa cum a făcut Mântuitorul în viziunea
profetului mesianic Isaia la capitolul 53. Când spunem
Cruce ne gândim în primul rând la suferinţele fizice şi
spirituale îndurate de Fiul lui Dumnezeu când a fost crucificat,
dar în acelaşi timp mărturisim şi Învierea lui Hristos,
Duminica „a treia zi după Scriptură“. Crucea durerii a
devenit luminoasă, uşoară doar prin lumina Învierii
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pascale. Crucea fără Înviere îşi pierde sensul creştin. Fără
Cruce nu înţelegem misterul Învierii. O lume fără Cruce
nu poate să înţeleagă Învierea, pentru că refuză să accepte
starea de decădere a omului prin păcate şi, în consecinţă,
nevoia de ridicare, izbăvire sau mântuire prin jertfa de pe
Cruce. O lume fără Cruce este o lume descreştinată, adică
o lume fără Hristos. A rămâne doar cu Hristos pe Cruce
fără să te bucuri de Învierea Sa din morţi este a sta doar în
duhul suferinţei Mântuitorului de pe Golgota. Lumina
Învierii lui Iisus devine foarte nuanţată în contrast cu
întunericul de pe Golgota, când Iisus Şi-a dat duhul: 

„Iar când a fost ceasul al şaselea, întuneric s-a făcut
peste tot pământul până la ceasul al nouălea“ 

(Marcu 15, 33). 

Învierea lui Iisus a adus lumină: 

„Şi dis-de-dimineaţă, în prima zi a săptămânii 
(Duminică), pe când răsărea soarele, au venit la mormânt.

Şi ziceau între ele: Cine ne va prăvăli nouă piatra 
de la uşa mormântului? Dar, ridicându-şi ochii, au

văzut că piatra fusese răsturnată, căci era foarte mare. Şi, 
intrând în mormânt, au văzut un tânăr şezând în partea
dreaptă, îmbrăcat în veşmânt alb, şi s-au spăimântat.
Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus

Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată
locul unde L-au fost pus.“ 

(Marcu 16, 2-6). 

Dacă fiecare dintre noi ne vom asuma Crucea lui
Iisus Hristos atunci vom avea parte şi noi de Învierea 
Mântuitorului. Prin Cruce la Înviere, care este singurul
drum ce duce la mântuire!  

MARE ESTE DUMNEZEU!
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Duminica dinaintea Naşterii lui Iisus Hristos

GENEALOGIA 
LUI IISUS HRISTOS

SS
fânta Liturghie cuprinde totul despre Mântuitorul
Iisus Hristos, de la naşterea Sa până la înălţarea
Sa la ceruri, cât şi pogorârea Sfântului Duh din 

ceruri. 

Este o slujbă dumnezeiască în care cerul coboară pe
pământ şi invers; noi pământenii din Biserică ne simţim ca-n
ceruri în timpul Sfintei Liturghii. Înainte de a începe sfânta
şi dumnezeiasca slujbă a Sfintei Liturghii, preotul face o
slujbă pregătitoare, fără de care nu poate oficia Liturghia şi
anume PROSCOMIDIA. 

În timpul Proscomidiei, preotul de rând la slujire oficiază
slujba de pregătire a Sfintelor Daruri pe Sfintele Vase:
Discul şi Potirul. Din prescura adusă la altar, se decupează
Agneţul, acea pecete din centrul prescurei pe care scrie, de
regulă, IS. HR. NI. KA., după care se aşează pe Disc,
împreună cu alte părticele care preînchipuie pe Fecioara
Maria şi cele nouă cete îngereşti. În Potir toarnă puţin vin
curat şi foarte puţină apă, după care le binecuvântează.
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După ce pomeneşte pe cei vii şi pe cei adormiţi, 
preotul de rând face şi acoperirea Sfintelor Daruri cu nişte
acoperăminte din pânză. Tot ce face preotul la Proscomidie
se referă în primul rând la naşterea lui Iisus Hristos. Discul
pe care pune Agneţul din prescură semnifică peştera unde
S-a născut Iisus Hristos.

Acoperămintele care se pun peste Sfântul Disc de
asemenea ne duc cu gândul la înfăşarea Pruncului Iisus de
către Sfânta Fecioara Maria. Proscomidiarul în sine, acea
mică încăpere din Sfântul Altar situat în partea stângă unde
se face slujba Proscomidiei, preînchipuie Betleemul - locul
de naştere al Mântuitorului Hristos. Iată, prea iubiţilor, ce
mare este Taina Sfintei Liturghii care începe cu rânduiala
Proscomidiei, care se face în taină în altar de către Preot.

Psalmistul David spune că: 
„Mari şi minunate sunt lucrurile Tale, Doamne!“
Sfânta Liturghie în Sine este o mare minune, nimic

nu este la întâmplare. Tot ritualul slujbei are o semnificaţie
care întotdeauna ne duce cu gândul la Mântuitorul Hristos.
Este foarte prezent Iisus Hristos în Sfânta Liturghie cât şi
în Sfânta Evenghelie, care dau ca mărturie peste veacuri -
prezenţa istorică a Mântuitorului Iisus Hristos care a existat
cu adevărat în istorie, S-a născut pe aceste pământ şi tot
aici S-a jertfit pe Cruce pentru a noastră Mântuire.

La Sfânta Liturghie s-a citit Evanghelia care cuprinde
textul numit „Genealogia Mântuitorului Iisus Hristos“.
Dacă Iisus este Fiul lui Dumnezeu şi El este dintotdeauna
din veşnicie născut din Dumnezeu - Tatăl, ce rost mai are
citirea acestei Evanghelii cu lista strămoşilor din partea
Sfintei Fecioare Maria?
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Astăzi preotul slujitor a citit la Liturghie din Evanghelie,
ca dintr-un catalog, aproape o sută de nume reprezentative
din istoria neamului omenesc. Chiar dacă până acum nu
am mai auzit de unele nume pomenite în Evanghelie, totuşi
ele au mare rol în istoria mântuirii noastre. Însăşi strigarea
pe nume este un moment foarte important pentru existenţa
noastră. În numele pe care-l purtăm fiecare dintre noi se
imprimă existenţa noastră istorică, fiinţa noastră este
marcată prin numele pe care îl purtăm. Numele în sine este
ca o definiţie scurtă, concisă care ni se dă. Numele de
Adam înseamnă „din pământ“ şi vrea să ne spună că omul
prin trupul său are legătură cu materia din care face parte
şi pământ. Numele de Eva înseamnă „viaţă“ şi vrea să ne
spună acest nume că femeia în conlucrare cu puterea lui
Dumnezeu naşte viaţă pe acest pământ. A te striga pe nume
cineva este un moment înălţător, ştiind că în acea clipă se
referă la tine, te priveşte pe tine. Fără nume omul nu este
om. Orice zidire, făptură, fiinţă are un nume.

Istoria, în esenţa ei, s-a scris pe nume. Istoria este un
burete uriaş cât universul pe care, Cineva, într-o zi, la sfârşit,
îl va aduna cum aduni laptele în cheag. Din tot acest univers,
la sfârşitul lumii, vor rămâne numai numele. Acest lucru îl
aflăm tot în Biblie; Apocalipsa, ultima carte scrisă de
Sfântul evanghelist Ioan, spune că la poarta veşniciei, când
va veni sfârşitul lumii, ne vom prezenta fiecare, având în
mână o pietricică albă pe care va sta numele nostru cel de
taină primit de la botez. Este numele existenţei noastre aici
pe pământ. ATENŢIE! Ne vom prezenta doar cu numele
însumând în ele toate faptele noastre, adică viaţa pe care
am petrecut-o aici pe pământ. Interesant şi foarte important
că noi ne ducem în faţa lui Dumnezeu cu numele şi nu cu
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un număr pe care vor să ni-l introducă prin C.N.P. şi prin
microcip, la îndemnul diavolului, ca să ne scoată din
pomelnicul lui Dumnezeu.     

În ceruri, doar numele nostru se înscrie şi nu alte
cifre. Omul este nume şi nu cifre. Aceste nume pe care le-aţi
auzit în Evanghelia ce s-a citit în Duminica dinaintea
Crăciunului, cât şi toate numele noastre pe care le purtăm
se înscriu în cartea cerului, în cartea lui Dumnezeu. 

Un poet al neamului nostru românesc, pe nume
Marin Sorescu, spunea aşa: „istoria noastră este scrisă pe
cer. Bătălia de la Posada este înscrisă pe cerul Posadei;
bătălia de la Rovine este înscrisă pe cerul de la Rovine.
Numele bărbaţilor noştri celor mari sunt scrise pe stele.
Pe stele este scris numele lui Mircea cel Bătrân, Ştefan cel
Mare etc.“.

Dar de unde izvorăsc numele noastre? Numele noastre
izvorăsc din Dumnezeu. Momentul în care se strigă numele
lui Dumnezeu pentru prima dată în univers este acela
realizat de arhanghelul Mihail în ceruri, când a strigat tare,
văzând căderea lui Satana şi a duhurilor rele în iad. El
şi-a luat numele de la strigarea pe care a făcut-o pentru
Dumnezeu: MI-HA-EL, care în traducere românească
însemnă: cine este ca Dumnezeu?

Şi, totuşi, ce legătură este între naşterea lui Iisus şi
lista aceasta mare cu atâtea nume de oameni pe care noi le-am
auzit în Evanghelia de astăzi?

Textul acesta biblic pe care noi l-am auzit la Sfânta
Liturghie vrea să ne arate că Mântuitorul Hristos se înrudeşte
cu noi oamenii, că este aproape de noi şi că a devenit, prin
naşterea din Sfânta Fecioara Maria, de al nostru, dintre noi,
deoarece a luat şi El trup omenesc ca şi noi oamenii.
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În acest pomelnic mare, cu multe nume, pe care
evanghelistul Matei l-a aşezat în Sfânta Evanghelie, sunt
trecute toate rudele Sfintei Fecioara Maria, până la patriarhul
Avraam, care este considerat părintele poporului evreu.
Dacă am fost cu luare aminte când s-a citit acest pomelnic
am observat că Sfânta Fecioara Maria se înrudeşte cu regele
David, iar acest rege îşi are originea în patriarhul Avraam.
Acest lucru vrea să ne arate că Mântuitorul Hristos pentru
a se naşte cu trup omenesc a ales o Fecioară de neam regesc
şi dintr-un strămoş patriarh, iar pe de altă parte a vrut
evanghelistul Matei să scoată în relif şi firea omenească
a Mântuitorului Hristos, pe care El Şi-a asumat-o prin
întrupare. Având acelaşi trup omenesc ca şi noi, făcând
parte din istoria noastră umană prin întrupare, Iisus Hristos
a devenit accesibil nouă, pe înţelesul nostru; ne-a găsit faţă
către faţă şi

„noi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din
Tatăl, plin de har şi de adevăr“ 

(Ioan 1, 14). 

În Persoana Mântuitorului Iisus Hristos sunt unite în
mod tainic două firi: firea divină sau dumnezeiască şi firea
umană. Ambele firi sunt unite în una şi aceeaşi Persoană -
Iisus Hristos; fără ca ele să se amestece sau să se schimbe.
Mântuitorul Hristos a transfigurat firea umană, a spiritualizat-o.
El a dorit ca să ne arate cum trebuie să fie un om autentic,
cum se trăieşte pe acest pământ, ce trebuie să facem şi de
ce să ne ferim, pentru a nu păcătui. Ca om, Mântuitorul nu
a greşit cu nimic deoarece în timp ce avea firea umană nu
a păcătuit, după cum chiar El a spus: 

„Cine dintre voi Mă vădeşte de păcat“ 
(Ioan 8, 46).      

315

Evanghelia în eseuri duminicale



Din slujba care s-a oficiat în această Duminică la
Sfânta Biserică trebuie să reţinem următoarele:

1. La fiecare Sfântă Liturghie, prin preot în altar la
Proscomidie, are loc naşterea lui Iisus Hristos. Mântuitorul
se naşte cu fiecare Sfântă Liturghie; creşte, propovăduieşte,
se jertfeşte pe Cruce, înviază şi se înalţă la ceruri, de unde
trimite pe Duhul Sfânt la fiecare slujbă care se face în
Biserică.

2. Evanghelia de la Sfânta Liturghie scoate în relief
genealogia strămoşilor noştri, cât şi a Mântuitorului Hristos.

Iisus Hristos este „Fiul lui Dumnezeu“ iar prin întrupare
a devenit şi „Fiul Omului“.

3. Numele nostru cât şi ale tuturor au o mare valoare
spirituală. Să folosim nume cu rezonanţă duhovnicească
pentru copiii şi nepoţii noştri. Cu aceste nume pe care le
purtăm ne vom duce înaintea lui Dumnezeu la judecata
finală. Doamne Dumnezeule, scrie şi numele noastre în
cartea vieţii veşnice!   

MARE  ESTE  DUMNEZEU!
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Duminica după Naşterea lui Iisus Hristos

BUCURIILE 
CRĂCIUNULUI

NN
aşterea Mântuitorului Iisus Hristos este cel mai
important eveniment din istoria omenirii. Venirea
în lume a Fiului lui Dumnezeu este asemănată în

cărţile şi cântările noastre bisericeşti cu răsăritul 
soarelui care, înlăturând întunericul, aduce lumină şi
viaţă pentru întregul Univers.

Crăciunul este şansa mântuirii noastre. Într-o pastorală
a Naşterii lui Iisus Hristos, Părintele Episcop Epifanie
Norocel spunea că: „nimeni nu se poate mântui decât prin
Domnul Iisus Hristos: credinţa în învăţăturile Sale,
ascultarea de poruncile Lui, urmarea virtuţilor Sale, iată
viaţa, iată mântuirea! Altă cale nu există! Restul reprezintă
deşertăciunea deşertăciunilor.“

Pentru noi cei de astăzi, Crăciunul înseamnă apropierea
lui Dumnezeu de noi. El este atât de aproape de noi, ba,
mai mult, stă şi bate la uşa inimii noastre, aşteptând ca şi
noi să ne deschidem sufletele ca să-L primim (Apoc. 3, 20).
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Cu fiecare praznic al Crăciunului suntem chemaţi ca
şi noi să ne apropiem de Dumnezeu, fără de care nu putem
face nimic bun şi durabil în această viaţă pământească.

Naşterea lui Iisus Hristos are ca menire renaşterea
noastră spirituală, să devenim fiecare dintre noi o făptură
nouă. Sfântul Ioan Evanghelistul ne spune că transformarea
lăuntrică prin harul lui Dumnezeu duce la 

„naşterea în duh şi adevăr“
(Ioan 3, 5).

Crăciunul înseamnă speranţă, încredere, dragoste şi 

„pace, între oameni bunăvoire.“ 
(Luca 2, 14).

Crăciunul este o pregustare, o înainte prăznuire a
marii sărbătorii cosmice 

„cer nou şi pământ nou.“ 
(Apoc. 21, 1). 

Crăciunul este izvorul lucrurilor noastre duhovniceşti
care iradiază în inima noastră.

Poate mulţi dintre dumneavoastră vă întrebaţi de ce
oare Crăciunul este o sărbătoare a bucuriei, atât pentru trup,
cât mai ales pentru suflet? Care este izvorul acestei bucurii?
Faptul că primim cadouri unii de la alţii sau că avem pe
masă mai multe bunătăţi culinare? Nimic din toate acestea.
Bucuria nu stă în materie, fie el şi aur strălucitor. Ea trebuie
căutată în profunzimea fiinţei noastre, care tânjeşte după
Dumnezeu, aşa cum spunea Fericitul Augustin „neliniştit
este sufletul meu până ce se va odihni la Tine, Doamne!“
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Evanghelia ne descoperă izvorul acestei imense
bucurii sufleteşti: 

„Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel
Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară,

ci să aibă viaţă veşnică“ 
(Ioan 3, 16).

Iată asadar de ce ne bucurăm atât de mult, pentru că
Dumnezeu ne iubeşte. Ce poate fi mai fericit în această
lume decât să iubeşti şi să fii iubit. Una este să ne iubească
oamenii şi alta este iubirea lui Dumnezeu.

Iubirea omenească este schimbătoare şi vremelnică,
pe când iubirea divină este veşnică şi fără de margini. În
această iubire sfântă, Dumnezeu ne-a făcut darul cel mai
sfânt: trimiterea lui Iisus Hristos în lume, la noi oamenii. El
este

„Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, 
Lumină din Lumină“. 

Crăciunul ne dovedeşte că nu suntem singuri în
această lume, deoarece

„cu noi este Dumnezeu“
(Isaia 8, 9), 

spune o veche cântare bisericească din Postul Mare al
Sfintelor Paşti. Putem noi să avem de toate cele materiale;
dacă ne lipseşte Dumnezeu, nu avem absolut nimic; suntem
de plâns. Crăciunul ne bucură foarte mult deoarece Hristos
se naşte şi în ieslea sufletului nostru. De acum nu mai suntem
singuri: Dumnezeu este cu noi, pentru noi, în noi prin
Sfânta Împărtăşanie pe care am primit-o în Postul Crăciunului
sau chiar în ziua praznicului Naşterii lui Iisus Hristos.
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Bucuria de a-L avea pe Dumnezeu în inima noastră este
imensă. Ea nu poate fi înlocuită cu nimic în această lume
în care trăim.

Bucuria noastră de Crăciun va fi deplină, autentică,
imensă doar în momentul în care noi ne-am hotărât să rupem
cu păcatele şi să trăim în duhul adevăratei credinţe: 

„Eram rob păcatului şi al diavolului, dar Iisus Hristos
a venit din ceruri, acum de Crăciun tocmai să mă
izbăvească. Pentru mine a venit în chipul cel mai smerit
născându-Se din Fecioara Maria într-o peşteră săracă. Doar
pentru mine Iisus Hristos a suferit frigul, zăduful, foamea şi
chinurile şi tot pentru mine a murit pe Cruce. Mântuitorul
Hristos este al meu şi eu sunt al Lui, trup şi suflet.“ 

Dacă fiecare dintre noi am face această mărturisire
în adâncul fiinţei noastre, am trăi bucuria Crăciunului tot
anul, în fiecare zi calendaristică.

În aceste zile de Crăciun, prin spovedania înlăcrimată
a sufletului din noi am devenit mai curaţi, având inima ca
un potir în care-L purtăm pe pruncul Iisus. Bucuria mare
pentru noi este că praznicul Crăciunului ni L-a adus pe
Dumnezeu în sufletul nostru. Îl simt pe Dumnezeu în mine
ca o Persoană care mă iubeşte, îmi vorbeşte, mă mângâie,
mă întăreşte şi mă călăuzeşte în această viaţă pe calea
adevărului, deoarece Însuşi Mântuitorul Hristos ne-a spus
în Evanghelia Sa: 

„Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa“ 
(Ioan 14, 6). 

De fiecare dată, Crăciunul ne dă această convingere
că Dumnezeu este plin de bunătate deoarece El ne oferă ce
are mai drag, mai bun, mai frumos şi mai sfânt şi anume pe
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Unicul Său Fiu Iisus Hristos, născut din Tatăl Cel ceresc
mai înainte de a fi lumea, din veşnicie. De Crăciun,
Dumnezeu realizează cu noi oamenii o relaţie personală,
de intimitate, de preţuire, de deschidere totală şi necondi-
ţionată în nici un fel. Dumnezeu vine la noi în acest duh al
libertăţii, nu ne cucereşte, ci se lasă El cucerit de noi,
îmbrăţişat de noi; ba, mai mult, chiar mâncat de noi. Prin
Sfânta Împărtăşanie noi mâncăm Trupul şi Sângele lui
Iisus, care ne devine hrană cerească. La fiecare Liturghie
auzim aceste cuvinte ale Mântuitorului Iisus Hristos: 

„Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu. Beţi dintru
acesta toţi. Că acesta este Sângele Meu, al Legii celei

Noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor.“
(Matei 26, 26 - 27). 

Pentru a ne da mai mult curaj ca să ne apropiem de
potir şi preotul slujitor din altar ne cheamă cu aceste
cuvinte: „Cu frică, cu credinţă şi cu dragoste să vă apropiaţi“.
Într-adevăr, Crăciunul ne apropie de Dumnezeu cel mai
mult, deoarece acum Dumnezeu vine personal din ceruri
pe pământ, ba, mai mult, chiar şi în noi înşine. Acum de
Crăciun ne-am convins şi noi mai mult câtă iubire şi bunătate
are Dumnezeu faţă de noi oamenii. Ne copleşeşte dărnicia
Sa, dragostea Sa fără margini. Oare cum răspundem noi la
această iubire a lui Dumnezeu? De ce totuşi rămânem reci
în sufletele noastre? Ceva se întâmplă cu noi. Încă nu am
descoperit izvorul adevăratei bucurii de Crăciun. Încă nu
I-am deschis inima toată lui Dumnezeu. Încă mai stăm pe
gânduri. Încă mai vrem să rămânem şi cu lumea, adică cu
păcatele acestei lumi. Încă n-am realizat că orice păcat ne
murdăreşte atât sufletul cât şi trupul. 
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Acum este vremea pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o
special ca în aceste zile de Crăciun să ne hotărâm să facem
această renaştere interioară; să începem cu sufletul şi să
continuăm şi cu trupul. Sufletul şi trupul formează persoana
din noi. În faţa lui Dumnezeu ambele sunt importante,
deoarece nu se poate una fără de alta. La judecata finală va
avea loc mai întâi învierea trupurilor şi revenirea sufletelor
în ele, după care se va face evaluarea completă a fiecăruia
dintre noi chiar de către Mântuitorul Hristos, care în aceste
zile de Crăciun S-a născut, ca să ne spună personal aceste
adevăruri de credinţă, de care noi să ţinem cont în
această viaţă pământească. Să ne bucurăm, aşadar, sufle-
teşte de acest mare praznic al creştinătăţii, Crăciunul, prin
deschiderea inimii noastre către Dumnezeu, care este
izvorul adevăratei bucurii veşnice. 

Binecuvântare şi bucurie sfântă tuturor!

MARE ESTE DUMNEZEU!
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