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Iisus Hristos, prin Care Dumnezeu a
f\cut veacurile (Evrei 1,2)





Cuv=nt `nainte

Slujitor sacru, preot de voca]ie, timp de aproape o jum\tate
de secol venerabil p\stor [i c=rmuitor al M\n\stirii Galata.
~ndeplinind cu av=nt exemplar rolul de biseric\ de parohie, sub
privegherea sfin]iei sale, acest for al dreptei credin]e a fost [i o
[coal\ a patriotismului, a demnit\]ii na]ionale. ~n slujire pas-
toral\ impun=ndu-se deopotriv\ prin curaj civic [i corectitudine
moral\, p\rintele Ion C=rciuleanu a intrat `n con[tiin]a
enoria[ilor s\i [i ca un vrednic c\rturar, demn de marea tradi]ie
a Bisericii noastre...

Dup\ frumoasa lucrare M\n\stirea Galata, `nchinat\ memo-
riei slujitorilor [i ctitorilor sf=ntului l\ca[, pururea vrednici de
aducere aminte, tip\rit\ cu binecuv=ntarea I.P.S. Daniel,
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, (Ia[i 1991), sfin]ia sa apare
acum cu un impun\tor volum, intitulat simplu [i cuprinz\tor
Predici, adev\rat\ sintez\ a unei vie]i omene[ti `n slujba Sf=ntu-
lui altar.

Privind `n ansamblu `nv\]\tura cre[tin\ `n aspectele ei funda-
mentale, `n elementele ei constitutive, volumul cuprinde un
impresionant num\r de predici str=ns legate `ntre ele, `ntr-un stil
de o `nalt\ [i nobil\ simplitate, cucerind prin armonia [i limpe-
zimea sa. Fiecare e un `n]elept [i subtil comentariu al
Evangheliei, deslu[ind sensul unei pilde, al unei parabole,
`nv\]\tura ce o putem trage din ea, sau o grav\ medita]ie cu
prilejul marilor s\rb\tori cre[tine ori al evoc\rii unor sfin]i
reprezentativi ai cre[tin\t\]ii, - sl\vind puterea credin]ei, tr\irea
duhovniceasc\ [i toate `mpreun\, transmit credincio[ilor



`nv\]\turi care le transform\ `n adev\rate lec]ii de conduit\, de
asanare moral\ a unei societ\]i `n tranzi]ie ca aceea `n care
tr\im. Credin]a `n Hristos risipe[te `ndoiala, aduce pacea, bucu-
ria, n\dejdea, lini[tea [i mul]umirea. Ea p\trunde tainic `n sufle-
tul nostru [i `nl\tur\ piedicile pe care duhul cel r\u le pune `n
calea des\v=r[irii noastre, ne asigur\ p\rintele Ion C=rciuleanu,
cu un optimism de care are at=ta nevoie omul contemporan.

Hristos ast\zi ne `nva]\ c\ adev\rul [i lumina sunt mai tari
dec=t minciuna [i `ntunericul. Binele [i iubirea `nfr=ng r\ul [i
ura, via]a biruie moartea [i virtutea st\p=ne[te p\catul.
Dumnezeu c\l\uze[te pa[ii omului pe drumul binelui [i al pro-
gresului, al culturii [i civiliza]iei - ne `ncredin]eaz\ venerabilul
p\rinte, [i ca atare, sus]ine sfin]ia sa: „Este timpul s\ ne d\m
seama c\, dac\ suntem `n leg\tur\ cu Dumnezeu `n duh [i
adev\r, `n sinceritate, smerenie, `n bun\tate [i dragoste - toate
acestea lucreaz\ asupra sufletului nostru, dar se r\sfr=ng [i
asupra aproapelui nostru, `n via]a societ\]ii, `n via]a lumii `n

care tr\im„...
Un apel la `ndreptare, `ns\n\to[irea [i `nt\rirea moral\ a cre-

dincio[ilor prin `ntoarcerea lor la Iisus, a[adar, prin tr\irea sin-
cer\ [i permanent\ `n duhul dragostei sale, un apel la via]a 
„`n spirit“, via]a `ntemeiat\ pe adev\r, la via]a autentic cre[tin\,
care este singura salvare din naufragiul lumii de azi. Prin
nobilul s\u mesaj ]in=nd de `nsu[i rolul `nalt al Bisericii `n 
societatea noastr\, astfel, acest volum devine pentru preo]i un
indicat `ndreptar, pentru cei ce `nva]\ religia `n [coli un 
binevenit manual, iar pentru cre[tinul dornic de o via]\ nou\ - o
carte de c\p\t=i.

Prof. Univ. Alexandru Husar



Bucuria ~nvierii

Hristos a ~nviat! Aceste cuvinte, acest g=nd, acest adev\r ne
st\p=nesc ast\zi cugetul, judecata, vorba, sim]irea [i toat\ purtarea
noastr\. Cu to]ii avem sufletul str\b\tut de fiorul unei bucurii
nespuse. A unei mul]umiri suflete[ti nem\surate, c\ "Pa[tile
sfin]ite ast\zi nou\ s-au ar\tat, Pa[tile... care au deschis nou\ u[ile
raiului. C\ prin ~nviere din moarte la via]\ [i de pe p\m=nt la cer
Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi". Sufletul nostru prive[te
ast\zi `n jurul s\u [i se umple de lumin\, c\ toate cele duhovnice[ti
s-au schimbat fa]\ de ziua de ieri; la cugetul nostru se adaug\ ceva
de dincolo de pulsul vie]ii, mai ad=nc sau mai de sus, dup\ cum
[tim s\ oprim firul g=ndului [i s\ tr\im bucuria ~nvierii Domnului,
a celui ce, biruind p\catul [i fr=ng=nd boldul mor]ii "din moarte la
via]\ [i de pe p\m=nt la cer ne-a trecut pe noi".

Cea mai mare s\rb\toare cre[tin\ cheam\ prin vestirea adev\rului
ce st\ruie peste noi: "Hristos a ~nviat!".

Dup\ deniile `ntrist\rilor [i ale durerii, cu care am retr\it
patimile Celui pironit pe cruce [i pus apoi `n morm=nt, iat\-ne
ajun[i `n lumina bucuriei marelui praznic al ~nvierii Domnului.
Aceast\ bucurie ne este dat\ de ~nvierea Domnului, c\ci
~nvierea Domnului este s\rb\toarea cea mai sf=nt\ din cursul
anului, numit\ [i "S\rb\toarea s\rb\torilor". Pentru Domnul
nostru Iisus Hristos este ziua care `ncununeaz\ activitatea Sa
p\m=nteasc\, este rezultatul lucr\rii desf\[urate de El `n lume;
este ziua `n care s-a `nt=lnit, dup\ ridicarea Sa din mor]i, cu
Adam [i Eva, primii no[tri p\rin]i, cu patriarhii, cu profe]ii [i cu
to]i drep]ii lumii celei vechi. S-a `nt=lnit cu apostolii, cu femeile
mironosi]e, cu ucenicii [i, `n decursul vremurilor, cu to]i
cre[tinii, iar ast\zi se `nt=lne[te cu noi, `nt=mpin=ndu-ne cu
dumnezeiasca urare: "Bucura]i-v\!" (Matei 28,9).



Toat\ suflarea se bucur\ c\ Hristos a `nviat ca s\ d\ruiasc\ via]\
lumii. C\ci a[a cum m\rturise[te Sf. Ioan Gur\ de Aur: "Ast\zi este
pe p\m=nt bucurie, ast\zi este `n cer bucurie. Acum salt\ de bucurie
`ngerii, acum se veselesc arhanghelii, acum heruvimii [i serafimii
pr\znuiesc `mpreun\ cu noi s\rb\toarea de azi". Iat\ marea bucurie
pe care ne-o aduce ~nvierea Domnului, cel mai mare praznic al
cre[tin\t\]ii. Este praznicul bucuriei negr\ite, care une[te cerul cu
p\m=ntul `ntr-o armonie divin\, restabilind firea omeneasc\, ap\rat\
de `ntunericul p\catului [i chem=nd-o s\ pr\znuiasc\ `mpreun\ cu
Hristos cel `nviat bucuria vie]ii asupra mor]ii, bucuria luminii
asupra `ntunericului.

Prin `nvierea Domnului, puterea de ne`nvins a vie]ii p\[e[te
biruitoare prin veacuri [i se revars\ `n ve[nicie. Totul este aici
opera harului divin, care izvor\[te din ~nvierea Domnului [i care
ne d\ bucuria de a fi cu Domnul Iisus, Cel care ne lumineaz\
c\r\rile pe p\m=nt, ne ajut\ s\ ne `n]elegem rostul vie]ii [i s\ ne
`ndeplinim datoriile noastre. Bucuria pe care o revars\ `n suflet
harul dumnezeiesc sfin]e[te via]a noastr\ [i face s\ se nasc\
"dragostea, pacea, `ndelung\ r\bdarea, facerea de bine,
credincio[ia" (Galateni 5, 22).

Sf. ~nviere este temelia credin]ei noastre, pentru c\ Hristos
Domnul este Dumnezeu adev\rat care se jertfe[te pentru noi etern,
din dragoste infinit\. ~nvierea Domnului ne d\ certitudinea absolut\
c\ exist\ o ve[nicie fericit\, pe care o putem c=[tiga fiecare prin
tr\irea sincer\ [i permanent\ `n duhul dragostei Sale. Prin `nvierea
Sa, s-au rupt `ncuietorile cele ve[nice, iar puterea iadului s-a
sf\r=mat. "Unde-]i este moartea, boldule, unde-]i este, iadule,
biruin]a?", a[a se `ntreba Sf. Apostol Pavel (I Corinteni 15, 55).
Hristos Domnul a ̀ nviat ca om, [i ne-a ar\tat c\ [i noi to]i vom ̀ nvia,
`mbr\c=ndu-ne nestric\cios, ca s\-L `nt=mpin\m pe Judec\torul cel
Drept la a doua venire. Prin `nvierea Domnului ne-am suit cu
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Hristos `n raiul cel ceresc, unde ne-am bucurat cu cetele `ngere[ti [i
ne-am ̀ mbr\cat haina neprih\nit\ a luminii izvor=te din ~nvierea Sa.

~ncep=nd cu Sf. ~nviere, a intrat `n istoria Bisericii harul
divin [i cu el a str\lucit icoana omului duhovnicesc pe care
trebuie s\ o realizeze fiecare cre[tin. Acum se pune temelia
Bisericii care este `mp\r\]ia lui Dumnezeu pe p\m=nt.

Ziua ~nvierii este `nceputul `mp\c\rii omului cu Dumnezeu
[i a `mp\c\rii noastre, unul cu altul. Ea ne cheam\ la comuniune
de via]\ cu Dumnezeu [i la `nf\]i[area cu Hristos, prin Hristos [i
pentru Hristos, ca s\ se a[eze pacea [i buna `nvoire `ntre
oameni. Ziua ~nvierii ne `ndeamn\ s\ vorbim fra]ilor, celor ce
ne-au gre[it [i s\ iert\m toate c=te ne-au f\cut. Iert=ndu-ne [i
`mp\c=ndu-ne unii cu al]ii, via]a ni se lumineaz\ [i se umple de
toat\ bucuria [i valoarea ei, iar sufletul rena[te [i petrece numai
`n s\rb\toare, [i cu veselie c=nt\ cu `ngerii din cer: "Acum toate
de lumin\ s-au umplut [i cerul [i p\m=ntul [i cele de dedesubt,
pentru ca s\ pr\znuim omor=rea mor]ii, sf\r=marea p\catului [i
`nceputul vie]ii ve[nice" (Catavasierul Pa[tilor).

La praznicul ~nvierii Domnului s\ zicem: Bucura]i-v\ [i v\
`n\l]a]i cugetul curat spre Domnul care prin cruce a adus
bucurie la toat\ lumea, ne-a izb\vit de `ntristare [i durere, de
lacrimi [i moarte. Toat\ suflarea s\ laude pe Domnul, pentru c\
vedem azi pe adev\ratul [i ve[nicul nostru M=ntuitor, pe Fiul lui
Dumnezeu [i Fiul Fecioarei care, `nviind din mor]i, a rupt
zapisul p\catului [i ne-a dezlegat de blestemul lui Adam.
Hristos ast\zi ne `nva]\ c\ Adev\rul [i Lumina sunt mai tari
dec=t minciuna [i `ntunericul. Binele [i Iubirea `nfr=ng r\ul [i
ura, via]a biruie moartea [i virtutea st\p=ne[te p\catul.
Dumnezeu c\l\uze[te pa[ii omului pe drumul binelui [i al
progresului, al culturii [i civiliza]iei.

Dar ziua ~nvierii Domnului este [i ̀ nceputul apostolatului cre[tin.
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La fel ca femeilor mironosi]e [i Apostolilor, `ngerul Domnului, care
a pr\v\lit piatra de pe morm=nt ̀ n diminea]a ~nvierii, ne zice [i nou\:
"Merge]i ̀ n mijlocul poporului [i vesti]i bucuria cea mare, c\ Hristos
Domnul a `nviat din mor]i" [i c\ azi [i `n ve[nicie El este `n Biserica
Sa, `n Sf. Altar [i `n Sf. Taine, unde ne `nt=mpin\ pe to]i. C\ El este
Domnul nostru care ne iube[te [i ne iart\, ne cerceteaz\, este cu noi
`n orice `mprejurare; ne d\ puteri c=nd ne sim]im slabi [i f\r\ ajutor,
ne ocrote[te [i ne ajut\ [i atunci c=nd am uitat de rug\ciune, de
poruncile Lui [i de toate faptele bune.

De aceea zic ̀ mpreun\ cu Sf. Apostol Pavel: "Pentru aceasta, ̀ mi
plec genunchii `naintea tat\lui Domnului nostru Iisus Hristos, care
`ntrece [i dep\[e[te orice cuno[tin]\" (Efeseni 3, 14-19).

Cu aceste binevestiri de bucurie, `n aceast\ sf=nt\ zi, v\
`mbr\]i[ez cu dragoste fr\]easc\ pe to]i: p\rin]i [i copii, tineri [i
v=rstnici, mari [i mici [i Hristos cel `nviat s\ v\ binecuv=nteze pe
to]i, ̀ mpreun\ cu cei dragi, cu o via]\ pl\cut\ Lui, aduc=ndu-v\ pace,
s\n\tate, lini[te, spor, dragoste [i bun\ `n]elegere pentru to]i.

Hristos a ~nviat!

Duminica a II-a dup\ Pa[ti.
A Sf=ntului Apostol Toma. Credin]\ [i `ndoial\.

Praznicul praznicelor [i s\rb\toarea s\rb\torilor cre[tine este,
f\r\ `ndoial\, ~nvierea Domnului [i M=ntuitorului nostru Iisus
Hristos. Prin ~nvierea M=ntuitorului, "moartea a fost `nghi]it\ de
biruin]\" [i iadul a fost `nfr=nt (I Corinteni 15, 54-55). "Hristos
Dumnezeu ne-a trecut pe noi din moarte la via]\ [i de pe p\m=nt
la cer", cum gl\suie[te o c=ntare din canonul Sf. Pa[ti.

~nvierea Domnului, de[i prevestit\ de `nsu[i M=ntuitorul
(Matei 16, 21; Marcu 8, 31; Luca 9, 22), p\rea ceva imposibil [i
de aceea acest eveniment a produs o impresie extraordinar\
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asupra multora [i a prilejuit o bucurie nea[teptat\ apostolilor [i
tuturor celor care au aflat, `ntr-un fel sau altul, c\ Iisus, dup\
moarte [i cobor=rea Sa `n morm=nt, a `nviat din mor]i.
~nt=mpl\rile dramatice din s\pt\m=na Patimilor (prinderea lui
Iisus, aducerea Sa `n fa]a judec\]ii sinedriului iudeilor [i a lui
Pilat, condamnarea la moarte, r\stignirea [i moartea pe cruce,
`mpungerea cu suli]a `n coast\ [i alte batjocoriri, b\t\i [i chinuri
pe care le-a `ndurat Iisus `n acele zile) au `nsp\im=ntat pe ucenicii
s\i `n a[a m\sur\, `nc=t ei au uitat, pentru un moment, c\ Iisus
trebuie s\ p\timeasc\ toate acestea [i a treia zi s\ `nvieze.

Reg\sindu-se ucenicii dup\ `ngroparea Domnului, "`n ziua
`nt=ia a s\pt\m=nii, seara, u[ile fiind `ncuiate de frica iudeilor,
venit-a Iisus [i a st\tut `n mijloc [i a zis lor: "Pace vou\" (Ioan
20, 25). "{i aceasta zic=nd, a ar\tat lor m=inile [i coasta Sa. {i 
s-au bucurat ucenicii, v\z=nd pe Domnul" (Ioan 20, 20). 

Este greu pentru noi s\ `n]elegem uimirea [i chiar o anumit\
spaim\ a ucenicilor `n prima clip\, c=nd to]i au v\zut pe Iisus viu
`n mijlocul lor. Dar `n clipa urm\toare, bucuria, o nespus\ bucurie,
a pus st\p=nire pe inimile lor. "{i s-au bucurat ucenicii, v\z=nd pe
Domnul" (Ioan 20, 21). F\r\ `ndoial\ c\ aceast\ bucurie a crescut
c=nd Iisus le-a vorbit din nou, `ncredin]=ndu-i c\ a `nviat cu
adev\rat, trimi]=ndu-i la propov\duire [i ̀ mp\rt\[indu-le harul prin
cuvintele: "Lua]i Duh sf=nt; c\rora ve]i ierta p\catele, se vor ierta
lor [i c\rora le ve]i ]ine, vor fi ]inute" (Ioan 20, 22-23), har ce a
trecut de la Sfin]ii Apostoli la episcopi [i la preo]i [i care s-a p\strat
[i se va p\stra `n Biseric\ p=n\ la sf=r[itul veacurilor.

Dintr-o `n]eleapt\ r=nduial\ a lui Dumnezeu, un singur apostol
fusese lips\ `n seara aceea, a fericitei `nt=lniri dintre Hristos [i
ucenicii s\i: Toma Geam\nul, c\ruia, venit mai t=rziu, ceilal]i
ucenici, plini de sf=nt\ [i mare bucurie, i-au zis: "Am v\zut pe
Domnul!" (Ioan 20, 25). Vestea era aproape de necrezut pentru
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Toma. De[i fusese prezent la at=tea minuni s\v=r[ite de Iisus,
inclusiv la `nvierea lui Laz\r, minune care, cu o s\pt\m=n\ `nainte,
uimise tot Ierusalimul (Ioan 12, 18), Toma ardea de dorin]a de a
primi `ncredin]area temeinic\ despre ~nvierea Domnului, de[i Toma
`l iubea pe Iisus din toat\ inima [i credea cu t\rie `n cuv=ntul pe care
li-l vestise Domnul pe calea propov\duirii credin]ei celei noi. El
a[tepta cu ner\bdare ~nvierea, pe care Domnul `nsu[i le-o
vestise mai `nainte de r\stignire. ~n]elesese cu inima [i cu
mintea sa, c\ `nvierea lui Hristos este piatra de temelie a
`ntregii credin]e cre[tine; `n g=ndurile sale, poate, `[i f\cuse loc
adev\rul pe care avea s\-l rosteasc\ mai t=rziu Apostolul Pavel:
"{i dac\ Hristos n-a `nviat, zadarnic\ este atunci propov\duirea
noastr\, zadarnic\ credin]a voastr\" (Corinteni 15, 14).

Toma dorea, a[adar, ca Iisus s\ fi `nviat, dar teama, ne`ncre-
derea, `ndoiala puseser\ st\p=nire pe sufletul s\u: dac\ Hristos
n-a `nviat, ci numai un zvon se r\sp=ndise prin Ierusalim? Dac\
Iisus n-a `nviat [i numai o p\rere a ucenicilor `i fac s\ ia drept
fapt `mplinit dorin]a lor puternic\, s\ socoteasc\ adev\r,
`nchipuirea lor? ~ndoielile `l cuprind, `l st\p=nesc, `l chinuie, `i
fr\m=nt\ sufletul ars de dragoste [i de n\dejde. C=nd ceilal]i
ucenici, plini de bucurie, `i spun: am v\zut pe Domnul, el
m\rturise[te lor: "De nu voi vedea `n m=inile lui semnul cuielor
[i de nu voi pune degetul meu `n semnul cuielor [i de nu voi
pune m=na mea `n coasta lui, nu voi crede" (Ioan 20, 25). 

Convin[i de adev\rul `nvierii lui Hristos, ceilal]i apostoli 
n-au mai `ncercat s\-l conving\ pe Toma. Ei `i cuno[teau firea
de om `nclinat s\ cerceteze orice fapt, pentru a ajunge la
concluzii pe baza unor dovezi sigure. Pe de alt\ parte, apostolii
erau `ncredin]a]i c\ M=ntuitorul va reveni `n mijlocul lor [i
atunci Toma se va convinge personal c\ Domnul a `nviat.

Domnul Iisus, care cuno[tea tot zbuciumul lui Toma, nu voia 
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s\-l lase prad\ `ndoielilor [i suferin]elor sale suflete[ti. Opt zile l-a
l\sat Domnul pe Toma s\ se fr\m=nte `n dorin]a de a afla, `n sf=r[it,
el personal, adev\rul `nvierii Domnului. ~ntre timp, Iisus s-a ar\tat
femeilor mironosi]e, precum [i celor doi ucenici - Luca [i Cleopa -,
pe drumul spre Emaus, iar Petru, apostolul, a constatat c\
morm=ntul unde fusese pus trupul Domnului era gol (Luca 24).

~n sf=r[it, Toma se `nvrednici de o experien]\ proprie, la care
se g=ndea [i pe care o dorea tot timpul. Dup\ opt zile, ucenicii
Domnului erau iar\[i `n\untru, [i Toma ̀ mpreun\ cu ei. {i a venit
Iisus, u[ile fiind `ncuiate, [i a stat `n mijloc [i a zis: "Pace vou\".
Apoi a zis lui Toma: "Adu-]i degetul t\u `ncoace [i vezi m=inile
Mele [i adu m=na ta [i o pune `n coasta Mea, [i nu fi necredincios,
ci credincios" (Ioan, 20, 26-27). ~n fa]a lui Toma [i a celorlal]i
apostoli se afla M=ntuitorul, care le vorbea [i le ar\ta semnele
patimilor Sale. To]i ̀ l vedeau, ̀ l ascultau [i ̀ l recunoscur\ imediat.
De data aceasta era exclus\ orice posibilitate de a se `n[ela `n
privin]a realit\]ii vii a prezen]ei lui Iisus cel `nviat. Cople[it de
uimire [i de recuno[tin]\ pentru c\ s-a `nvrednicit s\-L vad\ pe
Iisus cel `nviat, Toma n-a putut spune dec=t: "Domnul meu [i
Dumnezeul meu!", cuvinte care exprim\ esen]a acestui adev\r, [i
prin care Apostolul `[i m\rturise[te toat\ credin]a [i convingerea
sa nezdruncinat\ c\ `nvierea Domnului nu mai poate fi pus\ la
`ndoial\. Este o exclama]ie de adorare [i rug\ciune `naintea
Dumnezeului [i M=ntuitorului nostru Iisus Hristos.

Teama, ̀ ndoiala [i necredin]a sa se transformar\ ̀ ntr-o credin]\
tare, izvor=t\ din puterea dragostei ce o avea pentru Domnul, [i
din chinul s\u l\untric. La m\rturisirea acestei credin]e, Domnul
Iisus, cu glasul bl=nd [i m=ng=ietor, printr-o bl=nd\ imputare, `i
r\spunde: "C\ci M-ai v\zut pe Mine, Tomo, ai crezut; ferici]i cei
ce n-au v\zut [i au crezut" (Ioan 20, 29-30).

~n necredin]a Apostolului Toma vedem [i o `nalt\ r=nduial\
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dumnezeiasc\. Dumnezeu `nsu[i a `ng\duit-o, pentru ca ea s\
aduc\ mai mare folos credin]ei noastre. De aceea c=nt\rile noastre
biserice[ti din Duminica Tomei nu-l `nvinuiesc pe acest apostol, ci
descriu [i calific\ starea lui Toma: "O, bun\ necredin]a lui Toma
este o credin]\ m=ntuitoare, care adevere[te faptul `nvierii spre
`ncredin]area lumii. O, prea m\rit\ minune! Necredin]a,
credin]\ adev\rat\ a rodit!". 

Clipa `n care Apostolul Toma a dob=ndit convingerea ~nvierii
Domnului a fost at=t de mare, `nc=t a trezit `n el o putere de credin]\
care `i va marca definitiv destinul: va porni `n lume pentru a vesti [i
altora, cu vorba [i cu via]a sa proprie, pe Hristos [i `nv\]\tura Lui,
patimile [i sl\vita Lui `nviere. Sf. Apostol Toma va pecetlui cu jertfa
vie]ii sale credin]a sorbit\ din atingerea r\nilor lui Iisus cel `nviat din
mor]i. Va vesti Evanghelia, cu toate sfintele [i luminoasele ̀ nv\]\turi,
`n ]inuturile Par]ilor, Mezilor, Per[ilor, ajung=nd p=n\ `n India, unde
a suferit moarte de mucenic.

Binecuv=ntatul privilegiu al Sf. Apostol Toma, de a cunoa[te
astfel pe M=ntuitorul, a fost mare [i unic ̀ n istoria Bisericii noastre.
Risipirea `ndoielii Sf. Apostol Toma, prin ar\tarea M=ntuitorului, a
avut urm\ri pozitive pentru Biserica cre[tin\, c\ci a `nt\rit [i
credin]a altora, [i a convertit la credin]\ pe mul]i dintre necre[tini.
{i acest fapt l-a dorit Hristos, c\ci `nvierea Sa este evenimentul
hot\r=tor `n lucrarea de m=ntuire a lumii.

Cercetarea ̀ n]elesului evanghelic de ast\zi ne conduce la adev\rul
unei profunde leg\turi a oamenilor cu credin]a `n Hristos [i care
risipe[te `ndoiala, aduce pacea, bucuria, netemerea, lini[tea [i
mul]umirea. Ea p\trunde tainic `n sufletul nostru [i `nl\tur\ piedicile
pe care duhul cel r\u le pune `n calea des\v=r[irii noastre. Av=nd
mereu `ncrederea `n Dumnezeu, s\ ne str\duim, av=nd con[tiin]a
treaz\ `n `ndeplinirea a tot lucrul cel bun, s\ ne rug\m  ca [i noi s\
sim]im [i s\ tr\im puterea `nvierii Domnului Iisus Hristos `n toat\
str\lucirea ei dumnezeiasc\, aduc=ndu-ne aminte de `ndemnul Sf.

14



Apostol Petru care zice: "Crede]i `n Dumnezeu f\r\ s\-L vede]i [i v\
ve]i bucura cu o bucurie negr\it\!" (I Petru 1, 8). Iar de se va strecura
vreo `ndoial\ `n inima noastr\, s\ auzim cuv=ntul Domnului spus lui
Toma: "Pune degetul t\u [i vezi m=inile Mele. Pune m=na ta ̀ n coasta
Mea, [i nu mai fi necredincios, ci credincios". Te vei cutremura [i vei
r\spunde ca [i Toma: "Domnul meu [i Dumnezeul meu!". Amin.

Duminica Mironosi]elor. Femeia cre[tin\

Ne afl\m `nc\ sub razele binef\c\toare ale ~nvierii Domnului.
Certitudinea `nvierii d\ putere sufletului omenesc s\ lupte
necontenit, pentru c=[tigarea `mp\r\]iei lui Dumnezeu. {i `n
lumina `nvierii, fiecare om `[i poate `n]elege rostul [i menirea sa `n
lume. C\ci a[a cum razele soarelui str\bat p=n\ `n cele mai dosite
unghere ale p\m=ntului [i topesc cei mai n\praznici ghe]ari, tot
astfel lumina cereasc\ a ~nvierii M=ntuitorului str\bate peste toat\
fr\m=ntarea veacurilor [i p=n\ `n ad=ncul con[tiin]ei, risipind
`ndoiala, nesiguran]a, [i deschiz=nd tuturor perspectiva vie]ii de
veci. Nu este om care s\ nu se bucure [i s\ nu aib\ ceva de `nv\]at
din praznicul cel mare al ~nvierii Domnului.

Ca [i `n duminica trecut\, Sf. Evanghelie ne vorbe[te ast\zi
despre ~nvierea Domnului [i despre unele persoane care au fost
martore ale acestei mari minuni, ca unele care au vorbit cu Iisus
cel `nviat din mor]i. Aceste persoane, martore ale `nvierii
Domnului, sunt femeile mironosi]e, dup\ cum ne spune
Evanghelia de ast\zi.

Dac\ Apostolul Toma a avut nefericirea s\ fie cel din urm\
dintre apostoli care s\ aud\ de `nvierea Domnului [i s\-L vad\,
cum am auzit Duminica trecut\, femeile mironosi]e au avut
fericirea s\ [tie, cele dint=i, c\ Iisus a `nviat, [i s\ vorbeasc\ cu
El. Pericopa evanghelic\ de ast\zi ne pune `n fa]\ purtarea plin\
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de devotament a sfintelor femei, care au slujit pe Domnul, at=t
`nainte, c=t [i dup\ moartea [i `nvierea Sa. Iat\ ce ne spun
evangheli[tii despre aceste femei: Luca zice c\ `mpreun\ cu cei
doisprezece ucenici, mergeau dup\ Iisus "[i ni[te femei, care
fuseser\ vindecate de duhuri rele [i de boli: Maria ce se cheam\
Magdalena, din care ie[iser\ [apte demoni, [i Ioana, femeia lui
Huza, ispravnicul lui Irod, [i Suzana [i multele altele, care-i slujeau
din avutul lor" (Luca 8, 1-3). Evanghelistul Matei, istorisind
r\stignirea Domnului, spune c\ erau acolo [i multe femei, privind de
departe, care urmaser\ din Galileea pe Iisus, slujindu-L, `ntre care
era Maria Magdalena [i Maria, mama lui Iacov [i a lui Josi, [i mama
fiilor lui Zevedeu" (Matei 27, 55-57). Sf. Evanghelist Ioan le-a
v\zut chiar l=ng\ cruce: " {i st\ l=ng\ crucea lui Iisus mama Lui,
[i sora mamei Lui, Maria lui Cleopa, [i Maria Magdalena" 
(Ioan 19, 25). Acelea[i femei sunt, apoi, de fa]\ la punerea `n
morm=nt a Domnului, `nsemn=nd bine unde se afl\ st=nca `n care
Iosif din Arimateia `[i s\pase morm=nt nou, neb\nuind c\ aici
m=inile lui vor a[eza corpul ~nv\]\torului s\u iubit, Iisus (Luca
23, 55). Tot ele vin duminic\ foarte de diminea]\ la morm=nt cu
miruri [i miresme s\ ung\ trupul lui Iisus, fapt pentru care s-au
numit purt\toare de mir sau mironosi]e, iar aceast\ duminic\ `n
care le facem pomenirea se nume[te "Duminica Mironosi]elor".

Din citirea celor scrise de evangheli[ti cu privire la femeile
mironosi]e, re]inem c=teva nume: Maria Magdalena, Maria lui
Cleopa, mama lui Iacov cel mic, Salomeia,mama fiilor lui Zevedeu,
[i Ioana, so]ia lui Huza, ispravnicul lui Irod Antipa. Cu acestea au
mai fost [i alte femei, al c\ror nume nu s-a scris. ~ntre mironosi]e
trebuie socotit\ [i Maria, sora lui Laz\r, "care a uns pe Domnul cu
mir - `nainte de a intra triumfal `n Ierusalim - [i i-a [ters picioarele
cu p\rul capului ei" (Iov 11, 2).

Ajung=nd la morm=ntul Domnului, spre surprinderea lor,
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femeile afl\ c\ piatra a fost r\sturnat\ [i intr=nd ̀ n morm=nt, au v\zut
un t=n\r care le-a adus vestea biruin]ei vie]ii asupra mor]ii, vestea c\
Iisus nazarineanul cel r\stignit, a `nviat! ~n acela[i timp, tot `ngerul
le d\ porunca de a duce lui Petru [i celorlal]i Apostoli vestea cea
mare, a ~nvierii Domnului (Marcu 16, 6-7). Sf. Apostol [i
Evanghelist Matei ne d\ [tirea deosebit de pre]ioas\ c\ pe c=nd
mergeau ele s\ duc\ aceast\ veste ucenicilor, le-a `nt=mpinat `nsu[i
Iisus, zic=nd: "Bucura]i-v\!" iar ele, apropiindu-se, au cuprins
picioarele Lui [i i s-au ̀ nchinat. {i tot El le-a zis: "Duce]i-v\ [i vesti]i
fra]ilor Mei s\ mearg\ ̀ n Galileea, [i acolo m\ vor vedea" (Matei 28,
9-10; Marcu, 16, 9). "{i `ntorc=ndu-se de la morm=nt au vestit toate
acestea celor unsprezece [i tuturor celorlal]i" (Luca 24, 9). Cu alte
cuvinte, Dumnezeu a dat femeilor mironosi]e o r\splat\ unic\: de a
fi aflat - cele dint=i -, de ~nvierea Domnului, de a fi v\zut - cele
dint=i - pe Iisus cel `nviat, [i de a fi dus - cele dint=i -, vestea cea
mare chiar ucenicilor S\i. A[a dup\ cum femeia auzise, dup\
c\derea `n p\cat, os=nda rostit\ de Dumnezeu, tot femeia va auzi,
cea dint=i, vestea cea mare a izb\virii din mor]i prin Iisus Hristos cel
`nviat. Lumea a aflat de ~nvierea Domnului prin Sfin]ii Apostoli, dar
ei primiser\ aceast\ veste de la femeile mironosi]e. Pentru femeile
purt\toare de mir, aceast\ veste era cea mai mare bucurie, pentru c\
M=ntuitorul a ridicat femeia din starea de inferioritate `n care era
]inut\ `n lumea antic\, p\g=n\ [i chiar `n lumea iudaic\, a dezrobit-o
[i a reabilitat-o ca so]ie [i ca mam\. {i `n adev\r, cre[tinismul a f\cut
din femeie o personalitate egal\ `n drepturi [i datorii b\rbatului, cu
care Sf. Apostol Petru zice c\ este "`mpreun\ mo[tenitoare a darului
vie]ii" (I. Petru 3, 7), iar Sf. Apostol Pavel va proclama apoi
egalitatea tuturor `n fa]a lui Dumnezeu, prin cuvintele: "nu mai
este iudeu, nici elin; nici rob, nici liber, nici parte b\rb\teasc\
sau parte femeiasc\, pentru c\ voi to]i una sunte]i `n Hristos
Iisus" (Galateni 3, 28).
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Spre deosebire de apostoli, mironosi]ele nu au fost chemate,
[i nici alese. Credin]a lor [i dragostea lor pentru Hristos, evlavia
lor, setea lor de m=ntuire le-au f\cut s\-L urmeze `n unele din
c\l\toriile sale misionare [i s\-i slujeasc\ din avutul lor. Prin
iubirea lor cea mare, cu care au urmat pe M=ntuitorul,
mironosi]ele au `ntrecut pe unii ucenici. Majoritatea dintre
ace[tia l-au p\r\sit pe drumul Golgotei, de team\ s\ nu fie prin[i,
ca s\ nu mai amintim de lep\darea lui Petru. Numai Ioan are
curajul mironosi]elor, s\ vin\ p=n\ sub crucea pe care fusese
r\stignit Iisus. ~n ziua `nmorm=nt\rii, `ns\, a lipsit [i el.

A[ dori ca, `mpreun\, s\ privim cu ochii no[tri suflete[ti
chipurile acestor femei. Ce inimi credincioase trebuie s\ fi avut
aceste mironosi]e, [i ca ele toate celelalte femei! Ce fe]e
nepref\cute! Ce via]\ cinstit\! Ce `mbr\c\minte cuviincioas\!
Ce vorb\ smerit\, bl=nd\ [i duhovniceasc\! Ce putere de
munc\! Ce dorin]\ de a sluji Domnului cu toat\ casa [i averea
lor! Ce curaj de a-L urma [i ce voin]\ de a-L vesti!

~n cei dou\ mii de ani de via]\ cre[tin\, exemplul femeilor
mironosi]e a fost urmat de milioane de alte femei, marea
majoritate r\mase `n anonimat, iar pu]ine la num\r trecute `n
calendarul sfin]eniei cre[tine. Marii P\rin]i [i dasc\li ai Bisericii
`[i datoreaz\, `n cea mai mare m\sur\, evlavia [i forma]ia
religios-moral\ mamelor lor, care au fost exemple vii de
credin]\ [i de tr\ire a `nv\]\turii cre[tine.

S\ ne g=ndim la Antuza, mama Sf. Ioan Gur\ de Aur, care a
r\mas v\duv\ la dou\zeci de ani [i nu s-a mai c\s\torit, ci s-a
dedicat cre[terii fiului ei, la Monica, mama Fericitului Augustin,
care s-a rugat timp de optsprezece ani pentru re`ntoarcerea la
Hristos a fiului ei ajuns pe c\ile pierzaniei; s\ ne amintim de
Nona, mama Sf. Grigorie Teologul, de Emilia, mama Sf. Vasile
cel Mare [i de at=tea [i at=tea femei, care `[i dorm somnul de veci
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`mp\cate c\ au contribuit la `nt\rirea vie]ii de familie, la cre[terea
copiilor lor `n duhul Evangheliei, la `nt\rirea dragostei `ntre
oameni [i la schimbarea climatului spiritual al vremii lor. Avem
multe exemple de femei virtuoase [i din trecutul poporului
nostru: so]ii de voievozi rom=ni care au ctitorit - al\turi de so]ii
lor -, biserici [i m\n\stiri care ne-au r\mas ca sf=nt\ mo[tenire
p=n\ ast\zi. Mi-a[ `ng\dui s\ prezint doar trei exemple
semnificative. So]ia lui Constantin Br=ncoveanu, domnul }\rii
Rom=ne[ti, mam\ a unsprezece copii, a avut durerea s\ asiste la
decapitarea so]ului [i a celor patru feciori, din dispozi]ia turcilor,
la s\rb\toarea Adormirii Maicii Domnului, din anul 1714, din
pricin\ c\ au refuzat s\ p\r\seasc\ credin]a cre[tinilor [i s\ se
turceasc\, prin `mbr\]i[area religiei islamice; Oltea, mama lui
{tefan cel Mare [i Teofana, mama lui Mihai Viteazul.

Cunosc=nd aceste pu]ine fapte din veacul apostolic, din
veacurile patristice [i din trecutul poporului nostru, este firesc s\
ne punem `ntrebarea: oare ce a[teapt\ Hristos de la femeia
cre[tin\ de azi, care este menirea ei `n lumea `n care tr\im? Cum
poate deveni o binevestitoare a ~nvierii lui Hristos?

Este bine [tiut c\ `n veacul nostru am asistat la emanciparea
femeii, la valorificarea puterilor ei fizice [i intelectuale `n toate
domeniile sociale, al\turi de b\rbat. Femeia a dep\[it de mult
limitele c\minului, fiind azi prezent\, cu toat\ competen]a, `n
orice ramur\ de activitate: `n literatur\ [i art\, `n [coal\ [i spital,
`n cercetarea [tiin]ific\, `n comer] [i industrie, `n conducerea
treburilor de stat, iar mai nou, chiar [i `n cucerirea spa]iului
cosmic, contribuind din plin la prop\[irea societ\]ii, la
`mbun\t\]irea [i bucuria vie]ii. Ne g=ndim cu recuno[tin]\ la
lucrarea plin\ de jertf\ pe care o `mplinesc at=tea femei `n toate
ramurile vie]ii, dar cu toate acestea, Hristos, Biserica i-au
rezervat un altar exclusiv femeii, `n care `[i poate pune `n
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valoare adev\rata ei menire ̀ n lume - ca so]ie [i, mai ales, ca mam\.
Purt=nd `n ea virtu]ile specifice pe care i le-a r=nduit

Dumnezeu la crea]ie, femeia este, `n primul r=nd, so]ie. Ea a
fost f\cut\ de Dumnezeu ca s\-i fie de ajutor so]ului. "Nu este
bine ca omul s\ fie singur pe p\m=nt. S\-i facem ajutor potrivit
pentru el" (Facerea 2, 18).

Aceste cuvinte exprim\ o ordine stabilit\ de Creator, care nu
poate fi nesocotit\ f\r\ a pricinui vie]ii omene[ti cele mai mari
drame. Adev\rata femeie cre[tin\ [tie s\ `ntemeieze o c\snicie
durabil\, care s\ fie asemenea cet\]ii despre care vorbea
M=ntuitorul c\ nu este cl\dit\ pe nisip, ci pe piatr\, `nc=t orice
`ncerc\ri [i necazuri ar veni `n via]\, ele vor putea fi u[or `nl\turate.
Ea nu se descurajeaz\ niciodat\, [tie s\ rabde, merge mereu ̀ nainte,
al\turi de so]ul ei, [i la bucurii [i la necazuri, `nso]indu-l p=n\ la
marginea morm=ntului. Prin munc\ cinstit\, printr-o via]\ aleas\,
prin dragoste deplin\, prin devotament conjugal, ea trebuie s\
devin\ "cunun\ b\rbatului ei", dup\ cuv=ntul ̀ n]eleptului Solomon.

~n al doilea r=nd, pentru copii, femeia este mam\. Ea poate fi
numit\ pe drept cuv=nt, mama neamului omenesc, pentru c\ numai
datorit\ ei se perpetueaz\ fiin]a uman\; ea izvor\[te via]\ din via]a
ei, aduce `n lume o fiin]\ nou\, dup\ chipul [i asem\narea lui
Dumnezeu. Ea hr\ne[te pruncul, de la ea `nva]\ acesta primul
z=mbet [i primul cuv=nt, acela de mam\. Ea s\de[te [i dezvolt\ `n
copil respectul fa]\ de semeni, dragostea de munc\ [i de ]ar\,
cinstea, cultul datoriei `mplinite, contur=ndu-i personalitatea [i
form=nd omul matur de mai t=rziu, pe care se va rezema, ca pe
ni[te st=lpi de n\dejde, Biserica [i na]iunea.

Pentru aceasta nu se poate imagina o mai nobil\ chemare. Sunt
renumi]i oamenii de [tiin]\ cu descoperirile lor, poe]ii, scriitorii,
arti[tii [i ceilal]i, dar deasupra tuturor st\ mama care na[te copii, `i
cre[te [i `i educ\. "Da]i-mi o genera]ie de mame bune, zice un
g=nditor, [i voi schimba fa]a lumii".
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Dar pentru noi, cre[tinii, mama este [i primul pedagog spre
Hristos, primul dasc\l [i preot al copilului ei. Ea este aceea care
duce m=na copilului la frunte ca s\-l `nve]e semnul sfintei cruci,
apoi tot ea i le `mpreuneaz\ pe am=ndou\, pentru rug\ciune. Ea
este primul `nso]itor al copilului la biseric\ [i apoi `n fa]a sf=ntului
altar pentru a primi acolo Trupul [i S=ngele Domnului `n sf=nta
`mp\rt\[anie. La altarul unei familii cre[tine, mama `ndepline[te
rolul mironosi]elor din Evanghelia de ast\zi, av=nd grij\ s\ nu se
sting\ niciodat\ flac\ra credin]ei, a n\dejdii [i a dragostei de
Dumnezeu [i de oameni.

Pentru aceasta cre[tinismul a ridicat femeii un "altar", care
este c\minul. Aici, ea nu poate fi `nlocuit\ de nimeni pe lume,
[i misiunea femeii nu poate fi nic\ieri mai `nsemnat\, mai
rodnic\ [i mai sf=nt\ ca aici. Cu toate acestea, sunt multe femei
de azi pentru care c\minul pare prea str=mt, prea necores-
punz\tor [i uit\ c\ datorit\ `nsu[irilor cu care Dumnezeu a
`nzestrat femeia, ele nu pot fi nic\ieri mai `nsemnate, mai bine
f\c\toare, mai cerute [i mai sfinte ca `n mijlocul c\minului lor.
C\minul este cea dint=i institu]ie de educa]ie [i mama care `l
iube[te este cea mai des\v=r[it\ educatoare. Noi suntem, `n bun\
parte, ceea ce au fost [i ceea ce am primit de la mamele noastre.
Cre[tinismul a dat lumii at=]ia eroi morali, at=]ia sfin]i pentru c\
el a p\truns `n inimi de mame, care [i-au `mplinit chemarea
dup\ `nv\]\tura lui Hristos `n mijlocul familiei lor. De c\min
]ine maternitatea, nevinov\]ia, cump\tarea, iubirea, abnega]ia,
devotamentul, spiritul de sacrificiu [i alte virtu]i care pot
`ncununa via]a unei femei.

Cre[tinismul, Biserica nu sus]in, nu cer ca femeia s\ p\r\seasc\
titlurile c=[tigate cu at=ta trud\, adic\ s\ nu mai fie femeia medic,
profesor, avocat, magistrat, func]ionar\ sub altceva. Cre[tinismul
cere ca `n toate acestea, femeia s\ nu uite c\ altarul principal `n care
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a r=nduit-o Dumnezeu este familia [i, `n special, cre[terea [i educa]ia
copiilor. Acolo femeia este st\p=na [i regina vie]ii. ~n toate celelalte
munci este doar o func]ionar\, mai bine sau mai prost pl\tit\; `n
c\min, ea `mpline[te cea mai esen]ial\ [i mai cerut\ misiune a vie]ii
pentru via]\. Cre[tinismul nu zice ca femeia s\ nu fie folositoare
societ\]ii prin inteligen]a, priceperea [i munca ei, dar azi `i aminte[te,
mai mult ca oric=nd, c\ cel dint=i folos pe care `l poate aduce
societ\]ii este acela de a fi mam\ cu adev\rat. Zadarnic se vor elabora
principii, metode [i energie de la catedre `n formarea omului cerut,
c=nd lipse[te izvorul de via]\, a[a cum a r=nduit Dumnezeu. Zadarnic
st\ femeia cu contribu]ia ei `n posturi de conducere [i `ndreptare
social\, dac\ izvorul care pulseaz\ via]a este anemic [i stricat. Bune
sunt toate slujbele [i folositoare, dar "partea cea bun\" pe care s\ 
[i-o aleag\ femeia este de a fi candel\ a credin]ei `n Dumnezeu `n
familia ei mai `nt=i, [i apoi `n mijlocul societ\]ii `n care tr\ie[te.

Am v\zut ce importan]\ are mama `n cre[terea [i educarea
copiilor pentru via]a omeneasc\. Voi cita pe V. Militaru: 
"Din acela[i lemn se face [i icoan\ [i m\ciuc\". Iar marele savant
G. Longinescu ne spune: "Dou\ puteri sunt `n lume: Dumnezeu
`n cer [i mama pe p\m=nt. Un copil este a[a cum l-a l\sat
Dumnezeu [i cum l-a crescut mama lui". Aceasta o a[teapt\
Hristos de la noi, aceasta este pilda celor dint=i vestitoare ale
`nvierii Domnului [i pilda unui nesf=r[it num\r de mame cre[tine.

Ca [i odinioar\ Mariei Magdalena, Iisus spune tuturor
femeilor cre[tine: "Merge]i [i vesti]i fra]ilor mei, adic\ tuturor
oamenilor, `nvierea!"

F\, Doamne, ca nici una din mamele noastre cre[tine s\ nu
r\m=n\ indiferente la chemarea Ta! Nici una s\ nu r\m=n\
nehot\r=t\, mai ales ast\zi, `ntr-aceast\ lume de p\cate [i
f\r\delege, `n lucrarea ei de salvare de vie]i [i suflete. Ci fiecare
mam\ s\ aud\ glasul Domnului Iisus: "L\sa]i copiii s\ vin\ la
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Mine!" [i s\ r\spund\ la aceast\ sf=nt\ chemare cum au r\spuns
mironosi]ele femei [i toate mamele cre[tine, spre slava Ta,
Doamne, [i spre m=ntuirea noastr\, a copiilor no[tri [i a
neamului nostru!Amin.

Duminica Sl\b\nogului

Duminica de ast\zi este numit\ `n calendarul nostru ortodox,
duminica a patra dup\ Pa[ti sau a Sl\b\nogului, pentru c\
Evanghelia care se cite[te `n aceast\ duminic\ vorbe[te despre
minunea vindec\rii de c\tre M=ntuitorul a sl\b\nogului de la
lacul Vitezda. ~n partea de r\s\rit a Ierusalimului, l=ng\ poarta
oilor, se g\sea acest lac, `n care mul]ime de bolnavi se f\ceau
s\n\to[i, c\ci "un `nger al Domnului se cobora la vreme `n
sc\ld\toare [i tulbura apa, [i cine intra `nt=i, dup\ tulburarea
apei, se f\cea s\n\tos, ori de ce boal\ era ]inut" (Ioan 1, 4).

Cele cinci pridvoare, zidite `nc\ de Solomon, erau locurile de
a[teptare, de unde bolnavii urm\reau cu mult\ aten]ie tulburarea
apei de c\tre `nger.

~ntr-unul din aceste pridvoare, un sl\b\nog, care c\zuse prad\
suferin]elor cumplite, de 38 de ani a[teapta acolo ziua [i ceasul
izb\vitor al `ns\n\to[irii sale. Apa acestui lac primise puteri
t\m\duitoare; de minunea vindec\rii `ns\, nu se putea `mp\rt\[i
dec=t acela care intra primul dup\ tulburarea ei. Acest sl\b\nog,
de 38 de ani v\zuse apele lacului tulbur=ndu-se, dar f\r\ folos:
al]ii, mai tari ca el, i-o luau `nainte, se aruncau `n ap\ [i se
vindecau. Dar el nu-[i pierdea r\bdarea, [i acest lucru trebuie 
s\-l `nv\]\m de la d=nsul: cel care rabd\ sper\, n\d\jduie[te `ntr-o
solu]ie, `ntr-o ie[ire, `ntr-un r\spuns, `ntr-o sc\pare.

R\bdarea adev\rat\ nu e o virtute pasiv\, o capitulare, ci
a[teptarea unei rezolv\ri, a unei izb\viri venite de undeva.
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Bolnavul care rabd\ suferin]a sper\ c\ aceasta va trece. Omul `n
necaz [i primejdie sper\ c\ va fi izb\vit. O astfel de r\bdare `n
speran]\ avea [i sl\b\nogul. De 38 de ani nu putea intra `n
sc\ld\toare, dup\ tulburarea apei, [i totu[i nu-[i pierdea r\bdarea,
r\m=nea `n continuare, crez=nd c\ `ntr-o zi va ajunge [i el `n aten]ia
lui Dumnezeu. {i iat\ c\ r\bdarea lui a fost r\spl\tit\ c=nd, `ntr-o zi,
venind M=ntuitorul [i v\z=ndu-l, i se f\cu mil\ de el [i apropiindu-se,
`i zise: "Vrei s\ fii s\n\tos?" R\spunsul veni clar [i conving\tor:
"Doamne, n-am om s\ m\ arunce `n sc\ld\toare. C\ci p=n\ s\ m\
duc eu, altul se coboar\". {i atunci M=ntuitorul, f\c=ndu-i-se mil\
de el, nu i-a spus c\ nu e nevoie s\-l mai arunce cineva `n
sc\ld\toare, ci i-a spus: "Scoal\-te, ia-]i patul t\u [i mergi". {i `n
clipa aceea, bolnavul s-a ridicat, [i-a luat patul [i a plecat. Iisus s-a
f\cut nev\zut. Sl\b\nogul era convins c\ rec=[tigarea s\n\t\]ii sale 
s-a produs prin interven]ia dumnezeiasc\, ne `ncredin]eaz\ 
Sf. Evanghelie, care ne spune c\, dup\ c=tva timp, Iisus ̀ l ̀ nt=lne[te
`n templu rug=ndu-se [i mul]umind lui Dumnezeu pentru minunea
s\v=r[it\ cu d=nsul `n preajma Vitezdei.

M=ntuitorul Iisus, `n nem\rginita iubire [i purtare de grij\ fa]\
de omul zidit dup\ chipul [i asem\narea sa, `l avertizeaz\ zic=nd:
"Iat\, te-ai f\cut s\n\tos, de acum s\ nu mai p\c\tuie[ti, ca s\ 
nu-]i fie ceva r\u" (Ioan 15, 14). A[a s-a sf=r[it cumplita suferin]\
a unui sl\b\nog, care a avut l=ng\ el pe Iisus, t\m\duitorul r\nilor
noastre fizice [i morale.

Acest sl\b\nog, pe care ni-l `nf\]i[eaz\ Sf. Evanghelie de
ast\zi, ne pune `n fa]\ suferin]a, p\catul [i singur\tatea.

M=ntuitorul, venind `n lume, `ndur\ cele mai grele suferin]e,
pentru a ne ar\ta nou\ c\ drumul crucii duce la des\v=r[ire [i
m=ntuire. Hristos Domnul schimb\ caracterul ini]ial al suferin]ei
[i al durerii, d=ndu-le un caracter de `ndreptare [i des\v=r[ire
moral\ (Ioan 5, 14; I Petru 2, 21). Acolo unde este putere de
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credin]\, suferin]a atrage pe om c\tre Dumnezeu. Chiar de se
stric\ omul nostru cel din afar\, cel din l\untru, `ns\, se `nnoie[te
din zi `n zi; pentru c\ suferin]a noastr\ cea de acum, u[oar\ [i
trec\toare, ne aduce nem\surat\ slav\ ve[nic\ (II Corint. 4, 
16-17). Suferin]a nu trebuie s\ ne coboare la dezn\dejde, scopul
ei fiind ca, prin r\bdare [i credin]\, s\ ne reg\sim echilibrul
spiritual care s\ ne duc\ la lucrarea virtu]ilor evanghelice. S\ fim
mai buni, mai drep]i, mai credincio[i [i mai cinsti]i, tr\ind `n
permanent\ comuniune cu Hristos. Ea trebuie s\ devin\ condi]ia
fundamental\ a rena[terii spirituale, cum zice V. Hugo: "Ochiul
nu vede bine pe Dumnezeu dec=t printre lacrimi".

Suferin]a noastr\ de azi, cu `ntregul ei [ir de nenorociri,
lipsuri [i dureri trebuie s\ o privim nu numai ca pe o pedeaps\
dumnezeiasc\, ci [i ca o chemare pentru `ndreptarea noastr\,
spre o via]\ pl\cut\ lui Hristos. Istoria se cl\de[te sub bra]ul
ocrotitor al Providen]ei, care dirijeaz\ [i sanc]ioneaz\.

Dar prin acest sl\b\nog bolnav cu trupul, Biserica ne arat\ [i
figura oric\rui bolnav cu sufletul. Bolnav cu sufletul este
oricine s\v=r[e[te p\catul. Iar p\catul este pentru suflet, ceea ce
este paralizia pentru trup. Cu c=t cre[tinul este mai st\p=nit de
el, cu at=t paralizia sufletului este mai cumplit\. Biserica
noastr\, prin citirea Evangheliei de azi, vrea s\ reaminteasc\
tuturor despre grija ce trebuie s\ purt\m s\n\t\]ii noastre
trupe[ti [i suflete[ti, despre cauzele `mboln\virii [i despre
mijloacele de vindecare.

S\ nu uit\m c\ lumea de azi este asemenea unui mare spital,
plin de bolnavi de tot felul: orbi, [chiopi, paralitici etc. Precum
nimeni din lume n-ar putea s\ se laude c\ este f\r\ de p\cat, tot
a[a nimeni nu poate afirma c\ este pe deplin s\n\tos. To]i
suntem ni[te bolnavi, sl\b\nogi trupe[te [i suflete[te. Ceea ce
este boala pentru trup, este p\catul pentru suflet. Cuvintele
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Psalmistului, c\ to]i s-au ab\tut, `mpreun\ netrebnici s-au f\cut;
nu este cela ce face bun\tate, nu este p=n\ la unul (Ps. 52, 4),
justific\ pe deplin afirma]ia c\ lumea este un imens spital, plin
de oameni bolnavi, bolnavi mai mult la suflet dec=t la trup.

To]i purt\m pe suflet semnul r\nilor cauzate de p\cat.
Precum boala gr\be[te moartea trupului, tot astfel p\catul
gr\be[te moartea sufletului, moarte manifestat\ prin ur\ fa]\ de
oameni [i necredin]\ fa]\ de Dumnezeu. Ura, fiind de esen]\
diavoleasc\, omoar\ sufletul: "Oricine ur\[te pe fratele s\u este
omor=tor de oameni, nu are via]\ ve[nic\" (I Ioan 3, 15). {i,
iar\[i: "Cine s\v=r[e[te p\catul este de la diavolul, pentru c\ de
la `nceput diavolul p\c\tuie[te" (V. 8). P\catul este cauza tuturor
suferin]elor noastre, iar boala efectul lui.

Aceast\ buruian\ otr\vitoare, acest microb care roade la
temelia vie]ii omene[ti, trebuie ars `n fl\c\rile credin]ei prin
mijlocirea rug\ciunii, a faptelor bune, care ne apropie de
Dumnezeu.

Botezul [i celelalte Sf. Taine reprezint\ tot at=tea momente `n
care, pentru fiecare cre[tin, Duhul lui Dumnezeu  tulbur\ apele
harului Vitezdei celei mici. Biserica lui Hristos este Vitezda
minunat\ vindec\toare de boli [i de patimi, `nvior\toare de via]\ [i
credin]\; ea este baia Duhului, `n care cei ce intr\ ies sp\la]i de
murd\ria poftelor [i a patimilor, ies cura]i la trup [i la suflet, ies
oameni noi, `mp\ca]i cu Dumnezeu, prin s=ngele Fiului s\u (I Ioan
4, 9-10). Tulburarea mistic\ a apei se permanentizeaz\ `n mod
tainic, duminic\ de duminic\, s\rb\toare de s\rb\toare, pe altarele
Bisericii noastre, `n clipa solemn\ [i sf=nt\ a prefacerii elementelor
euharistice de la Sf. Liturghie. To]i sl\b\nogii trupe[ti [i suflete[ti
au astfel posibilitatea s\ se arunce `n aceast\ Vitezda a Harului
`n care Duhul Sf=nt coboar\, `n chip tainic, spre a-i vindeca.

Dar ceea ce ne mi[c\ `n mod deosebit din istoria acestei minuni
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este r\spunsul pe care l-a dat sl\b\nogul M=ntuitorului: "Nu am
om care s\ m\ arunce `n sc\ld\toare". Era strig\tul uneia dintre
cele mai amare suferin]e omene[ti: singur\tatea. Nimeni nu se
g\sise, de at=ta vreme, care, din mil\ fa]\ de el, sau din orice alt
sentiment, s\ fi `ncercat s\-l ajute, s\-l arunce `n sc\ld\toare.
Sl\b\nogul era `n total\ singur\tate, era l\sat doar pe seama lui
`nsu[i. {i iat\ c=t e de r\u s\ fie omul l\sat pe seama lui `nsu[i. S\
nu aib\ un alt om! S\ nu aib\ un prieten! S\ nu aib\ pe cineva
aproape! Acest lucru a venit M=ntuitorul s\-l `ndrepte. A venit s\
se declare El acel om de care avea nevoie sl\b\nogul [i nu-l g\sea,
ca s\ ne dea nou\, tuturor, un exemplu. S\ fim oameni care ajut\.
S\ fim oameni `n slujba altora. S\ fim oameni care s\ lupt\m
`mpotriva izol\rii ̀ n care se afl\ aproapele [i ̀ mpotriva singur\t\]ii.

Cineva a fost `ntrebat odat\: care este cea mai grea stare `n
care s-ar putea afla un om? R\spunsul a fost - singur\tatea.
Singur\tatea love[te oameni din orice stare social\, de orice
v=rst\. Exist\ `n jurul nostru mul]i factori care promoveaz\
singur\tatea, printre ace[tia un loc important ocup=ndu-l
indiferen]a unuia fa]\ de altul, egoismul unor oameni, dispre]ul
fa]\ de semeni, dezinteresul [.a. C=]i nu zic: nu m\ intereseaz\
vecinul! Ce treab\ am eu cu aproapele meu? E bine s\ ne
aducem acum aminte de r\spunsul dat de Cain `n fa]a lui
Dumnezeu, dup\ ce `l omor=se pe fratele s\u, Abel: "Au doar\
eu sunt p\zitorul fratelui meu?" (Fac. 4, 9). Un r\spuns tipic
p\c\tos, pentru c\ fiecare din noi este pus, de fapt, s\ fie p\zitor
al fratelui s\u, s\ se intereseze de fratele s\u, s\-l ajute [i s\-l
ocroteasc\ pe fratele s\u.

M=ntuitorul Iisus Hristos, prin Evanghelia aceasta, ne `nva]\
c\ trebuie s\ tr\im ca fra]ii, s\ nu l\s\m pe nimeni `n izolare, `n
singur\tate, s\ nu l\s\m pe nimeni a[a cum a fost l\sat acel
sl\b\nog care, timp de 38 de ani, n-a g\sit un om care s\-l ajute.
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Noi, oamenii, suntem crea]i de Dumnezeu s\ tr\im `n societate,
s\ ne `mp\rt\[im unul altuia bucuriile [i necazurile, s\ ne purt\m
de grij\ unul altuia, s\ ne ajut\m. Cel avut pe cel lipsit, cel tare
pe cel slab, cel s\n\tos pe cel bolnav s\ slujeasc\. Aceasta este
voia lui Dumnezeu, `n general, [i pentru to]i Hristos ne
porunce[te ast\zi mai mult ca oric=nd: "Purta]i sarcinile unul
altuia [i a[a ve]i `mplini legea lui Hristos" (Gol. 6, 2).

~ntrebarea M=ntuitorului Iisus Hristos st\ruie [i ast\zi. C=nd
trupurile noastre cad `n mrejele bolilor iar sufletele ne sunt cople[ite
de necazuri, dar [i de p\cate, El se apropie [i azi de noi [i ne ̀ ntreab\
ca odinioar\ pe sl\b\nogul de la lacul Vitezda: "Vrei s\ fii s\n\tos?"
Vindecarea noastr\ va fi `n func]ie de convingerea r\spunsului ce-l
vom da, urmat de faptele noastre. M=ntuitorul a `ntemeiat Biserica
cea sf=nt\ `n lume, care pune la `ndem=na tuturor mijloacele
t\m\duirii, pentru ob]inerea vindec\rii noastre trupe[ti [i suflete[ti.
{i azi, mai ales azi, sunt at=]ia bolnavi care au nevoie de biseric\. Ea
este locul de `nt=lnire al credincio[ilor cu Hristos, Doctorul
sufletelor [i al trupurilor.

M=ntuitorul, ca [i odinioar\, ne vorbe[te [i azi prin glasul
Evangheliei sfinte ce r\sun\ `n sf=nta sa cas\, a[tept=nd sosirea
bolnavilor pentru t\m\duire. Va trebui, mai `nt=i, ca ei s\-[i cure]e
sufletul de p\cate pentru a-l putea afla pe M=ntuitorul `n casa
durerii, la c\p\t=iul bolnavilor, `n preajma celor asupri]i [i nec\ji]i,
alin=nd r\nile celor bolnavi, m=ng=ind [i ajut=nd pe cei singuri,
pl=ng=nd cu cei ce pl=ng [i [terg=nd, cu p\rinteasc\ iubire, lacrimile
de pe obrajii orfanilor, v\duvelor [i ai tuturor n\p\stui]ilor sor]ii.
Aceasta s\ `nv\]\m din Sf. Evanghelie de ast\zi [i s\ punem `n
practic\ aceast\ chemare sf=nt\ f\cut\ nou\ de Domnul nostru
Iisus Hristos prin Biserica Sa.

Suntem aici, la sc\ld\toarea credin]ei, ca s\ c\p\t\m fiecare
ajutorul de care avem nevoie. Deci, dac\ vrem s\ plec\m la
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casele noastre mai `ndrepta]i, s\ facem ceea ce porunce[te
M=ntuitorul prin sl\b\nogul din Evanghelia de ast\zi: s\ ne
scul\m, s\ lu\m patul [i s\ umbl\m. A ne scula `nseamn\ a ne
na[te din nou, a ne scula din patul p\catelor, [i a face voia lui
Hristos, pe care l-am m=niat prin p\catele noastre.

Doamne Iisuse Hristoase, care ai venit `n lume ca s\
m=ntuie[ti pe cei p\c\to[i, dintre care noi suntem cei dint=i, am
venit ast\zi la sc\ld\toarea milostivirii Tale ca s\ c\p\t\m de la
Tine ajutorul de care avem nevoie. D\-ni-l, Doamne, ca s\
putem pleca mai `ndrepta]i, mai buni, mai s\n\to[i, la casele
noastre [i mai `nt\ri]i `n calea binelui [i pe viitor s\ nu mai
p\c\tuim, ci s\ facem voia Ta. Amin.

Duminica a V-a dup\ Pa[ti. A Samarinencei

Ne afl\m `n acea perioad\ a anului bisericesc, c=nd la strane
se c=nt\ din Penticostar iar de pe amvoane se t=lcuiesc
Evanghelii `n care se cuprind `nt=lniri cu Domnul [i m\rturisiri
despre Hristos cel `nviat, at=t `n lume, c=t [i `n sufletul fiec\ruia.

~nvierea Domnului n-a r\mas `n istorie un act oarecare, de
unic\ [i zguduitoare misiune, ci a devenit un bun comun,
temelia cre[tinismului.

Este foarte semnificativ rolul femeii `n cimentarea religiei
cre[tine. De la cea dint=i ar\tare a lui Iisus dup\ ~nviere p=n\ la
biruirea `nv\]\turii cre[tine[ti, femeia apare `ntr-o lumin\ ce-[i
revars\ razele sale departe `n istoria cre[tin\.

~n aceast\ lumin\ ne apare pericopa evanghelic\ de ast\zi,
care a[az\ `naintea sufletelor noastre icoana unei femei
samarinence care, cunosc=nd pe Domnul Iisus, s-a f\cut cea
dint=i misionar\ a Lui.

Domnul Iisus Hristos, `ntr-o zi de var\, sub ar[i]a soarelui,
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venind din Iudeea [i merg=nd spre Galileea, trecea prin Samaria,
cetate numit\ Sihar, unde se g\sea f=nt=na lui Iacob. Ucenicii
Domnului intraser\ `n ora[ ca s\ g\seasc\ cele ce sunt necesare
pentru hrana trupului, iar M=ntuitorul a r\mas singur l=ng\
izvorul istoric al lui Iacob. Dup\ o scurt\ a[teptare, iat\ o femeie
samarinean\ vine s\ ia ap\ de la f=nt=n\. Desigur, aceast\ femeie
a tres\rit v\z=nd f=nt=na str\juit\ de un iudeu, de un om str\in de
neamul locuitorilor din Samaria, c\ci `ntre evrei [i samarineni
erau ne`n]elegeri [i ur\ mare pe motive religioase [i politice.
Dup\ ce a scos ap\, femeia a vrut s\ plece. ~mpotriva tuturor
preceptelor Legii [i spre surprinderea femeii, M=ntuitorul i se
adreseaz\: "D\-mi s\ beau". Femeia a fost foarte mirat\. Nu se
mai `nt=mplase a[a ceva. Omul `nc\lca r=nduielile tradi]ionale. ~l
`nfrunt\: "Cum, tu care e[ti iudeu, ceri s\ bei ap\ de la mine, care
sunt samarineanc\?" Femeia nu i-a dat ap\ [i parc\ a[tepta o
explica]ie. {i atunci, M=ntuitorul i-a spus: "De ai fi [tiut darul lui
Dumnezeu [i cine este cel care ]i-a zis «D\-mi s\ beau», ai fi
cerut de la D=nsul [i ]i-ar fi dat ap\ vie" (Ioan 4, 10). Cuvintele
i se p\rur\ femeii f\r\ `n]eles. {i mir=ndu-se, zise: "Doamne,
f=nt=na este ad=nc\ [i nici ciutur\ nu ai; de unde ai apa cea vie?"
Dar Iisus i-a r\spuns din nou cu cuvinte de tain\:"Tot cel ce bea
din apa aceasta va `nseta iar\[i, iar cel ce va bea apa pe care i-o
voi da Eu nu va `nseta `n veac, c\ci se va face `n el izvor de ap\
vie care curge spre via]a ve[nic\". Nu e greu de presupus c\
femeia n-a priceput nici acum prea mult din cele auzite, dar o
asemenea ap\, care i-ar fi ajuns pentru o via]\, o ispitea totu[i, [i
zise: "Doamne, d\-mi apa aceasta ca s\ nu mai `nsetez, nici ca s\
mai vin aici s\ scot ap\".

M=ntuitorul, aparent, nu i-a mai r\spuns la aceast\ cerere.
Pentru a gusta din apa cea vie, sufletul ei `ntinat de p\cat trebuia
sp\lat prin poc\in]\ [i m\rturisire. C\ci f\r\ asemenea preg\tire
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este cu neputin]\ s\ `n]elegi ce anume este aceast\ "ap\ vie" [i
s\ o prime[ti. Deci, cel dint=i lucru care se cere fiec\rui om este
s\ fie preg\tit, s\ fi p\r\sit `ntunericul p\catului [i s\ fi intrat `n
contact spiritual cu Hristos, [i numai dup\ aceea va `n]elege ce
anume este darul lui Dumnezeu, "apa cea vie". Iisus `ndreapt\
cuv=ntul s\u c\tre femeie [i zice: "Mergi de cheam\ pe b\rbatul
t\u [i vino aici". Femeia i-a r\spuns: "Nu am b\rbat".
M=ntuitorul care, ca Dumnezeu atot[tiutor, vedea [i cuno[tea
faptele, inimile oamenilor, [tiuse acest lucru, dar `i pusese la
`ncercare sinceritatea, pentru a o face s\ merite continuarea
convorbirii. I-a pl\cut r\spunsul ei; spusese adev\rul. "Bine ai
spus c\ nu ai b\rbat, a spus Domnul, [i a `nceput s\-i aminteasc\
am\nunte din via]a ei p\c\toas\ ca dintr-o carte deschis\, fapte
care urmau nu numai s\-i st=rneasc\ interesul, dar s\ o fac\ s\
se angajeze f\r\ rezerv\ `n discu]ie, c=t dintr-o team\ sf=nt\, ca
`n fa]a unui prooroc, c=t mai ales din dorin]a de a-[i l\muri
unele lucruri pe care nu le `n]elesese p=n\ atunci prea bine.
M=ntuitorul a continuat: "C\ cinci b\rba]i ai avut [i acela pe
care `l ai acum, nu-]i este b\rbat, aceasta adev\rat ai gr\it".
A[adar, tr\ia `n f\r\delege cu al [aselea b\rbat. De data aceasta,
femeia a r\mas uimit\, i-a zguduit con[tiin]a [i a pus-o pe
g=nduri, pentru c\ i-a spus toate c=te le-a f\cut `n via]\. Nu i se
mai `nt=mplase a[a ceva. Atunci a izbucnit: "Doamne, v\d c\
e[ti prooroc". Impresionat\ la culme, sufletul ei n\zuie[te s\
urce pe scara cea ve[nic nestricat\ a rug\ciunii spre Dumnezeu
[i `l `ntreab\ pe Iisus: "Doamne, p\rin]ii no[tri (cei din Samaria)
s-au `nchinat `n muntele acesta (muntele Garizimului); voi `ns\
(cei din Iudeea) zice]i c\ `n Ierusalim este locul unde se cuvine
a se `nchina. Spune-mi, va fi continuat ea, cum e mai bine? Care
este adev\rul?".

Abia acum M=ntuitorul i-a dat, de fapt, apa cea vie, c=nd i-a
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r\spuns femeii cu aceste cuvinte: "Crede-m\, femeie, c\ va veni
vremea c=nd nu `n muntele acesta, nici `n Ierusalim v\ ve]i
`nchina Tat\lui, va veni vremea [i acum este, c=nd `nchin\torii
cei adev\ra]i se vor `nchina Tat\lui cu Duhul [i cu Adev\rul; c\
Tat\l acest fel caut\ s\ fie cei ce se `nchin\ Lui".

Duh este Dumnezeu, [i cei ce se `nchin\ Lui, cu Duhul [i cu
Adev\rul se cade a se `nchina. Zis-a Lui femeia: "{tim c\ va
veni Mesia, care se cheam\ Hristos; c=nd va veni acela, ne va
spune nou\ toate. Zis-a ei Iisus: "Eu sunt, Cela ce gr\iesc cu
tine". M=ntuitorul i-a oferit, `n schimbul [i `n locul apei din
f=nt=n\, "apa cea vie", din care, dac\ bea cineva "nu va mai
`nseta `n veac" (V. 14). P\trunz=nd `n sufletul ei pe neb\gare de
seam\, `n acea amiaz\ cald\ de var\, apa aceasta a transfor-
mat-o pe femeie `n cea dint=i misionar\ a Evangheliei lui
Hristos [i, convins\ de acest adev\r, ea las\ vasul de ap\ la
f=nt=n\, alearg\ `n grab\ `n cetatea Sihar, str\bate uli]ele [i strig\
cu `nsufle]ire: "Veni]i de vede]i un om care mi-a spus c=te am
f\cut; nu cumva Acesta este Hristos?" Spusele ei i-au impresionat
pe locuitorii cet\]ii, pentru c\ [i-au p\r\sit casele [i au venit la
f=nt=n\ s\-L vad\ pe Iisus. Sf=ntul Evanghelist Ioan poveste[te
c\, dup\ ce au stat de vorb\ cu El, L-au invitat s\ r\m=n\ cu d=n[ii
`n Sihar [i c\ M=ntuitorul a r\mas cu ei dou\ zile.

Popasul Domnului l=ng\ f=nt=na lui Iacob [i cuv=ntul S\u c\tre
femeia samarinean\ aduc `n fa]a noastr\ [i pentru noi, dou\ mari
probleme: Darul lui Dumnezeu [i `nchinarea "`n Duh [i Adev\r".

Darul lui Dumnezeu este ap\ vie, pornit\ din izvorul cel
nesecat al dragostei p\rinte[ti [i cel ce bea din aceast\ ap\ vie gust\
[i se adap\ din izvorul nemuririi. Darul lui Dumnezeu ne
`mp\rt\[e[te bucurii spirituale care nu se mai iau `n veac de la noi.
Harul este puterea supranatural\ care vine `n ajutorul sufletului
slab, bolnav [i neputincios, ca s\-l ajute, s\-l `nt\reasc\ [i s\-l
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m=ntuiasc\. Harul este iubirea concret\ a lui Dumnezeu fa]\ de
om, manifestat\ ne`ntrerupt `n via]a omenirii, este apa cea vie care
hr\ne[te, `nt\re[te [i face s\ sporeasc\ ne`ncetat toat\ via]a cea
duhovniceasc\ a noastr\. Harul lucreaz\ `n Biseric\ [i se
`mp\rt\[e[te mai ales prin Sfintele Taine.

Ne-am putea pune `ntrebarea: ce `nseamn\ `nchinare `n "duh
[i adev\r?" Unii zic: trebuie s\ te `nchini lui Dumnezeu `n duh,
adic\ f\r\ nici o form\, f\r\ s\rb\tori, f\r\ post, f\r\ ritual, f\r\
preo]i, f\r\ ve[minte de slujb\, f\r\ s\-]i faci cruce, f\r\ s\
`ngenunchezi, f\r\ s\ te duci la biseric\. Al]ii zic: `nchinarea `n
duh `nseamn\ `nchinare din inim\ bun\, `nchinare din g=nd curat,
`nchinare din credin]\ dreapt\, cu rug\ciunea, cu hot\r=rea de a
face bine, cu iubire fa]\ de toat\ lumea. De fapt, cei ce g=ndesc
astfel, r\t\cesc, pentru c\ iau textele Sfintei Scripturi izolat [i
scap\ din vedere unele aspecte care se l\muresc prin altele din Sf.
Scriptur\ [i din `nv\]\tura M=ntuitorului.

M=ntuitorul [i apostolii au mers la templu (Marcu 11, 15-17;
Ioan 7, 14; Matei 21, 13; Luca 9, 41; Fapt. Ap. 5, 42), M=ntuitorul
a recunoscut autoritatea mai marilor sinagogii, a `nv\]at `n templu
[i `n sinagogi, a recomandat celor pe care `i vindeca s\ se arate
preo]ilor (Marcu 5, 38; Luca 17, 14), a recomandat postul (Marcu
9, 29; Luca 5, 35; Matei 17, 21), a participat la s\rb\tori (Ioan 
7, 10; Luca 22), c=nd vindeca bolnavii folosea gesturi rituale,
precum punerea m=inilor (Luca 4, 40), se ruga `n templu, `n
sinagogi [i `n locuri speciale (Marcu 1, 35; Luca 4, 42; Matei 
14, 23), a folosit p=inea [i vinul ca elemente rituale (Luca 22, 19),
a ̀ ngenuncheat la rug\ciune (Luca 22, 41), iar Apocalipsa vorbe[te
de t\m=ie [i de rug\ciunea sfin]ilor (Apoc. 5, 8). Iar pe cei ce
refuz\ semnul sfintei cruci, Sf. Apostol Pavel `i os=nde[te ca pe
"vr\jma[ii crucii lui Hristos" (Fil. 3, 18). Ace[ti t=lcuitori
r\st\lm\cesc toate aceste lucruri ca s\ loveasc\ Biserica cea "una,
sf=nt\ [i soborniceasc\", sub pretextul c\ ofer\ una mai bun\.
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Se constat\ c\ cele mai multe din lucr\rile pe care le neag\
Bisericii Ortodoxe, le introduc [i la ei sub alte forme. Ei ocolesc
spusele Sf. Apostol Pavel care `ndeamn\: "De acestea s\ le
aduci aminte oamenilor [i s\-i `ndemni `naintea Domnului s\ nu
intre `n dispute, c\ci nu-s de nici un folos [i numai smintesc pe
ascult\tori" (Tim. 2, 14-22). Unii ca ace[tia "au numai chipul
cucerniciei, iar puterea ei o t\g\duiesc. De ace[tia, fere[te-te!"
(Tim. 3, 5). Nu recunosc preo]ii, dar `[i fac pastori; nu recunosc
bisericile, dar `[i fac "case de rug\ciuni"; nu recunosc
ve[mintele, dar au inventat altele; nu recunosc slujbele
tradi]ionale, dar au compus altele cu un ritual similar. Cu
acestea pot `n[ela numai pe cei slabi de minte [i credin]\ [i
dovedesc doar c\ sunt st\p=ni]i de duhul m=ndriei, al slavei
de[arte [i al dorin]ei de st\p=nire. Unora ca ace[tia li se
potrive[te cuv=ntul: "Se apropie de Mine cu buzele lor, [i m\
cinstesc cu limba, iar inima lor este departe de Mine" (Matei 15,
8). Cei mai mul]i sunt cuprin[i doar de viclenie, iar cei ce au
r=vnit cu adev\rat, "nu au pricepere" (Romani 10, 2).

T=lcul adev\rat al cuvintelor "`nchinare `n duh [i adev\r"
const\ `n aceea c\ toate formele exterioare cap\t\ valoare numai
c=nd sunt dublate de inim\ bun\, iubire, generozitate, jertf\ pentru
altul, schimbare interioar\, dorin]\ de transformare `n bine,
smerenie, r\m=nere `n Biserica lui Hristos cea zidit\ pe temelia
apostolilor [i continuat\ p=n\ azi prin succesiune apostolic\.
Biserica noastr\ ortodox\, "noul a[ez\m=nt, nu este al literii, ci al
duhului, pentru c\ litera ucide, iar duhul face viu" (Cor. 3, 6).
Samarineanca era victima formalismului iudaic, care ucide fondul
pentru form\, pe c=nd Iisus este `nsu[i spiritul [i adev\rul care
trebuie s\ `nsufle]easc\ [i s\ condi]ioneze ac]iunile noastre.

Rug\ciunea `n duh [i adev\r se aseam\n\ cu rug\ciunea
Vame[ului: "Dumnezeule, fii milostiv mie, p\c\tosul", aceea
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care, atunci c=nd se adreseaz\ lui Dumnezeu, nu judec\ pe vecin,
nu se compar\, nu se `ndrept\]e[te; aceea prin care cel ce se
roag\ `[i vede b=rna din ochiul s\u [i nu paiul din ochiul
aproapelui. Este rug\ciunea celui care, `nainte de a merge la
Biseric\, a[a cum spune M=ntuitorul, merge `nt=i de se `mpac\
cu cel cu care este `n sup\rare.

Rug\ciunea `n duh [i adev\r este rug\ciunea care spune drept
lui Dumnezeu atunci c=nd se roag\, de pild\ c=nd zice: "{i ne
iart\ nou\ gre[elile noastre, precum [i noi iert\m gre[i]ilor no[tri".
Iart\ `n clipa aceea pe to]i cei care i-au gre[it [i nu ]ine minte r\ul.

~n rug\ciunea noastr\ `n duh [i adev\r trebuie s\ oferim lui
Dumnezeu inima noastr\ "`nfr=nt\ [i smerit\". Alc\tuit din trup [i
suflet, omul trebuie s\ ia parte cu am=ndou\ p\r]ile la rug\ciunea
pe care i-o aduce lui Dumnezeu. "Cu duhul [i cu adev\rul" nu
`nseamn\ a renun]a la formele cultului, la biseric\ [i la podoabele
ei, ci la minciun\, r\utate [i f\]\rnicie. ~ns\ cu condi]ia ca toate
aceste forme s\ fie `ntemeiate pe un imbold l\untric real [i de a fi
mijloace, nu scopuri `n sine. Forma s\ fie expresia fondului. Ea
trebuie s\ `nf\]i[eze, f\r\ gre[ [i f\r\ acoperire, l\untrul nostru
sufletesc. Via]a "`n spirit" este via]a `ntemeiat\ pe adev\r. Ea este
necesar\ oriunde [i oricui. Aceasta este rug\ciunea "`n duh [i
adev\r": rug\ciunea celui care nu `ncearc\ s\ se `n[ele nici pe
sine, nici pe Dumnezeu. Aceast\ rug\ciune a `nv\]at-o
M=ntuitorul pe samarineanca din Evanghelia de ast\zi.

Nu se sf=r[e[te, `ns\, istoria acestei femei cu cele relatate `n
Evanghelie. Spune tradi]ia c\ a devenit, dup\ convertire, una dintre
cele mai aprige uceni]e ale Domnului [i c\ a propov\duit `nv\]\tura
sa, murind cu cei [apte copii ai s\i moarte de martir, sub `mp\ratul
Nero, `nsemnat\ `n calendar sub numele de Martira Fotinia.

~nv\]\tura din Evanghelia de ast\zi ni se adreseaz\ nou\
tuturor, [i cel mai important lucru pe care trebuie s\-l ]inem
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minte, este tocmai aceast\ chemare a M=ntuitorului de a ne
`nchina `n duh [i adev\r. Este timpul s\ ne d\m seama c\, dac\
suntem `n leg\tur\ cu Dumnezeu `n duh [i adev\r, `n sinceritate,
smerenie, modestie, `n bun\tate, `n dragoste toate acestea
lucreaz\ asupra sufletului nostru, dar se r\sfr=ng [i asupra
aproapelui nostru, `n via]a societ\]ii, `n via]a lumii `n care tr\im.
Fiindc\, `n fond, Dumnezeu aceasta vrea, ca rug=ndu-ne Lui `n
duh [i adev\r, s\ facem o lume care s\ fie a Duhului [i Adev\rului.

De dou\ mii de ani, aceast\ `mbun\t\]ire moral\ a omului, prin
apa cea vie a harului lui Dumnezeu, st\ `n Sf=nta Evanghelie ca o
chemare [i se ofer\ cu aceea[i putere prezentului [i viitorului, oricui
o cere cu rug\ciunea Samarinencii: "Doamne, d\-mi aceast\ ap\, ca
s\ nu mai `nsetez". Amin.

Duminica a VI-a dup\ Pa[ti. Duminica orbului

~n Ierusalim era mare s\rb\toare. Mul]ime de evrei aduna]i
aici din toate hotarele ]\rii [i de dincolo de ele cu fe]ele
iluminate, pr\znuiau s\rb\toarea corturilor. Sf=r[itul s\rb\torii
era marcat\ printr-o ilumina]ie a templului lui Solomon: `n dou\
mari candelabre se aprindeau dou\ f\clii enorme, a c\ror lumin\
str\lucea peste tot ora[ul.

Printre cei prezen]i la praznic se afla [i Domnul nostru Iisus
Hristos. Aici [i acum, cu prilejul acestei s\rb\tori, Iisus g\se[te
momentul s\ dezv\luie iudeilor, `ntr-un chip cu totul aparte,
dumnezeirea Sa.

~ntr-un loc foarte frecventat din interiorul templului, `n preajma
vistieriei, El anun]\ aceste cuvinte poporului: "Eu sunt Lumina lumii;
cine M\ urmeaz\ pe Mine, nu va umbla ̀ n ̀ ntuneric, ci va avea lumina
vie]ii". Fariseii, surprin[i de aceast\ afirma]ie, `[i `ndreapt\ privirile
spre Iisus [i-L `ntrerup, spun=ndu-i: "Tu m\rturise[ti despre tine ̀ nsu]i,
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deci m\rturia Ta nu este adev\rat\". ~ns\ Iisus, autoritar, dup\ ce critic\
judecata lor, le r\spunde: "Eu sunt Cel care m\rturisesc despre Mine
~nsumi, dar m\rturise[te despre Mine [i Tat\l Meu care M-a trimis"
(Ioan 8, 18). ~n discu]ia care se desf\[oar\ `ntre farisei [i Iisus,
M=ntuitorul le vorbe[te, drept de luat aminte, descoperindu-le de fapt
cine este El [i Cel ce L-a trimis [i care este menirea Sa `n lume, a[a
`nc=t, "gr\ind El acestea, mul]i au crezut ~ntr-~nsul". Iat\ ce
minunat\ descoperire ni se face din gura lui Dumnezeu Iisus
Hristos! El, Logosul divin, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu "Lumina
lumii", "Lumina vie]ii" "era Lumina cea adev\rat\ care, venind `n
lume, lumineaz\ pe tot omul" (Ioan 1, 9).

Fiin]a uman\ nu putea s\ r\m=n\ `n `ntuneric. Lumina divin\ a
`nvins `ntunericul p\catului [i al mor]ii, iar "la plinirea vremii",
Dumnezeu se `ntrupeaz\ prin Iisus Hristos, `n istorie. Dumnezeu -
Iubire [i Lumin\ -, P\rinte [i Bun\tate nu putea s\ lase ordinea `n
dezordine, toate c=te le-a zidit s\ se pr\bu[easc\. Omul, "coroana
crea]iei" a[tepta R\scump\r\torul. Din iubirea f\r\ margini,
Dumnezeu-Tat\l trimite pe Fiul S\u `n lume "ca lumea via]\ s\
aib\" [i `nc\ din bel[ug, "pentru c\ a[a a iubit Dumnezeu lumea,
`nc=t [i pe Fiul S\u cel Unul N\scut L-a dat, ca tot cel ce crede 
`ntr-~nsul s\ nu piar\, ci s\ aib\ via]\ ve[nic\" (Ioan 3, 16). Acum
aveau s\ se `mplineasc\ cuvintele psalmistului: "~nsemnatu-s-a
peste noi lumina fe]ei Tale, Doamne" (Ps. 4, 6), "c\ la Tine este
izvorul vie]ii, `ntru lumina Ta vom vedea lumina" (Ps. 35, 9).

Bezna, f\r\delegea [i p\catul, `ntunericul [i r\ul trebuiau
biruite. Cu toate acestea, de[i "Lumina a venit `n lume, oamenii
au iubit `ntunericul mai mult dec=t Lumina, pentru c\ faptele lor
erau rele" (Ioan, 3, 19).

Din discu]ia purtat\ cu fariseii `n templu, la s\rb\toarea
corturilor, Iisus iese biruitor. ~nt\r=ta]i de aceast\ `nfr=ngere,
m=ndria lor fiind `njosit\, drept r\zbunare "au luat pietre ca s\
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arunce `ntr-~nsul, dar Iisus s-a ferit [i a ie[it din biseric\" (Ioan 8,
59). Nu departe de templu, Iisus vede un orb din na[tere, pe l=ng\
care El nu putea trece indiferent. At=t de mult `l `ntrista
`ntunericul, `nc=t v\z=ndu-l pe orb "a scuipat jos [i a f\cut tin\ [i a
uns cu tin\ ochii orbului [i trimi]=ndu-l la sc\ld\toarea Silvanului,
acela sp\l=ndu-se acolo, s-a `ntors v\z=nd" (Ioan 9, 6-7). Ucenicii
L-au ̀ ntrebat pe El: ~nv\]\torule, cine a p\c\tuit, acesta sau p\rin]ii
lui, de s-a n\scut orb? R\spuns-a Iisus: "Nici acesta n-a p\c\tuit,
nici p\rin]ii lui, ci s\ se arate lucrurile lui Dumnezeu ̀ ntru el" (Ioan
9, 2). Sfin]ii Apostoli, c=nd I-au pus aceast\ `ntrebare, g=ndeau la
fel ca lumea de atunci [i de totdeauna, c\ `n spatele unei boli, a
unei `ncerc\ri grele ori a unei suferin]i st\ un p\cat. Dar
M=ntuitorul ne spune c\ nu toate durerile vin din p\cat, nu toate
suferin]ele `[i au originea `ntr-o via]\ p\c\toas\, ci sunt unele
trimise de Dumnezeu pentru ca prin ele s\-[i arate puterea Sa, ne
`ndeamn\ s\ `n]elegem rostul suferin]ei `n via]a noastr\.

Nu este fiin]\ omeneasc\ s\ poat\ spune c\ nu a gustat din
paharul suferin]elor, fie suflete[ti, fie trupe[ti. Suferin]a, pe l=ng\
caracterul ei de pedeaps\ a p\catului, prime[te `n cre[tinism o
valoare educativ\. Acolo unde exist\ putere de credin]\, aceasta
atrage pe om spre n\dejde, spre izb\vire, spre m=ntuire.

Mai t=rziu, dup\ ce l-a cercetat pe cel vindecat, afl=ndu-l
scos afar\ din sinagog\ de c\tre farisei [i c\rturari, Domnul Iisus
l-a `ntrebat dac\ crede `n Fiul Omului. "Dar cine este, Doamne,
ca s\ cred `ntr-`nsul?" `ntreab\ cel vindecat. Iisus i-a gr\it: 
"L-ai v\zut! Este cel care vorbe[te cu tine". Iar el a zis: "Cred,
Doamne!", [i s-a `nchinat Lui.

Credin]a este un mare dar de la Dumnezeu. A avea credin]\ `n
Dumnezeu `nseamn\, `nainte de toate, a fi `ncredin]at c\ tot ce a
spus Domnul se va `mplini `ntocmai. Credin]a, `ns\, nu se bazeaz\
pe fapte v\zute, pe dovezi ce se pip\ie, a[a cum `n]eleg, gre[it,
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mul]i din vremea noastr\. Credin]a este, dup\ cum spune Sf.
Apostol Pavel "`ncredin]area despre lucrurile n\d\jduite [i
adeverirea lucrurilor nev\zute" (Evrei 2, 1). Orbul n-a v\zut
nimic, dar a crezut. El n-a pip\it, n-a pus la `ndoial\ credin]a, ci a
avut o puternic\ n\dejde [i `ncredin]are. Credin]a trebuie s\ fie,
neap\rat, lucr\toare, s\ se arate `n fapte. Credin]a aceasta trebuie
s-o avem [i noi. Dac\ orbul n-avea credin]\, nu se t\m\duia.

Pentru ce a socotit de cuviin]\ M=ntuitorul, care s\v=r[ise
at=tea minuni, s\ trimit\ pe orb la sc\ld\toarea Silvanului ca s\
dob=ndeasc\ vederea, c=nd putea El `nsu[]i s\-l t\m\duiasc\ pe
loc? M=ntuitorul a vrut s\ ne `nve]e pe noi to]i, cei ce credem [i
m\rturisim numele Lui, c\ pentru a dob=ndi mila [i `ncrederea
Domnului, nu este de-ajuns numai credin]a noastr\, ci de mare
trebuin]\ sunt, pe l=ng\ credin]\, [i faptele noastre. Desigur c\ f\r\
harul lui Dumnezeu nu este cu putin]\ m=ntuirea sufletelor; dar
pentru ca Dumnezeu s\ reverse asupra noastr\ harul ̀ ndur\rii Sale,
datori suntem a avea nestr\mutat\ credin]\ `n El [i a dovedi
aceasta prin s\v=r[irea de fapte bune [i bine pl\cute Lui. Cu alte
cuvinte, acesta este t=lcul ad=nc al Sfintei Evanghelii de azi: c\ noi
`n[ine trebuie s\ lu\m parte la m=ntuirea noastr\ [i c\, dup\ cum
tina cu care i-a uns ochii Hristos [i `mplinirea poruncii de a merge
la sc\ld\toarea Silvanului pentru a se sp\la, l-au t\m\duit pe orb,
tot astfel [i sufletele noastre nu se vor putea izb\vi dec=t prin
credin]\ unit\ cu faptele cele bune.

Orbul din Evanghelia de azi a fost parc\ anume r=nduit s\
slujeasc\ pentru toate veacurile viitoare ca o personificare din toate
vremurile a ceea ce este lumin\ [i ceea ce este `ntuneric. ~nsu[i
M=ntuitorul `i nume[te pe farisei "orbi" (Ioan 9, 41), "pov\]uitori
orbi" (Mt. 23, 16), "nebuni [i orbi" (Mt. 23, 19). Fiul lui
Dumnezeu, venind `n chip de om `n lume, era lumina tuturor
faptelor bune, era lumin\ [i sfin]ire pentru to]i cei credincio[i.
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Hristos-Domnul a descoperit Sfin]ilor Apostoli [i celor prezen]i c\
El este Lumina lumii [i `ndat\ s-a ar\tat aceasta prin fapt\, c\ este
F\c\torul lumii, Lumin\torul orbilor [i Cel care `mp\rt\[e[te
oamenilor lumina cea adev\rat\. ~n m\sura `n care p\str\m chipul
nostru divin ne`ntinat de p\cate [i urm\m lui Hristos, vom fi "fii ai
luminii" sau "ai `mp\r\]iei".

Am v\zut c\ orbul din Evanghelie a fost numai un orb trupe[te,
dar pe l=ng\ noi, [i mai ales azi, r\t\cesc [i umbl\ fel de fel de al]i
orbi: sunt orbii cei suflete[te. O! ce mare este num\rul lor! Orb este
omul civilizat care [i-a f\cut idoli din bani, din pl\ceri, din diferite
ambi]ii de[arte [i lor le sluje[te, uit=nd pe Dumnezeu [i pe
aproapele s\u. Orb este cel ce neag\ pe Dumnezeu, pentru c\ nu-l
vede [i nu-l vede pentru c\ este orb suflete[te. Dar ce este oare
be]ivul, care-[i cheltuie ultimul ban pe b\utur\ [i acas\ copiii `i
sufer\ de foame? Dar desfr=natul? Dar m=niosul? Ce este
mincinosul, cel ce jur\ str=mb, ho]ul, speculantul, uciga[ul? Ce este
zavisticul, b\t\u[ul? Ce este "cre[tinul" de form\, care nu calc\
pragul bisericii niciodat\, care nu se pleac\ la rug\ciune niciodat\
[i nu vrea s\ [tie c\ totul din aceast\ via]\ are un sf=r[it? Ce este tot
[irul lung de p\c\to[i [i `nstr\ina]i de Dumnezeu? To]i sunt ni[te
orbi suflete[te. ~n sufletele lor, Evanghelia nu lumineaz\. Acolo
este `ntuneric mare [i pustiu. Orbirea lor este cu mult mai mare
dec=t a orbilor de vedere trupeasc\.

P\catele [i patimile duc pe om la orbire sufleteasc\, la sc\derea
sau chiar pierderea capacit\]ii de a vedea [i a distinge binele de r\u;
se `ntunec\ mintea pentru `n]elegerea adev\rului. La unii ca ace[tia
se refer\ Dumnezeu prin profe]ia lui Isaia: "Vai de cei ce zic r\ului
bine [i binelui r\u; care numesc lumina `ntuneric [i `ntunericul
lumin\" (Isaia 5, 20). {i, "v\z=nd nu v\d [i auzind nu aud, nici nu
`n]eleg" (Mt. 13, 13).

Orbul [i-a c\p\tat vederea venind la Iisus. Tot astfel [i orbii
suflete[ti de azi se vor t\m\dui venind la El, la Biserica Lui. Fiul
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lui Dumnezeu s-a `ntrupat aduc=nd "lumina care lumineaz\ `ntru
`ntuneric [i `ntunericul nu a cuprins-o" (Ioan 1, 5). "Eu lumin\ am
venit `n lume, ca tot ce va crede `n Mine s\ nu r\m=n\ `n `ntuneric"
(Ioan  12,46).

Lumina harului, a adev\rului [i a vie]ii este mai puternic\  dec=t
`ntunericul p\catelor [i f\r\delegilor sau dec=t `ntunericul mor]ii.

Suntem orbi [i alt\ izb\vire nu avem dec=t alerg=nd la Hristos.
El se apropie de noi [i ne `ntreab\ ce vrem. S\-i r\spundem,
degrab\, [i noi: Vrem s\ vedem, Doamne! Vrem s\ vedem bine
adev\rul, vrem s\ vedem crucea Ta, vrem s\ vedem [i s\ facem
voia Ta. S\ p\r\sim cea ce este r\u, p\c\tos, ceea ce vine de la
`ntuneric [i s\ lucr\m faptele luminii.

Lumineaz\, Doamne, ne`ncetat ochii sufletului nostru ca s\
deosebim binele de r\u! Aprinde, Doamne Iisuse, `n inimile
noastre, dorul dup\ ceea ce `]i este pl\cut }ie! F\-ne ni[te f\clii
luminoase `n aceast\ via]\, ca lumin=nd ne`ncetat s\ putem aduce
mai multe suflete la picioarele crucii Tale! Ajut\-ne ca ne`ncetat s\
lucr\m faptele luminii, `n a[a fel ca ceilal]i oameni, v\z=nd faptele
noastre cele bune, s\ Te sl\veasc\ pe Tine, Lumin\torul celor din
`ntuneric [i n\dejdea celor f\r\ de n\dejde. Iar c=nd vom pleca din
aceast\ via]\, s\ ajungem [i noi ̀ n lumina cea pururea fiitoare, acolo
unde se bucur\ to]i drep]ii care din veac bine }i-au pl\cut! Amin.

Duminica Sfin]ilor P\rin]i

~n neuitata noapte dinaintea patimilor sale, M=ntuitorul a
`n\l]at c\tre Tat\l ceresc cea mai duioas\ rug\ciune care a putut
fi rostit\ vreodat\, pentru c\ o roste[te `nsu[i Fiul lui Dumnezeu
`n pragul desp\r]irii sale de lumea p\m=nteasc\.

~n atot[tiin]a Sa dumnezeiasc\, Iisus vedea `ntreg viitorul
Bisericii pe care o `ntemeiase pe p\m=nt. Vedea cum
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Evanghelia Sa se va vesti de la margini p=n\ la marginile lumii,
cum idolii se vor pr\bu[i, cum neamurile se vor converti, cum
genera]ii dup\ genera]ii vor primi credin]a cea adev\rat\. Oare
ce a dorit Domnul `n acea clip\ de r\scruce `n istoria omenirii?
A dorit ca toate genera]iile, at=t de `ndep\rtate `n timp [i-n
spa]iu, to]i credincio[ii S\i de peste veacuri s\ alc\tuiasc\ o
singur\ unitate, o singur\ mare familie de fra]i, str=n[i `n
leg\tura sf=nt\ a iubirii. De aceea, privind pe acei pe care i-a
ales [i de care, peste scurt timp avea s\ se despart\, `[i ridic\
ochii spre cer `ntr-o privire cutremur\toare [i roste[te: "P\rinte,
venit-a ceasul! Pream\re[te pe Fiul T\u s\ te pream\reasc\"
(Ioan 17, 1). Dar mai deosebit se roag\ pentru ei [i pentru
Biserica pe care a c=[tigat-o cu scump s=ngele s\u: "P\rinte
Sfinte, p\ze[te-i `n numele T\u pe aceia pe care Mi i-ai dat, ca
ei s\ fie una, precum suntem [i noi" (Ioan 17, 11). Este o clip\
unic\ [i m\rea]\, c=nd Domnul Hristos `nal]\ aceast\ rug\ciune
c\tre Tat\l ceresc pentru ca noi to]i s\ fim una, `ntr-o singur\
sim]ire, un singur duh, `n duhul patriei celei cere[ti, `n duhul
Bisericii lui Hristos! Iisus urm\re[te prin aceast\ rug\ciune
dumnezeiasc\ s\ c=[tige toate sufletele la Biserica Lui, care este
una, sf=nt\, sobornic\ [i apostolic\. Aceasta este singura cale
prin care se poate m=ntui lumea din faptele p\c\toase de ast\zi:
calea lui Hristos, calea Bisericii.

Dar ne putem pune o `ntrebare: s-a realizat aceast\ rug\ciune a
lui Iisus? ~mplinit-au ucenicii S\i testamentul de la Cina cea de
Tain\? Au p\strat cre[tinii unitatea credin]ei `n Hristos? Iar dac\
aceast\ unitate s-a sf\r=mat, cum s-ar putea reface?

Cercet=nd istoria primelor veacuri cre[tine, constat\m c\
mult\ vreme unitatea credin]ei s-a p\strat. Lu=nd porunc\ de a
`nv\]a [i boteza popoarele p\m=ntului, apostolii au r\sp=ndit
adev\rul Evangheliei pretutindeni. ~ncep=nd cu Ierusalimul, cu
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Iudeea, Samaria [i Galileea, continu=nd cu Asia Mic\ [i Grecia,
ucenicii Domnului au str\b\tut aproape toate ]inuturile lumii
cunoscute pe atunci, propov\duind cuv=ntul [i `mp\r\]ia lui
Dumnezeu, m\rturisind ~nvierea Domnului. ~n urma predicii lor,
neamurile au crezut [i s-au botezat.

Istoria cre[tinismului ne spune c\ prin `nv\]\tura Domnului
Iisus, propov\duit\ de Apostoli [i urma[ii lor, lumea p\g=n\ s-a
regenerat, s-a luminat [i s-a transformat. Iubirea de oameni a dat
libertate sclavilor, robilor. Pe ruinele templelor [i amfiteatrelor
p\g=ne, care odinioar\ erau stropite cu s=nge omenesc, au
ap\rut spitale, aziluri [i loca[uri de binefacere. Apostolii [i
urma[ii lor au pus temei unei lumi cre[tine, lume `n care
domnea unitatea cea mai str=ns\.

Credincio[ii Bisericii vechi veneau din semin]iile [i st\rile
cele mai diferite. Totu[i, ei erau uni]i `n adev\rurile ce le
m\rturiseau, `n felul de a-L adora pe Dumnezeu, `n supunerea
fa]\ de aceea[i autoritate - Biserica. "Mul]imea celor care
crezuser\ era o inim\ [i un suflet" (Top. Ap. 4, 32). Nu mult
dup\ acele timpuri, `n mijlocul Bisericii s-au ivit certuri,
ne`n]elegeri [i dezbin\ri. Au ap\rut ereticii de diferite feluri,
care au sem\nat `nv\]\turi gre[ite `n ogorul spiritual al
`mp\r\]iei lui Dumnezeu pe p\m=nt.

Ce-a f\cut Biserica `n fa]a acestei r\t\ciri? A luptat pentru
p\strarea ne[tirbit\ a adev\rului de credin]\. Apostolii [i Sf.
P\rin]i intervin cu toat\ puterea ce le era dat\ de sus [i nu las\
s\ se `mpart\ fra]ii `n tabere, s\ se sf=[ie `n buc\]i c\ma[a cea
dintr-o singur\ ]es\tur\ a adev\rului lui Hristos. "V\ `ndemn
fra]ilor, zice Apostolul neamurilor, s\ nu ave]i dezbin\ri `ntre
voi, ci s\ fi]i uni]i `n chip des\v=r[it, `ntr-un g=nd [i o sim]ire"
(I Cor. 1, 10). Iar c=nd s-au ivit r\t\cirile mari - arienii,
nestorienii, monofizi]ii, du[manii icoanelor [i al]ii -, Biserica a
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chemat soboarele a toat\ lumea `n care, sub c\l\uzirea Sf=ntului
Duh, Sfin]ii P\rin]i au l\murit [i statornicit pentru ve[nicie
adev\rurile, dogmele, regulile de credin]\ pe care orice
credincios trebuie s\ le m\rturiseasc\ [i s\ le urmeze pentru
m=ntuirea sufletului s\u.

A[a s-a l\murit comoara sf=nt\ a credin]ei celei adev\rate `n
lupta `mpotriva r\t\ci]ilor. To]i ace[tia au pierit, iar Biserica
noastr\ a r\mas nebiruit\, plutind neclintit\ ca o corabie peste
valurile tulburi ale acestei lumi. ~n timp ce toate se schimb\ `n
jurul nostru, Biserica noastr\ este una [i aceea[i, propov\duind
aceea[i `nv\]\tur\ m=ntuitoare pe care ne-a dat-o Hristos. Noi
m\rturisim aceast\ credin]\ la fiecare rug\ciune, c=nd ne
`nsemn\m cu semnul Sf. Cruci [i rostim cuvintele: `n numele
Tat\lui [i al Fiului [i al Sf=ntului Duh.

Persoanele dumnezeie[ti, desp\r]ite ca persoane, sunt una
dup\ voin]\, cugetare, putere [i m\rire. Ce voie[te Tat\l, voie[te
Fiul [i Duhul. Ce lucru minunat roste[te Domnul Iisus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu, care cunoa[te aceast\ unitate `n Dumnezeire
ca [i ucenicii s\i, [i nu numai ucenicii s\i, ci `ntreaga Sa Biseric\,
[i noi to]i care intr\m prin Taina Sf. Botez, s\ fim una, precum [i
Dumnezeu este una (Ioan 17, 11). Citind aceste cuvinte trebuie
s\ ne cutremur\m: `nsu[i M=ntuitorul, cel ce jertf\ s-a adus
pentru ale noastre p\cate, se roag\ pentru noi, ca s\ fim una.

Este o mare durere c\ `n vremea noastr\ cre[tinismul nu mai
are `nf\]i[area unui organism unitar. Cu aceea[i durere constat\m
c\ s-a rupt c\ma[a lui Hristos cea necusut\ din buc\]i. Cre[tinii
s-au `mp\r]it `n tabere, dup\ ce s-au desprins din trupul Bisericii
lui Hristos. Pe fa]a p\m=ntului se afl\ azi sute sau poate mii de
confesiuni cre[tine, fiecare cu `nv\]\tura sa, cu cultul s\u, cu
morala sa: ortodoc[i, catolici, protestan]i (adventi[ti, bapti[ti,
poc\i]i etc.). Chiar `n ]ara noastr\, `ntre fiii poporului rom=n,
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unitatea credin]ei s-a sf\r=mat [i nu mai suntem ceea ce am fost
veacuri de-a r=ndul: "o inim\ [i un suflet". Unii caut\ chiar s\
semene duhul urii [i s\ zdruncine credin]a `n noi, ba chiar s\
zdrobeasc\ temelia care ne-a ]inut veacuri de-a r=ndul - credin]a
noastr\ `n Dumnezeu. Nu mai putem zice c\ suntem aceea[i
voin]\, sim]ire [i credin]\. Aceasta este o trist\ [i dureroas\
realitate, este o lucrare a vicleanului care, ca `n pilda
M=ntuitorului, `n ogorul cel sem\nat cu s\m=n]\ bun\ se arunc\
z=zania, se seam\n\ neghina dezbin\rii [i a urii.

Noi avem Biserica cea `ntemeiat\ de Hristos pe temelia
credin]ei, care este luminat\ de Duhul Sf=nt [i care, dup\ cum
ne `nva]\ Sf. Apostol Pavel "este st=lp [i temelie a adev\rului"
(I Tim. 3, 15). De aceea, pentru a men]ine ordinea [i unitatea
credin]ei, pentru a cunoa[te adev\rul care duce la m=ntuire,
trebuie s\ ascult\m de Biseric\, dup\ cum gr\ie[te Domnul:
"Cine nu ascult\ de Biseric\ este un p\g=n [i vame[" (Mat. 18,
17). Sf. Apostol Pavel ne spune, azi, mai mult ca oric=nd, c\
"propov\duirea noastr\ nu se `ntemeiaz\ nici pe r\t\cire, din
g=nduri necurate, nici pe viclenie" (I Tes. 2, 3). Ci, "noi
propov\duim `n]elepciunea lui Dumnezeu" (I Cor. 2, 7), care ni
s-a dat prin Duhul Sf=nt.

S\ nu v\ l\sa]i am\gi]i de cei ce seam\n\ `ntre noi dezbinarea
[i ura, ci "c\uta]i [i p\stra]i unitatea Duhului prin leg\tura p\cii.
Este un singur trup, un singur Duh, este un singur Domn, o
singur\ credin]\, un singur botez" (Efes 4, 3-5), zice Sf. Apostol
Pavel, [i o singur\ Biseric\. Noi depl=ngem aceast\ stare de
lucruri. O depl=ngem, [i rug\m pe bunul Dumnezeu s\ trimit\
harul s\u asupra noastr\, s\ `mpace inimile celor ce se `nchin\
`ntru numele Fiului s\u, s\-i aduc\ pe r\t\ci]i la staulul m=ntuirii,
ca to]i s\ fie una, precum Tat\l, Fiul [i Duhul Sf=nt una sunt,
dup\ cum credin]a una a fost de peste o mie de ani.
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~n vremurile noastre, cre[tinii desp\r]i]i caut\ calea de
`ntoarcere spre unitatea cea dint=i. Mi[carea se nume[te Mi[care
ecumenic\. Toate Bisericile mari au intrat `n aceast\ mi[care,
spre cinstea lor [i bucuria noastr\. S\ avem n\dejde c\ aceast\
dorin]\ se va realiza c=ndva, c\ci `nsu[i M=ntuitorul a proorocit
c\ El pe to]i `i va aduna `ntr-o singur\ Biseric\, fiind "o turm\ [i
un p\stor". S\ l\s\m pe seama Providen]ei refacerea unit\]ii
cre[tine. Noi, `ns\, trebuie s\ descoperim, pentru noi `n[ine,
`n]elesul ad=nc al rug\ciunii Domnului [i s\ `n]elegem ce
`nseamn\ aceasta: a fi una. ~nseamn\: a voi, a sim]i [i a cugeta la
fel. C\ci, dac\ voin]a, sentimentele [i cugetele noastre sunt la fel,
atunci cearta, vr\jm\[ia, ura, r\utatea dispar, c\ci nu mai dore[te
nimeni r\u `mpotriva altuia, nici nu mai caut\ nimeni ale sale, ci
fiecare ale semenului. Cu alte cuvinte, va s\l\[lui `n lume
lini[tea, armonia [i pacea Domnului Iisus dup\ dorin]a cerului,
manifestat\ prin corurile `ngere[ti `n noaptea Cr\ciunului: "pe
p\m=nt pace [i `ntre oameni bun\ `nvoire" (Luca 2, 14). Pentru
ca s\ voim, s\ sim]im [i s\ cuget\m la fel, trebuie ca fiecare
dintre noi s\ tr\iasc\ dup\ voia lui Dumnezeu. "Una s\ fie,
Doamne", a[a s-a rugat Domnul Iisus, atunci, `n pragul plec\rii
din lumea p\m=nteasc\, pentru ucenicii s\i [i se roag\ azi pentru
Biserica, }ara noastr\ [i pentru fiecare dintre noi.

Suntem noi oare, una? Cei ce suntem cre[tini, boteza]i cu botezul
lui Iisus Hristos `n numele Sf. Treimi, prin urmare avem aceea[i
credin]\, ba mai mult, ne `mp\rt\[im din acela[i potir cu Trupul [i
S=ngele Domnului nostru Iisus Hristos, voim, sim]im [i cuget\m la
fel? Voim dup\ voia Domnului sau un alt duh ne m=n\? O, greu `mi
e [i s\ m\ g=ndesc, dar cum s\ [i r\spund? C=nd `nchisorile sunt
pline, c=nd s\lile de judecat\ forfotesc de lume, c=nd so]ul e
`mpotriva so]iei, copilul `mpotriva celei ce l-a n\scut [i crescut, nu
pot zice c\ tr\im o via]\ dup\ voin]a Domnului Iisus Hristos [i c\
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suntem to]i una. De bun\ seam\, aceste st\ri sunt dureroase, dar nu
f\r\ `ndreptare. ~ndreptarea, iubi]ii mei, porne[te de la noi, mai `nt=i
din interiorul sufletului nostru. S\ st\p=nim p\catul din noi, s\
`nvingem toate poftele cele rele ale inimii noastre, s\ ajungem
biruitori asupra firii noastre p\m=nte[ti, ca `n sufletul nostru s\
domneasc\ un Domn Iisus Hristos. "Una s\ fie", se roag\ Iisus. Tu,
iubitul meu, ascult\ aceast\ rug\ciune a M=ntuitorului t\u. Roag\-te
ca `n casa ta s\ fi]i "una" cu so]ia [i copiii t\i. Roag\-te ca Biserica
lui Hristos, una s\ fie. Roag\-te ca `n ora[ul, `n satul t\u, `n ]ara ta
to]i oamenii s\ simt\, s\ voiasc\ [i s\ cugete la fel.

Dac\ e unire `n cas\, `n suflet, `n sat, ora[, ]ar\ [i Biseric\, atunci
nici o putere nu poate zdruncina nici sufletul, nici casa, nici ]ara [i,
cu at=t mai pu]in, Biserica. Pentru c\ acolo unde este unire, este
Hristos, [i unde este Hristos, este puterea.

Duminica de azi, `nchinat\ celor 318 Sfin]i P\rin]i de la Soborul
I ecumenic de la Niceea, din anul 325, st\ [i ea ca m\rturie c\ acolo
unde este unire, e putere. ~mpotriva r\t\cirilor, credincio[ii au opus
credin]a lor nezdruncinat\ ̀ n Dumnezeu [i au fost una. De aceea au
biruit. {i azi, `mpotriva oric\ror `ncerc\ri de a ne cl\tina cele mai
sfinte a[ez\minte, s\ opunem credin]a noastr\, una singur\ `n
Hristos cel viu, Fiul lui Dumnezeu. Amin.

Duminica Rusaliilor. Pogor=rea Sf=ntului Duh

Duminica de ast\zi, `n calendarul nostru ortodox, este numit\
Duminica Sf=ntului Duh sau a Rusaliilor, iar poporul nostru drept
credincios `i mai spune [i Duminica Mare.

Dup\ expresia Sf=ntului Ioan Gur\ de Aur ea reprezint\
"metropola s\rb\torilor, `ncununarea praznicelor [i fructul
f\g\duin]ei Domnului", c\ci M=ntuitorul a zis: "Dac\ voi pleca, voi
trimite alt M=ng=ietor [i nu v\ voi l\sa orfani" (Ioan 14, 18; 16, 17).
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La cincizeci de zile dup\ `nviere [i la zece zile dup\ `n\l]area la
cer, M=ntuitorul Iisus a `mplinit f\g\duin]a dat\ Apostolilor S\i,
`mplinind, totodat\, lucrarea Sa m=ntuitoare `nceput\ o dat\ cu
Na[terea `n Betleem. Aceast\ lucrare, care a culminat cu r\stig-
nirea pe cruce [i `nvierea din mor]i, ar fi r\mas ne`mplinit\ [i f\r\
folos pentru to]i oamenii din toate timpurile [i locurile, dac\ n-ar
fi `ntemeiat Biserica [i n-ar fi a[ezat `ntr-`nsa Sfintele Taine prin
pogor=rea [i lucrarea ne`ntrerupt\ a Duhului Sf=nt `n Biseric\.

"Spune]i-mi, zice Sf. Ioan Gur\ de Aur, care din cele ce se ]in
de m=ntuirea noastr\ nu ne-au fost date prin lucrarea Duhului
Sf=nt?" {i, enumer=nd darurile toate, `ncep=nd cu `nfierea `n
Sf=ntul Botez, iertarea p\catelor, darurile descoperirilor [i
vindec\rilor minunate, `ncheie cu "prin darul Acestuia noi, care
tr\im `n Har, am ajuns (cel pu]in unii), din oameni `ngeri, f\r\ s\
schimb\m firea ci, ceea ce este mai minunat, r\m=n=nd `n firea cea
omeneasc\, ar\t\m vie]uirea `ngerilor".

Cum s-a petrecut aceast\ `nt=mplare minunat\? Era ziua
Rusaliilor, zi de mare s\rb\toare, stabilit\ `n amintirea acelei
zile din vremuri de demult trecute, c=nd Moise a primit din
m=na lui Dumnezeu, pe muntele Sinai, tablele Legii. ~ntreg
Ierusalimul `mbr\case hain\ de s\rb\toare. La Ierusalim sosise
o mul]ime mare de popor, venit din toat\ lumea, pentru a
s\rb\tori `mpreun\, la loc sf=nt, aceast\ mare zi de s\rb\toare.
Era pe la ora a treia din zi, dup\ orarul nostru cam ora 9
diminea]a. Toat\ lumea se preg\tea s\ mearg\ la templu, pentru
a se ruga [i a aduce jertfele cuvenite. Apostolii se adunar\ `n
acea or\ de rug\ciune `n camera unde Domnul cinase cu d=n[ii,
[i `[i `ndreptar\ g=ndul [i inimile c\tre Domnul din ceruri,
rug=ndu-L, cu rugi fierbin]i, s\ nu-i lase singuri. Sf. Evanghelist
Luca ne spune c\ deodat\ "a venit vuiet ca de vijelie care trece [i a
umplut toat\ casa… [i li s-au ar\tat `mp\r]ite ni[te limbi 
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de foc [i to]i s-au umplut de Duhul Sf=nt". Aceste limbi de foc ale
Duhului Sf=nt, care s-au pogor=t asupra lor, au f\cut ca dintr-odat\,
s\ li se lumineze min]ile. Ei ̀ n]eleg acum pe deplin motivele pentru
care Domnul a ]inut s\-[i jertfeasc\ pe cruce, via]a. A f\cut-o pentru
m=ntuirea noastr\. Frica lor dispare. P\trun[i de un nou suflu de
via]\, ei v\d c\ nu pot r\m=ne ca p=n\ acum, t\cu]i, ci au datoria
sf=nt\ s\ ias\ `n fa]a tuturor [i s\ spun\ lumii `ntregi cine este
Domnul Iisus Hristos [i ce a f\cut El pentru omenire.

Duhul Sf=nt, care pe cele neputincioase le t\m\duie[te, pe
cele ne[tiutoare le `n]elep]e[te, pe cele `ntunecate le lumineaz\,
pogor=ndu-se asupra Apostolilor, le-a p\truns fiin]a [i i-a
transformat, preg\tindu-i pentru marea misiune ce o aveau de
f\cut. Duhul Sf=nt le-a luminat min]ile s\ p\trund\ Scripturile [i
sensul ad=nc al `nv\]\turii [i jertfei Domnului. Duhul Sf=nt le-a
`nt\rit voin]a [i le-a pref\cut frica `n curaj, `nc=t nu i-a mai putut
opri nimic `n misiunea lor, c\ nu i-au mai speriat amenin]\rile,
iar `nchisorile nu le-au putut `nfr=nge elanul. Duhul pogor=t
asupra lor `n limbi de foc le-a `nc\lzit inimile, le-a topit
egoismul, pref\c=ndu-l `n jertfelnicie. Acest foc ceresc le-a
pref\cut m=nia `n `ndelung\ r\bdare [i le-a schimbat m=ndria `n
umilin]\. Umplu]i de Duhul Sf=nt, ei au primit darul de a se face
`n]ele[i de mul]imea iudeilor aduna]i la s\rb\toare `n Ierusalim,
din toate p\r]ile lumii. Ace[tia, care de mult\ vreme uitaser\
limba p\rinteasc\, vorbind fiecare limba poporului `n mijlocul
c\ruia soarta `i aruncase, auzeau acum tainele lui Dumnezeu `n
limba pe care o `n]elegeau.

Iudeii localnici nu `n]elegeau nimic [i din aceast\ pricin\ li
se p\rea c\ Apostolii sunt be]i. Sf=ntul Apostol Petru, auzind
aceste b\nuieli, ia cuv=ntul [i le spune, cu mult\ `ndr\zneal\, [i
cu mult\ `nsufle]ire, c\ ei nu sunt be]i de vin, c\ci este `nc\ ora
a treia din zi (9 diminea]a), ci ast\zi s-au `mplinit cuvintele
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profe]ilor care, inspira]i fiind de sus, cu multe veacuri `nainte
ziceau c\ vor veni vremuri c=nd Domnul din ceruri va trimite pe
Duhul S\u cel Sf=nt [i `i `ndeamn\ s\-[i aminteasc\ de proorocia
lui Ioil care zice: "~n zilele cele din urm\ voi turna din Duhul
Meu peste tot trupul…" (Ioil 3, 1). {i, vorbind el a[a, fiecare a
auzit [i a `n]eles `n graiul s\u ceea ce predica apostolul
Domnului. Uimi]i de aceast\ minune [i cople[i]i de puterea de
convingere cu care gr\iau Apostolii, s-a topit din inimile celor
de fa]\ toat\ necredin]a [i, plini de ad=nc\ c\in]\, ei `ntreab\ pe
Apostolul Petru ce trebuie s\ fac\ pentru a putea deveni [i ei
p\rta[i de gra]ia divin\ [i de marile binecuv=nt\ri ale operei de
m=ntuire, plinite de Domnul Iisus Hristos. Apostolul Petru le
r\spunde c\ ei trebuie s\ se lepede de via]a lor cea p\c\toas\, s\
f\g\duiasc\ Domnului c\ vor duce o via]\ pl\cut\ lui
Dumnezeu, s\ se boteze [i s\ r\m=n\, pentru totdeauna,
credincio[i lui Iisus Hristos, care s-a jertfit pentru ei,
f\g\duindu-le [i lor c\ Duhul Sf=nt al lui Dumnezeu `i va ajuta,
`nt\ri [i `nsufle]i [i pe d=n[ii, ca s\ devin\ [i s\ r\m=n\ "copii
dragi" ai lui Dumnezeu.

~nsufle]i]i de cuvintele Apostolului Petru, ei accept\, cu mult\
`nsufle]ire, s\ se boteze. Trei mii primesc `n acea zi Botezul [i al]ii `i
urmeaz\, pun=nd `n acest chip temelia v\zut\ a Bisericii lui Hristos.
Aceasta a fost lucrarea Duhului Sf=nt la cele dint=i Rusalii, c=nd s-a
ar\tat sub chipul v=ntului ce sufla repede, [i al limbilor de foc. A[a 
s-a n\scut Biserica.

Duhul Sf=nt de atunci lucreaz\ `n lume [i `mp\rt\[e[te omenirii
dragostea [i bucuria, pacea [i ̀ ndelung\ r\bdarea, bun\tatea [i facerea
de bine, credin]a, bl=nde]ea [i ̀ nfr=narea (Galat. 5, 22-23). Acest Duh
lumineaz\ min]ile pentru `n]elegerea adev\rului, `nt\re[te voin]ele
pentru lupta contra r\ului, cur\]\ sim]urile [i inimile pref\c=ndu-le `n
temple ale lui Dumnezeu (I Cor. 3, 16, 2; II Cor. 6, 16).
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Acest Duh, despre care Sf=nta Scriptur\ spune c\ la facerea
lumii se purta pe deasupra ad=ncului (Fac. 1, 2), a men]inut
credin]a `n sufletele alese [i a ]inut n\dejdea `n m=ntuire. El a
f\cut din oameni de r=nd vestitori ai voin]ei lui Dumnezeu. El a
ridicat din r=ndul mul]imii profe]i de foc, i-a inspirat [i i-a
men]inut la c=rma spiritual\ a unui neam. El a inspirat Scriptura,
acest depozit sacru al omenirii. El a cur\]at [i a sfin]it loca[ul `n
care M=ntuitorul a luat fiin]\ omeneasc\. Pe acest Duh, care s-a
pogor=t sub form\ de porumbel asupra capului lui Iisus la botez,
I-a promis Domnul c\-l va trimite [i Apostolilor, ca s\-i m=ng=ie
[i s\-i c\l\uzeasc\ `n tot adev\rul (Ioan 14, 15-16).

S\rb\toarea Cincizecimea sau Rusaliile cinste[te un fapt
permanent, e binecuv=ntare `n Biseric\ [i `n sufletele credincio[ilor
p=n\ la sf=r[itul veacurilor. C=nd Duhul lui Dumnezeu a venit peste
Apostoli, El n-a ap\rut ca un fapt unic [i trec\tor, ci a `nceput o epoc\
f\r\ de sf=r[it, a r\mas `n Biseric\ p=n\ azi [i va r\m=ne p=n\ la
sf=r[itul lumii, considerat\ ca "Trup tainic al lui Hristos". Acest adev\r
ni-l arat\ M=ntuitorul care a zis la Cina cea de Tain\: "Ruga-voi pe
Tat\l Meu [i El v\ va da un alt M=ng=ietor, care s\ r\m=n\ cu voi `n
veac" (Ioan 14, 16). A[adar, aceast\ f\g\duin]\ s-a `mplinit c=nd
Duhul Sf=nt s-a pogor=t `n limbi de foc asupra Apostolilor [i, dup\ a
lui Dumnezeu r=nduial\, a r\mas `n Biseric\ [i lucreaz\ asupra vie]ii
[i asupra sufletelor noastre, ale cre[tinilor, spre a ne fi de ajutor la toate
nevoile noastre suflete[ti [i trupe[ti.

Dar cine ar putea cuprinde vreodat\ `n cuv=nt toat\ `n\l]imea
[i ad=ncimea, toat\ bog\]ia de daruri a Duhului Sf=nt, pe care le
revars\ aceast\ f=nt=n\, Biserica, `n via]a lumii, din acea
binecuv=ntat\ zi cu ploaia de foc? Tot ce-am putea spune mai
cuprinz\tor e c\ nu exist\ un singur moment `n via]a omului, de
la na[tere [i p=n\ la morm=nt, care s\ nu fie `nv\luit de tainele
Duhului. {i chiar atunci c=nd ni s-ar p\rea c\ toate s-au sf=r[it,
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M=ng=ietorul deschide muribundului taina unei alte vie]i, zarea
ve[niciei `n care `l a[teapt\ Mirele ceresc, [i-l face s\ rosteasc\
plin de `ncredere: "Amin. Vino, Doamne Iisuse!" (Apoc. 22, 20).

F=nt=na Darurilor Duhului Sf=nt este Biserica, cu aceea[i
chemare, care de dou\ mii de ani m=ng=ie, `nvioreaz\, `nt\re[te
[i `nal]\ pe oamenii singuratici [i popoarele: "De `nseteaz\
cineva, s\ vin\ la mine [i s\ bea! C\ci cine va bea din aceasta nu
va `nseta `n veac, ci apa se va face `n izvor de ap\ care curge
spre via]a ve[nic\" (Ioan 4, 14).

At=rn\ de noi s\ primim darurile Sf=ntului Duh, ele se `mpart
dup\ vrednicia fiec\ruia dintre noi, dup\ puterea credin]ei [i a
iubirii cre[tine ce s\l\[luie[te `n noi, ar\tat\ prin faptele [i via]a
noastr\. Dup\ dovada de biruin]\ asupra p\catului, prin o munc\
con[tient\ [i o lupt\ continu\, pentru unii grea [i anevoioas\,
pentru al]ii pl\cut\ [i dorit\. Dar pentru to]i aduc\toare de roade.
Iar roadele Duhului - "dragostea, bucuria, pacea, `ndelung\
r\bdarea, bun\tatea, facerea de bine, credin]a, bl=nde]ea,
`nfr=narea poftelor" (Galat. 5, 22) sunt comorile cele mai alese
ale sufletului omenesc. Comori care nu mor. "Pe care moliile [i
rugina nu le stric\ [i ho]ii nu le fur\, nici le sap\". {i care dau
m\rturie vredniciei noastre.

De astfel de daruri s-au `nvrednicit to]i sfin]ii, to]i mucenicii,
to]i m\rturisitorii [i ap\r\torii cre[tinismului. Astfel de daruri au
str\lucit `n `ntreaga `nf\]i[are a lor. {i le-a p\truns toat\ fiin]a [i
le-a `ndreptat `ntreaga voin]\ [i lucrare spre a `mplini legea [i
voia lui Dumnezeu.

Trebuie s\ `n]elegem cum s\ lucr\m ca s\ ne facem vrednici de
Darurile Duhului Sf=nt. Sf. Scriptur\ este plin\ de sfaturi [i de
chem\ri. Culege dintre ele ce ]i se potrive[te mai bine [i `nseamn\-le
pe r\bojul inimii tale, ca s\ le ai la `ndem=n\, s\ le ai `ndreptar, s\
le ai sfetnic luminat [i tovar\[i vie]ii. Duhul Sf=nt va umbri
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n\zuin]ele tale, va `nt\ri pa[ii t\i, `]i va da hot\r=re, `]i va trimite
pricepere, `]i va `nlesni biruin]a. {i vei fi ales, vei ajunge vas al
lui Dumnezeu, prieten lui Iisus [i mo[tean ~mp\r\]iei Lui, care
nu va avea sf=r[it.

E s\rb\toarea Rusaliilor, Biserica este `mpodobit\ [i are o
`nf\]i[are de chemare la `nnoire. Are o mireasm\ dulce de via]\
nou\. Totul e atr\g\tor, totul este fermec\tor `n biseric\. Rug\ciunile
sunt mai fierbin]i, cererile mai st\ruitoare, c=nt\rile mai dulci,
`ngenuncherile mai lungi, dar totu[i, a[a de bine primite!

Dar la tine, iubite cre[tine, se arat\ vreo `nnoire? Vreun semn
de schimbare a vie]ii `nspre mai bine? Nu sim]i azi c\ dorin]a
inimii tale e pus\ cu mai mult\ putere `n mi[care? Hot\r=rea unei
`nvior\ri duhovnice[ti nu atinge azi, mai mult ca alt\dat\, inima
ta? Dac\ sim]i, e semnul cel bun, cel m=ntuitor, cel aduc\tor de
roade. Semnul vredniciei [i al m=ntuirii tale.

O, las\ inima ta s\ fie azi p\truns\ pe de-a `ntregul de puterea
Duhului Sf=nt, de Sfin]enia Lui, de sprijinul Lui! Las\ s\ se fac\
comoara m=ntuirii tale, a fericirii tale, a vie]ii tale `ntregi. F\-o
l\ca[ Duhului Sf=nt. Prin sfin]enia vie]ii tale `ntregi, prin cur\]ia
g=ndurilor, prin buna cuviin]\ `n vorbe [i `n fapte. Prin
`mbr\]i[area binelui [i numai a binelui. Prin mil\ [i jertf\, prin
statornicia `n credin]\, prin bun\tate [i dragoste, prin post [i
rug\ciune, prin `nfr=narea poftelor, prin dragoste lucr\toare,
ascult=nd [i urm=nd poruncile lui Dumnezeu, [i lupt=nd f\r\
`ncetare `mpotriva p\catului.

De acest Duh trebuie s\ ne l\s\m [i noi c\l\uzi]i pa[ii vie]ii
noastre [i s\ ne rug\m Lui zic=nd: "~mp\rate ceresc,
M=ng=ietorule, Duhul Adev\rului carele pretutindenea e[ti [i toate
le `mpline[ti. Vistierul bun\t\]ilor [i D\t\torule de via]\, vino [i Te
s\l\[luie[te `ntre noi, [i ne cur\]e[te pe noi de toat\ spurc\ciunea [i
m=ntuie[te, Bunule, Sufletele noastre". Amin.
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Duminica I dup\ Rusalii. Cinstirea Sfin]ilor

Duminica de azi, cea dint=i dup\ pogor=rea Duhului Sf=nt,
Biserica o `nchin\ pomenirii tuturor sfin]ilor, at=t a celor [tiu]i [i
cinsti]i de oameni, cu numele `nscrise `n sinaxarul Bisericii, c=t [i a
celor [tiu]i numai de Dumnezeu; pe cei "r\t\ci]i ̀ n mun]i, ̀ n pustie, ̀ n
pe[teri [i `n cr\p\turile p\m=ntului", cum am auzit `n Apostolul zilei,
precum [i a celor care au tr\it ̀ n lume, ̀ ntre oameni, prin sate [i ora[e,
singuratici sau `n familie, ale c\ror nume [i num\r `l [tie numai
Dumnezeu. Num\rul lor este at=t de mare `nc=t Sf. Apostol Pavel `i
nume[te "nor de m\rturii" (Ev. 12, 1).

Pomenirea lor se face ̀ n aceast\ duminic\ pentru c\ sfin]ii, prin vie]ile
[i virtu]ile lor minunate, sunt cele mai bune dovezi despre prezen]a [i
lucrarea Duhului Sf=nt `n Biserica cea adev\rat\ a lui Hristos. O
Biseric\ f\r\ sfin]i este ca o f=nt=n\ f\r\ ap\, ca o gr\din\ f\r\ flori.

Mul]imea de sfin]i, `ntocmai ca ni[te stele str\lucitoare `ntr-o
noapte de var\, `mpodobesc Biserica noastr\, dovedind [i prin
aceasta c\ este vie, c\ are ajutorul Duhului Sf=nt cel f\g\duit de
Iisus Apostolilor [i urma[ilor p=n\ la sf=r[itul veacurilor. Ei sunt
fra]ii no[tri, ai cre[tinilor care, `n virtutea iubirii care-i leag\ de
lume, se roag\ [i mijlocesc pentru oameni. ~mpreun\ cu sufletele
drep]ilor, sfin]ii [i `ngerii alc\tuiesc Biserica cereasc\ trium-
f\toare, legat\ prin iubire de noi, cei din Biserica lupt\toare.

Sfin]ii sunt iubi]ii lui Dumnezeu [i "prietenii M=ntuitorului",
a[a cum El `nsu[i i-a numit (Ioan 15, 14), pentru c\ au crezut `n El
f\r\ [ov\ire, au m\rturisit numele lui `n lume [i care, `n locul celor
trec\toare, au ales cele ve[nice, ̀ n locul gloriei omene[ti, au suferit
[i s-au jertfit pentru Hristos, ridic=ndu-se la cea mai `nalt\ treapt\
a des\v=r[irii morale. Biserica a or=nduit ca la Duminica tuturor 
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Sfin]ilor s\ se citeasc\ din Sf. Evanghelie a lui Matei cuvintele
M=ntuitorului, prin care arat\ r\splata celor ce `l m\rturisesc [i `i
urmeaz\ Lui. "Zis-a Domnul: Pe cel ce M\ va m\rturisi `naintea
oamenilor, `l voi m\rturisi [i Eu `naintea Tat\lui Meu care este `n
ceruri, iar de cel ce se leap\d\ de Mine `naintea oamenilor, M\ voi
lep\da [i Eu ̀ naintea Tat\lui Meu care este ̀ n ceruri" (Mt. 10, 32-34).

Are nevoie M=ntuitorul s\ fie m\rturisit `naintea oamenilor?
Da, iubi]i cre[tini, pentru c\ a-L m\rturisi pe M=ntuitorul
`nseamn\ a da dovad\ de credin]\ `n El, `nseamn\ a r\sp=ndi `n
lume `nv\]\tura despre Dumnezeul cel adev\rat, a fi bucuros c\
e[ti cre[tin, adic\ `nchin\tor al lui Hristos, c\ci nu este posibil\
m=ntuirea f\r\ credin]\ `n El.

A-l m\rturisi pe Dumnezeu [i pe Iisus Hristos `nseamn\ a
m\rturisi descenden]a noastr\ divin\. ~nseamn\ c\ suntem crea]i
de Dumnezeu [i c\ tr\im [i exist\m `n aceast\ ordine divin\.
Depindem de El, trebuie s\-L m\rturisim, s\-l recunoa[tem. {i o
dat\ cu El [i pe Fiul S\u, Iisus Hristos, [i pe Duhul Sf=nt. La
aceasta ne cheam\, de fapt, cuv=ntul Evangheliei: s\ ne
m\rturisim depen-den]a de Dumnezeul cel ceresc [i de Fiul S\u,
Iisus Hristos, pe care `l primim ca M=ntuitor ce ne `nso]e[te [i ne
orienteaz\ spre ~mp\r\]ia cerurilor, prin Duhul Sf=nt. F\r\ aceast\
dependen]\, recunoa[tere [i primire cu bucurie nu putem fi cre[tini.

Cum trebuie s\ m\rturisim credin]a? ~n primul r=nd m\rturisind
credin]a `n Dumnezeu sub chipul Treimii, prin simbolul credin]ei,
`n taina sufletului nostru [i ̀ n comunitate, a[a cum facem, de pild\,
`n biseric\, `n timpul slujbei Sf. Liturghii, c=nd `l m\rturisim `n
comun: "Cred `ntr-Unul Dumnezeu… [i `ntr-unul Domn Iisus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu… [i `ntru Duhul Sf=nt, Domnul de
via]\ f\c\torul".

Prin simbolul credin]ei facem o m\rturisire de credin]\. D\m
m\rturie despre Dumnezeu "`n Treime", despre credin]a noastr\ `n
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Dumnezeu - St\p=nitorul, Creatorul, Proniatorul -, adic\ cel ce are
grij\ de noi [i de lumea creat\ de El [i, desigur, [i de Dumnezeu -
Judec\torul. D\m apoi m\rturie despre Dumnezeu `n familia
noastr\. To]i avem o familie. Suntem datori s\ d\m m\rturie
despre Dumnezeu p\rin]ilor no[tri, fra]ilor no[tri, copiilor no[tri
prin via]a [i faptele noastre. Dup\ cum spune chiar textul
Evangheliei, trebuie s\ d\m m\rturie `n fa]a oamenilor, adic\ unul
fa]\ de altul, `n public, nu numai `n fa]a propriei noastre con[tiin]e,
ci ca pe o declara]ie public\ f\cut\ `n fa]a celorlal]i.

Domnul Iisus cere `n chip expres o m\rturisire public\ de
credin]\. Nu numai una ascuns\. Una deschis\ [i, dup\ cum am
auzit din text, este categoric\ aceast\ cerere, `nc=t M=ntuitorul nu
se mul]ume[te s\ spun\ numai afirmativ, ci revine, ca `ntotdeauna
`n vorbirea biblic\, repet=nd ideea la modul negativ spre a o
`nt\ri, cum face [i atunci c=nd vorbe[te despre Judecata de Apoi
(Mat. 25). M=ntuitorul spune: "Dar de cel ce se va lep\da de
Mine `n fa]a oamenilor, de acela M\ voi lep\da [i Eu `naintea
Tat\lui Meu care este `n ceruri" (Mat. 10, 33). Unul ca acesta nu
va avea parte de Hristos ca martor al ap\r\rii `n fa]a judec\]ii
celei din urm\.

Mul]i sunt, adesea, ispiti]i s\ cread\ c\ o m\rturisire de credin]\
este de ajuns. Dar c=nd stau de vorb\ cu cineva [i, fie de fric\, de
ru[ine, fie din indiferen]\, fie din cine [tie ce alte motive, arat\ fa]\
de M=ntuitorul, dac\ nu chiar necredin]\, `n orice caz o nedemn\
indiferen]\ de[i `n acela[i timp ar putea s\ aib\ o mustrare. Dac\ `i
situ\m pe unii ca ace[tia fa]\ `n fa]\ cu acest text evanghelic, nu `i
avantajeaz\ cu nimic. E mai corect [i mai folositor s\ fie cinsti]i,
drep]i [i, dac\ sunt credincio[i, s\ m\rturiseasc\ aceasta. Dac\ nu
cred, s\ fie, de asemenea, cinsti]i [i s\ spun\ c\ nu cred.

S\ nu-[i `nchipuie nimeni, a[adar, c\ de credem numai `n
con[tiin]a noastr\, dar `l neg\m pe Dumnezeu la vedere, ne
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`ndrept\]im sau am avea vreo justificare `n fa]a lui Dumnezeu.
Acest fapt ar trebui s\ dea multora de g=ndit. Mul]i, la un
examen personal serios de con[tiin]\, ar constata de c=te ori nu
s-au aflat `n afara poruncii lui Hristos, atunci c=nd a fost vorba
s\ fac\ o declara]ie de credin]\!

~n istorie, m\rturisitori au fost, `n primul r=nd, Apostolii, cei care
au tr\it zi de zi, timp de trei ani [i jum\tate, cu M=ntuitorul, iar dup\
aceea, au fost cei care au crezut `n M=ntuitorul, `n `nv\]\tura Lui, [i
care L-au m\rturisit `n fa]a oamenilor. Dup\ Apostoli, cei care L-au
m\rturisit `n fa]a oamenilor, cu pre]ul vie]ii lor, au fost martirii. ~n
timpul persecu]iilor au dat dovad\ de o credin]\ hot\r=t\, au m\r-
turisit pe Hristos `n fa]a judec\torilor, `n public. Drept urmare, unii
au fost omor=]i cu pietre, al]ii au fost t\ia]i cu fier\str\ul, au fost
`neca]i sau arunca]i `n groapa cu lei, al]ii au fost supu[i la cele mai
grozave chinuri pentru c\ l-au m\rturisit pe Hristos cu o credin]\
ne`ndoielnic\, hot\r=t\ [i chiar plin\ de bucurie.

Trei secole cre[tinismul a dat un num\r imens de martiri. Pe
ace[tia, laolalt\ cu to]i ceilal]i, [tiu]i [i ne[tiu]i, `i s\rb\torim noi
ast\zi. Tertulian, un mare scriitor din epoc\, a spus: "S=ngele
martirilor a fost s\m=n]a cre[tinilor". Pentru c\ exemplul lor de
m\rturisire i-a f\cut [i pe p\g=ni, uneori chiar [i pe cei care
rosteau sentin]ele, s\ treac\ la cre[tinism [i s\ devin\, la r=ndul
lor, martiri, sfin]i m\rturistori, v\z=nd credin]a [i ne`nfricarea
celor pe care `i judecau.

{i poporul rom=n a dat mul]i martiri pentru credin]\, unii
[tiu]i, al]ii ne[tiu]i. E de ajuns s\-l pomenim pe Constantin
Br=ncoveanu, care a fost omor=t de turci, dup\ ce i-au fost uci[i
cei patru fii, la Constantinopol, `n anul 1714, la 15 august. Dac\
ar fi acceptat s\ se lepede de credin]a lor cre[tin\ [i ar fi trecut
la mahomedanism, ar fi sc\pat cu via]\.

~n aceast\ Duminic\ a Tuturor Sfin]ilor poate c\ e bine s\ ne
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punem `ntrebarea: sunt oare numai unii chema]i s\ devin\ sfin]i,
sau suntem chema]i to]i? Porunca se afl\ `n Sf=nta Scriptur\: "Fi]i
Sfin]i" (Petru 1, 16; Levitic 11, 14), tot a[a cum o alt\ porunc\
expres\ a M=ntuitorului `ndeamn\: "Fi]i des\v=r[i]i, precum Tat\l
vostru cel din ceruri des\v=r[it este" (Mat. 5, 48). A fi des\v=r[it
`nseamn\ a fi sf=nt. Dar a fi sf=nt nu `nseamn\ numai a fi martir. 
A `nsemnat aceasta numai `n vremea persecu]iilor sau `n alte
`mprejur\ri de persecu]ie, c=nd cre[tinismul era confruntat cu
interdic]ii care veneau de la st\p=niri care `[i ap\rau religia sau
doctrinele lor. A fi sf=nt, dup\ cea mai simpl\ defini]ie, `nseamn\ a
fi liber de p\cate, a birui orice ispit\, a r\m=ne curat; a te p\zi [i a
nu face, sub nici o form\, r\u nim\nui.

Sfin]enia este des\v=r[irea tr\it\, lucrat\, oglindirea slavei lui
Hristos `n firea omeneasc\ [i dovada nem\rginitei sale puteri care,
din om face fii ai luminii. Sfin]ii au fost oameni care, dup\ ce L-au
cunoscut pe M=ntuitorul, L-au m\rturisit prin via]a de fiecare zi cu
tot sufletul lor, din toat\ inima. Ei au pus mai presus dec=t orice,
iubirea de Dumnezeu [i slujirea omului. Via]a lor, `n orice
`mprejurare, a fost Evanghelia tr\it\. Sfin]enia vie]ii tuturor
cre[tinilor, a celor retra[i ca [i a celor ce tr\iesc `n lume, e nu numai
posibil\, dar [i necesar\. Secretul ei este leg\tura ne`ntrerupt\ a
vie]ii noastre cu Iisus, prin mijlocirea Bisericii sale. Prin Biseric\,
El revars\ asupra credincio[ilor harul Duhului Sf=nt, pentru ca
ace[tia s\ poat\ duce "r\zboiul nev\zut" ̀ mpotriva duhurilor r\ut\]ii
(Efes 6, 12). Dar pentru aceasta se cere ca via]a lui Hristos s\ se
oglindeasc\ [i `n via]a cre[tinului, cu toate momentele sale.

Exist\ multe forme de sfin]enie [i acestea se pot dob=ndi `n
diferitele moduri de via]\ ale oamenilor. Oriunde e[ti,
prosl\ve[te pe Dumnezeu, dar nu uita de aproapele t\u. Nu e de
ajuns s\ fii monah, preot, nu e de ajuns s\ te ia lumea drept
sf=nt, sau s\ te crezi tu a[a ceva, trebuie s\ [i fii cu adev\rat.

58



Sfin]enia, `nainte de toate, `nseamn\ smerenie. Iar adev\rata
smerenie e cea care se ascunde `n omenie, `n iubire, `n cumin]enie, `n
modestie. F\r\ smerenie nu poate ajunge nimeni m\car la o via]\
cre[tin\, c=t de c=t bun\, `n fa]a lui Dumnezeu. Opusul smereniei este
m=ndria [i slava de[art\. M=ndrie este c=nd te lauzi tu singur, slava
de[art\ este c=nd te la[i l\udat, cu pl\cere [i consim]\m=nt, de c\tre
al]ii. Sf=ntul Maxim M\rturisitorul spune: "Cel ce se teme de Domnul
are pururea ca tovar\[\ smerenia [i prin g=ndurile acesteia vine la
dragostea [i la mul]umirea lui Dumnezeu". De multe ori suntem gata
s\ ne smerim. Dar va fi aceasta adev\rata smerenie? Nu cumva uneori
ne smerim ca s\ fim l\uda]i? Examenul `l putem trece `n fa]a altora,
a celor ce ne smeresc ei pe noi. Suntem `n stare s\ r\bd\m smerenia
venit\ de la altul? Suntem ̀ n stare s\-l r\bd\m pe cel ce ne smere[te?
Pe cel care ne jigne[te? Suntem `n stare s\ primim aceasta [i s\
spunem: "Da, este adev\rat?" Abia atunci ne verific\m smerenia.
Dar [i smerenia merge p=n\ la un anumit punct. Ea nu trebuie s\
dep\[easc\ o anumit\ limit\.

Cu privire la m\rturisirea adev\ratei credin]e, aceasta trebuie
m\rturisit\ hot\r=t, f\r\ [ov\ire, r\m=n=nd la ceea ce ne-a `nv\]at
M=ntuitorul [i ne este transmis prin Biseric\.

Un alt aspect al sfin]eniei prive[te activitatea sau lipsa de activitate.
Mul]i spun: "Nu fac r\u nim\nui, nu m\ amestec `n r\u". Despre tot
ce se petrece `n jurul s\u, zice: "Nu m\ prive[te". Dar trebuie s\ [tim
c\ sf=nt nu-i acela care nu face r\u, care nu `ndreapt\ un r\u, atunci
c=nd poate. Cu absen]a [i retragerea, nu te m=ntuie[ti. Trebuie s\ faci
binele, c=nd de interven]ia ta depinde o schimbare `n bine.

Sf=ntul este un om pozitiv. Este un om care se implic\ `n via]a
altora, se implic\ `n societate, c=nd poate fi de folos, c=nd poate
schimba lucrurile `n bine.

Cinstirea Sfin]ilor va r\m=ne `n Biseric\ de-a pururi un izvor
de putere [i inspira]ie. Ziua Tuturor Sfin]ilor este o chemare
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pentru a-i venera [i a-i cinsti. Ei sunt mijlocitori `ntre noi [i
Dumnezeu, modele pe care Biserica ni le ofer\ spre urmare.
~nc\ `n vremea c=t au fost `n via]\, ale[ii Domnului au mijlocit
pentru ajutorarea celor `n nevoi [i au fost asculta]i. Avraam,
Moise, David, Ilie, Petru [i Pavel au potolit m=nia lui
Dumnezeu, au sc\pat din grele primejdii pe fra]ii lor de
credin]\, au vindecat bolnavi, au `nviat mor]i.

~n ceruri ei poart\ o grij\ permanent\ pentru cei care lupt\ [i
sufer\ `n lume. Ei se roag\ ne`ncetat tronului dumnezeiesc,
pentru izb\virea Bisericii [i a fiilor ei. Dup\ cum ne descoper\
Apocalipsa, zi [i noapte rug\ciunile sfin]ilor se `nal]\ `naintea
lui Dumnezeu, ca o t\m=ie bine mirositoare. Cei care se opun
cultului sfin]ilor gre[esc amarnic. Ies din tradi]ia Bisericii, care
i-a consacrat pe sfin]i din primul moment al vie]ii ei, `ncep=nd
cu Sf=ntul {tefan.

Sfin]ii sunt cre[tini care au biruit p\catul [i au ajuns `n `mp\r\]ia
luminii de sus, fiind "oameni din casa lui Dumnezeu", [i au trecere
la Dumnezeu, dup\ cuv=ntul Scripturii care zice: "Mult poate
rug\ciunea dreptului care o face" (Iacob 5, 16). De aceea ̀ i invoc\m
ca mijlocitori. La rug\ciunea sfin]ilor, Dumnezeu poate r\spunde cu
o minune. C\ci ei sunt ca ni[te lumini [i c\l\uze de mare ajutor [i
Biserica, prin slujbele ei, prin amintirea lor, prin icoanele lor ni-i
apropie [i ni-i ]ine prezen]i `n permanen]\. ~i introduce `n familia
noastr\ [i pe noi `n familia lor. Un sf=nt pe o icoan\ `n odaia noastr\
devine un protector al casei, un membru al familiei, cineva cu care
ne `ntre]inem, ne sf\tuim, la care ne rug\m `n nevoi.

Sf=ntul a intrat `n ordinea spiritual\ `n care se afl\
Dumnezeu, `n existen]a ve[nic\. Pentru a realiza sfin]enia vie]ii,
e nevoie ca toate sim]urile trupului [i sufletului nostru s\ fie
luminate de lumina harului Duhului Sf=nt.

Chemarea la sfin]enie este chemarea la fericirea noastr\, at=t
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cea vremelnic\, aici pe p\m=nt, c=t [i la cea ve[nic\ `n ceruri,
c\ci cei ce se silesc spre fapte bune [i via]\ curat\ au de pe acum
con[tiin]a vie]ii ve[nice. Ea este posibil\ pentru fiecare cre[tin,
care, `n Sf=ntul Botez a primit arvuna m=ntuirii, prin harul
Duhului Sf=nt. Ea este necesar\ pentru orice om care dore[te s\
tr\iasc\ o via]\ vrednic\ de om [i de cre[tin, de folos pentru el,
mai `nt=i, apoi pentru cei din jurul s\u. Un om cu via]\ sf=nt\
este o binefacere pentru cei `n mijlocul c\rora tr\ie[te, pentru
familie, pentru Biseric\, pentru societate.

Biserica ne cheam\ necontenit, prin toate ̀ nv\]\turile [i slujbele
ei, s\ ne sfin]im via]a. Prin aceasta ea nu `n]elege numai o
corectitudine oarecum formal\, exterioar\, ci mai ales, o tr\ire
l\untric\, ̀ n duhul credin]ei [i tradi]iei noastre. Ea ne d\ mijloacele
prin care putem realiza aceast\ sfin]enie, iar prin cinstirea sfin]ilor,
a[a cum o facem [i ast\zi [i `n fiecare zi, ea ne ofer\ pilde vii [i
ajutoare, c\ci sfin]ii se roag\ pentru noi [i rug\ciunile lor sunt bine
primite la Dumnezeu.

S\ nu socotim sfin]enia vie]ii ca un v=rf de munte cu neputin]\
de a-l urca, ci s\ ne apropiem cu `ncredere, cu ajutorul harului [i
vom vedea c=t este de bun Dumnezeu. S\ nu ne l\s\m r\pi]i de
urgiile [i p\catele lumii, ci s\ lu\m pild\ de la Sfin]ii P\rin]i pe care
`i pr\znuim ast\zi [i, `ntr-un glas [i cu o inim\, s\ strig\m: "Pentru
rug\ciunile Sfin]ilor, P\rin]ilor no[tri, Doamne Iisuse Hristoase,
Dumnezeul nostru, m=ntuie[te-ne pe noi". Amin.

Duminica a II-a dup\ Rusalii.
Urmarea lui Hristos

P\r\sind Iordanul, Iisus s-a `ntors `n Galileea, iar mai t=rziu
p\r\se[te Nazaretul pentru a locui `n Capernaum, `n preajma
lacului Ghenizaret. Aici, pe ]\rmul "m\rii", s-a petrecut, `n

61



`mprejur\ri cu totul deosebite, evenimentul pe care ni-l
istorise[te Sf=nta Evanghelie de ast\zi: chemarea la Apostolat a
celor dint=i ucenici.

Ucenicii despre care ne vorbe[te Sf=nta Evanghelie de ast\zi
c\ au fost chema]i de M=ntuitorul la apostolat sunt fra]ii 
Simon-Petru [i Andrei, fiii lui Iona, [i Iacob [i Ioan, fiii lui
Zevedeu. Ei auziser\ [i `nainte despre Iisus, c\ci fuseser\
ucenici ai Sf=ntului Ioan Botez\torul, cel care m\rturisea despre
El c\ este "Mielul lui Dumnezeu", c\ este Mesia cel prezis de
prooroci. "Veni]i dup\ Mine [i v\ voi face pescari de oameni" -
sunt cuvintele cu care Iisus i-a chemat la slujirea apostoliei. Ei
au r\spuns `ndat\ la aceast\ chemare "l\s=nd `ndat\ luntrea [i pe
tat\l lor, [i au mers dup\ d=nsul" (Mat. 4, 22).

Cuv=ntul "`ndat\" din cele dou\ `nt=mpl\ri de mai sus,
cuprinde `ntreaga tain\ a biruin]ei cre[tine. Prefacerile s\v=r[ite
`n ordinea p\m=nteasc\, r\sturnarea p\g=nismului ad=nc [i
puternic `nfipt `n inima societ\]ii de atunci, precum [i prop\[irea
`nf\ptuit\ veac dup\ veac, de Biserica cre[tin\, `[i g\sesc
l\murire `n acest cuv=nt, care cuprinde `n el suma `nsu[irilor
suflete[ti a celor ale[i pentru propov\duirea Evangheliei. Mai
`nainte de a fi Apostoli, au fost pescari. Iisus a f\cut din ei
pescuitori de suflete pentru `mp\r\]ia lui Dumnezeu. Slujba lor a
cuprins trei elemente: mai `nt=i chemarea, apoi preg\tirea [i, `n
sf=r[it, trimiterea. Pentru ei, era primul lor contact cu Cuv=ntul
vie]ii, cu "Lumina cea adev\rat\ care lumineaz\ pe tot omul ce
vine `n lume" (Ioan 1, 9). ~n noaptea a[tept\rilor [i-n umbra
c\ut\rilor, le-a p\truns `n suflet o raz\ de lumin\, o dumnezeiasc\
sc=nteie. S-au ata[at de Domnul [i L-au `nso]it `n c\l\torie spre
Galileea. Au participat la nunta din Cana Galileei, unde a f\cut
Domnul `nceputul minunilor" [i [i-a ar\tat slava Sa", iar ei au
crezut `ntr-~nsul (Ioan 2, 11). L-au urmat apoi, `n Capernaum
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(Ioan 2, 12), iar de Pa[ti, la Ierusalim, unde Domnul [i-a ar\tat
puterea de Fiu al Tat\lui ceresc, izgonind pe v=nz\tori din
Templu [i prevestindu-{i moartea [i `nvierea (Ioan 2, 14-20).

~nainte de a se `n\l]a la cer, Iisus le-a gr\it multe, `n pilde [i
direct. Le-a `ncredin]at multe taine [i `nv\]\turi, unele nescrise `n
Evanghelii [i p\strate doar `n tradi]ia sf=nt\ a Bisericii. Dup\
`nviere, timp de patruzeci de zile, a vorbit cu ei despre `mp\r\]ia
lui Dumnezeu (F. Ap. 1, 3). La doi dintre ucenici, Luca [i Cleopa,
c\l\tori spre Emaus, `n ziua ~nvierii, merg=nd cu ei f\r\ ca ace[tia
s\-L cunoasc\, Iisus "le-a t=lcuit, `ncep=nd de la Moise [i de la
to]i proorocii, toate pasajele din Scripturi (despre El)" (Luca 24,
27). Nici faptele, nici cuvintele lui Iisus nu sunt cuprinse toate `n
Sfintele Evanghelii (Ioan 20, 30). Le-a p\strat cu grij\ tradi]ia
sf=nt\ a Bisericii, a[a cum le-a primit din gura acestor Martori
credincio[i [i Apostoli ai lui Iisus.

~ntreg acest interval de timp, cu toate faptele v\zute cu proprii
ochi (I Ioan 1, 1) [i cuvintele auzite din gura Celui care a vorbit
ca nimeni altul (Ioan 7, 46), a fost pentru Apostoli o [coal\ aleas\,
un mijloc de preg\tire pentru chemarea despre care ne istorise[te
Sf=nta Evanghelie de azi.

Intrarea Apostolilor `n misiunea pentru care au fost preg\ti]i
de Domnul, a vesti `n lume Evanghelia `mp\r\]iei lui Dumnezeu
[i de a conduce Biserica cea "una sf=nt\, soborniceasc\ [i
apostoleasc\", a avut loc abia ̀ n ziua Cincizecimii, c=nd au primit
puterea Duhului Sf=nt, f\g\duit lor de M=ntuitorul, de a-I fi
"martori `n Ierusalim [i `n toat\ Iudeia [i `n Samaria [i p=n\ la
marginile p\m=ntului" (F.Ap. 1, 8). Mul]imi nenum\rate au intrat
`n mreaja cuv=ntului lor, care vestea `nvierea [i legea Noului
A[ez\m=nt, adus\ `n lume de Fiul lui Dumnezeu. Legea Noului
A[ez\m=nt se cuprindea `n "porunc\ nou\" (Ioan 13, 34), a dra-
gostei de aproapele, pe care a a[ezat-o Hristos ca principiu suprem

63



la temelia vie]ii cre[tine. Dumnezeu, fiind "lumin\" (I Ioan 1, 5) [i
"dragoste" (I Ioan 4, 8), cere la cei ce-L numesc "Tat\" [i au primit
harul de a se numi "fii ai lui Dumnezeu", s\ umble `n lumin\, adic\
s\ iubeasc\ pe aproapele, c\ci, dup\ cum spune Sf. Evanghelist
Ioan, "cine iube[te pe fratele s\u r\m=ne `n lumin\, iar cel ce ur\[te
pe fratele s\u este `n `ntuneric [i nu [tie `ncotro se duce, pentru c\
`ntunericul a orbit ochii lui" (I Ioan 2, 10).

Pe temeiul legii celei noi, Sfin]ii Apostoli au propov\duit
popoarelor dreptatea, dragostea, libertatea, egalitatea, fr\]ia,
`ntr-ajutorarea, ospitalitatea, pacea, bucuria, cump\tarea,
bun\tatea, mila fa]\ de suferin]a altuia, duhul de jertf\ pentru
ap\rarea `naltelor idealuri, form=nd, `n lumina acestor `nalte
principii morale, tr\s\turi specifice [i caractere vrednice de
admirat [i urmat. R\sp=ndirea Evangheliei este lucrul
Apostolilor de atunci [i a celor ce le-au urmat, dar darul
Duhului Sf=nt este acela care a lucrat prin ei.

Chemarea lui Iisus nu avea `n sine nimic din chemarea
dulceag\ [i ispititoare a chem\rilor la c=[tiguri ieftine [i pl\ceri
trec\toare ale vie]ii. Ea era o chemare sf=nt\ la o munc\ grea, de
mari r\spunderi, o chemare la supunere, la priva]iuni, la
suferin]e [i jertfe, `n vederea dob=ndirii bucuriilor ve[nice 
(Mat. 24, 9; Ioan 16, 33).

Cobor=rea Sf=ntului Duh peste pescari i-a `nt\rit cu putere de
sus, le-a dat `n]elepciune [i, plini de curaj nemai`nt=lnit, pornesc s\
propov\duiasc\ Evanghelia la toate popoarele, `n ni[te condi]ii care
`i dep\[eau total. Faptele Sf. Apostoli ne vorbesc despre r=vna,
elanul, ostenelile [i necazurile pe care le-au avut de `nt=mpinat `n
propov\duirea Evangheliei. Prin puterea [i lucrarea Sf=ntului Duh
ei au devenit cu adev\rat ceea ce le spusese mai `nainte
Dumnezeiescul M=ntuitor: "sare a p\m=ntului", "lumina lumii" [i
"aluatul cel nou" care dospea o fr\m=nt\tur\ nou\, o via]\ nou\ [i
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necunoscut\ p=n\ atunci - de sfin]enie, de iubire, pace, iertare [i
slujire devotat\ a lui Dumnezeu [i a semenilor. ~n fiecare pagin\ din
Faptele Apostolilor r\zbate duhul apostolului [i misiunii cre[tine,
exprimat de Sf. Apostol Pavel: "Cine ne va desp\r]i pe noi de
dragostea lui Hristos? Oare necazul sau str=mtoarea sau prigoana
sau foametea sau gol\tatea sau nevoia sau sabia?" (Rom. 8, 35).
"Pentru c\ sunt `ncredin]at c\ nici moartea, nici via]a, nici `ngerii,
nici c\peteniile, nici puterile, nici cele de acum, nici cele viitoare…
nu pot s\ ne despart\ de dragostea lui Dumnezeu cea `ntru Hristos
Iisus, Dumnezeul nostru" (Rom. 38-39).

Misiunea Sf. Apostoli pentru `ntemeierea, existen]a [i
dezvoltarea Bisericii este at=t de important\, `nc=t una din
`nsu[irile fiin]ei Bisericii este apostolitatea. De aceea noi
m\rturisim: "Cred `ntr-una Sf=nt\, soborniceasc\ [i apostoleasc\
Biseric\", condus\ de Iisus Hristos, capul ei nev\zut, dar prezent
`n ea prin toate lucr\rile Duhului Sf=nt. Biserica st\ pe temelia
Apostolilor (Efes 2, 20), piatra cea din capul unghiului fiind Iisus
Hristos. Chemarea la slujba apostoliei au preluat-o de la 
Sf. Apostoli urma[ii lor legitimi - episcopii [i preo]ii.

~n fa]a obiec]iilor unor cre[tini rup]i de Biseric\, care sus]in c\
taina preo]iei nu are temeiuri dumnezeie[ti [i c\ to]i pot fi preo]i,
noi m\rturisim adev\rul constatat la chemarea Apostolilor, c\
M=ntuitorul a ales din mul]imea de ucenici pe cei 12, c\rora le-a
zis: "Precum m-a trimis pe mine Tat\l [i eu v\ trimit pe voi. {i
gr\ind aceasta, a suflat asupra lor [i le-a zis: lua]i Duh Sf=nt;
c\rora ve]i ierta p\catele, le vor fi iertate [i c\rora la ve]i ]ine, vor
fi ]inute" (Ioan 20, 21-23). Sf. Apostoli au transmis aceast\ putere
primit\ prin darul Sf. Duh episcopilor [i preo]ilor, `nc=t darul [i
Taina preo]iei este ca un "fir de aur" care leag\ preo]ia apostolic\
de preo]ia cre[tin\ p=n\ la sf=r[itul veacurilor.

Chemarea: "Veni]i dup\ mine [i v\ voi face pe voi pescari de
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oameni" a avut ecouri `n sufletele Apostolilor [i ale urma[ilor
acestora. Calendarul Bisericii noastre este plin de nume care au
r\spuns cu toat\ fiin]a [i via]a lor la chemarea apostolatului
cre[tin, devenind exemple [i pilde vii de dragoste slujitoare fa]\
de Dumnezeu, fa]\ de Biseric\ [i fa]\ de oameni.

S\ ne p\str\m `n deplin\ unire sf=nta noastr\ credin]\ ortodox\,
pe care str\mo[ii no[tri au primit-o prin gura Apostolului celui
"`nt=i chemat" Andrei, `ncredin]=ndu-ne-o ca pe o mo[tenire de
mare pre]. Ea ne-a fost putere, cheag de unire `n trecut [i odr\s-
litoare de str\lucire `n `nf\ptuiri. S-o p\str\m curat\, vie [i sf=nt\,
pentru des\v=r[irea noastr\, pentru m=ntuirea noastr\.

Fire[te, urmarea lui Hristos nu-i sarcin\ u[oar\. Trebuie jertf\,
lep\dare de sine, r\bdare, dorin]\ de m=ntuire. Dar nimic s\ nu ne
opreasc\ de a face lucrurile lui Dumnezeu. Valoarea nu st\ `n a
g\si ceva u[or, ci de a apuca drumul care duce la m=ntuire, la
comuniune cu Cel care ne-a r\scump\rat [i ne-a chemat: "Veni]i la
mine". {i atunci, vom putea spune, ca [i sfin]ii, care L-au urmat pe
Iisus: O, ce minunat\ este via]a pe care ne-o d\ Iisus! Singura via]\
adev\rat\ nu este dec=t `n slujba lui Iisus! Aceasta este chemarea
lui Iisus pe care ne-o face Sf. Evanghelist de ast\zi. Amin.

Duminica a III-a dup\ Rusalii. „Nu v\ `ngrijora]i!“

Pericopa evanghelic\ ce s-a citit ast\zi la Sf. Liturghie face parte
din Predica de pe Munte. Aceast\ cuv=ntare a fost rostit\ de
M=ntuitorul nostru Iisus Hristos pe o colin\ de l=ng\ Lacul
Ghenizaretului, deci `ntr-un cadru natural plin de frumuse]e, `n fa]a
ucenicilor [i a unei mul]imi de oameni care veniser\ acolo din
Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea  [i de dincolo de
Iordan (Mat. 4, 25).

~n aceast\ predic\, M=ntuitorul a dat o interpretare nou\ [i
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profund\ poruncilor Vechiului Testament [i a `nf\]i[at
ascult\torilor condi]iile adev\ratei fericiri, subliniind trei lucruri
importante:

1. Mai `nt=i, c\ omul are nevoie de un bun discern\m=nt, de un
"ochi" sufletesc s\n\tos [i curat, care-l va ajuta s\ stabileasc\ o
just\ ierarhie a valorilor, s\ aleag\ slujirea lui Dumnezeu [i nu a lui
Mamuna, s\ caute ~mp\r\]ia lui Dumnezeu [i nu lucrurile
trec\toare;

2. M=ntuitorul le aduce apoi aminte credincio[ilor c\ au un Tat\
`n ceruri, care le poart\ de grij\, c\ Dumnezeu Creatorul este [i
Proniator al lumii [i al oamenilor [i, deci, c\ este inutil ca ei s\
se risipeasc\ `n `ngrijor\ri f\r\ rost;

3. ~n ce prive[te viitorul, g=ndul omului trebuie s\ fie
`ndreptat mai ales spre ~mp\r\]ia lui Dumnezeu, eforturile sale
urm=nd s\ fie canalizate `n acest sens.

Pentru `nnoire, omul trebuie s\ porneasc\ din l\untru `n afar\,
spune M=ntuitorul. {i zice Domnul: "Lumin\torul trupului este
ochiul. Deci, de va fi ochiul t\u curat, tot trupul t\u va fi luminat;
iar de va fi ochiul t\u r\u, tot trupul t\u va fi `ntunecat". L\untrul
omului este asemenea unui izvor de ap\. Dac\ izvorul este curat,
bem ap\ [i ne asigur\m s\n\tatea, iar dac\ este murdar, infectat, ne
primejduim s\n\tatea. Deci, `n ad=ncurile sufletului nostru se
z\mislesc g=ndurile [i sim]urile noastre ur=te: p\catul. Grija noastr\
de c\petenie trebuie s\ fie ca ochiul l\untric, sufletul, s\ fie curat [i
astfel, tot trupul va fi luminat. De aceea, aten]ia noastr\ trebuie s\
fie `ndreptat\ `n primul r=nd spre tainele sufletului, spre a nu se
s\l\[lui acolo nici un fel de r\utate, `ntuneric, [tiut fiind c\ dintr-un
astfel de izvor, dintr-o astfel de inim\ `ntunecat\ "ies g=nduri rele,
ucideri, adultere, desfr=n\ri, furturi, `n[el\ciuni, m\rturii minci-
noase, hule, acestea sunt care spurc\ pe om" (Mat. 16, 19).

Adev\rata via]\ cre[tin\ se realizeaz\, cu prec\dere, prin
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cur\]irea inimii de orice r\utate, `ntuneric ce `ntineaz\ [i
`ntunec\ pe om. Acest "ochi" sufletesc este "chipul lui
Dumnezeu" pe care omul l-a primit de la Creatorul s\u, este
organul prin care creatura este legat\ de Creator. C\ci precum
ochiul este fereastra trupului spre lumina acestei lumi, tot a[a [i
sufletul este lumina cea `n]eleg\toare [i ve[nic\.

Tot `n Predica de pe Munte M=ntuitorul a scos `n eviden]\
noutatea obsolut\ a moralei evanghelice, prin care ne descrie o
nou\ atitudine fa]\ de bog\]iile p\m=nte[ti: "Nu v\ `ngriji]i!…
Privi]i la p\s\rile  cerului, c\ ele nici nu seam\n\, nici nu secer\…
Privi]i la crinii c=mpului, c\ ei nici nu torc, nici nu ]es. Totu[i  v\
spun c\ nici Solomon `n toat\ m\rirea lui, nu s-a `mbr\cat ca unul
din ei. A[a c\, dac\ astfel `mbrac\ iarba de pe p\m=nt, care ast\zi
este, dar m=ine va fi aruncat\ `n cuptor, atunci cu at=t mai mult v\
va `mbr\ca El pe voi, pu]in credincio[ilor? C\uta]i mai `nt=i
~mp\r\]ia lui Dumnezeu [i dreptatea Lui, [i toate aceste se vor
ad\uga vou\" (Mat. 6, 26-33). Aceste cuvinte ne `ncredin]eaz\
despre adev\rul purt\rii de grij\ a lui Dumnezeu, care nu p\r\se[te
pe om [i nici chiar atunci c=nd cade `n p\cate. Dumnezeu `[i d\ pe
fa]\ dragostea Lui c\tre noi prin aceea c\, pentru noi Hristos a
murit c=nd noi eram `nc\ p\c\to[i (Rom. 5, 8). ~ntruparea [i jertfa
M=ntuitorului sunt astfel semnele iubirii [i purt\rii de grij\ a lui
Dumnezeu pentru f\ptura noastr\. Spre a `n]elege mai bine [i spre
a ne convinge de acest adev\r, Iisus ne trimite la crinii c=mpului [i
la p\s\rile cerului, f\pturi a[a de mici `n raport cu omul, dar fa]\
de care, de asemenea, se manifest\ purtarea de grij\ ale lui
Dumnezeu. Pun=ndu-ne `nainte aceste pilde, Iisus nu vrea s\ ne
`ndemne la lene, la dezinteres fa]\ de problemele materiale.
M=ntuitorul niciodat\ n-a `ndemnat pe ucenicii s\i la lene, la
inactivitate. Dimpotriv\, at=t `nv\]\tura Sa, c=t [i pilda vie]ii Sale
cuprind un puternic `ndemn la munc\. El a zis: "Tat\l Meu
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lucreaz\… [i Eu lucrez" (I. 5, 17), din gura Lui s-a auzit parabola
talan]ilor, `n care se os=nde[te sluga "lene[\" care n-a lucrat cu
talantul s\u [i l-a `ngropat `n p\m=nt. Din gura Sf. Apostol Pavel
au r\sunat pentru prima dat\ `n lume cuvintele: "Cine nu voie[te
s\ munceasc\, nici s\ nu m\n=nce" (II Tesal. 3, 10).

~nv\]\tura cre[tin\, departe de a fi potrivnic\ muncii [i
progresului, este sus]in\toarea acestora, ci doar at=t c\ noi suntem
mai de pre] `n fa]a lui Dumnezeu dec=t toat\ f\ptura: "Au nu este
via]a mai mult dec=t hrana [i trupul mai mult dec=t
`mbr\c\mintea?" (Mat. 5, 24). El ni le d\ pe toate, [i via]\, [i trup,
[i hain\, dar f\r\ ajutorul Lui nimic nu dob=ndim. "De n-ar zidi
Domnul casa, `n zadar s-ar osteni ziditorii". Este o ierarhie, o
ordine, o valoare `n trebuin]ele omului. Mai `nt=i [i mai presus de
toate, noi trebuie s\ c\ut\m "~mp\r\]ia lui Dumnezeu [i dreptatea
Lui" [i apoi pe toate celelalte. Pronia dumnezeiasc\ ni le va ad\uga,
c\ci [tie Dumnezeu c\ trebuin]\ avem de toate acestea (Mat. 6, 33).

Cuvintele din Evanghelie: "Nu v\ `ngrijora]i!" urm\resc s\
corecteze gre[elile pe care unii oameni le s\v=r[esc `n scopul
c=[tig\rii bunurilor materiale. ~ntr-adev\r, privind via]a oamenilor,
mai ales a celor de azi, vedem c\ cei mai mul]i uit\ c\ sunt fii ai
lui Dumnezeu, fiin]e `nzestrate cu suflet nemuritor, menite pentru
via]a ve[nic\. Mul]i dintre semenii no[tri se coboar\ la treapta
fiin]elor necuv=nt\toare. "Dumnezeul lor este p=ntecele", cum
zice Sf. Apostol Pavel (Filip. 3, 19). Toat\ grija lor se rezum\ la
m=ncare, b\utur\, la satisfacerea a c=t mai multor pl\ceri [i la
adunarea a c=t mai multe bunuri p\m=nte[ti. Pentru acest scop,
oamenii se zbucium\ din zori [i p=n\ `n noapte, adun\, alearg\, se
nelini[tesc. Zadarnic glasul con[tiin]ei `i cheam\ la Dumnezeu,
zadarnic glasul Bisericii le face `ndemnul s\ vin\ `n casa
Domnului la rug\ciune; ei n-au timp pentru preocup\rile care se
ridic\ deasupra celor v\zute. Ei sunt robii pl\cerilor [i ai sim]u-
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rilor. Putem zice cu psalmistul: "Omul pus `n cinste fiind, n-a
priceput. Al\turatu-s-a dobitoacelor f\r\ minte" (Psalm. 48, 21).

Trebuie s\ fim `ncredin]a]i c\ Dumnezeu este F\c\torul,
Creatorul f\pturii [i al omului, dar `n acela[i timp [i purt\torul de
grij\. "~n m=na Lui El ]ine via]a a tot ce tr\ie[te [i suflarea `ntregii
omeniri" (Iov 12, 9-10). Psalmul Vecerniei, 103, este `n `ntregime
un imn minunat `nchinat proniei lui Dumnezeu, dar `ndeosebi
cuvintele pe care le ascult\m cu evlavie la l\satul serii: "Toate de
la Tine a[teapt\ s\ le dai hran\ la vreme: de le-o dai, ele o primesc;
de-]i deschizi Tu m=na Ta, toate se umplu de bucurie. Iar de-]i
`ntorci Tu fa]a Ta se ofilesc [i `n ]\r=n\ se `ntorc" (Ps. 103, 27-31).

Dar cea mai mare dovad\ a iubirii [i purt\rii de grij\ a lui
Dumnezeu este trimiterea Fiului pentru m=ntuirea f\pturii
c\zute. "A[a (de mult) a iubit Dumnezeu lumea `nc=t [i pe Unul
N\scut Fiul S\u L-a dat ca tot ce crede `ntr-~nsul s\ nu piar\…"
(Ioan 3, 16). ~n dou\ moduri se revars\ peste lume lucrarea cea
purt\toare de grij\ a lui Dumnezeu: mai `nt=i, El conserv\, adic\
p\streaz\ cele create. Nimic din cele create n-ar putea rezista
f\r\ pronie. ~n al doilea r=nd, El p\streaz\ lumea spre a o m=ntui
din puterea celui r\u.

Sunt `mprejur\ri grele `n via]a noastr\, ne `ngrijor\m, peste
m\sur\, ce ne va aduce ziua de m=ine, ce vom m=nca, ce vom bea
sau ce vom `mbr\ca. Acestor g=nduri, care au fr\m=ntat pe om din
totdeauna, le r\spunde M=ntuitorul Iisus prin cuvintele Sf.
Evanghelii, c\ci "nu v\ `ngrijora]i" nu este totuna cu "nu v\
`ngriji]i". ~ntre "grij\", care este o datorie a omului, [i "`ngrijorare",
care este, uneori, pierderea credin]ei, este o mare deosebire.

Fa]\ de pronie, oamenii gre[esc, de obicei, `n dou\ feluri: unii
o nesocotesc, fie t\g\duind-o de-a dreptul, fie `ngrijor=ndu-se
peste m\sur\ de trebuin]ele trupului [i uit=nd de trebuin]ele
sufletului; al]ii, socotind c\ purtarea de grij\ a lui Dumnezeu 
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ne-ar scuti pe noi, oamenii, de a mai munci, fiindc\ vom primi
totul de la Dumnezeu. Avem un Tat\ `n ceruri care ne iube[te [i se
`ngrije[te de noi. El ne vrea nu numai binele sufletesc, ci [i binele
trupesc. ~ncredin]area c\ Dumnezeu ne este Tat\ d\ un nou sens
vie]ii noastre, tuturor eforturilor noastre, `ndreptate fie spre
c=[tigarea celor necesare trupului, fie pentru dob=ndirea bunurilor
spirituale [i ve[nice. Din perspectiva noastr\ de fii ai lui
Dumnezeu, munca devine laud\ adus\ Lui, `mplinirii voin]ii Lui,
colaborare cu El. ~ns\ munca noastr\ `[i pierde valoarea [i frumu-
se]ea dac\ este f\cut\ `n scopuri egoiste, cu g=ndul de a ne asigura
comorile acelea pe care molia [i rugina le m\n=nc\ [i pe care
furiile le sap\ [i le fur\. S\ muncim pentru p=ine [i s\ ne rug\m
pentru toate [i, av=nd "ochiul curat" vom p\[i pe drumul unei vie]i
s\n\toase. S\ nu uit\m c\ suntem responsabili de tot ce se petrece
`n noi [i `n afar\ de noi, bine`n]eles, din punct de vedere moral.

Ceea ce `nf\]i[eaz\ M=ntuitorul `n Predica de pe Munte am
putea rezuma `ntr-un singur cuv=nt - "ferici]i" - care se repet\ de
nou\ ori. Prin fericire trebuie s\ `n]elegem senin\tate, `ncredere,
optimism, mul]umire [i pace sufleteasc\; toate sunt rezultatul
eforturilor noastre pentru des\v=r[irea religios-moral\ pe care 
ne-o ofer\ ca ideal Sf=nta Evanghelie. Ceea ce d\ valoare
deosebit\ vie]ii nu este fericirea superficial\, care depinde de
`mprejur\ri, ci este fericirea [i satisfac]ia care ne umplu sufletul [i
care nu ne p\r\sesc niciodat\. Inimile noastre tind spre o fericire
statornic\, netulburat\ de succese, care s\ fie ad=nc `nr\d\cinat\
`n l\untrul nostru, d=ndu-ne lini[te interioar\, pace [i bucurie.
Aceast\ bucurie trece dincolo de morm=nt. M=ntuitorul
r\spl\te[te pe cei drep]i nu numai aici, pe p\m=nt, ci cu mult mai
mult `n via]a viitoare. Dar, pentru a ne `mp\rt\[i de aceast\
nespus\ fericire, este necesar s\ ascult\m porunca M=ntuitorului:
"C\uta]i mai ̀ nt=i ̀ mp\r\]ia lui Dumnezeu [i dreptatea Lui [i toate
acestea se vor ad\uga vou\" (Mat. 6, 33). Amin.

71



Duminica a IV-a dup\ Rusalii. 
Vindecarea slugii suta[ului

Textul Evangheliei din duminica de ast\zi ne aminte[te de o
stare social\ din vechime, care a `njosit mult\ vreme demnitatea
uman\ [i care este condamnat\ de toate legile omene[ti. Este
vorba de sclavie sau de robie.

Pe vremuri, un rob sau o slug\ nu era pre]uit\ ca o fiin]\
omeneasc\, ci era `njosit\ [i complet la discre]ia st\p=nului care
avea drept de via]\ [i de moarte asupra ei.

Iisus vindec\ pe sclavul sau robul unui suta[ p\g=n, adic\ al
unui ofi]er din armata roman\, la cererea st\ruitoare a acestuia.
Faptul c\, de[i era un ofi]er superior [i str\in de neamul iudeilor,
poart\ de grij\ slugii sale, arat\ respect [i smerenie fa]\ de Iisus [i
fa]\ de neamul iudeilor, dovede[te c\ sufletul s\u dep\[ea
asprimea or=nduirii sociale a sclaviei, c\ nu era robit preju-
dec\]ilor sociale ale vremii. Suta[ului i se face mil\ de suferin]ele
slugii sale, [i are mil\ pentru un suflet nec\jit de slug\, care nu are
alt sprijin dec=t bun\tatea inimii omene[ti.

Fapta de iubire a suta[ului este vrednic\ de luat `n seam\,
mai ales c\ acesta a fost p\truns de adev\rul c\ are `naintea lui
pe Domnul [i f\c\torul firii, `naintea c\ruia se pleac\ [i pe care
`l ascult\ toate puterile cere[ti, a[a cum `l ascult\ [i pe el -
suta[ul - cei ce stau sub a lui st\p=nire. Credin]a suta[ului este
mare [i puternic\ [i `mbr\cat\ `n ve[m=ntul smereniei, c=nd a
cerut ajutorul lui Iisus, ~nv\]\torul care vindeca multe boli [i
neputin]e `n popor: "Doamne, slujitorul meu zace neputincios.
- Voi veni [i-l voi vindeca", a r\spuns de `ndat\ Domnul Hristos.
Atunci, o raz\ de lumin\ a credin]ei [i smereniei a str\lucit `n
inima suta[ului [i a zis: "Doamne, nu sunt vrednic de cinstea de
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a-mi trece pragul casei mele. Sunt p\g=n, sunt p\c\tos, nu merit
at=ta osteneal\. Putere ai s\ porunce[ti, precum am [i eu
autoritate peste o[tenii mei". ~n aceea[i clip\, de pe buzele
M=ntuitorului au r\sunat cuvinte de negr\it\ laud\ la adresa
suta[ului p\g=n, cum nu le-a auzit nimeni dintre fiii poporului
ales: "Nici `n Israel n-am aflat at=ta credin]\… Mergi [i s\-]i fie
precum ai crezut!"

Evanghelia se `ncheie cu m\rturia c\ puterea Fiului lui
Dumnezeu a lucrat c=nd i-a spus suta[ului: "Du-te, fie ]ie dup\
cum ai crezut. {i s-a `ns\n\to[it sluga lui din ceasul acela" 
(Mat. 8, 13). Cunosc=nd con]inutul, s\ ne `ntreb\m: ce `nv\]\m
din aceast\ pericop\ evanghelic\, ce mesaj ne trimite peste
veacuri nou\, cre[tinilor de ast\zi? Din Sf. Evanghelie de azi
`nv\]\m despre trei lucruri foarte importante pentru noi [i a
noastr\ m=ntuire: iubire, smerenie [i credin]\.

Iubirea este porunca suprem\ [i legea fundamental\ a
cre[tinismului. Dumnezeu este iubire. Din El izvor\[te adev\rata
iubire [i la El trebuie s\ ajung\ orice iubire. Credin]a, m=ntuirea
lumii sunt dovezi nezdruncinate ale iubirii nem\rginite [i
necuprinse a lui Dumnezeu. Omul este creat din iubire [i nu poate
tr\i fericit f\r\ iubire. Cu drept cuv=nt se spune c\ sufletul omului
este at=t de mare c=t este [i iubirea lui. Sfin]ii P\rin]i numesc
iubirea regina tuturor faptelor bune [i c\ ea trebuie `ndreptat\ c\tre
orice om, ori de ce neam, credin]\, stare social\, culoare ar fi el.

Cel ce face bine aproapelui, ba mai mult, `i face bine aceluia
c\ruia nu ar fi vrednic de o astfel de iubire, imit\ pe Dumnezeu,
care nu face deosebire `ntre oameni, buni sau r\i, `ntre gr=u [i
neghin\ p=n\ la seceri[. Porunca iubirii aproapelui r\m=ne
obligatorie c=t va fi lumea. Ba ea va fi valabil\ [i `n `mp\r\]ia
de dincolo de veac. C\ci `n vreme ce credin]a se va sf=r[i, iar
n\dejdea va face loc vederii lucrurilor n\d\jduite, dragostea va
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r\m=ne. "Dragostea nu va pieri niciodat\" (I Cor. 13, 8). Mai
mult dec=t at=t, Iisus a f\cut din porunca iubirii testamentul S\u,
zic=nd: "Aceasta este porunca Mea: s\ v\ iubi]i unii pe al]ii!"
(Ioan 15, 22). Dragostea dup\ cuv=ntul M=ntuitorului satur\ pe
cel fl\m=nd, adap\ pe cel `nsetat, g\zduie[te pe cel str\in,
`mbrac\ pe cel gol, `ngrije[te pe cel bolnav [i m=ng=ie [i ajut\
pe cel `n necaz. ~ntr-adev\r, un dram de iubire este greu de
c=nt\rit. C\ci cre[tinul p\truns de dragoste nu sup\r\ sub nici o
form\ pe aproapele s\u; dragostea nu `ng\duie s\ facem r\u
aproapelui, nu asupre[te pe nimeni, nu insult\, nu minte, nu
`n[eal\, `ndelung rabd\, se milostive[te (I Cor. 13, 4-6).

~n lumina `nv\]\turii Evangheliei, Dumnezeu nu s\l\[luie[te
numai `n ceruri sau pe masa sfintelor altare, `n taina Sf.
Euharistii, ci poate fi descoperit `n persoana fiec\rui om `n nevoi,
necaz, primejdie. A[adar, Iisus a[teapt\ iubirea noastr\ la un col]
de strad\, pe un pat de spital, `ntr-un azil de b\tr=ni, `ntr-o cas\ de
orfani, `n casa unor vecini care pl=ng [i n-are cine-i ajuta.
Milostivii credincio[i, care `mpart p=inea lor cu cei ce duc lips\
sau zac neputincio[i `n boal\, [i m=ng=ie pe cei cu inimi
`ndurerate sunt "slujitori" ai lui Dumnezeu, `mbr\ca]i `n haine de
lucru. "Omule, zice Sf. Ioan Gur\ de Aur, de nu-i dai ast\zi nimic
lui Hristos, dincolo El nu va avea trebuin]\ de tine. Aici
fl\m=nze[te El, aici `nseteaz\. Iisus `nseteaz\ dup\ m=ntuirea ta.
De aceea vine El ca un cer[etor, de aceea umbl\ gol. Prin aceasta
Dumnezeu vrea s\-]i d\ruiasc\ `mp\r\]ia; nu-L trece cu vederea".

"~nv\]a]i-v\ de la Mine, zice M=ntuitorul, c\ sunt bl=nd [i
smerit cu inima [i ve]i g\si odihna sufletelor voastre" (Mat. 11,
29). Ca s\ `n]elegem mai bine frumuse]ea acestei virtu]i -
smerenia - [i trebuin]a ei, s\ ne aducem aminte c\ Fiul lui
Dumnezeu s-a pogor=t din cer ca s\ ne `nve]e nu numai prin
cuvinte, dar mai ales prin faptele Sale. Sf. Vasile cel Mare zice:
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"De la na[tere p=n\ la moarte a fost numai cale de umilin]\. A voit
s\ fie t\iat `mprejur, ca un p\c\tos, fuge `n Egipt ca un fricos, se
boteaz\ `mpreun\ cu p\c\to[ii [i cu vame[ii, asemuindu-se cu ei.
C=nd mai t=rziu voiau s\-L cinsteasc\ [i s\-L fac\ rege, se retrage;
dar c=nd vreau s\-L acopere de batjocuri, El se arat\. C=nd `l
l\udau oamenii, El porunce[te s\ tac\, iar celor ce le f\cea bine,
le zicea s\ nu spun\ la nimeni. Spre sf=r[itul vie]ii Sale s-a `njosit
prin a sp\la picioarele ucenicilor. {i ca o `ncoronare, a primit s\
moar\ pe Sf=nta Cruce ca un f\c\tor de rele".

Sfin]ii P\rin]i se `ntreab\ [i tot ei ne dau r\spunsul. Pentru ce
era oare nevoie ca chiar pe lemnul crucii s\ fie r\stignit? {i tot ei
zic: Pentru ca s\ nu se `nal]e nici un trup pe p\m=nt. Omul este
`nclinat spre m=ntuire de[art\. Dar c=nd [tim c\ Fiul lui
Dumnezeu s-a smerit, atunci ce s\ zic eu, care sunt praf [i cenu[\?

Smerenia este cu adev\rat o virtute cre[tineasc\, pe care 
n-a cunoscut-o nimeni `nainte de M=ntuitorul. A[a `i ferice[te
M=ntuitorul pe "cei s\raci cu duhul". Cei s\raci cu duhul sunt cei
smeri]i care, oric=te fapte bune fac, se simt tot s\raci suflete[te [i
mereu caut\ s\ se `mbog\]easc\. Pu]in folositoare ne sunt faptele
cele bune dac\ sunt amestecate cu trufie. P\catele sunt izvoare
pentru alte p\cate. Dar [i faptele bune pot fi izvor de trufie, [i ea
se furi[eaz\ `n s=nul oamenilor spre a-i pierde.

Sfin]ii P\rin]i zic: Smerenia este temelia sfin]eniei (Ciprian);
Ea este cea dint=i virtute cre[tineasc\ (Ieronim); Este temelia [i
mama tuturor virtu]ilor (Sf. Grigorie); Este r\d\cina ce d\ via]\
roadelor inimii cre[tine (Sf. Ioan Gur\ de Aur). Am avut noi
smerenia suta[ului?

Credin]a este puternic\ [i mare [i `mbr\cat\ `n haina
smereniei. "Doamne, nu sunt vrednic, ci zi numai cu cuv=ntul [i
se va t\m\dui". El credea c\ M=ntuitorul este cel Atotputernic,
St\p=nul cerului [i al p\m=ntului. Este Atot[tiutor, adic\ [tia

75



trecutul lui, [tia ce-l aducea la El. El credea c\ este Atotv\z\torul,
c\ o vedea pe sluga suta[ului chinuindu-se. Oare Dumnezeu,
care este `ns\[i bun\tatea, se va milostivi spre el? Suta[ul face o
compara]ie: "Eu sunt om sub st\p=nirea altora [i am sub mine
osta[i [i-i spun acestuia: du-te, [i se duce, [i celuilalt, vino, [i
vine, [i slugii mele: f\ aceasta, [i face". Suta[ul era convins [i a
m\rturisit c\ moartea [i via]a, bolile [i bucuriile sunt ca ni[te
slugi supuse st\p=nului, pe care el le conduce dup\ voia sa. S-a
mirat [i M=ntuitorul de o astfel de credin]\ ca aceea a suta[ului.

Precum f\r\ ochi nu putem vedea lumea `nconjur\toare,
precum f\r\ minte nu putem `n]elege lucrurile din jur, spre a le
pune spre folosul nostru, tot a[a f\r\ credin]\ nu-l putem cunoa[te
pe Dumnezeu. Scopul principal al credin]ei este cunoa[terea [i
m=ntuirea sufletului. Din Evanghelia de azi `nv\]\m s\ a[ez\m `n
sufletul nostru cele trei virtu]i principale: Iubirea, care rode[te
mil\ [i r\bdare; Smerenia, care te apropie de om [i Credin]a, care
te leag\ de Dumnezeu. Amin.

Duminica a V-a dup\ Rusalii.
Vindecarea celor doi st\p=ni]i de diavol 

din ]inutul Gadarei

Activitatea pe care a desf\[urat-o M=ntuitorul nostru Iisus
Hristos pe p\m=nt, a avut ca scop ridicarea omenirii pe culmile
sublime ale celor mai des\v=r[ite principii de via]\, de unde s\ se
poat\ `ntrez\ri nesf=r[ita fericire a ~mp\r\]iei lui Dumnezeu. Fiul
lui Dumnezeu, Fiu al omului aduce `n lume cu Sine lumina unei
`nv\]\turi menite s\ c\l\uzeasc\ pa[ii oamenilor pe c\r\rile
aduc\toare de m=ntuire.

Diavolul care "a fost ucig\tor de oameni de la `nceput [i 
n-a r\mas `n adev\r pentru c\ nu este adev\r `ntr-`nsul" (Mat. 10, 8),
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a c\utat s\ du[m\neasc\ pe cei dint=i oameni de darurile cu care
Dumnezeu i-a `nzestrat [i a reu[it, prin am\girile sale ispititoare, s\
deschid\ pr\pastie `ntre om [i Creatorul s\u. De[i la plinirea vremii,
M=ntuitorul nostru Iisus Hristos a zdrobit puterea lui prin ~nvierea
Sa cea de a treia zi, totu[i acest du[man al m=ntuirii noastre "ca un
leu umbl\ r\cnind [i c\ut=nd pe cine s\ `nghit\" (I Petru 5, 8).

Acela[i duh r\u, care a ispitit pe M=ntuitorul `n pustie, a
c\utat `n toate vremurile s\ `ntoarc\ pe om din drumul s\u, dat
de Dumnezeu de la Crea]ie, spre ve[nicele munci ale `mp\r\]iei
sale. C=t de `ngrozitoare este soarta celor ce cad prad\ ispitelor
[i curselor lui `nveninate, o vedem din pericopa Evangheliei de
ast\zi. "{i trec=nd Iisus de ceea parte, `n latura Gherghesenilor
l-au `nt=mpinat pe d=nsul doi `ndr\ci]i, ie[ind din morminte,
foarte cumpli]i, `nc=t nu putea nimenea s\ treac\ pe calea aceea.
{i iat\, au strigat gr\ind: ce este nou\ [i ]ie, Iisuse, Fiul lui
Dumnezeu? Ai venit aici mai `nainte de vreme s\ ne munce[ti
pe noi? {i era departe de d=n[ii o turm\ mare de porci p\sc=nd.
Iar dracii `l rugau pe El, zic=nd: de ne gone[ti pe noi, d\-ne voie
s\ ne ducem `n turma cea de porci. {i a zis lor: Merge]i! Iar ei,
ie[ind, au mers `n turma de porci; [i `ndat\ a s\rit toat\ turma de
pe ]\rm `n mare, [i s-a `necat `n ap\. Iar p\storii au fugit [i,
intr=nd `n cetate, au spus de toate, [i cele despre cei `ndr\ci]i. {i
iat\, toat\ cetatea a ie[it `n `nt=mpinarea lui Iisus [i v\z=ndu-L, 
L-au rugat s\ plece din hotarele lor. {i intr=nd `n corabie, a
plecat [i a venit `n cetatea Sa" (Mat. 8, 28-34; 9, 1).

Starea celor doi `ndr\ci]i din Evanghelia de ast\zi reprezint\
starea omului desprins de la izvorul vie]ii adev\rate: Dumnezeu.
C=nd rupe leg\tura cu r\d\cina vie]ii, omul tr\ie[te `n morminte,
simbol al adev\rului c\ desfacerea de Dumnezeu produce `n om
un dezechilibru sufletesc dureros [i un chin metafizic de nelini[te,
cutremurare, suferin]\ [i moarte. Desprin[i de Dumnezeu, cei doi
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`ndr\ci]i au pierdut con[tiin]a destinului lor de om, devenind 
chip brutal [i gol sau antipodul chipului lui Dumnezeu din el,
f\c=ndu-se din om al vie]ii [i al crea]iei, om al mor]ii [i al
distrugerii, chip deplin al puterii de desfigurare, pervertire [i
distrugere al diavolului `nst\p=nit asupra f\pturii lui Dumnezeu.

Rupt din mediul vital corespunz\tor rostului s\u primordial,
demonizatul e chinuit cumplit de furia s\lbatic\ a c\ut\rii, de
nelini[tea unei puteri f\r\ patrie, f\r\ timp, pl=ng\toare [i r\t\citoare.
Nelini[tea [i zbuciumul s\u necontenit sunt expresia puternic\ a
nostalgiei chipului pierdut, a c\ut\rii a ceva ce-i lipse[te fiin]ial, a
c\ut\rii care obsedeaz\ [i chinuie[te f\r\ cru]are. Nelini[tea [i
c\utarea `l fac pe demonizat s\ ias\ cu violen]\ din morm=nt, s\ fug\
cu a[a furie, `nc=t nici o putere nu-l poate lini[ti, lega sau imobiliza.

Libertatea nobil\ [i creatoare a chipului lui Dumnezeu `n om
[i destinat\ a d\ltui `n f\ptura uman\ asem\n\toare cu El, e
pervertit\ `n l\comia nes\]ioas\ a primejduirii [i distrugerii, prin
ispite [i p\cate. Duhul demonic, mereu p\gubitor omului [i
mereu n\valnic asupra f\pturii acestuia, cutremur\ p=n\ `n
ad=ncuri neamul omenesc, ce prin ispite am\gitoare `nlesne[te
c\derea lumii `n mrejele unei orient\ri [i tr\iri specifice
Gherghesenilor de odinioar\: absorbi]i cu totul preocup\rilor
p\m=nte[ti [i nesocotitori ai lucr\rii lui Dumnezeu `n lume.

Presim]ind deja din dep\rtare apropierea M=ntuitorului, duhul
demonizatului, v\z=ndu-se `n prezen]a imediat\ a puterii divine,
muge[te de ur\ `mpotriva Lui. ~n el r\cne[te acum masa
demonic\, al c\rui nume este "Legiune". Nici c\ se putea o
m\rturie mai puternic\ despre `nt=lnirea puterii demonice cu
puterea divin\, dec=t acest strig\t s\lbatic [i disperat al
demoniza]ilor: "Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, ce ai venit aici `nainte
de vreme s\ ne munce[ti pe noi" (Mat. 8, 29). Sub puterea divin\
a lui Iisus `ndr\ci]ii se vindec\, poruncind duhului necurat s\ intre
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`n turma de porci ce p\[teau `n apropiere. Porcii, cuprin[i de
duhurile necurate, se `neac\ `n mare, iar p\storii vestind pe
locuitorii din cetatea Ghergheseni, ace[tia vin `n num\r mare s\
vad\ minunea. {i ce au v\zut? ~ndr\ci]ii, care p=n\ atunci erau
st\p=ni]i de duhul cel r\u `nc=t `ngroziser\ lumea, acum st\teau
lini[ti]i, s\n\to[i sau cum spune evanghelistul: "~mbr\ca]i [i
`ntregi la minte" (Luca 8, 35). P\storii, `nsp\im=nta]i, ar\tau
celor aduna]i pe Iisus, care f\cuse minunea, iar El privea cu
mil\ pe cei vindeca]i, ca [i pe cei ce veneau s\ vad\ [i s\ se
conving\ de minunea s\v=r[it\. Dar ce se `nt=mpl\ `ns\?
Gherghesenii `l roag\ "s\ ias\ din hotarele lor, s\ plece". Ce
dureroas\ prob\ a r\ut\]ii omene[ti! Ace[ti oameni, `n loc s\ se
fi bucurat [i s\-L fi primit pe Iisus cu bra]ele deschise, pentru
minunea f\cut\, ei `l roag\ "s\ ias\ din hotarele lor", s\ plece. {i
aceasta pentru c\ nu le convenea `ntoarcerea la o via]\ plin\ de
n\zuin]e `nalte, o via]\ cu Hristos, ci via]a porcilor care se
`necaser\ `n mare.

Dup\ cum este adev\rat c\ exist\ Dumnezeu, tot at=t de
adev\rat este c\ exist\ [i diavol. {i tot a[a de adev\rat este c\
dintru `nceput Dumnezeu "le-a creat bune foarte" (Fac. 1, 31).
Din `nger bun ce fusese, Lucifer (Isaia 14, 12) [i `nc\ al]ii mul]i
cu el, au devenit r\i prin m=ndrie (Daniel 8, 10). De atunci
Satana (nume care `nseamn\ `mpotrivitor) a c\utat necontenit s\
pun\ st\p=nire pe lume. Orice a l\sat bunul Dumnezeu, vrea
diavolul s\ schimbe: iubirea s\ o preschimbe `n ur\, s\ semene
pretutindeni intrigile sale, s\ produc\ dezbinare, s\ corup\
sim]\minte, s\ `ndemne la ac]iuni criminale, s\ trag\ `n noroi
tot ce-i sf=nt, s\ d\r=me tot ce-i m\re] [i s\ slu]easc\ tot ce-i
frumos [i armonios. Acesta `i este rolul. ~nger c\zut, a[a, ca
dintr-o r\zbunare `mpotriva lui Dumnezeu, caut\ s\-i fac\ pe
to]i s\ cad\.
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Are el o putere real\? Nu are putere real\. {i tocmai acesta
este adev\rul pe care trebuie s\-l [tie to]i cre[tinii. El are numai
at=ta putere c=t `i d\m noi. Dumnezeu `i `ng\duie existen]a
pentru a ne pune la `ncercare libertatea. Diavolul ne ispite[te, ne
`ndeamn\, dar nu ne poate obliga. Nu are putere dec=t de a
`n[ela, de a duce `n eroare, de a-i p\c\li pe cei slabi. El pare a
avea putere `mpotriva noastr\ uneori, dar atunci `nseamn\ c\
Dumnezeu i-a dat slobozenia, ca `n cazul lui Iov. Dar el n-a putut
face mai mult dec=t i-a fost `ng\duit. Nici `mpotriva lui Iov n-a
putut face nimic, at=t timp c=t Iov nu i-a acceptat propunerile.

Trebuie s\ `n]elegem c\ Dumnezeu `i `ng\duie existen]a, c\
are rost `n vie]ile noastre. Chiar dac\ nu-i `n]elegem `n
`ntregime rostul. Poate c\ are rostul de a ne `ncerca credin]a.
Poate c\ are rostul de a ne pune voin]a la `ncercare. Poate c\ are
rostul de a face din noi oameni responsabili, st\p=ni pe voin]a
noastr\, pe puterea noastr\. Noi suntem fiin]e vii, cu voin]\ [i
sim]ire, responsabili de tot ce g=ndim [i facem. Dumnezeu a
l\sat s\ existe acest control, prin care ne verific\m, a[a cum
aurul se verific\ prin anumi]i acizi. Dac\ sufletul e de aur curat,
diavolul nu-l atinge. Repet: el are at=ta putere, c=t `i d\m noi.

Cum e diavolul? ~nv\]\tura cre[tin\ ne spune c\ este o fiin]\
spiritual\. Poate `ns\, a[a cum `ngerii pot ap\rea uneori `n chip
trupesc, s\ apar\ [i el `n chip trupesc. Tradi]ia cre[tin\ ne spune c\
dispune de multe posibilit\]i de ispitire, de `n[elare. Dar fiind o
fiin]\ spiritual\, lucreaz\ `mpotriva noastr\ prin spirit. Adic\
[opte[te spiritului nostru, [opte[te g=ndului nostru, [opte[te inimii
noastre ce s\ facem [i cum s\ facem. E un sf\tuitor r\u, care prin
ispite viclene ne asigur\ c\ ne vrea binele. Ne favorizeaz\ pl\cerile,
bucuriile [i ne prezint\ r\ul sub chipul binelui. Orice face, face cu
scop r\u. Diavolul este du[manul binelui, este du[manul voii lui
Dumnezeu, este r\ul, este p\catul sub toate formele lui.

80



Dar [i pentru noi cei de ast\zi, Evanghelia cu vindecarea
celor doi demoniza]i ne pune `n fa]\ cazuri, situa]ii, `nt=mpl\ri
asem\n\toare pe care le `nt=lnim permanent. Din observa]iile
noastre zilnice, din datele pe care ziarele, diverse reviste,
radioul [i televiziunea ni le pun la dispozi]ie putem s\ ne d\m
seama c\ un lucru este absolut sigur: acela c\ [i ast\zi puterea
r\ului este destul de mare, c\ mul]i demoni ascun[i sub diverse
forme, masca]i `n fel [i chip, b=ntuie, lucreaz\ [i `n lumea de azi.
Ne este dat s\ auzim sau s\ vedem adesea oameni schilodi]i
trupe[te [i suflete[te de demonul be]iei sau alcoolismului. La
c=te crime n-a `mpins acest demon, c=te so]ii n-au fost aruncate
`n strad\, c=]i copii n-au fost izgoni]i sau tortura]i din cauza
patimei be]iei care `ntunec\ mintea celor poseda]i de ea, ca `n
trecut a celor `ndr\ci]i din ]inutul Gadarenilor, b\g=nd spaim\ `n
cei din jur. C=]i nu pleac\ urechea la [oaptele ispititoare ale
demonului desfr=ului sau curviei. C=te c\snicii frumoase n-a
destr\mat [i continu\ s\ destrame acest demon, c=te inimi n-a
zdrobit aceast\ fiar\ care, dup\ spusa Sf. Scripturi, alearg\ ca un
leu fl\m=nd s\ prind\ pe cineva s\-l `nghit\. C=]i copii
abandona]i, r\ma[i ai nim\nui, `[i a[teapt\ mama sau tat\l ca 
s\-i m=ng=ie. C=]i tineri nu pleac\ de acas\ de dragul unor
trec\toare [i u[oare pl\ceri ale c\rnii, p\cate grele, cu at=t de
grave urm\ri sociale. C=te dezbin\ri `ntre fra]i, c=te valuri de
ur\, la c=te procese inutile [i `njositoare, la c=te v=nz\ri de
con[tiin]\ [i de neam n-a `mpins demonul l\comiei de bani. Pe
l=ng\ acestea, astfel de demoni `[i arat\ col]ii [i sub forma unor
doctrine p\g=ne, pierz\toare de suflet, `nc=t propov\duitorii lor
sunt numi]i de popor "avoca]i ai diavolului". ~mpotriva lor to]i
cre[tinii trebuie s\ ia o atitudine categoric\.

Pericopa evanghelic\ de ast\zi ne aduce aminte c\
M=ntuitorul Iisus Hristos a venit s\ scoat\ pe ace[ti demoni din
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sufletele `n care s-au cuib\rit [i, `mpreun\ cu porcii p\catelor, cum
interpreteaz\ vechile cazanii, s\-i arunce `n marea nefiin]ei sau, s\
le limiteze puterea. Aceast\ lucrare Domnul Iisus Hristos o conti-
nu\ prin Biserica Sa, `n care este prezent cu fiin]a [i darurile Sale.
De aceea, Sfin]ii P\rin]i aseam\n\ Biserica cu o farmacie. {i dup\
cum `ntr-o farmacie se g\sesc medicamente pentru vindecarea
unor boli, la fel [i Biserica pune la dispozi]ia fiilor ei, dornici s\ se
vindece suflete[te, cele necesare `n acest scop.

S\ ne `ncredin]\m c\, prin Biserica Sa cea una, Sf=nt\,
soborniceasc\ [i apostoleasc\, Iisus Domnul nostru `[i continu\
lucrarea Sa de vindecare sufleteasc\, de `nl\turare a tuturor
demonilor care ne ispitesc `n fel [i chip [i adesea pun st\p=nire
pe fiin]a noastr\.

Lumea de ast\zi st\ `n fa]a at=tor primejdii, din care nu va
putea fi sc\pat\ f\r\ ajutorul lui Iisus. S\ nu fugim de El, ci s\-i
facem loca[ pl\cut `n sufletele noastre [i pentru aceasta nici o
jertf\ nu este prea mare. Fiecare dorim zile mai bune, mai
fericite, dar ele nu vor veni dec=t atunci c=nd ne vom `ntoarce,
prin poc\in]\ sincer\ [i ad=nc\, la via]\ autentic cre[tin\, care
este singura salvare din ghearele mor]ii spirituale prin
demonizare, c\ci numai `n felul acesta putem face cunoscut\ `n
lume puterea lui Dumnezeu. S\ lu\m cu to]ii aminte la `ndemnul
Sf. Apostol Iacob care zice: "Sta]i `mpotriva diavolului - a r\ului
adic\ - [i el va fugi de voi. Apropia]i-v\ de Dumnezeu [i El se va
apropia de voi" (Iacob 4, 7-8), precum [i la `ndemnul Sf. Apostol
Pavel, care de asemenea ne `nva]\: "Nu te l\sa biruit de r\u, ci
biruie[te r\ul cu binele" (Rom. 12, 21). Amin.
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Duminica a VI-a dup\ Rusalii.
Vindecarea sl\b\nogului din Capernaum

O dat\ cu venirea M=ntuitorului Iisus Hristos pe p\m=nt,
dorin]ele de veacuri ale str\mo[ilor cap\t\ contur [i `mpliniri.
Sl\biciunile primesc `nt\rire, cele neputincioase t\m\duire, cele
de lips\ `ndeplinire, cele `ntunecate [i necunoscute lumin\.
Durerea cap\t\ vindecare. Toate acestea sunt daruri pe care
Dumnezeu le face zidirii Sale - omul -, sunt daruri sfinte
`mp\r]ite cu dragoste p\rinteasc\ tuturor, `n diferite feluri.

Aceste g=nduri ne st\p=nesc ascult=nd Sf. Evanghelie de
ast\zi. Domnul Iisus Hristos p\r\sise ]inutul Gherghesenilor,
dup\ ce vindecase pe cei doi b\rba]i st\p=ni]i de duhurile
necurate. Ne reamintim cum duhurile intraser\ `n turma de
porci, care se aruncaser\ `n mare. Locuitorii cet\]ii ies `naintea
Fiului lui Dumnezeu [i-L roag\ s\ plece de la ei. De aceea El
urc\ `n corabie [i trece dincolo Marea Tiberiadei, `n cetatea Sa,
Capernaum. Sf. Evanghelist Marcu precizeaz\ c\ "dup\ c=teva
zile s-a auzit c\ este acas\ [i s-au adunat a[a de mul]i, c\ nu mai
era loc nici `naintea u[ii, [i le gr\ia lor cuv=ntul `mp\r\]iei. {i au
venit la El patru oameni, aduc=nd un paralitic. Neput=nd, din
pricina mul]imii, s\ se apropie de El, au desf\cut acoperi[ul
casei unde era Iisus [i prin sp\rtur\ au l\sat `n jos, la picioarele
lui Iisus, patul `n care era sl\b\nogul" (Marcu, 2, 1-4). C=t\
dragoste pentru om! C=t\ mil\ `n fa]a durerii! C=t\ credin]\ `n
puterea t\m\duitoare a Domnului Iisus! C=t\ insisten]\ [i
d\ruire din partea unor oameni pentru om!

V\z=nd Iisus credin]a lor, `i zice sl\b\nogului: "~ndr\zne[te,
fiule, iart\-]i-se ]ie p\catele tale!" Auzind aceasta, c\rturarii "au
zis `n sine: Acesta hule[te" (Mat. 9, 3). De aceea Iisus `i mustr\
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zic=nd: "Pentru ce cugeta]i cele rele `n inimile voastre? Ce este
mai lesne? a zice: Iertate sunt p\catele, sau a zice: scoal\-te [i
umbl\. Dar ca s\ [ti]i c\ Fiul Omului are putere de a ierta
p\catele, a zis sl\b\nogului: Scoal\-te, ia-]i patul t\u [i mergi la
casa ta" (Mat. 9, 2-8). {i atunci paraliticul, privind pe Hristos, a
sim]it `ntr-`nsul o putere, o for]\ care i-a `ng\duit s\ se ridice de
pe pat. Bra]ele i s-au `nt\rit, picioarele au prins putere; s-a
ridicat `n sus. Suferin]a s-a stins, boala a disp\rut. Actul minunii
se s\v=r[ise. Cu bra]ele sale, p=n\ acum nemi[cate, `[i ridic\
singur patul [i merge la casa lui, unde `l a[teapt\ familia,
cunoscu]ii [i ceilal]i. De acum, nu mai era un proscris al vie]ii,
era un element constructiv de via]\ [i de munc\. De bun\ seam\
c\ `n fa]a unei asemenea minuni, to]i cei de fa]\ s-au sp\im=ntat
[i au sl\vit pe Dumnezeu.

Iat\, prin urmare, ce dar a f\cut Hristos unui om, unui suferind
al vie]ii, asupra c\ruia, din cauza p\catelor, venise boala [i
paralizia. Hristos, care cuno[tea ascunzi[urile vie]ii acestui om,
care vedea tot trecutul s\u, a v\zut c\ omul acela - fratele nostru
- suferea din cauza p\catelor sale, din cauza unor `nc\lc\ri ale
legilor lui Dumnezeu. De aceea nici nu l-a `ntrebat nimic.
Apreciaz\ credin]a prietenilor s\i, insiten]a [i dragostea lor.
Privindu-l, Iisus `i spune: "~ndr\zne[te, fiule!" Prin cuv=ntul
acesta, "`ndr\zne[te", M=ntuitorul a[az\ `ntre El [i sl\b\nog o
punte, o punte a dragostei p\rinte[ti; `i risipe[te timiditatea, lipsa
de curaj, mustr\rile de con[tiin]\ [i, poate, dezn\dejdea. Prin acest
cuv=nt, Iisus d\ curaj omului s\ cear\, s\ se roage. Cuv=ntul
acesta - "`ndr\zne[te, fiule" - este un cuv=nt scump, care are
mireasma dragostei [i a m=ng=ierii. "Mustr\rile tale de con[tiin]\
le-am v\zut; lacrimile tale v\rsate `n nop]ile de suferin]\ [i de
nesomn le-am pre]uit; durerea ta am c=nt\rit-o. De acum, iertate
sunt p\catele tale. Iat\ darul Meu pentru poc\in]a ta".
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P=n\ la Hristos oamenii [i-L `nchipuiau pe Dumnezeu doar
ca un st\p=n atotputernic, sever, de temut. Iat\-L `nf\]i[=ndu-se
`n persoana lui Iisus ca un p\rinte bun, ca un eliberator [i
m=ng=ietor al celor asupri]i, prieten al s\racilor [i doctor al
celor `n suferin]\. Tot ce primim de la Dumnezeu este un dar al
bun\t\]ii Sale nem\rginite. Dar pentru a ne `nvrednici de darul
lui Dumnezeu trebuie s\ ne ferim de p\cat. C\ci p\catul nu ne
atinge numai suflete[te, ci [i trupe[te [i el este cauza tuturor
durerilor noastre din aceast\ lume. Suflete[te, el sfarm\ leg\tura
dintre noi [i Dumnezeu, `ntrerupe astfel grija pentru fiin]a
noastr\. Trupe[te, el las\ urme `n fiin]a noastr\, pe care o stric\
[i o face s\ nu mai urmeze r=nduielile ce-i stau la temelie.
P\catul aduce `n trup boal\ [i suferin]\, fiindc\ `ntrerupe mersul
firesc al vie]ii, a[a precum a fost statornicit de Dumnezeu, `ntru
`nceput. El face vie]ii acela[i r\u, pe care apele murdare [i
v\t\m\toare `l fac izvorului limpede, c=nd ajunge `n ]inuturile
neprielnice. De aceea M=ntuitorul a t\m\duit pe unii numai
iert=ndu-le p\catele - adic\ `nl\tur=nd pricina r\ului. De aceea a
zis El sl\b\nogului: "Vezi s\ nu mai gre[e[ti, ca s\ nu-]i fie ]ie
mai r\u", de aceea la spovedanie duhovnicul, dup\ ce dezleag\
p\catele, spune: "p\catele nu aduc nici un folos cre[tinilor, ci
mai ales, neputin]\, boal\, s\r\cie [i multe feluri de dureri".
Aceasta ne face s\ `n]elegem nu numai ce este p\catul, ci [i ce
trebuie s\ facem `mpotriva lui. Durerea [i suferin]a din trupul
nostru sunt urmarea p\catelor noastre sau a `nainta[ilor no[tri.
Izvorul este deci p\catul, cum se exprim\ at=t de adev\rat 
Sf. Apostol Pavel: "Printr-un om a intrat p\catul `n lume [i prin
p\cat, moartea" (Rom. 5, 12).

M=ntuitorul, venind `n lume, `ndur\ cele mai grele suferin]e,
pentru a ne ar\ta c\ numai drumul crucii duce la des\v=r[ire [i
m=ntuire. Domnul Hristos schimb\ caracterul ini]ial al
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suferin]ei [i al durerii, d=ndu-le un caracter de cur\]ire,
purificare [i des\v=r[ire moral\ (Ioan 5, 14; Petru 2, 21; II
Corint. 6, 16).

Suferin]a, inerent\ vie]ii, pe l=ng\ caracterul ei de pedeaps\ a
p\catului prime[te `n cre[tinism [i a valoare educativ\. Acolo unde
exist\ putere de credin]\, suferin]a atrage pe om spre `n\l]imi de
transfigurare spiritual\. "Chiar de se stric\ omul nostru cel din
afar\, cel din l\untru `ns\ se `nnoie[te din zi `n zi; pentru c\
suferin]a noastr\ cea de acum, u[oar\ [i trec\toare, ne aduce
nem\surat\ slav\ ve[nic\" (II Cor. 4, 16-17).

To]i sfin]ii, asce]ii, p\rin]ii biserice[ti [i to]i tr\itorii ̀ n Hristos au
v\zut `n suferin]\ un ajutor de m=ntuire, de apropiere de
Dumnezeu, o coordonat\ a des\v=r[irii morale. Suferin]a nu trebuie
s\ ne coboare la dezn\dejde, scopul ei fiind `ndreptarea sufletului
spre c=[tigarea fericirii ve[nice, cum se exprim\ Sf. Ioan Gur\ de
Aur: "A suferi r\ul are ca r\splat\ [i recompens\ `mp\r\]ia
cerurilor; a face r\ul, aduce pedeaps\ [i os=nd\".

Suferin]a `nnobileaz\ sufletul, constituind, dup\ expresia lui
Baudelaire „noble]e unic\". Ea este condi]ia fundamental\ a
rena[terii interne spirituale, cum zice Victor Hugo: "ochiul nu vede
bine pe Dumnezeu dec=t prin lacrimi". Savantul matematician
Blaise Pascal, dup\ un grav accident `[i cap\t\ echilibrul sufletesc
[i se apropie  de Dumnezeu [i `nal]\ aceast\ rug\ciune: "Nu cer s\
fiu scutit de dureri, c\ci durerile sunt r\splata sfin]ilor, dar cer s\ nu
fiu l\sat prad\ naturii, f\r\ m=ng=ierea spiritului t\u".

Suferin]a de ast\zi, cu tot cortegiul nenorocirilor, trebuie s\ o
privim ca pe o pedeaps\ dumnezeiasc\, ca un avertisment pentru
`ndreptarea noastr\. Mul]i dintre noi L-am uitat pe Hristos [i
sfintele Sale `nv\]\turi divine. De aceea, suferin]ele actuale
trebuie s\ ne converteasc\, reg\sindu-ne echilibrul spiritual [i
`ndrum=ndu-ne spre `mplinirea poruncilor evanghelice. S\ fim
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mai buni, mai drep]i, mai credincio[i, tr\ind `n permanent\
comuniune cu Hristos Domnul.

Suferin]a nu este o apari]ie accidental\ `n istoria omenirii, ci e
un fenomen din planul dumnezeirii. Istoria se cl\de[te sub bra]ul
ocrotitor al Providen]ei, care dirijeaz\ [i sanc]ioneaz\. Suferin]a
din lumea noastr\ nu este dec=t un moment al evolu]iei istorice,
ce trebuie s\ fie urmat de o nou\ rena[tere spiritual\. Savantul rus
Berdeaev afirm\ c\ "Dac\ arborele verde al cre[tinismului pare
ast\zi vestejit, e c\ `nsu[i Gr\dinarul a retezat ramurile uscate, ca
celelalte s\ creasc\ cu mai mult\ vigoare".

Din aceast\ `ntunecat\ necredin]\ cu urm\rile ei, din vremea
noastr\, lumina lui Hristos va `nvinge `ntunericul necredin]ei!
Cre[tin\tatea sufer\ [i poate va mai suferi `nc\. ~ns\ va ie[i
purificat\ ca aurul ce se limpeze[te `n baia de foc a cuptorului.
Prin puterea credin]ei s\ facem s\ dispar\ din noi umbrele
defetismului! S\ tr\im, s\ lucr\m [i s\ ne rug\m cu deplin\
`ncredere c\ Dumnezeu ne poart\ de grij\ [i c\ El p\streaz\ lumea
spre a o m=ntui din puterea celui r\u.

{i acum, cu smerenie, s\ `n\l]\m glas de rug\ciune c\tre bunul
Dumnezeu: }ie unuia am gre[it, Dumnezeule M=ntuitorul nostru [i
mai multe pedepse pentru p\catele noastre a lua, vrednici suntem;
dar spre a ta milostivire, ne rug\m: izb\ve[te-ne din primejdii, de
necazuri [i de `ntrist\ri, c\ci pe altul afar\ de Tine, ajutor `ntru
necazuri nu avem; Doamne al puterilor, fii cu noi! Amin.

Duminica a VII-a dup\ Rusalii.
Schimbarea la Fa]\

Pericopele evanghelice ce se citesc `n duminici [i s\rb\tori,
din fa]a Sf. Altar, sunt ca ni[te pic\turi de ploaie ce cad pe
p\m=nt pentru a-l face roditor; sunt ca ni[te raze de lumin\ ce
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`nc\lzesc inimile credincio[ilor, ce le ascult\ cu credin]\ [i
dragoste. Firul ro[u, c\l\uzitor al Sf. Evanghelii este dragostea
M=ntuitorului nostru Iisus Hristos fa]\ de om.

Evanghelia de ast\zi, cu aprinderea luminilor ochilor acelor
doi orbi [i, mai ales, cu aprinderea luminilor sufletului lor, [i cu
t\m\duirea unui mut, este o nou\ [i puternic\ adeverire c\ Iisus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a fost, este [i va fi p=n\ la sf=r[itul
veacurilor, singura realitate `n care g\sesc pururea alinare
durerile neamului omenesc, g\sesc lumin\ ve[nic\ toate
`ntunec\rile veacurilor.

Venirea `n lume a Domnului nostru Iisus Hristos a r\scolit
inimile tuturor: unii s\-L vad\ din curiozitate, cum sunt [i ast\zi, al]ii
din credin]\. Pe to]i care veneau la El, `i binecuv=nta, `i vindeca, le
ierta p\catele. Cei doi orbi, care st\teau [i cer[eau `n apropiere de
ora[ul Ierihon, nu-l puteau vedea pe Iisus. Auzeau, `ns\, zgomotul
pe care `l producea mul]imea ce venea dup\ Iisus [i `n inimile lor
`ncol]e[te un gr\unte de speran]\, alearg\ `n urma lui strig=nd din
suflet, un strig\t transformat `n rug\: "Iisuse, Fiul lui David,
miluie[te-ne pe noi!" Vor fi ad\ugat ei: am auzit, Doamne, c\ ai
f\cut at=tea minuni, noi nu te vedem cu ochii trupe[ti, dar `]i sim]im
puterea, bun\tatea, mila [i iubirea dumnezeiasc\; de aceea te rug\m,
ajut\-ne, d\-ne lumina ochilor… ~ns\ Domnul Iisus, ca s\ se
`ncredin]eze de statornicia credin]ei lor, la `nceput nu le-a r\spuns
nici un cuv=nt, ci [i-a urmat drumul, merg=nd la casa unde avea
obicei s\-[i "plece capul". Orbii nu s-au descurajat, ci l-au urmat,
intr=nd `n cas\. Domnul Iisus, v\z=nd dorin]a lor, i-a `ntrebat:
"Crede]i voi c\ eu pot s\ fac aceasta?" Adic\ s\ `i fac\ s\n\to[i. Oare
de ce M=ntuitorul le-a pus aceast\ `ntrebare? Doar El este
cunosc\torul inimilor [i al g=ndurilor noastre. I-a `ntrebat pe ei ca s\
cunoasc\ to]i credincio[ii, dintotdeauna, c\ f\r\ o credin]\ vie nu
primim har de la Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos cere [i de la
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ace[ti doi orbi, ca [i de la al]ii, pe care i-a vindecat, credin]\, ca [i `n
acest chip s\ arate puterea ei cea mai presus de fire. Cei doi orbi, f\r\
s\ z\boveasc\ prea mult, au r\spuns la `ntrebarea M=ntuitorului:
"Da, Doamne!" Atunci s-a atins de ochii lor, zic=nd: "dup\ credin]a
voastr\, fie vou\! {i s-au deschis ochii lor" (Mat. 9, 29). ~ns\, o dat\
cu vederea ochilor trupe[ti, pe care au c=[tigat-o, prin atingerea lui
Iisus, ei au primit acum [i vederea l\untric\ a ochilor suflete[ti. Cu
toat\ opreli[tea lui Iisus de a nu face cunoscut\ minunea aceasta
nim\nui, bucuria [i fericirea vederii `i fac pe cei doi s\ r\sp=ndeasc\
numele lui Iisus ̀ n tot locul acela (Mat. 9, 31). Era [i firesc, de altfel!
Cum s-ar putea ascunde lumina care lumineaz\ `n sfe[nic? Cum ar
putea s\ tac\ acei care au primit `n ei, o dat\ cu lumina material\, [i
lumina cunoa[terii [i prem\ririi lui Dumnezeu?

Dumnezeu vrea ca omul s\ vad\, de aceea i-a d\ruit acest
minunat sim] al v\zului, dar El vrea ca acela[i om s\ se `nal]e de
la vederea celor p\m=nte[ti, la cunoa[terea [i `n]elegerea celor
cere[ti; de la f\ptur\ la Creator. Cel ce st\ la poalele muntelui,
poate vedea numai ̀ n jurul s\u. Cel ce se ridic\ pe v=rful muntelui,
acela vede mult mai mult. A[a e [i omul. R\m=n=nd numai la
vederea celor p\m=nte[ti, el tr\ie[te `ntr-un cerc restr=ns de via]\;
pe c=nd cel ce-[i ridic\ ochii min]ii la cer "vede" pe Dumnezeu pe
m\sura credin]ei [i a inimii lui curate (Mat. 5, 8).

Cei doi orbi nu vedeau, dar aveau o convingere l\untric\,
ne`ntinat\ [i nezdruncinat\, c\ depind de o putere mai presus de
fire, care a f\cut totul [i, deci, poate totul. Aceast\ convingere nu
rezultase din cunoa[tere, ci din p\trunderea unei taine ce umplea
`ntreaga lor fiin]\, circul=nd o dat\ cu s=ngele prin toate
m\dularele trupului lor. Era temelia vie]ii lor de fiecare clip\. A
fost de ajuns ca numai s\ aud\ despre Iisus, ca s\ `n]eleag\ toat\
taina r\scump\r\rii [i realizarea bun\t\]ii cere[ti ce veneau prin El.
Aceasta este credin]a cea adev\rat\, aceasta este credin]a care
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biruie `ndoielile din sufletul nostru sterp [i gol, aceasta este
credin]a care lucreaz\ `n oamenii cu inim\ curat\, lipsi]i de
vicle[ug [i st\ruitori `n bine, `n care ea ostene[te ca un dar ceresc,
ajut=nd pe om `n n\zuin]ele lui cele bune. Credin]a `n Dumnezeu
ne ajut\, ne fortific\ via]a [i ne c\l\uze[te pe c\r\rile luminoase
aici, pe p\m=nt, dar ne ajut\ s\ trecem pragul vremelniciei - `n
via]a cea fericit\.

Orbii din Evanghelie, av=nd numai orbire trupeasc\, prin
t\m\duire s-au izb\vit de toate durerile [i suferin]ele p\catului,
devenind mai cura]i [i mai s\n\to[i ca oricare dintre noi. Noi, cei
s\n\to[i trupe[te, de multe ori am stins flac\ra ochiului sufletesc pe
care n-o sim]im, c\ci dup\ cuvintele lui Isaia "… privim dar nu
vedem, c\ci ni s-a `nv=rto[at inima". Domnul Iisus trece [i azi, ca
`ntotdeauna, prin fa]a ochilor no[tri suflete[ti. Trebuie s\ sim]im [i
s\-L vedem [i s\ zicem cu credin]\: "Miluie[te-ne [i pe noi, Iisuse,
Fiul lui David".

Numai prin credin]\ pricepem noi, credincio[ii, c\ lumea s-a
f\cut prin cuv=ntul lui Dumnezeu, dup\ cum spune Sf. Apostol
Pavel. Singur\ credin]a `n Dumnezeu este "u[a prin care, de va
intra cineva, se va m=ntui" (Ioan 10, 9). M=ntuitorul ne spune c\
pentru credin]a noastr\ vom primi r\splat\ sau pedeaps\, c\ci "Cel
ce va crede se va m=ntui, iar cel ce nu va crede se va os=ndi"
(Marcu 16, 16). Pentru a avea o astfel de credin]\, trebuie s\
iube[ti pe Dumnezeu [i pe aproapele, adic\ s\ ar\]i credin]a prin
fapte, c\ci "credin]a f\r\ fapte este moart\" (Iacob, 2, 26).

Cei ce avem sim]ul v\zului s\n\tos s\ fim mereu recunosc\tori
lui Dumnezeu pentru acest mare dar [i pentru toate darurile ce se
revars\ asupra noastr\. Cei ce credem `n Dumnezeu avem datoria
s\ ajut\m, s\ sprijinim, s\ cercet\m pe cei `n suferin]\, c\ci numai
a[a "vom plini legea lui Hristos", care s-a identificat cu fiecare
suferind. {i prin puterea noastr\ de credin]\ s\ `n]elegem [i s\ tr\im
actul prin care Domnul nostru Iisus Hristos a pl\tit pentru `ntreg
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neamul omenesc pre]ul p\catului [i prin jertfa Sa ne-a r\scump\rat,
ne-a m=ntuit de robie [i de p\cat. Domnul Iisus, prin propria Sa
umilire [i slujire, a adus lumii `ntregi puterea cea mare, puterea
m=ntuirii sufletului. Domnul Iisus, prin umilin]\ [i bun\ vestire, a
adus lumii `ntregi dreptate des\v=r[it\ [i alinare tuturor durerilor.

Domnul Iisus a trecut din cetate `n cetate, din ora[ `n ora[, din
sat `n sat, [i a t\m\duit toat\ boala [i toat\ neputin]a poporului.
Domnul Iisus Hristos a fost singura izb\vire a milioanelor de
mor]i de la Adam [i p=n\ la Sine, [i singura m=ntuire a milioanelor
de oameni care au crezut [i au adormit `ntru Domnul. Credin]a a
putut s\ fie Calea izb\virii, Adev\rul luminos [i Via]a cea
adev\rat\ a omenirii: "Eu sunt Calea, Adev\rul [i Via]a".

~n zilele noastre se tr\ie[te `ntr-o mare tensiune istoric\, social\,
economic\, spiritual\ [i de cumplite `ncerc\ri, care ne impun o reg\-
sire a vie]ii noastre suflete[ti, o intens\ tr\ire evanghelic\, o ad=ncire,
o spiritualizare a concep]iei cre[tine `n sanctuarul sufletului nostru, o
re`nviorare a fiin]ei noastre cu noua hain\ a Duhului Sf=nt. C\ci `n
fa]a imenselor greut\]i ale vie]ii, nu putem tr\i f\r\ lumin\ [i iubire [i
f\r\ ajutorul lui Hristos. Singur Hristos mai este ̀ n stare s\ ̀ nsenineze
z\rile, s\ `mpr\[tie furtuna, s\ lini[teasc\ sufletele [i s\ salveze din
zbucium [i moarte neamul omenesc.

Se vorbe[te mereu [i cu insisten]\ de o lume nou\, dar trebuie
s\ [tim [i s\ fim convin[i de adev\rul c\ nici un fel de lume nou\
nu se poate concepe [i realiza f\r\ Hristos, noutatea cea ve[nic\.
Nici o r=nduial\ statornic\ nu se poate a[eza `n lume f\r\
Dumnezeu. Orice biruin]\ economic\, social\ sau politic\ nu
poate s\ d\inuiasc\ dec=t dac\ este temeinicit\ pe temelia credin]ei
[i moralei cre[tine. Vedem c\ civiliza]ia de azi, `n toat\
complexitatea ei, n-are nici o putere pentru `nfr=narea instinctelor
oarbe, pentru domolirea patimilor aprinse, pentru oprirea
nedrept\]ii [i abrutiz\rii celui ce a fost creat [i menit s\ fie dup\

91



chipul [i asem\narea lui Dumnezeu. Lume nou\, r=nduial\
statornic\, biruin]\ deplin\, putere neapus\, dreptate curat\ -
na]ional\ [i social\ - nu se pot realiza acum, [i niciodat\, dec=t prin
voin]a, prin harul [i credin]a `n Domnul nostru Iisus Hristos. S\ nu
ne am\gim, deci, nici `n [tiin]\, nici `n filosofie, nici `n bog\]iile
materiale, nici `n puteri lume[ti, nici `n biruin]e trec\toare, nici `n
str\luciri am\gitoare. Toate acestea sunt lic\riri de scurt\ durat\,
dup\ care, `ntotdeauna, urmeaz\ decep]ia cea mai amar\.

Via]a este comoara cea mai de pre] pe care ne-a d\ruit-o
Dumnezeu. Cre[tinul trebuie s\ o tr\iasc\ din plin [i s\ o sfin]easc\
prin puterea credin]ei, a faptelor [i a harului dumnezeiesc. G=ndul
nostru, inima noastr\, fiin]a noastr\ `ntreag\ s\ se `ndrepte spre
Hristos, singura `n]elepciune, singura putere, singura m\rire
adev\rat\, singura fericire a neamurilor [i a indivizilor. {i asemenea
celor doi orbi din Evanghelia de ast\zi, s\ strig\m din ad=ncul
sufletului [i cu toat\ puterea credin]ei adev\rate: "Miluie[te-ne, pe
noi, Fiul lui David" [i Iisus va str\bate toate cet\]ile, toate ora[ele,
toate satele, toate sufletele [i va vindeca, cu siguran]\, toat\ boala
[i toat\ neputin]a noastr\, acum [i totdeauna. Amin.

Duminica a VIII-a dup\ Rusalii.
~nmul]irea p=inilor `n pustie

Cu fiecare citire evanghelic\ lu\m cuno[tin]\ de noi fapte [i
cuvinte ale Domnului Hristos. Nu este capitol din Evanghelie,
nu este verset, nu este r=nd, nu este cuv=nt [i fapt\ evanghelic\
f\r\ `nv\]\tura ei dumnezeiasc\. ~n aceast\ duminic\, a opta dup\
Rusalii, Sf=nta Evanghelie ne aminte[te una dintre minunile
M=ntuitorului, care a uimit lumea.

Era dup\ t\ierea, de c\tre Irod Antipa, a capului Sf=ntului Ioan
Botez\torul, ne`nfricatul propov\duitor al poc\in]ei [i ~naintemerg\to-
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rul lui Hristos, "cel mai mare dintre prooroci". Ucenicii lui Ioan au
`ngropat trupul lui [i au mers s\ vesteasc\ lui Iisus moartea lui Ioan.
~ntristat, M=ntuitorul a p\r\sit locul unde se afla [i a trecut cu corabia
de cealalt\ parte, spre un loc pustiu. Dar nu era chip s\ r\m=n\ ne[tiut
[i nec\utat de mul]ime. De prin ora[e [i sate s-au adunat, deci,
mul]imi de oameni [i au venit la El cu dorin]a de a-L asculta [i,
totodat\, de a le vindeca bolnavii de suferin]ele lor. "{i i s-a f\cut
mil\ de ei, zice evanghelistul, [i a t\m\duit pe bolnavii lor" (Mat.
14, 14). Veneau de departe, cu greutate, pe drumuri de loc pustiu,
c\ut=nd mila lui Hristos. "{i I s-a f\cut mil\ de ei". Nu o dat\ a
m\rturisit Iisus mila Sa pentru mul]imea nec\jit\, fl\m=nd\ [i
`nsetat\ de dreptate, de m=ng=iere, de cuv=ntul [i mila Lui. Din
mil\ Iisus vindec\ paralitici, din mil\ vindec\ orbi (Mat. 24, 34),
din mil\ vindec\ lepro[i (Marcu 1, 3); mil\ f\c=ndu-I-se pe cale, a
vindecat pe fiul unic al v\duvei din Nain (Luca 7, 13), din mil\ [i
pentru aceast\ mil\ dumnezeiasc\ a venit Iisus pe p\m=nt.

I s-a f\cut Domnului mil\ [i de mul]imea cea mare adunat\ de
departe ca s\-[i vindece bolnavii [i s\-[i sature sufletul de hrana
dumnezeiasc\ [i s\-l adape la izvorul de ap\ vie. Dar se f\cu
sear\, [i lumea cea mult\ era obosit\ [i fl\m=nd\ trupe[te, cet\]ile
lor [i satele erau departe, [i m=ncare nu aveau. Aveau, `n schimb,
hran\ sufleteasc\ din bel[ug, [i foamea de aceast\ hran\ `i ]ineau
l=ng\ Hristos p=n\ la ceasul acela t=rziu, de sear\, `n pustie. Au
venit la Iisus ucenicii spun=nd: "Locul este pustiu [i vremea,
iat\, a trecut; sloboze[te mul]imea ca s\ se duc\ prin sate s\
cumpere de m=ncare". Iisus le-a zis: "Nu trebuie s\ mearg\, 
da]i-le voi s\ m\n=nce" (Mat. 14, 17). Cu g=nd dumnezeiesc [i
cu t=lc ad=nc a spus M=ntuitorul aceste cuvinte despre ace[ti
oameni care, s\tur=nd mul]imea dumnezeie[te, avea s-o sature,
`ndat\, [i trupe[te. Nu trebuia s\ sufere de foame cei care c\utau
hran\ sufleteasc\. "Nu trebuie s\ mearg\" `nseamn\ c\ oamenii
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aceia [i to]i cei dornici de hrana sufleteasc\ nu trebuie s\ se
`ndep\rteze de Hristos. Ei trebuuie s\ r\m=n\ l=ng\ El. C=[tiga]i
Lui [i `mp\r\]iei lui Dumnezeu, s\-i r\m=n\ credincio[i [i
ascult\tori Lui, s\ fie El al lor [i ei ai Lui.

"Da]i-le voi s\ m\n=nce" avea s\ `nsemne nu numai c\
ucenicii trebuiau s\ se g=ndeasc\ la hrana mul]imii `n ceasul
acela, ci c\ ei trebuie s\ poarte grija totdeauna, ca ucenici ai lui
Hristos, s\ `ndestuleze pe oameni cu `nv\]\tura Lui, cu hrana
Lui cea m=ntuitoare; s\ aduc\ lumii hrana cea din cuv=ntul lui
Hristos [i al Evangheliei. Nu at=t acelor care erau atunci de fa]\
[i nu doar celor care veneau singuri la Hristos, ci celor mul]i din
lumea larg\ aveau s\ duc\ ucenicii hran\ [i ap\ vie prin cuv=ntul
Evangheliei lui Hristos.

C\ mul]imea aceea era fl\m=nd\ [i nu avea ce s\ m\n=nce,
iar satele erau departe, cu at=t mai bine pentru t=lcul [i folosul
`mprejur\rii. Binevenit [i fericit a fost acest prilej de hran\ `n
pustie, pentru ca Iisus s\ `nve]e mul]imea cum hr\ne[te
Dumnezeu pe oameni, cum [tie [i poate El s\-i hr\neasc\ pe cei
care `l ascult\ [i cred. C\ci zic=nd ucenicii la cuv=ntul
M=ntuitorului "Da]i-le voi s\ m\n=nce" - "N-avem aici dec=t
cinci p=ini [i doi pe[ti" (V. 17), a zis Domnul: "Aduce]i-le aici,
la Mine" (V. 18).

Iisus "a poruncit mul]imii s\ se a[eze pe iarb\ [i lu=nd cele
cinci p=ini [i doi pe[ti [i c\ut=nd la cer, a binecuv=ntat [i
fr=ng=nd a dat ucenicilor p=inile iar ucenicii mul]imilor. {i au
m=ncat to]i [i s-au s\turat [i au mai r\mas dou\sprezece co[uri
de firimituri. Iar cei care m=ncaser\ erau b\rba]i, ca la cinci mii,
afar\ de femei [i de copii" (V. 19-21). ~n aceste trei versete
evanghelice [i, `n special, `n fragmentul "C\ut=nd la cer a
binecuv=ntat" se cuprinde o fapt\ dintre cele mai minunate [i o
`nv\]\tur\, pentru noi, dintre cele mai neuitate.

94



Domnul Iisus Hristos, lu=nd cele cinci p=ini [i doi pe[ti, a
privit, nu la sate sau cet\]i "ce nu erau acolo", nici la p\m=ntul
pustiu, ci la cer, le-a binecuv=ntat [i, fr=ng=ndu-le, a `ndestulat de
hran\ [i de mila lui Hristos o mul]ime de oameni, de hran\ binecu-
v=ntat\ [i primit\ ca din cer. Cu aceasta, lucrarea M=ntuitorului era
`mplinit\: mul]ime de bolnavi vindeca]i, mul]imea toat\ `ndes-
tulat\! S\n\tatea [i hrana, deci via]a [i `nv\]\tura cea mare, c=[tig
sufletesc [i trupesc, pentru c\ [i minunea vindec\rilor [i minunea
p=inilor `ndestulau [i foloseau [i trupe[te [i suflete[te mul]imii
aceleia de care ~i era mil\ lui Hristos.

Iisus miluia pe oameni [i trupe[te [i suflete[te, miluia pe
omul `ntreg. ~i era mil\ de bolnavi [i `i vindeca; `i era mil\ de
fl\m=nzi [i `i s\tura; voia [i f\cea oamenilor tot binele, le d\dea
tot ajutorul, le era de tot folosul. Ca s\ `nve]e oamenii din
aceasta a cunoa[te mila [i d\ruirea lui Dumnezeu [i firea [i
nevoia omeneasc\. Omul este un suflet `ntr-un trup [i un trup cu
suflet, unite `ntr-o fiin]\ pe care Dumnezeu a[a o cunoa[te, o
iube[te [i o voie[te, precum El armonios a alc\tuit-o.

Cine ar putea spune c\ Hristos ne-a `nv\]at s\ ur=m trupul,
c=nd a vindecat [i a hr\nit at=]i oameni bolnavi [i a hr\nit at=]i
oameni fl\m=nzi; a u[urat pe cei `ntrista]i [i `mpov\ra]i? Cine a
d\ruit at=ta dragoste, at=ta bine, at=ta bucurie, at=ta dreptate,
at=ta frumuse]e [i at=t adev\r ca Iisus Hristos, printre oameni?
Iisus a f\cut [i face ce n-a f\cut nimeni! Nu le vorbe[te despre
suferin]\, ci le-o alin\, nici despre iubire, ci le-o arat\! Coboar\
`n noaptea lor de durere cu mila Sa, `i vindec\, `i satur\, le
deschide o zare nou\ de n\dejde [i de m=ntuire.

Mila pe care o d\ Iisus poporului este o mil\ ad=ncit\ `n
suferin]ele lui. C\ci ce `nsemneaz\ mila, cuv=ntul acesta sf=nt [i
cald ca o lacrim\? ~nseamn\ transpunerea ta `n durerea
semenului t\u [i voin]a de a-i vindeca aceast\ durere sau m\car
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de a o alina. C=nd M=ntuitorul a rostit "Mil\ mi-e de popor", El
tr\ia `n clipa aceea `ntreaga str=mtorare a mul]imii fl\m=nde.
Dar mila lui Iisus nu s-a oprit la aceast\ expresie verbal\, care
ar fi r\mas ca o simpl\ constatare, ci a transformat-o `n fapt\
imediat, prin s\turarea mul]imii fl\m=nde.

Nici o religie din lume nu cuprinde `ntr-un mod at=t de
hot\r=t puterea dragostei [i a milei, a[a cum o are cre[tinismul.
Din aceast\ dragoste [i mil\ au crescut, ca o hold\ plin\ de
bel[ug [i binecuv=ntare, nenum\rate institu]ii de binefacere:
spitale, azile, c\mine pentru bolnavi [i b\tr=ni, care au alinat
suferin]ele omului, i-au lini[tit foamea [i i-au acoperit
goliciunea. Ba, o mul]ime de oameni s-au lep\dat de lume [i de
pl\cerile ei [i au f\cut din toat\ via]a lor o jertf\ continu\ pentru
durerile aproapelui.

Ceea ce trebuie s\ re]inem `ns\, `n chip special, din pericopa
evanghelic\ de ast\zi este aceea c\ M=ntuitorul nu a s\turat
numai trupe[te mul]imile, care nu-i d\deau nici o clip\ de r\gaz,
ci El a hr\nit, mai ales, suflete[te aceste mul]imi. {i le-a hr\nit
`n a[a fel, `nc=t aceste mul]imi au uitat pur [i simplu de nevoia
hranei trupe[ti, fapt care ne aduce aminte de cuvintele 
Sf. Scripturi, care zice c\ "nu numai cu p=ine va tr\i omul, ci cu
tot cuv=ntul care iese din gura lui Dumnezeu" (Mat. 4, 4). Acest
fapt nu exclude cu nimic grija pe care trebuie s-o avem `n a ne
c=[tiga cinstit cele necesare existen]ei noastre trupe[ti, ba din
contra, `nt\re[te aceasta.

Exist\ o realitate pe l=ng\ care, se pare, adesea trecem f\r\ 
s-o lu\m prea mult `n seam\, [i anume c\ [i sufletul nostru
trebuie hr\nit, [i nu oricum. Exist\, este adev\rat pentru oricine,
o foame a trupului, dar exist\ [i o foame a sufletului. Exist\ o
sete a trupului, dar exist\ [i o sete a sufletului. Dac\ hr\nim
trupul pentru a cre[te spre a-[i `mplini rostul pe care `l are, s\ ne
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hr\nim [i sufletul, c\ci numai astfel sporesc `n noi `n]elepciunea,
priceperea, bun\tatea, modestia, dragostea, cumin]enia, cinstea
[i alte asemenea `nsu[iri de care avem at=ta nevoie, mai ales `n
zilele noastre. Dup\ aceast\ hran\ sufleteasc\, mai ales, au
alergat [i mul]imile despre care vorbe[te Sf. Evanghelie de
ast\zi, care "au m=ncat [i s-au s\turat" nu numai cu p=ine [i
pe[te, ci au plecat la casele lor `mbog\]ite l\untric, suflete[te.

C\ci cu adev\rat "viu [i lucr\tor este cuv=ntul lui Dumenzeu"
(Evrei 4, 12) [i acest lucru este adeverit de [irul nesf=r[it de sfin]i,
de cre[tini adev\ra]i, care [i-au f\cut din el hran\ zilnic\, ̀ ndreptar
de via]\ aleas\, pl\cut\ lui Dumnezeu [i folositoare oamenilor.

Aceea[i mul]ime de oameni bolnavi, fl\m=nzi de p=ine [i
mai ales de dreptate [i pace sufleteasc\, r\t\cesc [i ast\zi prin
pustiul vie]ii omene[ti, f\r\ s\-i poat\ s\tura nici averea, nici
filosofia [i nici civiliza]ia sf=r[itului de veac 20. {i c=]i nu
`ncearc\ s\ se apropie [i ast\zi de aceea[i mul]ime de oameni,
sub diferite forme [i `n numele ridic\rii fericirii [i s\tur\rii lor!
Dar toate sunt `ncerc\ri zadarnice pentru c\ nu au `n ele singura
putere de atrac]ie [i de `ndestulare: iubirea lui Hristos.

Hristos a avut mil\ de durerile omene[ti [i m=ntuirea
p\c\to[ilor. Fiecare avem nevoie de mila lui Hristos [i pentru
aceasta s\ ne facem datornici Lui pentru bolnavii pe care i-a
t\m\duit, pentru fl\m=nzii pe care i-a s\turat, pentru n\p\stui]ii
pe care i-a m=ng=iat, pentru p\c\to[ii pe care i-a iertat, i-a
`ndreptat [i i-a m=ntuit. Tr\im din via]a ce ne-a dat-o
Dumnezeu, ne t\m\duim cu puterea [i ajutorul Lui, ne
`ndestul\m trupe[te [i suflete[te din bog\]ia Lui de lumin\, de
mil\ [i de har pe care le-a l\sat mo[tenire Bisericii.

~n fa]a mul]imilor fl\m=nde, istovite, mistuite de chinuri
trupe[ti [i suflete[ti [i dezn\d\jduite, Iisus ne porunce[te, ca
odinioar\ apostolilor: "Da]i-le voi s\ m\n=nce!", "Da]i-le voi s\
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m\n=nce, preo]i [i propov\duitori ai iubirii, din nesf=r[itele
vistierii de mil\ ale Bisericii! Da]i-le voi s\ m\n=nce din p=inea
ce s-a pogor=t din cer" (Ioan 6, 41), din care "de va m=nca
cineva… va fi viu `n veci" (Ioan 6, 51). {i da]i-le voi s\ bea din
apa cea vie, din care de va bea cineva "nu va `nseta `n veac"
(Ioan 4, 14). {i atunci c=nd se vor `nviora to]i la masa Lui, din
p=inea, din apa [i din cuv=ntul Lui, se va pogor` peste aceast\
mul]ime de oameni fl\m=nzi [i `nver[una]i de azi, `ndestularea
[i pacea din acea binecuv=ntat\ sear\ din pustiul unde a
vindecat [i a hr\nit mul]imea care a fl\m=nzit pentru `nv\]\tura
lui Iisus, cea m=ntuitoare de suflet. Amin.

Duminica a IX-a dup\ Rusalii.
Umblarea pe mare; potolirea furtunii

Pericopa evanghelic\ de ast\zi ne istorise[te, prin Evan-
ghelistul Matei, o minune plin\ de semnifica]ii deosebite pentru
via]a noastr\ de fiecare zi. Parc\ nici o `nt=mplare din via]a de pe
p\m=nt a M=ntuitorului nu con]ine `mprejur\ri mai pline de
asem\n\ri [i de `nv\]\minte pentru noi, cei de azi, ca ivirea Sa
nea[teptat\ pe Marea Tiberiadei din Galileea, `n timpul nop]ii,
[i `ntr-un moment c=nd corabia `n care se g\seau apostolii era
purtat\ `ncoace [i `ncolo de valuri furtunoase, din pricina unui
v=nt potrivnic.

Domnul Iisus Hristos, dup\ ce a s\turat, `n chip minunat,
mul]imile care-L ascultaser\ o zi `ntreag\, a silit, zice Evanghelia
zilei de azi, pe ucenici s\ urce pe corabie [i s\ treac\ `naintea Lui
pe ]\rmul cel\lalt. Iar El s-a suit `n munte, `n singur\tate, s\ se
roage (Matei 14, 22). Dar pe la miezul nop]ii, o furtun\ s-a ivit pe
mare, [i corabia lor a fost `nv\luit\ de valuri puternice. Pe c=nd
apostolii se luptau cu furia valurilor, M=ntuitorul, cobor=nd de pe
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munte `i v\zu `n primejdie [i porni spre ei pe deasupra valurilor.
Nelini[ti]i de primejdia `n care se aflau, apostolii nu mai [tiu ce
este cu ei [i, ̀ n loc s\ recunoasc\ pe Iisus, ei strigau ̀ nsp\im=nta]i:
"Vai, iat\ o n\luc\". Domnul Iisus se gr\be[te s\-i lini[teasc\ [i
f\c=ndu-le semn cu m=na le zice: "~ndr\zni]i, Eu sunt, nu v\
teme]i" (Mat. 14, 28). V\z=ndu-L pe Iisus, apostolii [i-au venit `n
fire din acest zdruncin p\m=ntesc, [i Petru, mai `ndr\zne], dar [i
mai hot\r=t `n a `nfrunta primejdiile, auzind vocea Domnului,
spune: "Doamne, de e[ti tu, porunce[te-mi s\ vin la Tine pe ap\".
"Vino!", i-a zis M=ntuitorul. La aceste cuvinte, Petru s-a aruncat
`n ap\ [i a pornit spre Domnul. V=ntul sufla puternic, iar valurile
`l ridicau [i-l coborau f\r\ s\ le poat\ `nfrunta. ~nfrico[at c\
puterile lui nu i-ar putea fi de ajuns ca s\ biruiasc\ furia valurilor,
Petru `[i `ncetini mersul. Sim]i apoi c\ `l p\r\sesc puterile, c\-i
sl\besc m=inile [i picioarele [i c\ se pr\bu[e[te `n ad=nc.
"Doamne, m=ntuie[te-m\" (Mat. 14, 30), strig\ el `ngrozit.
M=ntuitorul, v\z=ndu-l `n primejdie [i auzindu-i rug\mintea,
`ntinz=ndu-i m=na grabnic, `l apuc\ [i-i zice: pu]in credinciosule,
pentru ce te-ai ̀ ndoit? {i suindu-se ̀ n corabie, s-a potolit furtuna".

S-a `nt=mplat [i alt\dat\ ca mica lor corabie s\ fie surprins\ de
furtun\ pe valurile m\rii. Iisus era atunci cu ei `n corabie, dar
dormea. Sp\im=nta]i de valuri, ei L-au de[teptat, spun=ndu-i:
"Doamne, m=ntuie[te-ne, c\ pierim". {i atunci au auzit de la El o
mustrare bl=nd\: "De ce v\ este fric\, pu]in credincio[ilor", [i a
certat marea [i v=ntul [i s-a f\cut lini[te deplin\. "Cine este Acesta
- se ̀ ntrebau ei - c\ [i v=nturile [i marea ascult\ de El?" (Mat. 8, 27).

Ce `nseamn\ aceasta? ~nseamn\ c\ Iisus, Fiul lui Dumnezeu,
este `mp\ratul atotputernic al `ntregii firi. El nu este numai al
lumii omene[ti, ci al `ntregului univers. Chiar [i valurile `l
ascult\ [i se lini[tesc la porunca Lui; numai omenirea nu-L
ascult\ `ntotdeauna, nu se lini[te[te. Lumea este ca o mare
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furtunoas\, plin\ de valuri ce ne amenin]\ cu pierzania [i cu
moartea. Via]a noastr\ este nestatornic\ [i plin\ de primejdii ca
[i o corabie purtat\ `ncoace [i `ncolo de v=nt [i furtun\.
Interesele, ambi]iile, patimile [i poftele noastre trupe[ti ne poart\
ca pe ni[te juc\rii. Sufletul nostru este un noian de nelini[ti [i
fr\m=nt\ri, `n care binele [i r\ul se lupt\ cu furie, cum se luptau
apostolii cu valurile m\rii. ~ns\[i Biserica lui Hristos este
asemenea unei cor\bii ce plute[te pe aceast\ mare furtunoas\. Ea
a avut peste veacuri, [i mai are, `nc\, de luptat cu valurile
furtunoase ale m\rii lume[ti.

Duh de vifor am\gitor sufl\ `n lume. Furtuni multe b=ntuie
marea vie]ii [i adesea, `n necazuri [i dureri, ne scufund\m `n
valurile primejdioase ale `ndoielii [i fricii. Peste toate acestea
apare Izb\vitorul, Domnul Iisus Hristos, care se `ndreapt\ spre
noi [i strig\: "~ndr\zni]i, Eu sunt, nu v\ teme]i!" El apare mereu
`n furtunile vie]ii, a[a cum a ap\rut ucenicilor cuprin[i de groaz\
[i fric\. Cuvinte extraordinare ("~ndr\zni]i…"), care se adreseaz\
[i nou\, celor de ast\zi, ne `ncurajeaz\ `n necazurile noastre, ne
umplu sufletul de optimism, de curaj, de dorin]a de a ac]iona [i
dep\[i orice situa]ie critic\ `n care ne-am afla. Dar cuvintele
acestea sunt [i o chemare la o cercetare a noastr\, o cobor=re `n
l\untrul nostru pentru a ne face un examen de con[tiin]\: cum
st\m, fiecare dintre noi, cu via]a duhovniceasc\, cu credin]a
noastr\, cu faptele noastre, cu cre[tinismul nostru. Dac\ ne
facem un astfel de examen, vom constata ce deosebiri profunde
sunt `ntre ceea ce pretindem [i credem c\ suntem [i ceea ce
suntem `n realitate. Sunt, fire[te, mul]i dintre noi care nu-[i pun
astfel de `ntreb\ri, fie din golul sufletesc ce-i st\p=nesc, fie din
necredin]\, indiferen]\, fie din cauza fricii. Ace[tia sunt cei mai
neferici]i. Fiindc\, din c=te suferin]e sunt, pu]ine sunt mai mari
ca acelea ale sufletului gol de orice credin]\.
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~n aceast\ c\l\torie a noastr\ prin lume, ne suntem proprii
v=sla[i ai luntrei noastre, b\tut\ de valuri [i ispite. Ca s\ putem s\
o conducem, trebuie s\ avem virtu]i `nalte: r\bdare, curaj,
credin]\ [i n\dejde. Poticnirea lui Petru, afundarea lui `n ad=nc,
nu-i un caz izolat, care se refer\ numai la el. Este poticnirea
noastr\ de fiecare clip\ `n multe [i felurite p\cate, p=n\ la p\catele
de moarte.

Am auzit din Sf. Evanghelie de ast\zi c\ Petru pe valuri s-a
`ndoit [i ̀ nfrico[at, se temea fiindc\ privea numai la marea agitat\ de
furtun\. El se credea singur, uitase de Cel ce ̀ l chemase, Iisus, [i care
i-a spus: "~ndr\zne[te, Eu sunt, nu te teme!" Fa]\ de obstacole, de
greut\]i, Domnul nostru Iisus Hristos ne cere o atitudine curajoas\,
d=rz\, de `ndr\zneal\, de lupt\: "Nu v\ `ngrijora]i!" (Mat. 6, 25). Fi]i
mereu aten]i la primejdiile care v\ amenin]\. Priveghea]i [i v\ ruga]i
(Mat. 25, 13). Iat\ expresii prin care trebuie s\ recunoa[tem voin]a
lui Dumenzeu, ca fiii s\i s\ nu se lase birui]i de nici un obstacol, ci
s\ lupte, s\-[i ̀ ncordeze puterile spre a dep\[i piedicile, spre a le birui,
spre a le face inofensive. Dar trebuie s\ [tim c\ `n lupta `mpotriva
acestor greut\]i nu suntem singuri, ci suntem mereu ajuta]i, `n mod
tainic, dar real, de c\tre Domnul nostru Iisus Hristos: "Iat\, Eu voi fi
cu voi `n toate zilele p=n\ la sf=r[itul veacului" (Mat. 28, 20). Dar cu
ajutorul Domnului nu `nseamn\ c\ suntem absolvi]i de orice efort
personal. Domnul ne ajut\, ne ocrote[te, ne izb\ve[te, dar nu se
substituie efortului nostru personal. El nu ia asupra Sa sarcinile pe
care datoria cere s\ le purt\m noi `n[ine. Se cuvine s\ `ndr\znim. S\
nu fugim de greut\]i, s\ ne m\sur\m cu ele, s\ ne adun\m toate
puterile [i s\ le `nl\tur\m. Nu prin ocolirea sau prin fuga din fa]a
obstacolelor ne form\m caracterul, ci prin lupt\, prin greut\]i, prin
eforturi reluate ori de c=te ori e nevoie, p=n\ la reu[ita final\.

Din Evanghelia de ast\zi desprindem mai multe `nv\]\turi: s\
avem credin]\ [i s\ ne rug\m totdeauna lui Dumnezeu [i s\-I
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mul]umim pentru toate binefacerile Sale; s\-I cerem ajutorul `n
toate nevoile [i necazurile noastre, cum l-a cerut [i Sf. Apostol
Petru, c=nd era `n pericol de moarte. Credin]a este o putere
sufleteasc\ pe care unii o au `n m\sur\ mai mare, al]ii `n m\sur\
mai mic\ sau deloc, dar cine o are [i [i-o `nt\re[te mereu prin
str\daniile sale ajutate de harul lui Dumnezeu, devine un om
nebiruit. Valurile `ncerc\rilor `l pot lovi necontenit, el r\m=ne tare
ca o st=nc\.

~nv\]\m apoi c\ Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, c\ Lui i
se supun [i v=nturile [i apele. Biserica se identific\ cu barca
b=ntuit\ de v=nturi, pe care o conduceau apostolii pe marea
`nfuriat\. Ast\zi M=ntuitorul vede pe credincio[ii din corabia
Bisericii, vede marea lumii plin\ de valuri, vede durerile [i
suferin]ele neamului omenesc; toate acestea se `nt=mpl\ cu [tirea
[i `ng\duin]a lui Dumnezeu.

Un cre[tin adev\rat mereu se afl\ `n lupt\ cu r\ul, fie c\-l
prime[te ca pe o pedeaps\ trimis\ de Dumnezeu, fie ca pe o
`ncercare ce ne trece prin focul suferin]elor, spre a ne purifica. De
ce e grea suferin]a? se `ntreab\ cineva [i r\spundem: pentru c\ o
purt\m singuri, f\r\ a cere ajutorul lui Iisus, strig=nd, ca [i Petru:
"Doamne, ajut\-ne!" Ce lini[te [i pace [i-au rec\p\tat ucenicii o
dat\ cu lini[tea m\rii, dar mai ales av=ndu-L pe Iisus `n mijlocul
lor conduc=ndu-le corabia. {i mai trebuie ca un cre[tin adev\rat
s\ aib\ o credin]\ vie, lucr\toare, ferindu-se de fric\, `ndoieli [i de
indiferen]\. S\ zicem cu Sf. Chiril al Ierusalimului: "De este
cineva care se `ndoia, s\ cread\ acum! Dac\ vreunul era
credincios, s\-[i adauge temelii pentru mai mult\ credin]\! Fost-ai
`ncre[tinat [i te nume[ti ucenic al M=ntuitorului? Onoreaz\-]i
numele! S\ nu se huleasc\ din pricina ta Domnul Iisus Hristos!
Ci faptele tale a[a s\ str\luceasc\ `naintea oamenilor, ca ei,
v\z=ndu-le, s\ sl\veasc\ pe Tat\l nostru cel ceresc". Amin.
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Duminica a X-a dup\ Rusalii.
Vindecarea lunaticului

~n multe locuri din Sf=nta Evanghelie citim c\ oamenii
chinui]i de cele mai felurite boli, paralitici, orbi, [chiopi, mu]i,
lepro[i, [i al]ii s-au apropiat de M=ntuitorul Hristos spre a ruga
t\m\duirea de boal\. Sf=nta Evanghelie din duminica a X-a dup\
Rusalii (Mat. 17, 14-23) istorise[te cazul unui tat\ `ndurerat care
caut\ [i cere ajutorul M=ntuitorului lumii pentru nefericitul s\u
copil ce suferea de o boal\ grea [i era cuprins de duh necurat.

Evanghelia nu ne spune, dar nu este exclus ca omul s\ fi
`ncercat vindecarea fiului [i pe alte c\i. Ne putem imagina starea
sufleteasc\ a p\rintelui care vedea chinurile copilului [i c\ruia nu
i-au putut veni `n ajutor nici cunoscu]ii, nu i-au putut u[ura
suferin]a nici necunoscu]ii. Tat\l, v\z=nd chinurile groaznice pe
care le suferea copilul, l-a adus mai `nt=i la Apostoli, crez=nd c\
ei `l vor putea vindeca. Dar Apostolii n-au putut s\-l vindece. De
nic\ieri, nici o speran]\. Dragostea p\rinteasc\ `i d\ curaj, iubirea
fa]\ de copilul s\u `i scoate noi izvoare de putere [i-l determin\ s\
lupte mai departe. Nu i-a putut ajuta nimeni din cei la care a
apelat p=n\ aici! Nu i-au putut veni `n ajutor nici ucenicii! Atunci
tat\l s-a `ndreptat cu rug\mintea c\tre Iisus, dumnezeiescul
~nv\]\tor din Nazaret, care t\m\duia toate bolile [i toate
neputin]ele. Tat\l vine `n grab\ la M=ntuitorul [i-i spune `ntreaga
lui durere de tat\. "Doamne, miluie[te pe fiul meu c\ este lunatic
[i r\u p\time[te; c\ de multe ori cade `n foc [i de multe ori `n ap\.
{i l-am adus pe d=nsul la ucenicii t\i, [i n-au putut s\-l vindece"
(Mat. 17, 23-25). Domnul Iisus, v\z=nd cumplita suferin]\ a
copilului, a zis: "Aduce]i-l aici, la Mine!" Apoi a certat duhul
necurat s\ ias\ din bolnav [i copilul s-a t\m\duit din ceasul acela.
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Domnul nostru Iisus nu ne spune, dar noi cu drept cuv=nt
b\nuim c\ tat\l nenorocitului t=n\r lunatic f\cea parte dintr-un
"neam necredincios [i `nd\r\tnic", care `l `nconjura pe Iisus. Dar
`n prezen]a lui Iisus, o lumin\ puternic\ de credin]\ n\p\de[te `n
sufletul tat\lui [i `i d\ o stare de lini[te, de pace, de bucurie, c\ 
s-a reg\sit pe sine `n puterea adev\rului dumnezeiesc [i s-a
vindecat fiul s\u. Iat\ cum pentru p\catele [i necredin]a p\rin]ilor
sufer\ nevinova]i [i copiii. "Atunci, apropiindu-se ucenicii c\tre
Iisus deosebi, au zis: Pentru ce noi n-am putut s\-l izgonim pe el?
Iar Iisus a zis lor: Pentru necredin]a voastr\… Dar acest neam nu
iese, f\r\ numai cu rug\ciune [i post" Marcu 8, 28-29).

A[a cum au existat mul]i bolnavi pe timpul petrecerii
p\m=nte[ti a M=ntuitorului, a[a au fost [i `nainte [i dup\ aceea,
p=n\ `n zilele noastre, pe toat\ suprafa]a p\m=ntului. Ca urm\ri ale
p\catului str\mo[esc, bolile se `nmul]esc [i produc suferin]\ `n
lume. Dar pentru a reu[i `n n\zuin]ele noastre, trebuie credin]\.
Aceasta o spune Hristos tuturor [i `n toate `mprejur\rile, aceasta
este temelia Bisericii Sale, aceasta este puterea care ne sus]ine `n
zbuciumul amar al trecerii noastre prin aceast\ lume.

Credin]a a fost [i este un nesecat izvor de putere pentru om,
pentru c\ prin ea te pui `n leg\tur\ cu via]a cea adev\rat\, cu
Dumnezeu. Credin]a este un mare dar de la Dumnezeu, prin care
noi, ajuta]i [i c\l\uzi]i de Duhul Sf=nt, ne `ncredem `n cele ce 
ne-a descoperit Dumnezeu [i ne orient\m via]a potrivit acestei
lumini mai presus de lume. Prin lucrarea ei, credem `n at=rnarea
noastr\ de o putere mai presus de fire, fiindc\ toate puterile
noastre suflete[ti [i trupe[ti sunt sub acoper\m=ntul lui Dumnezeu.

Credin]a rezult\ din lupta l\untric\, `n care a biruit adev\rul, adic\
cugetul cel drept despre sine, adev\r care circul\ o dat\ cu s=ngele `n
toate m\dularele fiin]ei noastre trupe[ti. Dovada tr\irii `n noi a acestei
puteri ne-o d\ potrivirea vie]ii noastre cu `mplinirea voii lui
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Dumnezeu, ne-o d\ fapta, st\ruin]a `n realizarea unui lucru, care
trebuie s\ izvorasc\ dintr-o credin]\ vie, lucr\toare. O credin]\
nelucr\toare este moart\: "Credin]a f\r\ fapt\ este moart\" 
(Iacob 2, 20). Iat\ pentru ce tata [i mama trebuie s\ fie buni [i
credincio[i, pentru c\ prin faptele lor bune sau rele, preg\tesc soarta,
bun\ sau rea, a copiilor lor.

Dovada celor spuse aici o avem `n `ns\[i Evanghelia de ast\zi,
c\ci M=ntuitorul termin\ cu acest sfat:  "Iar soiul acesta de draci nu
se poate scoate dec=t cu rug\ciuni [i cu post". Iat\ cele dou\ pietre
de `ncercare a vredniciei noastre! C=]i am `ncercat aceste leacuri
pentru `ndreptarea vie]ii noastre suflete[ti [i trupe[ti? C=]i duc la
cap\t osteneala rug\ciunii [i c=]i tr\iesc o via]\ de post adev\rat? O
rug\ciunea cucernic\ [i st\ruitoare este o lucrare de ridicare a min]ii
[i sufletului nostru c\tre Dumnezeu, fa]\ de care nutrim cele mai
sfinte sentimente de dragoste [i supunere.

Convorbirea credinciosului cu Dumnezeu, prin rug\ciune,
realizeaz\ o punte de leg\tur\ [i `n ad=ncul sufletului credinciosului
se `ntemeiaz\ un altar de jertf\ a rug\ciunii, inima omului fiind locul
tainic al ei. Puterea rug\ciunii, profunzimea ei, ritmul ei descoper\
via]a, s\n\tatea spiritual\ a credinciosului, cu un cuv=nt, ne
descoper\ pe noi `n[ine. Rug\ciunea iube[te lini[tea, iube[te
interiorizarea, concentrarea pentru reculegere. Credinciosul `n rug\-
ciune s\ fie foc (Apoc. 3, 15) care lumineaz\ [i ̀ nc\lze[te, care cur\]\
de p\cat [i care ne `naripeaz\ spre cele divine. Omul rug\ciunii
devine depozitul bun\t\]ii divine, [i intr\ `ntr-o familie, familie cu
adev\rat cre[tin\, familia sfin]ilor. Prin rug\ciune, trebuie s\ ajungem
s\ sim]im, cum spune Sf. Apostol Pavel, c\ "Hristos este `n noi".

Postul, prin `nfr=n\rile ce le impune pentru corp [i, mai ales, prin
`nfr=n\rile de ordin moral, pe care credinciosul [i le impune [i le
tr\ie[te `n acest timp al renun]\rilor [i al re]inerilor, `i d\
credinciosului o nou\ via]\. ~ntr-o astfel de via]\, `n sufletul
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credinciosului au loc at=tea `ntreb\ri, se `ncearc\ at=tea reflec]ii
asupra faptelor lui. Prin acest exerci]iu spiritual, ̀ n mai scurte sau mai
`ndelungate medita]ii, se recunoa[te omul `n toat\ intimitatea sa. 
~[i recunoa[te gre[elile, se c\ie[te de ele.

Postul, zice Sf. Ioan Gur\ de Aur, "potole[te trupul, `nfr=neaz\
poftele nenum\rate, cur\]e[te [i `naripeaz\ sufletul, `l `nal]\ [i `l
u[ureaz\". Prin post nu trebuie s\ `n]elegem numai lipsirea trupului
de anumite m=nc\ruri [i b\uturi. Aceast\ ab]inere nu este dec=t o
hain\ exterioar\ a adev\ratului post. Prin post `n]elegem re]inerea
de la toate relele, `nfr=ngerea tuturor poftelor p\c\toase, prin care
sup\r\m bun\tatea lui Dumnezeu.

Sf. Vasile cel Mare recomand\ "`nfr=narea limbii, lep\darea m=niei,
`ndep\rtarea de pofte, clevetiri, minciuni, jur\m=nt mincinos; f\r\
acestea nu este post adev\rat". ~n  felul acesta `n]eleg=nd [i practic=nd
postul, ne vom lumina mintea [i vom cur\]i sufletul [i trupul de toat\
patima, neputin]a [i boala din noi, [i ne vom `n\l]a duhovnice[te.

O! Ce sfinte [i cur\]itoare pot fi rug\ciunea [i postul, pe care le face
credinciosul chemat de glasul con[tiin]ei sale trezite! {i a[a, postul [i
rug\ciunea pot deveni pentru cre[tinul cel bun dou\ aripi spirituale,
prin care s\ se `nal]e spre o via]\ nou\, ren\scut\ `ntru Hristos.

Nici unul dintre noi nu poate tr\i mai cu folos via]a sa, dec=t
dorind, `n interesul binelui s\u propriu, din toate puterile sale, s\
se elibereze pe sine de sl\biciunile [i p\catele care au putut pune
st\p=nire pe sufletul s\u.

Dintre toate mijloacele de t\m\duire ale bolilor suflete[ti [i
trupe[ti, de care p\timim, cele mai folositoare sunt cele pe care le
pune la `ndem=na cre[tinului Sf=nta noastr\ Biseric\, pentru c\,
adev\rat este, aceste boli "cu nimic nu pot ie[i, f\r\ numai cu
rug\ciune [i cu post". Amin.
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Duminica a XI-a dup\ Rusalii.
Pilda datornicului nemilostiv

Sf=nta Scriptur\ a Noului Testament este br\zdat\ de
nenum\rate pilde de iertare. Din toate reiese nem\surata
dragoste de iertare a M=ntuitorului nostru Iisus Hristos fa]\ de
gre[elile oamenilor. S\ ne ducem cu g=ndul la femeia cea
p\c\toas\ care, afl=nd c\ Iisus popose[te `n casa lui Simon
fariseul, con[tient\ de p\catele ei, a venit la Iisus cu un vas de
alavastru cu mir - lucru de mare pre] - [i, st=nd la spate, l=ng\
picioarele lui [i pl=ng=nd, a `nceput a-i uda picioarele cu lacrimi [i
a i le [terge cu p\rul capului s\u, [i-i s\ruta picioarele [i I le ungea
cu mir. Pentru c\in]a ei ad=nc\ [i pentru dragostea pentru Hristos,
El a zis c\tre d=nsa: "}i se iart\ p\catele" (Luca 7, 37-48). Cu toate
c\ Petru apostolul s-a lep\dat de trei ori de Domnul `n cele mai
grele momente ale vie]ii Sale p\m=nte[ti, pentru c\ s-a c\it cu
amar, M=ntuitorul l-a iertat, repun=ndu-l `n demnitatea
apostoliei, ca mai `nainte (Mat. 26, 70).

T=lharul de pe cruce, care "dup\ dreptate era os=ndit", primind
cele cuvenite dup\ faptele sale, `n ultimul moment al vie]ii
p\m=nte[ti [i-a dob=ndit m=ntuirea, c\ci, cu mult\ c\in]\, s-a
rugat lui Iisus Hristos: "Pomene[te-m\, Doamne, c=nd vei veni,
`ntru ~mp\r\]ia Ta" (Luca 23, 40-42). ~ns\[i jertfa Domnului Iisus,
pe l=ng\ faptul c\ este expresia cea mai des\v=r[it\ a iubirii divine
fa]\ de omenirea c\zut\ (Ioan 3, 16), ea trebuie `n]eleas\ ca un act
de r\scump\rare [i de iertare, f\cut din partea lui Dumnezeu "prin
s=ngele Lui [i iertarea p\catelor" (Efes. 1, 7). Iat\ c\ Domnul
nostru Iisus Hristos, `n Sf=nta Evanghelie de ast\zi, prin pilda
datornicului nemilos, ne arat\ cum trebuie `n]eleas\ de noi,
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cre[tinii, virtutea iert\rii, cum trebuie s-o punem `n practic\ [i
felul `n care noi s-o folosim `n rela]iile cu semenii no[tri.

Pericopa evanghelic\ arat\ cum un st\p=n a f\cut socoteal\
slugilor sale. Unul din slujitori ̀ i datora o sum\ foarte mare de bani,
zece mii de talan]i. Chemat s\ restituie datoria, st\p=nul a v\zut c\
slujitorul nu poate s\ pl\teasc\; fiind rugat cu st\ruin]\ s\-l mai
a[tepte, st\p=nului i s-a f\cut mil\ de el [i i-a iertat toat\ datoria. Dar
slujitorul n-a `nv\]at nimic din fapta cea bun\ a st\p=nului s\u [i
`ndat\ ce a ie[it `n strad\ a `nt=lnit pe un tovar\[ care `i datora o sut\
de dinari, o sum\ foarte mic\. "Atunci acea slug\, ca [i el, c\z=nd
`n genunchi, `l ruga [i zicea: ~ng\duie[te-mi, [i-]i voi pl\ti. El `ns\
n-a voit, ci, merg=nd, l-a aruncat `n `nchisoare, p=n\ ce va pl\ti
datoria". Auzind aceasta, st\p=nul l-a chemat [i i-a zis: slug\ rea [i
viclean\, toat\ datoria aceea ]i-am iertat-o, pentru c\ m-ai rugat. Nu
se cuvenea, oare, s\ ier]i [i tu pe tovar\[ul t\u, precum te-am iertat
[i eu pe tine? {i l-a dat s\-l chinuie p=n\ va pl\ti datoria. Pericopa
evanghelic\ se `ncheie cu urm\toarea concluzie, de care se cuvine
s\ ]inem seama `n via]a noastr\: "A[a va face [i Tat\l Meu cel
ceresc cu voi, dac\ fiecare din voi nu va ierta fratelui s\u din inim\
gre[elile lui" (Mat. 18, 15).

Dac\ ne g=ndim bine la cuprinsul acestei pericope
evanghelice, la bun\tatea lui Dumnezeu fa]\ de noi, nevrednicii
fii ai s\i, precum [i la comportarea noastr\ din via]a de toate
zilele, descoperim `ndat\ c\ st\p=nul milostiv este P\rintele
ceresc, care ne iart\ nou\ mul]ime de gre[eli, iar nesocotitul om
care a dat pe m=na chinuitorilor pe cel care nu i-a putut restitui
mica datorie de o sut\ de dinari, suntem chiar noi, noi cei ce de
multe ori nu vrem s\ iert\m nici cele mai mici gre[eli ale
semenilor no[tri. Cine dintre noi, oamenii, ar cuteza s\ spun\ c\
judecata Domnului nu a fost dreapt\? Cine dintre oameni ar
`ndr\zni s\ afirme c\ datornicul nemilos nu a fost vrednic de
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os=nda pe care a primit-o drept r\splat\ a faptei sale, at=t de
nemiloas\, de ur=t\ [i josnic\?

To]i gre[im, to]i p\c\tuim `n contra lui Dumnezeu Tat\l [i
Binef\c\torului nostru [i contra semenilor no[tri, cu care tr\im
`mpreun\, dar gre[elile [i p\catul nostru nu-l vedem [i de multe ori
nu vrem s\ iert\m nici cele mai mici gre[eli ale semenilor no[tri. De
multe ori os=ndim `n grab\, ned=ndu-ne seama c\ [i noi, de multe
ori, suntem vrednci de os=nd\, sau dac\ am f\cut vreun r\u, cerem
pentru noi iertare, pe care de at=tea ori am refuzat s\ o d\m altora.
A[a e judecata noastr\, de cele mai multe ori p\tima[\, dar judecata
sf=nt\ [i dreapt\ a lui Dumnezeu e altfel, a[a cum ne spune Sf=nta
Evanghelie de ast\zi. "Tot a[a [i Tat\l Meu cel ceresc va face vou\,
de nu ve]i ierta fiecare fratelui s\u, din inimile voastre, gre[elilor
lor" (Mat. 18, 35).

Suntem purt\torii numelui sf=nt de cre[tini [i s\ vedem ce
trebuie s\ [tim noi despre iertarea cre[tin\. Iertarea e fapt\ de
milostenie, de bun\tate, de for]\ moral\ care trece cu vederea r\ul
pe care ni l-a f\cut aproapele nostru. Ea este for]a cu care
`nfr=ngem `n noi m=ndria, m=nia, setea de r\zbunare fa]\ de cel
ce ne-a gre[it, [i fa]\ de care devenim bl=nzi, buni, `n]eleg\tori [i
iert\tori. M=ntuitorul Iisus Hristos ne arat\ marea valoare a
iert\rii prin faptul c\ o a[az\ `n miezul rug\ciunii Tat\l nostru.
Pentru ca nimeni s\ nu uite de aceast\ mare datorie, El adaug\:
"De ve]i ierta oamenilor gre[elile lor, ierta-va [i vou\ Tat\l Ceresc
gre[elile voastre…" (Mat. 6, 14). Pe c=t de dulce [i m=ng=ietoare
este cererea de iertare pe care o adres\m lui Dumnezeu, pe at=t de
amar\ [i groaznic\ este os=nda pe care ne-o dob=ndim c=nd
rostim `n Rug\ciunea Domneasc\ "[i ne iart\ nou\ gre[elile
noastre precum [i noi iert\m gre[i]ilor no[tri", pentru c\ de cele
mai multe ori, nu facem a[a.

Iertarea poate fi socotit\ ca `nceput al m=ntuirii noastre.
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~mp\care definitiv\, f\r\ iertare, nu exist\, precum nu exist\ nici
iertare f\r\ jertf\. Iertare `nseamn\, `nainte de toate, iubire care,
atunci c=nd este dus\ la o poten]\ maxim\, rode[te jertf\. M\sura
iert\rii este jertfa. Iertarea, cu at=t mai mult `mbrac\ haina
des\v=r[irii, cu c=t are mai mult pre] de jertf\. Jertfa de pe Golgota
a fost [i este cel mai grandios act de iertare, care `[i profileaz\
luminile dincolo de veacuri [i e `n stare s\ trezeasc\ la via]\ nou\
toate con[tiin]ele c\zute `n r\t\cire. Deci, iertarea din partea lui
Dumnezeu a p\catelor noastre este condi]ionat\, `ntre altele, de
iertare din partea noastr\ a gre[elilor aproapelui nostru. Iertarea ni
se prezint\ aici sub raportul reciprocit\]ii, "Iert=nd altora, vou\
`n[iv\ da]i iertare", spune Sf. Ioan Gur\ de Aur.

Iertarea `n Vechiul Testament s-a atrofiat sub ap\sarea legii
talianului, iar aceasta a c\zut sub puterea iert\rii din Noul
Testament. ~n[i[i apostolii - cei mai apropia]i suflete[te de Iisus -,
pare s\ nu fi [tiut destul de l\murit c\ puterea iert\rii `n cre[tinism
este nesf=r[it\, dup\ cum a fost [i jertfa Domnului Iisus Hristos, fapt
care a determinat pe apostolul Petru s\ ̀ ntrebe pe Iisus: "Doamne, de
c=te ori va gre[i mie fratele meu [i voi ierta lui?" (Mat. 18, 21).
R\spunsul `l [tim: "de [aptezeci de ori c=te [apte", adic\ de
nenum\rate ori. M\sura iert\rii `n cre[tinism este, deci, f\r\ margini.
{i pentru a ar\ta `nc\ o dat\ aspectul de reciprocitate al iert\rii
cre[tine, Iisus se serve[te de pilda celor doi datornici, pe care am
auzit-o din Evanghelia de azi.

Vorbind despre cre[tinii care nu numai c\ nu iart\ pe fra]ii lor
care le gre[esc, dar se [i r\zbun\, blestem\ [i cer de la
Dumnezeu s\-i pedepseasc\, s\ le ia via]a, s\ le distrug\ familia,
Sf. Ioan Gur\ de Aur zice: "Oare ace[tia mai pot cere iertare de
la Dumnezeu pentru p\catele lor? Ei au inima plin\ de otrav\.
Oare ei se mai pot `mp\rt\[i cu Trupul [i S=ngele Domnului,
c=nd gura le e p\tat\ de s=ngele du[manilor? Nu! Pentru c\ nu
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se deosebesc de uciga[ul de r=nd [i de fiarele p\durii. Ace[tia `[i
atrag m=nia lui Dumnezeu". Cel care cere de la Dumnezeu
r\zbunare pentru du[mani, batjocore[te pe Dumnezeu,
chem=ndu-L s\ se al\ture la r\utatea lui, cu toate c\ Dumnezeu
porunce[te s\-i iert\m [i s\ ne rug\m pentru ei.

Nu numai din punct de vedere cre[tin, dar [i pentru orice om,
este mai de folos iertarea, dec=t r\zbunarea. C=t\ tulburare, c=]i
nervi m\cina]i `n zadar, c=t\ `ntunecime `n suflet, c=te g=nduri
tulburate, c=te priviri `ntunecate nu ne aduce r\zbunarea! Nu e
bine s\ ne r\zbun\m singuri, ci s\ l\s\m s\ se r\zbune m=nia lui
Dumnezeu (Rom. 12, 19). 

Judecata noastr\ omeneasc\, care este `nsetat\ dup\ r\zbunare
pentru cea mai mic\ gre[eal\ a fratelui nostru, nu ne folose[te la
nimic, fiindc\ nu noi suntem judec\torul suprem, ci Tat\l cel
Ceresc, cel care ne iart\ gre[elile [i p\catele noastre, dac\ [i noi
iert\m gre[i]ilor no[tri. Iat\ ce spune Grigorie de Nisa despre
virtutea iert\rii: "Iertarea gre[elilor fratelui sau du[manului este
culmea virtu]ilor", iar Sf. Ioan Gur\ de Aur consacr\ iert\rii
aceste frumoase cuvinte: "Multe sunt virtu]ile care stau bine
cre[tinului, dar nici una ca iertarea, care ne face imitatori ai lui
Dumnezeu".

Prin cunoa[terea [i `n]elegerea acestei pilde ni se dezv\luie
un col]i[or t\inuit al ~mp\r\]iei cerurilor. Aici las\ s\ se
`ntrevad\ c\ totul este `ntocmit dup\ porunca iert\rii. F\r\
iertare nu este posibil\ m=ntuirea noastr\. ~mp\r\]ia lui Iisus am
putea-o numi [i ~mp\r\]ia iert\rii.

Dar iertarea este [i o condi]ie esen]ial\ a convie]uirii pa[nice
dintre oameni. S\ ne `nchipuim ce s-ar alege de noi, dac\ la cea
mai mic\ gre[eal\ am sta ve[nic `ncle[ta]i [i ne-am arunca unul
`mpotriva celuilalt. F\r\ iertare, am avea un "r\zboi ve[nic".
Iertarea este o podoab\ aleas\ a sufletului omenesc. Aceast\ floare
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sf=nt\ a cre[tin\t\]ii a fost s\dit\ [i crescut\ la izvoarele limpezi ale
iubirii lui Hristos. Deci nu [ov\i, ci te ridic\ din pulberea micinii
tale [i mergi de m=ng=ie fruntea `ncruntat\ a celui care-]i poart\
g=nd r\u. {i dac\ vei fi ispitit vreodat\ s\ `ntrebi [i tu, ca [i Petru:
"Doamne, de c=te ori voi ierta?", nu a[tepta r\spuns, ci prive[te
c\tre crucea r\stignirii, care-[i `ntinde bra]ele s\ cuprind\ `n
`mbr\]i[area-i cald\ toate p\catele acestei lumi, deci [i ale tale. Ea
`]i va [opti: "De [aptezeci de ori c=te [apte!".

Iertare! Tu ai `ndep\rtat at=tea cute de pe frun]i `ng=ndurate;
tu ai ridicat din pulbere mii de capete plecate; tu ai despov\rat
spin\rile g=rbovite de greut\]ile f\r\delegilor; tu ai descle[tat
at=]ia pumni gata s\ loveasc\; tu ai adus at=ta senin\tate `n
cugete bicisnice, ai smuls c\tu[ele robiei de pe at=tea m=ini
neputincioase, ai [ters at=tea lacrimi [i ai eliberat `ntreaga
omenire de sub tirania p\catului! }ie `]i dator\m libertatea,
pacea [i m=ntuirea noastr\. Fii binecuv=ntat\! Amin.

Duminica a XII-a dup\ Rusalii.
"Ce bine s\ fac s\ mo[tenesc via]a de veci"

Dorul de fericire a fost r\s\dit de Ziditor `n inima omului [i nu 
poate fi alinat dec=t atunci c=nd c\ut\m aceast\ fericire acolo unde a
a[ezat-o ~n]elepciunea Lui. Cei ce au `n]eles c\ supremul bun,
suprema fericire se s\l\[luie[te numai `n via]a ve[nic\ din nesf=r[ita
~mp\r\]ie a lui Dumnezeu, s-au m=ntuit; iar cei ce n-au c\utat-o aici,
ci `n alt\ parte, au r\mas str\ini de binecuv=ntarea lui Dumnezeu.

Sf=nta Evanghelie din duminica aceasta ne prezint\ pe un t\n=r
bogat care, `n dorin]a lui de a c=[tiga via]a de veci, se apropie de
M=ntuitorul [i-l `ntreab\: "~nv\]\torule, Bunule, ce bine voi face ca s\
am via]a de veci?" (Mat. 19, 16). M=ntuitorul prime[te cu simpatie pe
acest t=n\r care era fr\m=ntat de aceast\ idee ̀ nalt\ [i ̀ i r\spunde numai
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prin dou\ cuvinte: "P\ze[te poruncile". T=n\rul nu se sim]i l\murit [i
`ntreb\ din nou: "Care?" Domnul Iisus, iar\[i, f\r\ a intra `n
am\nunte, i le-a num\rat pe cele mai cuprinz\toare: "S\ nu ucizi, s\
nu furi, s\ nu faci desfr=nare, s\ nu fii martor mincinos, cinste[te pe
tat\l t\u [i pe mama ta, s\ iube[ti pe aproapele t\u ca pe tine `nsu]i".
T=n\rul care se a[tepta s\ aud\ lucruri mai deosebite dec=t i se
spunea zilnic `n sinagog\, sau ceea ce citea el `nsu[i `n Scriptur\, nu
fu mul]umit de r\spuns [i continu\: "Toate acestea le-am p\zit din
tinere]ile mele. Ce-mi mai lipse[te?" M=ntuitorul, v\z=nd aceast\
`nalt\ [i nobil\ dorin]\, a voit s\-l ridice pe scara des\v=r[irii lui: "De
voie[ti s\ fii des\v=r[it, mergi, vinde-]i averile tale [i le d\ s\racilor
[i vei avea comoar\ ̀ n cer, [i vino [i urmeaz\-m\!" Aceasta a ̀ ntristat
pe t=n\r, care a plecat am\r=t.

Iat\-l deci pe t=n\r venind, nu s\-L ispiteasc\ pe M=ntuitorul, c\ci
doar\ "a alergat [i a `ngenuncheat `naintea Domnului" (Marcu 10,
17), ci pentru a-[i m=ntui sufletul. El, de[i fiu de p\rin]i evlavio[i,
t=n\r serios [i a[ezat, ce a primit `nv\]\tura divin\, a st\ruit s-o
`nve]e, s-o aplice `n via]\, chiar s\ o [i `n]eleag\, a r\mas totu[i un
om care judec\ [i ac]ioneaz\ la fel ca to]i ceilal]i oameni. El, care
fusese la at=]ia `nv\]a]i iudei, credea c\ [i Iisus este unul din [irul
acelora, poate mai `nv\]at. Timiditatea lui nu este rezultatul acelui
fior l\untric ce te str\bate prin toate fibrele c=nd te sim]i `naintea
unei fiin]e supranaturale, ci a fost provocat\ de faptul ca nu cumva
acest alt `nv\]\tor s\-l fac\ de ru[ine `naintea celor de fa]\. Iisus n-a
vrut s\-l lase `n r\t\cire pe t=n\r. ~n atot[tiin]a Sa, v\z=nd gre[eala `n
care se prezint\ acest r=vnitor la fericire ve[nic\, prin r\spunsul ce-l
d\, Iisus `l duce pe t=n\r la cunoa[terea adev\rat\ a persoanei Sale,
`ndrept=nd p\rerea gre[it\ ce-o avea t=n\rul despre El. Asfel, i se
spune: Dac\ m\ crezi om de r=nd, de ce-mi zici "Bun", cunosc=nd c\
bun, cu adev\rat, este numai Dumnezeu, din care izvor\[te [i pline[te
binele, ca fiind singur perfect, iar oamenii numai ̀ ntr-at=ta au aceast\
calitate a inimii `ntruc=t voie[te Dumnezeu a le-o `mp\rt\[i.
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M=ntuitorul `i `n[ir\ poruncile din decalog, care arat\ datoriile
c\tre aproapele, deoarece aproapele este chipul lui Dumnezeu [i
iubindu-l pe aproapele, `l iubim pe el `n Dumnezeu. ~n[irarea
poruncilor de Domnul este f\cut\ cu mult\ `n]elepciune, c\ci se
impune, `n primul r=nd, `mplinirea poruncilor care arat\ r\ul ce nu
trebuie s\-l facem, ca prim pas pentru apropierea de Domnul [i
numai apoi se arat\ binele ce trebuie f\cut, ca fiind o treapt\ mai
`nalt\ a deplin\t\]ii morale. C=nd t=n\rul zice: "toate acestea le-am
p\zit, ce `mi mai lipse[te?", sim]ea c\ `i mai lipse[te ceva. Alearg\
de ani de zile ca s\ g\seasc\ pe cineva s\-i spun\ care este treapta
ultim\ ce trebuie s-o mai urce pentru a fi la `n\l]imea de unde poate
privi totul [i `n toate p\r]ile cu mul]umire. Presimte c\ mai trebuie
f\cut un pas p=n\ la des\v=r[ire [i este nelini[tit c\ nu [tie `ncotro 
s\-l fac\. M=ntuitorul Iisus `i arat\ calea [i-l `nva]\ s\ p\[easc\ peste
ultimul obstacol. Entuziasmul s\u `ns\ a sc\zut, voin]a a sl\bit [i
t=n\rul n-a mai fost capabil de ultimul efort. Patima averii `l
cuprinsese prea tare [i el se t=ra `naintea acestui idol ca un rob;
averea i-a cuprins sufletul ca spinii floarea. El nu [tia c\ "r\d\cina
tuturor r\ut\]ilor este iubirea de argint" (I Tim. 6, 10).

M=ntuitorul le arat\ celor prezen]i piedica ce o consti-
tuie averea pentru ob]inerea vie]ii ve[nice. Apostolii r\m=n ̀ ng=ndura]i
la aceste cuvinte, dar Domnul ̀ i l\mure[te: "La oameni aceasta este cu
neputin]\, iar la Dumnezeu toate sunt cu putin]\" (Mat. 19, 26). Adic\,
pentru unii oameni - anume pentru cei ce nu stau departe de ̀ nv\]\tura
lui Hristos -, nu cad `n ispit\ [i `n multe pofte ur=te [i v\t\m\toare [i
folosesc averea lor `n scopuri de binefacere [i ajutorare a celor s\raci,
este cu putin]\ m=ntuirea ca la ni[te binecuv=nta]i ai Domnului, 
c\ci ceea ce omul nu poate realiza aici, pe p\m=nt, cu ajutorul Celui
de Sus va realiza cu u[urin]\.

Bog\]iile nu sunt un r\u, fiind darurile lui Dumnezeu care ne
sunt date spre folosul nostru, pentru `ndestularea noastr\. Ceea 
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ce este r\u izvor\[te din folosirea gre[it\ a bog\]iilor [i din reaua
`ntrebuin]are pe care le-o d\m. Admirabil vorbe[te Sf. Ioan Gur\ de
Aur `n aceast\ privin]\, c=nd ne spune: "Precum vinul `n sine nu
este ceva r\u, ci numai ̀ ntrebuin]area f\r\ r=nduial\, adic\ be]ia, a[a
[i bog\]ia `n sine nu este rea, ci rea este zg=rcenia [i l\comia". Cu
alte cuvinte, r\ul nu este `n lucruri, ci `n noi, `n sufletele noastre din
care s-a stins lumina dreptei socoteli.

Sunt foarte multe primejdii la care se poate expune omul `n
leg\tur\ cu bog\]iile p\m=nte[ti. Mai ̀ nt=i, poate c\dea ̀ n primejdia
de a se robi cu totul celor trec\toare, materiei. Bog\]iile `l pot lega
pe om numai de p\m=nt, `l ispitesc, `l coboar\ s\ afle bucuria [i
fericirea `n lucruri p\m=nte[ti [i uit\ de Dumnezeu cel ce singur
poate face pe om fericit. C\ci alipirea p\tima[\ de bog\]ie `n\bu[\
`n inima omului dragostea de Dumnezeu [i face dumnezei fal[i din
bani [i din toate cele ale lui Mamona. S\ avem `n fa]a ochilor
sufletului nostru bogatul c\ruia i-a rodit ]arina [i care nu dorea
dec=t s\ adune, s\ umple hambare, pentru ca apoi, `n mijlocul
bel[ugului, s\-[i desf\teze p=ntecele, zic=nd: "M\n=nc\, suflete,
bea [i te vesele[te". Cuget=nd asupra acestei st\ri at=t de decadente,
nu ne mir\m c\ Domnul Iisus a rostit a[a de `nfrico[ate cuvinte
`mpotriva celor ce-[i pun `ncrederea `n avu]ii, c=nd zice: "Vai vou\,
boga]ilor!" (Luca 6, 24).

~n alt\ ordine de idei, bog\]iile pot fi primejdii pentru suflet, deoarece
sunt un izvor de nenum\rate p\cate [i f\r\delegi. Minunat se exprim\
Sf. Apostol Pavel c=nd zice c\ "cei ce vor s\ se `mbog\]easc\ cad `n
ispite, `n la] [i `n multe pofte nes\buite [i v\t\m\toare care cufund\ pe
oameni `n ruin\ [i pierzare" (I Tim. 6, 9). Dorin]a de `mbog\]ire
necinstit\ aduce at=tea nenorociri, at=ta zbucium sufletesc [i at=tea
vr\jm\[ii `ntre oameni.

Goana dup\ avere ì face pe oameni s\ calce `n picioare totul; se
ucide, se fur\, se minte, se viclene[te, se leap\d\ de tat\ [i de mam\; iat\
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icoana vie]ii p\m=nte[ti a celor care sunt `mpin[i la f\r\delegi de
aceast\ grozav\ patim\. La fel st\p=nirea bog\]iilor este o r\d\cin\
de r\ut\]i, fiindc\ `nlesne[te satisfacerea tuturor poftelor. Toate
dorin]ele rele se nasc `ntr-o inim\ care crede c\ are `n bani mijlocul
de a le `ndeplini. Luxul, destr\b\l\rile, be]iile, `mbuib\rile,
r\zbun\rile, crimele sunt ̀ n mare parte urm\ri ale duhului l\comiei.

C=nd este vorba de scopul cel `nalt al vie]ii - m=ntuirea -,
sufletul e primejduit s\ moar\ `n mijlocul bunurilor materiale.
Dup\ cuv=ntul unui Sf=nt P\rinte, ̀ l putem ̀ nt=lni [i sluji pe Hristos
ajut=nd pe cer[etorul s\rac, pe bolnavul ce sufer\, pe copilul ce
tremur\ de frig [i foame, pe omul ̀ n necaz [i suferin]\, c\ci to]i sunt
chipul lui Dumnezeu [i de iubim pe cei ce sufer\, prin ei iubim pe
Dumnezeu. Aceasta ne cere [i nou\ M=ntuitorul: "s\ scoatem
viermele bog\]iei din noi, c\ci altcum acesta roade inima omului".

Bogatul se poate m=ntui c=nd averea e c=[tigat\ cinstit [i
folosit\ dup\ poruncile lui Dumnezeu, [i se face milostenie.
Bogatul s\ nu se m=ndreasc\ cu averea lui, c\ci peste noapte
poate deveni s\rac, ci din prisosul ei s\ `mp\rt\[easc\ celui ce
`ntinde m=na [i s\ nu `ntrebe de-i vrednic de mila lui ori nu, c\ci
este cine s\ judece aceasta; astfel acesta `[i face comoar\ `n
ceruri (Mat. 6, 19). Vremea este pentru milostenie.

Glasul con[tiin]ei cre[tine ne cheam\ zic=nd: Vre]i s\ fi]i
ferici]i? Privi]i: orfani, v\duve, femei cu copii, b\tr=ni, copii
p\r\si]i [i lipsi]i de orice sprijin se uit\ spre noi cu durerea vie]ii
lor; s\ le d\m cu drag\ inim\ chiar din pu]inul nostru, spre a le
alina suferin]ele, c\ci `n acest fel ne vom face [i noi vrednici de
mila lui Dumnezeu. S\ nu ne `ntoarcem ca t=n\rul din
Evanghelie, ci s\ p\[im `n grab\ pe calea m=ntuirii, f\c=nd din
bunurile noastre cea mai `nalt\ treapt\ de pe care s\ putem vedea
pe Dumnezeu. Pe aceast\ cale se merge la des\v=r[ire. Amin.
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Duminica a XIII-a dup\ Rusalii

Dup\ cum ne m\rturise[te Sf. Apostol [i Evanghelist Matei,
M=ntuitorul Iisus Hristos se afla, se pare, `n ultima perioad\ a
activit\]ii Sale p\m=nte[ti, c=nd atitudinea du[m\noas\, chiar
agresiv\ a c\rturarilor [i fariseilor, mai mari ai poporului evreu din
acel timp, era tot mai v\dit\. Sf=ntul Evanghelist Luca spune
direct c\ "fariseii, care erau iubitori de argint, `l batjocoreau pe El"
(Luca 16, 14).

~n acest context, afl=ndu-se [i ̀ n urma unei dispute "cu arhiereii
[i b\tr=nii poporului" (Mat. 21, 23), spre a-i face pe ace[tia s\-[i
dea seama mai bine de `ngustimea [i orbirea lor sufleteasc\,
Domnul nostru Iisus Hristos le spune urm\toarea pild\ profetic\:
"Era un om oarecare st\p=n al casei sale, care a s\dit vie. 
A `mprejmuit-o cu gard, a s\pat `n ea teasc, a cl\dit un turn [i a 
dat-o lucr\torilor, iar el s-a dus departe. C=nd a sosit timpul
roadelor, a trimis pe slujitorii s\i la lucr\tori s\ ia partea lui de
roade. Dar lucr\torii, pun=nd m=na pe slujitori, pe unul l-au b\tut,
pe altul l-au omor=t iar pe altul l-au ucis cu pietre. Omul a trimis
din nou al]i slujitori, mai mul]i, [i au p\]it [i ei la fel. La urm\, a
trimis la ei pe fiul s\u, zic=nd: se vor ru[ina de fiul meu. Iar
lucr\torii viei, v\z=nd pe fiul, au zis `ntre ei: acesta este
mo[tenitorul; veni]i s\-l omor=m [i s\ avem noi mo[tenirea lui! {i
pun=nd m=na pe el, l-au scos afar\ din vie [i l-au ucis".

Dup\ aceast\ istorisire, M=ntuitorul pune celor de fa]\, `n primul
r=nd celor ce erau `n disput\ cu El, `ntrebarea: "C=nd va veni
st\p=nul viei, ce va face lucr\torilor acestora?", `ntrebare la care ei
au r\spuns corect: "Pe cei r\i, cu r\u ̀ i va pierde, iar via o va da altor
lucr\tori, care `i vor da lui rodurile la vremea lor" (Mat. 21, 33-41).

S\ vedem care este `n]elesul sau t=lcul acestei parabole.
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Gospodarul din parabola citit\ la Sf. Liturghie de ast\zi este
Dumnezeu, Ziditorul nostru, al tuturor.

Via este poporul evreu, ales de Dumnezeu dintre celelalte
popoare pentru a-[i `mplini prin el planul S\u de zidire, de
m=ntuire a ̀ ntregului neam omenesc, acest popor bucur=ndu-se de
aten]ia special\ a lui Dumnezeu, popor cu care Dumnezeu a
`ncheiat un leg\m=nt.

Gardul este legea Vechiului Testament, care tocmai ca un
gard a p\zit poporul evreu s\-[i men]in\ credin]a `ntr-unul [i
adev\ratul Dumnezeu [i s\ nu se amestece [i s\ cad\ `n idolatrie,
`n politeism, cum s-a `nt=mplat cu celelalte popoare p=n\ la
venirea M=ntuitorului.

Turnul simbolizeaz\ templul din Ierusalim, care a vegheat
asupra poporului evreu [i a ̀ nsemnat negr\it de mult pentru acesta,
`nc=t la zidurile lui se fac [i ast\zi rug\ciuni [i alte ceremonii.

Lucr\torii viei sunt conduc\torii religio[i ai poporului evreu,
care aveau sarcina sever\ [i important\ `n men]inerea credin]ei
monoteiste [i a s\n\t\]ii morale a poporului. ~ntreg Vechiul
Testament este plin de apostrof\ri [i amenin]\ri la adresa acestor
"lucr\tori", acestor vieri, p\stori spirituali ai poporului evreu.

Slugile trimise sunt proorocii Vechiului Testament, mul]i la
num\r [i ei, trimi[i de Dumnezeu `n tot cursul istoriei 
vechi-testamentare a poporului evreu, dintre care foarte mul]i au
sf=r[it mucenice[te. Vorbind despre suferin]a lor, Sf. Apostol Pavel
ne spune c\ "au `ndurat batjocuri [i b\t\i, ba lan]uri [i temni]e. Au
fost uci[i cu pietre, au fost fier\strui]i, au fost supu[i la cazne, au
murit uci[i de sabie, `n cojoace [i `n piei de capr\ au pribegit,
r\bd=nd lipsuri, str=mtori [i tot felul de r\ut\]i" (Evrei 11, 36-37).

Fiul din parabol\ `l reprezint\ pe M=ntuitorul Iisus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu `ntrupat, "piatra din capul unghiului", despre
care se vorbe[te `n partea a doua a pericopei evanghelice de
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ast\zi (Mat. 21, 42), adic\ lespedea care se pune la `ncheieturile
zidurilor, pentru ca acestea s\ fie c=t mai legate [i mai
rezistente. De altfel, [i M=ntuitorul confirm\ acest lucru c=nd,
`n Evanghelia dup\ Ioan, spune: "A[a a iubit Dumnezeu lumea,
`nc=t pe Fiul S\u cel unul n\scut l-a dat" (Ioan 3, 16). S\ ne
amintim c\, `n adev\r, El a fost omor=t `n afara gardului viei, `n
afara zidurilor cet\]ii.

~mplinindu-se vremea r=nduit\ de providen]\, M=ntuitorul
vine. Era de presupus, c\ m\car acum, lumea va p\trunde
`n]elesul faptului. Adev\rul se adeverise [i luase forma v\zut\.
Fiul lui Dumnezeu era `ntre oameni o realitate, care vorbea,
`nv\]a [i f\cea minuni. Nici de data aceasta, `ns\, lumea nu a
`n]eles ceea ce trebuia s\ `n]eleag\. Fiul lui Dumnezeu a fost
luat drept r\zvr\titor care nesocote[te legile [i r=nduielile
omene[ti [i care merit\ os=nda mor]ii pe cruce.

Dac\ poporul ar fi ad=ncit rostul legii vechi, ar fi priceput c\
ea cuprinde o mare f\g\duin]\; iar dac\ poporul evreu ar fi `n]eles
c\ Iisus nu este un r\zvr\titor, ci `mplinirea f\g\duin]ei lui
Dumnezeu, nu ar fi f\cut gre[eala de a-l r\stigni. Au f\cut
gre[eala pe care o face cioplitorul de piatr\, care nu [tie [i cum vor
fi a[ezate buc\]ile lucrate. {i iat\, una la care nu s-a g=ndit c\ ar
folosi [i pe care a aruncat-o ca netrebuitoare, s-a nimerit s\ fie
sorocit\ de Providen]\ a fi "`n capul unghiului", pentru a sus]ine
cl\direa din toate p\r]ile.

Am re]inut c\ `n[i[i "arhiereii [i b\tr=nii" au intuit c\ via se
va lua de la lucr\torii cei vechi [i se va da altor lucr\tori care vor
da roadele la vreme, ceea ce ne confirm\ M=ntuitorul prin
cuvintele din textul Evangheliei: "V\ spun vou\ c\ se va lua de
la voi ~mp\r\]ia lui Dumnezeu [i se va da neamului care va
aduce roadele ei" (Mat. 21, 43). Acest adev\r a fost anticipat de
Dumnezeu `nc\ prin gura profetului Isaia, care spune: "Ce se
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putea face pentru via mea [i n-am f\cut eu? Pentru ce atunci
c=nd n\d\jduiam s\-mi rodeasc\ struguri, mi-a rodit agurid\?
Acum v\ voi face s\ [ti]i cum m\ voi purta cu via mea. 
Strica-voi gardul ei, d\r=ma-voi zidul ei" (Isaia 5, 4-5).

~ntr-adev\r, Legea Vechiului Testament, gardul viei, zidul
desp\r]itor, a fost `nlocuit cu Evanghelia Domnului, dup\ cum tot
M=ntuitorul ne asigur\, c=nd spune: "Legea [i proorocii au fost p=n\
la Ioan (Botez\torul), de atunci ~mp\r\]ia lui Dumnezeu se
bineveste[te [i fiecare se sile[te spre ea" (Luca 16, 16), turnul,
templul din Ierusalim a fost d\r=mat [i el `n anul 70 d.Hr. de
generalul roman Titus, iar noi am devenit to]i, cler [i credincio[i,
deopotriv\, membri ai Bisericii. Acest lucru este confirmat de
cuvintele pe care le auzim rostite de fiecare ierarh c=nd s\v=r[e[te 
Sf. Liturghie, [i anume la "Sfinte Dumnezeule", c=nd zice:
"Doamne, Doamne caut\ din cer [i vezi [i cerceteaz\ via aceasta pe
care a s\dit-o dreapta Ta [i o des\v=r[e[te pe ea" (Psalmul 79, 15-16).

O r\spundere apas\, a[adar, asupra noastr\, a tuturor, mai
`nt=i a noastr\, a clericilor, care am luat locul lucr\torilor viei de
alt\dat\ [i care suntem `ndatora]i ca, prin h\rnicia, credin]a,
dragostea [i `n]elepciunea noastr\, prin comportamentul [i
cumin]enia noastr\ s\ rodim c=t mai mult bine `n lume. ~n al
doilea r=nd, [i dumneavoastr\, credincio[ii sunte]i `ndatora]i la
o via]\ c=t mai roditoare `n bine. {i acest lucru a fost anticipat
de Dumnezeu, care ne spune, prin gura profetului Ieremia: "Eu
te-am s\dit vi]\ roditoare" (Ieremia 2, 29), adic\ pe tine, omule,
oricare ai fi, pe noi to]i, cuvinte care definesc, `ntr-un fel, chiar
destinul uman, de a ne valorifica via]a noastr\ c=t mai roditor `n
bine. Acest lucru ni-l cere [i M=ntuitorul, c=nd zice: "V-am pus
s\ merge]i - pe voi, ucenicii mei [i pe urma[ii vo[tri -, [i road\
s\ aduce]i [i roada voastr\ s\ r\m=n\" (Ioan 15, 16), ca [i Sf.
Apostol Pavel, care ne aten]ioneaz\ prin cuvintele: "Fra]ii mei,
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a]i fost chema]i s\ aduce]i road\" (Rom. 7, 4). A[adar, s\ nu
uit\m c\ suntem lucr\tori `n via Domnului, [i El cere `n fiecare
clip\ roadele vie]ii noastre.

Se cuvine a[adar, s\ ne str\duim s\ aducem, ̀ n primul r=nd, roade
de g=nd, roade ale vie]ii noastre interioare. Se [tie c\ izvorul faptei
este g=ndul, de unde ies [i cele bune [i cele rele, cum ne spune
M=ntuitorul. Trebuie, deci, ca noi, fiii Bisericii, s\ ne ]inem c=t mai
mult sub control g=ndurile; s\ dep\n\m `n fiin]a noastr\ l\untric\ tot
mai multe g=nduri de pace, de stim\, de ajutor, de bun\ `n]elegere [i
de recuno[tin]\ fa]\ de Dumnezeu [i al]i binef\c\tori ai no[tri, de
binecuv=ntare [i smerenie. Sf. Apostol Pavel `n[ir\ chiar c=teva
"roade ale duhului", ale g=ndului bun, adic\ ale unei con[tiin]e
treze [i luminate [i anume: "dragostea, bucuria, pacea, `ndelunga
r\bdare, bun\tatea, credin]a, bl=nde]ea, `nfr=narea poftelor" 
(Col. 5, 22-23). Un g=nditor cre[tin aseam\n\ g=ndurile rele cu
p\s\rile care pot zbura `n preajma noastr\, fiind `n puterea noastr\
s\ nu le l\s\m s\ ni se a[eze pe cap.

S\ aducem roade de vorb\, adic\ vorbe de zidire `ntre noi, de
binecuv=ntare, de m=ng=iere, de sfat bun, iar nu de blesteme, de
b=rfeli, `njur\turi, trivialit\]i, glume ur=te [i alte otr\vuri
"aduc\toare de moarte" (Iacob 3, 8). Noi, fiii Bisericii, trebuie s\
[tim [i s\ dovedim c\ nu curge "din acela[i izvor ap\ dulce [i ap\
amar\" (Iacob 3, 11).

S\ aducem, desigur, roade ale crea]iei pozitive, folositoare
nou\ [i semenilor no[tri, roadele talan]ilor cu care am fost
`nzestra]i fiecare din noi.

{i `n chip special, s\ aducem roadele faptelor noastre bune,
roadele milosteniei, roadele noastre cre[tine, care pot fi nenu-
m\rate, potrivit cu posibilit\]ile fiec\ruia dintre noi.

Precum vedem faptele bune pot fi f\cute `ntr-un [ir nesf=r[it de
forme, c\tre oricine, [i `n orice situa]ie, ele trebuind, `ns\, s\
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porneasc\ din g=ndul nostru bun [i curat. Se cuvine s\ amintim c\
`n lucrarea de rodire a vie]ii noastre, primim [i puteri din afara
noastr\, primim ajutorul divin, prin harul dumnezeiesc, care ne
`nt\re[te `n a face bine [i `n a ne feri de r\u.

Folosindu-se tot de o asem\nare cu vi]a de vie, ne `ncre-
din]eaz\ de acest lucru chiar M=ntuitorul Iisus Hristos: "Eu sunt
butucul vi]ei, iar voi ml\di]ele; cel ce r\m=ne `ntru mine [i Eu
`ntru el, acela aduce road\ mult\" (Ioan 15, 5), iar Sf. Apostol
Pavel confirm\ adev\rul acestor cuvinte, c=nd ne spune tuturor c\
"toate le pot `ntru Hristos, care m\ `nt\re[te" (Filip 4, 13).

~nv\]\tura de c\p\t=i care se desprinde din parabola evanghelic\
de la Sf. Liturghie de ast\zi este aceea c\ Dumnezeu ne-a zidit `n
aceast\ lume spre a ne fructifica via]a c=t mai mult, a[a cum un om
s\de[te vie spre a rodi [i a se bucura de roadele ei. Rodirea noastr\
`n g=nd, `n vorb\ [i `n fapt\ devine real\, evident\, mai ales atunci
c=nd st\m `n str=ns\ leg\tur\ cu butucul vi]ei, cu izvorul vie]ii
noastre spirituale, cu Domnul nostru Iisus Hristos, care ne ajut\ la
`mplinirea g=ndurilor noastre bune.

S\ r\m=nem, deci, str=ns lega]i de butucul vi]ei, de Iisus-Domnul
nostru, de Biserica Sa cea sf=nt\, ai c\rei fii suntem, [i s\ fim
`ncredin]a]i c\ pomul vie]ii noastre se va `nc\rca de roadele care
trebuie "s\ r\m=n\" [i-n ve[nicie [i pe care ziditorul a toate, bunul
nostru P\rinte ceresc, le a[teapt\ de la noi to]i. Amin.

Duminica a XIV-a dup\ Rusalii.
Mul]i sunt chema]i, dar pu]ini ale[i

Dob=ndirea ~mp\r\]iei cerurilor este scopul `nalt [i ultim al
vie]ii noastre p\m=nte[ti [i despre acest lucru ne vorbe[te 
Sf. Scriptur\, `n nenum\rate locuri.

Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a pogor=t din
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cer pe p\m=nt ca s\ ne `nvredniceasc\ de aceast\ mare fericire
[i s\ deschid\ calea c\tre bucuria dragostei lui Dumnezeu.
Pentru aceasta [i-a dat trupul [i s=ngele jertf\ pentru noi [i s-a
`n\l]at de pe p\m=nt la cer, ca s\ ne g\teasc\ nou\ loc la aceast\
sf=nt\ bucurie. Pentru aceasta ni s-a dat Sf=ntul Botez [i 
Sf. ~mp\rt\[anie, c\tre aceasta se `ndreapt\ rug\ciunile,
milosteniile noastre, ca s\ putem ajunge [i noi la osp\]ul ceresc.

Evanghelia care s-a citit ast\zi vorbe[te, prin glasul unei
parabole a M=ntuitorului nostru Iisus Hristos, despre ~mp\r\]ia
cerurilor, despre chemarea pe care `nsu[i Dumnezeu ne-o face,
de-a intra `ntr-`nsa [i despre vrednicia cu care trebuie s\ ne
apropiem de vistieriile acestei ~mp\r\]ii. Parabola a fost rostit\
de M=ntuitorul `n templul din Ierusalim, cu pu]ine zile `nainte
de patimile Sale, spre a ar\ta cele ce aveau s\ urmeze pentru El
[i pentru Biserica Sa.

Cuprinsul acestei parabole este minunatul osp\] al bucuriei [i al
ve[nicei fericiri cere[ti: "~ncep=nd Iisus iar\[i s\ le gr\iasc\ `n
pilde, a zis: ~mp\r\]ia cerurilor se aseam\n\ cu un `mp\rat, care a
f\cut nunt\ fiului s\u. {i a trimis slugile sale s\ pofteasc\ pe cei
chema]i la nunt\, dar ace[tia n-au vrut s\ vin\. Trimis-a iar\[i
`mp\ratul alte slugi, zic=nd: Spune]i celor chema]i: iat\, am g\tit
pr=nzul Meu, vi]eii Mei [i cele `ngr\[ate ale Mele s-au junghiat [i
toate-s gata. Veni]i la nunt\! Ei, `ns\, nelu=nd `n seam\ aceast\
poftire, s-au dus: unul la ]arina sa, unul la negu]\toria sa; iar ceilal]i,
prinz=nd pe slugile lui, le-au b\tut [i le-au ucis. Auzind de acestea,
`mp\ratul s-a m=niat [i, trimi]=nd o[tirile sale, a pierdut pe uciga[ii
aceia [i cetatea lor a ars-o. Apoi a zis slugilor sale: iat\, osp\]ul de
nunt\ este gata, iar cei chema]i n-au fost vrednici de el. Duce]i-v\
dar\ pe la r\sp=ntiile drumurilor [i pe c=]i ve]i g\si, chema]i-i la
mine. {i ie[ind slugile acelea pe la r\sp=ntii, au adunat pe to]i c=]i
au g\sit, r\i [i buni [i s-a umplut osp\]ul nun]ii de oaspe]i. Dar
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intr=nd ̀ mp\ratul s\ vad\ pe cei ce [edeau la mas\, a v\zut acolo un om,
care nu era ̀ mbr\cat ̀ n hain\ de nunt\. {i i-a zis: Prietene, cum ai intrat
aici neav=nd hain\ de nunt\? El ̀ ns\ t\cea. Atunci a zis ̀ mp\ratul celor
ce slujeau: lega]i-i m=inile [i picioarele, lua]i-l pe d=nsul [i arunca]i-l ̀ n
`ntunericul cel mai din afar\: acolo va fi pl=ngerea [i scr=[nirea din]ilor.
C\ci mul]i sunt chema]i, dar pu]ini ale[i".

Precum vedem, M=ntuitorul "aseam\n\ ~mp\r\]ia cerurilor cu
un ̀ mp\rat care a f\cut nunt\ fiului s\u" (Mat. 21, 2). Ca [i parabola
din duminica trecut\ (parabola cu lucr\torii viei), `mp\ratul din
parabola de ast\zi este Dumnezeu, Fiul este Iisus Hristos, iar nunta
este unirea tainic\ a lui Hristos cu cei ce vor forma noua lui
`mp\r\]ie spiritual\, uni]i cu El prin dragoste [i credin]\. Mirele
ceresc - Hristos - ̀ [i alege dintre oameni pe cei ce-L vor iubi [i-i vor
urma `nv\]\tura, f\c=nd din ei Biserica Lui, Biserica Sa. Despre
aceast\ unire dintre Hristos [i Biseric\, Sf. Apostol Pavel zice:
"Hristos a iubit Biserica Sa [i s-a dat pe Sine ca s-o sfin]easc\,
cur\]ind-o prin baia apei prin cuv=nt [i ca s-o sfin]easc\ Sie[i,
m\rit\, neav=nd pat\ sau `ntin\ciune, nici altceva de acest fel, ci ca
s\ fie sf=nt\ [i f\r\ prihan\" (Efeseni 5, 25-27).

~n comunitatea Bisericii - Mireasa curat\ a lui Hristos - nu pot
intra dec=t cei care au primit baia botezului cre[tin, murind [i
`nviind cu El, la via]\ nou\. La aceast\ nunt\, de care vorbe[te
parabola, la aceast\ unire cu Hristos [i vie]uire cu El, dup\
`nv\]\tura Lui, `n credin]\ [i dragoste, cur\]i]i [i sfin]i]i prin baia
botezului, sunt chema]i to]i oamenii. ~n primul r=nd, `ns\, au fost
chema]i fiii lui Israel, fiii poporului ales al Domnului. Lor le-a
trimis Dumnezeu pe prooroci, spre a-i preg\ti, din vreme, pentru
primirea lui Mesia [i s\ se fac\ Biserica Hristosului lui Dumnezeu,
care avea s\ `ntemeieze pe p\m=nt ~mp\r\]ia Sa. Dar poporul, cu
care Dumnezeu f\cuse leg\m=nt sf=nt: "Eu voi fi Dumnezeul t\u
[i tu `mi vei fi Mie popor", nu prime[te pe prooroci, "slugile
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Domnului" -, nu le ascult\ chemarea. Ei, `n[ela]i de `ngrijor\rile
clipei, ispiti]i de averi, m=ndrie [i fariseism, de dorul de m\rire [i
de poftele trupului, nu au r\spuns la chemare. Dumnezeu i-a l\sat
pe ace[tia p=n\ la vremea r=nduit\ a `ntoarcerii lor [i a trimis soli
s\ cheme la osp\], `n locul lor, celelalte popoare, popoarele p\g=-
ne, [i chiar dintre iudeii cu sufletele ne`mpietrite, ca Nicodim [i
Iosif din Arimateia, ori ca acei vame[i [i p\c\to[i de care vorbe[-
te Sf. Evanghelie, dar plini de dragoste la chemarea Domnului
c\tre noua `mp\r\]ie, adus\ lumii de Fiul lui Dumnezeu. Nunta[ii
g\si]i la r\sp=ntii, dac\ au venit la osp\], erau `ndatora]i s\
`n]eleag\  c\ cinstea ce li se f\cea, de a fi invita]i `n locul celorlal]i,
trebuie pre]uit\. De[i pofti]i de nea[teptate, `n clipa intr\rii `n casa
`mp\ratului, ei trebuia s\ poarte o `mbr\c\minte deosebit\, s\ fie
cura]i [i cu toat\ cuviin]a trebuitoare. A[a au f\cut to]i, afar\ de
unul, care [i-a luat pedeapsa. 

"Iar ̀ mp\ratul, intr=nd s\ vad\ pe cei ce [edeau, a v\zut acolo un om
care nu era `mbr\cat `n hain\ de nunt\. {i i-a zis lui: Prietene, cum ai
intrat aici neav=nd hain\ de nunt\? {i a poruncit slugilor s\-l lege [i 
s\-l arunce `n `ntunericul cel mai din afar\, unde va fi pl=ngerea [i
scr=[nirea din]ilor" (Mat. 22, 12-13).

Intrarea `mp\ratului `n camera de nunt\ simbolizeaz\ a doua
venire a M=ntuitorului, c=nd va judeca lumea. Oaspe]ii, pe care
~mp\ratul (M=ntuitorul) `i privea, sunt credincio[ii adev\ra]i, care
prin credin]\ [i fapte bune [i-au dob=ndit dreptul de a r\m=ne cu
Hristos `n `mp\r\]ia ve[nic\. Iar cel ce nu avea hain\ de nunt\
reprezint\ pe cei care s-au numit cre[tini numai cu numele, dar nu
[i-au f\cut sufletele lor haine, `mbr\c\minte de fapte bune. Ei n-au
hr\nit pe cel fl\m=nd, n-au `mbr\cat pe cel gol, n-au primit pe cel
str\in, n-au ad\pat pe cel `nsetat, n-au vizitat pe cel bolnav sau `n
suferin]\. Ace[tia sunt pomi f\r\ roade, oaspe]i f\r\ haine de nunt\,
pentru care Dumnezeu `i va arunca `n focul ve[nic. C\ci `n acest
loc de petrecere cereasc\, de veselie [i de nunt\ duhovniceasc\, de
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mari bucurii, care este `mp\r\]ia lui Dumnezeu din cer, nu poate
intra oricine [i oricum. Aici intr\ numai sufletele care au hain\ de
nunt\, sufletele cur\]ite [i sfin]ite prin credin]\, faptele cele bune [i
harul lui Dumnezeu. Aceasta este haina de care are nevoie sufletul
nostru, al fiec\ruia: cur\]enia [i sfin]enia.

~n urma celor prezentate ne putem `ntreba: parabola are vreo
leg\tur\ cu via]a noastr\ cre[tin\ de ast\zi? Sigur c\ da. C\ci nu
numai atunci, dar [i ast\zi, cei chema]i, adic\ fiecare dintre noi, de
cele mai multe ori refuz\m s\ ne `nfiin]\m la dumnezeiasca cin\,
tocmai ca `n parabol\, din pricina feluritelor ispite [i p\cate ale
omului p\m=ntesc din noi. ~n adev\r, la aceast\ "Cin\" poate intra
oricine f\g\duie[te credin]a [i fapte potrivite cu ea, dar nu r\m=ne
dec=t cel ce `n adev\r `mbrac\ o hain\, o hain\ nou\, [i o p\streaz\
curat\. Botezul este u[a intr\rii la acest osp\] al ~mp\r\]iei lui
Dumnezeu. Prin el ne cur\]im, `mbr\c\m o hain\ nou\, [i intr\m
`n aceast\ `mp\r\]ie. Poate veni toat\ lumea, c\ci "mul]i sunt
chema]i", dar nu r\m=n p=n\ la sf=r[it dec=t unii, c\ci "pu]ini sunt
ale[i", adic\ pu]ini se nevoiesc a duce cu adev\rat o via]\ potrivit\
cu `nv\]\tura M=ntuitorului, la respectarea c\reia ne oblig\m cu
prilejul botezului. O dat\ cu botezul, noi primim [i harul de a putea
duce o via]\ curat\, dar p\strarea acestui har [i, deci, putin]a de
m=ntuire, st\ `n voin]a noastr\ liber\.

Iar dac\ suntem nehot\r=]i de soarta noastr\, atunci trebuie s\
ne g=ndim la nunta[ul poftit la nunt\ [i totu[i aruncat "`n
`ntunericul cel mai din afar\", fiindc\ a intrat f\r\ hain\ de nunt\,
adic\ f\r\ a cinsti osp\]ul cu o `mbr\c\minte deosebit\, [i f\r\ s\
r\spund\ a[a cum se cuvine la o invita]ie cu `n]eles at=t de ad=nc.

S\ ne cercet\m via]a noastr\ [i sufletele noastre, ca s\ vedem
dac\ ne asem\n\m cu oaspe]ii cei preg\ti]i pentru nunt\, care vor
petrece cu P\rintele ceresc `n fericire ve[nic\, sau cu oaspetele f\r\
hain\ de nunt\, care a fost aruncat `n iadul ve[nic. S\ nu uit\m c\
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`n via]a aceasta, `n care ne preg\tim pentru m=ntuire, Sf=nta
Biseric\ ne cheam\ [i ne prime[te pe to]i dar numai aceia se vor
m=ntui, care `[i vor dovedi credin]a lor prin via]a [i faptele
dragostei cre[tine, c\ci "mul]i sunt chema]i", dar "pu]ini sunt ale[i"
(Mat. 22, 14). Amin.

Duminica a XV-a dup\ Rusalii.
Cea mai mare porunc\ din lege

Odat\ s-a apropiat de Domnul nostru Iisus Hristos un
oarecare `nv\]\tor de lege, dup\ cum ne spune Sf. Evanghelist
Matei [i L-a `ntrebat: "~nv\]\torule, care este cea mai mare
porunc\ din lege?"

Cine era acest `nv\]\tor? ~nv\]\torii de lege sau c\rturarii
erau `nv\]\torii legii iudaice a Vechiului Testament. Unul
dintre ace[ti `nv\]\tori s-a apropiat cu `ntrebarea c\tre Domnul
nostru Iisus Hristos. De ce l-a `ntrebat de cea mai mare porunc\
din lege? Pentru c\ ei `n[i[i, c\rturarii evreilor nu d\deau acela[i
r\spuns la aceast\ `ntrebare. Unii dintre ei `nv\]au c\ cea mai
mare porunc\ este porunca `nt=ia din cele zece porunci ale lui
Moise: "Eu sunt Domnul Dumnezeul t\u. S\ nu ai al]i dumnezei
afar\ de Mine" (Ie[ire 20, 23). Al]ii `nv\]au c\ porunca de baz\
a legii este porunca a patra despre cinstirea zilei de s=mb\t\.
Pentru a `nl\tura aceste certuri, unul dintre `nv\]\tori a `ntrebat
pe M=ntuitorul. M=ntuitorul i-a r\spuns cu cuvintele legii: "S\
iube[ti pe Domnul Dumnezeul t\u din toat\ inima ta [i din tot
sufletul t\u [i din tot cugetul t\u". {i a ad\ugat: "Aceasta este
cea mai mare porunc\" (Matei 22, 37-38), iar a doua, la fel ca
aceasta este: "S\ iube[ti pe aproapele t\u ca pe tine `nsu]i".

Prin aceste r\spunsuri, Domnul nostru Iisus Hristos a
statornicit dragostea de Dumnezeu [i de aproapele ca temelie a
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vie]ii noastre [i ca cea mai simpl\ `nf\]i[are a mul]imilor de legi
ce c=rmuiesc pe oameni. Poruncile acestea sunt miezul `ntregii
Legi a Vechiului Testament [i miezul `nv\]\turilor proorocilor;
ele sunt ̀ n legea lui Hristos [i formeaz\ temelia ̀ nv\]\turii noastre
cre[tine despre bunele moravuri. Sf. Apostol Pavel ne spune:
"Dac\ a[ avea darul proorocirii [i a[ [ti toate tainele, dar dac\ nu
am dragoste, nimic nu sunt. {i dac\ a[ `mp\r]i toat\ avu]ia mea [i
mi-a[ da trupul meu, s\ fie ars, dac\ nu am dragoste, nici nu-mi
folose[te" (I Corinteni 13, 2-3).

Tr\im [i ne bucur\m de mul]imea darurilor trupe[ti [i suflete[ti,
pe care Dumnezeu le revars\ din destul asupra noastr\, c\ci El este
izvorul cel nesecat al tuturor bun\t\]ilor, precum zice Sf. Apostol
Iacob: Toat\ darea cea bun\ [i tot darul des\v=r[it de sus este,
P\rintele luminilor (Iacob 1, 17).

Acestea ne ajut\ s\ ajungem la cunoa[terea adev\rului c\
dragostea c\tre Dumnezeu este cea mai mare [i `nsemnat\
aspira]ie cre[tin\, pe care trebuie s-o `mplinim a[a cum o cere
Domnul Iisus Hristos. Noi trebuie s\ iubim pe Dumnezeu nu
numai pentru darurile [i bun\t\]ile ce le revars\ asupra noastr\, ci
mai mult pentru c\ El este Fiin]a atotdes\v=r[it\; este izvorul
adev\rului, a toat\ bun\tatea [i toat\ frumuse]ea. El este izvorul
adev\rului. ~n El, `n cuv=ntul lui Dumnezeu g\sim r\spuns la toate
`ntreb\rile min]ii noastre iscoditoare. Cu lumina cuv=ntului Lui ne
lumin\m drumul vie]ii noastre [i tot ce ne `nconjoar\. ~n lumina
adev\rului descoperit de Dumnezeu, [tim cum s-a f\cut aceast\
lume [i ce o a[teapt\ la sf=r[itul veacurilor; ̀ n]elegem rostul [i scopul
scurtei noastre vie]i p\m=nte[ti. {tim c\ `n fiecare din noi tr\ie[te un
suflet nemuritor, destinat vie]ii ve[nice [i fericirii ve[nice.

El este izvorul bun\t\]ii. ~nc\ din Vechiul Testament
Dumnezeu [i-a ar\tat iubirea de oameni, c=nd n-a l\sat poporul
evreu s\ moar\ `n p\catele lui, ci, `n curgerea timpului, le-a trimis
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prooroci care, prin cuvintele lor de foc, chemau lumea la credin]\,
la poc\in]\, la via]\ ve[nic\. ~n toat\ iubirea Sa, Dumnezeu s-a
descoperit `n Noul Testament, c=nd Fiul lui Dumnezeu, `n
persoana Domnului nostru Iisus Hristos, a venit s\ m=ntuiasc\
lumea, a venit s\ deschid\ calea spre ve[nica fericire, prin jertfa Sa.

Dumnezeu este izvorul frumuse]ii. El s-a descoperit `n toat\
des\v=r[ita lui frumuse]e duhovniceasc\ `n persoana Domnului
nostru Iisus Hristos. M=ntuitorul ne-a ar\tat culmile smereniei, ale
cur\]iei trupe[ti [i suflete[ti, ale r\bd\rii `n ispite, ale aplec\rii la
voia lui Dumnezeu, ale iubirii [i ale milei.

Dumnezeu este fiin]\ nem\rginit\ [i des\v=r[it\ ale c\rei puteri
`ntrec legile noastre. De aceea, dragostea noastr\ c\tre Dumnezeu
trebuie s\ `ntreac\ toat\ dragostea c\tre orice f\ptur\, precum zice
Hristos: "Cel ce iube[te pe tat\ ori pe mam\ mai mult dec=t pe
Mine, nu este vrednic de Mine; cel ce iube[te pe fiu sau pe fiic\
mai mult dec=t pe Mine, nu este vrednic de Mine" (Mat. 10, 17).

S\ iubim pe Dumnezeu din tot sufletul, cu toat\ d\ruirea;
pentru c\ Dumnezeu nu are asem\nare cu alt\ fiin]\, nici dragostea
noastr\ c\tre El s\ nu aib\ asem\nare cu o alt\ dragoste. Nici o
pl\cere [i nimic din cele lume[ti s\ nu `ntunece dragostea noastr\
pentru Dumnezeu. Sf. Apostol Pavel zice: "Nu v\ potrivi]i cu
acest veac, ci s\ v\ schimba]i prin `nnoirea min]ii ca s\ deosebi]i
care este voia lui Dumnezeu, ce este pl\cut [i ce este des\v=r[it"
(Rom. 12, 2). Nu putem iubi pe Dumnezeu dup\ cuviin]\ al\turea
[i deopotriv\ cu cele p\m=nte[ti, pentru c\ "nimeni nu poate s\
slujeasc\ la doi domni, c\ci sau pe unul `l va ur` [i pe cel\lalt `l va
iubi, sau de unul se va lipsi [i pe cel\lalt `l va dispre]ui; nu pute]i
s\ sluji]i lui Dumnezeu [i lui Mamona" (Mat. 6, 24).

Cel ce se leag\ cu sufletul de bunurile lume[ti, iubindu-le mai
mult dec=t pe Dumnezeu, se leap\d\ de Dumnezeu [i Dumnezeu
se va lep\da de d=nsul, c\ Hristos zice: "Iar de cel ce se va lep\da
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de Mine `naintea oamenilor [i Eu m\ voi lep\da de el `naintea
Tat\lui Meu, care este `n ceruri" (Mat. 10, 33). ~l putem iubi pe
Dumnezeu p\zind [i `mplinind poruncile Lui, cum ne spune
Hristos: "Cel ce are poruncile mele [i le p\ze[te, acela este care M\
iube[te" (Ioan 14, 21).

C=]i sunt, `ns\, aceia dintre noi care `mplinesc poruncile lui
Dumnezeu cum se cuvine? Cei mai mul]i dintre noi c\dem [i ne
`nfr\]im cu lucrurile lume[ti [i uit\m de Dumnezeu, uit\m de
suflet, uit\m de Biserica lui Dumnezeu, uit\m de cei s\raci, care
a[teapt\ ajutorul nostru, uit\m de to]i [i de toate; averea, m\rirea
p\m=nteasc\, desf\t\rile [i de[ert\ciunile lume[ti cuprind mintea [i
inima noastr\ [i ne `ndep\rteaz\ de iubirea lui Dumnezeu.
Dragostea noastr\ c\tre Dumnezeu trebuie s\ fie adev\rat\ [i s-o
ar\t\m nu numai prin cuvinte, ci mai ales prin fapte, c\ci credin]a,
dac\ "nu are fapte, e moart\ `n ea `ns\[i" (Iacob. 2, 17).

Dup\ cum se cere ca dragostea noastr\ s\ fie adev\rat\, mai
presus de toat\ dragostea celor lume[ti, tot a[a se cere s\ fie [i
statornic\ [i neschimbat\. Trebuie s\-L iubim pe Dumnezeu `n
timpuri bune [i ̀ n timpuri rele, ̀ n fericire [i ̀ n nefericire, la bucurie
[i la sup\rare, cum zice Sf. Apostol Pavel: "Cine ne va desp\r]i pe
noi de iubirea lui Hristos? Necazul sau str=mtorarea, sau prigoana,
sau foametea, sau lipsa de ̀ mbr\c\minte, sau primejdia, sau sabia?
Sunt `ncredin]at c\ nici foamea, nici moartea, nici via]a, nici
`ngerii, nici st\p=nirile, nici puterile, nici cele de acum, nici cele
viitoare, nici `n\l]imea, nici ad=ncul nu ne vor desp\r]i de iubirea
lui Dumnezeu" (Rom. 8, 35-39). A iubi pe Dumnezeu din toat\
inima, din tot sufletul [i din tot cugetul `nseamn\ a folosi toate
puterile noastre suflete[ti - minte, sentimente, voin]\ -, spre a
ajunge la binele cel din urm\ [i cel mai `nalt: Dumnezeu.

Pentru ce trebuie s\ iubim pe aproapele? Pare c\ lumea are o
priveli[te felurit\, totu[i oamenii formeaz\ un singur trup `n care
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fiecare din noi este m\dular aparte, to]i lucr=nd spre folosul tuturor.
Sf=ntul Apostol Pavel statornice[te acest adev\r c=nd spune: "Voi
sunte]i trupul lui Hristos [i m\dul\ri `n parte", ad\ug=nd c\ "acela[i
Dumnezeu lucreaz\ toate `n to]i" [i c\ "duhul d\ fiec\ruia spre
folosul tuturor" (Cor. 12). Dar acest trup al Bisericii lui Hristos 
nu-[i poate `ndeplini chemarea lui p\m=nteasc\ dec=t atunci c=nd
p\r]ile care-l alc\tuiesc se ̀ mbin\ trainic [i ̀ [i ̀ ndeplinesc chemarea
dat\ de Dumnezeu. ~ntr-o lume `n care oamenii se vr\jm\[esc,
aceast\ lege a unit\]ii lui Iisus este c\lcat\.

Dragostea de Dumnezeu [i de aproapele formeaz\ temelia
vie]ii noastre p\m=nte[ti [i de aceea M=ntuitorul a zis c\ `n aceste
dou\ porunci se cuprinde "toat\ legea [i proorocii". M\sura
dragostei ce o dator\m ne-o spune M=ntuitorul: "A[a cum voi]i s\
v\ fac\ vou\ oamenii, face]i-le [i voi lor! De voi]i cinste, nu
necinsti]i pe nimeni, ci cinste da]i. De voie[ti s\ nu fii gr\it r\u, nu
gr\i nici tu pe al]ii r\u. De voie[ti bun\ primire, f\ [i tu a[a, [i nu
te posomor` c=nd altul are nevoie de ajutorul t\u". Cuvintele
M=ntuitorului sunt `nt\rite de Sf. Evanghelist Ioan, c=nd zice:
"Dac\ va zice cineva c\ iube[te pe Dumnezeu iar pe aproapele `l
ur\[te, mincinos este, c\ci cel ce nu iube[te pe aproapele, pe care
`l vede, cum poate iubi pe Dumnezeu, pe care nu `l vede? Aceast\
porunc\ o avem de la Dumnezeu, ca cel ce iube[te pe Dumnezeu
s\ iubeasc\ [i pe aproapele". C\ci "cine iube[te pe fratele s\u
r\m=ne `n lumin\ [i sminteal\ nu este `n el" (I I. 1, 10).

Dragostea c\tre aproapele este scara sufleteasc\ pe care ne
urc\m de la moarte la via]\, pentru c\ Iisus Hristos, care prin
dragostea Sa nem\rginit\ [i necuprins\ pentru om, a fr=nt prin
moartea Sa trupeasc\ moartea noastr\ sufleteasc\, a deschis cu
`nvierea Sa u[ile `mp\r\]iei ve[nice [i ne-a trecut de la moarte la
via]\. ~ns\, ca s\ fie dragostea noastr\ deplin\ [i m=ntuitoare,
trebuie s\ iubim pe aproapele nostru nu numai cu vorbe dulci, ci
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prin fapte, sporind tot binele s\u trupesc [i sufletesc, chiar [i atunci
c=nd dragostea aceasta ar fi `nso]it\ de greut\]i [i jertfe. Sf.
Apostol Ioan zice: "Fiilor mei, s\ nu iubim cu cuv=ntul, nici cu
limba, ci cu fapta [i cu adev\rul" (I Ep. 3, 18).

Dragostea noastr\ c\tre aproapele ne oblig\ s\ ajut\m pe
aproapele, mai ales c=nd se afl\ ̀ n necaz, ̀ n lips\, ̀ n boal\ [i nevoie,
nu numai cu sfatul, ci mai hot\r=t cu fapta. Sf. Apostol Iacob zice:
"Cre[tin\tatea cea curat\ `naintea lui Dumnezeu este aceea de a
cerceta pe cei s\raci [i pe v\duve `n necazurile lor" (1, 17), iar Sf.
Apostol Pavel zice: "Facerea de bine [i milostenia s\ nu o uita]i"
(Evrei 13, 16). Iar M=ntuitorul ne `ncredin]eaz\ c\: "cel ce va da de
b\ut unuia dintre ace[tia mai mici numai un pahar cu ap\ rece…
adev\r zic vou\: nu va pierde plata sa" (Mat. 10, 42).

Ca dragostea noastr\ s\ fie deplin\ [i adev\rat\, aproapelui
nostru trebuie, pe l=ng\ binele trupesc, s\-i facem [i bine sufletesc.
Dragostea c\tre aproapele trebuie ar\tat\ nu numai fa]\ de cei
binevoitori dar [i c\tre du[manii no[tri. Domnul nostru Iisus
Hristos spune: "Iubi]i pe du[manii vo[tri, binecuv=nta]i pe cei ce v\
blestem\, face]i bine celor ce v\ fac r\u" (Mat. 5, 44). ~nsu[i Iisus
ne arat\ pilda cea mai frumoas\ despre iubirea du[manilor, c=nd se
roag\ `n clipa mor]ii: "P\rinte, iart\-le lor, c\ci nu [tiu ce fac".

Acestea sunt chem\rile dragostei cre[tine c\tre aproapele, care
trebuie s\ le ̀ mplinim, ca s\ putem c=[tiga m=ntuirea sufletului nostru.

S\ ne rug\m Bunului Dumnezeu, care este dragostea cea
adev\rat\, ca s\ ne d\ruiasc\ [i s\ `nt\reasc\ acest dar de via]\
f\c\tor, ca tr\ind aici, pe p\m=nt, ̀ ntru ̀ mplinirea faptelor dragostei
c\tre Dumnezeu [i c\tre aproapele, iubind adic\ pe Dumnezeu cu
dragoste adev\rat\, sincer\ [i neschimbat\, iar pe aproapele nostru
ca [i pe noi `n[ine, `mplinind fa]\ de el pururea faptele `ndur\rii
trupe[ti [i suflete[ti, s\ ne putem face p\rta[i vrednici de dragostea
lui Dumnezeu aici [i `n via]a cea de veci. Amin.
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Duminica a XVI-a dup\ Rusalii.
Pilda talan]ilor

Fiin]a omeneasc\ este astfel alc\tuit\, `nc=t poart\ `n sine toate
puterile care o fac s\ creasc\ [i s\ se desf\[oare spre scopul final.
Este adev\rat c\ aceste puteri nu lucreaz\ singure, ci ajutate mereu
de grija binef\c\toare a Providen]ei, care vegheaz\ f\r\ ̀ ntrerupere
l=ng\ noi. Fiecare om are `nl\untrul s\u con[tiin]a moral\ care `i
spune ce trebuie s\ fac\ [i de ce trebuie s\ se fereasc\ pentru a
putea fi `mp\cat cu sine [i cu aproapele. Astfel, prin acest mijloc,
ce este cu totul `n afar\ de puterile noastre trupe[ti, omul poate,
chibzuind asupra a ceea ce cunoa[te prin sim]uri, s\ ad=nceasc\
`mplinirea datoriei de cultivare [i folosire a darurilor cu care
Dumnezeu ne-a `nzestrat pentru m=ntuirea noastr\. El, dup\ cum
[tim, ne va cere socoteal\ despre `nmul]irea, `ntrebuin]area [i
folosirea acestor daruri. Despre aceast\ datorie ne vorbe[te
M=ntuitorul `n pilda din Evanghelia de ast\zi, `ndemn=ndu-ne la
`mplinirea con[tiicioas\ a datoriilor [i totodat\ la `nmul]irea,
`ntrebuin]area [i folosirea, prin munc\, a darurilor ce le avem
fiecare pentru aceast\ stare [i chemare.

Un om, spune Evanghelia, plec=nd departe, a chemat pe
slujitorii s\i [i le-a `ncredin]at averea sa, d=nd fiec\ruia dup\
puterile lui. Unuia i-a dat cinci talan]i, altuia doi [i altuia un talant.
Dup\ un timp, st\p=nul s-a `napoiat [i a cerut socoteal\ slujitorilor
s\i de felul ̀ n care s-a folosit fiecare de darurile pe care le-a primit,
de talan]ii primi]i. {i fiecare a venit [i a dat socoteal\. Cel care
primise cinci talan]i [i cel care primise doi au muncit [i au mai
c=[tigat `nc\ pe at=t, iar cel ce primise un talant, n-a lucrat, ci a
`ngropat talantul st\p=nului, f\r\ s\-l sporeasc\. Judecata fu
simpl\. Primii doi au fost l\uda]i, binecuv=nta]i [i f\cu]i vrednici
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de bucuria st\p=nului, iar al treilea, viclean ce era, de[i [tia c=t de
bun e st\p=nul s\u, de[i cuno[tea dreptatea lui, n-a f\cut a[a cum
`i spunea con[tiin]a sa, a[a cum trebuia, ci a `ngropat partea
`ncredin]at\ lui, talantul, [i a sup\rat `nc\ pe st\p=n zic=ndu-i:
"Doamne, te-am [tiut c\ e[ti om aspru, seceri de unde n-ai sem\nat
[i aduni de unde n-ai risipit. {i tem=ndu-m\ m-am dus de am
`ngropat talantul t\u `n p\m=nt; iat\, e al t\u!" M=niindu-se
st\p=nul de cuvintele acestea, a poruncit s\ i se ia talantul, 
d=ndu-l celui cu zece talan]i, iar pe el s\-l arunce `n `ntunericul cel
mai din afar\, unde este pl=ngere [i scr=[nirea din]ilor.

S\ p\trundem pu]in tainele `nv\]\turilor dumnezeie[ti, ca s\
putem cunoa[te marile `n]elesuri ale pildei M=ntuitorului Hristos.
St\p=nul este Ziditorul a toate, P\rintele Ceresc, Dumnezeu. El
ne-a creat, ne-a adus din nefiin]\ `n fiin]\, [i a `nzestrat cu darurile
Sale pe tot omul care vine `n lume. Orice lucru din lume are un
scop. Noi, oamenii, suntem crea]i ca s\-L cunoa[tem pe
Dumnezeu, s\-L pream\rim [i s\ facem voia Lui, tr\ind `n
comuniune cu El, s\ fim ferici]i, at=t `n via]a p\m=nteasc\, c=t [i
`n cea viitoare [i ve[nic\. Cele trei slugi `nchipuie mul]imea
oamenilor de pe fa]a p\m=ntului: albi, negri, galbeni, b\rba]i,
femei, copii. Iar talan]ii reprezint\ darurile cu care ne-a `nzestrat
Bunul Dumnezeu. O, multe sunt ele! Daruri trupe[ti, daruri [i
puteri suflete[ti. Casa `n care ne-am n\scut, inteligen]a, s\n\tatea,
puterea de munc\ [i crea]ie [.a., toate sunt daruri de la Dumnezeu.
Unul e bun la carte, altul e iscusit la o meserie, unul c=nt\ frumos,
cel\lalt picteaz\. "Ce lucru ai [i nu l-ai primit? ̀ ntreab\ Sf. Apostol
Pavel, iar dac\ l-ai primit, de ce te lauzi, ca [i c=nd nu l-ai primit?"
(I Cor. 4, 7). Apoi, `n latura sufleteasc\, ce bog\]ie de talan]i ni 
s-a `mp\r]it! Botezul prin care, din pruncie, ne-am unit cu Hristos.
Sfintele Taine prin care ne `mp\rt\[im din darul Duhului Sf=nt,
a[ezate [i l\sate de M=ntuitorul s\ vegheze asupra sufletelor
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noastre, f\g\duin]ele bun\t\]ilor viitoare rezervate celor drep]i -
iat\ at=tea comori pe care Biserica le ofer\ credincio[ilor spre
m=ntuire, ca ei s\ lucreze cu ele. ~nainte de toate, pilda este
`nf\ptuitoare de n\dejdi. Ea ne `nva]\ c\ nimeni nu e lipsit de dar,
adic\ de acea putere care lucreaz\ `n om de la ob=r[ia lui [i vine
prin na[tere la fiecare din noi. Aceste puteri sunt felurite, dar
mijlocul de a m\ri sau mic[ora rezultatul st\ `n voin]a noastr\.
Sluga care primise numai un talant putea s\-l ̀ nmul]easc\, la fel ca
ceilal]i doi, dac\ n-ar fi `ngropat talantul, adic\ dac\ ar fi c\utat s\
sporeasc\ prin munc\ os=rduitoare, s\ `nmul]easc\ aceste daruri,
s\ dob=ndeasc\ prin ele agoniseli folositoare pentru trup [i suflet.

Ferice de cei care `n ziua socotelilor de apoi se vor putea `nf\]i[a
`naintea Judec\torului drept cu datoria `mplinit\, cu cugetul curat,
cu fa]a senin\! {i iar\[i, vai de cei lene[i, indiferen]i, de tr=ndavii
care ̀ ngroap\ darurile primite, l\s=ndu-le f\r\ lucrare, f\r\ ̀ nmul]ire!
Ei vor fi arunca]i f\r\ mil\ `n `ntunericul cel mai din afar\.

Indiferent cine suntem - c\rturar, plugar, func]ionar, meseria[
sau muncitor de r=nd, to]i c=]i tr\im, sim]im [i cuget\m, avem `n
noi puterea de a `nvinge greut\]ile traiului [i a ajunge la scopul din
urm\ al vie]ii noastre: fericirea ve[nic\. ~n m\sura `n care folosim
aceast\ putere [i sporim bunurile ce le posed\m prin `mprejur\ri ce
at=rn\ de noi, `n aceea[i m\sur\ sporim [i mul]umirea noastr\
sufleteasc\ [i ̀ naint\m pe calea prop\[irii adev\rate. Aceast\ prop\[ire
prin `nmul]irea talan]ilor are, `ns\, doi du[mani: lenea [i invidia.

Suferim pe p\m=nt, de multe ori, pentru c\ uit\m cea dint=i
datorie a vie]ii: munca, sau fiindc\ alerg\m s\ prindem ceea ce
dintru `nceput a fost sortit altuia, nu nou\. Dorin]a pentru mai bine,
care este temelia progresului [i sprijin des\v=r[irii, trebuie s\
lucreze cu puterile tale, nu cu puteri din afar\ [i nefire[ti, care, fiind
puterile duhului r\u, sunt am\gitoare [i false. C=nd aceast\ dorin]\
este amplificat\ de ura celui ce a sporit drumul spre progres, omul
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se g\se[te `mpins de puteri care nu-l ajut\, ci numai `l ispitesc, spre
a c\dea apoi mai jos dec=t a fost. Toate darurile primite de la
Dumnezeu, `n m\sur\ mai mare sau mai mic\, noi suntem datori a
le ̀ nmul]i, astfel ca ele s\ ne aduc\ folos nu numai nou\, ci [i altora.
Cine a primit mai mul]i talan]i, acela va trebui s\ aduc\ St\p=nului
mai mult, mai multe fapte bune, c\ci cui i s-a dat mai mult, mai
mult se va cere de la d=nsul. {i s\ nu uit\m c\ fiecare dintre noi, `n
locul `n care ne g\sim, avem o chemare de `ndeplinit [i trebuin]ele
necesare ca s\ o `mplinim printr-o munc\ cinstit\ [i demn\.

Vorbind despre munc\, M=ntuitorul nu numai c\ a aprobat-o,
fiind str=ns legat\ de firea omului, dar a `n\l]at-o, a sfin]it-o [i a
binecuv=ntat-o. El restabile[te, prin via]a Sa, pentru totdeauna,
m\re]ia, `nsemn\tatea [i necesitatea muncii. Via]a M=ntuitorului se
prelunge[te ̀ n via]a Sfin]ilor Apostoli, oameni iubitori de munc\, ei
muncind [i cu bra]ele [i cu mintea. Ei nu cunosc via]a lini[tit\.
Alearg\ pretutindeni s\ propov\duiasc\ Evanghelia [i trudesc
necontenit s\-[i c=[tige cele necesare pentru via]\. Cel mai mare
dintre apostoli, Sf. Apostol Pavel, a fost lucr\tor de corturi (Fapte
18, 3). Apostolia lui a fost dup\ `ns\[i m\rturisirea sa, `n osteneal\
[i trud\ [i lupt\ necontenit\. {i cu toate acestea, n-a voit s\
primeasc\ r\splata muncii sale duhovnice[ti de la cei la care a
propov\duit, ci a continuat s\ ̀ mpleteasc\ corturi pentru a-[i c=[tiga
p=inea sa [i a celor ce erau `mpreun\ cu el. "Argintul sau aurul sau
haina nim\nui n-am poftit, c\ci pentru nevoile mele [i ale celor ca
mine, au muncit m=nile acestea ale mele" (Fapte 20, 33-34). Pentru
to]i cre[tinii, porunca Sf. Apostol Pavel "cine nu voie[te s\ lucreze,
acela nici s\ nu m\n=nce" (I Tes. 3, 11), r\m=ne lege.

Omul este dator s\ munceasc\ [i pentru el [i pentru al]ii. ~ns\
munca are [i rol moral. Omul harnic este drept, cinstit, nehr\p\re],
iubitor. Sufletul lui, prins ̀ n munc\, nu mai are timp liber s\ umble
pe c\r\rile destr\m\rii morale. Munca alung\ tr=nd\via, care este
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r\d\cina tuturor relelor. Ea disciplineaz\, `ndreapt\ pe drumul cel
bun toate pornirile p\tima[e din om. Ea este ca un medicament, ca
un `nt\ritor care vindec\ r\nile sufletului [i `nvioreaz\ puterile
trupului. Este izvor de virtu]i. Cine munce[te se `nt\re[te. Omul
harnic este ca apa de izvor: g=ndurile lui sunt limpezi, sim]urile
curate [i voin]a puternic\. Omul lene[ este ca apa st\t\toare, `n
care se clocesc to]i viermii [i toate poftele, patimile [i g=ndurile
rele; sau ca fierul ruginit care, de[i este din acela[i material, nu
mai seam\n\ cu fierul de plug, care este curat, folositor [i
str\lucitor. Prin munc\ se ridic\ oamenii [i popoarele la
bun\stare, la civiliza]ie [i cultur\. Prin munc\ se asigur\
progresul omenirii [i se `mbog\]e[te zestrea noastr\ material\ [i
spiritual\. Munca este legea vie]ii [i a fericirii omului. Trebuie s\
sporim darurile ce ni le-a dat Dumnezeu, at=t pentru prop\[irea
noastr\, c=t [i a societ\]ii `n care tr\im, c\ numai cel ce se
ostene[te `n via Domnului [i-[i d\ toat\ silin]a ca s\ ajute cu
mintea [i cu puterea sa la progresul ]\rii [i al Bisericii este
vrednic de cinste mare, [i la oameni [i la Dumnezeu. Cine `ns\
`ngroap\ darurile suflete[ti, talan]ii de aur ai sufletului, `n
p\m=nt, `n ]\r=n\ `ntinat\ de p\cate ale trupului s\u [i nu aduce
roade vrednice de ace[ti talan]i, nu va avea parte nici de via]\ [i
nici de fericirea cea adev\rat\, ci de `ntunericul cel mai din afar\,
unde va fi pl=ngere [i scr=[nirea din]ilor.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, care [tergi
p\catele lumii, Tu care nu voie[ti moartea p\c\tosului, ci s\ se
`ntoarc\ [i s\ fie viu, lumineaz\ mintea [i `nt\re[te voia noastr\,
ca s\ chivernisim darurile Tale astfel, `nc=t s\ ne `nvrednicim a
auzi [i noi cuvintele Tale dulci: "Bine, slug\ bun\ [i credincioas\,
peste pu]in ai fost credincioas\, peste multe te voi pune; intr\
`ntru bucuria Domnului t\u!" Amin.
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Duminica a XVII-a dup\ Rusalii.

Puterea rug\ciunii

Sfin]enia, `nv\]\tura [i faptele dumnezeie[ti ale M=ntuitorului
nostru Iisus Hristos au atras ̀ n jurul s\u suflete ̀ mpov\rate de p\cate,
cer=nd iertare, [i fiin]e c\zute sub povara urm\rilor p\catului, cer=nd
izb\vire. Nenum\rate sunt exemplele transmise nou\ de Sfintele
Evanghelii `n care vedem s\raci [i boga]i, bolnavi [i p\c\to[i, iudei
[i p\g=ni plec=ndu-[i genunchii la p\m=nt, b\t=ndu-[i piepturile [i
strig=nd: "Iisuse, Fiul lui David, miluie[te-m\!" (Marcu 10, 47).

~n afar\ de Palestina, spre nord-vest, pe malul M\rii
Mediterane, prin urmare dincolo de ]inutul unde Iisus avea s\-[i
`ndeplineasc\ chemarea, se g\seau dou\ cet\]i - Tirul [i Sidonul.
~n aceast\ parte a p\m=ntului f\g\duin]ei s-a dus M=ntuitorul,
`ntr-o zi, `mpreun\ cu ucenicii, [i acolo l-a `nt=mpinat pe drum o
femeie localnic\, o cananeanc\, care se apropie de Iisus,
strig=nd: "Miluie[te-m\, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este
chinuit\ de un demon!" (Mat. 15, 22). Aceste vorbe, `ntr-un ]inut
p\g=n, nedumeresc. {tiau, oare, [i ei c\ din neamul lui David se
va na[te un izb\vitor de p\cate [i de dureri? Iisus t\cu. Poporul
ales nu d\duse dovad\ deplin\ c\ respige m=na Providen]ei,
astfel `nc=t, chemarea celorlalte neamuri spre a se `mp\rt\[i [i ele
de binefacerile m=ntuirii era lucru pentru mai t=rziu. De aceea, la
rug\mintea ucenicilor de a asculta pe aceast\ femeie `ndurerat\,
Iisus r\spunde: "Nu sunt trimis dec=t c\tre oile cele pierdute ale
Casei lui Israel". Dar cananeanca a st\ruit: "Doamne, ajut\-m\", a
spus din nou, `nchin=ndu-se. Acum Iisus a dat un r\spuns hot\r=t:
"Nu este bine a lua p=inea copiilor [i a o da c=inilor".

R\spunsul pare aspru, dar este adev\rat. ~nv\]\tura evanghelic\
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este, `ntr-adev\r, "p=ine" pentru via]a noastr\. {i ca s\ `n]elegem
acest r\spuns, trebuie s\ ne plas\m `n contextul vie]ii
contemporane lui Iisus. Pentru evrei, to]i cei care nu erau evrei [i
nu erau de religie mozaic\, erau socoti]i c=ini, neoameni.
Cananeanca [tia acest lucru, de aceea nu s-a sup\rat de aceste
vorbe. O `n]elegere deosebit\ a lucrurilor omene[ti o f\cea s\ nu se
simt\ jignit\ de aceast\ asem\nare dintre ea [i animalul care trece
`n ochii omului drept cel mai lipsit de mil\, de[i e tovar\[ul lui
credincios. Ba chiar a p\rut s\ accepte insulta, c\ci a r\spuns: "Da,
Doamne, dar [i c=inii m\n=nc\ din firimiturile care cad la masa
st\p=nilor lor". R\spunsul acesta era un semn c\ `n sufletul femeii
credin]a descoperise marea tain\ a m=ntuirii, de care avea s\ se
`mp\rt\[easc\ nu "poporul ales", ci toate neamurile de pe p\m=nt.
C\ci Iisus a venit s\ schimbe o religie, s-o universalizeze, s\
schimbe mentalit\]ile oamenilor, s\-i transforme. "Mare este
credin]a ta", a zis M=ntuitorul c\tre femeie, `n timp ce fiica ei,
acas\, se izb\vea de chinul duhului celui r\u, de care era st\p=nit\.

Minunea aceasta este plin\ de ad=nci `nv\]\minte pentru noi.
Ceea ce i-a deschis mintea acestei femei `ndurerate [i a `mpins-o s\
st\ruie `n rug\ciune a fost puterea l\untric\ a credin]ei care a
cov=r[it toat\ p\g=n\tatea `n care se n\scuse [i tr\ise p=n\ `n
momentul acela. Razele acestei puteri pot str\bate orice tain\ a
vie]ii [i a lumii, d=nd cugetului nostru darul `n]elegerii, iar voin]ei
noastre, puterea ne`nfr=nt\ de a lupta. Credin]a ei d\r=m\
`ntunericul p\catului, care oprea p=n\ acum valul m=ntuitor al
harului lui Dumnezeu, iar smerenia ei este albia curat\ `n care se
adun\ r=urile vie]ii dumnezeie[ti, pentru a face s\ creasc\ bucuriile
vie]ii omene[ti [i s\ dea roade bogate.

Femeia cananeanc\ este modelul pe care Sf=nta noastr\ Biseric\
ni-l pune `nainte, pentru a ne `ncuraja [i `nt\ri `n duhul credin]ei [i
al rug\ciunii. Credin]a [i rug\ciunea sunt marele [i nesecatul nostru
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izvor de putere [i m=ng=iere. Dar minunea vindec\rii fiicei
cananeencii ne aduce din nou aminte c\ Iisus Hristos a venit `n
lume s\ t\m\duiasc\ toat\ boala [i neputin]a din popor (Mat. 4, 23),
dar, `n acela[i timp, ne reaminte[te c\ El a adus o `nv\]\tur\ nou\,
o `nv\]\tur\ dumnezeiasc\ [i m=ntuitoare, pe care noi, cre[tinii, `n
calitate de ucenici ai s\i, avem datoria sf=nt\ s\ o cunoa[tem [i s\
ne `ntocmim via]a noastr\ de fiecare zi dup\ `nv\]\turile Sale. 

Una din caracteristicile `nv\]\turii [i activit\]ii M=ntuitorului
nostru Iisus Hristos este `ndurarea Sa, mila nem\rginit\ fa]\ de
omul nefericit. De nenum\rate ori Iisus a suspinat al\turi de cel
s\rac, de orfan [i de bolnav. Sf. Apostol Matei ne istorise[te `n
Evanghelia sa c\ Iisus str\b\tea satele [i ora[ele Palestinei
propov\duind Evanghelia ~mp\r\]iei lui Dumnezeu [i vindec=nd
neputin]ele mul]imilor, de care `i era mil\, c\ "erau nec\jite [i
r\t\cite ca ni[te oi care n-au p\stor" (Mat. 9, 36). Aceast\ mil\ tr\it\
de Iisus Hristos ̀ n ad=ncul sufletului s\u l-a ̀ ndemnat s\ stea al\turi
de cei suferinzi [i s\ le aline durerile. S\n\tate, hran\ [i via]\, ceea
ce este mai de pre] omului pe acest p\m=nt, a dat Iisus celor ce
credeau `n El. Dar pe l=ng\ acestea, El s-a dat pe sine `nsu[i ca
jertf\ de r\scump\rare a omului din robia mor]ii [i a p\catului. P=n\
la r\stignirea [i `nvierea Lui, sufletul avea dup\ moarte un singur
drum: drumul iadului. Moartea [i `nvierea lui Iisus Hristos au
sf\r=mat `ncuietorile iadului [i au deschis u[ile raiului. Acum
sufletul omului are, dup\ moarte, dou\ drumuri: al iadului [i al
raiului, [i merge pe drumul pe care [i l-a preg\tit `n via]a aceasta.

~ndurarea Domnului Iisus Hristos, manifestat\ fa]\ de iudei,
samarineni, cananeieni, drep]i [i p\c\to[i, este `ndurare
dumnezeiasc\. ~ndurarea lui Dumnezeu fa]\ de credincio[i este vie
[i activ\ [i ast\zi. Semnul v\zut, mereu `n lume, prin care
Dumnezeu `[i manifest\ mereu `ndurarea Sa, este Biserica. ~n ea
tr\im str=ns uni]i sub conducerea capului ei suprem [i nev\zut, care
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este M=ntuitorul nostru Iisus Hristos. ~n ea ne ̀ mbr\c\m, prin Taina
Sf=ntului Botez, `n Iisus Hristos, cum zice Sf. Apostol Pavel: "C=]i
`n Hristos v-a]i botezat, `n Hristos v-a]i `mbr\cat" (Galat. 3, 27),
devenind astfel, m\dulare ale trupului s\u.

~ndurarea lui Dumnezeu se manifest\ fa]\ de noi [i prin harurile
pe care le revars\ peste fiii S\i. Noi [tim c\ `n Biseric\, `n calitate
de trup tainic al lui Hristos, `n care locuie[te Duhul Sf=nt, care s-a
pogor=t peste ea `n ziua Cincizecimii, exist\ comoara de har divin,
adic\ puterea dumnezeiasc\ ce izvor\[te din Sf=nta Treime [i care,
prin Sfintele Taine [i rug\ciunile Bisericii, este `mp\rt\[it
credincio[ilor. Acest har curge ca un izvor de ap\ cristalin\. Oricine
poate veni s\ guste din el, s\-[i ast=mpere setea sufletului, s\-[i
u[ureze con[tiin]a de p\cate, s\-[i aline durerile care nu-[i g\sesc
t\m\duire `n alt\ parte.

Manifestarea ̀ ndur\rii lui Dumnezeu ̀ n lume este o ̀ nalt\ [coal\
dumnezeiasc\ la care to]i credincio[ii `nv\]\m c\ [i noi avem
datoria s\ manifest\m o `ndurare asem\n\toare fa]\ de semenii
no[tri. Aceast\ `ndurare dumnezeiasc\ manifestat\ de Dumnezeu
prin Fiul S\u, prin Biserica Sa [i prin harurile Sale rev\rsate asupra
credincio[ilor a fost ̀ n]eleas\ ̀ n toat\ profunzimea ei de c\tre primii
cre[tini. ~ndurarea fa]\ de aproapele lor era virtutea cea mai
scump\, care ne-a r\mas descris\ de prima istorie a cre[tinismului,
Faptele Apostolilor. Aici g\sim comunitatea c\tre care credincio[ii
au tins `n toate timpurile, av=nd la temelia ei dragostea cre[tin\.
Aceast\ dragoste cre[tin\ a trecut peste veacuri [i [i-a adus roadele
sale din bel[ug. Dac\ ne g=ndim numai la sec. al IV-lea, ne apar `n
fa]a ochilor suflete[ti chipurile luminoase ale Sfin]ilor Trei Ierarhi
Vasile, Grigorie [i Ioan. Prin grija lor fa]\ de cei `n suferin]\, au
ap\rut spitale pentru bolnavi, c\mine pentru copii abandona]i [i
b\tr=ni, cantine pentru s\raci, v\duve [i orfani.

~n lumina `nv\]\turii [i practicii cre[tine, respectat\ de
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cre[tinismul ortodox, Biserica Ortodox\ Rom=n\ a organizat, de
la `nceputurile ei, institu]ii de `ngrijire a bolnavilor, `n care se
manifestau mila [i `ndurarea cre[tin\ `nv\]ate de la Iisus Hristos.
Dac\ ne g=ndim numai la bisericile bolni]e din jurul marilor
m\n\stiri, `n care cu dragoste cre[tin\ erau `ngriji]i nu numai
c\lug\rii, ci [i credincio[ii care veneau s\ se t\m\duiasc\ de bolile
suflete[ti [i trupe[ti. ~n atmosfera de bun\tate, comp\timire [i
r\bdare care `mpreun\ formeaz\ `nalta virtute a milei sau
`ndur\rii, [i-au format credincio[ii Bisericii noastre specificul lor
de a fi, de a sim]i [i de a tr\i. Aceast\ virtute, cunoscut\ numai `n
cre[tinism, trebuie s\ o manifest\m `n via]a noastr\ de fiecare zi,
fa]\ de rude, fa]\ de aproapele, fa]\ de str\ini, fa]\ de cunoscu]i [i
fa]\ de necunoscu]i.

La `ntrebarea: Cum poate cre[tinul `ndeplini aceast\ `nv\]\tur\ [i
practic\ a M=ntuitorului Iisus Hristos de a da hran\, s\n\tate [i via]\
aproapelui s\u, r\spunsul, ̀ n lumina ̀ nv\]\turii cre[tine, este simplu.
Acolo unde exist\ dragoste adev\rat\, dragoste cre[tin\, nimic nu
este imposibil. Hran\, s\n\tate [i via]\ poate da fiecare aproapelui
s\u oriunde tr\ie[te, oriunde munce[te, oriunde exist\. Avem
posibilitatea s\ d\ruim [i s\ facem binele oric=nd [i oriunde. ~n jurul
nostru, datorit\ condi]iilor nefericite de via]\ `n care tr\im, avem
bolnavi, s\raci, neferici]i c\rora trebuie s\ le `ntindem o m=n\ de
ajutor. De aceea, c=nd ni se cere, c=nd se fac colecte pentru
ajutorarea acestor neferici]i, de[i de multe ori nu-i cunoa[tem, sunt
fra]ii no[tri, dac\ `i ajut\m pe ei din bunurile noastre materiale,
`nseamn\ c\, asemenea lui Hristos, d\m hran\ celor fl\m=nzi. Dac\
nu putem s\ facem mil\ cu hran\ trupeasc\, Sf=ntul Ioan Gur\ de
Aur ne `nva]\ s\ practic\m `ndurarea spiritual\, prin cuv=ntul bun [i
`n]elept, care este de multe ori mai folositor dec=t p=inea cea de
toate zilele. O vizit\ la un bolnav, un cuv=nt de m=ng=iere, de
`ncurajare, de `mb\rb\tare dau totdeauna o putere sufleteasc\, o

142



`ncredere `n Dumnezeu [i `n for]ele personale, care sunt factori
puternici de u[urare a bolii. Prin aceasta putem spune c\ am reu[it
s\ `mbun\t\]im starea s\n\t\]ii bolnavului.

Dar `n via]a cre[tin\, o valoare `nc\ [i mai mare o are s\n\tatea
sufleteasc\, a c\rei lips\ atrage boala trupeasc\, dup\ cum vedem
din cuvintele rostite de M=ntuitorul c\tre sl\b\nogul vindecat la
lacul Vitezda: "Iat\ c\ te-ai f\cut s\n\tos. De acum s\ nu mai
p\c\tuie[ti, ca s\ nu-]i fie mai r\u" (Ioan 5, 14). Aici, c=mpul de
activitate al cre[tinului este nelimitat: rug\ciune c\tre Dumnezeu ca
s\ se fereasc\ [i s\ scape de p\cat, `ndreptarea de pe calea ne[tiin]ei
[i a nepriceperii, sfatul `n]elept c=nd cineva are nevoie de el,
m=ng=iere `n vreme de `ntristare, ajutor `n vreme de necaz [i
primejdii sunt numai c=teva din mijloacele prin care ne manifest\m
grija pentru s\n\tatea sufleteasc\ [i trupeasc\ a aproapelui nostru.

S\ ne str\duim a `mplini voia lui Dumnezeu cu convingerea c\
suntem fiii aceluia[i P\rinte ceresc, c\ Biserica ne este mam\, c\
suntem m\dularele trupului tainic al lui Hristos, c\ ne `mp\rt\[im
din acela[i har dumnezeiesc [i vom sim]i `ndurarea [i
binecuv=ntarea lui Dumnezeu peste noi. Amin.

Duminica a XVIII-a dup\ Rusalii.
Pescuirea minunat\

Sf=nta Evanghelie de ast\zi ne `nf\]i[eaz\ din nou `nt=mplarea
cu alegerea celor dint=i Apostoli ai Domnului: Petru (numit mai
`nainte Simon) [i Andrei, fiii lui Iona, Iacob [i Ioan, fiii lui
Zevedeu. Ei au fost cei dint=i chema]i la slujba apostoliei.

Spre miezul nop]ii, dou\ cor\bii de pescari br\zdau apa. Una
era a lui Simon Petru, alta a lui Iacob [i Ioan, fiii lui Zevedeu,
to]i pescari din Betsaida, av=nd fiecare `nso]itorii trebuitori,
pentru un pescuit bogat. Pe[tele se prinde mai u[or `n nop]ile
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lini[tite, [i de aceea ace[ti vesti]i pescari din Galileea foloseau
prilejul pentru a face o treab\ cu spor. Dar truda le-a fost
zadarnic\. Toat\ noaptea au v=slit `n sus [i `n jos, pentru a g\si
un loc cu noroc pentru mreje, f\r\, `ns\, s\ prind\ ceva. C=nd
zorile s-au ivit din dep\rt\ri [i soarele s-a ar\tat la r\s\rit, ei 
s-au retras la ]\rm, `ng=ndura]i [i nec\ji]i, c\ o noapte a[a de
prielnic\ le-a fost f\r\ folos. Ea fusese `n adev\r a[a, dar nu `n
zadar, ci pentru a prilejui un folos mult mai mare [i mai general,
care avea s\ fie nu numai al celor dou\ familii de pescari, ci al
omenirii `ntregi. C\ci iat\ ce se petrece mai departe:

Pe c=nd pescarii `[i sp\lau mrejele [i se preg\teau s\ plece, ei
v\d la ]\rm mul]ime mare de popor `mbulzindu-se s\ asculte pe
cineva care `i vorbea. Era Iisus, despre ale c\rui `nv\]\turi se
dusese vestea `n tot ]inutul Galileei. V\z=nd pe pescari, Domnul
Iisus las\ mul]imea [i vine `n corabia lui Petru, pe care `l roag\
s-o dep\rteze pu]in de la mal; iar fiindc\ mul]imea veni [i ea
spre corabie, Iisus `[i urm\ predica. C=nd a terminat, mul]imea
a r\mas `ng=ndurat\ de cele ce auzise, iar Iisus rug\ pe Petru s\
dep\rteze corabia mai `n larg [i s\ arunce mrejele `n mare,
pentru a `ncerca din nou s\ pescuiasc\. Mirat de acest `ndemn la
o trud\ care i se p\rea zadarnic\, Petru zice: "Toat\ noaptea 
ne-am ostenit [i nu am prins nimic, de[i timpul [i apa au fost
prielnice. Totu[i, dup\ cuv=ntul T\u, voi arunca mreaja". Abia
trecuser\ c=teva momente [i mrejele `ncepur\ s\ se mi[te [i s\ se
afunde. Era semn c\ pe[tele intra `n plas\. Mai a[teptar\ pu]in,
dar mrejele deveniser\ at=t de grele, `nc=t amenin]au s\ se rup\.
F\cur\ semn la cei din a doua corabie, s\ le vin\ `n ajutor.
Ace[tia, mira]i, vin `n grab\, trag `mpreun\ mrejele, le r\stoarn\
`n corabie, care de asemenea se umple [i constat\, cu mirare, c\
am=ndou\ cor\biile stau gata s\ se scufunde din cauza greut\]ii
[i mul]imii pe[tilor.
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To]i r\m=n uimi]i de aceast\ `nt=mplare. At=ta pe[te prins `n
c=teva clipe, c=nd o noapte `ntreag\ pescarii nu izbutiser\ s\
prind\ nimic. Petru, care era un suflet sim]itor, `n fa]a acestei
`nt=mpl\ri minunate, mai uimit dec=t to]i ceilal]i, a c\zut `n
genunchi [i a zis, plin de fric\ [i de mirare: "Ie[i de la mine,
Doamne, c\ sunt om p\c\tos. Ce putere `nf\]i[ezi `naintea
noastr\, dac\ faci s\ se `nt=mple asemenea lucruri care trec
`nchipuirea [i puterile noastre p\m=nte[ti?" Senin, bl=nd [i
`ng\duitor, Iisus se apropie de Petru [i `i zice: "Nu te teme! De
acum vei fi pescar de oameni!" Iat\ ce putere are cuv=ntul lui
Iisus! Oamenii `[i las\ toate ale lor, familia, meseria, locul lor
drag [i-L urmeaz\. Din pescuitori de pe[te devin pescuitori de
oameni, devin apostoli, trimi[ii lui Iisus `n lume, vestitorii
Sfintei Evanghelii, solii ~mp\r\]iei lui Dumnezeu c\tre oameni,
"fiii `mp\r\]iei". Printr-un singur cuv=nt [i printr-o singur\
privire, viitorii apostoli sunt adu[i la picioarele lui Iisus.

Prezen]a lui Iisus [i chemarea Sa au f\cut ca ace[ti pescari s\
dea un r\spuns imediat la chemarea M=ntuitorului, ceea ce
constituie `n istoria omenirii unul dintre cele mai mari
evenimente. C\ci cu acelea[i cuvinte: "Veni]i dup\ Mine" [i cu o
simpl\ privire sunt chema]i `n slujba apostoliei Filip din
Betsaida, Natanail cel f\r\ vicle[ug, Matei vame[ul [i tot restul
cetei apostolice. Cea mai mare parte sunt pescari, numai unul
vame[, oameni simpli, umili, suflete curate ca natura `n mijlocul
c\reia `[i c=[tigau existen]a, min]i nealterate de cultura rabinic\
[i de `nv\]\tura fariseic\, firi deschise, capabile de credin]\ [i
devotament, de renun]\ri [i sacrificii.

De ce Domnul nostru Iisus nu-[i g\se[te ucenici printre al]i
oameni: preo]ii legii vechi, fariseii cei `nv\]a]i, oamenii cei boga]i,
dreg\torii cei mai respecta]i din toat\ lumea? Iat\ c\ r=nduiala lui
Dumnezeu este alta dec=t cea a firii noastre. Alege apostoli dintre

145



oameni s\raci, pescari [i oameni simpli, pentru ca oricine s\-[i dea
seama c\ de la Dumnezeu s-a f\cut aceasta. "Dumnezeu [i-a ales pe
cele neb\gate `n seam\, ca s\ dea jos pe cele ce sunt, a[a c\ nici un
trup s\ nu se laude `n fa]a Lui" (I Cor. 1, 27). Ace[ti oameni cinsti]i
[i cura]i la inim\ a[teptau cu ner\bdare pe Mesia [i erau gata s\
jertfeasc\ totul numai ca s\-L urmeze. Pentru aceasta ochii
Domnului se opresc asupra lor, chiar dac\ mintea lor nu va putea
`n]elege totdeauna pe ~nv\]\torul lor, chiar dac\ uneori se vor
`ndoi de El [i vor [ov\i [i poate nu-i vor putea pricepe toate
`nv\]\turile [i pildele, iar la urm\, `n momentele grele `l vor
p\r\si. Toate le vor fi iertate pentru inima lor curat\ [i r=vna cu
care au r\spuns la chemarea Lui dint=i.

Cum [i-au `ndeplinit apostolii chemarea lor [i prin ce putere?
F\r\ puterea dumnezeiasc\ ce li s-a dat [i f\r\ harul Sf=ntului Duh
ce s-a cobor=t `n ziua Cincizecimii, ucenicii Domnului n-ar fi
putut face ceea ce au f\cut [i n-ar fi jucat nici un rol. Ar fi r\mas
[i ar fi continuat s\ duc\ mai departe via]a lor de pescari [i de
oameni simpli, ne[tiut\ de nimeni. Dar Iisus i-a smuls din
mul]imea necunoscut\, din via]a obi[nuit\, d=ndu-le o misiune
sf=nt\. Cuv=ntul Evangheliei se r\sp=nde[te prin ei cu uimitoare
repeziciune. "~n tot p\m=ntul a ie[it vestirea lor [i la marginile
lumii, cuvintele lor". C=nd apostolii pornir\ `n lume ca s\
vesteasc\ cuv=ntul lui Hristos, lumea era idolatr\; `ntr-un timp
istoric scurt, marea majoritate a lumii renun]ase la `nchinare la
idoli, pentru a `mbr\]i[a Evanghelia Domnului. Crucea
Domnului, obiect de ocar\ [i ru[ine, devine mijloc de m=ntuire,
obiect de `nchinare [i iubire. Roma `ns\[i, st\p=na lumii, intr\ `n
mrejele `nv\]\turii lui Iisus, a[a `nc=t, dup\ cuv=ntul lui Tertulian,
"cre[tinii sunt pretutindeni, ocup=nd cet\]ile, c=mpiile, palatele,
senatul [i forul, l\s=nd p\g=nilor numai templele goale".

Trimi]=ndu-[i ucenicii la propov\duire, Iisus nu le f\g\duie[te
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bun\stare, ranguri, m\rire [i slav\, ci dimpotriv\, le-a spus c\ `n
lume necazuri vor avea, c\ vor fi batjocori]i [i ur=]i. Totu[i, opera
lor este m\rea]\ [i trainic\ pentru `ntemeierea Bisericii [i
r\sp=ndirea cre[tinismului. Transformarea pescarilor din Galileea
`n apostoli ne`nfrica]i s-a f\cut cu puterea lui Iisus, Fiul lui
Dumnezeu. ~n propov\duirea lor, nimic nu i-a `nfrico[at, c\ci, dup\
`nv\]\tura Sf. Apostol Pavel, nici foamea, nici setea, nici lungimea
timpului, nici trufia celor boga]i, nici persecu]iile celor puternici,
nici moartea, nimic nu i-a `nsp\im=ntat. Istoria cre[tinismului ne
spune c\ prin `nv\]\tura lui Iisus, propov\duit\ de apostoli [i
urma[ii lor s-a regenerat lumea p\g=n\. Iubirea de oameni a dat
libertate robilor. Spitale [i aziluri binef\c\toare au ap\rut `n cur=nd
al\turi de ruinele amfiteatrelor stropite cu s=nge omenesc.

Dar ̀ nt=mplarea aceasta are [i un alt t=lc ad=nc. Ea nu este numai
semnul biruin]elor pe care, mai t=rziu, ucenicii Domnului le vor
avea `ntre oameni, r\sp=ndind `nv\]\tura Sa, ci [i `ncredin]area c\
aceast\ omenire, `n `ntregul ei, ca [i fiecare din noi, `n parte, nu
putem realiza nimic tr\itor, `n afara `nv\]\turii Lui, `n afara legilor
statornicite de El. Toate str\daniile noastre, `n afara cuv=ntului Lui
sunt zadarnice, ca [i truda pescarilor din Evanghelia de ast\zi.
"Toat\ noaptea ostenindu-ne, n-am prins nimic…" este munca
lipsit\ de harul lui Dumnezeu; "dar dup\ cuv=ntul T\u voi arunca
mrejele…" este munca sfin]it\ prin har, munca aduc\toare de rod
bogat [i satisfac]ie material\ [i spiritual\.

Programul ideal al vie]ii omene[ti se cuprinde `n dou\ cuvinte
scurte: roag\-te [i munce[te. Starea lumii de azi, cu `nf\]i[area [i
realit\]ile ei, este dovada z\d\rniciei omene[ti, c=nd faptele sunt `n
afara cuv=ntului lui Iisus. Fr\m=nt\rile sociale [i politice, crizele
spirituale, murmurele de nemul]umire nu sunt altceva dec=t ecoul
unei vie]i ̀ n afara lui Hristos, rezultatul firesc la care au ajuns min]ile
f\r\ cuget cre[tin, care umbl\ dup\ alte legi dec=t ale lui Iisus.
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Ceea ce au f\cut Petru [i tovar\[ii lui, dup\ ce s-au ostenit o noapte
`ntreag\ `n zadar, s\ facem [i noi. ~ntre munca lor f\r\ folos, f\cut\
noaptea pe lacul Ghenizaretului, [i "Cuv=ntul" lui Iisus, ei au pre]uit
mai mult pe acesta din urm\ [i astfel au reu[it. Tot a[a s\ facem [i noi.
Orice munc\ trebuie s\ aib\ la temelie `nv\]\tura M=ntuitorului
Hristos, `ndemnul [i chemarea Lui de a arunca mrejele, nu alte
`ndemnuri. Aceast\ `nv\]\tur\ ne st\ la `ndem=n\ oric=nd [i oriunde.
Trebuie s\ ascult\m chemarea lui Iisus [i vom `n]elege adev\ratul rost
al vie]ii spirituale cre[tine[ti. Sf. Apostol Pavel ne spune [i ne
`ndeamn\: "Ori de m=nca]i, ori de be]i, ori altceva de face]i, toate spre
m\rirea lui Dumnezeu le face]i" (I Cor. 10, 31).

Deci via]a noastr\ de cre[tini s\ fie, `n toate `nf\ptuirile ei, o
`mplinire a poruncilor lui Dumnezeu, o n\zuin]\ puternic\ de a ne
potrivi via]a cu voia Lui [i vom ajunge la `mplinirea n\zuin]elor
noastre sfinte, dup\ `naltele chem\ri ale Domnului Iisus prin
apostolii S\i. Ascult=nd [i `nf\ptuind chemarea Domnului Iisus,
vom fi ucenicii [i vestitorii voilor Sale, ca oameni noi, lucr\tori
cinsti]i, hot\r=]i [i `ncrez\tori `n puterea Domnului, care umple
mrejele celor ce urmeaz\ poruncile Lui. Amin.

Duminica a XIX-a dup\ Rusalii.
Predica de pe munte. Iubirea vr\jma[ilor

Omul este o fiin]\ social\, `nzestrat de Preabunul Creator cu
instinctul sociabilit\]ii, `nc=t din cele mai vechi timpuri el s-a
`ntov\r\[it cu semenii s\i `n vederea cre\rii unor organisme sociale.
~ncep=nd cu familia, satul, comuna, p=n\ la Stat, toate sunt forme de
organizare social\, datorit\ acelui instinct `nscris `n firea omului:
acela de a tr\i `mpreun\ cu semenii s\i. Pentru a putea tr\i `ntr-un
organism social, omul este supus anumitor norme [i legi care
reglementeaz\ raporturile dintre el [i organismul social, pe de o
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parte, iar pe de alt\ parte, raporturile reciproce dintre indivizii
apar]in=nd aceluia[i organism.

~ns\, cu tot noianul de legi scrise sau nescrise, o via]\ social\
adev\rat\, ideal\, `n care s\ fie to]i factorii componen]i
mul]umi]i, nu este posibil\ dec=t `n m\sura `n care la temelia ei
st\ Evanghelia M=ntuitorului Hristos. Acest adev\r rezult\ din
pericopa evanghelic\ de ast\zi.

~n adev\r, existen]a omului `ntr-un organism social impune,
pe l=ng\ respectarea diferitelor legi care reglementeaz\ via]a
acelui organism, [i o total\ abdicare de sine, o complet\
st\p=nire a instictelor egoiste. F\r\ `ndeplinirea acestor
imperative, cu toate legile existente, fie ele inspirate de cele mai
bune inten]ii, via]a social\ va r\m=ne defectuoas\, fiindc\ omul
pune mare pre] pe dreptul s\u, f\r\ s\ g=ndeasc\ [i la dreptul
aproapelui s\u. Dar oare este de ajuns pentru buna `n]elegere
dintre oameni [i lini[tita lor convie]uire, ca fiecare s\ se
foloseasc\ de dreptul s\u? {i dac\ dreptul t\u, `n fapt, vat\m\ pe
al altuia, cum se poate `nl\tura ciocnirea acestor drepturi [i cum
vom `mp\ca ne`n]elegerea dintre dou\ fiin]e ce se cred deopotriv\
de `ndrept\]ite `n drepturile lor? Aceast\ mare problem\ a
rezolvat-o Domnul Iisus Hristos prin cuv=ntul Evangheliei de
ast\zi: "Precum voi]i s\ v\ fac\ vou\ oamenii, face]i-le [i voi
asemenea" (Luca 6, 31). Iat\ o nou\ ordine de lucruri! Iat\ via]a
social\ `ntemeiat\ pe `ng\duin]a noastr\, a unuia fa]\ de cel\lalt,
`n locul celei vechi, `ntemeiat\ pe "dreptul meu".

Pentru a `n]elege, nu avem nevoie dec=t de o minte s\n\toas\!
C\ci to]i [tim ce vrem s\ ne fac\ nou\ oamenii. Vrem s\ ne urasc\?
Vrem s\ ne fac\ r\u? Vrem s\ ne p=rasc\? Vrem s\ ne t=rasc\ prin
judec\]i? Niciodat\! To]i vrem ca oamenii s\ ne fac\ numai bine!
Vrem s\ fim iubi]i. Vrem s\ fim ajuta]i. Vrem s\ fim asculta]i. S\ fim
privi]i cu `ncredere. Cuv=ntul M=ntuitorului are `n vedere interesele
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noastre, ale fiec\ruia, `nc=t nu e posibil s\ nu le `n]elegem [i pe-ale
altora, a[a cum le `n]elegem pe-ale noastre. Ne ia pe noi `n[ine drept
m\sur\ a modului cum trebuie s\ ne purt\m cu al]ii. Cum vrem s\
se poarte al]ii cu noi, a[a s\ ne purt\m [i noi cu d=n[ii. 

M=ntuitorul a adus `n lume noutatea iubirii. De aceea a zis:
"Porunc\ nou\ v\ dau vou\: s\ v\ iubi]i unii pe al]ii, precum 
v-am iubit [i Eu pe voi" (Ioan 13, 34). De ce era porunc\ nou\? Era
nou\ fiindc\ `n Vechiul Testament nu se spune a[a. M=ntuitorul
`nsu[i precizeaz\: "A]i auzit c\ s-a zis: s\ iube[ti pe aproapele t\u [i
s\ ur\[ti pe vr\jma[ul t\u" (Mat. 5, 43). M=ntuitorul ne ridic\ pe o
treapt\ superioar\, zic=nd: "s\ iubi]i chiar pe vr\jma[ii vo[tri, s\
binecuv=nta]i pe cei ce v\ blestem\, s\ face]i bine celor ce v\ ur\sc,
s\ v\ ruga]i pentru cei ce v\ nedrept\]esc" (Mat. 5, 44).

Cum? S\ iubim pe vr\jma[ii no[tri? Pe acei care ne fac r\u? Pe
acei care arunc\ asupra noastr\ calomnii? Pe acei care p=ndesc
pa[ii no[tri, ca s\ ne fac\ r\u? Pe acei care se bucur\ de durerea [i
suferin]a noastr\? Se poate o astfel de porunc\? Da! Aceast\
supraomeneasc\ iubire o cere Fiul lui Dumnezeu de la un cre[tin
adev\rat. Porunca pare de ne`n]eles `n preocup\rile de toate zilele
ale vie]ii omene[ti. Trebuie s\ recunoa[tem c\ nu este o porunc\
u[or de urmat, [i c\ ne pune la mare `ncercare. S\ nu lu\m lucrurile
`n u[or [i s\ nu trecem pe l=ng\ acestea ca [i cum ar fi bine, dar nu
pentru noi. Aici suntem pu[i `n fa]a unui adev\r: ori-ori! Ori facem
precum ne `nva]\ Iisus, [i suntem cre[tini adev\ra]i, ori nu facem [i
nu suntem cre[tini. Ce ferici]i am fi dac\ am putea `n]elege `nalta
valoare moral\ a acestei dumnezeie[ti porunci pentru via]a noastr\!
At=ta vreme c=t nu ne vom reconsidera p\rerea [i practica vie]ii cu
privire la aceast\ porunc\, a iubirii, nu sunt [anse reale de biruin]\
a duhului lui Hristos `n noi. M=ntuitorul ne arat\, ne dovede[te:
"C\ci de iubi]i pe cei ce v\ iubesc, ce plat\ vi se cuvine? C\ci [i
p\c\to[ii iubesc pe cei ce `i iubesc pe d=n[ii. {i de face]i bine celor
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ce v\ fac vou\ bine, ce dar este vou\? C\ [i p\c\to[ii asemenea fac"
(Luca 6, 31-33). Dragostea ta `l bucur\ pe cel ce te iube[te, dar
acela crede c\ i se cuvine, pe c=nd dragostea care r\spl\te[te ar
putea schimba situa]ia. Cel pe care `l iube[ti c=nd te ur\[te nu te va
putea ur` mai mult [i, `ncetul cu `ncetul, `[i va modifica [i el
sentimentele. Ne afl\m, deci, incontestabil, `n fa]a unei mari
distan]e, a unei mari diferen]e, `ntre iubirea poruncit\ de Vechiul
Testament, care cere: "Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, m=n\
pentru m=n\ etc." (Ie[ire 21, 24) [i iubirea dat\ de Hristos. R\ul `l
biruie[ti nu cu r\ul, ci cu binele [i numai cu binele po]i schimba
sufletul celui care ]i-a f\cut r\u. C\ci dac\ nu-i schimbi sufletul, `l
pedepse[ti dar nu-l `ndrep]i. {i c=nd `i va veni bine, `]i va face din
nou r\u. Pentru c\, ̀ n fond, r\spl\tirea r\ului cu r\u nu reinstaureaz\
dreptatea [i nu rezolv\ problema r\ului, ci `nmul]e[te r\ul. Nou\ ne
r\m=ne s\ ne m=ng=iem cu g=ndul c\ dreptatea se va face totu[i. 
"A Domnului este r\zbunarea" (Deut. 32), iar Sf. Apostol Pavel ne
`ndeamn\: "Nu v\ r\zbuna]i voi singuri" (Rom. 12, 19). ~nsu[i
M=ntuitorul L-a rugat pe Tat\l s\ nu se r\zbune: «Iart\-le lor, c\ nu
[tiu ce fac»" (Luca 23, 24). Sf. Vasile cel Mare ne `ndeamn\: 
"S\ unim mila cu dreptatea". {i se explic\: "S\ dob=ndim toate cu
dreptate, dar s\ le sacrific\m pentru mil\". Adic\, chiar dac\ suntem
porni]i s\ facem dreptate, s-o cerem, dar de `ndat\ s-o sacrific\m [i
s\ facem loc milei, acelei dragoste care merge p=n\ la dragostea de
vr\jma[i. "Fi]i milostivi, `ncheie M=ntuitorul aceast\ `nv\]\tur\,
precum [i Tat\l vostru este milostiv". Hristos stabile[te prin aceasta
c\ raporturile dintre oameni trebuie s\ fie c=rmuite nu numai de
dreptate, ci [i de `ng\duin]\, care poate `nl\tura cu totul
ne`n]elegerile dintre ei. De ce aceasta? Pentru c\ legile omene[ti,
nefiind des\v=r[ite, ele pot face jertfe de prisos. Nu trebuie s\
`ntemeiem dreptul `ntru totul pe ele, ci s\ le `ndulcim prin mil\.
Pentru a `nl\tura asemenea gre[eli, M=ntuitorul ne-a `nv\]at s\ fim
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"milostivi", adic\ `ng\duitori, iert\tori cu cei ce venim `n atingere
[i milo[i cu neputin]ele firii omene[ti. A cere drepturile noastre
astfel `nc=t s\ fie `mp\cate cu drepturile altuia, este o `nv\]\tur\
care, pornind de la Evanghelie, a `nr=urit lumea [i a schimbat chiar
legile omene[ti, f\c=ndu-le mai bl=nde [i mai `ng\duitoare, a[a
precum sunt ast\zi.

Temelia vie]ii ob[te[ti, adic\ mijlocul de a `nf\ptui o vie]uire
`ntre oameni, nu este deci dreptatea singur\, ci dreptatea cov=r[it\
de dragoste [i mil\. Ceea ce a f\cut [i face Dumnezeu cu noi,
iert=ndu-ne [i `ng\duindu-ne, de[i ar fi drept s\ ne piard\, trebuie s\
facem [i noi cu cei ce vie]uim pe p\m=nt, iert=nd, `ng\duind [i
f\c=nd binele "nimic n\d\jduind". Putem spune c\ iubirea de
vr\jma[i nu este `mpotriva firii ci, dimpotriv\, o `nsu[ire superioar\
a cuiva, ea av=nd [i o mare valoare social\. Dac\ am aplica, at=t c=t
ne este omene[te posibil, aceast\ porunc\ a M=ntuitorului Iisus
Hristos, rela]iile dintre noi, dintre oameni [i popoare s-ar schimba
fundamental. Se [tie c\ pe ur\ [i r\zbunare nu se poate `ntemeia o
convie]uire social\ statornic\, pe c=nd unde este dragoste,
domne[te pacea [i `n]elegerea. Metoda care trebuie s\ o folosim
`n aplicarea acestei porunci ne-o arat\ M=ntuitorul la `nceputul
Evangheliei de ast\zi, c=nd zice: "Precum voi]i s\ v\ fac\ vou\
oamenii - deci vr\jma[ii vo[tri - face]i [i voi lor asemenea".
A[adar, dorim s\ fim respecta]i, s\ respect\m noi mai `nt=i; dorim
s\ fim ajuta]i, s\ ajut\m noi mai `nt=i; dorim s\ nu fim vorbi]i de
r\u, s\ nu vorbim noi mai `nt=i; dorim s\ fim iubi]i de al]ii, s\
iubim noi mai `nt=i.

S\ dep\[im principiul "dreptul meu", cum ziceau cei vechi, ceea
ce a[a de potrivit ne ilustreaz\ [i M=ntuitorul Iisus Hristos ast\zi, [i
s\ ne str\duim s\ g\sim `n noi puteri, la care se va ad\uga [i harul
`nt\ritor al lui Dumnezeu, de-a nu mai ur`, de-a ̀ ntinde m=na celor ce
ne ur\sc, de a ne ruga pentru du[manii no[tri, de a r\spunde cu p=ine
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celor care ne nedrept\]esc, ne batjocoresc [i ne fac r\u. Numai astfel
se poate `nf\ptui o lume bun\, o lume de pace `n care oricine poate
lucra [i n\zui, `nfrunt=nd greut\]ile care ne stau `n cale, spre a ajunge
la scopul cel din urm\ al vie]ii noastre, `ncredin]a]i c\ vom fi cu
adev\rat [i noi "fiii Celui Prea ~nalt", cum gr\ie[te Evanghelia de
ast\zi. Amin.

Duminica a XX-a dup\ Rusalii.
~nvierea fiului v\duvei din Nain

~ntre minunile s\v=r[ite de Domnul nostru Iisus Hristos spre
a dovedi puterea Sa dumnezeiasc\, cele mai mari [i mai
`nfrico[\toare sunt, de bun\ seam\, `nvierile din mor]i. Un om
care revine la via]\ este tot ce poate uimi mai mult pe oameni.
Despre o astfel de minune este vorba [i `n Sf=nta Evanghelie a
duminicii de ast\zi.

Sf. Evanghelist Luca ne spune c\ Iisus, dup\ ce a vindecat pe
sluga suta[ului p\g=n [i a l\udat credin]a acestuia (Luca 7, 9), a
doua zi s-a `ndreptat c\tre o cetate ce se numea Nain. "Cu el
`mpreun\ mergeau ucenicii Lui [i mult norod". Iar c=nd s-a
apropiat de "por]ile cet\]ii iat\ scoteau pe un mort, singurul fiu al
maicii sale, [i ea era v\duv\; [i popor mult din cetate era cu d=nsa".
O v\duv\ `[i petrecea la groap\ pe unicul s\u fiu, sf=[iat\ de
durere [i `nso]it\ de p\rerile de r\u ale celor de fa]\. M=ntuitorului
i s-a f\cut mil\ de `ndurerata mam\. S\ fii v\duv\, f\r\ nici un
sprijin moral ̀ n aceast\ lume r\ut\cioas\ [i nep\s\toare este destul
de dureros. M=ntuitorul, v\z=nd-o zdrobit\ [i nem=ng=iat\, s-a
g=ndit, f\r\ `ndoial\, la ceea ce avea s\ se `nt=mple, mai t=rziu, cu
`ns\[i maica Sa, prin sufletul c\reia avea s\ treac\ o sabie tot a[a
de ascu]it\ [i o durere tot a[a de amar\.

Convoiul a fost oprit. "Nu mai pl=nge", a zis Iisus v\duvei.
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Dup\ acest cuv=nt m=ng=ietor, a urmat actul vindec\rii
minunate: "{i apropiindu-se, s-a atins de sicriu, iar cei ce-l
duceau s-au oprit". S-a f\cut lini[te [i o a[teptare solemn\, ca
atunci c=nd valurile m\rii sunt potolite ca prin minune. {i to]i
priveau cu spaim\ pe Cel ce a zis: "Nu mai pl=nge". Apoi
`ndat\, ne spune Sf. Evanghelie, Domnul a poruncit: "Tinere, ]ie
`]i zic: scoal\-te!". T=n\rul s-a ridicat, [i revenindu-[i `n fire, 
"a `nceput a gr\i, [i l-a dat pe el maicii sale" (Luca 7, 14). Ce
bucurie! Ce stare sufleteasc\, stropit\ cu m=ng=ierea lacrimilor
de bucurie, tr\ie[te acum mama `ndoliat\ la revederea fiului s\u
viu! Ce icoan\ minunat\! O mam\ fericit\ [i un fiu `ntors la
luminile vie]ii, `ntr-o fericit\ `mbr\]i[are! ~n mijlocul mul]imii,
t=n\rul a v\zut figura plin\ de sf=nt\ str\lucire a M=ntuitorului
care `l privea cu dragoste [i bl=nde]e. C=t\ recuno[tin]\ s-a putut
culege din inima acestui t=n\r la `nt=lnirea privirii lui cu
Domnul! Impresia a fost a[a de mare, `nc=t pe to]i i-a cuprins o
team\ [i ziceau: "prooroc mare s-a ridicat `ntre noi [i Dumnezeu
a cercetat pe poporul s\u".

Dar minunea istorisit\ `n pericopa evanghelic\ de ast\zi nu-[i
m\rgine[te importan]a numai la evenimentul relatat. Ea transmite
`nv\]\turi folositoare [i pentru noi, cei de ast\zi. ~nvierea t=n\rului
din Nain este o `nalt\ pild\ de bun\tate, o dovad\ de profund\
`n]elegere pe care o arat\ M=ntuitorul `n fa]a durerii omene[ti. El
nu l-a `nviat pe t=n\r pentru a-l reda de[ert\ciunilor vie]ii, ci
pentru a-l reda mamei, spre a-i fi sprijin [i m=ng=iere. "{i l-a dat
maicii sale", spune Evanghelistul Luca vr=nd s\ arate prin aceasta
care a fost scopul cel dint=i al minunii. Totodat\, aceast\ minune
ne pune `n fa]a ochilor no[tri suflete[ti convingerea hot\r=t\ c\
Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Mesia, cel profe]it `n Vechiul
Testament, venit `n trup omenesc pentru a izb\vi lumea de urgia
p\catului. Fiindc\, cine altcineva ar fi putut s\ redea via]\ unui
mort, dec=t Creatorul lumii [i al vie]ii?
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Redarea vie]ii celor mor]i este unul din sensul activit\]ii lui
Mesia `n lume. De acest adev\r, M=ntuitorul Iisus Hristos `nsu[i
`i `ncredin]eaz\ pe trimi[ii Sf=ntului Ioan Botez\torul, care l-au
`ntrebat: "Tu e[ti cel ce va s\ vin\ sau a[tept\m pe altul?" {i Iisus
le-a r\spuns: "Merge]i [i spune]i lui Ioan cele ce a]i v\zut [i cele
ce a]i auzit: orbii v\d, [chiopii umbl\, lepro[ii se cur\]esc, surzii
aud, mor]ii `nviaz\ [i s\racilor li se bineveste[te" (Luca 20, 22).
Deci `nvierea t=n\rului din Nain este una din multele dovezi c\
Iisus Hristos este cu adev\rat Fiul lui Dumenzeu.

O alt\ `nv\]\tur\ desprins\ din aceast\ minune este aceea c\
Iisus Hristos este st\p=nul vie]ii [i `nving\torul mor]ii. ~nvierea
t=n\rului din Nain nu este dec=t o biruin]\ par]ial\ [i pentru o
anumit\ perioad\ asupra mor]ii, fiindc\ acesta va cunoa[te din
nou fenomenul desp\r]irii sufletului de trup. Biruin]a definitiv\
asupra mor]ii va veni, pentru lumea `ntreag\, abia prin `nvierea
din morm=nt a lui Iisus Hristos. ~n urma `nvierii Sale, natura
omeneasc\ `ntrupat\ de Fiul lui Dumnezeu a fost `ndumnezeit\
[i a devenit aluatul care dospe[te fiin]a omeneasc\ a fiec\ruia
pentru `mp\r\]ia lui Dumnezeu, pentru care noi, oamenii, am
fost crea]i. De atunci, moartea [i-a pierdut puterea [i ceea ce
numim noi ast\zi moarte nu este altceva dec=t desp\r]irea
sufletului de trup, la chemarea lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu ne
cheam\ la Sine, din iubire, atunci c=nd voie[te. Momentul
desp\r]irii sufletului de trup este ziua de na[tere a cre[tinului `n
~mp\r\]ia lui Dumnezeu cea cereasc\. Aproape to]i sfin]ii ̀ nscri[i
`n calendarul Bisericii noastre sunt pr\znui]i `n ziua martiriului
lor, adic\ `n ziua na[terii lor `n `mp\r\]ia cereasc\.

O alt\ `nv\]\tur\ oferit\ de minunea s\v=r[it\ la marginea
cet\]ii Nain este aceea c\ puterea mor]ii nu const\ `n distrugerea
trupului, ci `n uciderea sufletului. "Nu v\ teme]i, zice
M=ntuitorul, de cei ce ucid trupul iar sufletul nu-l pot ucide.
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Teme]i-v\, mai cur=nd, de Acela care poate [i sufletul [i trupul s\
le piard\ `n gheen\" (Mat. 10, 28). Aceast\ putere a mor]ii
ucig\toare de suflet a `nl\turat-o M=ntuitorul din lume pentru to]i
acei care cred `n El [i `mplinesc voia Lui, ar\t=ndu-ne calea
eliber\rii din p\cat - cauza mor]ii suflete[ti -, [i chem=ndu-ne s\
mergem pe ea. "Eu am venit `n lume - m\rturise[te M=ntuitorul -
ca lumea via]\ s\ aib\ [i din bel[ug s\ aib\" (Ioan 10, 10). De
aceea cre[tinismul este religia vie]ii [i a bucuriei, pentru care ni
se cere s\ `nl\tur\m toate cauzele care ar `ncerca s-o tulbure sau
s-o nimiceasc\. Lupta `mpotriva p\catului, `mpotriva cauzei
mor]ii suflete[ti, este condi]ia esen]ial\ pentru des\v=r[irea vie]ii
noastre. De aceea cuv=ntul M=ntuitorului "scoal\-te!" ne este
adresat nou\, tuturor deopotriv\, de a ne ridica din somnolen]a
ucig\toare de suflet a p\catului [i de a ne apropia, prin credin]\ [i
faptele noastre, de Hristos, d\t\torul vie]ii. Sf. Apostol Pavel a
`n]eles acest cuv=nt [i ne `ndeamn\: "De[teapt\-te, cel ce dormi [i
te scoal\ din mor]i [i te va lumina Hristos" (Efes. 5, 14).

~n]eleg=nd acum mai bine sensul cuvintelor moarte [i `nviere,
ne putem `ntreba: suntem vii cu sufletul? Umbl\m `n poruncile
lui Dumnezeu pe calea vie]ii? Lupt\m `mpotriva patimilor sau
z\cem mor]i cu sufletul `n mocirla patimilor? Dac\ privim cu
luare-aminte `n jurul nostru vom constata cu durere c=t de mare
este num\rul celor `mp\timi]i. ~ndeosebi te doare sufletul c=nd
prive[ti fe]ele unor tineri certa]i cu morala, cu legile
dumnezeie[ti [i omene[ti. Privi]i fe]ele lor ve[tejite de patimi, ca
ni[te flori frumoase peste care s-a ab\tut `nghe]ul!

De ce a `nviat Iisus pe t=n\rul din Nain? Pentru c\ i-a fost mil\
de suferin]a mamei sale, dar i-a fost mil\ [i de tinere]ea celui mort,
rupt `n dou\ de sabia mor]ii, `nainte de vreme. Iubirea lui Iisus
pentru tineri, pentru noi to]i, este aceea[i [i azi [i `n veci. El ne
strig\, ne cheam\: tinere, ]ie `]i zic, scoal\-te! Treze[te-te din
moartea sufleteasc\ a p\catelor, ca s\ fie viu [i sufletul [i trupul t\u.
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Aceasta [tiind, se cade s\ ne g=ndim mereu la re`nvierea noastr\
sufleteasc\, plinit\ prin poc\in]\ [i `mp\rt\[ire cu Sfintele Taine,
`nvrednici]i de faptele cele bune. ~n Taina m\rturisirii, primind iertare
[i av=nd sufletul cur\]at de p\cate, ne ridic\m iar\[i "la starea moral\
bun\ din care am c\zut", iar `n Taina Sfintei ~mp\rt\[anii dob=ndim
cel mai bun "leac al nemuririi, s\ vie]uim cu Iisus" (Ignatie Teoforul).

Scularea de pe patul mor]ii suflete[ti se face [i prin post, "mijloc
de `nl\turare a poftelor", [i "prin rug\ciuni, care sunt urcu[uri
suflete[ti de a ne uni cu Dumenzeu". Dar pentru ca cineva s\ poat\
lupta eficient spre promovarea vie]ii ̀ n lume, are nevoie nu numai de
harul lui Dumnezeu, ci s\ [i doreasc\ [i s\ se `narmeze cu
cuno[tin]ele necesare `mplinirii chem\rii de-a st\p=ni p\m=ntul. Iar
aceste cuno[tin]e necesare se primesc, mai ales, `n familie, Biseric\,
`n [coli - adev\rate l\ca[uri chemate s\ ofere hran\ spiritual\ pentru
suflet, s\ formeze personalit\]i puternice [i caractere de nezdruncinat.

Perioada cea mai fructuoas\ pentru dob=ndirea acestor tr\s\turi
este tinere]ea. De aceea cuvintele M=ntuitorului: "Tinere, ]ie `]i zic,
scoal\-te!" se adreseaz\ tuturor tinerilor boteza]i `n numele Sfintei
Treimi, ca s\ `ntrebuin]eze timpul cu folos, s\ se fereasc\ de clipe
ale p\catului, generatoare de multe [i grele nemul]umiri [i
suferin]e; s\ `[i `ndrepte `ntreaga aten]ie [i munc\ spre lucruri
folositoare, [i s\ promoveze frumuse]ea moral\ a vie]ii.

Tineri sau b\tr=ni… s\ l\s\m pe Hristos s\ se ating\ de patul
min]ii [i al inimii noastre [i El ne va `nvia; ne va d\rui fericirea
adev\ratei vie]i. El de mult ne caut\, pentru c\ ne iube[te. Poate
c\ p=n\ acum nu l-am cunoscut, nu ne-am `nt=lnit cu El. S\ ne
d\m seama c\ uneori, `n boal\, `n necaz, `n moartea celor dragi,
`n bucurie sau cu orice alt prilej, El caut\ s\ ne `nt=lneasc\.

Lumineaz\ ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu c=ndva, s\
zic\ vr\jma[ul meu: `nt\ritu-m-am asupra lui (Din Ceaslov). Amin.
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Duminica a XXI-a dup\ Rusalii.
Pilda S\m\n\torului

Domnul nostru Iisus Hristos, `mpreun\ cu ucenicii s\i, str\b\tea
ora[ele [i satele Palestinei, `nv\]=nd [i vindec=nd pe bolnavi. Mai
totdeauna, `nv\]\tura Sa era `nt\rit\ cu o minune nep\truns\ de
mintea omeneasc\. Doctorul ceresc vindeca pe bolnavi [i trupe[te
[i suflete[te. Astfel, orbii `[i c\p\tau vederea, surzii `[i c\p\tau
auzul, mu]ii vorbeau, iar ologii `[i c\p\tau umbletul. Pretutindeni,
ace[tia, dup\ ce se vindecau, `l m\rturiseau. C=[tigase dragostea
tuturor [i to]i voiau s\-L asculte [i s\-L vad\.

La `nceput, M=ntuitorul `nv\]a direct [i atunci c=nd aceste
mul]imi s-au deprins cu felul `nv\]\turii Sale, El a `nceput s\
`nso]easc\ ̀ nv\]\tura Sa cu pilde sau parabole, care nu sunt altceva
dec=t m\rg\ritarele Sf. Evanghelii. Sub aceast\ form\, de povestiri
u[oare, mul]imile primeau `nv\]\tura Sa cu mai mult\ `n]elegere.

Din mul]imea parabolelor rostite de M=ntuitorul, cea care se
apropie mai mult de sufletul nostru, al tuturor, este Pilda
S\m\n\torului, din pericopa Sf. Evanghelii de ast\zi, [i pe care
M=ntuitorul a spus-o chiar la `nceputul propov\duirii Sale. Este
una dintre cele mai frumoase pilde rostite de M=ntuitorul Iisus
Hristos. Frumoas\, pentru c\ este simpl\. Frumoas\, pentru c\ este
luat\ din via]a de toate zilele. Ea este o stare tr\it\ de oricare
muncitor agricol. Din ea se vede c=t de mult pre]uie[te
M=ntuitorul ocupa]ia noastr\ de baz\, `nc=t `[i aseam\n\ chemarea
Sa cea mai `nalt\ cu munca "s\m\n\torului".

Munca pe care o face s\m\n\torul pe ogorul s\u, o face [i
M=ntuitorul, [i Biserica `ntemeiat\ de El, pe ogorul sufletesc.
Tocmai pentru c\ noi to]i am tr\it aceast\ parabol\ sub o form\
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sau alta, ea este at=t de apropiat\ de sufletul nostru. Ea ne va
ajuta s\ `n]elegem mai bine munca pe c=mpul sufletesc, exact
aceea[i munc\ pe care o face plugarul pe ogorul s\u. El seam\n\
cu n\dejde, ca [i Biserica, f\r\ a avea totdeauna [i bucuria de 
a-[i vedea rodul trudei lui, c\ci o mare parte din p\m=ntul `n
care seam\n\ e neproductiv, dup\ cum arat\ [i parabola: 
"Ie[it-a s\m\n\torul s\ semene s\m=n]a sa [i pe c=nd sem\na,
unele semin]e au c\zut l=ng\ drum [i au venit p\s\rile [i le-au
m=ncat. Altele au c\zut pe loc pietros, [i dac\ au r\s\rit, s-au
uscat, pentru c\ nu aveau umezeal\. {i altele au c\zut `n
mijlocul spinilor [i cresc=nd, spinii le-au `n\bu[it. Altele au
c\zut pe p\m=nt bun [i au dat rod: una o sut\, alta [aizeci. Cine
are urechi de auzit, s\ aud\" (Matei 13, 3-9).

M=ntuitorul se folose[te de forma simpl\ a pildei
"s\m\n\torului", pentru c\ "s\m\n\torul" este Dumnezeu. El,
prin ale[ii s\i, a sem\nat `n sufletul omenesc cuv=ntul cel bun [i
roditor de via]\. S\m\n\tori au fost profe]ii care, cu m=n\ larg\
[i suflet aprins, ar\tau calea spre Dumnezeu, dar numai pu]ini
au mers pe calea ar\tat\ de ei. Dup\ ei, a venit chiar Fiul lui
Dumnezeu, care a sem\nat cu m=na larg\ cuv=ntul Evangheliei,
iar Biserica cea `ntemeiat\ de El de 20 de secole, face acela[i
lucru. Cu toate acestea, cuv=ntul Evangheliei `n multe locuri a
r\mas f\r\ rod, nu pentru c\ n-ar fi `n el putere de rodire, ci din
cauz\ c\ sufletul `n care a c\zut a fost fie b\tut ca drumul, fie
impropriu cre[terii semin]ei celei bune. ~n zadar lumineaz\
soarele pentru cel care umbl\ cu ochii `nchi[i, `n zadar ai vorbi,
oric=t de frumos, pentru acela care se `nd\r\tnice[te [i nu vrea
s\ asculte; `n zadar se predic\ [i cuv=ntul evanghelic pentru
acela care se `mpotrive[te acesteia.

Pentru a `ndrepta sufletele nu-i de ajuns s\m=n]a s\m\n\-
torului, oric=t de mare ar fi ea, nici numai frumuse]ea cuv=ntului,
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oric=t de frumos ar fi el, ci mai e nevoie [i de hot\r=re din partea
sufletului c\ruia i te adresezi de a asculta [i a primi ceea ce-i oferi.
S\m\n\torul iese [i seam\n\ s\m=n]a sa deopotriv\, dar nu
rode[te dec=t `n m\sura `n care p\m=ntul este prielnic de rodire.

O s\m=n]\, dup\ cum ne spune parabola, a c\zut `n cale, a
fost c\lcat\ [i p\s\rile cerului au m=ncat-o. Precum este drumul,
a[a sunt [i multe suflete b\t\torite de multe g=nduri rele, dorin]i
murdare [i sim]\minte josnice, a[a c\ `nv\]\tura cea bun\ nu mai
poate prinde r\d\cin\ `n ele. Cuv=ntul cel bun ajunge numai
p=n\ la urechea unor astfel de ascult\tori, f\r\ a putea p\trunde
[i `n inim\, c\ci pe drumul ce duce de la ureche la inim\ el este
r\pit de `ndemnuri rele, de obiceiuri murdare [i de sim]\minte
josnice [i de `nclin\ri de care sufletul s\u nu vrea s\ se lase, a[a
c\ `nv\]\tura cea bun\ nu prinde r\d\cini.

Despre o alt\ s\m=n]\ se spune c\ a c\zut pe p\m=nt pietros
[i r\s\rind soarele, s-a uscat, fiindc\ nu avea umezeal\. Acest
soi de p\m=nt ne arat\ sufletele nestatornice [i u[uratice, care
ascult\ predica Evangheliei, se `nsufle]esc pentru ea, dar r\m=n
cu at=t. Sunt oamenii care admir\ frumuse]ea Evangheliei,
frumuse]ea sfin]ilor, admir\ puterea de credin]\ a mucenicilor,
admir\ roadele pe care le-a produs cre[tinismul ̀ n sufletele altora,
dar ei nu se schimb\ cu nimic. Entuziasmul lor este ca [i focul de
paie, care pe c=t de repede se aprinde, pe at=t de u[or trece [i se
stinge. Ace[tia sunt oamenii care n-au puterea trebuitoare de a
urma pe calea binelui - s\m=n]a bun\ `ncol]e[te `n astfel de
suflete, dar rod nu aduce, fiindc\ se usuc\ prea repede.

O alt\ s\m=n]\, se spune, a c\zut `ntre spini [i cresc=nd spinii
au `n\bu[it-o. Ca spinii sunt acele suflete `n care `ndemnurile
cele rele cresc al\turi de cele bune `ntocmai cum cresc `ntr-un
strat nestingherite de nimeni buruienile al\turi de flori, p=n\ le
`n\bu[\. Spinii sunt faptele trupului, despre care Sf. Apostol
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Pavel spune: slujirea idolilor (care `n zilele noastre se manifest\
prin atotputernicia banului), farmecele, vr\jbile, certurile,
m=niile, dezbin\rile, pizmele, be]iile, desfr=n\rile [i cele
asemenea acestora (Col. 5, 19-21), ca minciunile, `n[el\ciunile,
`ng=mfarea, necredin]a [i altele asemenea lor, toate acestea sunt
spini care `n\bu[\ s\m=n]a cea bun\ a vie]ii curate, o `mpiedic\
s\ aduc\ roadele sale. C=t de am\r=t este sufletul s\m\n\torului
al c\rui ogor a r\mas neroditor! C=t de `ntristat\ este inima
gr\dinarului care-[i vede pomii pe care i-a `ngrijit cu at=ta
ging\[ie r\m=n=nd f\r\ rod! C=t de `ngrijorat [i trist este preotul
care vede c\ lucrul s\u `n c=mpul sufletelor `ncredin]ate este
f\r\ rod! Cu at=t mai `ndurerat este Tat\l cel ceresc, v\z=nd
at=tea suflete f\r\ rod `n gr\dina Sa, care este Biserica.

Dar despre alte semin]e se spune c\ au c\zut pe p\m=nt bun
[i au dat roade, una o sut\, alta [aizeci, alta treizeci de boabe.
Istoria bisericeasc\ ne vorbe[te despre roadele minunate ce le-a
dat cuv=ntul Evangheliei c=nd a c\zut `n suflete primitoare.
Evanghelia a `mbl=nzit popoarele [i le-a civilizat, ea a f\cut ca
sufletele p\rin]ilor s\ fie mai duioase [i mai pline de grij\ pentru
copii. Ea a f\cut ca sufletele copiilor s\ fie mai pline de dragoste
pentru p\rin]i. Ea a `nchegat [i cimentat via]a de familie. Ea a
`nmuiat inimile celor puternici [i le-a f\cut mai `n]eleg\toare
pentru cei lipsi]i. Ea a f\cut lumea capabil\ de jertf\, ei i se
datoreaz\ operele de binefacere. Ea a pref\cut pe p\c\to[i,
ridic=ndu-i p=n\ la treapta sfin]eniei. C=t de bogate [i frumoase
sunt roadele cuv=ntului evanghelic care a c\zut `n sufletele
primitoare! C=t de schimbat\ ar fi fa]a p\m=ntului, c=nd s\m=n]a
cea bun\ ar c\dea numai pe p\m=nt bun, numai `n suflete
primitoare [i lucr\toare!

~n vremea noastr\, mai mult ca oric=nd, M=ntuitorul strig\
celor surzi s\ aud\ cuv=ntul lui Dumnezeu, celor ce dorm s\ se
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trezeasc\, celor ne`n]eleg\tori s\ `n]eleag\, celor r\t\ci]i s\ se
`ntoarc\, celor p\c\to[i s\ se poc\iasc\. Strig\ cu Scripturile, cu
apostolii, cu Biserica, strig\ tuturor, de orice v=rst\, b\tr=nilor,
tinerilor, boga]ilor, s\racilor s\-[i aduc\ aminte [i s\ primeasc\
"cuv=ntul lui Dumenzeu, care este viu [i lucr\tor".

S\ ne cercet\m con[tiin]a [i s\ vedem cu care dintre cele patru
feluri de p\m=nt, de care se vorbe[te `n parabola s\m\n\torului,
se poate asem\na sufletul nostru? S\ ne g=ndim dac\ vom avea
cuv=nt de dezvinov\]ire atunci c=nd Dumnezeu ne va face
socoteal\ despre via]a de aici, care a fost f\r\ rod. S\ facem,
dragii mei, ca `n inima noastr\ s\ `ncol]easc\ [i s\ aduc\ roade
s\m=n]a cea bun\, `nsutit. Faptele noastre s\ fie asemenea t\m=iei
mirositoare, s\ fie cheia de aur cu care s\ deschidem comoara cea
de mare pre] a bun\t\]ilor dumnezeie[ti [i cu bucurie s\ auzim
glasul Lui c=nd va veni cu sfin]ii S\i `ngeri: "Veni]i
binecuv=nta]ii Tat\lui Meu, c\ci peste pu]ine a]i fost pu[i, peste
multe v\ voi pune". Amin.

Duminica a XXII-a dup\ Rusalii.
Bogatul nemilostiv [i s\racul Laz\r

Pe l=ng\ asem\n\ri, `ntre noi, oamenii, exist\ [i multe [i felurite
deosebiri. Deosebirile acestea se leag\, unele, de `nsu[irile noastre
fire[ti, altele de `ndeletniciri [i, `n sf=r[it, altele de mijloacele
noastre de trai. Dar oric=t de mari ar fi deosebirile dintre oameni,
ele nu merg niciodat\ p=n\ acolo `nc=t s\ `n\bu[e `n ei nevoia de a
tr\i `mpreun\, de a se ajuta, de a se iubi. Oamenii, oricare le-ar fi
`nsu[irile, rangurile, situa]ia material\, sunt crea]i s\ tr\iasc\
laolalt\, organiza]i `n diferite comunit\]i. Tr\irea `n societate, `ns\,
aduce cu sine anumite obliga]ii. Care este cea mai de seam\
obliga]ie pe care cei avu]i, `nst\ri]i o au fa]\ de cei afla]i `n lipsuri?
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R\spunsul la aceast\ `ntrebare ni-l d\ `n chipul cel mai l\murit,
Evanghelia zilei de azi (Luca 16, 19-31) despre Bogatul
nemilostiv [i s\racul Laz\r.

~n pericopa evanghelic\ de ast\zi, Hristos Domnul ne
descoper\ destinul ve[nic al omului. Prin aceast\ pild\, Iisus,
~nv\]\torul nostru suprem, trimite spre noi o raz\ de lumin\, `n
leg\tur\ cu ce va fi dincolo. Pentru noi, cre[tinii, aceast\ parabol\
este asemenea unei ferestre deschise spre via]a viitoare. Ar trebui,
poate, s\ o citim [i s\ st\m fiecare `n taina inimii, a sufletului [i a
g=ndului nostru, `ntor[i spre noi `n[ine, [i s\ medit\m asupra ei.

Sufletul omului f\r\ credin]\, f\r\ iubire, mil\, dreptate, rupt de
oameni [i de Biseric\ este mort. Omul care nu simte mila `n fa]a
foamei [i a suferin]ei celuilalt, este ca o fiin]\ necuv=nt\toare, care
`[i neag\ demnitatea de om prin faptele sale. S\ ascult\m pilda:

"Era un om bogat care se `mbr\ca `n porfir\ [i `n vizon,
veselindu-se `n toate zilele `n chip str\lucit, iar un s\rac, anume
Laz\r, z\cea `naintea por]ii lui, plin de bube, a[tept=nd s\ se sature
de cele ce c\deau de la masa bogatului. C=inii veneau [i-i lingeau
bubele lui. {i a murit s\racul [i a fost dus de c\tre `ngeri `n s=nul
lui Avraam. A murit [i bogatul [i a fost `nmorm=ntat. {i `n iad
ridic=ndu-[i ochii, fiind ̀ n chinuri, el a v\zut de departe pe Avraam
[i pe Laz\r `n s=nul lui. {i el strig=nd, a zis: P\rinte Avraame, 
fie-]i mil\ de mine [i trimite pe Laz\r s\-[i ude v=rful degetului `n
ap\ [i s\-mi r\coreasc\ limba, c\ci m\ chinuiesc cumplit `n aceast\
v\paie. Dar Avraam a zis: Fiule, adu-]i aminte c\ ai primit cele
bune `n via]\ [i Laz\r, asemenea, pe cele rele; iar acum, aici, el se
m=ng=ie, iar tu te chinuie[ti. {i peste toate acestea, `ntre noi [i voi
s-a `nt\rit pr\pastie mare, ca cei care voiesc s\ treac\ de aici la voi
s\ nu poat\, nici de acolo s\ treac\ la noi…" (Luca 16, 19-28).

A[adar, e vorba, pe de o parte, de un bogat oarecare - nu i se d\
nume - care tr\ia `mbr\c=ndu-se `n porfir\ [i vizon [i care o ducea
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numai `n petreceri, iar pe de alt\ parte, de un s\rac cer[etor cu
numele Laz\r, [i care st\tea [i suferea la poarta bogatului. Bogatul
din Sf. Evanghelie de ast\zi era bogat ca to]i boga]ii, egoist, lipsit
de inim\, [i de Dumnezeu, se bucura de toate bunurile p\m=nte[ti,
indiferent la orice durere, privea cu nep\sare, f\r\ s\-l vad\, pe
s\racul care st\tea la poarta lui [i de care, spune evanghelistul, [i
c=inii aveau mai mult\ grij\, dec=t st\p=nul lor. Bogatul din
Evanghelie reprezint\ omul care-[i folose[te r\u posibilit\]ile, care
face din bog\]ie un mijloc de pl\cere, de distrac]ie [i de dec\dere
religios-moral\. ~n schimb, Laz\r zace bolnav [i plin de bube. ~n
trupul lui b\tea o inim\ curat\ [i ad=nc `nr\d\cinat\ `n `ncrederea
[i iubirea fa]\ de Dumnezeu, ce `i d\ o for]\ spiritual\ ca `n
`ndelungata [i ad=nca lui suferin]\ [i r\bdare s\ nu c=rteasc\
`mpotriva celor r=nduite oamenilor de Dumnezeu. Iat\ icoana cea
mai vie a mizeriei, iat\ pilda cea mai crud\ a egoismului [i a
nep\s\rii `n via]\.

Dac\ parabola s-ar opri aici, am putea socoti via]a o mare
nedreptate, dar M=ntuitorul nu se opre[te aici. El arat\ c\ dup\
aceast\ via]\ vine o alt\ via]\, vine judecata: atunci se `n]elege
planul lui Dumnezeu. ~n aceast\ a doua parte a parabolei, bogatul
[i s\racul mor [i sunt ar\ta]i `n fa]a lui Dumnezeu. Dac\ `n modul
lor de via]\ [i al tr\irilor pe p\m=nt este o mare deosebire, s\
cunoa[tem c\ `n moartea lor deosebirea este [i mai mare. Se
`nt=mpl\ c\ mor am=ndoi. Sufletul lui Laz\r, cel ce p\timise timp
`ndelungat pe p\m=nt, este dus de `ngeri `n raiul fericit, pentru
vecie. Despre bogat se spune numai at=t: c\ a murit [i a fost
`ngropat; trupul s-a dus `n p\m=nt, iar sufletul `n chinuri, `n iad.
Cuprins de chinuri, cel ce nu avusese mil\ de semenul s\u, cere
acum `ndurare. Cel ce ]inuse ochii lipi]i de cele p\m=nte[ti, `i ridic\
acum. Cel ce nu v\zuse pe Laz\r, trec=nd, de sute de ori, cu
nep\sare pe l=ng\ el, `l vede acum. Nu `ndr\zne[te s\ se adreseze
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direct lui Laz\r, ci ̀ l roag\ pe P\rintele Avraam s\-l trimit\ pe Laz\r
s\ `l ajute. Cel care n-a vrut s\ ajute pe nimeni, cere acum ajutorul
s\rmanului Laz\r `mpotriva focului care `l chinuie, `l mistuie. Cu
degetul de care-i era sc=rb\ alt\dat\ s\ se ating\, cu piciorul, dorea
acum s\-i aduc\ o alinare. Cel ce se `mbr\ca `n purpur\ [i vizon [i
se desf\ta cu m=nc\rurile cele mai alese [i cu b\uturile cele mai
scumpe, se roag\ acum pentru o pic\tur\ de ap\, cu care s\-[i
potoleasc\ setea [i clocotul v\p\ii de-a pururi nestins\.

Dialogul dintre bogatul nemilostiv [i P\rintele Avraam este 
de-a dreptul mi[c\tor. P\rintele Avraam i-a gr\it a[a: "Fiule, adu-]i
aminte c\ ai primit cele bune ale tale `n via]a ta, [i Laz\r a[i[derea,
cele rele; iar acum acesta se m=ng=ie, iar tu te chinuie[ti, [i peste
toate acestea, `ntre noi [i `ntre tine pr\pastie mare s-a `nt\rit, c\ci
cei ce vor s\ treac\ de aici c\tre voi s\ nu poat\, nici cei de acolo,
la noi, s\ treac\". Aceast\ pr\pastie [i-a s\pat-o chiar el, prin
nemilostenia [i indiferen]a sa. El, bogatul, dac\ primea pe Laz\r
`ntr-o c\m\ru]\ `n casa lui, dac\ `i `mbr\ca trupul gol, dac\ `i
ast=mp\ra foamea, adic\ dac\ `l m=ng=ia `n suferin]ele sale, se
salva de la suferin]\ pe el `nsu[i. Acum vede bogatul ce schimbare
mare a produs moartea. Acum, ca `ntr-o oglind\, `[i vede trecutul
s\u. Acum vede pe s\rmanul Laz\r cum z\cea [i c=t era de
dispre]uit de to]i. Acum `[i vede chipul [i felul vie]uirii sale. Cel
care n-a [tiut ce-i suferin]a, acum este numai suferin]\. P\rerea de
r\u `l cople[e[te, dar era de prisos acum. Bogatul roag\, acum, pe
P\rintele Avraam s\ trimit\ pe Laz\r la cei cinci fra]i, "s\ le
m\rturiseasc\ lor, ca s\ nu vie [i ei la acest loc de munc\". "Nu e
nevoie, a zis Avraam lui. Au pe Moise [i pe prooroci; s\-i asculte
pe d=n[ii". Bogatul, `ns\, spune: "Nu, P\rinte Avraame, ci de va
merge cineva din mor]i la d=n[ii, se vor poc\i". {i i-a zis Avraam
lui: "Dac\ nu ascult\ pe Moise [i pe prooroci, m\car de ar `nvia
cineva din mor]i, tot nu vor crede". Bogatul credea c\ dac\ cineva
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va `nvia din mor]i [i va povesti celor vii chinurile de dincolo,
lumea se va `ndrepta. Dar ne `ntreb\m: are nevoie credin]a noastr\
de semne [i minuni spre a fi tare, spre a fi m=ntuitoare de suflet?
Ne r\spunde Sf. Apostol Pavel c=nd ne zice: "Fra]ilor, nu fi]i copii
la minte, fi]i copii c=nd e vorba de r\utate. La minte fi]i oameni
des\v=r[i]i", iar mai departe: "limbile (adic\ semnele [i minunile)
sunt semn nu credincio[ilor, ci necredincio[ilor, iar vorbirea
profetic\ (predica) dimpotriv\, nu necredincio[ilor, ci credin-
cio[ilor" (I Cor. 14, 20-22). A[a zice [i Sf=ntul Ioan Gur\ de Aur:
"am fost `nv\]at s\ cred `n St\p=nul [i f\r\ s\ mi se dea semne…
{tiu c\ am fost cur\]it de p\cate `n Sf. Botez, chiar dac\ v-a[
vorbi `n limbi".

Cre[tinul adev\rat trebuie s\ cread\ cu mintea, s\ aib\ duhul
discern\m=ntului, al deosebirii duhurilor, ca el "s\ nu fie juc\rie
valurilor, purtat `ncoace [i `ncolo de orice v=nt al `nv\]\turilor"
(Efes. 4, 13-14), cum se exprim\ Sf. Apostol Pavel.

Exist\ `n via]a [i `n credin]a unor cre[tini o mare doz\ de
copil\rie, un infantilism al credin]ei, care se manifest\ printr-o
pornire [i o dorin]\ de senza]ional, de minuni [i semne cu orice
pre] [i `n toate `mprejur\rile. Ace[tia sunt tocmai de p\rerea
bogatului ajuns `n chinurile iadului, dup\ care, dac\ ar `nvia
cineva din mor]i, deci dac\ s-ar face semne [i minuni, oamenii ar
crede [i ar deveni mai buni.

Noi, cre[tinii de azi, nu avem numai pe Moise [i pe prooroci, ci
[i pe Hristos [i pe Apostoli, pe sfin]i [i pe mucenici, pe Sf=nta
Biseric\, purt\toare a darurilor cere[ti. Hristos ne lumineaz\ calea,
ne pune `nainte via]a [i moartea, ne descoper\ soarta bogatului
nemilostiv [i a s\racului Laz\r. El ne cere s\ ridic\m ochii, ca [i
bogatul nemilostiv la P\rintele Avraam, ca [i evreii `n pustie la
[arpele de aram\, `ncrez\tori `n iubirea Lui [i siguri de dreptatea
Sa. Cre[terea `n Hristos, cu mintea [i cu darul lui Dumnezeu,
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presupune o dreapt\ socoteal\ asupra rostului vie]ii acesteia
trec\toare, a bunurilor ei [i, mai ales, a avea totdeauna `n vedere
via]a ve[nic\, a fi convins c\ prin moarte nu se nimice[te existen]a
noastr\, ci ea trece pe un plan superior de via]\, a[a cum ne `nva]\
Domnul Iisus `n pilda de ast\zi.

Parabola Bogatului nemilostiv [i a s\racului Laz\r trebuie
neap\rat legat\ de Evanghelia despre Judecata de apoi, pentru ca
s\ avem un tablou c=t de c=t `n]eles, c=t de c=t complet [i despre
via]a de dincolo. La judecata de apoi, accentul va c\dea pe
milostenie. Ce ai f\cut aproapelui t\u, cu aceea te vei `nt=lni
dincolo. Sf. Ioan Gur\ de Aur zice: "bogatul n-a fost condamnat
fiindc\ a fost bogat, ci pentru c\ a fost nemilostiv". Iar Sf. Grigorie
Teologul adaug\: "El nu este pedepsit c\ ar fi luat bunurile altora,
ci pentru c\ n-a [tiut s\ le foloseasc\ `n mod folositor pe ale sale".
Sf. Ambrozie zice: "Nu a fost pedepsit c\ a lovit pe s\rac, ci pentru
c\ a fost un adev\rat uciga[ fa]\ de el l\s=ndu-l s\ moar\ f\r\ nici
un ajutor". Adev\rul este c\ nu to]i boga]ii se vor os=ndi, ci doar
aceia care `[i tr\iesc via]a asemenea celui din parabol\. De
asemenea, nu to]i s\racii se vor m=ntui, ci numai aceia care `[i duc
`n mod cre[tinesc crucea s\r\ciei, f\r\ c=rtire, [i nu din vina lor
devin s\raci. S\racul Laz\r ne arat\, prin propria lui via]\, calea ce
duce spre ~mp\r\]ia lui Dumnezeu, calea jertfei, a r\bd\rii, a
credin]ei, a suferin]ei.

Cre[tinul `nvrednicit de Dumnezeu cu averi s\ tr\iasc\
cump\tat, s\-[i priveasc\ averea ca pe un talant primit de la
Dumnezeu, pe care s-o `nmul]easc\, prin munc\ cinstit\, [i cu care
s\ aline [i durerile altora, mai ales `n timpul nostru, c=nd este at=ta
lips\ [i necaz. S\ nu uite c\ pentru noi [i a noastr\ m=ntuire: "s-a
sculat cineva din mor]i", Domnul nostru Iisus Hristos, care ne-a
ar\tat calea ce duce la dreapta Sa c=nd va veni ca judec\tor, calea
care este milostenia [i pe care s\ o `mplinim.
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Din pragul mor]ii, s\racul Laz\r te mai cheam\ o dat\ s\-i vii
`n ajutor. Nu l\sa ca s\r\cia [i `ntrist\rile lui s\-l `mping\, f\r\ de
vreme, `n moarte. Alearg\ degrab\ [i ajut\-l, l\s=ndu-te c\l\uzit
pururi de adev\rul acestor cuvinte ale Sf. Ambrozie: "Cine-[i
aduce aminte de necazul celor s\raci, va avea `n ziua judec\]ii, pe
Domnul `nsu[i dator cu mil\ fa]\ de el". Amin.

Duminica a XXIII-a dup\ Rusalii.
Vindecarea omului st\p=nit de demon

Evanghelistul Luca ne istorise[te, prin pericopa evanghelic\ de
ast\zi, zguduitoarea minune cu vindecarea demonizatului din
Gadara. Gadarenii, sau Gherghesenii, erau un popor care locuia `n
]inutul dinspre r\s\rit de Iordan, deosebit de iudei. ~ndeletnicirea lor,
cre[terea porcilor, cu totul str\in\ iudeilor, `i arat\ a fi de alt neam. 

Domnul Iisus Hristos a venit `n aceste p\r]i date uit\rii de
c=rmuire [i l\sate ̀ n afar\ de lumina oric\rei bune propov\duiri, ca
s\ binevesteasc\ [i acestora Evanghelia. {i cum a sosit, "l-a
`nt=mpinat un om din cetate care era st\p=nit de un demon [i care
de mult\ vreme nu mai punea hain\ pe el [i `n cas\ nu mai locuia,
ci `n pe[terile de `ngrop\ciune" (Luca 8, 27). V\z=ndu-l pe Iisus,
demonul a r\cnit [i a c\zut ̀ naintea Lui [i cu glas puternic a strigat:
"Ce ai cu mine Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu, rogu-Te nu m\
chinui". Din aceste cuvinte observ\m c\ st\p=nirea demonului
asupra nefericitului om era at=t de puternic\ [i deplin\, `nc=t el se
folosea de glasul lui, ca [i cum ar fi fost una cu el. Demonul cere
s\ fie l\sat s\ intre ̀ n turma de porci care p\[tea pe malul apei, ceea
ce i se `ng\duie. Porcii se arunc\ `n ap\ [i pier. "Iar p\storii v\z=nd
ceea ce se f\cuse, au fugit [i au spus `n cetate [i prin sate. {i au ie[it
s\ vad\ ce s-a f\cut [i au venit la Iisus [i au aflat pe omul din care
ie[iser\ dracii, `mbr\cat [i `ntreg la minte, [ez=nd l=ng\ picioarele
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lui Iisus [i s-au temut". Locuitorii Gadarei cer lui Iisus s\ plece din
hotarele lor din pricina pagubei ce le f\cuse cu porcii. Singur cel
vindecat `l roag\ pe Iisus s\-l lase s\ stea mai departe l=ng\ El, dar
Iisus l-a slobozit zic=ndu-i: "~ntoarce-te la casa ta [i spune c=t bine
]i-a f\cut ]ie Dumnezeu".

Minunea din aceast\ evanghelie ne arat\ c\ `n fa]a lui
Dumnezeu m=ntuirea, salvarea de la pierzanie chiar [i a unui singur
suflet, valoreaz\ mai mult dec=t toate turmele p\m=ntului. Pentru
c\ sufletul este sc=nteia de via]\ pe care Dumnezeu a 
s\dit-o `n om dup\ ce l-a pl\smuit pe acesta din p\m=nt, f\c=nd o
fiin]\ vie [i ra]ional\, unind la un loc trupul [i sufletul (Facere 2, 7),
lucru pe care nu l-au `n]eles locuitorii ]inutului Gherghesenilor. ~n
suflet noi vedem chipul lui Dumnezeu. El este un bun de natur\
spiritual\, care nu poate fi pre]uit `n bunuri materiale. El trebuie s\
lucreze `mpreun\ cu trupul, deoarece ajut\ la ridicarea [i
`nduhovnicirea trupului, preg\tindu-l pentru fericirea viitoare. Din
dragoste pentru suflet [i pentru m=ntuirea lui, Dumnezeu a jertfit
pe unicul s\u fiu (Ioan 3, 16), [i, tot pentru m=ntuirea sufletului, a
`ntemeiat Dumnezeu Biserica Sa. De suflet, cea mai `nalt\ valoare
spiritual\, ca [i de trup, a ]inut seama [i M=ntuitorul c=nd a s\v=r[it
minunile Sale asupra firii omene[ti.

Sf=nta Evanghelie ne-a pus `n fa]a unui om al c\rui suflet era
amenin]at cu pierzania. Duhul cel r\u intrase `n el [i-l muncea
cumplit. Omul, dup\ ce a fost vindecat, era fericit pentru c\ nu mai
era st\p=nit de puterea diavolului, nu mai era robul acestui st\p=n
r\u [i viclean. A devenit supusul lui Hristos, de care voie[te s\ fie
nedesp\r]it, s\ stea mereu numai cu el.

Dup\ `nv\]\tura de credin]\ cre[tin\, diavolul este o fiin]\
spiritual\, un `nger c\zut. ~nainte de a crea lumea, Dumnezeu a
f\cut pe `ngeri, duhuri luminoase [i inteligente, "duhuri slujitoare
pentru cei ce vor mo[teni m=ntuirea" (Evr. 1, 14). Unii dintre ei
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au r\mas `n bun\tate [i frumuse]e. Al]ii, `ns\, st\p=ni]i de propria
lor m\rire, au `ncercat s\ uzurpe tronul Celui Prea`nalt [i s-au
r\zvr\tit `mpotriva Creatorului. Dar r\zvr\tirea aceasta a fost
pedepsit\ dup\ dreptate. Lucifer cu `ngerii lui au fost lovi]i de
fulgerele m=niei divine, "au fost arunca]i `n ad=nc, unde stau
`nconjura]i de `ntuneric" (II Petru 2, 4). Cu aceast\ descoperire a
scripturilor, st\m `n fa]a celei mai mari taine a crea]iei, "taina
f\r\delegii", pe care nu suntem `n stare s-o p\trundem. Oricum,
diavolul este o realitate dramatic\ a lumii, o for]\ a r\ului care,
`nceput\ din cer, continu\ [i va continua `n lume.

Lucrarea duhurilor rele se arat\ `ntre oameni sub form\ de
am\gire, ispit\, momeal\ etc. Cuprin[i de m=nie `mpotriva
f\pturii lui Dumnezeu, m=nio[i pe oameni, care sunt chipul lui
Dumnezeu, diavolii `ncearc\ pretutindeni [i `n toat\ vremea, s\
c=[tige ucenici de partea lor [i s\ desfigureze crea]iunea. Astfel,
satana a ispitit pe primii oameni `n rai, a ispitit pe Iov `n toate
chipurile ca s\ p\c\tuiasc\ `mpotriva lui Dumnezeu. P=n\ [i pe
Domnul Hristos a cutezat diavolul s\-L ispiteasc\. Putem afirma
c\ `n `ntreaga lume este "un r\zboi nev\zut" de care vorbesc
Sfin]ii P\rin]i [i care `[i are victimile lui, `ns=ngera]ii, mutila]ii
lui. Demoniza]ii care se zv=rcolesc cu spume la gur\, m=nia care
aprinde [i ridic\ bra]ul spre lovire sau omor, ura, minciuna,
binefacerea r\spl\tit\ cu r\utate, dragostea schimbat\ `n tr\dare,
r\zbunarea, ho]ia, be]ia, desfr=narea etc., iat\ numai c=teva din
nenum\ratele biruin]e cu care c=[tig\ satana pe om. Prin
`ntruparea Fiului lui Dumnezeu, prin moartea [i `nvierea Sa,
puterea diavolului asupra sufletelor noastre a fost sl\bit\ mult. Sf.
Apostol Pavel spune clar c\ M=ntuitorul "s-a f\cut p\rta[ s=ngelui
[i c\rnii, ca prin moarte s\ nimiceasc\ pe cela ce are puterea
mor]ii,  adic\ pe diavolul" (Evr. 2, 14).

F\r\ `ndoial\, puterea satanei nu a fost distrus\ definitiv\ pe
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p\m=nt prin moartea de pe Golgota a Domnului Iisus. Judecata
lumii, deci [i a diavolului, se va face la a doua venire a Fiului
Omului. P=n\ atunci, Dumnezeu `ng\duie ademenirile, ispitele
duhurilor necurate pentru `ncercarea ale[ilor Lui. Admirabil ne
`nva]\ `n aceast\ privin]\ Sf=ntul Chiril din Ierusalim:
"Dumnezeu `l `ng\duie pe diavol pentru a `mplini dou\ lucruri: s\
fie f\cut el de ru[ine, fiind biruit de oamenii cei credincio[i, apoi
s\ dea prilej credincio[ilor s\ se `ncununeze". Duhurile cele rele
sunt ca p\s\rile r\pitoare (Mat. 13, 4-10), ca sem\n\torii de
neghin\ (Mat. 13, 25), ca leul care r\cne[te [i caut\ pe cine s\
`nghit\ (I Petru 5, 8). Oamenii p\tima[i se fac slugi ale r\ului,
fiindc\ diavolul a furat cuv=ntul lui Dumnezeu din inima lor, ca
nu cumva crez=nd, s\ se m=ntuiasc\ (Mat. 4, 15). Dintru `nceput,
diavolul s-a dovedit cap al r\ut\]ii, ispitind la r\u pe oameni 
(I Cor. 7, 1), mincinos [i ucig\tor de oameni. Demonizatul din
]inutul Gherghesenilor, t\m\duit de M=ntuitorul, este unul dintre
aceia pe care diavolul pusese, la un moment dat, st\p=nire pe el.

~n]elepciunea omeneasc\ a c\utat s\ dea un r\spuns la
`ntrebarea despre originea r\ului `n lume. Dup\ `nv\]\tura cre[tin\,
Dumnezeu l-a f\cut pe om s\ st\p=neasc\ toat\ crea]ia. Libertatea
cu care a fost `nzestrat nu a fost `ngr\dit\ de porunca de a nu gusta
din pomul cuno[tin]ei binelui [i r\ului. ~mplinirea acestei porunci
l-ar fi `nt\rit `n bine; prin ascultare, el [i-ar fi dovedit iubirea fa]\
de creatorul s\u. C\lcarea poruncii lui Dumnezeu este dovada
necredin]ei [i a lipsei de iubire fa]\ de Creator. R\ul urmeaz\ din
`nlocuirea existen]ei [i a valorilor adev\rate, rezultate din unirea
noastr\ cu Dumnezeu, izvorul nesecat al bunurilor reale, cu
n\luciri, falsific\ri, cu bunuri relative. Aceasta o arat\ Sf. Apostol
Pavel prin cuvintele: "au schimbat m\rirea lui Dumnezeu celui
nestric\cios, `ntru asem\narea chipului celui stric\cios [i a
p\s\rilor [i a dobitoacelor… au schimbat adev\rul lui Dumnezeu
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`n minciun\ [i s-au `nchinat [i au slujit f\pturii, `n loc s\ slujeasc\
F\c\torului" (Rom. 1, 23).

Deci via]a cre[tinului trebuie s\ fie o m\rturie continu\ [i vie
despre Hristos [i despre prezen]a Lui `n via]a noastr\ de fiecare zi.
C\ci duhul cel r\u nu-[i poate pune st\p=nirea asupra cuiva, dec=t
dac\ acesta (omul) consimte `ntr-un fel oarecare. "~mpotrivi]i-v\
diavolului [i el va fugi de voi", zice Sf. Apostol Iacob (4, 7). Sf.
Ioan Gur\ de Aur spune c\ satana poate s\ ne strice at=t c=t ne
poate v\t\ma un c=ine legat. Suntem mu[ca]i numai atunci c=nd
ne apropiem de c=ine [i intr\m `n cercul `n care se mi[c\. A[a este
diavolul: el ne poate birui numai `n m\sura `n care noi consim]im
la [oaptele lui, la ispitele lui.

Fiul lui Dumnezeu a venit `n lume, [i s-a f\cut om ca noi, afar\
de p\cat, ca s\ nimiceasc\ tirania diavolului [i lucr\rile lui: "Cine
s\v=r[e[te p\catul este de la diavolul, pentru c\ de la `nceput
diavolul p\c\tuie[te. Pentru aceasta s-a ar\tat Fiul lui Dumnezeu,
ca s\ strice lucr\rile diavolului" (I Ioan 3, 8). ~n lucrarea Sa
m=ntuitoare, M=ntuitorul Hristos a alungat demonii (Mat. 4, 24;
Luca 3, 32; Fapte 10, 38) [i a vindecat bolnavii. Aceast\ putere de
a alunga duhurile cele rele [i lucrarea lor, M=ntuitorul Hristos a
dat-o Sfin]ilor S\i Apostoli. "Chem=nd la Sine pe cei doisprezece
ucenici ai S\i, le-a dat putere asupra duhurilor necurate, ca s\ le
scoat\ [i s\ t\m\duiasc\ orice boal\ [i orice neputin]\" (Mat. 10, 1).
Ajutorul nostru [i t\ria `mpotriva ispitelor de tot felul este Hristos
care ne `mp\rt\[e[te harul S\u prin Sfintele Taine ale Bisericii,
s\v=r[ite de episcop [i preot.

De ajutorul lui Dumnezeu nu poate fi lipsit dec=t cel ce 
s-a `nstr\inat de El [i petrece `n afara Bisericii lui Hristos. Nu poate sta
`n comuniune cu Dumnezeu cre[tinul c\ruia Evanghelia [i prezen]a lui
Hristos `n via]\ `i r\m=n str\ine. Pe acesta p\catul de tot felul a pus
st\p=nire, acuz=ndu-l fa]\ de cuv=ntul lui Dumnezeu. El se simte
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`nl\n]uit [i m=nat `n locuri pustii, `n afara cet\]ii celorlal]i. El tr\ie[te `n
nega]ii [i revolte `mpotriva lui Dumnezeu, `mpotriva semenilor, [i
`mpotriva lui ̀ nsu[i. Cel care vorbe[te [i lucreaz\ nu mai este el, ci altul
care s-a s\l\[luit `n ad=ncul fiin]ei lui, pun=nd st\p=nire pe el: "Care `]i
este numele, a `ntrebat Hristos pe b\rbatul din Evaghelie. Iar el a
r\spuns: Legiune, c\ci demoni mul]i intraser\ `n el. {i `l rugau pe El s\
nu le porunceasc\ s\ mearg\ la ad=nc" (Luca 8, 30-31). Omul se
`nstr\inase nu numai de Dumnezeu ci [i de el `nsu[i, c\ci nu mai
r\spunde el ̀ ntreb\rii M=ntuitorului, ci duhurile care puseser\ st\p=nire
pe el. S-ar putea ca `ntr-o astfel de situa]ie s\ se cread\ c\ omul
(credinciosul) pierde orice responsabilitate `n fa]a lui Dumnezeu, de
`ndat\ ce p\catul a pus st\p=nire pe el. Lucrurile nu stau a[a. Sf=nta
Evanghelie ne spune c\ b\rbatul demonizat (`ndr\cit), v\z=nd pe
M=ntuitorul, a c\zut la picioarele Lui, [i a strigat cu glas mare: "Ce ai
cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Celui Prea`nalt? Rogu-Te, nu m\
chinui!" (Luca 8, 28). Deci nici cel mai ̀ nr\it p\c\tos nu pierde cu totul
con[tiin]a de Dumnezeu. P\catul `ntunec\ mintea omului [i `l lipse[te
de bucuriile vie]ii, dar nu-i poate ascunde cu totul fa]a [i cuv=ntul lui
Dumnezeu. El, omul r\m=ne chip al lui Dumnezeu chiar [i-n stare de
p\cat; desigur, un chip `ntunecat, desfigurat. ~n virtutea acestui chip,
omul, oric=t de p\c\tos ar fi la un moment dat, simte prezen]a lui
Dumnezeu care `l caut\ [i-l cheam\ la poc\in]\ [i via]a nou\. Dar nu
numai c\ `l cheam\ prin Evanghelia Sa, ci `i d\ [i remediul `ntoarcerii
sale, care este Sf=nta Tain\ a Spovedaniei. La scaunul duhovniciei sunt
chema]i to]i, ca dup\ m\rturisire cu c\in]\ a p\catelor [i gre[elilor
s\v=r[ite, s\ ia harul iert\rii acestora de la Hristos prin Duhul Sf=nt.
Aici, la scaunul spovedaniei, credinciosul se dezbrac\ de haina ur=t\ a
p\catelor, iese de sub tirania diavolului [i se `mpac\ cu Dumnezeu,
unindu-se apoi cu Hristos prin Sf=nta Tain\ a ~mp\rt\[aniei.

Via]a cea nou\ trebuie s\ fie o m\rturisire cu cuv=ntul [i cu
fapta a lui Hristos mai ̀ nt=i ̀ n propria noastr\ via]\. Hristos trebuie

173



s\-[i reia locul `n centrul fiin]ei noastre [i s\ prind\ form\ [i s\
creasc\ `n noi p=n\ la statura b\rbatului des\v=r[it (Efes. 4, 16).
Vie]uirea cea nou\ [i des\v=r[it cre[tin\ nu este o `ndatorire de
moment, ci de durat\ lung\ [i cu eforturi continui pe linia binelui,
cu ajutorul harului dumnezeiesc. Cei care nu pot `n]elege [i realiza
acest lucru, vor cere lui Hristos, ca [i gherghesenii din Evanghelie,
s\ plece de la ei c=t mai departe.

M\rturia noastr\ despre apartenen]a la Hristos [i la Biserica Lui
trebuie s\ fie dat\ [i semenilor no[tri prin fapte ale iubirii [i slujirii
acestora dup\ exemplul M=ntuitorului care a venit s\ slujeasc\
lumii, pentru a o m=ntui. Faptele de slujire a semenilor no[tri sunt
m\rturia noastr\ cre[tin\ `n aceast\ via]\ [i criteriul judec\]ii
ob[te[ti de la sf=r[itul veacurilor, `n fa]a Dreptului Judec\tor:
"Adev\rat zic vou\, `ntruc=t a]i f\cut unuia dintre ace[ti fra]i ai
Mei, prea mici, Mie Mi-a]i f\cut" (Mat. 25, 40).

Credin]a noastr\ cre[tin\ ortodox\ ne cere s\ d\m m\rturie despre
cunoa[terea [i prezen]a lui Dumnezeu `n fiin]a [i lucrarea noastr\. S\
ar\t\m aceast\ prezen]\ prin fapte vrednice de El, fapte de slujire a
semenului nostru, de aproape [i de departe.

B\rbatul vindecat st\tea la picioarele lui Iisus, d=nd m\rturie celor
care veniser\ s\-l vad\ despre ce i-a f\cut Dumnezeu, lui. Dar el a
fost trimis de M=ntuitorul s\ vesteasc\ acestea la ai s\i [i la `ntreaga
cetate. Asemenea acestuia, [i noi s\ m\rturisim pe Hristos sem\n=nd
f\r\ `nt=rziere, `n jurul nostru, gr=ul curat al dragostei de oameni, al
ajutor\rii, al cuvintelor bune, `n]elepte [i ziditoare, al muncii cinstite
[i al p\cii cu toat\ fiin]a [i lucrarea noastr\, ca s\ dob=ndim ~mp\r\]ia
cerurilor, g\tit\ ale[ilor s\i. Amin.
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Duminica a XXIV-a dup\ Rusalii.
Credin]a t\m\duitoare

Dou\ minuni mari ne pun `n fa]\ Sf. Evanghelie care s-a citit
azi. Iisus este chemat `n casa mai marelui sinagogii, Iair, a
c\rui fiic\, de 12 ani, era pe moarte. Pe drum, mul]imea se
`mbulzea `n jurul lui Iisus.

O femeie, suferind de o boal\ grea, care "cheltuise cu doctorii
toat\ avu]ia sa [i nici de la unul n-a putut s\ se vindece", s-a
apropiat de Iisus pe la spate [i "s-a atins de poala hainei Lui [i `n
aceea[i clip\ a `ncetat curgerea s=ngelui ei". Femeia ar fi dorit,
desigur, ca at=t boala c=t [i vindecarea ei s\ r\m=n\ necunoscute de
oameni, dar Iisus a sim]it c\ s-a s\v=r[it minunea [i a vrut s\ o
v\deasc\ pentru a ne da tuturora o frumoas\ pild\ de credin]\. "Cine,
oare, s-a atins de Mine?". Nimeni nu r\spunse, iar Petru gr\i:
"~nv\]\torule, mul]imile te ̀ mpresoar\ [i se ̀ mbulzesc [i Tu spui: Cine
este care s-a atins de Mine? Iar Iisus a zis: S-a atins de Mine cineva,
c\ci am cunoscut puterea care a ie[it din Mine. Iar v\z=nd femeia c\
nu s-a putut t\inui, a venit tremur=nd [i c\z=nd `naintea Lui a spus
pentru ce pricin\ s-a atins de El [i cum s-a t\m\duit `ndat\. Iar Iisus 
i-a zis ei: ~ndr\zne[te fiic\; credin]a ta te-a m=ntuit, mergi `n pace".

Relat=nd aceast\ `nt=mplare, Sf=ntul Evanghelist Marcu ne
spune c\ aceast\ femeie auzise ce se spunea despre Iisus [i ̀ n sinea
ei zicea "De m\ voi atinge m\car de haina Lui, m\ voi vindeca"
(Marcu 5, 24-25). Acest g=nd arat\ credin]a ei `n puterea
vindec\toare a lui Iisus. Vr=nd s\ arate aceast\ putere de credin]\,
Iisus a zis: "Am sim]it puterea care a ie[it din Mine" (Luca 8, 46).
Aceast\ putere pe care o numim Har sau Dar (fiindc\ ni se d\ `n
dar, f\r\ nici un merit din partea noastr\) a adus vindecarea femeii.

{i, merg=nd mai departe, iat\ mai marele Sinagogii, Iair, se
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arunc\ la picioarele Domnului, rug=ndu-L s\ vie cu grab\, c\ci fiica
sa e pe moarte. I se `mboln\vise fiica, singura fiic\ pe care o avea
[i pierz=nd orice n\dejde `n `ndreptare prin mijloace omene[ti,
alearg\ cu sufletul umilit la Iisus, rug=ndu-L s\ vie s\-[i puie asupra
ei m=nile Sale divine [i s-o vindece.

Lui Iisus i-a fost mil\ de aceast\ durere a lui Iair [i a pornit
spre casa lui; pe drum `ns\, un servitor al lui Iair veni `n grab\
spun=nd: "Nu mai osteni pe Domnul, copila ta a murit".

F\r\ `ndoial\, vestea era de natur\ s\ zdrobeasc\ cu totul inima
acestui p\rinte, dar mila Domnului `ntrece durerea. "Nu te teme -
zice Iisus - crede numai [i se va m=ntui". Era o zi a dragostei [i a
minunilor. Dup\ acest schimb de cuvinte, Iisus [i-a continuat
drumul p=n\ la casa lui Iair, unde rudele [i prietenii pl=ngeau [i se
t=nguiau de aceast\ pierdere `nainte de vreme [i unde `ncepuse
deja preg\tirile de `nmorm=ntare.

~n fa]a acestei priveli[ti, Iisus a repetat `n alt\ form\ ceea ce
spusese lui Iair pe drum: "Nu pl=nge]i, c\ n-a murit, ci doarme". Cei
de fa]\ primesc aceast\ afirmare cu ne`ncredere, cu z=mbete pline
de r\utate [i r=deau de d=nsul, [tiind c\ a murit.

Iisus trecu cu vederea aceast\ lips\ de cuviin]\ rezultat\ din
ne`ncrederea `n puterea Lui dumnezeiasc\ [i `n chemarea Lui `nalt\.
El scoate afar\ pe to]i, afar\ de p\rin]i [i trei din apostolii Lui: Petru,
Ioan [i Iacob [i apuc=nd m=na celei adormite strig\: "Copil\ de[teap-
t\-te!". "S-a ̀ ntors duhul ei [i a ̀ nviat ̀ ndat\" (v. 50-51). D=nd porunc\
ca s\-i dea hran\ fetei [i nim\nui s\ nu spun\ nimic din ceea ce s-a
f\cut, M=ntuitorul Hristos a plecat.

Care a fost bucuria [i `nt\rirea credin]ei lui Iair, ne d\m seama
din momentul acela c=nd [i-a v\zut unica fiic\ ce era moart\,
`nviat\ `n fa]a tuturor. Minunea aceasta a f\cut-o pentru ca s\ se
`nt\reasc\ credin]a. "Crede [i se va izb\vi fiica ta". Au cunoscut
to]i c\ Dumnezeu este Cel care are st\p=nire asupra vie]ii [i a
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mor]ii, Hristos M=ntuitorul. A t\m\duit pe femeia ce de 12 ani
avea scurgere de s=nge, aceasta a crezut c\ numai de se va atinge
de poala hainelor Lui se va t\m\dui. A `nviat pe fiica lui Iair care
avea numai 12 ani [i `l `ndeamn\ s\ cread\, de[i durerea `n
momentul acela `l cople[ea [i ca om nu mai putea s\-[i `nt\reasc\
credin]a, dar cuv=ntul lui Hristos: "crede numai" `l `nt\re[te, `i d\
putere s\ cread\ [i s\ vad\ minunea `nvierii fiicei lui. Toate
minunile pe care le-a s\v=r[it Iisus sunt pentru `nt\rirea credin]ei
celor care tr\iesc cu n\dejdea `n Hristos [i s\ aib\ via]\ ve[nic\.

Dup\ trei ani [i jum\tate, timp `n care Sfin]ii Apostoli au fost `n
preajma lui Hristos [i au cunoscut c\ El are cuvintele vie]ii celei
ve[nice, la Cina cea de Tain\ au cunoscut multe din tainele
`mp\r\]iei, a[a cum au zis: "Acum [tim c\ Tu toate le [tii [i nu ai
nevoie s\ Te `ntrebe cineva. De aceea credem c\ ai ie[it de la
Dumnezeu" (Ioan 16, 30). Dar Hristos le spunea c\ a venit ceasul
ca s\ `mplineasc\ misiunea `ncredin]at\, s\ m=ntuiasc\ lumea prin
jertfa de pe Cruce. Pe apostoli i-a preg\tit prin cuv=ntul ̀ nv\]\turii,
prin semnele [i minunile ce le-a s\v=r[it, le-a vorbit deschis despre
`mp\r\]ia cerurilor [i despre tainele credin]ei, urma s\-L vad\
pream\rit, dup\ moartea Sa pe cruce, `n slava `nvierii.

~n credin]\ este un urcu[, nu toate le po]i primi de la `nceput [i
nu to]i primim la fel. ~n acest sens, Sf=ntul Apostol Pavel
`ndeamn\ pe cei ̀ ncep\tori s\ ̀ nt\reasc\ credin]a lor prin rug\ciune:
"Ruga]i-v\ ne`ncetat" (I Tesaloniceni 5, 17). Iair s-a rugat, a c\zut
`n genunchi, femeia a crezut [i credin]a ei a m=ntuit-o, ea avea
credin]\ adev\rat\, statornic\. Sunt credin]e de[arte, falsele credin]e
nu m=ntuiesc, acele sunt `n[el\toare de suflet, iar practicile care
izvor\sc din ele, [tiin]ele oculte etc. sunt blasfemii `mpotriva
adev\rului revelat al credin]ei noastre dreptm\ritoare, `mpotriva 
lui Dumnezeu.

Biserica este purt\toarea credin]ei. ~n Biseric\, pe unii i-a pus
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Dumnezeu prin Hristos Iisus, slujitori ca s\ `nve]e [i s\ p\streze
tainele credin]ei [i s\ nu fie def\imat numele lui Dumnezeu [i, prin
auzirea cuv=ntului adev\rului, s\ se `nt\reasc\ credin]a, s\ avem
pace cu Dumnezeu [i iubire `ntre noi oamenii. Credin]a cea
adev\rat\ este lucr\toare `n iubire. Pilda samarineanului milostiv
ne arat\ rodul credin]ei. Trebuie s\ iubim [i s\ ajut\m pe aproapele
nostru indiferent de ce credin]\, culoare, neam este sau ce preg\tire
are. S\ ajut\m cu sfatul, cu fapta [i `n orice moment orice om s\ fie
ajutat spre tot lucrul cel bun, c\ci `n el este chipul lui Dumnezeu
pentru care s-a r\stignit Hristos M=ntuitorul ca s\-l r\scumpere.

Credin]a noastr\ a p\strat unitatea Duhului lui Hristos, prin
propov\duirea Sf=ntului Apostol Andrei, cel dint=i chemat, prin
care am primit-o [i am p\strat-o [i credin]a ne-a p\strat fiin]a noastr\
na]ional\. A[a a devenit credin]a "lege str\mo[easc\", care ne-a
`nt\rit [i ne-a unit `n fa]a vitregiei vremurilor. Este v\dit cuv=ntul
M=ntuitorului Hristos pentru Biserica [i poporul nostru, "`n lume
necazuri ve]i avea, dar `ndr\zni]i, Eu am biruit lumea", str\mo[ii 
[i-au `n\l]at altare [i biserici `n care au exprimat credin]a noastr\.

~n Biseric\ ne desf\[ur\m cultul `nv\]\turii noastre, aici
sim]im c\ `ncepe `mp\r\]ia lui Dumnezeu, c\ cerul este pe
p\m=nt, c\ noi p\m=ntenii ne ridic\m spre cer. Hristos Domnul
coboar\ la Sf. Liturghie, e prezent pe masa Sf. Altar. Lui ne
`nchin\m [i Lui slujim, precum str\bunii no[tri au [tiut s\ I se
`nchine [i s\-L slujeasc\.

Credin]a d\ putere, lumineaz\ [i dezrobe[te pe om de patimi,
`l `mpac\ pe fiecare cu Dumnezeu [i-l face fiu al lui Dumnezeu
dac\ tr\ie[te `n pace cu semenii s\i. Credin]a f\r\ fapte este
moart\, a[a cum spune Sf. Apostol Iacob, iar M=ntuitorul ne cere:
"A[a s\ lumineze lumina voastr\ `naintea oamenilor, ca v\z=nd ei
faptele voastre cele bune s\ pream\reasc\ pe Tat\l vostru cel din
ceruri" (Matei 5, 10).
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Adev\ratul credincios cre[tin al Bisericii noastre a `mpletit
totdeauna munca [i rug\ciunea dup\ exemplul credinciosului
Apostol Pavel care ne zice: "Fi]i mie urm\tori precum [i eu
urmez lui Hristos".

Pentru orice cre[tin, pentru cel ce cunoa[te `nv\]\tura adus\ `n
lume de Fiul lui Dumnezeu, nici moartea nu mai este sf=r[itul vie]ii,
ci continuarea ei dincolo de morm=nt `n ve[nicie. ~nvierea fiicei lui
Iair de c\tre Domnul Hristos ne l\mure[te nou\ nelini[titoarea
problem\ a vie]ii [i a mor]ii, ar\t=nd c\ via]a dep\[e[te puterea mor]ii
[i c\ omul este creat [i se na[te pentru ca tr\ind via]a p\m=nteasc\,
s\ dob=ndeasc\ bucuria ve[nic\, bucuria pe care "ochiul nu a 
v\zut-o [i la inima omului nu s-a suit" (I Corinteni 3, 9). Lumina lui
Hristos este mai puternic\ dec=t luminile min]ii noastre [i l\mure[te
problema vie]ii [i a mor]ii c=nd Hristos a zis: "Eu sunt calea,
adev\rul [i via]a. Cine r\m=ne `ntru Mine, de va [i muri, viu va fi".

Omul este chipul lui Dumnezeu [i chipul S\u nu poate fi
muritor. Via]a este un dar al lui Dumnezeu. Pentru noi, cre[tinii,
via]a este o tain\ ascuns\ cu Hristos ̀ n Dumnezeu. Evanghelia Lui
este Evanghelia vie]ii nemuritoare. Urmarea Lui este asigurarea
vie]ii ve[nice. Cine crede `n El [i face voia Lui are via]\ ve[nic\.

G=ndul care s\ ne cutremure pe noi trebuie s\ fie nemurirea, nu
moartea. Ve[nicia, nu vremelnicia. Lu=nd aminte la via]a de
dincolo, cap\t\ interes [i frumuse]e [i via]a de aici. Ne-o spune
mintea noastr\ de cre[tini, ne-o spune fiica lui Iair din Sf.
Evanghelie [i mai presus de toate ne-o spune Domnul nostru Iisus
Hristos, St\p=nul vie]ii noastre.

Pentru aceasta suntem datori s\ ne preg\tim pentru via]a de
dincolo de morm=nt. S\ ne `nt\rim `n Duhul Bisericii noastre,
credin]a s\ ne fie dar, adev\r, lumin\ spre adev\rurile sfinte [i prin
lucrarea ei s\ avem siguran]\ c\ suntem pe calea cea bun\ [i ne d\
posibilitatea de `ndreptare, de ridicare pe noi trepte de des\v=r[ire.
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~n credin]\ trebuie s\ fim statornici, s\ p\str\m adev\rurile de
credin]\ primite, s\ le sfin]im prin via]a [i faptele noastre.

Trebuie s\ [tim c\ adev\ratul credincios, `n via]a duhov-
niceasc\ nu st\ pe loc, c\ci starea pe loc e deja o c\dere, ci el caut\
s\ urce tot mai sus. St\ `n lupt\ cu sine `nsu[i, ca s\ nu cad\ `n
p\cat, ci s\ fie `n orice moment treaz, c\ci Hristos [tie `n orice
moment ce facem noi.

Credin]a statornic\, adev\rat\, lucr\toare `n iubire, pe care
Biserica ne-o `mp\rt\[e[te prin `nv\]\tura lui Hristos [i tradi]ia ei de
veacuri, ne face s\ tindem dup\ sfin]enia vie]ii `n Hristos.

M=ntuitorul ne-a dat putere, prin lucrarea Sf. Duh, s\ ajungem la
asem\nare cu El, chem=ndu-ne la sfin]enie: "Fi]i des\v=r[i]i precum
Tat\l vostru din ceruri des\v=r[it este" (Matei 5, 48). ~n acest duh ne
vrea Hristos, al sfin]eniei, "ca to]i s\ fim una precum Noi una
suntem" (Ioan 17, 21-22), ca s\ fim sfin]i]i `n adev\r (Ioan 17, 19) [i
s\ se pream\reasc\ Hristos `n noi. Voia Lui s\ o `mplinim fiindu-i
credincio[i [i ascult\tori, ̀ mplinitori p=n\ la moarte, exemplu ̀ i avem
pe str\mo[ii no[tri. De aceea s\ ne aducem aminte de ei, care ne-au
gr\it nou\ cuv=ntul lui Dumnezeu, s\ privim cu luare aminte cum 
[i-au `ncheiat via]a [i s\ le urm\m credin]a (Evrei 13, 7).

Dar credin]a noastr\ `n Hristos trebuie dovedit\ prin `mplinirea
faptelor, c\ci dup\ Sf. Apostol Iacob: "{i dracii cred" (2, 19) dar voia
lui Dumnezeu nu o fac. S\ fim ̀ nt\ri]i ̀ n adev\rul m=ntuitor, dup\ pilda
femeii din Evanghelie, care prin credin]a ei puternic\ s-a t\m\duit, iar
Iair crez=nd a v\zut puterea lui Dumnezeu, care are st\p=nire asupra
vie]ii [i mor]ii. Statornici `n lucrarea binelui, f\uritori ai p\cii, primind
Sf. Taine, prin care ne ̀ mbr\c\m cu Hristos, ne pecetluim ̀ n Duhul lui
Dumnezeu, ne unim cu Hristos, primind cur\]ia [i `nt\rirea vie]ii `n
orice moment, c\ci fiii lui Dumnezeu suntem, fra]i ai lui Hristos prin
credin]a noastr\, suntem chema]i s\ fim `mpreun\ mo[tenitori ai
ve[nicilor bun\t\]i.

Suntem datori s\ ne rug\m mai mult, s\ cerem mai mult\
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t\rie credin]ei noastre, s\ credem `n lumin\ (Ioan 12, 36) ca s\
umbl\m ca fii ai luminii, c\ci oricine va crede `ntru El nu se va
ru[ina (Romani 10, 11).

S\ c\ut\m, dar, ajutorul Domnului, s\-l c\ut\m cum L-a c\utat Iair,
la M=ntuitorul nostru! S\ ne `ntoarcem to]i la Hristos, la M=ng=ietorul
celor `ntristate! S\ nu ne cad\ greu s\ ne plec\m genunchii `naintea
celui Atotputernic. S\ nu am=n\m a ne deschide inima `naintea
M=ntuitorului lumii. Hristos este dragostea lui Dumnezeu Tat\l [i El
s\l\[luie[te `n inimile noastre prin credin]\ (Efeseni 3, 17). Avem
posibilitatea ca `n urcu[ul nostru duhovnicesc s\ st\m neclinti]i pe
piatra credin]ei care este Hristos. S\ ne facem sufletul nostru s\la[ Lui,
unde va veni cu Tat\l [i cu Duhul pentru a ̀ nt\ri via]a noastr\ ̀ n slujirea
`n Duh [i `n adev\r [i-n orice moment [i prin orice fapt\ s\ pream\rim
pe Dumnezeu `n care credem. Amin.

Duminica a XXV-a dup\ Rusalii.
Samarineanul milostiv

~ntre multele virtu]i care trebuie s\ creasc\ [i s\ aduc\ roade `n
sufletul fiec\rui cre[tin, prin puterea Sf=ntului Duh, plin\ de
parfum [i de dulcea]\ este virtutea care este cea dint=i dintre
virtu]i: iubirea. Este numit\ regina tuturor virtu]ilor [i leg\tura
des\v=r[it\ a des\v=r[irii cre[tine. Aceast\ sf=nt\ virtute poate
avea ca obiect pe Dumnezeu sau pe aproapele.

S\ ne `ntoarcem cu g=ndul la pilda din Sf. Evanghelie de la
Luca, din duminica de ast\zi.

Un `nv\]\tor de lege, ascult=nd pe Domnul Iisus Hristos
vorbind despre m=ntuire, de ~mp\r\]ia Cerurilor [i de Via]a
ve[nic\, s-a apropiat de El cu g=ndul ca s\-L ispiteasc\ [i L-a
`ntrebat: "~nv\]\torule, ce voi face s\ mo[tenesc via]a de veci?"

R\spunsul M=ntuitorului a fost: "~n Lege ce este scris? Cum
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cite[ti?" La aceasta, legiuitorul, cunosc\tor [i t=lcuitor al Legii
celei vechi, a r\spuns: "~n lege este scris: s\ iube[ti pe Domnul
Dumnezeul t\u din toat\ inima ta [i din tot cugetul t\u, iar pe
aproapele t\u ca pe tine `nsu]i". "Drept ai r\spuns", `i zice
M=ntuitorul. "F\ aceasta [i vei fi viu".

Dar legiuitorul, ca un fiu al veacului s\u, `n care dispre]ul [i ura
pentru celelalte popoare str\ine predominau, a pus M=ntuitorului
`ntrebarea: "{i cine este aproapele meu?" Atunci M=ntuitorul `i
r\spunde prin una din cele mai frumoase, mai `nduio[\toare [i mai
cunoscute pilde. Este vorba despre pilda Samarineanului milostiv.

Pilda spune c\ "un om cobora de la Ierusalim la Ierihon [i a c\zut
`ntre t=lhari, care, dup\ ce l-au dezbr\cat, l-au r\nit l\s=ndu-l
aproape mort. Din `nt=mplare, un preot cobora pe calea aceea [i,
v\z=ndu-l, a trecut pe al\turi. De asemenea, a trecut [i un levit [i
v\z=ndu-l, a trecut pe al\turi. Iar un samarinean, merg=nd pe cale, a
venit la el [i v\z=ndu-l, i s-a f\cut mil\; apropiindu-se, i-a legat
r\nile, turn=nd pe ele untdelemn [i vin [i, pun=ndu-l pe dobitocul
s\u, l-a dus la o cas\ de oaspe]i [i i-a purtat de grij\. Iar a doua zi,
sco]=nd doi dinari, i-a dat gazdei, zic=ndu-i: ce vei mai cheltui, eu,
c=nd m\ voi `ntoarce, `]i voi da `napoi" (Luca 10, 30-35).

Pilda este u[or de `n]eles, dar cum Iisus este acela care `ntreab\
pe `nv\]\torul de lege: "care dintre ace[tia trei ]i se pare c\ a fost
aproapele celui c\zut `ntre t=lhari?", r\spunsul nu putea fi altul
dec=t cel dat: "Cel care a avut mil\ de el". {i Iisus i-a zis: "Mergi
[i f\ [i tu asemenea". Este cuv=ntul cu care se `ncheie aceast\
pild\, [i, desigur, cea mai bun\ [i mai potrivit\ aplicare a ei.

Tot M=ntuitorul spune: "~n aceste dou\ porunci se cuprind
toat\ Legea [i proorocii" (Mat. 22, 40), iar Sf. Evanghelist Marcu
precizeaz\ c\ "mai mare dec=t aceasta, nu este alt\ porunc\".

De fapt, iubirea lui Dumnezeu [i iubirea aproapelui sunt una [i
aceea[i virtute, fiindc\ exist\ un singur motiv pentru care `l iubim
pe Dumnezeu [i pe aproapele: Dumnezeu.
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Pe l=ng\ iubirea cu care trebuie s\ iubim pe Dumnezeu,
M=ntuitorul ne porunce[te, prin aceste cuvinte, s\ iubim pe
aproapele nostru. Aceast\ iubire de aproapele, M=ntuitorul nu
numai ne-o porunce[te, ci El `nsu[i ne-a dovedit-o prin pilda vie]ii
Sale. To]i Apostolii au tr\it `n chip deosebit virtutea iubirii fr\]e[ti.
Sf. Ioan era at=t de mult st\p=nit de focul iubirii acesteia, `nc=t
ajuns la ad=nci b\tr=ne]i repeta aceste cuvinte ale Domnului Iisus:
"Fra]ilor, iubi]i-v\ unul cu altul" [i ad\uga, asigur=nd pe cei pe
care-i `ndeamn\ la iubire, c\ aceast\ iubire fr\]easc\ e porunca
Domnului [i ̀ mplinirea ei ajunge pentru c=[tigarea fericirii ve[nice.

Iubirea aproapelui e necesar\ ca [i iubirea lui Dumnezeu; nici
nu poate exista una f\r\ cealalt\. De aceea, tot Sf. Ioan adaug\:
"Dac\ zice cineva: iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele s\u ̀ l ur\[te,
mincinos este! Pentru c\ cel ce nu iube[te pe fratele s\u, pe care 
l-a v\zut, pe Dumnezeu, pe care nu l-a v\zut, nu poate s\-L
iubeasc\" (I Ioan 4, 20).

M=ntuitorul nume[te aceast\ iubire fr\]easc\ "Porunca Mea",
porunc\ pe care M=ntuitorul o vrea `mplinit\ cu at=ta plin\tate,
`nc=t s\ fie egal\ cu iubirea cu care Hristos ne-a iubit pe noi:
"Precum v-am iubit Eu".

Noi, care suntem cre[tini [i purt\m prin botez numele lui Iisus
Hristos, avem datoria s\ practic\m virtutea iubirii fr\]e[ti.
M=ntuitorul porunce[te s\ iubim [i pe du[manii no[tri: "Iubi]i pe
du[manii vo[tri" (Luca 6, 27). Prin practicarea iubirii fr\]e[ti,
faptele cre[tinului bun se deosebesc de faptele tuturor celorlal]i
semeni. Prin practicarea iubirii fr\]e[ti se cunoa[te adev\ratul
ucenic al lui Iisus Hristos. M=ntuitorul `nsu[i ne cere acest lucru
c=nd zice: "`ntru aceasta vor cunoa[te to]i c\ sunte]i ucenicii Mei,
dac\ ve]i avea dragoste unii fa]\ de al]ii" (Ioan 3, 35).

Sf. Apostol Pavel, c=nd vorbe[te despre iubire, zice c\, chiar dac\
am avea cele mai de seam\ virtu]i [i cele mai mari merite, vom fi
`ndep\rta]i de la fericirea cereasc\, pentru c\ lipsite de merit sunt
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toate virtu]ile dac\ nu sunt ̀ nso]ite de iubire. St\p=nit de dragostea lui
Dumnezeu [i a semenilor, Sf. Apostol Pavel a scris cel mai frumos
imn al dragostei cre[tine, c=nd zice: "De a[ gr\i `n limbile oamenilor
[i ale `ngerilor, iar dragoste nu am, f\cutu-m-am aram\ sun\toare [i
chimval r\sun\tor. {i de-a[ avea darul proorociei [i tainele toate le-a[
cunoa[te, [i orice [tiin]\, [i de-a[ avea at=ta credin]\ `nc=t s\ mut [i
mun]ii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt [i de a[ `mp\r]i toat\ avu]ia
mea [i de a[ da trupul meu s\ fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi
folose[te. Dragostea `ndelung rabd\; dragostea este binevoitoare,
dragostea nu pizmuie[te, nu se laud\, nu se trufe[te. Dragostea nu se
poart\ cu necuviin]\, nu caut\ ale sale, nu se aprinde de m=nie, nu
g=nde[te r\ul. Nu se bucur\ de nedreptate, ci se bucur\ de adev\r.
Toate le sufer\, toate le crede, toate le n\d\juie[te, toate le rabd\.
Dragostea nu cade niciodat\" (I Cor. 13, 1-8).

Sf. Ioan Gur\ de Aur zice c\ M=ntuitorul a `nsemnat [i deosebit
pe ucenicii s\i cu semnul iubirii, fiindc\ iubirea fr\]easc\ e semnul
deosebit al celor care `l urmeaz\ pe Hristos.

Sf. Ciprian zice c\ nu poate ajunge la `mp\r\]ia cerurilor acela
care nu are `n inim\ iubirea fr\]easc\. Fericitul Augustin zice c\
toat\ oboseala pe care o depunem pentru des\v=r[irea vie]ii
noastre, dac\ nu ne iubim unul pe altul, este asemenea nisipului
aruncat `n v=nt, nimic nu ne folose[te. Nici o virtute, oricare ar fi
ea `n afar\ de iubire, nu poate constitui [i cuprinde valoarea
necesar\ pentru c=[tigarea `mp\r\]iei cerurilor.

Fericitul Ieronim zice c\ poate fi cineva care uneori s\ se scuze
c\ din pricina sl\biciunii puterilor lui n-a putut posti, sau din cauza
firii sale nervoase n-a putut p\zi virtutea r\bd\rii, sau c\ nu poate
s\v=r[i alte fapte bune, dar nimeni nu se poate scuza c\ n-a putut
deprinde virtutea iubirii fr\]e[ti. Ca s\ iube[ti nu-i nevoie de
mu[chi puternici, nici de mult\ s\n\tate; chiar bolnav fiind sau
istovit de puteri po]i iubi.
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Sf. Apostol Pavel zice c\ atunci c=nd se afla `n sl\biciuni, `n
def\im\ri, ̀ n nevoi, ̀ n prigoniri, ̀ n str=mtor\ri pentru Hristos, atunci
sim]ea puterea lui Dumnezeu care-l `nt\rea; atunci c=nd se sim]ea
sl\bit de puteri, atunci se sim]ea tare cu harul lui Dumnezeu, de
aceea atunci se [i bucura `n sl\biciunile lui, c\ci Domnul i-a zis:
"Puterea Mea se des\v=r[e[te `n sl\biciune" (II Cor. 12, 9-10). Chiar
din acest motiv Sf. Apostol Pavel se l\uda bucuros `ntru sl\biciunile
sale, ca s\ locuiasc\ `n el puterea lui Hristos.

Tineri sau b\tr=ni, tari sau slabi, s\n\to[i sau bolnavi, oricum am
fi, putem `mplini porunca cea mare a iubirii fr\]e[ti! Chiar dac\ 
ne-am ruga lui Dumnezeu `n fiecare zi, diminea]a [i seara, chiar
dac\ am l\uda pe Dumnezeu recit=nd `n fiecare zi toate rug\ciunile
pe care le [tim, chiar dac\ am `mp\r]i toate bunurile noastre celor
lipsi]i, nici una din aceste fapte nu valoreaz\ ̀ naintea lui Dumnezeu
at=ta c=t s\ ne c=[tige `mp\r\]ia cerurilor, dac\ nu vom avea `n noi
dragoste fr\]easc\. Acolo unde este iubire este pace `n suflet, lini[te
[i siguran]\ `n mijlocul familiei [i al neamurilor. Acolo unde nu
exist\ iubire nu exist\ nici pace, nici siguran]\.

Ne putem `ntreba: De ce preotul [i levitul nu au fost mi[ca]i de
priveli[tea omului r\nit [i pr\dat de t=lhari? Fiindc\ legea care-i
obliga la aceasta, ca slujitori ai templului, nu cuprinsese `ndeajuns
fiin]a lor. Erau cunosc\tori ai legii, dar nu [i plinitorii ei. Pe c=nd
Samarineanul, adic\ un om ce f\cea parte dintr-un neam ur=t de
evrei, s-a oprit, i-a legat r\nile, l-a dus pe r\nit la o gazd\ din
apropiere, l-a `ngrijit o noapte `ntreag\, iar a doua zi plec=nd, a
l\sat pe r\nit `n seama gazdei, cu rug\mintea de a avea grij\ de el,
[i f\g\duind s\ restituie, la `ntoarcere, toate cheltuielile, f\r\ s\ se
`ntrebe de ce neam sau religie este r\nitul. De ce Samarineanul are
mil\, se opre[te [i leag\ r\nile? Fiindc\ sufletul lui, desc\tu[at de
ur\ `mpotriva celor de alt neam, se l\sase cuprins [i `nc\lzit de
iubire. Fapta bun\ a izvor=t din acest suflet `ntocmai precum
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aburul se ridic\ limpede [i cald din vasul cu ap\ `nc\lzit\ la foc.
Sf. Vasile cel Mare zice: "Domnul ne-a `nv\]at c\ trebuie s\

socotim aproapele nostru pe fiecare om, pe cel care p\time[te, pe
cel care are nevoie de ajutor". ~ndeosebi `n cazuri de r\zboaie,
cataclisme naturale, foamete, boli etc. Nu mai `ntreba cine este cel
ce are nevoie de ajutorul t\u, cum nici Samarineanul din pild\ n-a
`ntrebat cine este cel c\ruia i-a salvat via]a.

Dar pilda aceasta poate fi `n]eleas\ [i `ntr-un sens mai `nalt,
duhovnicesc. Sfin]ii P\rin]i spun c\ omul care coboar\ din
Ierusalim `n drum spre Ierihon `nchipuie f\ptura omeneasc\,
omul, care, prin p\catul neascult\rii, a plecat din Ierusalimul vie]ii
fericite, din rai, spre Ierihonul v\ii pl=ngerii, spre p\m=ntul
suferin]ei [i al chinurilor pricinuite de p\cat. T=lharii sunt diavolii
care au dezbr\cat pe om de harurile dumnezeie[ti cu care
Creatorul l-a `mpodobit. Cuvintele: "l\s=ndu-l abia viu", spun
Sfin]ii P\rin]i, `nseamn\ c\ nu l-au putut omor` pe om de tot.
Trupul i-a devenit muritor, dar sufletul nu. S-a stricat asem\narea
cu Dumnezeu, dar a r\mas `n el chipul lui Dumnezeu, chiar
`ntunecat de p\cat, `ns\ `n stare de a se `ndrepta [i `nnoi. Preotul
(rabinul) [i levitul `nchipuiesc Legea [i proorocii, adic\ Vechiul
Testament, care de[i erau de la Dumnezeu, nu l-au putut m=ntui pe
om din p\catul str\mo[esc, ci, cel  mult, de[teptau `n el con[tiin]a
p\c\to[eniei (Evrei 13-14), preg\tindu-l pentru venirea lui Iisus
Hristos. El este Samarineanul cel de sus, de alt neam, cel ce din mil\
[i iubire n-a r\bdat s\ vad\ neamul omenesc muncit de Diavolul, ci
a venit [i ne-a m=ntuit prin jertfa Sa de pe cruce. Apoi, `nviind din
mor]i, [i `n\l]=ndu-se la cer, a trimis pe Duhul S\u cel sf=nt `n
Biserica Sa, ca prin untdelemnul [i vinul Sfintelor Taine, `ndeosebi
a Botezului [i Euharistiei s\ vindece r\nile pricinuite omului de
t=lharii patimilor scornite de diavolul. Biserica este casa de oaspe]i
la care Iisus a or=nduit s\ fie du[i to]i cei ce doresc s\ se m=ntuiasc\.
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Slujitorii ei sunt preo]ii cei legitimi, urma[i ai Sfin]ilor Apostoli [i ai
Sf. P\rin]i c\rora le-a fost `ncredin]at darul, dreptul [i datoria de a
`ngriji pe cei bolnavi cu sufletul [i cu trupul.

"Merg=nd, ̀ nv\]a]i toate neamurile, le-a poruncit El Sf. Apostoli,
botez=ndu-le [i `nv\]=ndu-le s\ p\zeasc\ toate cele ce 
v-am poruncit" (Mat. 28, 19). "Lua]i Duh Sf=nt, c\rora ve]i ierta
p\catele, le vor fi iertate [i c\rora le ve]i ]ine, vor fi ]inute", 
le-a mai zis Iisus (Ioan 20, 22-24). Sunt cuvinte prin care Iisus a
`ncredin]at slujitorilor S\i dup\ vremi grija m=ntuirii sufletelor `n
casa Sa de oaspe]i, care este Biserica. ~n lumina acestor t=lcuiri, ne
putem da seama mai bine de rolul care revine Bisericii [i slujitorilor
ei, `n lucrarea de m=ntuire a oamenilor, de pace [i apropiere `ntre
oameni [i popoare.

Prin iubirea aproapelui, Iisus vrea s\ apropie pe cel bogat de cel
lipsit, prin iubire. El vrea s\ apropie pe cei de neamuri diferite de cei
care sunt [i se recunosc a fi fiii aceluia[i Tat\ ceresc.

Ascult=nd aceast\ parabol\ [i ad=ncind `n g=nd fapta
Samarineanului, este necesar s\ ne `ntreb\m dac\ noi, cre[tinii,
dup\ dou\ milenii de propov\duire a `nv\]\turii lui Hristos, ne-am
ridicat cu ceva deasupra concep]iei str=mte, `nguste a fariseilor, cu
privire la aproapele.

Mai ales ast\zi, c=nd strig\tul celui ce sufer\ ne cheam\ s\-i privim
fa]a [i via]a. S\ vedem c\ fa]a lui este fa]a noastr\, chipul lui este chip
de om. Este adev\rat c\ din cauza s\r\ciei este desfigurat, dar este chip
de om ̀ n care bate cu putere o inim\ [i un cuget ̀ n care p=lp=ie un lic\r
de ra]iune, [i `[i c=nt\re[te acum toat\ nenorocirea, `[i tr\ie[te toat\
durerea. S\ privim cu grij\ [i cu dragoste chipul [i via]a acestor
oameni [i ne vom cutremura.

Lumea de ast\zi este un nesf=r[it drum dintre Ierusalim [i
Ierihon, pe care zac cei mai mul]i dintre semenii no[tri, ca [i cel
c\zut `ntre t=lhari, din Sf. Evanghelie, cu deosebirea c\ azi pu]ini
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se pleac\ cu dragoste de frate asupra lor. De aceea se zbate lumea
noastr\ `n mizerie, s\r\cie [i `ntuneric, pentru c\ este lipsit\ de
samarineni milostivi.

Iat\ ce ne trebuie: inima cald\ de iubire ca s\ vindece, pe c=t
este posibil, r\nile [i durerile oamenilor. Fiecare dintre noi
poate fi un samarinean milostiv [i astfel s\ recunoasc\ prin
iubire pe aproapele s\u.

S\ avem deci, pentru fiecare, untdelemnul iubirii de frate, ca 
s\-i alin\m r\nile suflete[ti [i trupe[ti: pentru cel am\r=t o vorb\ de
m=ng=iere; pentru cel s\rac o bucat\ de p=ine; pentru cel ne[tiutor
un sfat bun; pentru cel nenorocit o m=n\ de ajutor; pentru cel r\t\cit
un `ndemn din inim\ curat\. {i iat\, a[a, `l vom recunoa[te [i noi pe
aproapele nostru prin dragoste, pentru care `l rug\m pe Dumnezeu
s\ ne-o dea c=t mai `mbel[ugat\. Amin.

Duminica a XXVI-a dup\ Rusalii.
Despre l\comia de avu]ie

Piatra de `ncercare a sufletului nostru este bog\]ia. ~n toate
timpurile omul s-a fr\m=ntat mereu pentru a avea. Fie nevoia
trebuin]elor trupe[ti de orice clip\, fie grija pentru traiul de m=ine
[i mai t=rziu; fie, `n sf=r[it `ncrederea c\ prin avere putem st\p=ni
`mprejur\rile `n mijlocul c\rora se desf\[oar\ via]a, bog\]ia a fost
[i este ]inta c\tre care au n\zuit toate dorin]ele [i str\duin]ele
omene[ti. Din pricina ei s-au `nt=mplat r\zboaie [i s-au v\rsat
r=uri de s=nge, ea ne ]ine `n du[m\nie cu aproapele, ne poart\ `n
judec\]i, ne produce nelini[te [i, `n sf=r[it, ea poate c=[tiga
pentru noi cea mai grea os=nd\ `n via]a de dincolo, nimicind
astfel toate ostenelile noastre de pe p\m=nt. Din aceast\ pricin\
unii o os=ndesc, al]ii o laud\, depinde de felul cum o folosim.

Dezlegarea acestei `ntreb\ri [i `mp\carea at=tor r\spunsuri 
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ne-o d\ pilda bogatului c\ruia `i rodise ]arina mai mult dec=t se
a[tepta el. {i atunci, bucuros de aceasta, cugeta `n sine [i zicea: "Ce
s\ fac, n-am unde s\ adun roadele mele? {i a zis: aceasta voi face:
am s\ stric hambarele [i am s\ le fac mai mari [i am s\ adun acolo
toate roadele [i toate bun\t\]ile mele; apoi am s\ zic sufletului meu:
suflete, ai multe bun\t\]i str=nse pentru mul]i ani, odihne[te-te,
m\n=nc\, bea [i vesele[te-te!" Dumnezeu `ns\ i-a zis lui: "Nebune,
`n noaptea aceasta ]i se va lua sufletul; dar cele ce ai str=ns ale cui
vor fi?" Evanghelia se `ncheie cu `nv\]\tura [i `ndemnul: "A[a se
`nt=mpl\ cu cel ce-[i adun\ comori sie[i (adic\ numai pentru sine),
iar nu `n Dumnezeu se `mbog\]e[te".

Multe sunt gre[elile mari prin care a p\c\tuit acest bogat zg=rcit.
Mai `nt=i, el a socotit ve[nic ceea ce este trec\tor [i pieritor: via]a
aceasta chiar, averea, petrecerile cu toate ale ei desf\t\ri. El a zis [i
a dorit s\ fac\ la fel ca al]i mul]i boga]i necredincio[i care ziceau:
"Veni]i s\ ne desf\t\m cu bun\t\]ile cele de acum [i de f\pturi s\ ne
folosim cu toat\ c\ldura tinere]ii. S\ avem din bel[ug vinuri
scumpe [i miresme [i s\ nu l\s\m s\ treac\ florile de prim\var\. S\
ne `ncunun\m cu flori de trandafiri, p=n\ nu se vestejesc. Nimeni
dintre noi s\ nu lipseasc\ de la petrecerile noastre, s\ l\s\m
pretutindeni semnele veseliei noastre, c\ci aceasta este partea
noastr\ [i menirea noastr\. S\ asuprim pe cel s\rac [i drept, s\ nu ne
fie mil\ de v\duv\ [i de c\runte]ile b\tr=nului `nc\rcat de ani s\ nu
ne ru[in\m" (~n]elep. lui Solomon 2, 6-10).

Celui lacom i se pare c\ via]a este ve[nic\, de aceea dore[te s\
adune c=t mai multe avu]ii. El crede c\ dac\ i s-au `nmul]it
bog\]iile, i s-au `nmul]it [i zilele. I se pare c\ dac\ este bogat, este
[i nemuritor, crede c\ dac\ are totul din bel[ug, nu va mai muri. De
aceea i s-a spus "nebune", pentru c\ a[a a cugetat, ca un om f\r\
minte. A mai gre[it acest bogat [i prin faptul c\ [i-a `nsu[it [i a
p\strat numai pentru el hambarele cu bun\t\]ile p\m=ntului,
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pentru desf\tare `ntru mul]i ani. Pe c=nd `n jurul lui erau at=]ia
lipsi]i de p=inea cea de fiecare zi, at=]ia dezmo[teni]i ai soartei,
at=]ia bolnavi, at=]ia care mureau de mizerie. Atunci, ca [i acum,
`n jurul acelui bogat erau orbi, [chiopi, ologi, b\tr=ni f\r\ nici un
sprijin [i at=]ia copii s\rmani. To]i ace[tia erau mai de pre] dec=t
toate bog\]iile sale, c\ci erau suflete [i vie]i omene[ti, m\rg\ritare
`n veci str\lucitoare, dar care pentru un timp erau aruncate `n
ad=ncul suferin]elor [i `n noroiul tuturor nevoilor. Pe ace[tia `ns\,
bogatul zg=rcit nu-i vedea. El `[i fixase privirile lui, grija lui [i
`ntreaga lui fiin]\ la averea sa, la desf\t\rile sale at=t de
trec\toare. Bogatul a devenit a[a pentru c\ era lacom.

L\comia este un p\cat capital [i const\ `n pofta nest\p=nit\ de a
m=nca [i a bea peste m\sur\, precum [i `n dorin]a de a aduna multe
bog\]ii. L\comia este un p\cat al trupului, "a[a cum sunt: adulterul,
desfr=narea, necur\]ia [i destr\b\larea" (Galat. 5, 19). Prin l\comie,
ca [i prin desfr=nare, omul se abate de la adev\ratul rost al firii [i
cade `n neor=nduieli care `i distrug via]a. Este `ndeob[te [tiut c\
organismul nostru are anumite trebuin]e, dictate de imperativul
supravie]uirii, care sunt satisf\cute prin anumite alimente. La
animal instinctul de conservare func]ioneaz\ f\r\ devieri [i
exager\ri, pe c=nd la om, foamea [i setea pot degenera `n pofte
nes\]ioase, `n l\comia p=ntecelui [i `n be]ie. Lacomul se dovede[te
mai lipsit de minte dec=t animalele, c\ci acestea `nceteaz\ de a mai
m=nca [i bea c=nd s-au s\turat, pe c=nd omul st\p=nit de l\comie
preschimb\ pl\cerea ce `nso]e[te satisfacerea trebuin]elor fire[ti din
mijloc necesar `n scop [i urm\re[te permanentizarea ei. Este
`nc\lcarea ordinei fire[ti. Deviere de la linia fireasc\ este [i pl\cerea
de acumulare de bunuri, spre a le face izvor al desf\t\rilor josnice
(`mbuibare, be]ie, desfr=u etc.). {i `ntr-un caz [i `n altul, lacomul se
dovede[te egoist, o fiin]\ monstruoas\, care abuzeaz\ de bunurile
vremelnice ̀ n dauna semenilor [i a propriei [i adev\ratei sale fericiri.

190



L\comia sub toate aspectele ei (`mbuibare, be]ie, iubire de avu]ie
etc.) este un p\cat ucig\tor, exercit=nd o lucrare de `ntunecare a
sufletului, chiar o `nnebunire a lui, cum este cazul bogatului c\ruia
i-a rodit `mbel[ugat ]arina. De aceea M=ntuitorul spune: "Lua]i
seama de voi `n[iv\ ca nu cumva s\ vi se `ngreuieze inimile cu
`mbuibare de m=ncare [i b\utur\ [i de grijile vie]ii [i ziua aceea s\
vin\ peste voi f\r\ de veste" (Luca 21, 34).

L\comia ̀ mb\tr=ne[te pe cei pe care i-a prins ̀ n mrejele ei [i greu
`i p\r\se[te. L\comia este un p\cat greu de `nl\turat. Cu c=t se
apropie moartea, aceast\ josnic\ patim\ se `nfige mai ad=nc `n
suflet. S-au v\zut lacomi g=rbovi]i, cu puterile sleite, privind
dezn\d\jdui]i la comorile ce r\m=n `n urma lor [i la bunurile de care
se despart. Scriitorul H. de Balzac, `n romanul EugJnie Grandet,
poveste[te despre b\tr=nul Grandet care, fiind `n agonie, privea la
aurul dinaintea ochilor s\i, spun=nd: "Asta m\ `nc\lze[te". Fiica,
pl=ng=nd, `ngenuncheaz\ [i-i zice: "Tat\, binecuv=nteaz\-m\", dar
el `i spune: "Ai grij\ de tot, ai s\-mi dai socoteal\ acolo".

Un mare predicator bisericesc, vorbind despre l\comie, spune c\
este asemenea iederei, care se urc\ pe copaci [i se `nf\[oar\ puternic
`n jurul lor [i nu-i p\r\se[te nici dac\ se usuc\. ~ntr-un singur fel po]i
sc\pa de ea, dac\ `i tai cu cu]itul firele. Tot a[a de greu poate sc\pa
[i omul de l\comie, fie c\ trupul este t=n\r sau b\tr=n; doar c=nd
intervine un g=nd curat [i o hot\r=re ferm\ de a t\ia r\ul din r\d\cin\,
omul se poate salva.

Multe sunt ravagiile `ncrestate pe r\bojul istoriei din cauza
l\comiei, generatoare a dorin]ei de a avea mai mult dec=t 
`]i este necesar [i folositor. C\derea `ngerilor, c\derea
protop\rin]ilor no[tri, pierderea dreptului de `nt=i n\scut din
partea lui Esau, care [i l-a v=ndut pentru un blid de linte, tr\darea
lui Iuda, pedepsirea cu moartea a so]ilor Anania [i Safira etc.,
toate se datoresc l\comiei.

191



Lacomul, oricare ar fi fa]a lui [i oriunde s-ar afla, `[i are
psihologia lui, un fel deformat de a vedea lucrurile. Este nesuferit
propriei sale familii, este `mpotriva leg\rii de prietenii, ar]\gos cu
vecinii, mizantrop, r\u conduc\tor al propriei sale persoane, plin de
griji [i cu insomnii. De[i ̀ mbel[ugat cu de toate, ofteaz\ ca un lipsit.
~i rode[te p\m=ntul, el, `n loc s\ se bucure, [i s\ fie recunosc\tor lui
Dumnezeu, suspin\. Ble[ugul de roade `i aduce griji [i `ncurc\turi.
Vorbe[te singur, asemenea bogatului din parabol\, numit de-a
dreptul nebun. Lui i se potrivesc cuvintele M=ntuitorului: "Unde
este comoara ta, acolo este [i inima ta" (Mat. 6, 27). Portretul lui
este antipatic, din cauza lipsei sim]ului s\u moral.

Sf. Scriptur\ calific\ l\comia drept idolatrie, mama [i r\d\cina
tuturor r\ut\]ilor, "c\ci aceasta s-o [ti]i bine, c\ nici un desfr=nat, sau
necurat, sau lacom de avere, care este un `nchin\tor la idoli, nu are
mo[tenire `n `mp\r\]ia lui Hristos [i a lui Dumnezeu" (Efeseni 5, 5).

~ntr-adev\r, l\comia este izvorul tuturor r\ut\]ilor, fiindc\ din
cauza ei piere dragostea fr\]easc\ dintre oameni, p\m=ntul se
umple de ho]i [i uciga[i, m\rile de pira]i, societatea de
calomniatori [i tr\d\tori, familiile se dezbin\. Pe drept cuv=nt
spune `n]eleptul Solomon: "Omul lacom a]=]\ cearta, iar cel ce
n\d\jduie[te `n Domnul va fi `ndestulat" (Pilde 28, 25).

Ar fi foarte gre[it dac\ cineva ar crede c\ Domnul Iisus Hristos
os=nde[te c=[tigarea bunurilor materiale, economia [i prevederea. Ca [i
`n alte pilde asem\n\toare, Iisus are `n vedere lipsa de deschidere a
sufletului bogatului fa]\ de nevoile [i necazurile celor din jur, p\catul
egoismului, la care acum se adaug\ p\catul l\comiei [i nebunia de a
crede c\ omul poate aduna pentru "mul]i" ani, uit=nd c=t e de scurt\ [i
de nesigur\ via]a omeneasc\. Via]a p\m=nteasc\ `[i are, desigur,
trebuin]ele ei fire[ti - hran\, `mbr\c\minte, cas\ etc. -, f\r\ de care ea
nu poate exista. E firesc, e o datorie s\ le cau]i, s\ munce[ti [i s\ le
aduni, dar a lega toat\ via]a numai de acestea, a nu te g=ndi la sufletul
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[i la trebuin]ele lui, a nu te g=ndi la momentul desp\r]irii de ele, iat\
cu adev\rat nebunia vie]ii.

M=ntuitorul nu este ̀ mpotriva bucuriilor curate, adic\ a bucuriilor ce
zidesc [i sfin]esc pe om. Spre a putea gusta fericirea, se cere r=nduial\
`n cugetul nostru [i urmarea pove]ei pauline: "Ori de m=nca]i, ori de
be]i, toate spre slava lui Dumnezeu s\ le face]i" (I Cor. 10, 31). "Purtarea
de grij\ a trupului vostru s\ nu o preface]i `n pofte" (Rom. 13, 14).

Bogatul din Evanghelie este numit nebun nu pentru c\ avea
avere, ci pentru c\ idolatriza averea [i se ̀ nchina ei. P\catul l\comiei
`l orbise cu des\v=r[ire, de aceea `n fa]a mor]ii era mai s\rac dec=t
to]i s\racii din lume, nenorocit, demn de comp\timit pentru cele ce
`l a[teapt\. S\rac de credin]\ `n Dumnezeu, s\rac de iubire de
oameni, s\rac de n\dejde ve[nic\. Pe drept cuv=nt spune
M=ntuitorul `n `ncheierea parabolei: "A[a este cel ce-[i str=nge
comori iar `n Dumnezeu nu se `mbog\]e[te".

Spre a fi fericit `n via]\ [i `n fa]a mor]ii, e necesar\ o singur\
comoar\, pe care "rugina n-o stric\, [i moliile n-o m\n=nc\". S\ ne
`ntreb\m, suntem boga]i sau s\raci suflete[te? Dac\ r\spunsul va fi
dezam\gitor, s\ ad=nce[ti aceast\ pild\ [i s\ cau]i s\ `n]elegi ceea
ce-]i dezv\luie priveli[tea lumii ̀ n care tr\ie[ti [i s\ ne str\duim a ne
`mbog\]i `n virtute, f\c=ndu-ne "pild\ de fapte bune, `n `nv\]\tur\,
`n cur\]ie, `n cinste" (Tit. 2, 6-7). Amin.

Duminica a XXVII-a dup\ Rusalii.
Hristos este m=ntuirea

Pericopa evanghelic\ de azi (Luca 13, 10-17) ne `nf\]i[eaz\
una din multele minuni s\v=r[ite de M=ntuitorul asupra omului:
vindecarea femeii g=rbove.

La `nceputul [i sf=r[itul activit\]ii Sale publice, `l vedem pe
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M=ntuitorul propov\duind Evanghelia `n sinagogi, [i anume `n zile
de s=mb\t\. El nu putea l\sa s\ nu arunce `n inimi gr\untele cel bun
al Evangheliei.

~ntr-o zi de s=mb\t\, ziua de repaus a iudeilor, `n marea sinagog\
din Ierusalim, Iisus `nv\]a poporul. Erau de fa]\ [i unii din farisei, `n
frunte cu mai marele lor. Din mul]imea care se afla atunci `n
sinagog\, privirea lui Iisus este atras\ de chipul unei femei pe care,
desigur, nimeni nu o lua `n seam\. Evanghelistul ne descrie cu
iscusin]\ starea bolnav\ a femeii: "O femeie care avea duhul
neputin]ei, de optsprezece ani, era g=rbov\ [i nu putea s\ se ridice `n
sus nicidecum" (Luca 13, 16). Cauza st\rii ei de sl\biciune este una
cu totul de ordin spiritual-moral: neputin]a ei provenea din faptul c\
era st\p=nit\ de un duh r\u, satanic (v. 16).

Ad=nc mi[cat de mila fa]\ de aceast\ femeie, Iisus o cheam\ la El,
[i o vindec\ de neputin]a ei, chiar f\r\ ca femeia s\-i fi cerut acest
lucru. Ca un Dumnezeu ce era, cuno[tea suferin]a ei [i, desigur, [i
frumuse]ea sufletului ei, deoarece a numit-o "fiica lui Avraam", 
care-[i purta crucea suferin]ei de optsprezece ani, f\r\ c=rtire, f\r\
vaiete. Nu s-a sc=rbit de `nf\]i[area ei exterioar\, precum nu s-a
sc=rbit de mirosul r\u al lepro[ilor, al bolnavilor de tot felul, pentru
c\ sub `nf\]i[area lor trist\, vedea un suflet frumos, plin de credin]\.
Efectul produs de cuvinte [i de punerea m=inilor este instantaneu: 
"[i `ndat\ s-a `ndreptat [i a `nceput s\ m\reasc\ pe Dumnezeu".

Desc\tu[at\ dintr-o dat\ de leg\turile sale spirituale [i
trupe[ti, plin\ de o ad=nc\ recuno[tin]\ fa]\ de Dumnezeu, pe
care-L prive[te acum ca pe autorul dezrobirii sale, s\rmana
femeie pream\re[te din toat\ inima pe Cel de la care vine toat\
darea cea bun\ [i tot darul des\v=r[it.

Dar situa]ia se schimb\ subit: cuvinte de m=nie [i indignare
`ntrerup zgomotos pe acelea de mul]umire aduse de femeia t\m\duit\.
Cel ce le produce este mai marele sinagogii, care, `n orbirea sa
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spiritual\, nu se las\ mi[cat nici de interven]ia lui Dumnezeu prin
minuni [i nici de binefacerea unei vindec\ri. Sclav al tradi]iei
nes\buite, [i nefiind `n stare s\ priceap\ rostul acestei minuni, el o
consider\ ca pe o lucrare f\r\ importan]\ [i neavenit\, pe motiv c\ s-a
s\v=r[it s=mb\ta. El nu vede aici nici amestecul v\dit al Providen]ei,
nici ajutorul dat unei fiin]e omene[ti, ci numai c\lcarea legii, astfel
cum o t\lm\ceau fariseii. Ce dovad\ de orbire, ce dovad\ de r\utate
[i proast\ `ncredere `n sine!

Dar ne`ndr\znind s\ se pl=ng\ direct M=ntuitorului, el ̀ [i descarc\
m=nia asupra mul]imii, zic=nd: "{ase zile sunt ̀ n care se cade a lucra,
deci `n acestea venind v\ vindeca]i, iar nu `n ziua s=mbetei" (v. 14).

Indignat de aceast\ atitudine dictat\ de un zel orb [i plin de
ur\ pentru litera legii, M=ntuitorul opune drepturile rezultate
din dragostea [i libertatea cre[tin\. {i printr-o aspr\ apostrofare,
el afirm\ ferm [i r\spicat adev\rul, zic=nd: "F\]arnicilor!
Fiecare din voi nu dezleag\, oare, boul s\u, sau asinul de la
iesle, [i nu-l duce s\-l adape? Dar aceasta, fiica lui Avraam
fiind, pe care a legat-o satana, iat\, de 18 ani, nu se cuvenea,
oare, s\ fie dezlegat\ de leg\tura aceasta, `n ziua s=mbetei?"

Aceasta `nseamn\ c\ atunci c=nd este vorba de interesele lor
materiale, sau de binele animalelor, fariseii [tiu s\ `ndulceasc\
asprimea legii pentru p\zirea s=mbetei, dar ]in de r\u pe Iisus, care a
f\cut un act de binefacere nu unei vite de munc\, ci unei fiice a lui
Avraam, unei femei din acela[i neam [i de aceea[i religie cu ei.

Legea a fost dat\ omului de c\tre Dumnezeu pentru binele
s\u. Dac\ fariseii ar fi `n]eles aceasta, ei ar fi [tiut c\ ajutorul `n
caz de suferin]\ este mult mai `nsemnat dec=t p\zirea f\r\ gre[
a odihnei de s=mb\t\.

Cuv=ntul M=ntuitorului a pus `n `ncurc\tur\ pe farisei [i a
produs un efect dublu; pe de o parte fariseii, acoperi]i de ru[ine,
nu pot s\-I r\spund\ M=ntuitorului; pe de alta, poporul manifest\
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un viu sentiment de bucurie, v\z=nd pe Iisus s\v=r[ind at=tea minuni.
Ne putem pune `ntrebarea: de ce M=ntuitorul a vindecat, f\r\ s\

fie rugat, pe femeia cea g=rbov\? Socotim c\ nu gre[im dac\
r\spundem astfel: E aici ̀ n puternic\ ac]iune concret\ iubirea divin\,
pus\ `n mi[care `n fa]a tragicei situa]ii `n care se afla `ncununarea
crea]iei: OMUL, pe care Tat\l ceresc - care lucreaz\ prin Fiul 
S\u -, nu-l poate l\sa `n pr\pastia unei degradr\ri at=t de grave.

Din acest fapt ne d\m seama c=t de mult ]ine Tat\l ceresc 
s\-l vad\ pe om merg=nd nu pe drumul c\derii [i dezumaniz\rii sale,
ci pe drumul ridic\rii [i al progresului spiritual-moral p=n\ la
asem\narea - dup\ har - cu El, adic\ pe linia umaniz\rii lui depline.
Aceasta dovede[te `n mod gr\itor [i concludent o iubire deosebit\ a
lui Dumnezeu pentru om. Este aici `n plin\ ac]iune iubirea total\ [i
necondi]ionat\ a Tat\lui ceresc care se las\ c\l\uzit de principiul: a
c\uta [i a cerceta pe om, a promova [i dezvolta umanul p=n\ la
des\v=r[irea lui maxim\. De ce? Pentru c\ spre a te apropia de
Dumnezeu trebuie s\ devii om adev\rat! Pentru c\ a fi cre[tin [i a nu
fi om adev\rat, `nseamn\, `n fond, a nu fi cre[tin!

C=t\ putere sufleteasc\ [i c=t\ `ncurajare se strecoar\ `n
sufletul nostru c=nd vedem `n lucrarea Sa at=ta grij\ [i d\ruire a
lui Dumnezeu pentru om! Cu adev\rat putem spune: Dumnezeu
este cu noi!

Dar, din ad=nca semnifica]ie a vindec\rii minunate a femeii
g=rbove se desprind multe `nv\]\minte necesare [i de folos, mai ales
pentru zilele noastre.

Nic\ieri nu se v\de[te mai mult primejdia f\]\rniciei ca `n
societatea noastr\, unde oamenii, din pricin\ c\ o practic\ f\r\
sfial\, au ajuns s\ spun\ [i ce nu g=ndesc. Din aceast\ cauz\ toate
par `nv\luite `n cea]\ [i to]i lucreaz\ dibuind. Fiecare crede c\
`n[al\ pe cel\lalt, c=nd, de fapt, se `n[al\ pe sine, `ncurc=nd mereu
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[i tot mai tare firele vie]ii, `mpiedic=nd prop\[irea fiec\ruia `n
parte [i a tuturor `mpreun\.

~n alt\ ordine de idei, bun\tatea Domnului Iisus Hristos ne
`nva]\ c\ fiecare, individual, trebuie s\ ne sim]im r\spunz\tori de
tot ce se `nt=mpl\ azi `n lume. Soarta lumii ne prive[te pe to]i. De
aceea, Sf. Evanghelist nu precizeaz\ locul [i timpul minunii
s\v=r[ite de M=ntuitorul; fapta bun\ `n ajutorul semenului trebuie
s\v=r[it\ `n tot locul [i `n toat\ vremea.

De asemenea, ne `nva]\ c\ s\v=r[irea oric\rei fapte bune nu
trebuie f\cut\ din motive [i interese meschine. Din contra, datoria
omului fa]\ de om este aceea de a-l sluji fr\]e[te, dup\ pilda aleas\ a
M=ntuitorului, at=t material c=t [i spiritual, `n drumul s\u spre
m=ntuire, des\v=r[ire, pream\rire a lui Dumnezeu [i dob=ndire a
fericirii ve[nice.

Trebuie s\ fim convin[i [i s\ dovedim acest lucru prin fapte, c\
fratele nostru este orice om, dar mai ales cel ce sufer\, cel b\tr=n [i
bolnav, cel f\r\ ad\post, `n primejdie sau oprimat; abia atunci vom fi
oameni cu adev\rat. {i toate acestea vin de la o rena[tere a con[tiin]ei
noastre. {i rena[terea con[tiin]ei noastre nu poate s\ vin\ dec=t de la
ad=ncirea leg\turii noastre cu Dumnezeu, de la apropierea noastr\ de
Dumnezeu, de la supunerea noastr\ fa]\ de Dumnezeu, care este [i
va fi de-a pururi izvorul vie]ii celei adev\rate a sufletului omenesc.

{i noi cei de ast\zi suntem g=rbovi, `ncovoia]i sub povara
p\catelor pe care cel viclean ne `ndeamn\ s\ le s\v=r[im [i nu putem
sta drep]i `n fa]a M=ntuitorului, `ntocmai ca femeia g=rbov\ din
Evanghelie. De multe ori suntem ispiti]i de Satana de a considera c\,
`ndeplinind numai formal poruncile cre[tine, f\r\ a face faptele cele
bune izvor=te din iubire, ne ̀ ndrept\]im ̀ n fa]a lui Dumenzeu, tot a[a
cum credeau [i fariseii `n timpul M=ntuitorului. Dar `n noi exist\ o
dorin]\ fierbinte s\ ne sc\p\m de aceste rele [i s\ ne m=ntuim
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sufletele. Fiecare dintre noi este un osta[ duhovnicesc, care, din
tinere]e [i p=n\ la b\tr=ne]e se lupt\ contra p\catelor, cum zice
psalmistul: "Din tinere]ele mele multe patimi se lupt\ cu mine".

Dumnezeu, fiind dragoste [i bun\tate nem\rginit\, ne cheam\ la
El prin cuvintele Fiului S\u, `ntocmai cum a fost chemat\ femeia
g=rbov\ din Evanghelia de ast\zi.

Hristos vrea s\ ne dea m=ntuire, c\ci pentru aceasta a venit `n
lume. El nu ne dispre]uie[te pe noi pentru c\ suntem g=rbovi, ci
prive[te cu mil\ [i `ndurare la sl\biciunile noastre.

El vede `n fiecare din noi, dincolo de aparen]a `n[el\toare 
pe care o avem, g=rbovenia noastr\. El aude strig\tul pe care `l
ridic\ spre ceruri acest suflet g=rbov. {i iat\-L pe Hristos c\ [i
ast\zi strig\ c\tre noi, ne cheam\ mai mult ca oric=nd, precum a
strigat atunci, c\tre acea femeie: "ridic\-te din sl\biciunea ta" [i
vino de-mi sluje[te Mie. Amin.

Duminica a XXVIII-a dup\ Rusalii.
Cina cea Mare

Ceea ce caracterizeaz\ via]a de fiecare clip\ a unei p\r]i a
cre[tinilor no[tri de azi, este indiferen]a [i lipsa de preocupare
pentru a tr\i o via]\ sufleteasc\ `ndrumat\ spre scopul ei firesc:
fericirea ve[nic\. Dac\ tradi]ia [i deprinderile nu ar fi b\t\torit un
drum pe care merge, de cele mai multe ori `n ne[tire, omul s-ar
abate, cu u[urin]\, la dreapta sau la st=nga.

Dar este oare bine s\ tr\im via]a f\r\ a avea cugetul treaz asupra
rostului ei cel din urm\? Este oare de-ajuns s\ `mplinim cerin]ele
legii, f\r\ con[tiin]a c\ este neap\rat\ nevoie s\ facem aceasta? Iat\
`ntreb\ri la care r\spunde [i pe care le l\mure[te istorisirea
evanghelic\ de azi. Pentru a `n]elege mai bine textul ei este
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necesar s\ ne reamintim c\ M=ntuitorul Iisus Hristos se afla la
masa unei c\petenii a fariseilor, unde se pare c\ erau `nc\ [i al]i
mul]i `nv\]a]i farisei [i c\rturari, adic\ oameni din p\tura
conduc\toare a poporului evreu din vremea aceea.

{tiind apuc\turile celor chema]i la mas\, M=ntuitorul se folose[te
de acest prilej pentru a le expune o `nv\]\tur\ extrem de valoroas\
pentru via]a practic\ de zi cu zi a oamenilor din totdeauna. Ca [i
femeia din mul]ime care a strigat: "Ferice este p=ntecele care te-a
purtat…", unul dintre oaspe]i, urm\rind cu aten]ie cuvintele
M=ntuitorului [tiind c\ `mp\r\]ia cerurilor este o tem\ asupra c\reia
Iisus revine des, a zis `n auzul tuturor: "Fericit este cel ce va pr=nzi
`n ̀ mp\r\]ia lui Dumnezeu" (Luca 14, 15). La auzul acestor cuvinte,
folosind [i atmosfera favorabil\ care se crease, Iisus Domnul nostru
roste[te parabola cu chemarea la cin\, citit\ la Sf. Liturghie de ast\zi.

Pe scurt, aceast\ parabol\ are urm\torul cuprins: "Un om
oarecare a f\cut cin\ mare [i a chemat pe mul]i. {i a trimis sluga sa,
la ceasul cinei, s\ zic\ celor chema]i: Veni]i, c\ iat\, sunt gata toate.
Invita]ii au `nceput s\ se scuze c\ nu pot veni, motiv=nd, unul c\ a
cump\rat p\m=nt [i trebuie s\-l vad\, altul c\ [i-a cump\rat boi [i
trebuie s\-i ̀ ncerce, altul c\ s-a ̀ nsurat [.a.m.d. Auzind toate acestea,
cel ce a f\cut masa s-a sup\rat [i a trimis pe sluga sa pe la toate
r\sp=ntiile cet\]ii s\ cheme la cin\ pe to]i cei pe care-i va `nt=lni,
inclusiv infirmii, bolnavii [i to]i neferici]ii. Sluga a `mplinit porunca
[i a spus st\p=nului s\u c\ totu[i a mai r\mas loc. Atunci st\p=nul a
poruncit slugii s\ ias\ din nou [i la alte drumuri, chiar din afara
cet\]ii, "ca s\ se umple casa mea, c\ci zic vou\ c\ nici unul din
oamenii care au fost chema]i nu vor gusta din cina mea" 
(Lc. 14, 24), dup\ cum spune parabola.

T\lm\cindu-se pe scurt, parabola are urm\torul `n]eles: Omul
care a f\cut cina mare este Dumnezeu, iar cina `nseamn\ bucuriile
vie]ii ve[nice, sau altfel spus, `mp\r\]ia lui Dumnezeu, `mp\r\]ia
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cerurilor, m=ntuirea noastr\. Cei chema]i la `nceput, adic\ prietenii
st\p=nului, reprezint\ poporul ales, poporul pe care Dumnezeu din
veacuri l-a ales, ca din el s\ se nasc\, dup\ trup, Fiul S\u [i ca, `nt=i
[i `nt=i, c\tre d=nsul s\ se `ndrepte Sf=nta Sa chemare. Refuzul
prietenilor de a veni la cin\, scuzele de tot felul, `n care, de fapt, se
`mbrac\ indiferen]a [i pu]ina lor iubire c\tre St\p=n, nu este dec=t
refuzul repetat pe care acest popor l-a dat chem\rii lui Dumnezeu,
`n cursul tuturor veacurilor, c=nd aceast\ chemare i-a fost adresat\
prin graiul profe]ilor, iar `n timpul din urm\, a r\sunat prin graiul [i
prin via]a a ~nsu[i Fiului lui Dumnezeu. Sluga trimis\ este
M=ntuitorul Iisus Hristos, care, dup\ cuv=ntul Sf. Apostol Pavel, 
"a luat chip de rob, f\c=ndu-se asemenea oamenilor [i la `nf\]i[are
ar\t=ndu-se om" (Fil. 2, 7) [i care cu adev\rat a chemat pe to]i la Sine
[i, prin aceasta, la cina Tat\lui ceresc. N-a mustrat El oare, de at=tea
ori, pe mai marii poporului evreu din acel timp, pentru ̀ ngustimea lor
de minte, pentru inima lor legat\ peste m\sur\ de bunurile p\m=nte[ti,
pentru t=lcuirea gre[it\ a scrierilor Vechiului Testament, n-a spus El
cu toat\ c\ldura dragostei Sale dumnezeie[ti: "Veni]i la Mine to]i
cei osteni]i [i `mpov\ra]i [i Eu v\ voi odihni pe voi" (Mat. 11, 28),
sau: "Veni]i, binecuv=nta]ii P\rintelui Meu [i mo[teni]i `mp\r\]ia
care este g\tit\ vou\ de la `ntemeierea lumii!" (Mat. 25, 34).

Dumnezeu, c=nd a v\zut aceast\ respingere a chem\rii Sale, se
`ndreapt\ c\tre toate neamurile p\m=ntului, c\tre to]i oamenii, ceea
ce exprim\ universalitatea ̀ mp\r\]iei lui Dumnezeu, ̀ naintea c\ruia,
tot dup\ spusa Sf. Apostol Pavel, "nu mai este iudeu sau elin, rob
sau slobod, b\rbat sau femeie" (Gol. 3, 28). Cuvintele: "S\ se umple
casa Mea", re]inute din parabol\ exprim\ dragostea nem\rginit\ a
lui Dumnezeu c\tre to]i fiii p\m=ntului, c\tre to]i oamenii care sunt
chema]i `n egal\ m\sur\ ca, "`mbr\c=nd haina de nunt\", adic\ via]a
de adev\ra]i cre[tini, s\ ia parte la osp\]ul ceresc, din care cei ce vor
gusta cu adev\rat vor fi ferici]i.
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A[adar, cina din parabola de ast\zi, ~mp\r\]ia lui Dumnezeu, este
o realitate tot at=t de evident\ ca [i realitatea sufletului omenesc.
Desigur c\ la acest osp\] ceresc nu se servesc m=nc\ruri [i vinuri, nici
alte bun\t\]i de acest fel, pentru c\, a[a cum spune Sf. Apostol Pavel,
"~mp\r\]ia lui Dumnezeu nu este m=ncare [i b\utur\, ci dreptate [i
pace, [i bucurie `ntru Duhul Sf=nt" (Rom. 14, 17). Sau cum ne
asigur\ tot el, c=nd zice: "Cele ce ochiul n-a v\zut, nici urechea n-a
auzit, nici la inima omului nu s-a suit, acestea le-a g\tit Dumnezeu
pentru cei ce-L iubesc pe d=nsul" (II Cor. 2, 9), realitate, tr\ire
suprafireasc\ pe care Sf. Apostol Pavel a cunoscut-o personal,
experien]\ despre care gr\ie[te urm\toarele: "Cunosc un om `ntru
Hristos care ̀ nainte cu patrusprezece ani (a[adar, prin anul 43 d.Hr.)…
a fost r\pit p=n\ la al treilea cer. {tiu c\ acest om - dac\ a fost `n trup,
nu [tiu, sau dac\ a fost `n afar\ de trup, nu [tiu, Dumnezeu [tie -, a fost
r\pit `n rai [i a auzit cuvinte de nespus" (II Cor. 12, 2-4).

Bucuriile osp\]ului divin, realit\]ile de dincolo de via]a aceasta
p\m=nteasc\ sunt cople[itoare; ele nu pot fi redate `n grai omenesc.
Se cuvine s\ ̀ nv\]\m [i s\ [tim c\ M=ntuitorul nostru Iisus Hristos ne
cheam\ [i pe noi la cina Sa: "Veni]i, c\ci toate sunt gata!" Prin
biserica Sa, prin glasul slujitorilor ei, M=ntuitorul Iisus Hristos ne
spune [i ast\zi [i va spune mereu p=n\ la sf=r[itul veacurilor: "Veni]i
de lua]i lumin\, de la Mine, cel ce sunt lumina lumii", cum auzim
spun=ndu-se `n noaptea ~nvierii; cel ce "`nseteaz\ s\ vin\ la
Mine s\ bea"; [i, desigur, "Veni]i la Mine to]i cei osteni]i [i
`mpov\ra]i [i Eu v\ voi odihni pe voi!"

~n]elegem acum mai bine sensul acestei pilde [i, mai ales,
`n]elegem de ce s-a a[ezat citirea ei `n Sf=nta Evanghelie de azi,
c=nd ne mai despart doar c=teva zile de praznicul Na[terii
Domnului, prin care Fiul lui Dumnezeu, "~mp\ratul cerurilor,
pentru iubirea Sa de oameni pe p\m=nt s-a ar\tat [i cu oamenii
a petrecut". Aceast\ pild\ arat\ "taina cea din veac [i de `ngeri
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ne[tiut\" a `ntemeierii `mp\r\]iei lui Dumnezeu pe p\m=nt, care
este Biserica [i al c\rei `nceput `l constituie ~ntruparea Fiului lui
Dumnezeu, Na[terea Lui cea mai presus de fire, din Fecioara
Maria [i de la Duhul Sf=nt.

Participarea cu adev\rat la cina lui Iisus `nseamn\ s\ crezi `n
Iisus cu toat\ inima. S\ fii `n mijlocul acestei lumi un
m\rturisitor viu al puterii Evangheliei Lui. S\ vad\ oamenii
aceast\ putere de credin]\ care lucreaz\ `n tine, [i s\-L
pream\reasc\ [i s\ fac\ voia lui Dumnezeu.

A lua parte, `n adev\ratul `n]eles al cuv=ntului, la Cina lui
Iisus `nseamn\ participarea la adev\rata religie. {i atunci,
fiecare dintre noi `n parte, s\ se `ntrebe dac\ este, `n adev\r,
p\rta[ul Cinei lui Hristos [i dac\ este o putere, o piedic\ real\ `n
calea r\ului, a p\catului din lume; [i aceasta, pentru c\ `n tine
lucreaz\ puterea lui Iisus!

Aceast\ chemare este st\ruitoare, este o dorin]\ de comuniune cu
Dumnezeu, prin Biserica Lui cea sf=nt\. Biserica lui Iisus `nseamn\
trupul lui Iisus, trupul spiritual al Lui, iar cre[tinul trebuie s\ devin\,
`n adev\r, o celul\ vie, s\n\toas\ prin credin]\ puternic\, prin
n\dejde statornic\, dragoste nef\]arnic\, prin faptele cele bune, cu
care s\ se apropie cu vrednicie de osp\]ul nemuririi noastre.

Fiecare cre[tin trebuie s\ [tie c\ `n Biseric\ este locul de `nt=lnire
cu Iisus, aici este Masa Cinei celei de Tain\, la care este chemat.

S\ lu\m aminte c\ numai `n sf=nta biseric\ se afl\ masa "nun]ii
Mielului", Sf=nta Liturghie cu Sf=nta Euharistie.

Veni]i c\ "totul este gata", ne cheam\ Fiul lui Dumnezeu. Veni]i
de pretutindeni, `n]elep]i, s\raci [i `mbog\]i]i, suferinzi, cei zdrobi]i
cu trupul [i cu inima, cei osteni]i [i `mpov\ra]i, [i ve]i afla odihn\,
m=ng=iere, vindecarea trupului [i a sufletului. Veni]i de pretutindeni
la cina singurei `mp\c\ri, armoniei [i `nfr\]irii `ntru Iisus Hristos,
Dumnezeul nostru, a[a ne strig\ Iisus Salvatorul omenirii din p\cat.

S\ nu lu\m ̀ n seam\ scuzele pe care le-au adus cei dint=i chema]i
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la marea cin\ a Domnului, ci s\ r\spundem chem\rii, [i nu oricum,
ci a[a cum se cuvine, spre a putea intra la cin\, c\ci tot El zice c\
"mul]i sunt chema]i, dar pu]ini ale[i" (Mat. 22, 14). Dac\ vei
r\spunde chem\rii ce ]i se face, dac\ te vei prezenta av=nd haina
sufletului cur\]it\ de p\cat, vei cunoa[te binele ce urmeaz\ din
comuniunea cu Hristos. Dac\ o refuzi sau dac\ o nesocote[ti,
pierderea va fi numai a ta.

Lua]i parte la Cina cea mare, gusta]i [i ve]i vedea c=t e de
bun Domnul! Apropia]i-v\ de El cu credin]\ [i cu dragoste [i
ve]i cunoa[te darul lui Dumnezeu! Amin.

Duminica a XXIX-a dup\ Rusalii.
Porunca recuno[tin]ei

Multe [i mari au fost binefacerile rev\rsate asupra oamenilor,
prin faptele minunate s\v=r[ite de M=ntuitorul, `n timpul lucr\rii
sale p\m=nte[ti. Omenirea s-a `mp\rt\[it de alinare [i m=ng=iere
sufleteasc\: se adeverise [tirea pe care M=ntuitorul o trimisese
~naintemerg\torului S\u: "Merge]i [i spune]i lui Ioan cele ce a]i
v\zut [i a]i auzit, c\ orbii v\d, [chiopii umbl\, lepro[ii se cur\]esc,
surzii aud, mor]ii `nvie, s\racilor se bineveste[te" (Luca 7, 22).

Despre una din faptele minunate s\v=r[ite de M=ntuitorul `n
lucrarea Sa de izb\vire din robia p\catului ne vorbe[te [i Sf=nta
Evanghelie de azi: Vindecarea celor zece lepro[i.

~n timp ce M=ntuitorul se ̀ ndrepta spre Ierusalim, str\b\t=nd satele
[i ora[ele din Galileea [i Samaria, `nso]it de ucenici, `n preajma unui
sat, numit dup\ tradi]ie Eugannim, este `nt=mpinat de zece b\rba]i
lepro[i, care, ridic=ndu-[i bra]ele pline de r\ni spre Fiul `ndur\rilor
cere[ti, strig\ plini de durere: "Iisuse, ~nv\]\torule, miluie[te-ne" (Luca
17, 13). Durerea celor zece oameni era ne`nchipuit de mare. Erau
bolnavi de cea mai `ngrozitoare form\ a suferin]ei omene[ti, de lepr\.
Microbul leprei infecteaz\ pielea bolnavului, acoper\ tot corpul de
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r\ni purulente, descompune ]esuturile, macin\ vasele, desfigureaz\
chipul p=n\ la epuizare total\. Fiind o boal\ molipsitoare, cele mai
aspre m\suri s-au luat `nc\ din vechime pentru `nt=mpinarea [i
`nl\turarea ei. ~ns\[i legea lui Moise poruncea ca lepro[ii s\ fie
`ndep\rta]i [i izola]i de orice a[ezare omeneasc\ (Numeri 5, 1-3).
Sco[i din s=nul familiei [i din societate [i trimi[i `n locuri pustii,
nelocuite, ei erau obliga]i ca la apropierea `nt=mpl\toare a unei
persoane, s\ strige: "Necura]i, necura]i!" ~ntr-un cuv=nt, lepro[ii erau
ni[te oameni mor]i `ntre vii.

Aceast\ dureroas\ soart\ o aveau [i cei zece b\rba]i lepro[i aminti]i
`n Sf=nta Evanghelie. Dar auzind de minunile [i de marea iubire de
oameni a Domnului Iisus, o sf=nt\ n\dejde le aprinde inima c=nd afl\
c\ Fiul lui Dumnezeu trece prin acele locuri. Alearg\ cu `nfrigurare
spre Domnul [i strig\ de la distan]\ cu toat\ puterea sufletului lor:
"Iisuse, ~nv\]\torule, miluie[te-ne!" Nou\ dintre ei erau iudei, iar unul
era samarinean. Suferin]a `i unise `n n\dejde [i rug\ciune, `ntr-o
rug\ciune cald\, plin\ de umilin]\ [i credin]\. La strig\tul curemur\tor
al lepro[ilor, Domnul Iisus se opre[te, ascult\ [i-i prive[te cu
dumnezeiasc\ `ndurare [i cine [tie dac\ pe chipul S\u ars de soare nu
s-au rostogolit lacrimile durerii [i ale milei. F\r\ s\ rosteasc\ vreun
cuv=nt sau s\ fac\ vreun gest, ca `n at=tea alte cazuri de suferin]\
omeneasc\, ci numai prin simpla Sa voin]\, M=ntuitorul Hristos `i
t\m\duie[te pe loc de cumplita boal\, spun=ndu-le: "Duce]i-v\ [i v\
ar\ta]i preo]ilor" (Luca 17, 14). ~n aceea[i clip\, ca la o porunc\
atotbiruitoare, durerile dispar, r\nile se `nchid, nici o urm\ de lepr\ nu
mai r\m=ne. Bolnavii abia `[i cred ochilor, se privesc cutremura]i
unii pe al]ii [i, cuprin[i de negr\ita bucurie a unor oameni care
`nviaz\ din mor]i, alearg\ spre preo]i ca s\ capete aprobarea c\ s-au
vindecat de lepr\, c\ pot intra ferici]i `n s=nul familiilor lor. Dar
celui care i-a vindecat, `i arat\ vreum semn de recuno[tin]\?

Cei nou\ iudei se r\sp=ndesc pe la casele lor, uit=nd s\
mul]umeasc\ m\car cu un cuv=nt dumnezeiescului T\m\duitor.
Singur samarineanul, omul str\in [i pe jum\tate p\g=n, se opre[te `n
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culmea bucuriei, se reculege [i, cu inima p\truns\ de cea mai sf=nt\
recuno[tin]\, se ̀ ntoarce la cerescul Doctor al sufletelor [i al trupurilor,
mul]umindu-i cu umilin]\ din ad=ncul sufletului, "sl\vind pe
Dumnezeu cu glas mare [i c\z=nd cu fa]a la picioarele Lui" (Luca
17, 15-16). Din zece in[i, unul singur [tie c\ este dator s\
mul]umeasc\ [i acesta este un str\in de lege [i credin]\. El `[i arat\
recuno[tin]a cu sufletul [i cu trupul, cu graiul [i cu cugetul, cu
cuv=ntul [i cu corpul care cade ̀ n genunchi, ca ̀ ntr-o sf=nt\ metanie,
cu ochii pe care-i ridic\ spre cer. Deci, din zece in[i, unul singur [tie
c\ la ceas de bucurie, [i mai ales acum, trebuie s\ mul]umeasc\. La
durere to]i au fost uni]i `n rug\ciunile de cerere, dar bucuria i-a
desp\r]it pe unii de al]ii [i, ce este mai trist, i-a ̀ ndep\rtat pe cei nou\
chiar de P\rintele ceresc.

Pentru cei nou\ nu s-a g\sit timpul necesar, nici dorin]a sufleteasc\
de a-[i ar\ta prin vorbe [i fapte, mul]umirea. Dorin]a lor de a-[i vedea
familia, rudele, prietenii a fost mai puternic\ dec=t aceea de a veni [i
mul]umi M=ntuitorului. Ei uit\ cu totul c\ au datoria de a mul]umi,
m\car, [i de a fi recunosc\tori fa]\ de El. Le vine prea greu s\ se
`ntoarc\ din drum [i s\ rosteasc\ un cuv=nt de mul]umire.

De aceea, M=ntuitorul `ntreab\: "Au nu zece s-au cur\]it? Dar cei
nou\ unde sunt? Nu s-a aflat s\ se `ntoarc\ [i s\ dea m\rire lui
Dumnezeu, f\r\ numai acesta, ce este de alt neam? {i i-a zis lui:
Scoal\-te, [i mergi; credin]a ta te-a m=ntuit".

Fapta celor nou\ este at=t de nedemn\ [i de p\c\toas\, `nc=t orice
suflet drept se cutremur\ la auzul ei. Dar dac\ ne oprim o clip\ [i ne
analiz\m sufletul, vom fi poate unii dintre noi `n situa]ia de a nu
judeca [i acuza prea aspru pe cei nou\ lepro[i nerecunosc\tori. Poate
nu to]i avem dreptul s\-i condamn\m pentru atitudinea lor, deoarece
[i noi ne-am g\sit uneori `n situa]ia lor, ca dup\ o binefacere primit\
de la Dumnezeu sau de la binef\c\tori p\m=nte[ti, s\ r\spundem 
cu aceea[i lips\ de recuno[tin]\. O vorb\ b\tr=neasc\ spune:
"Recuno[tin]a este o floare rar\!" Dar n-ar trebui s\ fie a[a.
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Recuno[tin]a [i mul]umirea pentru binefacerile primite ar trebui s\
`mpodobeasc\ sufletul adev\ratului cre[tin. Cel ce `n sufletul s\u
este p\truns ad=nc de credin]\ [i dragoste fa]\ de Dumnezeu, de
iubire fa]\ de aproapele nu poate r\m=ne str\in la binefacerile
primite [i s\ nu-[i arate recuno[tin]ele fa]\ de binef\c\tori. Sf.
Evanghelie de azi ne pune `n fa]\, printr-un exemplu, aceast\
datorie `nalt\ fa]\ de cei care ne fac bine.

Din `nv\]\tura sfintei noastre Biserici, [tim c\ toate c=te le avem
sunt de la Dumnezeu, care `n atotbun\tatea Sa, [i-a rev\rsat darurile
Sale cele bogate peste noi. De aceea, pentru orice cre[tin, este o
datorie sf=nt\ recuno[tin]a fa]\ de Tat\l ceresc, ca astfel s\ sporim [i
mai mult leg\tura dintre noi [i El [i s\ ne facem vrednici de daruri tot
mai multe [i mai bogate.

Sf. Ioan Gur\ de Aur m\rturise[te acest adev\r prin cuvintele:
"Dumnezeu cere recuno[tin]a noastr\ nu fiindc\ are trebuin]\ de ea, ci
pentru a ne face vrednici de daruri mai mari din partea Lui. Cine
mul]ume[te, acela c=[tig\ mila Domnului, cu ̀ nzecit prisos, cu tot mai
spornic\ dob=nd\".

Pentru Fericitul Ieronim recuno[tin]a este o virtute specific
cre[tin\, o obliga]ie de onoare, de dreptate [i de iubire, sentimentul
natural care, sub o form\ modest\, nu lipse[te nici la fiin]ele
necuv=nt\toare: "Boul `[i recunoa[te st\p=nul [i asinul ieslea
domnului s\u, dar Israel nu M\ cunoa[te, poporul meu nu pricepe"
(Isaia 1, 3). Din via]a Sf. Gherasim cunoa[tem, de asemenea,
scena de duioas\ recuno[tin]\ a unui leu c\ruia cuviosul p\rinte `i
scosese o ]eap\ din laba piciorului. Dup\ moartea sf=ntului,
animalul fioros al de[ertului i-a r\mas recunosc\tor p=n\ la
sf=r[it, murind de durere deasupra morm=ntului binef\c\torului
lui. Ceea ce leul [i alte fiin]e asem\n\toare fac din instinct,
cre[tinul trebuie s\ `mplineasc\ din con[tiin]\ [i credin]\, ca pe
una din cele mai `nalte [i obligatorii porunci, ca expresie a inimii
sale sim]itoare, delicate, atente [i credincioase, ca un r\spuns cu
binecuv=nt\ri la binecuv=nt\rile primite.
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Sf. Apostol Pavel ne `ntreab\: "{i ce ai, pe care s\ nu-l fi
primit? Iar dac\ l-ai primit, de ce te lauzi ca [i cum nu l-ai fi
primit?". Oricum ne-am privi, nimic nu ne apar]ine. Dator\m
totul p\rin]ilor no[tri, Bisericii, [colii, ]\rii, lui Dumnezeu, "c\ci
toat\ darea cea bun\ [i tot darul des\v=r[it se pogoar\ de sus"
(Iacob 1, 17), de la P\rintele `ndur\rilor.

P\cat mare este nerecuno[tin]a fa]\ de p\rin]i, atunci c=nd nu le
ar\t\m respectul [i purtarea de grij\ cuvenite pentru tot ceea ce au
f\cut pentru noi, c=nd nu-i vizit\m, nu-i ajut\m sau, [i mai r\u, c=nd
nu le vorbim frumos sau le-am uitat morm=ntul [i rug\ciunea de
pomenire pentru sufletul lor. "Cu fapta [i cu cuv=ntul cinste[te pe tat\l
t\u [i pe mama ta, ca s\-]i vin\ binecuv=ntare de la ei… Ca un hulitor
este cel ce p\r\se[te pe tat\ [i blestemat de Domnul este cel ce m=nie
pe mama sa", spune cuv=ntul Domnului (Sirah 3, 8 [i 16). ~n acela[i
p\cat c\dem c=nd ne prefacem c\ nu mai cunoa[tem pe cei care au
avut un rol `n formarea noastr\ intelectual\ [i moral\, pe dasc\lii,
profesorii, sprijinitorii [i ajut\torii no[tri, c=nd nu [tim s\-i salut\m, s\
le spunem un cuv=nt bun sau s\-i vizit\m.

Ridic=ndu-ne ochii mai sus, la ce dator\m Domnului Dumnezeu,
va trebui s\ zicem ca psalmistul [i `mp\ratul David: "Cu ce voi
r\spl\ti Domnului pentru toate c=te mi-a dat mie" (Ps. 65, 3).

P\rintelui ceresc `i dator\m tot ce suntem, tot ceea ce avem, tot
ceeea ce vedem `n jurul nostru, toate bunurile materiale [i
duhovnice[ti, universul cu toate podoabele lui, cerul [i p\m=ntul,
lumina, aerul, apa, hrana [i c\ldura, trupul [i sufletul, comoara Sfintei
Scripturi, darurile Bisericii [i m=ntuirea ve[nic\. La aceste bunuri
p\m=nte[ti [i duhovnice[ti g=ndind, Sf. Ioan Apostolul exclam\, plin
de admira]ie [i recuno[tin]\, `n Apocalipsa sa: "Vrednic e[ti, Doamne
Dumnezeul nostru, s\ prime[ti slava [i cinstea [i puterea, c\ci tu ai
zidit toate lucrurile [i Voin]a Ta ele au fost [i s-au f\cut" (Apoc. 4, 11).

"Cum nu e aici un ceas, nici o clip\ `n via]a mea, zice Fericitul
Augustin, `n care s\ nu m\ folosesc de binefacerile tale, Doamne,
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asemenea nu trebuie nici o clip\ `n care s\ nu te am `naintea ochilor
mei, `n memoria mea, `n care s\ nu te iubesc din toate puterile mele".
Sf=nta Biseric\, cu toate c=nt\rile [i doxologiile ei liturgice, cu to]i
psalmii [i Te-Deum-ul s\u d\ slav\ [i mul]umire, mai presus de toate,
Domnului [i M=ntuitorului Hristos, a c\rui dumnezeiasc\ via]\
`ncununat\ de jertfa de pe Golgota a fost o permanent\ [i cea mai
des\v=r[it\ [i binepl\cut\ euharistie sau mul]umire ce s-a adus
vreodat\ Tat\lui ceresc.

Recuno[tin]a [i mul]umirea sunt sentimente nobile ce se trezesc `n
sufletele curate la primirea unor binefaceri, a unui dar sau `n fa]a unei
atitudini binevoitoare. Cel st\p=nit de aceste sentimente d\ dovad\ de
cur\]ie [i noble]e sufleteasc\, de pre]uire a binefacerilor, de vrednicie
`n a primi aceste binefaceri. El se `nvrednice[te, prin recuno[tin]\, de
dragoste [i stim\, de `ncredere [i sporire `n daruri.

Acest sentiment de recuno[tin]\ a dorit M=ntuitorul s\-l s\deasc\
`n inimile oamenilor, prin minunea s\v=r[it\. De aceea, c=nd
singurul lepros t\m\duit vine la Iisus s\-I mul]umeasc\ plin de
recuno[tin]\, M=ntuitorul, cu oarecare am\r\ciune `n suflet, `i
pune `ntrebarea: "Oare nu zece s-au cur\]it? Dar cei nou\, unde
sunt? Nu s-a g\sit s\ se `ntoarc\ s\ dea slav\ lui Dumnezeu dec=t
acesta?" Sunt cuvinte care con]in o aspr\, dar dreapt\ mustrare la
adresa celor nou\ lepro[i ce [i-au dovedit prin nerecuno[tin]a lor
nevrednicia pentru alte binefaceri.

Pentru adev\ratul cre[tin, recuno[tin]a este o datorie [i el
trebuie s\-[i `mplineasc\ aceast\ datorie cu toat\ c\ldura
sufletului s\u. De aceea, Sf. Apostol adreseaz\ acest `ndemn
cre[tinilor: "Mul]umi]i pentru toate, c\ci aceasta este voia lui
Dumnezeu, `ntru Hristos Iisus" (I Tesal. 5, 18). Dar se pune
`ntrebarea pentru noi to]i: `mplinim noi aceast\ porunc\ a Sf.
Apostol, urm\m noi pilda M=ntuitorului, sau suntem asemenea
celor nou\ lepro[i? Pentru fiecare se poate da un r\spuns `n
parte, dup\ via]a fiec\ruia.
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Cu to]ii suntem convin[i de atotbun\tatea divin\, ar\tat\ nou\
prin diferite [i bogate daruri, dar mai pu]ini sunt aceia care 
s\-[i `ndrepte ruga lor de mul]umire c\re Dumnezeu. Aceea[i
comportare poate exista [i fa]\ de binef\c\torii no[tri p\m=nteni.
{i aceasta cu at=t mai mult, c\ci dac\ - cre[tini fiind -, uit\m de
recuno[tin]a datorat\ Tat\lui ceresc, cu at=t mai u[or [i mai
repede vom dovedi nerecuno[tin]\ fa]\ de binef\c\torii no[tri
p\m=nteni: p\rin]i, educatori, dasc\li, prieteni, societate etc.
Prin lipsa de recuno[tin]\ vom da dovad\ de neglijen]\,
nep\sare, m=ndrie [i chiar r\utate. De aceea, nerecuno[tin]a este
un p\cat greu, care ne `ndep\rteaz\ de la vistieria milostivirilor
cere[ti [i a binefacerilor omene[ti.

Prin cuvintele Sf. Evanghelii de azi ne-au fost puse `n fa]\ cele
dou\ figuri: recunosc\torul [i nerecunosc\torul, fapta bun\ [i
p\catul. ~n fa]a lor, datoria noastr\ este de a alege fapta cea bun\,
recuno[tin]a, pe care `n orice `mprejurare a vie]ii s-o ar\t\m prin
cuv=nt [i fapt\ fa]\ de binef\c\torii no[tri.

S\ fim recunosc\tori fa]\ de P\rintele nostru ceresc, pentru
darurile Sale. S\ fim recunosc\tori fa]\ de binef\c\torii no[tri
p\m=nteni, dup\ `ndemnul Sf=ntul Apostol Pavel: "Mul]umi]i
tuturor pentru toate… mul]umi]i celor ce v\ fac bine [i v\ ruga]i
pentru d=n[ii". Amin.

Duminica a XXX-a dup\ Rusalii.
"Ce s\ fac s\ mo[tenes via]a de veci?"

Persoana [i cuv=ntul Domnului Iisus Hristos au reprezentat
pentru contemporanii s\i o atrac]ie deosebit\. Nu numai oamenii de
r=nd, dar [i unii din clasele mai `nalte, dintre boga]i [i farisei, osta[i,
b\rba]i [i femei veneau s\-L asculte, s\-I cear\ vindec\ri de boli, 
s\-I cear\ un sfat sau numai s\-I pun\ `ntreb\ri. El vorbea "ca unul
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care are putere", iar faptele Lui erau uimitoare: "niciodat\ 
n-am v\zut a[a `n Israil", ziceau ei, [i pe bun\ dreptate.

Minuni au f\cut [i unii prooroci din Vechiul Testament, dar
nici unul nu s-a ridicat, [i nici nu se putea ridica, la `n\l]imea
Domnului Iisus, c\ci El era Fiul lui Dumnezeu care s-a f\cut Fiu
omenesc, ca s\ m=ntuiasc\ pe om din robia p\catului. Cuv=ntul
Lui este "viu [i lucr\tor [i mai ascu]it dec=t orice sabie cu dou\
t\i[uri, [i p\trunde p=n\ la desp\r]irea sufletului [i duhului, dintre
`ncheieturi [i m\duv\, [i destoinic este s\ judece sim]irile [i
cuget\rile inimii" (Evrei 4, 12), oper=nd acolo, `n l\untrul omului,
acea trezire la o via]\ nou\.

Sf. Evanghelie de ast\zi ne pune ̀ n fa]\ un t=n\r bogat [i dreg\tor,
care vine la M=ntuitorul Iisus cu `ntrebarea: "~nv\]\torule bun, ce s\
fac s\ mo[tenesc via]a de veci?" (Luca 18, 18).

~ntrebarea aceasta fr\m=nt\ inima noastr\, a tuturor credin-
cio[ilor. Este o `ntrebare tainic\; este nelini[tea vie]ii noastre
duhovnice[ti. Noi, cre[tinii, ne punem totdeauna `ntreb\ri despre
tr\irea vie]ii dup\ voia lui Dumnezeu. Ne str\duim s\ o
`mbun\t\]im, pentru a ne `n\l]a duhovnice[te. Suntem `ncredin]a]i
c\ via]a este cel mai mare dar pe care ni l-a f\cut Dumnezeu; c\
numai ea ne ofer\ putin]a de a cunoa[te lumea dup\ r=nduiala ei [i
c\ ea singur\ ne ofer\ calea spre a-i descoperi tainele [i rostul lor.

~n aceast\ con[tiin]\ st\ [i `ndemnul pentru luminarea min]ii [i
`nf\ptuirii virtu]ii `n spiritul dob=ndirii des\v=r[irii. Sub acest
aspect, via]a este pentru noi o minune zilnic\, ce pune `n mi[care
toat\ fiin]a noastr\ oferind min]ii nesf=r[ite categorii de lucr\ri, `n
scopul ridic\rii spre cele `nalte. De aceea dorin]a credinciosului
este s\ nu se despart\ de via]\, s\ tr\iasc\ ve[nic. De aici porne[te
acel dor care fr\m=nt\ f\r\ `ncetare, [i care se treze[te deodat\
chiar [i `n con[tiin]a cea mai `nc\rcat\ de p\cat, zguduind-o cu
cuvintele: "Ce s\ fac eu pentru a c=[tiga `mp\r\]ia ve[nic\?"
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~n cazul t=n\rului din pericopa evanghelic\ de ast\zi, insist\m
asupra celor ad\ugate de Sf. Evanghelist Marcu, care ne relateaz\
c\ Iisus l-a primit pe t=n\r cu dragoste, atunci c=nd acesta i-a
adresat `ntrebarea (Marcu 10, 21). Ce vor s\ `nsemne aceste
cuvinte? De ce oare spune evanghelistul c\ Iisus l-a iubit pe t=n\rul
acesta? R\spunul este c\ Iisus l-a iubit pentru c\ `n acel moment
t=n\rul dorea sincer s\ se `ncredin]eze despre cele ce trebuie s\
`mplineasc\ spre a dob=ndi via]a ve[nic\. El avea un fond bun [i
c\uta s\ dep\[easc\ propria neputin]\ [i m\rginire, [i sim]ea c\ Iisus
este mai presus de Legea cea veche, transmis\ prin prooroci; El era
`ns\[i Legea de la cap\tul plinirii vremii.

Deci, t=n\rul acesta, cu partea bun\ a sufletului s\u, intuise c\
Iisus nu era un `nv\]\tor de lege oarecare, nu era un profet
obi[nuit, ci era cineva care st\p=nea tainele ascunse ale
dumnezeirii [i cuno[tea calea m=ntuirii oamenilor. De aceea
venise la El. T=n\rul intuise, totodat\, marea iubire dumnezeiasc\
[i de necuprins, pe care M=ntuitorul o `ntrupa [i o realiza pe
p\m=nt [i L-a numit "~nv\]\tor bun". C=t despre `ntrebarea pus\,
Iisus are pentru acest om, ca [i pentru to]i oamenii, r\spunsul scurt
[i limpede: "P\ze[te poruncile", `mpline[te voia lui Dumnezeu,
cuprins\ `n poruncile Lui!

Dreg\torul declar\ c\ le-a p\zit din tinere]e; el a[tepta de la
Iisus ceva deosebit, ceva mai mult dec=t [tia el. Tocmai de aceea
Iisus `i indic\ o cale deosebit\ de a putea mo[teni via]a ve[nic\, o
cale care nu mai e porunc\, ci un sfat. "~]i mai lipse[te un lucru, 
i-a zis atunci Iisus, vinde c=te ai, `mparte la s\raci [i vei avea
comoara `n ceruri; apoi vino de M\ urmeaz\". Acest cuv=nt l-a
`ntristat pe dreg\torul care era foarte bogat. El a plecat trist pentru
c\ nu-i venea u[or s\ se despart\ de avu]iile lui, fapt care l-a f\cut
pe Iisus s\ spun\ c=t de greu este s\ intre `ntru ~mp\r\]ia lui
Dumnezeu omul robit cu totul de bunurile acestei lumi. E mai u[or

211



s\ treac\ c\mila (sau funia) prin urechile acului dec=t pentru un
bogat s\ intre `ntru `mp\r\]ia lui Dumnezeu. E greu, dar nu e
imposibil. Zaheu Vame[ul a `n]eles acest lucru [i a dat jum\tate din
averea lui s\racilor, [i a `ntors `mp\trit celor pe care el i-a asuprit
sau p\gubit. El a ̀ n]eles c\ spre ̀ mp\r\]ia lui Dumnezeu nu se poate
`n\l]a cel `nc\rcat cu grijile [i averile p\m=nte[ti. Se [tie c\ [i
p\s\rile, numai acelea pot zbura, care au oasele goale, celelalte cu
greu se pot av=nta spre `nalt, le trage `n jos greutatea oaselor lor.
A[a [i cre[tinul, numai gol, lipsit de orice `mp\timire lumeasc\, se
poate `n\l]a la cer.

T=n\rul bogat, `n loc s\ se bucure c\ i s-a dat prilej s\ fie
sprijinitor [i ocrotitor al vie]ii, care `nseamn\ c\ldur\, fream\t,
lumin\, z=mbet, d\ruire, jertf\, s-a `ntristat, pentru c\, prad\
egoismului [i l\comiei, nu se g=ndise niciodat\ s\ foloseasc\
avu]iile sale pentru `ndulcirea vie]ii altora. El nu se `nvrednicise
niciodat\ s\ guste bucuria vie]ii `n mijlocul semenilor s\i, al
fra]ilor s\i. Chiar dac\ va fi citit vreodat\ cuvintele psalmistului:
"C=t este de dulce [i c=t este de frumos s\ fie fra]ii `mpreun\", nu
va fi fost `n stare niciodat\ s\ coboare `n mijlocul celor n\p\stui]i,
spre a le vedea durerile [i spre a le alina. El n-a `n]eles, astfel, c\
[i via]a ve[nic\ `[i are bog\]iile ei [i c\ aceast\ bog\]ie este bucuria
comorilor cunoa[terii [i dragostei lui Dumnezeu, bucuria vie]ii
f\r\ de moarte, unde `n]elegerea, mila [i pacea sunt des\v=r[ite.

Dar lucrul cel mai important pe care `l cere M=ntuitorul
t=n\rului din Evanghelie, [i nou\ tuturor, este cuprins `n ultimele
cuvinte: "Vino de-Mi urmeaz\ Mie!" Care este sensul acestei
chem\ri? Cine suntem noi ca Dumnezeu s\ ne strige fiec\ruia `n
parte "Urmeaz\-M\!" [i `nc\ cu repetat\ st\ruin]\? Prin ce am
meritat noi patimile [i moartea Domnului? C\ci multe p\cate
apas\ cugetele noastre.

{i totu[i, nou\ credincio[ilor, ni se adreseaz\ Iisus fiec\ruia `n
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parte: "Urmeaz\ Mie!" [i aceasta pentru c\, dup\ credin]a noastr\,
omul are ceva sublim `n el, ceva care `l face st\p=nul lumii, ceva
ce `l apropie de `ngeri: chipul lui Dumnezeu. Acest chip minunat,
pe care Dumnezeu ni l-a dat [i pe care noi l-am `ntinat cu p\catele
noastre, acest chip strig\ `nl\untru nostru ca [i t=n\rul din
Evanghelia de ast\zi: Doamne, ce s\ fac pentru a mo[teni via]a de
veci? Chipul acesta divin, care ne-a fost d\ruit, ne este cerut acum
de Iisus, `n aceast\ clip\ a restituirii absolute.

T=n\rul din Evanghelie n-a `n]eles chemarea lui Iisus. N-a
`n]eles-o pentru c\ de[i sufletul lui, chipul lui Dumnezeu din el,
striga cu durere, dup\ m=ntuire, ochii `i erau `ntuneca]i, ca ai
orbului, de dragostea pentru averea sa, [i aceast\ dragoste st=rpise
din sufletul s\u iubirea pentru aproapele. Privind dup\ el,
M=ntuitorul a rostit atunci dureroasa constatare care va r\suna
peste veacuri `n inimile noastre: "C=t de greu vor intra cei ce sunt
robi]i averilor, ̀ n ̀ mp\r\]ia lui Dumnezeu!" Auzind aceste cuvinte,
apostolii au crezut, pentru o clip\, c\ nimeni nu se poate m=ntui
prin propriile sale puteri. Cutremura]i de acest adev\r, care se
descoper\ inimii lor pentru prima dat\, au `ntrebat cu team\:
"Atunci, Doamne, cine poate s\ se m=ntuiasc\?" La care
M=ntuitorul r\spunde: "Cele ce sunt cu neputin]\ la oameni, sunt
cu putin]\ la Dumnezeu". Acest r\spuns a r\mas pentru totdeauna
cea mai mare m=ng=iere [i o puternic\ ̀ ncurajare pentru noi. El are
ca temei un univers de necuprins, ar\tat de Sf. Evanghelist Ioan
`ntr-o defini]ie scurt\: "Dumnezeu este iubire" (Ioan 4, 8).

"At=t de mult a iubit Dumnezeu lumea, `nc=t a dat pe singurul
S\u Fiu, pentru ca oricine crede `n El s\ nu piar\, ci s\ aib\ via]\
ve[nic\" (Ioan 3, 16). Aceast\ nem\rginit\ dragoste a lui
Dumnezeu, "care face s\ r\sar\ soarele [i peste cei buni [i peste cei
r\i" (Mat. 5, 45), a realizat pentru noi, to]i cei ce cred, m=ntuirea
general\, numit\, `n `nv\]\tura Bisericii, m=ntuirea obiectiv\. Deci,
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ceea ce a fost "cu neputin]\ la oameni", fiind pentru ei "o tain\ din
veac ascuns\", a fost cu putin]\ la Dumnezeu [i [i-a g\sit ̀ mplinirea
binecuv=ntat\ prin jertfa Sa. Domnul Iisus Hristos a adus m=n-
tuirea tuturor, chiar [i t=lharului de pe cruce. Aceast\ m=ntuire 
ne-a fost oferit\ `n dar, [i se afl\ la `ndem=na celor ce cred.

Am putea spune c\ `n aceast\ Evanghelie este vorba despre
dou\ c\i, dou\ feluri de a urma lui Hristos, despre dou\ mijloace
de a ajunge la m=ntuire [i via]\ ve[nic\. Una este calea poruncilor.
Ea nu cere jertfirea bunurilor vie]ii, renun]area la cas\, so]ie,
familie etc. Ni se cere doar s\ nu ne lipim sufletele cu totul de ele,
ci s\ le folosim spre a c=[tiga prin cele trec\toare pe cele ve[nice,
prin cele de pe p\m=nt pe cele din cer, prin a p\zi poruncile. A
doua cale e mai scurt\, mai direct\; dar, desigur, mai grea. Ea nu e
porunc\, ci un sfat adresat celor care, pentru dragostea lui
Dumnezeu, pentru dorin]a de a sluji oamenilor [i lui Dumnezeu, se
jertfesc pe ei `n[i[i, renun]=nd de bun\ voie chiar la cele `ng\duite.
Aceast\ f\g\duin]\ o `nt\re[te Iisus prin cuv=nt, c=nd zice: "~n casa
Tat\lui Meu mai multe l\ca[uri sunt" (Ioan 19, 27-28), vr=nd s\
arate prin aceasta c\ sunt mai multe trepte de fericire [i r\spl\tire
pentru cei ce I-au urmat Lui, precum, desigur, sunt mai multe grade
de os=ndire pentru cei ce au c\lcat poruncile Lui.

De aceea, cu drept cuv=nt, `ndeamn\ Sf. Apostol Pavel s\ ia
fiecare o hot\r=re [i s\ pre]uiasc\ dup\ cuviin]\ marele [i
minunatul dar al m=ntuirii: "S\ nu st\m nep\s\tori, spune el, fa]\ de
o m=ntuire a[a de mare, care, dup\ ce a fost vestit\ ̀ nt=i de Domnul,
ne-a fost adeverit\ de cei ce au auzit-o, `n timp ce Dumnezeu
`nt\rea m\rturia lor cu semne, puteri [i diferite minuni [i cu darurile
Duhului Sf=nt, `mp\r]ite dup\ voia Sa" (Evrei 2, 3-4).

~ntotdeauna omul a c\utat pe Dumnezeu [i a dorit s\ se apropie
de El [i s\ aib\ parte de via]a cea ve[nic\, care este la Dumnezeu.
L-a c\utat chiar [i `n veacurile ̀ ntunecate dinainte de Hristos, c=nd
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mintea omului, `ntunecat\ de p\cat, `l f\cea s\ identifice pe
Dumnezeu Creatorul cu creatura sa; c=nd oamenii "au schimbat
m\rirea lui Dumnezeu celui nestric\cios, `ntru asem\narea
chipului celui stric\cios [i a p\s\rilor [i a dobitoacelor…, c=nd au
schimbat adev\rul lui Dumnezeu `n minciun\ [i s-au `nchinat [i au
slujit f\pturii `n loc s\ slujeasc\ F\c\torului" (Romani 1, 23-25).

Oric=nd [i `n orice situa]ie am fi, sufletul nostru este `nsetat dup\
Dumnezeu. "Ne-ai f\cut pe noi pentru Tine, Doamne, [i nelini[tit
este sufletul meu p=n\ se va odihni ̀ n Tine", a zis Fericitul Augustin.
De aceea, t=n\rul din Evanghelie trebuie s\ ne fie drag tuturor prin
`ntrebarea pe care [i-o pune. El ne este drag - cu toat\ dezertarea din
fa]a M=ntuitorului -, [i pentru c\ este simbolul tuturor credincio[ilor
preocupa]i de problema m=ntuirii.

Evangheli[tii Marcu [i Luca nu pomenesc despre un t=n\r, ci
despre "un om oarecare" sau "un dreg\tor". Aici g\sim legea
universal\ a dorului credincio[ilor dup\ o via]\ `n Hristos [i cu
Hristos. G\sim nevoia credincio[ilor de a se na[te din nou, pe care
a sim]it-o Nicodim c=nd a mers noaptea la Iisus. Aici g\sim gustul
amar pe care ni-l toarn\ `n suflet o via]\ u[oar\, tr\it\ `n bog\]ii [i
pl\ceri. G\sim momentul sufletesc al realit\]ii afirmate de
M=ntuitorul, c\ ce folos dac\ am avea `n st\p=nire lumea `ntreag\,
dac\ nu suntem `n stare s\ ne mul]umim sufletul. Acest "om
oarecare" din Evanghelie poate fi oricare dintre noi. Acest 
"om oarecare" este credinciosul nelini[tit, dinamic, care vrea ceva,
vrea s\ se m=ntuiasc\. Este sufletul `nc\rcat de am\r\ciunea
decep]iilor, care caut\ ad\postul darurilor lui Iisus.

Ori de c=te ori privesc un om `n rug\ciune `n fa]a icoanei, `n
genunchi, rostesc `n g=ndul meu: iat\, un om s-a apropiat de Iisus
[i i-a zis: Doamne, ce s\ fac s\ mo[tenesc via]a de veci? V\d un
suflet fr\m=ntat, un suflet chinuit de `ntreb\ri, v\d "un om
oarecare" `n c\utarea unei rezolv\ri asupra problemei vie]ii [i simt
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ecoul [oaptelor lui, le aud: "toate le-am p\zit din tinere]ile mele…"
Eu avu]ie nu am; am totu[i ceva: p\catele mele. Sunt bogat `n
p\cate. Am [i eu bog\]ia mea de care nu m-am lep\dat `nc\. 
Am venit la Tine, Doamne, ca omul din Evanghelie. Doamne,
ajut\-m\ s\ nu plec `ntristat.

Suntem `n fa]a sfintelor s\rb\tori ale Cr\ciunului. Ne apropiem [i
de sf=r[itul unui an de via]\. Ce avem de spus lui Iisus?

{tiu c\ mul]i dintre cei ce ne-am rugat azi, aici, am `ncercat
urcu[ul spre mai bine, am `ncercat izb\virea [i g\sirea u[ii
`mp\r\]iei lui Dumnezeu spre des\v=r[ire, `ns\ nu to]i am reu[it.
N-am reu[it pentru c\ am pornit singuri la drum, f\r\ Hristos. 
N-am renun]at la falsele lumini ale p\m=ntului `n schimbul
luminii lui Hristos, Domnul nostru. Am r\mas prin[i pe mai
departe de unele fapte p\c\toase care ne gonesc pe drumul ce duce
spre ro[covele fiului r\t\cit.

Dar o dat\ cu na[terea Sa, M=ntuitorul ne preg\te[te [i
rena[terea noastr\, netez=ndu-ne drumul spre m=ntuire. Al\turi de
scutecele Betleemului, ni se preg\te[te [i haina noastr\ pe care o
vom `mbr\ca atunci c=nd vom merge `n fa]a lui Iisus. E haina
c\in]ei, ]esut\ din urzeala p\rerii de r\u [i beteala f\g\duin]elor
bune: Bine e[ti cuv=ntat, Doamne, `nva]\-ne pe noi poruncile
Tale. ~nvrednice[te-ne pe noi s\ te iubim [i s\ `mplinim poruncile
Tale. ~nva]\-ne pe noi s\ facem pururea voia Ta! Amin.

Duminica a XXXI-a dup\ Rusalii.
Rug\ciune `mplinit\

~n "Predica de pe munte", M=ntuitorul, `ntre altele, a spus
poporului str=ns s\-i asculte cuv=ntul Lui cel dumnezeiesc: "Cere]i
[i vi se va da; c\uta]i [i ve]i afla; bate]i [i vi se va deschide" 
(Mat. 7, 7). Ele sunt fapte de st\ruin]\ `n revendicarea unor drepturi
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pe care le socotim legitime. Temeiul acestui adev\r `l explic\ `nsu[i
M=ntuitorul mul]imilor: "C\ oricine cere ia, cel care caut\ afl\ [i
celui care bate i se va deschide" (Luca 11, 5-10).

~ntr-adev\r, Dumnezeu `[i revars\ harul s\u peste cei 
st\ruitori `n rug\ciune. O confirmare adev\rat\ avem `n textul 
Sf. Evanghelii a zilei de ast\zi.

Iat\-L pe M=ntuitorul `n ultimul drum spre Ierusalim, vorbind
cu sfin]ii Apostoli, pentru a treia oar\, despre patimile [i moartea
Sa. Acest drum trecea printr-un ora[ cu numele de Ierihon. La
marginea acestui ora[ cer[ea un orb, c\ruia Sf. Evanghelist Marcu
`i d\ [i numele: Bartimeu, fiul lui Timen. Orbul, auzind venind
mul]ime de lume, `ntreab\: "Ce este, ce s-a `nt=mplat?" Cineva i-a
r\spuns: "Trece Iisus Nazarineanul". La auzul acestor cuvinte, un
fior puternic de n\dejde n\v\le[te `n sufletul bietului orb. El auzise
de multe vindec\ri miraculoase f\cute de M=ntuitorul; ba auzise
c\ `nviase chiar mor]ii! De aceea, cu inima plin\ de credin]\ [i
n\dejde `n mila Domnului, el `ncepe s\ strige "Iisuse, Fiul lui
David, ai mil\ de mine" (Luca 18, 38). Nev\z=nd, nu putea aprecia
distan]a dintre el [i Iisus, ca s\ [tie cum s\-[i modeleze vocea [i
striga din ce `n ce mai tare, ca s\ fie auzit. Cei din jur `ncercau 
s\-l tempereze, "`l certau s\ tac\".

Dar orbul nu ]ine seama de nimic, nu ascult\ de nimeni, ci
ascult\ numai de glasul inimii sale, de glasul cugetului s\u, care-i
spune: strig\ tare, s\ fii auzit, c\ci nu se [tie dac\ sc\p=nd acum
prilejul, ]i se va mai ar\ta vreodat\. De aceea, el mai nest\vilit, mai
din ad=ncul inimii, mai tare striga: "Fiul lui David, ai mil\ de
mine!" Adic\, ai mil\ Doamne, [i nu m\ l\sa `n acest `ntuneric
dezn\d\jduit! Ai mil\ [i d\-mi vederea, s\ te pot vedea pe Tine,
Doamne! Ai mil\, St\p=ne, [i `nvrednice[te-m\ s\ pot [i eu vedea
m\rea]a oper\ a minunilor Tale, ca s\ pot striga ca psalmistul: "C=t
de minunate sunt lucrurile Tale, Doamne, toate `ntru `n]elepciune
le-ai f\cut" (Ps. 103, 2).
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Desigur, se cuvine s\ ne `ntreb\m: Oare M=ntuitorul nu auzise
de mult glasul orbului? ~i auzise [i glasul [i-i [tia [i durerea [i
dezn\dejdea, dar [i credin]a; `ns\ l\s=ndu-l s\ mai strige,
M=ntuitorul voia s\ atrag\ aten]ia acelor cu adev\rat orbi, dar cu
ochii sufletului, din jurul S\u: mai `nt=i c\ El este Mesia, Fiul lui
Dumnezeu [i apoi, s\ le arate credin]a acelui orb.

"S-a oprit apoi M=ntuitorul [i a poruncit s\-l aduc\ la El, [i dup\
ce s-a apropiat, l-a `ntrebat: "Ce vrei s\-]i fac?" {i orbul a r\spuns:
"Doamne, s\ v\d!" (Luca 18, 40-51).

Oare nu [tia M=ntuitorul ce dorin]\ avea orbul? {i atunci,
pentru ce `l mai `ntreba? Pentru acela[i motiv: pentru a v\di mai
mult credin]a arz\toare [i st\ruitoare a orbului [i apoi de a face pe
orbii [i surzii suflete[ti din jurul S\u s\-I priceap\ dumnezeirea,
de[i le spusese l\murit alt\dat\: "Ve]i auzi cu urechile voastre [i nu
ve]i `n]elege; ve]i privi cu ochii vo[tri [i nu ve]i vedea" (Mat. 13,
14; Isaia 6, 9).

Pentru credin]a [i st\ruin]a lui, dup\ cum ne spune 
Sf. Evanghelie, orbul a fost r\spl\tit: "{i Iisus i-a zis: Vezi, credin]a
ta te-a m=ntuit! Numaidec=t orbul [i-a rec\p\tat vederea [i a mers
dup\ Iisus m\rind pe Dumnezeu" (Luca 18, 42-43).

Ce `nv\]\turi putem trage din aceast\ minune? O `ntrebare ne
poate tulbura con[tiin]a: De ce infirmit\]ile? De ce unii se nasc cu
boli [i infirmit\]i? Ne punem aceste `ntreb\ri, dar nu to]i [tim a
r\spunde la ele. Nu totdeauna se poate r\spunde. Dar exist\ un
r\spuns. Chiar dac\ nu p\trundem noi sensul unui lucru, avem
credin]a c\ `n toate exist\ o lucrare [i o dreptate a lui Dumnezeu.
F\r\ aceast\ credin]\ am fi dezarma]i [i dezorienta]i cu des\v=r[ire.

Credin]a ne d\ speran]a `ntr-un sens [i ne `narmeaz\ cu
senin\tate [i r\bdare, chiar `n cele mai grele momente. G\sim, `n
puterea acestei credin]e, [i unele explica]ii, chiar dac\ se ascund
multe taine [i mai r\m=n multe `ntreb\ri f\r\ r\spuns.

Nu [tim [i nici nu putem [ti voia lui Dumnezeu `n lucrarea Sa.
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Se mai pot c\uta [i alte explica]ii, `n unele ajut=ndu-ne chiar de
observa]ia [tiin]ific\.

P\catul, gre[elile se `nscriu `n corpul nostru tot a[a cum se
`nscriu [i `n sufletul nostru [i las\ urm\ri. Acestea se transmit prin
acele p\rticele genetice care se mo[tenesc din p\rin]i `n copii.
Urma[ii pl\tesc p\catele `nainta[ilor. Dar acestea nu explic\ totul.
C=te alte lucruri nu [tim, dar aceasta nu `nseamn\ s\ ne pierdem
credin]a, ci s\ ne-o `nt\rim. Ce [tim, de pild\, despre taina fiin]ei
vii, despre sim]uri, despre inteligen]\, despre iubire, despre ur\,
despre altele? Tainele vin s\ ne `nt\reasc\ credin]a, nu s\ ne-o
scad\. Tainele, ner\spunsurile ne descoper\ c\ Altcineva r\spunde
de noi. Avem exemplul marilor savan]i pe care tainele ce nu le pot
p\trunde `i apropie de Dumnezeu. Iat\ ce a scris Einstein: "S\ [ti]i
c\ exist\ cu adev\rat ceva de nep\truns pentru noi, care se manifest\
ca o `n]elepciune suprem\ [i ca o frumuse]e neasemuit\, pe care
mijloacele noastre modeste le pot percepe numai `n cele mai
primitive forme - aceast\ cunoa[tere, acest sentiment se afl\ `n
centrul religiozit\]ii. ~n acest sens apar]in categoriei oamenilor
profund religio[i".

Dar s\ ne `ntoarcem la orbul de pe drumul Ierihonului. Primul
lucru pe care `l putem observa la el este `ncrederea cu care a cerut
ajutorul lui Iisus, dar cu deosebire st=ruin]a lui `n rug\ciune.
St\ruin]a orbului, repetarea cuvintelor: "Iisuse, Fiul lu David, 
fie-}i mil\ de mine", exprim\ atitudinea plin\ de b\rb\]ie, de
curaj, de `ncredere a omului `n fa]a vie]ii [i a loviturilor ce-i este
dat s\ le `ndure. Ea ne arat\ c\ nu trebuie s\ dezarm\m `n fa]a
greut\]ilor [i a durerilor.

Ar fi interesant s\ [tim care a fost starea sufleteasc\ a orbului `n
rug\ciunea c\tre Iisus. E greu s\ ne analiz\m st\rile noastre
suflete[ti, nicidecum ale altora. Totu[i, ceva putem [ti: C\ starea ge-
neral\ a credinciosului, cufundat `n rug\ciune st\ruitoare, este acti-
vitate. Pentru c\ rug\ciunea este `nt=lnirea sufleteasc\ a credin-
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ciosului cu Dumnezeu, este strig\tul unei inimi cucerite de d\rnicia
lui Dumnezeu spre a primi har [i binecuv=ntare. Ori, aceast\ ̀ n\l]are
pe scara rug\ciunii presupune efort. Starea noastr\ `n rug\ciune
trebuie s\ fie o stare de tensiune, de lupt\ `mpotriva chem\rilor
de[arte [i de mobilizare a puterilor - cu toat\ smerenia - spre
Dumnezeu, de `ncadrare a voin]ei proprii `n voin]a lui Dumnezeu.

Starea de `ncadrare [i dorin]a `mplinirii rug\ciunii sunt
completate de `ncrederea `n eficacitatea rug\ciunii. Orice
rug\ciune smerit\ [i ra]ional\ implic\ credin]a `n eficacitatea ei.

Credin]a orbului `n eficacitatea rug\ciunii lui a ap\rut `n cerere,
care a fost satisf\cut\. De la `nceput, cererea lui pioas\, pe bun\
dreptate, a fost expresia unei credin]e interioare care i-a dat
posibilitatea de a se adresa Domnului Iisus prin rug\ciune. Imit=nd
rug\ciunea M=ntuitorului, rug\ciunea cre[tin\ cere cu preferin]\
bunuri spirituale. Sufletul, tulburat [i am\r=t, roag\ pe M=ntuitorul
s\-i vin\ `ntr-ajutor `n durerea sa, s\-i potoleasc\ patimile, s\-i
spulbere `ndoielile [i s\-i dea t\rie voin]ei sale sl\bite.

Despre `ncrederea `n eficacitatea rug\ciunii ne poveste[te
M=ntuitorul spun=nd: "Ave]i credin]\ `n Dumnezeu" (Marcu 11,
22-23). "{i toate c=te le ve]i cere, rug=ndu-v\ cu credin]\, ve]i
primi" (Mat. 21, 22).

M=ntuitorul a vrut s\ inspire ucenicilor S\i o credin]\ vie [i
concret\ `n eficacitatea rug\ciunii (Matei 7, 7-12). Practic, Iisus 
[i-a manifestat `ncrederea `n eficacitatea rug\ciunii, c=nd a fost
ispitit de diavol `n pustie precum [i `n preajma patimilor, c=nd
"fiind `n zbucium, cu mai mare st\ruin]\ se ruga" (Luca 22, 44).

St\ruin]a este indisolubil legat\ [i de rug\ciune. Ea este prezent\
[i eficace `n rug\ciunea v\duvei din parabola judec\torului nedrept
(Luca 18, 1-8), `n rug\ciunea femeii cananeence (Mat. 15, 21-28),
precum [i `n rug\ciunea orbului Bartimeu. Rug\ciunile acestora 
s-au `mplinit fiindc\ Dumnezeu `[i pleac\ urechea la rug\ciunea
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st\ruitoare, dac\ `n con]inutul ei nu cuprinde nimic v\t\m\tor, ci
numai cele folositoare sufletului [i trupului.

Minunea cu orbul Bartimeu se poate petrece `n via]a fiec\ruia
din noi, fiindc\ o anumit\ orbire putem avea fiecare. Se cere s\
imit\m pilda lui Bartimeu, adic\ s\ ne rug\m st\ruitor. Alt\
izb\vire nu avem dec=t alerg=nd la Hristos [i El s\ se apropie de
noi [i s\ `ntrebe: Ce ceri? S\-i r\spundem, cu grab\, [i noi: Vrem
s\ vedem, Doamne, vrem s\ vedem bine-adev\rul, vrem s\ vedem
crucea Ta. Vrem s\ vedem limpede datoriile noastre. Ajut\-ne!
Deschide-ne ochii! Ne-au orbit [i ne-au uluit ispitele false ale
lumii! Am alergat c\tre ele, [i ca fluturii ce zboar\ noaptea
ademeni]i de flac\r\, ne-am ars aripile sufletului nostru [i azi
suntem at=t de nevolnici. Ne-am ad\pat din `n]elepciunea
`n[el\toare a veacului [i am alunecat `n desf\t\rile lui `ntinate [i 
ne-am uitat de dragostea Ta. Ajut\-ne! {i f\, Doamne, s\ p\trund\
`n sufletele noastre, cuv=ntul T\u! {i o dat\ cu el, Puterea, Via]a,
Lumina dup\ care ele sunt `nsetate! ~n felul acesta, vom sim]i
puteri noi, se va na[te "F\ptura nou\" a cre[tinului liber de p\cat,
iar o m=n\ bl=nd\ ne va ridica din lumea r\t\ci]ilor [i
de[ert\ciunilor de tot felul [i ne va spune, cum i-a spus lui
Bartimeu: "Credin]a ta te-a m=ntuit". Amin.

Duminica a XXXII-a dup\ Rusalii.
Pe urmele lui Zaheu

Cuv=ntul inspirat al Sf. Evanghelii are menirea s\ ne
c\l\uzeasc\ pa[ii pe drumul anevoios c\tre ]inta spre care tindem
to]i credincio[ii Bisericii: m=ntuirea sufletelor. Ne arat\ bun\tatea
[i iubirea de oameni a lui Dumnezeu, s\de[te [i aprinde `n
sufletele noastre iubirea fa]\ de Tat\l ceresc; `mbun\t\]e[te
sufletul [i `l apropie de Dumnezeu.
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~n acest sens trebuie `n]eleas\ [i Evanghelia zilei, care
istorise[te despre mai marele vame[ilor, cu numele Zaheu. Ea
arat\ dorin]a fierbinte a acestuia de a vedea, cu orice pre], pe
Domnul care trecea prin Ierihon [i ne descrie modul cum a
`nl\turat el piedicile ce se puneau `n calea dorin]ei sale.

Pe drumul c\tre Ierusalim, "Iisus a intrat prin Ierihon, [i
trecea prin cetate" (Luca, 19,1). Ierihonul era pe vremea aceea
un ora[ bogat, a[ezat la c=]iva kilometri de r=ul Iordanului,
`nconjurat de verdea]\, plin de flori [i `n bel[ug de frumuse]e.
Zaheu, care era mai marele vame[ilor, era ur=t [i dispre]uit de
cei din neamul s\u, deoarece `ncasa mai multe impozite dec=t
prevedea legea. A[adar, bogat, lacom, necinstit, tr\d\tor de
neam, acesta era portretul moral al lui Zaheu.

Ce se petrecea `n sufletul lui Zaheu? Anevoie de spus. Totu[i, se
pare c\ acel judec\tor, care este con[tiin]a, nu-l  l\sa `n pace. Era
tulburat, nelini[tit, nemul]umit. Sim]ea un gol ̀ n inim\, o remu[care,
un dezgust, ca acela pe care `l aduce de[ert\ciunea acestei lumi.
Toate acestea `l fac s\ se `ntrebe: Oare s\ fie cu putin]\ o m=ntuire
pentru noi, cei p\c\to[i? Pentru mine, care am at=tea p\cate pe
con[tiin]\, s\ fie cu putin]\ m=ntuirea? {i la ideea aceasta, c\ ar fi cu
putin]\ [i pentru el m=ntuirea, `n sufletul lui Zaheu se petrecea acea
mare dorin]\ de a-l vedea pe Iisus. C=nd Zaheu aude de vindecarea
orbului, dorin]a de a-L vedea cre[te tot mai mult, ca un incendiu
nest\vilit care-i cuprinde sufletul. El nu mai este acum st\p=n pe
sine. "Dar nu putea din pricina poporului, c\ci era mic de statur\".

Zaheu dorea. Dar ̀ n calea voin]ei lui se puneau piedici. ~n afara
p\c\to[eniei lui era  [i statura lui joas\, care `l `mpiedica. Cu toate
acestea, Zaheu dorea s\ vad\ pe Iisus. Mai departe, Evanghelia ne
spune c\ Zaheu a alergat `nainte [i s-a suit `ntr-un dud s\-L vad\,
" pentru c\ pe drumul acela avea s\ treac\". Inspira]ia i-a venit de
la Dumnezeu. Fericit este acel care [tie s\ prind\ [i s\ foloseasc\
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la vreme asemenea g=nduri trimise de Dumnezeu! Dac\ Zaheu ar
fi `nt=rziat numai o clip\, ar fi pierdut pentru totdeauna prilejul de
a se `nt=lni cu Iisus.

S\ ne `nchipuim tabloul. Lumea trecea `n convoi pe uli]\, Iisus
este `nconjurat de toat\ aceast\ lume [i al\turi de El, orbul cel
vindecat strig\: "Sl\vit s\ fie Dumnezeu, care lucreaz\ at=t de
minunat, prin trimisul S\u". Lumea care st\ `n apropiere de Zaheu
se uit\ la el [i r=de, lu=ndu-L `n batjocur\. Dar Zaheu nu vede
nimic, nu aude nimic din toate acestea. Fiin]a lui este ad=ncit\ cu
totul `n fiin]a lui Iisus.

M=ntuitorul Hristos, care cunoa[te g=ndurile [i inimile
oamenilor, [tia de ce s-a urcat Zaheu `n dud, [tia c\ mai marele
vame[ilor avea remu[c\ri pentru faptele sale, c\ era hot\r=t s\ se
schimbe, gata de orice sacrificiu pentru aceasta.

Evanghelia ne spune c\ Iisus, c=nd a ajuns la locul acela "[i-a
ridicat ochii `n sus [i i-a zis: Zahee, gr\be[te de te pogoar\, c\ci
ast\zi `n casa ta mi se cade s\ fiu. Zaheu s-a dat jos `n grab\ [i 
L-a primit cu bucurie."

Cine ar putea  spune  bucuria care cuprinde inima veme[ului?
Iisus, pe care at=]ia doresc s\-L vad\, se apropie cu dragoste de el,
intr\ `n casa lui! Ce r\splat\ poate fi asemenea aceleia de a avea
cinstea s\ intre `n casa ta Dumnezeu? Sufletul omenesc
`ntotdeauna, fie c\ se g\se[te pe `n\l]imi spirituale, fie `n
`ntunericul p\catului, l-a dorit pe Dumnezeu.

L=ng\ Hristos, Zaheu `n]elege toat\ ticol\[ia vie]ii sale de p=n\
atunci, vede orfanii [i v\duvele pe care le-a n\p\stuit, vede avu]ia
str=ns\ prin biruri nedrepte de la cei s\rmani, simte lacrimile celor
pe care i-a jefuit cum `i picur\ pe inim\. O nou\ lume sufleteasc\
`ncepe s\ apar\. P=n\ acum, Zaheu era ̀ n ̀ ntuneric. Era un om plin
de p\cate murdare. Acesta era Zaheu cel vechi. {i iat\ acum c\
`ntr-o clip\, un alt Zaheu r\sare `naintea ochilor. Un alt om, un om
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n\scut din Dumnezeu, un om creat din Dumnezeu izbucne[te
acum biruitor din Zaheul cel vechi. Cine a s\v=r[it aceast\ minu-
ne? {i cu ce mijloace? Iisus Fiul lui Dumnezeu, prin cuv=ntul s\u!
Este o minune a rena[terii, care trebuie s\ se `mplineasc\ [i cu noi.
Fapta `i urmeaz\. Plin de c\in]\, f\g\duie[te s\ `ntoarc\ `mp\trit
celor pe care-i n\p\stuise, iar din avu]ia sa, jum\tate s-o `mpart\
s\racilor. Iat\ `n\l]imea p=n\ la care se poate ridica sufletul
omenesc dup\ ce s-a ridicat din pr\pastia `n care l-a aruncat p\ca-
tul [i l-a cunoscut pe Dumnezeu.

Zaheu a cerut ajutorul lui Dumnezeu [i l-a primit `n inima lui,
l-a a[ezat `n sufletul s\u. De aici `ncepe o via]\ nou\, o via]\ plin\
de lumin\, via]\ curat\ pentru el. Aici este piatra de hotar pentru
noua lui via]\. {i a zis c\tre el Iisus: "Ast\zi s-a f\cut m=ntuirea
casei acesteia, c\ci [i acesta este fiu al lui Avraam" (Luca 19, 19).

Iat\ cea mai fericit\ cas\ din tot Ierihonul!
C=nd t=n\rul bogat se dep\rtase de Iisus, ucenicii s-au mirat de

cuvintele M=ntuitorului: "C=t de greu vor intra cei ce au averi `n
`mp\r\]ia lui Dumnezeu". {i au zis unii c\tre al]ii: "{i cine poate s\
se m=ntuiasc\?" Acum aveau o dovad\ a spuselor M=ntuitorului:
"Cele ce sunt cu neputin]\ la oameni, sunt cu putin]\ la
Dumnezeu" (Luca 18, 24-27). Cuv=ntul lui Hristos va r\suna `n
veci `nl\untrul inimilor tuturor p\c\to[ilor care cred [i se `ntorc la
Dumnezeu. "Ast\zi s-a f\cut m=ntuirea unei inimi! Un nou om s-a
n\scut din Dumnezeu!" Iisus sfin]e[te inimile care se apropie de El.

S\ nu uit\m c\ mul]imea v\z=nd c\ Domnul a intrat `n casa
vame[ului murmura, zic=nd "c\ a intrat s\ g\zduiasc\ la un om
p\c\tos" (Luca 19, 10). M=ntuitorul le-a ar\tat c\ Fiul Omului a
venit s\ caute [i s\ m=ntuiasc\ pe cel pierdut (Luca 10, 10). Fiul
omului a intrat `n casa lui Zaheu cu g=ndul de a-l m=ntui. {i
aceasta pentru c\ Zaheu a avut, mai mult dec=t to]i cei ce-L
`nconjurau pe M=ntuitorul, dorin]a s\-L vad\.
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Mul]imea `l considera pe Zaheu p\c\tos, [i a fost p=n\ aici a[a,
dar ei nu [tiau ce s-a petrecut `n sufletul lui. Acest lucru `l [tia doar
M=ntuitorul. A intrat `n casa lui Zaheu ca s\ des\v=r[easc\ acea
schimbare spre bine a acestuia. ~n felul acesta, iubirea [i pre]uirea
au deschis izvoarele abundente ale c\in]ei, pe care dispre]ul le-ar
fi ]inut `nchise pentru totdeauna. {i c=t\ bucurie s-a f\cut `n
sufletul lui Zaheu! ~ntr-o  Cazanie a Bisericii se spune c\ Zaheu,
"de bucurie uitase toat\ frumuse]ea, slava [i binele lumii - ca [i
Petru ̀ n muntele Taborului - [i toat\ avu]ia, aurul [i argintul le avea
ca ni[te tin\, numai s\ dob=ndeasc\ pe Hristos". "Cel lumesc [i
trupesc sufletesc s-a f\cut. Casa cea de l\comie [i de cam\t\ s-a
f\cut casa lui Dumnezeu". Aceasta ne face s\ `n]elegem atitudinea
lui Iisus fa]\ de p\c\to[i. Prin aceasta ̀ n]elegem c\ n-a venit pentru
p\c\to[i pentru c\ erau p\c\to[i, n-a venit s\ aprobe p\catul, 
n-a venit s\ le dea voie s\ r\m=n\ p\c\to[i `n continuare. A venit
pentru p\c\to[i s\-i `ndrepte. {i numai acei p\c\to[i s-au bucurat
de aten]ia lui, care s-au `ndreptat, au p\r\sit p\catul.

Acest lucru este clar `n `nv\]\tura noastr\ ortodox\. Zaheu 
s-a `ndreptat `n fa]a lui Dumnezeu prin m\rturisirea personal\ a
f\r\delegilor pe care le f\cuse, [i prin hot\r=rea de a se `ndrepta [i
de a `ndrepta [i nedrept\]ile pe care le f\cuse altora. Zaheu r\m=ne
modelul biblic al convertirii, pe care Iisus ni-l ofer\ de urmat. Din
omul p\c\tos, din Zaheu vame[ul, cel vechi, izbucne[te biruitor un
om nou. Pentru aceasta este pentru noi un tip caracteristic, un
model. ~n el vedem concentrate con[tiin]a p\c\to[eniei, con[tiin]a
nevredniciei sale [i o dat\ cu aceasta, sfiala de a sta `n apropierea
M=ntuitorului, dorin]a fierbinte de a-L cunoa[te pe Iisus Hristos;
profundul regret pentru faptele sale cele rele, pentru care nu a adus
nici o motivare. Constat\m nem\rginita mul]umire [i profunda
fericire de a se afla `n preajma lui Iisus Hristos, `n casa sa, [i
des\v=r[irea schimb\rii, prin aceea c\ [i-a impus [i a `mplinit cu
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deplin\ bucurie canonul de a da jum\tate din avu]ia sa s\racilor.
S\ recunoa[tem sincer c\ fiecare din noi am fost sau suntem `n

situa]ia lui Zaheu, `nainte de venirea lui Iisus `n Ierihon; fiecare din
noi e, `n felul s\u, un Zaheu. Poate nu exact ca d=nsul, poate nu `n
aceea[i m\sur\, poate nu cu acelea[i p\cate [i gre[eli, dar fiecare din
noi are pe cineva care l-a nedrept\]it; l-a nedrept\]it prin cuv=nt,
prin ocar\, prin vorbire de r\u, prin aceea c\ nu i-a recunoscut
meritele, l-a invidiat, i-a luat drepturile cuvenite sau nu i-a dat ceea
ce i se cuvenea; a luat locul cuiva sau [i-a `nsu[it munca altuia.

~n acela[i timp, se cuvine ca fiecare din noi, con[tient de
neajunsurile sale [i deci de p\c\to[enia sa, s\ doreasc\, s\ tind\ a
fi un Zaheu `ndreptat, `mbog\]indu-[i sufletul cu virtu]ile pe care
le-a avut Zaheu. Pentru aceasta trebuie s\ aib\ r=vna lui Zaheu de
a vedea pe Iisus, s\ cunoasc\ de aproape ̀ nv\]\turile Sale [i faptele
Sale [i s\-[i potriveasc\ via]a acestor legi morale, s\ se `ndrepte.

~n fiecare din noi exist\ o candel\ care a[teapt\ s\ fie aprins\ s\
ne lumineze `nc\perea min]ii, ca s\ vedem `n lumin\ tot r\ul pe
care l-am f\cut [i pe care `l ]inem `n `ntuneric.

S\ mergem [i noi `n `nt=mpinarea lui Iisus, s\-L vedem, nu
numai `n Ierusalim [i nu numai o singur\ dat\, ca Zaheu, ci 
s\-L `nt=lnim ori de c=te ori dorim `n Sf. Biseric\ [i s\-L
ascult\m vorbind `n Sf. Evanghelie. Pentru c\ Iisus Hristos este
pururea prezent `n Biserica Sa Sf=nt\ [i El ne cheam\ necontenit
la El prin slujitorii S\i.

Iubind pe Dumnezeu, trebuie s\ c\ut\m s\ ne `nt=lnim cu 
El `n bisericile noastre, la sfintele slujbe [i `n special la 
Sf. Liturghie.

Trebuie s\ iubim cuv=ntul ve[nic [i nesecat `n ad=ncimea lui,
l\sat de El pentru `nv\]\tura [i m=ntuirea noastr\.

C\in]a de p\cate [i dorin]a de m=ntuire a cre[tinismului
trebuie s\ fie `nsu[irea de c\petenie a sufletului credincios `n
toate zilele vie]ii sale.
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Biserica este pentru sufletul credincios "casa p\rinteasc\" sub
al c\rei acoper\m=nt g\se[te c\ldur\, lini[te, ajutor [i `ncredere `n
Tat\l ceresc.

Printr-o hot\r=re puternic\, izvor=t\ din dragoste pentru cel
ce a murit pe cruce, pentru tine, tu trebuie s\-L prime[ti pe
Domnul `n inima ta [i s\ devii un om nou.

S\ alerg\m cu sinceritatea credin]ei [i cu lucrarea faptei bune
s\-L cunoa[tem, s\ st\ruim p=n\ la El, ca Zaheu. Smochinul lui
Zaheu nu mai este, poate, `n Ierihon, dar drumul trasat de el [i
chipul M=ntuitorului s\ tr\iasc\ viu `n faptele [i dorin]ele noastre.
S\-L chem\m [i noi pe M=ntuitorul Iisus Hristos `n casa noastr\,
`n sufletele noastre.

S\-L c\ut\m ca Zaheu. S\ ne `n\l]\m cu credin]a noastr\ c\tre
Dumnezeu. {i atunci vor r\suna `n con[tiin]a noastr\ cuvintele
rostite de Domnul Iisus Hristos `n casa lui Zaheu Vame[ul din
Ierihon: "Ast\zi s-a f\cut m=ntuirea casei acesteia pentru c\ [i
acesta fiu al lui Avraam este". Amin.

Duminica a XXXIII-a dup\ Rusalii. 
A vame[ului [i a fariseului

Peste trei s\pt\m=ni vom `ncepe, cu ajutorul lui Dumnezeu,
Postul cel mare `n care, prin rug\ciune, prin `nfr=nare [i poc\in]\
ne vom cur\]i sufletele de p\cate. De aceea, `ncep=nd de ast\zi,
prin c=nt\rile [i rug\ciunile de la Sf. Slujbe, Biserica ne preg\te[te,
treptat, pentru `nt=mpinarea cu cuviin]\ a Sf=ntului [i Marelui
Post. Este vorba de o preg\tire special\, care se desf\[oar\ dup\
anumite slujbe cuprinse `n cartea liturgic\ numit\ Triod, fapt
pentru care cele zece s\pt\m=ni care ne despart de m\ritul praznic
al ~nvierii poart\ numele de "perioada Triodului". Este o perioad\
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de ne`ncetate str\danii duhovnice[ti - poc\in]\, rug\ciune [i fapte
bune -, prin practicarea c\rora `nl\tur\m ce este r\u `n noi [i
primim cu sufletul curat pe Cel  ce a biruit moartea, prin ~nviere,
ca s\ `nviem [i noi c\tre o via]\ nou\.

Dar pe l=ng\ slujbele impresionante din cartea Triodului,
Biserica a r=nduit [i citirea unor pericope evanghelice la Sf.
Liturghie, alese tocmai `n vederea refacerii vie]ii noastre duhovni-
ce[ti. ~n aceast\ prim\ duminic\ din Perioada Triodului s-a r=nduit
citirea unei pericope scurte, dar plin\ de `nv\]\tur\, [i anume
parabola Vame[ului [i a fariseului, rostit\ de M=ntuitorul.
Presupunem c\ `nt=mplarea n-a fost imaginat\ de M=ntuitorul, ci a
fost luat\ din via]a de toate zilele, `n vremea c=nd tr\ia El `nsu[i pe
p\m=nt, pentru c\ to]i cei ce apar `n paginile Sf. Evanghelii au fost
persoane reale, prezentate de M=ntuitorul ascult\torilor S\i [i tuturor
celor ce vor auzi sau vor citi cuv=ntul S\u peste veacuri ca modele
nemuritoare, pozitive sau negative, actuale oric=nd [i oriunde.

Motivul rostirii acestei parabole, precum [i cei c\rora le era
adresat\ sunt ar\tate `n cuvintele: "C\tre unii care aveau despre
sine `ncredin]area c\ sunt drep]i [i priveau de sus pe ceilal]i, a
rostit Iisus pilda aceasta" (Luca 18, 9). Scopul pildei este ar\tat,
deci `n mod clar. Ea biciuia p\catul m=ndriei celor ce se credeau
drep]i [i dispre]uiau pe ceilal]i oameni. Erau viza]i fariseii, pe care
nu o dat\ i-a certat Iisus, numindu-i "morminte v\ruite", "pui de
n\p=rci" etc. Sunt viza]i to]i fariseii, din toate timpurile, care sunt
sau li se pare c\ sunt cu ceva mai buni, c\ au dreptul s\ blameze [i
s\ dispre]uiasc\ pe al]ii, numindu-i "r\i", "oameni pierdu]i", pentru
c\ nu urmeaz\ pl\cerile lor.

"Doi oameni, spune pilda, s-au suit la Templu ca s\ se roage, unul
fariseu, cel\lalt vame[" (Luca 18, 10). Fapt\ necesar\ [i vrednic\ de
laud\. C\ci ce poate fi mai de folos [i mai necesar pentru un suflet
omenesc dec=t s\-l pream\reasc\ pe Dumnezeu prin rug\ciune `n
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casa Sa. C\ci rug\ciunea este o `n\l]are dup\ fire, cu duhul. E o suire
a min]ii [i a inimii c\tre Dumnezeu, o muta]ie ̀ n con[tiin]\, care duce
dup\ sine schimbare `n `ntreaga f\ptur\.

Fariseul era un om ce f\cea parte dintr-o grupare religioas\ care
se str\duia s\ p\zeasc\ cu stricte]e toate prevederile legii vechi cu
privire la posturi, sp\l\ri rituale [i alte obliga]ii fa]\ de templu. Ei
puneau accentul pe p\zirea formelor exterioare ale legii, pe litera
ei, f\r\ s\ `ncerce s\-[i `nsu[easc\ fondul sau duhul ei, prin
ridicarea vie]ii lor spirituale pe o treapt\ mai `nalt\, concretizat\ `n
dragoste fa]\ de Dumnezeu [i de semeni. Tocmai pentru c\ erau
"`mplinitori ai legii" numai dup\ cele din afar\, pe c=nd inima lor
r\m=nea plin\ de m=ndrie, de invidie [i de pofte, M=ntuitorul `i
mustr\ cu asprime.

Aceast\ purtare a lor ne-o demonstreaz\ conving\tor `nsu[i
fariseul din evanghelia de ast\zi. ~ndat\ ce a intrat `n templu, el
este st\p=nit de duhul m=ndriei, `ncepe s\-[i arate virtu]ile c\tre
cer, prezent=ndu-se pe sine astfel: "Dumnezeule, `]i mul]umesc c\
nu sunt ca ceilal]i oameni, r\pitori, nedrep]i, adulteri sau ca acest
vame[... Postesc de dou\ ori pe s\pt\m=n\, dau zeciuial\ din tot ce
c=[tig\" (Luca 18, 11-12).

Cu alte cuvinte, fariseul `ncearc\ s\-[i dea singur un certificat
de comportare corect\, s\ se autorecomande lui Dumnezeu, c\ruia
`i vorbea de la egal la egal, uit=nd cuvintele `n]eleptului Solomon
care sf\tuia: "S\ te laude altul [i nu gura ta, un str\in [i nu buzele
tale" (Prov. 27, 2). Deci, m=ndria f\cea parte integrant\ din fiin]a
fariseului, `i definea personalitatea.

Fariseul pare mul]umit de el `nsu[i. {i totu[i, p\time[te chiar `n
interiorul lui. P\time[te de r\ul fundamental, de `nceputul p\catului,
de m=ndrie, de orgoliu, de acel p\cat despre care Sf. Ioan Sc\rarul
merge p=n\ la a socoti c\ "cel trufa[ nici nu mai are nevoie de
demon, el a ajuns s\-[i fie singur demon [i du[man".
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Fariseul se iube[te pe sine at=t de mult, `nc=t iubirea pentru
ceilal]i [i pentru Dumnezeu se mistuie, se pierde `n sine. El [i-a
devenit sie[i idol. "Eu `nsumi idol m-am f\cut", cum spune 
Sf. Andrei Criteanul. ~n rug\ciunea lui sunt prezen]i [i Dumnezeu,
[i aproapele, [i el `nsu[i. Dar Dumnezeu este invocat pentru a-I
mul]umi c\ i-a dat lui, fariseului, s\ nu fie ca ceilal]i oameni
p\c\to[i; pe apropele `l pomene[te pentru a-l ponegri [i os=ndi; pe
sine pentru a se `n\l]a.

Cu totul diferit ni se prezint\ atitudinea [i rug\ciunea
vame[ului, om `nc\rcat cu p\cate, dispre]uit ca [i Zaheu, pentru
p\catele legate de `nsu[i munca lui de vame[, dar care, tocmai de
aceea vine la templu, m=nat de acea fr\m=ntare a con[tiin]ei care
l-a determinat [i pe Zaheu Vame[ul s\-L caute, s\-L vad\ pe Iisus.
Aceast\ fr\m=ntare a con[tiin]ei `l face s\ nu `ndr\zneasc\ nici
m\car ochii s\ [i-i ridice la cer, c\tre Tat\l ceresc, pe care [tia c\ 
L-a sup\rat prin faptele sale.

"A stat deoparte [i nu voia nici ochii s\-[i ridice c\tre cer, ci `[i
b\tea pieptul zic=nd: Dumnezeule, fii milostiv, mie, p\c\tosului"
(Luca 18, 13).

Deci vame[ul, prin atitudinea lui, ca [i prin aceast\ rug\ciune
scurt\, `[i confrunt\ via]a cu poruncile dumnezeie[ti [i cere smerit
`ndurare de la Dumnezeu. Nu se laud\ cu nici una din faptele sale
bune, pe care, desigur, le va fi f\cut [i el, ci le trece sub t\cere, nu
condamn\ pe nimeni, ci dimpotriv\, doar pe el, apel=nd la
milostivirea lui Dumnezeu, sim]indu-se nevrednic s\ se apropie de
altarul S\u.

Rug\ciunea lui e o durere, un suspin izbucnit din inima 
plin\ de c\in]\.

M=ntuitorul, dup\ ce pune `n paralel\ pe ace[ti doi oameni, pe
care `i judec\ dup\ cele "dinl\untrul lor", dup\ inima lor, `[i `ncheie
parabola cu o sentin]\: "zic vou\, c\ acesta (vame[ul) s-a cobor=t la
casa sa mai ̀ ndreptat dec=t acela (fariseul). Fiindc\ oricine se ̀ nal]\
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pe sine se va smeri, iar cel ce se smere[te pe sine, se va `n\l]a"
(Luca 18, 14). Cu alte cuvinte, vame[ul "s-a `ndreptat" [i s-a
"`n\l]at" prin smerenie iar fariseul s-a os=ndit prin m=ndrie.

Ne putem da seama u[or c\ M=ntuitorul a vrut s\ scoat\ aici
`n eviden]\ un p\cat: m=ndria, [i o virtute: smerenia. Din aceste
motive, parabola a fost, este [i va fi de-a pururi actual\, c\ci
farisei, adic\ oameni m=ndri, f\]arnici [i pref\cu]i au tr\it [i vor
tr\i `ntotdeauna.

Dup\ `nv\]\tura Bisericii noastre m=ndria, adic\ pre]uirea de
sine peste m\sur\, cu cele dou\ componente ale ei, nesocotirea lui
Dumnezeu [i desconsiderarea aproapelui, ocup\ primul loc `ntre
cele [apte p\cate numite "capitale", care, la r=ndul lor, fac parte
din p\catele socotite "grele" sau "de moarte".

M=ndria este un permanent focar de p\cate, un izvor de
nenorociri nu numai pentru cel st\p=nit de ea, ci [i pentru 
cei din jur. Ea a pr\bu[it pe Lucifer [i pe `ngerii lui, `ntruc=t a
vrut s\ fie asemenea lui Dumnezeu, ajung=nd din slava cerului
`n pr\pastia iadului [i pref\c=ndu-i din `ngeri lumina]i, `n
diavoli `ntuneca]i.

Din m=ndrie a pierdut Adam raiul; din m=ndrie [i din dorin]\
de st\p=nire asupra altor popoare au pierit at=]ia conduc\tori `n
decursul veacurilor.

Una e judecata lui Dumnezeu, alta e judecata oamenilor.
Fariseul nu s-a v\zut "fariseu", dar vame[ul s-a v\zut "vame[":
p\c\tos, nelini[tit de starea lui, nemul]umit de el `nsu[i. El nu-[i d\
sentin]a drept\]ii, nu se m=ntuie[te pe sine, ci strig\ ajutor de la
Dumnezeu [i Dumnezeu `i r\spunde: "Mai `ndreptat s-a `ntors
acesta". Mai `ndreptat nu pentru c\ se v\zuse el "drept", ci pentru
c\ v\zuse drept, exact starea unui suflet care strig\ dup\ ajutor.

~n via]a duhovniceasc\, "cazi singur dar nu te ridici singur". ~]i
`ntinde cineva m=na [i `mpreun\ te ridici. Strig\tul `nsu[i e
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`nceputul ridic\rii. De aceea zice M=ntuitorul c\ vame[ii [i
p\c\to[ii merg `nainte `n ~mp\r\]ia lui Dumnezeu. Aici se
descoper\ taina, puterea poc\in]ei, a c\in]ei - smerenia.

Exist\ [i azi at=]ia oameni st\p=ni]i de p\catul m=ndriei,
`mpreunat\ cu dorin]a nest\p=nit\ [i nejustificat\ prin vreun merit
personal, de-a ajunge numaidec=t la m\rire [i laud\ `n societate.
~nt=lnim destui oameni chinui]i f\r\ `ncetare de arogan]\, invidie
[i ur\ fa]\ de semenii lor, oameni ce stau `ntr-o permanent\ izolare
[i `nstr\inare fa]\ de societatea `n mijlocul c\reia tr\iesc, `nchi[i `n
turnul propriei lor m=ndrii [i ambi]ii de[arte. Omul m=ndru -
expresie a egoismului negativist, separatist [i antisocial-, nu
accept\ pe nimeni s\ fie ca el, [i cu at=t mai mult, mai presus de
el, consider=ndu-se superior celor din jur. Arogant fa]\ de
subalterni, invidios fa]\ de colegii s\i merituo[i, du[man al
superiorilor, intrigant [i vanitos, omul m=ndru nu-[i poate g\si
pacea interioar\ [i echilibrul sufletesc.

Via]a de toate zilele ne arat\ c\ m=ndria lor se va pr\bu[i,
adeverindu-se cuv=ntul Scripturii care zice c\: "Domnul a surpat
pe cei m=ndri cu scaunele lor [i a pus pe cei bl=nzi `n locul lor"
(Siroh. 10, 15) [i c\ "Dumnezeu celor m=ndri le st\ `mpotriv\, iar
celor smeri]i le d\ har"(Iacob 4, 6; I Petru 5, 5).

Cu totul altfel se prezint\ virtutea smereniei, pe care am putea s\
o definim, ca o recunoa[tere a faptului c\ noi at=rn\m `ntru toate de
Dumnezeu, c\ suntem nedes\v=r[i]i [i supu[i p\catului. Smerenia
este virtutea care te face s\ ai `n permanen]\ con[tiin]a c\ nu e[ti
des\v=r[it, te face s\-]i recuno[ti gre[elile [i s\ ceri iertare de la
Dumnezeu, prin rug\ciune. De aceea pe bun\ dreptate scria Sf. Ioan
Gur\ de Aur c\ "smerenia face din om `nger [i-i `nal]\ sufletul la
cer", iar Fericitul Augustin, fiind `ntrebat care este drumul cel mai
sigur pentru a dob=ndi `mp\r\]ia lui Dumnezeu, a r\spuns: "Primul
drum este smerenia, al doilea smerenia [i al treilea tot smerenia".
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~n adev\r, dup\ cum m=ndria este `nceputul oric\rui p\cat, tot
a[a [i smerenia este temelia tuturor virtu]ilor. Este o virtute
exclusiv cre[tin\, pe care p\g=nii nu au cunoscut-o, niciunul dintre
filosofii lumii vechi n-a predicat-o. Ea a fost propov\duit\ pentru
prima oar\ de Domnul Iisus Hristos, at=t prin cuv=nt, c=t [i prin
pilda vie]ii Sale. Adev\rata ei valoare st\ `n faptul c\ `nsu[i
M=ntuitorul, dup\ ce a luat "chip de rob" prin `ntrupare, "s-a
smerit pe Sine, ascult\tor f\c=ndu-se p=n\ la moarte [i `nc\ moarte
pe cruce" (Filip 2, 8), dup\ cum spune Sf. Apostol Pavel.

Domnul Iisus Hristos a pus `n practic\ aceast\ virtute la Cina
cea de Tain\, c=nd a sp\lat picioarele ucenicilor S\i, poruncindu-le
ca "precum v-am f\cut Eu vou\, s\ face]i [i voi" (Ioan 13, 15). {i
tot El a zis: "~nv\]a]i de la Mine c\ sunt bl=nd [i smerit cu inima [i
ve]i afla odihna sufletelor voastre" (Matei 11, 29). Iar Sf. Apostol
Pavel se consider\ pe sine" cel dint=i `ntre p\c\to[i" (I Tim. 1, 15),
sau, "cel mai mic `ntre apostoli [i chiar nevrednic de acest nume,
fiindc\ `n tinere]e a prigonit Biserica lui Dumnezeu, ar\t=nd c\
toat\ str\dania lui misionar\ nu este de la sine, ci i s-a dat prin harul
lui Dumnezeu" (I Cor. 15, 9-10).

Virtutea smereniei a `mpodobit, `n decursul veacurilor primare,
at=]ia sfin]i [i mucenici; ̀ n fa]a unei lumi p\g=ne, pline de m=ndrie
[i desconsiderare a demnit\]ii umane, ea a cucerit sufletele [i a
`mbl=nzit neamurile barbare. Ea este virtutea specific\ tuturor
acelora care s-au identificat `ntru totul cu Hristos [i au tr\it `n
duhul `nv\]\turii Lui, au lucrat cu d\ruire [i `n t\cere pentru binele
omului [i al societ\]ii.

Smerenia a fost floarea minunat\ care a `ncol]it `n sufletele
nobile ale adev\ra]ilor `n]elep]i ai lumii, care prin eforturi deosebite
au contribuit, cu razele binecuv=ntate ale `nv\]\turii lor, la progresul
material [i spiritual al omenirii. ~n duhul smereniei au tr\it, au
muncit [i au luptat `nainta[ii no[tri, eroi ai neamului [i ai credin]ei.
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Cu to]ii trebuie s\ [tim c\ smerenia ne deschide u[a [i izvorul
harului. Ne deschide u[a pentru a ne a[eza la locul nostru, ̀ n starea
noastr\ adev\rat\, exact ceea ce suntem fa]\ de Dumnezeu [i fa]\
de semeni. Fa]\ de semeni, cum zice Sf. Apostol Pavel: "Socotind
pe altul mai `n cinste dec=t pe mine" (Filip. 2, 3), [i a[a primesc,
`nv\] de la to]i. Fa]\ de Dumnezeu, de f\ptura lui, `i ofer
posibilitatea de a m\ zidi din nou. C\ci El este nu numai
Judec\torul, ci mai `nt=i pe veci Ziditorul meu care m\ poate `nnoi
radical [i mereu, chiar din moarte. {i aceast\ con[tiin]\ `mi d\
speran]\, bucurie, via]\.

Pentru aceasta, pilda citit\ ast\zi trebuie s\ ne fie un `ndemn [i
pentru noi pe de o parte, ca s\ nu c\dem, `n anumite `mprejur\ri
ale vie]ii, `n p\catul fariseului, iar pe de alt\ parte, ca s\ ne
str\duim s\ urm\m exemplul luminos al vame[ului care [i-a
recunoscut p\catele [i a cerut iertare "cu duh umilit, inim\ `nfr=nt\
[i smerit\" (Ps. 50, 19).

S\ recunoa[tem c\ nu suntem dec=t ni[te fiin]e m\rginite, cu
nimic mai buni sau mai inteligen]i dec=t al]ii, c\ suntem supu[i
gre[elii [i `n aceast\ situa]ie suntem datori s\ cerem iertare, ajutor
[i binecuv=ntare de la Dumnezeu, P\rintele tuturor.

S\ nu ne atribuim niciodat\ calit\]i [i merite pe care nu le avem,
sau le avem `ntr-o m\sur\ redus\, ci dimpotriv\, s\ fim exigen]i cu
noi `n[ine, s\ ne supunem unei autoexamin\ri riguroase, s\
c\ut\m s\ ne dep\[im `n munc\ [i `n practicarea virtu]ilor
privind la exemplele luminoase pe care ni le ofer\ istoria sau
unii din semenii no[tri de azi. S\ fim st\p=ni]i mereu de
sentimentul de dragoste, de `n]elegere [i bun\voin]\ fa]\ de to]i
oamenii, indiferent de neam, de credin]\, de grad de cultur\ sau
pozi]ie social\, ca `mpreun\ cu ei s\ fim lucr\tori pentru binele
omului [i al societ\]ii. S\ nu ne l\s\m condu[i de ambi]ii
personale [i interese egoiste care distrug unitatea familiei, a
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institu]iilor [i a neamului. S\ nu dispre]uim pe nimeni, nici chiar
pe p\c\to[i, a[a cum a f\cut fariseul, c\ci ar `nsemna s\-l
judec\m pe Dumnezeu `nsu[i, care a dat unuia cinci talan]i,
altuia doi [i altuia numai unul. Dimpotriv\, s\ `ncerc\m s\-i
ajut\m [i pe cei cu talan]i mai pu]ini sau pe cei care au apucat
pe un drum gre[it `n via]\, s\ le `ntindem o m=n\ de ajutor, s\-i
ridic\m [i s\-i facem folositori societ\]ii.

Iar c=nd venim la biseric\, mai ales `n aceste zece s\pt\m=ni
ale Triodului, s\ ne cur\]im inima de orice umbr\ de m=ndrie, iar
`n locul ei s\ a[ez\m mai mult\ dragoste, mai mult\ bun\tate, mai
mult\ smerenie, ca astfel s\ ne `ntoarcem acas\ ca [i vame[ul,
adic\ mai "`ndrepta]i", "mai `nnoi]i" cu duhul. S\ repet\m
totdeauna rug\ciunea vame[ului din Evanghelia de azi:
"Dumnezeule, fii milostiv mie, p\c\tosul", un model ve[nic de
rug\ciune scurt\, sincer\ [i smerit\.

~n acela[i timp, s\ rostim [i sf=nta rug\ciune a Sf. Efrem
Sirul, un adev\rat model de rug\ciune a smereniei, care se
roste[te `n toat\ perioada Triodului: "Doamne, [i st\p=nul vie]ii
mele, duhul tr=nd\viei, al grijii de multe, al iubirii de st\p=nire
[i al gr\irii `n de[ert nu mi-l da mie. Iar duhul cur\]iei, al
g=ndului smerit, al r\bd\rii [i al dragostei, d\ruie[te-l mie, slugii
Tale. A[a, Doamne, `mp\rate, d\ruie[te-mi s\ v\d gre[elile mele
[i s\ nu os=ndesc pe fratele meu, c\ binecuv=ntat e[ti `n vecii
vecilor". Amin.

Duminica a XXXIV-a dup\ Rusalii. 
Pilda Fiului risipitor

~n momentul `n care to]i vame[ii [i p\c\to[ii se apropiau de
Iisus s\-L asculte, iar fariseii [i c\rturarii c=rteau zic=nd: "Acesta
prime[te la sine pe p\c\to[i [i m\n=nc\ cu ei" (Luca 15, 1-2),

235



Domnul nostru Iisus Hristos le-a spus pilda despre oaia [i drahma
cea pierdut\ [i pilda Fiului risipitor luate din via]a de toate zilele
`nf\]i[=nd `n chip clar dragostea lui Dumnezeu fa]\ de p\c\to[ii
care se c\iesc.

Preg\tind pe fiii s\i c\tre poc\in]\ din vremea postului mare,
Sf. Biseric\ ne `nf\]i[eaz\ `n parabola mi[c\toare a Fiului risipitor
at=t ad=ncimea c\derii morale, p=n\ la care poate ajunge un om,
`nstr\in=ndu-se de Dumnezeu, c=t [i calea pe care acela[i om se
poate `ntoarce la poc\in]\.

Pilda Fiului risipitor, una din cele mai frumoase [i pline de
sensuri, ne mi[c\ inimile profund, deoarece ne arat\ dragostea
nem\rginit\ [i bun\tatea lui Dumnezeu pentru noi, p\c\to[ii.

E o mare tain\ a `ndur\rii lui Dumnezeu pe care nici un fel
de `n]elepciune din lume nu o poate dezlega, dec=t Sf.
Evanghelie care ne arat\ at=t de viu urm\rile p\catului, dar [i
f\g\duin]a `mbucur\toare pentru c\in]\. Numai `n c=teva
cuvinte sunt ar\tate at=t de clar p\catul [i pedeapsa, c\in]a [i
iertarea. M=ntuitorul `ncepe astfel:

"Un om avea doi fii. {i a zis cel mai t=n\r dintre ei, tat\lui lor:
Tat\, d\-mi partea ce mi se cuvine de avu]ie. {i le-a `mp\r]it lor
averea. {i nu dup\ multe zile, feciorul cel mai t=n\r, adun=nd toate,
s-a dus `ntr-o ]ar\ departe, [i acolo a risipit toat\ avu]ia sa,
petrec=nd `n desfr=u. S-a f\cut foamete mare `n acea ]ar\; [i el,
cheltuind toate, a `nceput a tr\i `n lipsuri. {i merg=nd, s-a lipit
l=ng\ unul din locuitorii acelei ]\ri, care l-a trimis la ]arinile sale,
s\ pasc\ porcii. {i dorea s\-[i sature p=ntecele s\u, din ro[covele ce
m=ncau porcii; `ns\ nimeni nu-i da lui. Dar, venindu-[i `n fire, a
zis: C=]i arga]i ai tat\lui meu sunt `ndestula]i de p=ine, iar eu pier
aici de foame! Scul=ndu-m\, m\ voi duce la Tat\l meu ]i-i voi
spune: Tat\, am gre[it la cer [i `naintea ta; nu mai sunt vrednic s\
m\ numesc fiul t\u. F\-m\ ca pe unul din arga]ii t\i.
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{i scul=ndu-se, a venit la tat\l s\u. {i `nc\ departe fiind el, l-a
v\zut tat\l s\u [i i s-a f\cut mil\ [i alerg=nd, a c\zut pe grumazul s\u
[i l-a s\rutat. {i i-a zis fiul: Tat\, am gre[it la cer [i `naintea ta [i nu
mai sunt vrednic s\ m\ numesc fiul t\u"... etc. (Luca 15, 11-22).

Aceast\ parabol\ `nchide `n ea o dram\ pe care sufletul nostru o
tr\ie[te cu toat\ intensitatea, tocmai fiindc\ rostind-o, M=ntuitorul
n-a f\cut din cuvinte un v\l ca s\ acopere, ci suli]e care s\ fac\ s\
]=[neasc\ tr\irile ad=nci din noi. Acesta e doar un aspect, [i cel mai
simplu. Marea valoare a parabolei st\ `n t=lcul ei religios, `n
semnifica]ia ei ascuns\ [i care, `ntotdeauna, vizeaz\ raportul nostru
cu Dumnezeu. Cine este tat\l din parabola de azi, [i cine sunt fiii?

Semnifica]iile nu sunt greu de desprins: tat\l este Dumnezeu,
iar fiii suntem noi, credincio[ii. D\rui]i de Tat\l ceresc cu `nsu[iri
fizice [i spirituale, pentru care nu ne-am str\duit `n nici un fel,
avem peste toate libertatea de a lucra `n casa lui Dumnezeu -
Biserica -, sau `n afara ei, de a ne pune `nsu[irile `n slujba celui
care ne-a creat sau chiar `mpotriva lui.

Fiul cel mic, ne`n]eleg=nd c\ ceea ce avea era un dar, [i nu un
drept, [i-a cerut partea sa [i a plecat `ntr-o ]ar\ `ndep\rtat\.
Dep\rtarea de care vorbe[te parabola nu este numai una spa]ial\,
ci mai degrab\ una spiritual\. Cu fiecare nou p\cat s\v=r[it ne
`ndep\rt\m de lumina dumnezeiasc\ tot mai mult [i ne cuprinde
`ntunericul p\catelor [i al f\r\delegilor; amintirea luminilor din
casa p\rinteasc\ se `ntunec\ tot mai mult, p=n\ la uitarea deplin\.

Dar sensul dep\rt\rii este [i acela de scufundare, de pr\bu[ire.
Pl\cerile, dezmierd\rile, toate patimile lumii acesteia duc la
goliciunea total\ a sufletului nostru. Fiecare pl\cere lumeasc\ se
realizeaz\ cu consumarea calit\]ilor noastre native, fiecare
scufundare `n p\cat ne lipse[te de un dar divin [i ne `nsingureaz\
dureros. Pustiul se `ntinde tot mai `nsp\im=nt\tor `n jurul celui ce
a crezut c\ lumea `i apar]ine, spaima `l cuprinde de pretutindeni [i
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el se ad=nce[te `n viciu f\r\ s\ se mai poat\ opri, `ngrozit de
propria-i singur\tate [i insatisfac]ie. Ce-i mai r\m=ne unei astfel de
fiin]e care se rostogole[te pe panta abrupt\ a viciului, dec=t s\
recurg\ la cele mai josnice resurse din el, socotind c\ acolo va g\si
locul pe care s\ se simt\ `n siguran]\. S\-[i consume ultimile
instincte - ro[covele porcilor.

O! Ce decep]ie amar\! Pentru Fiul risipitor [i aceste ultime
resurse se dovedesc la fel de nefolositoare ca tot ce a experimentat
el din clipa ie[irii din casa p\rinteasc\ [i p=n\ la ultima pr\bu[ire.
Poart\ `n el libertatea aparent\, pribegia cu petrecerile, foametea [i
umilin]a, adev\rata robie [i amintirile de acas\; `n str\fulgerarea
unei clipe de con[tiin]\, z\re[te chipul tat\lui care `l cheam\ [i `l
a[teapt\ acas\.

~[i vine `n fire [i `[i recunoa[te c\derea. Constat\ cu luciditate [i
durere pr\pastia [i ruina `n care a ajuns [i totodat\ s-a c\it [i a luat
hot\r=rea s\ se `ntoarc\ la tat\l s\u.

T=n\rul risipitor, prin via]a pe care [i-a ales-o, tr\ia ca [i cum `n
afar\ de sine. Dar analiz=ndu-se, a v\zut ca `ntr-o oglind\ toat\
decaden]a `n care ajunsese, i s-a f\cut lui `nsu[i sc=rb\ de el [i s-a
`nfrico[at. ~n aceea[i clip\ `[i adun\ min]ile [i `[i d\ seama de
pr\pastia `n care a ajuns. {i-a adus aminte de tot ce a avut `n casa
p\rinteasc\, de darurile pe care le primise din na[tere [i, g=ndindu-se
la felul cum le-a folosit [i la felul cum s-a purtat cu tat\l s\u iubitor,
s-a ̀ nsp\im=ntat [i [i-a venit ̀ n fire. Este con[tient c\ din clipa ̀ n care
a p\r\sit casa p\rinteasc\ [i-a pierdut pacea [i bucuria sufleteasc\,
alerg=nd dup\ desf\t\ri `nchipuite. Bel[ugul [i Bun\starea nu l-au
putut re]ine `n casa tat\lui s\u; foamea [i lipsurile `l aduc, cu [iroaie
de lacrimi, rec\p\t=ndu-[i iertarea [i iubirea p\rinteasc\.

"Scul=ndu-m\, m\ voi duce la tat\l meu [i-i voi spune: Tat\, am
gre[it la cer [i `naintea ta". Aceasta este cea mai important\ clip\
din via]a fiului risipitor, clipa venirii `n sine, fiindc\ `n aceea[i
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clip\ s-a poc\it [i s-a hot\r=t s\ se `ntoarc\ pe drumul cel adev\rat,
al poc\in]ei, la tat\l s\u. De aici anume a `nceput ridicarea lui din
`ntunericul p\catului. "{i `nc\ departe fiind el, l-a v\zut tat\l s\u [i
i s-a f\cut mil\ [i alerg=nd, a c\zut pe grumazul lui [i l-a s\rutat". 

Ochii p\rintelui, obosi]i de a[teptare [i lacrimi, se lumineaz\ [i
`n clipa aceea se `nsenineaz\ [i ochii fiului, str\lucind de bucurie,
se lumineaz\, v\rs=nd lacrimile isp\[irii, ale c\in]ei; dar [i ale
bucuriei, iert\rii p\catului nesupunerii [i neascult\rii. Tat\l a c\zut
peste grumazul lui [i l-a s\rutat cu o dragoste care a iertat totul, cu
o iubire sf=nt\ [i f\r\ nici o imputare. Dup\ cum p\rerea de r\u a
fiului a fost total\ [i sincer\, a[a [i iertarea tat\lui a fost des\v=r[it\.

Puterea [i plin\tatea iubirii nu caut\ la num\rul [i m\rimea
p\catelor; de aceea tat\l `[i `mbr\]i[eaz\ fiul, sting=nd cu lacrimile
[i s\rutarea sa toat\ arsura p\catului [i alin=ndu-i r\nile sufletului.

Sunt neputincioase cuvintele pentru a putea ar\ta `n toat\
plin\tatea ei bucuria pe care o sim]im c=nd cineva se `ntoarce la
noi. S\ ridic\m toate aceste lucruri la dimensiunea raporturilor
noastre cu Dumnezeu [i vom `n]elege c=t de mare este bucuria
Tat\lui din ceruri c=nd un p\c\tos se poc\ie[te, c=nd un r\t\cit se
`ntoarce c\tre El. Este ca [i cum cel mai drag dintre ai no[tri a
`nviat din mor]i.

"{i a zis tat\l c\tre slugile sale: Aduce]i degrab\ haina lui cea
nou\, [i-l `mbr\ca]i, [i da]i-i un inel `n m=na lui [i `nc\l]\minte `n
picioarele lui. {i aduc=nd vi]elul cel gras, `l `njunghia]i, [i
m=nc=nd s\ ne veselim. C\ci fiul meu acesta mort a fost, [i a
`nviat; pierdut a fost [i s-a aflat".

Aceasta este bucuria Bisericii pentru fiii s\i, bucurie nespus\,
osp\] spiritual `n cer [i pe p\m=nt, `n Biserica v\zut\ [i `n cea
nev\zut\. S\ ne bucur\m c=nd un semen r\u se hot\r\[te s\ devin\
om cinstit, s\ c\ut\m [i s\-l ajut\m s\ se `ndrepte. C=t de mare
este bucuria Domnului c=nd p\c\tosul se `ntoarce! Pentru c\
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M=ntuitorul a suferit pentru to]i v\rs=ndu-[i s=ngele pentru
fiecare din noi, oric=t de c\zu]i am fi.

{i pe c=nd bucuria era `n toi, s-a `ntors fiul cel mare de la
c=mp, [i afl=nd de cele ce s-au `nt=mplat, s-a m=niat; tat\l `ns\
i-a spus: "Pentru ce te m=nii? Tu te-ai `ndestulat de tot ce se
g\se[te `n casa aceasta. Dar acum  s\ ne bucur\m c\ fratele t\u
s-a `ntors din moarte la via]\".

Fratele cel mare reprezint\ pe cre[tinul care nu s-a p\truns
total de duhul iubirii lui Hristos. El este cre[tinul care tr\ie[te de
unul singur `n marea comunitate a Bisericii, c\ci n-a realizat
uniunea sufleteasc\ pe care membrele trupului tainic al lui
Hristos trebuie s-o realizeze cu to]i cre[tinii, `n M=ntuitorul.

S\ fim statornici `n credin]\ [i virtute [i s\ fim ferici]i `n
momentul c=nd afl\m despre `ntoarcerea, oric=t de t=rzie, a
vreunui suflet p\c\tos, ce se `nstr\inase de Dumnezeu, s\ nu fim
ca fratele risipitorului, venind cu c=rtire [i nemul]umire, pentru
iertarea [i [tergerea p\catelor acestuia; c\ci precum iubirea ne
une[te cu Dumnezeu, `ntocmai invidia [i pizma ne despart de
harul [i dragostea lui.

C=]i neferici]i se chinuiesc `n focul iadului, pentru c\ au pus
la `ncercare `ndelungata mil\ a lui Dumnezeu, tr\ind `n p\cate
[i neglij=ndu-se de m=ntuire, ci socotind `n am\girea lor c\ "este
timp" pentru `ntoarcerea lor de la faptele pierz\toare de suflet!
Ei dorm `n nesim]ire, p=n\ vine pe nea[teptate moartea, care `i
afl\ nepreg\ti]i suflete[te [i ne`mp\ca]i cu Dumnezeu. Ace[tia
sunt fiii risipitori care au `mb\tr=nit suflete[te `n ]ar\ str\in\,
fiind mor]i cu sufletul `nainte chiar de sf=r[itul lor.

Acesta este t=lcul evangheliei de ast\zi [i aceasta este drama
`nchis\ `n ea. S\ [tim c\ dragostea lui Dumnezeu este nesf=r[it\ [i c\
ea nu ne este niciodat\ retras\. S\ [tim c\ bucuria cereasc\ pentru
`ndreptarea unui p\c\tos cuprinde cerul [i p\m=ntul [i c\ fiec\ruia
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dintre noi ̀ i iese ̀ nainte, pe drumul ̀ ntoarcerii [i c\in]ei, M=ntuitorul
`nsu[i. Orice r\t\cire poate s\ aib\ n\dejde de `ntoarcere. Cazul
Fiului risipitor este foarte gr\itor `n aceast\ privin]\.

Toate acestea [tiindu-le, nu vom dezn\d\jdui `n p\cat [i,
cuprin[i de c\in]\, vom alerga cu haina zdren]uit\ [i picioarele
r\nite la bun\tatea [i dragostea lui Dumnezeu pentru a intra `n
bucuria Domnului. Amin.

Duminica l\satului sec de carne.
Judecata cea din urm\

O mare tain\ [i `n acela[i timp o `nv\]\tur\ de temelie a
credin]ei noastre cre[tine ne descoper\ Sf. Evanghelie de ast\zi;
cuvintele, g=ndurile [i faptele noastre, singura zestre pe care o
lu\m cu noi din lumea aceasta vor fi judecate, vor fi c=nt\rite.
Nimeni nu va r\m=nea `n veci s\ st\p=neasc\ p\m=ntul acesta.

Precum este adev\rat c\ suntem muritori [i c\ nimeni nu se
poate sustrage tributului mor]ii, tot a[a de adev\rat este c\ vom fi
judeca]i. "R=nduit este omului odat\ s\ moar\, iar dup\ aceea s\
fie judecat" (Evrei 9, 27), zice Sf. Apostol Pavel; iar `n alt loc, mai
pe larg, ne `nva]\, zic=nd: "Noi, to]i oamenii, trebuie s\ ne
`nf\]i[\m `naintea scaunului de judecat\ al lui Hristos, ca fiecare,
dup\ faptele sale cele s\v=r[ite `n trup, s\ primeasc\ ori bine ori
r\u" (II Cor. 5, 10).

De aceea Sf. Evanghelie a judec\]ii `ncepe solemn [i grav:
"C=nd va veni Fiul Omului ̀ ntru slava Sa, [i to]i sfin]ii ̀ ngeri cu El,
atunci va [edea pe scaunul slavei Sale. {i se vor aduna `naintea Lui
toate neamurile [i-i va desp\r]i pe unii de al]ii, precum desparte
ciobanul oile de capre. {i va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele
de-a st=nga. {i atunci va zice `mp\ratul celor de-a dreapta Lui:
Veni]i, binecuv=nta]ii Tat\lui Meu, mo[teni]i ̀ mp\r\]ia cea preg\tit\
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vou\ de la `ntemeierea lumii" (Mat. 25, 30-34)... "Atunci va zice [i
celor de-a st=nga: Duce]i-v\ de la Mine, blestema]ilor, `n focul cel
ve[nic, care este g\tit diavolului [i `ngerilor lui" (V. 41)...

Biserica nume[te acest moment "~nfrico[ata Judecat\". Dup\
Sf. Evanghelie exist\ o judecat\ pentru tot ceea ce facem. Exist\
deci [i o r\spundere, un r\spuns, pentru care ne rug\m la Sf.
Liturghie [i alte slujbe, c=nd zicem: "r\spuns bun la `nfrico[ata
judecat\ a lui Hristos s\ cerem", r\spuns bun `n fa]a Ziditorului.

A[a dup\ cum orice lucru construit de mintea [i de m=inile
noastre e f\cut s\ r\spund\ unui rost, unei nevoi a vie]ii, cu at=t
mai mult Ziditorul ne-a creat cu un rost, cu o chemare `n existen]\,
cu o menire, pentru care trebuie s\ [i d\m socoteal\, r\spuns.

Via]a fiec\ruia, dup\ Sf. Scriptur\, este o chemare la existen]\
[i un dar; o r\spundere fa]\ de darul primit [i o judecat\; o
calificare a faptelor noastre din partea lui Dumnezeu `nsu[i. O
valorificare a lor de c\tre Acela prin care am fost nu numai zidi]i,
ci [i m=ntui]i. Acela care ne cunoa[te, care a luat trupul nostru [i
ispitele, ne-a purtat p\catele (I, Petru 2, 24).

Prin Iisus vom fi judeca]i! "Tat\l nu judec\ pe nimeni, ci toat\
judecata a dat-o Fiului" (Ioan 5, 22). Ne va judeca Fiul Omului,
fratele nostru, cum se nume[te El chiar `n Sf. Evanghelie de ast\zi
(Matei 25, 40). Ne va judeca El dup\ Sine, dup\ chipul Lui, cum
am fost zidi]i [i c\z=nd noi, a luat El apoi chipul nostru ca s\-l
ridice la slava la care a fost destinat dintru `nceput [i pe care El 
ne-o descoper\ acum, cu at=ta str\lucire, cum spune `nsu[i: "Va
veni Fiul Omului `ntru slava Sa... `nconjurat de sfin]ii `ngeri... [i
va [edea pe tronul slavei Sale". La ce `n\l]ime este chemat omul!
C\ci noi suntem judeca]i, califica]i de El [i dup\ El, pentru c\ la
str\lucirea slavei Lui suntem meni]i s\ ajungem.

Tat\l despre El a zis: "Acesta este Fiul Meu cel iubit `ntru care
am voit, `ntru care voia Mea e `mplinit\, pe Acesta s\-L asculta]i"
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(Matei 3, 17; 17, 5). Asupra Domnului prin aceste cuvinte s-a [i
pronun]at judecata Tat\lui, pentru care Sf. Maxim M\rturisitorul
vede `n jertfa M=ntuitorului pe cruce, "judecata judec\]ii". Iar `n
El, `n asem\narea slavei lui, vom fi noi judeca]i, c\ci trebuie s\
ajungem ca El, cum spune Sf. Evanghelist Ioan: "{tim c\ atunci
c=nd El se va ar\ta, vom fi asemenea Lui, fiindc\ `l vom vedea
cum este" (I Ioan 3, 2). ~mp\r\]ia Lui se va `ntemeia cu cei
asemenea Lui `n iubire, adev\r, cur\]ie, pace.

Judecata `nseamn\ bucuria `nt=lnirii [i con[tiin]a r\spunderii.
Aceste dou\ st\ri `n fa]a lui Dumnezeu trebuie s\ le privim
`mpreun\ pentru c\ `[i au temeiul `n acela[i izvor: Dumnezeu este
izvorul [i al iubirii, [i al drept\]ii, [i al bucuriei [i al judec\]ii. Cum
exclam\ psalmistul: "Mila [i judecata Ta voi c=nta }ie, Doamne"
(Ps. 100, 1). ~n Dumnezeu "Mila [i adev\rul s-au `nt=mpinat,
dreptatea [i pacea s-au s\rutat" (Ps. 84, 11).

Dreptatea este una din razele iubirii, spun Sfin]ii P\rin]i. C\ci
mai ad=nc\ [i mai cuprinz\toare, izvor a toate, e iubirea. "Precum
un gr\unte de nisip nu trece c=t o gr\mad\ de aur, tot a[a [i dreapta
judecat\ a lui Dumnezeu nu trage `n cump\n\ c=t mila Sa", zice Sf.
Isac Sirul. Dac\ este adev\rat c\ orice con[tiin]\ vinovat\ aici, pe
p\m=nt, se `nfioar\ `n fa]a judec\]ii, niciodat\ frica nu poate [i nu
trebuie s\ umbreasc\ bucuria str\lucitoare a celei de a doua veniri.

De altfel, judecata este o parte integrant\, organic\ a
Evangheliei, iar Evanghelia este Vestea cea bun\. Mai mult,
judecata este chiar `ncununarea Evangheliei, e plata, seceri[ul
roadelor, adeverirea n\dejdii cre[tinului. E ziua Domnului,
"`ncep\torul [i plinitorul credin]ei" (Evrei 12, 21), care vine acum
s\ desfiin]eze p\catul, r\ul [i moartea. "Moartea nu va mai fi",
spune Apostolul Ioan (Apoc. 21, 4). Judecata vine s\ reveleze c\
ultimul cuv=nt `n existen]\ nu e nici p\catul, nici suferin]a, nici
moartea, ci via]a. {i ce bucurie va fi mai mare dec=t desfiin]area
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r\ului? M=ntuitorul `nsu[i porunce[te pentru acel moment:
"Ridica]i capetele voastre" (Luca 21, 28).

~n sf=r[it, sensul judec\]ii [i al nemuririi se descoper\ [i mai
profund din `nt=lnirea "fa]\ c\tre fa]\" cu Domnul vie]ii, pentru
care ne rug\m tainic la Sf. Liturghie: "{i ne d\ nou\ s\ ne
`mp\rt\[im cu Tine mai adev\rat ̀ n ziua cea ne`nserat\ a ~mp\r\]iei
Tale"... (rug\ciune dup\ Sf. ~mp\rt\[anie).

Unii cre[tini se `ndoiesc de adev\rul `nvierii [i al judec\]ii celei
drepte a lui Dumnezeu. Dar adev\rul acesta este tot a[a de mare ca
[i c=nd ai vorbi despre zi [i noapte. {i dup\ cum e[ti sigur c\ dup\ zi
vine noapte, tot a[a de siguri trebuie s\ fim [i de acest adev\r al
sf=r[itului lumii `ntregi [i al judec\]ii. Noi, cre[tinii vom fi judeca]i
dup\ Evanghelia lui Hristos (Ioan 12, 48).

~n lumina Evangheliei, "fiecare din faptele sale sau se vor
pream\ri, sau se vor os=ndi", cum spune o c=ntare din r=nduiala
Prohodului.

Sf. Scriptur\ ne descoper\ c\ o prim\ judecat\ se face sufletului
dup\ moarte, dup\ cum vedem din pilda bogatului nemilostiv [i a
s\racului Laz\r. Sufletul drept are parte de fericire `ndat\ dup\
moarte, precum cel mort `n p\cate nepoc\ite are parte de pedeaps\.
Nici fericirea celor drep]i [i nici os=nda celorla]i nu este definitiv\.
Adev\rata [i definitiva judecat\ va avea loc, dup\ cum ne `nva]\ 
Sf. Evanghelie de ast\zi, dup\ `nvierea trupurilor, c=nd fiul lui
Dumnezeu va veni a doua oar\, "s\ judece viii [i mor]ii". Nu va veni
`n chip smerit ca `nt=ia oar\, ci `n chip pream\rit, pe norii cerului,
`nconjurat de sfin]ii `ngeri. Nu va veni s\ m=ntuiasc\ lumea, c\ci
pentru aceasta a venit `nt=ia oar\, ci va veni s\ judece lumea. "Tat\l
nu judec\ pe nimeni, ci toat\ judecata a dat-o Fiului" (Ioan 5, 22-27).

Pentru ce este trebuin]\ s\ se fac\ aceast\ judecat\? Pentru
patru pricini. Mai `nt=i, s\ se arate `ntru aceasta dreptatea lui
Dumnezeu, at=t `n r\spl\tirea faptelor bune, c=t [i `n pedepsirea
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faptelor rele. ~n al doilea r=nd, trebuie s\ se laude faptele cele bune
`naintea `ngerilor [i a oamenilor, dup\ cum ne `nva]\ Sf. Apostol
Pavel: "S\ nu judec\m pe cineva `nainte de vreme, ci s\ a[tept\m
venirea Domnului care lumineaz\ toate cele ascunse". ~n al treilea
r=nd, judecata omeneasc\ gre[e[te foarte mult ̀ n via]a aceasta, c\ci
de cele mai multe ori se judec\ dup\ cele din afar\; greu se pot
deosebi cei buni de cei r\i, cei drep]i de cei p\c\to[i. ~n ziua
judec\]ii, care va fi dreapt\, adev\rata prim\var\ a ve[niciei, se vor
cunoa[te l\murit to]i. Cei r\i vor sta ca ni[te pomi usca]i, f\r\
podoab\, gata de aruncat `n focul cel ve[nic. Drep]ii, ca ni[te pomi
`nc\rca]i de roade, vor sta `n a[teptarea Domnului. Atunci,
"dreptul ca finicul va `nflori [i ca cedrii din Liban se va `n\l]a". A
patra pricin\ pentru care trebuie s\ aib\ loc aceast\ judecat\ este
faptul c\ aici, pe p\m=nt, de multe ori drep]ii p\timesc, iar cei r\i
au parte de bine. Domnul trebuie s\ arate pricina pentru care a dat
aici p\c\to[ilor norocire, iar drep]ilor p\timire. Toate acestea, ziua
judec\]ii le va descoperi (Dup\ M\rturisirea p\c\to[ilor).

Toate `ntreb\rile judec\]ii sunt `ntreb\ri despre iubire, despre
iubirea concret\, cu fapte, nu despre filosofia ei, ci despre faptele
ei: faptele sunt m\sura vie]ii.

"Se vor aduna `naintea Lui, citim `n Evanghelie,... toate
neamurile [i va desp\r]i pe unii de al]ii... [i va zice Domnul celor
de-a dreapta Lui: Veni]i, binecuv=nta]ii p\rintelui Meu, de
mo[teni]i ~mp\r\]ia cea preg\tit\ vou\ de la `ntemeierea lumii".
Desigur, `mp\r\]ia iubirii, c\ci Dumnezeu este iubirea, [i de aceea a
fost trimis Fiul S\u `n lume, s\ ne `nve]e iubirea, despre care acum [i
cere s\ se dea m\rturie. "C\ci fl\m=nd am fost [i Mi-a]i dat s\
m\n=nc; `nsetat am fost [i Mi-a]i dat s\ beau; str\in am fost [i M-a]i
primit; gol am fost [i M-a]i `mbr\cat; bolnav am fost [i M-a]i
cercetat; `n temni]\ am fost [i a]i venit la Mine" (Mat. 25, 35-37).
R\spunsul va fi r\spunsul unei iubiri cu adev\rat curate [i f\r\
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seme]ie. Ca [i c=nd ei nu ar fi [tiut c\ s\v=r[esc un lucru at=t de mare:
slujind pe om, `l slujesc pe Dumnezeu: "Doamne, c=nd Te-am v\zut
noi... fl\m=nd,... str\in, `nsetat,... `n `nchisoare... [i }i-am slujit"? 
"{i r\spunz=nd, `mp\ratul va zice lor: Amin, zic: `ntru c=t a]i f\cut
unora dintr-ace[ti fra]i ai mei mai mici, Mie mi-a]i f\cut".

"Atunci va zice [i celor din st=nga Lui: Duce]i-v\ de la Mine,
blestema]ilor, `n focul cel ve[nic, care este g\tit diavolului [i
`ngerilor lui. Nu Mi-a]i dat hran\ sau ap\, hain\ sau ad\post,
`ngrijire sau u[urare `n suferin]a Mea".

Observ\m cum accentul cade `n cele din urm\ pe aceste
cuvinte: "~ntru c=t a]i f\cut unora dintr-ace[ti fra]i ai Mei prea
mici, Mie Mi-a]i f\cut" [i "`ntru c=t n-a]i f\cut unuia dintre ace[tia
prea mici, nici Mie nu Mi-a]i f\cut". M=ntuitorul se identific\ cu
noi, cu to]i. {i uni]i `n con[tiin]a Lui divin-uman\ cu to]i,
egoismul, s\v=r[irea p\catului `n El este total `nvins\.

Iar c=t ne prive[te pe noi, [tim c\ trebuie s\-l iubim pe
aproapele nostru ca pe noi `n[ine. ~ns\, `n vederea judec\]ii trebuie
ceva [i mai mult; trebuie s\ ajungem s\-l iubim ca pe `nsu[i
Hristos, care este model, loc de `nt=lnire [i de unitate pentru noi
to]i. G=ndind mai ad=nc, `n]elegem c=t este de greu s\ iubim
egal pe to]i, `n timp ce nu suntem mereu egali cu noi `n[ine; nici
noi, nici semenii no[tri. ~l iubesc pe aproapele ca pe mine; iar
eu nu sunt un etalon absolut al iubirii. Acest mod este numai 
o treapt\.

Iisus Hristos este modelul suprem al iubirii (Ioan 13, 1). {i El
f\c=ndu-se una cu noi to]i, cu semenul meu, eu `l iubesc pe acesta
ca pe Hristos; v\z=nd `n el o valoare divin\, `l iubesc
dumnezeie[te. De aceea se zice despre sf=nt c\ el "dup\
Dumnezeu, iubea pe orice om ca pe Dumnezeu". E posibil deci,
ca [i `n noi s\ fie `nvins egoismul, p\catul. Aici este taina cea mare
a vie]ii cre[tine[ti. Nu numai c\ Fiul lui Dumnezeu a luat chip de
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rob, [i s-a f\cut `ntru asem\narea noastr\ (Filip, 2, 7), dar s-a [i
identificat cu lumea, mai ales cu cei `n necaz, `n durere.

~n ace[tia tr\ie[te Hristos. A[a `nc=t, dac\ ai dat unui s\rac o
hain\, `nsu[i lui Hristos i-ai dat. De ai chemat la masa ta un
fl\m=nd, ai osp\tat pe Domnul. De ai primit `n casa ta [i de-ai
culcat `n patul t\u un str\in, pe El, st\p=nul vie]ii [i al mor]ii, l-ai
ocrotit. De ai cercetat vreo v\duv\ [i de ai pus `nc\l]\minte `n
picioarele unui orfan, pe fiul lui Dumnezeu l-ai `nc\l]at. De ai
p\truns `n temni]\ [i ai alinat un suflet ce p\time[te, ai alinat inima
Domnului. Iat\, ̀ n to]i ace[ti oropsi]i ai sor]ii tr\ie[te Domnul Iisus
Hristos. Trebuie s\ o [tim [i s\ o spunem [i altora, Iisus tr\ie[te `n
lumea aceasta prin cei `n suferin]\.

Apropie-te de ei, alin\-le durerile, m=ng=ie-le necazurile,
potole[te-le foamea, ast=mp\r\-le setea, [i Domnul te va r\spl\ti
la venirea Sa.

Milostenia ta str\bate cerul [i p\trunde `n fa]a Tronului
Dumnezeiesc, spune Sf. Ioan Gur\ de Aur. F\-o cu inim\ curat\
[i cu toat\ dragostea!

N-ai haine s\ dai? D\ p=ine. N-ai p=ine? D\ bani. N-ai bani?
Cerceteaz\ pe cei bolnavi. Cuvinte ai. M=ng=ie-i pe ace[tia! {i
aceasta se va socoti ]ie. C\ci chiar un pahar de ap\ dat `n numele
Domnului [i acela nu ]i se va trece cu vederea. Avem at=tea
mijloace prin care putem dob=ndi `mp\r\]ia lui Dumnezeu. S\
c\ut\m [i s\ vedem [i vom g\si destule mijloace prin care s\ te
numeri `n ceata celor din dreapta.

S\ nu cread\ nimeni c\ vom avea vreo scuz\ la venirea
Domnului. De aceea socoate: ce faci, ce vorbe[ti [i cum tr\ie[ti.
Pentru c\ toate acestea ]i se vor lua `n seam\.

Hristos nu ne va `ntreba atunci ce nume am purtat, ce rang
social am avut, ce bog\]ii sau ce podoabe ne-au `nconjurat. El ne
va `ntreba doar at=t: ce bine ai f\cuit `n lume? Trec=nd 

247



printr-o asemenea cercetare [i r\m=n=nd ̀ n ea necl\tina]i, cura]i cu
g=ndul, cu cuv=ntul [i cu fapta, noi nu avem a ne teme de
"`nfrico[\toarea" cercetare [i judecat\: "cei ce biruiesc, de aici se
`nal]\", zice Biserica.

Dar dac\ nu ne judec\m pe noi `n[ine acum [i aici, [i nu
cunoa[tem printr-o ad=nc\ [i sincer\ c\in]\ cur\]irea, iertarea [i
`mp\carea cu Dumnezeu [i cu oamenii, fiecare, ̀ n chip firesc, ceea
ce este `n realitate se va descoperi atunci. Noi nu [tim clipa venirii
Domnului. Credem `n ea [i o m\rturisim, dar n-o putem [ti [i nici
b\nui! De aceea, fiecare clip\ a vie]ii noastre s\ fie o clip\ de
apropiere c\tre Hristos. {i fiecare clip\ a vie]ii s-o tr\im astfel ca
[i c=nd ar fi ultima [i ca [i c=nd atunci ar veni Domnul.

S\ folosim timpul c=t Iisus este `nc\ M=ntuitorul nostru, s\ ne
preg\tim, s\ ne spovedim [i s\ ne `mp\rt\[im c=t mai des, ca a
doua venire s\ fie pentru noi prilej de bucurie [i de slav\, nu de
os=nd\ [i durere.

Doamne, Iisuse Hristoase, d\ruie[te "sf=r[it cre[tinesc vie]ii
noastre, f\r\ durere, ne`nfruntat, `n pace [i r\spuns bun la
`nfrico[\toarea judecat\ a Ta". Amin.

Duminica l\satului sec de br=nz\.
Postul cre[tinesc

~ncepem de m=ine sf=ntul [i marele post al Pa[telui. P\[im cu
credin]\ [i smerenie a[tept=nd de la Dumnezeu iertarea p\catelor
noastre [i m=ntuirea sufleteasc\.

P\[im cu inimile `nc\lzite [i cugetele `nt\rite de dulcea]a
sfintelor c=nt\ri ale Triodului, care cu trei s\pt\m=ni mai ̀ nainte ne
cheam\ `n taina utreniei: "u[ile poc\in]ei deschide mie, D\t\torule
de via]\. C\ m=nec\ duhul meu la biserica Ta cea sf=nt\".

De aceea, pentru a ne putea apropia cu vrednicie de marele
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post, biserica a c\utat s\ ne preg\teasc\ suflete[te `n mod deosebit.
Mai `nt=i, `n prima duminic\ a Triodului, ne-a `nv\]at cum s\ ne
rug\m, cum s\ putem ob]ine acea hran\ spiritual\ a sufletului dup\
care t=nje[te sufletul nostru.

Ne-a a[ezat `n fa]a ochilor suflete[ti parabola vame[ului [i a
fariseului - cei doi oameni reprezentativi pentru noi -, care,
`ndemna]i s\ se roage [i s\ comunice cu Dumnezeu, vin `n templul
S\u ca s\-L cinsteasc\, s\-L onoreze cu fiin]a lor, s\ se d\ruiasc\ [i
s\ se contopeasc\ `n rug\ciune cu Dumnezeu. Am v\zut ]inuta
m=ndr\ a fariseului, cunosc\tor al legii [i `mplinitor al poruncilor
lui Dumnezeu date prin Moise. Sigur de sine, st\p=n pe via]\ [i pe
sufletul s\u, sfid=nd pe to]i, pe oameni [i chiar pe Dumnezeu, ̀ n loc
de rug\ciune de iertare, el se laud\. Am v\zut smerenia vame[ului
`ndurerat, `ngenuncheat `n col]ul templului, i-am sim]it b\taia din
piept [i am sim]it cu to]ii lacrimile sale fierbin]i, care ne-au
`nduio[at. Am cules de pe buzele lui arse de p\cat cuvintele rugii
sale fierbin]i ce implorau iertare [i `mp\carea lini[tit\ cu creatorul.
El nu se l\uda cu nimic, nu se m=ndrea cu nimic, ci se umilea,
pl=ngea [i se ruga cu lacrimi de c\in]\ lui Dumnezeu s\ aib\ mil\,
zic=nd: "Dumnezeule, milostiv fii mie, p\c\tosului". Iar cuvintele
picurate din gura M=ntuitorului Hristos la sf=r[itul parabolei, se
`nscriu ca un "adev\r divin" l\sat nou\, tuturor credincio[ilor, c\
zice: "Cel ce se `nal]\ se va smeri [i cel ce se smere[te se va `n\l]a".
Parabola, pe l=ng\ faptul c\ anun]\ o nou\ rela]ie [i d\ o nou\
valoare rug\ciunii f\cute cu smerenie, ridic\ virtutea umilin]ei pe
treptele cele mai `nalte ale spiritualit\]ii.

Icoana "fiului risipitor", care se `ntoarce acas\ la tat\l s\u,
procesul sufletesc ad=nc petrecut `n cugetul s\u, mustrarea de
con[tiin]\ [i hot\r=rea de a se `ntoarce acas\, toate acestea care
merg p=n\ la acceptarea pierderii dreptului de a se mai numi "fiu al
tat\lui s\u" [i "mo[tenitor al dragostei sale", ne-au l\sat [i nou\, `n
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fiin]a noastr\, am\r\ciunea unor clipe petrecute `n via]\ dincolo de
voia lui Dumnezeu. ~n cuvintele: "Tat\, am gre[it" se cuprinde
`ntreaga istorie a dorului de m=ntuire, `ntreaga fr\m=ntare a
veacurilor, toate luptele purtate pentru prop\[irea credin]ei cre[tine
[i imaginea m\rea]\ a tuturor credincio[ilor dornici de m=ntuire, 
ce-[i ridic\, de veacuri, bra]ele spre ceruri implor=nd de la
Dumnezeu iertarea [i m=ntuirea, zic=nd: "Tat\, am gre[it".

~n acela[i timp, alergarea tat\lui `naintea fiului ce se `ntoarce
acas\, ̀ mbr\]i[area lor, hainele noi, inelul a[ezat din nou pe deget
- semnul cinstei [i al puterii, sacrificarea vi]elului celui mai bun,
bucuria general\ din `ntregul c\min, toate acestea aureoleaz\
fericit cu nimbul iubirii de p\rinte legea fireasc\ a omenirii. Ele
ne duc cu g=ndul la m\rturisirea f\cut\ de M=ntuitorul c=nd
spune "c\ bucurie se face `n cer pentru un p\c\tos care se
poc\ie[te".

Cuprinsul Sf. Evanghelii ce s-a citit `n biseric\ duminica trecut\
ne arat\ cum va fi judecata cea `nfrico[\toare de apoi, sfaturile milei
cre[tine care trebuie s\ `mpodobeasc\ sufletul fiec\rui cre[tin. De o
m\re]ie f\r\ seam\n, aceast\ icoan\ a judec\]ii celei `nfrico[ate cere
din partea credincio[ilor ca valorile morale [i ale iubirii cre[tine s\
fie `mplinite `n mod dezinteresat, `mplinirea poruncilor ce izvor\sc
din dragostea pentru aproapele, mila, ajutorul, `n]elegerea, jertfa.

Duminica de ast\zi, dinaintea sf=ntului [i marelui post, a
izgonirii lui Adam din rai, ne d\ imaginea `ndurerat\ a clipei c=nd
prima pereche de oameni - Adam [i Eva - p\r\sesc paradisul, cea
mai trist\ zi din istoria omenirii, dup\ credin]a noastr\ cre[tin\.
Aceast\ pedeaps\ dat\ pentru c\lcarea poruncii divine, `nso]it\ de
blestemul dat de Dumnezeu primilor oameni, cu urm\rile lui:
munca `n sudoarea frun]ii pentru c=[tigarea existen]ei, na[terea de
prunci ̀ n dureri, blestemul ca p\m=ntul s\ nu mai dea roade ca p=n\
atunci, [i moartea, toate sunt l\sate posterit\]ii sub denumirea
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p\catului originar (str\mo[esc). ~n acela[i timp s-a hot\r=t [i
posibilitatea m=ntuirii prin f\g\duin]a "c\ urma[ul femeii va zdrobi
capul [arpelui".

Pentru realizarea operei `mp\c\rii cu Dumnezeu, pentru
reinstaurarea omului `n starea cea dint=i, s-a desf\[urat `ntreaga
iconomie a m=ntuirii, care s-a des\v=r[it prin `ntruparea Domnului
[i M=ntuitorului nostru Iisus Hristos, prin jertfa sa pe cruce [i
~nvierea sa. La temelia acestei opere este iertarea, ca una din
condi]iile m=ntuirii.

De aceea, azi, sf=nta noastr\ Biseric\, d=ndu-ne un fragment din
predica M=ntuitorului, ]inut\ pe munte, ne arat\ care sunt cele mai
bune metode de a c\p\ta iertarea p\catelor noastre, cele mai bune
arme de a c=[tiga cerul. Iertare, post [i milostenie - iat\ o treime din
fapte bune, cu ajutorul c\rora putem str\bate aceast\ vreme sf=nt\
f\c=nd adev\rata poc\in]\. Este o str=ns\ leg\tur\ `ntre aceste trei
fapte bune c\ci "`n zadar poste[te cel ce ur\[te pe fratele s\u. ~n
zadar poste[te cel ce nu-[i deschide inima spre fratele s\u `n lipsuri
[i suferin]\. Cel ce le une[te pe aceste trei [i le `mpline[te, face
adev\rata poc\in]\".

Dup\ ce ne-a ar\tat cum s\ ne rug\m [i ne-a dat rug\ciunea
Tat\l nostru, rug\ciunea domneasc\ (Mat. 6, 10-13), a accentuat
problema iert\rii aproapelui drept condi]ie a iert\rii noastre, c\ci
cine este f\r\ de p\cat? ~n acest raport M=ntuitorul ne arat\ c\
iertarea [i m=ntuirea nu pot veni dec=t prin aproapele nostru, via]a
noastr\ viitoare depinde nu at=t de noi, c=t de aproapele nostru,
c\ruia trebuie s\-i iert\m ceea ce ne-a gre[it. {i ce frumos lucru este
ca s\ te po]i cunoa[te pe tine `nsu]i [i s\ cuno[ti [i pe al]ii! A ierta `n
sensul cre[tin nu `nseamn\ a ierta numai gre[elile mici, nici a ierta
ast\zi [i m=ine nu.

M\sura iert\rii o arat\ M=ntuitorul `n r\spunsul pe care `l d\
Sf=ntului Apostol Petru: "ci de 70 de ori c=te 7", adic\ ori de c=te
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ori ar fi gre[it cineva, suntem datori s\ iert\m f\r\ a hot\r` num\rul
gre[elilor (Mat. 18, 21-22).

Jertfa Domnului Iisus, pe l=ng\ c\ este expresia cea mai
des\v=r[it\ a iubirii divine fa]\ de omenirea c\zut\ (Ioan 3, 16),
ea este [i un act de r\scump\rare, inclusiv de iertare, f\cut din
partea lui Dumnezeu, "prin s=ngele Lui [i iertarea p\catelor"
(Efes 1, 7).

Iertarea poate fi considerat\ aici ca `nceput al m=ntuirii noastre.
~mp\care definitiv\ f\r\ iertare, nu exist\, precum nu exist\ nici
iertare f\r\ jertf\. M\sura iert\rii este jertfa. Iertarea cu at=t mai
mult `mbrac\ haina des\v=r[irii, cu c=t are mai mult pre] de jertf\.
Jertfa de pe Golgota a fost [i este cel mai mare act de iertare, care
`[i profileaz\ luminile dincolo de veacuri [i e `n stare s\ trezeasc\
la via]\ `ntru Hristos toate con[tiin]ele c\zute `n derut\.

Deci via]a noastr\ cap\t\ un caracter social. Ea merge p=n\ la
sacrificiu [i se `ncadreaz\ `n opera de slujire a oamenilor.

Dar iertarea din partea lui Dumnezeu a p\catelor noastre este
condi]ionat\, `ntre altele, de iertarea din partea noastr\ a gre[elilor
aproapelui nostru. C\ci a[a ne `nva]\ Iisus `n rug\ciunea Tat\l
nostru: "{i ne iart\ nou\ p\catele noastre, precum [i noi iert\m
gre[i]ilor no[tri" (Mat. 6, 12).

Iat\ deci, c\ iertarea ni se prezint\ aici sub raportul reciprocit\]ii.
"Iert=nd altora, vou\ `n[iv\ da]i iertare", spune Sf. Ioan Gur\ 
de Aur. Iertarea `n cre[tinism prime[te pentru prima dat\ acest
caracter condi]ionat.

C=t de minunat\ poate fi imaginea acelui moment, c=nd,
ascult=nd de glasul Sfintei Evanghelii, vom merge spre fratele
nostru "om" cu m=na `ntins\, cu sur=sul pe buze [i cu inima plin\
de dragoste! {i s\ [tim c\ `n persoana aproapelui nostru g\sim pe
Hristos! El este cel ce ne va primi [i ne va m=ng=ia, cel ce ne va
`nv\]a ce s\ facem atunci c=nd cineva dintre oamenii no[tri ne va

252



face s\ suferim. Ne va `nv\]a s\ ascult\m sfaturile acestea care ne
vor face s\ c=[tig\m `mp\r\]ia cerurilor: totdeauna acelea[i,
totdeauna sfinte, totdeauna m\re]e - s\ faci, s\ rabzi [i s\ iube[ti.

~n continuare, Sf. Evanghelie de azi, la `nceputul postului 
celui mare, ne arat\ con]inutul [i sensul adev\ratului post, pentru
ca, bine [i corect `n]eleg=ndu-l, s\-l putem s\v=r[i spre folosul
nostru sufletesc [i trupesc.

~n timpul postului, fariseii [i c\rturarii, pentru a avea laud\ de la
oameni, ei `[i smoleau fe]ele, umblau nesp\la]i, cu p\rul
nepiept\nat [i tri[ti, ca [i cum erau gata s\ cad\ de foame [i de
priveghere. Erau admira]i de masele necunosc\toare [i prin aceasta
comiteau cea mai grav\ `nc\lcare a respectului fa]\ de porunca de
a posti. De aceea, M=ntuitorul, c\ut=nd s\ arate ̀ nc\ o dat\ puritatea
[i frumuse]ea postului, `n cuvintele Sf. Evanghelii de azi zice:
"C=nd posti]i nu fi]i tri[ti ca f\]arnicii; c\ ei `[i smolesc fe]ele ca s\
se arate oamenilor c\ postesc. Adev\rat v\ spun vou\, `[i vor lua
plata lor". {i adres=ndu-se ucenicilor, [i prin ei [i nou\, zice: 
"Tu, `ns\, c=nd poste[ti, unge capul t\u [i fa]a ta spal\. Ca s\ nu te
ara]i oamenilor c\ poste[ti, ci Tat\lui t\u, care vede toate `n ascuns
[i-]i va r\spl\ti ]ie" (Mat. 6, 16-17). Prin urmare, prin aceste cuvinte
ale Domnului Iisus, reiese c\ valoarea cade pe aspectul spiritual
(duhovnicesc) al postului, adic\ `nt\rirea puterilor suflete[ti asupra
poftelor trupe[ti.

Dac\ nu avem `n vedere, `n practicarea postului, aspectul lui
spiritual, atunci partea lui material\ nu poate avea dec=t valoarea
unui regim alimentar, pe care ni-l recomand\ medicina, dar este
lipsit de valoarea lui religios-moral\. Adev\ratul post este la fel cu
rug\ciunea, prin ferirea de m=ndrie, cu mult\ mul]umire sufleteasc\
[i cu `ncredere puternic\ `n ajutorul lui Dumnezeu. ~n afar\ de
aceasta, prin post omul `[i `nfr=neaz\ mai u[or poftele trupe[ti; este
un act de voin]\, care arat\ domina]ia asupra instinctului de hran\ [i
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asupra poftei [i pl\cerilor legate de acest instinct; este expresia
poc\in]ei pentru p\cate; este o jertf\ bine primit\ la Dumnezeu; este
un act de cult, adic\ o fapt\ de cinstire a lui Dumnezeu (~nv\]\tura
de credin]\ ortodox\, Bucure[ti, 1952, `ntrebarea 293).

Deci, postul este o jertf\, o `nfr=nare a ta proprie, o biruin]\
asupra omenescului trec\tor. El trebuie des\v=r[it `n taina vie]ii [i a
sufletului, este un act de intimitate spiritual\, o bucurie. {i dac\
postul [i rug\ciunea noastr\ sunt `nt\rite de o jertfire a firii noastre,
s\ ascult\m glasul divin ce spune: "mil\ vroiesc [i nu jertf\", dorind
s\ ne arate c\ dragostea pentru aproapele `ntrece orice act de cult,
act formal, [i prin urm\rile ei se adreseaz\ direct lui Dumnezeu.

~n felul acesta `n]eleg=nd [i practic=nd postul, ne vom lumina
mintea, ne vom cur\]i sufletele [i trupurile de toat\ patima [i
`ntin\ciunea, ne vom `n\l]a duhovnice[te la Dumnezeu [i vom
ajunge s\ ne facem vrednici de lumina `nvierii lui Hristos.

~n `ncheierea Sfintei Evanghelii, M=ntuitorul trece de la
`nfr=narea de la sim]urile trupe[ti la `nfr=narea de la pofta pentru
bunurile lume[ti, `n sensul c\ omul credincios s\ nu fie preocupat
numai de str=ngerea averilor materiale [i s\ le considere ca
singurul scop al vie]ii. Nu condamn\ acestea, ci biciuie[te abuzul,
specula, ho]ia, nedreptatea. Prin cuvintele: "Nu v\ aduna]i vou\
comori pe p\m=nt, unde moliile [i rugina le stric\, ho]ii le sap\ [i le
fur\, ci v\ aduna]i vou\ comori `n cer, unde nici moliile, nici rugina
nu le stric\ [i unde furii nu le sap\, nici nu le fur\". Acesta trebuie
s\ fie scopul `n sine, comoara spiritual\ a cre[tinului, [i `n acela[i
timp, comoara spiritual\ a unei comunit\]i sau a unui popor. Dac\
vom recunoa[te c\ acesta este scopul suprem al fr\m=nt\rilor [i al
luptelor de o via]\ - formarea caracterului, ̀ nzestrarea fiin]ei tale cu
aceast\ comoar\ de virtute care te face s\ te cuno[ti mai ̀ nt=i pe tine
[i de a-]i cur\]i fiin]a de interese minore [i egoiste, [i dac\ vom
recunoa[te c\ "mai presus de toate este fericirea, pacea [i
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m=ntuirea", atunci fiecare [i-a f\cut datoria. C\ci peste aceste
realiz\ri cad cuvintele M=ntuitorului din Sf. Evanghelie de ast\zi:
"Unde este comoara voastr\ acolo este [i inima voastr\". Prin
aceste cuvinte M=ntuitorul urc\ inima omeneasc\ `n cer [i coboar\
cerul `n inima noastr\. Comoara noastr\ s\ fie u[oar\ ca s\ poat\
urca [i pre]ioas\ s\ poat\ fi primit\ de Dumnezeu.

Iat\ c\ acum, la `nceputul Sf=ntului [i marelui post al Pa[telui,
Biserica ne arat\ `nc\ o dat\ ce s\ facem ca s\ ne m=ntuim, ce s\
facem s\ putem ridica firea noastr\ la echilibrul pierdut de primii
oameni - la izgonirea lui Adam din rai; ce s\ facem ca s\ putem
privi cu lini[te, demnitate [i vrednicie lumina [i bucuria `nvierii;
ce s\ facem cu via]a, cu inima, cu comorile pe care, fire[te, le
str=ngem `ntr-o via]\; ce s\ facem s\ ne m=ntuim.

De aceea, pentru a ne apropia cu credin]\, cu n\dejde, cu
demnitate de lumina ̀ nvierii [i a m=ntuirii, s\ ridic\m privirea spre
ceruri - sus, c=t mai sus -, [i s\ avem pururi `n fa]\ cuvintele sfinte:
"unde este comoara voastr\, acolo este [i via]a voastr\". Amin.

Duminica I-a din Postul Mare. Duminica Ortodoxiei

~n duminica `nt=ia din postul Sfintelor Pa[ti pr\znuim
Duminica Ortodoxiei.

Cuv=ntul "ortodoxie" presupune o antitez\: eterodoxia. Pentru
noi, ortodoc[ii de azi, antiteza nu evoc\ numaidec=t gradul
ereziei, no]iune `mpotriva adev\rului, ci no]iunea confesiunilor
cre[tine, diferite `n dogme, cult [i organiza]ie de Biserica
R\s\ritului, pe care o numim ortodox\.

Biserica noastr\ o numim ortodox\ sau dreptm\ritoare, pentru
c\ ea a p\strat de-a lungul veacurilor adev\rurile de credin]\
descoperite `n legea veche prin prooroci, iar `n cea nou\, `n chip
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des\v=r[it, prin Iisus Hristos, transmise cu sfin]enie de Sf.
Apostoli [i de urma[ii lor legitimi.

S-a spus, cu drept cuv=nt, c\ ortodoxia este cerul pe p\m=nt,
pentru c\ prin rug\ciune [i virtute ea ne une[te cu Dumnezeu [i ne
a[az\ real `n comuniune de via]\ fericit\ cu El. Ortodoxia este
fluviul spiritual care izvor\[te din Fiin]a infinit\ [i ve[nic\ a Sf.
Treimi [i curge de dou\ mii de ani `n istoria uman\ prin cele [apte
guri de foc ale Sf. Taine care ne dau harul Sf. Duh [i ne
`ndumnezeiesc via]a, dup\ Hristos Domnul.

Prin aceast\ lucrare sf=nt\, ortodoxia a umplut [i umple istoria
de sfin]i. Iubirea r\m=ne principiul fundamental `n numele c\ruia
ortodoxia a dovedit `n mod consecvent, de-a lungul veacurilor,
`n]elegere, bun\voin]\ [i respect fa]\ de to]i oamenii. Convins\ c\
`nv\]\tura cre[tin\ se bazeaz\ pe imperativul iubirii de Dumnezeu
[i fa]\ de semeni (Mat. 22, 37-40), [i c\ aceste dou\ porunci
trebuie `mplinite cu grij\ [i r\spundere, `ntre ele exist=nd o
leg\tur\ organic\.

~n curgerea timpului `nv\]\tura curat\ a ortodoxiei a fost
tulburat\ adesea de credin]e gre[ite, de erezii [i schisme aduse
de diavol ca s\ r\t\ceasc\ omenirea de la Adev\rul absolut
revelat de Hristos Dumnezeu, s\ ]in\ sufletele `n p\cat [i s\ le
piard\ pe veci.

Dar bunul Dumnezeu, care voie[te fericirea noastr\, a limpezit
ne`ncetat aceast\ ap\ a vie]ii prin Sf. P\rin]i care, aduna]i `n cele
[apte sinoade ecumenice, au a[ezat `n Biseric\ dogme [i canoane,
adic\ regula de credin]\ [i via]\.

Duminica ortodoxiei e s\rb\toare specific r\s\ritean\. Ea a
fost a[ezat\ la sf=r[itul perioadei ecumenicit\]ii bisericii, `n care
timp Biserica aduce hot\r=ri unanim primite de fiii [i p\rin]ii ei
din toate laturile p\m=ntului.

Prilejul pentru a[ezarea s\rb\torii ortodoxiei l-a dat biruin]a
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cinstitorilor sfintelor icoane asupra celor potrivnici, c=nd la 19
februarie 843, `n prima duminic\ din Postul mare, s-au introdus
cu procesiune solemn\ `n bisericile din Constantinopol icoanele
ce fuseser\ scoase, la ordinul `mp\ra]ilor iconocla[ti.

Dup\ `ndelungate fr\m=nt\ri [i lupte, `n care adeseori se
amestecau [i `mp\ra]ii bizantini [i unde s-au folosit mijloacele
cele mai brutale ca s\ se nimiceasc\ din biserici [i din casele
credincio[ilor chipurile sfin]ilor, Biserica a stabilit, `n spiritul
vechii credin]e, c\ cinstirea sfintelor icoane este un lucru bun [i
pl\cut lui Dumnezeu.

C=nd pe tronul din Constantinopol s-a urcat `mp\r\teasa Irina,
ea a vrut s\ pun\ cap\t ne`n]elegerilor care tulburau pacea
imperiului. Un sinod ecumenic a fost convocat `n anul 787 la
Niceea, unde au participat 350 de episcopi [i preo]i. Sinodul a dat
o `nv\]\tur\ de credin]\ valabil\ pentru toat\ Biserica. Iat-o: "Dup\
cum proorocii au privit, dup\ cum apostolii au `nv\]at, dup\ cum
Biserica a primit, dup\ cum Hristos a decretat, asta declar\m: Noi
definim cu toat\ grija [i preciziunea c\ cinstitele [i sfintele icoane
sunt a[ezate `n acela[i fel ca [i chipul scumpei [i de via]\ f\c\toarei
Cruci. Cinstea dat\ icoanelor trece la originalul ei, iar cine se
`nchin\ icoanei, se `nchin\ persoanei zugr\vite pe ea".

Biruin]a din urm\ `mpotriva du[manilor icoanelor a fost
c=[tigat\ `n anul 843. Atunci o alt\ `mp\r\teas\ a Bizan]ului,
Teodora, a convocat un alt sinod de episcopi, care au `nt\rit
hot\r=rea celuilalt pomenit.

Cu mare pomp\ au fost ridicate Sf. Icoane at=t `n Catedrala
Patriarhiei din Constantinopol, c=t [i `n `ntregul imperiu. Acea
biruin]\ este s\rb\torit\ de atunci [i p=n\ `n zilele noastre `n
prima duminic\ a marelui post, numit\ Duminica ortodoxiei.

Ceea ce a dus [i duce la r\t\cire era, la unii, `nchipuirea prea
mare, iar la al]ii mintea prea rece `n judecata lucrurilor dum-
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nezeie[ti, am=ndou\ pornind din p\catul trufiei [i al iubirii de sine.
Pentru a `nl\tura primejdia unei rupturi `n trupul unit\]ii

cre[tine, Biserica, `n calitatea ei de oc=rmuitoare a intereselor
suflete[ti [i trupe[ti, a luat m\suri de cercetare prin soboare [i
sinoade. P\rerile tuturor r\t\ci]ilor erau cercetate, de conduc\torii
Bisericii aduna]i `n soboare, pe temei de scriptur\, tradi]ie [i
dreapt\ judecat\, dup\ cum se statornicea ceea ce `nseamn\ 
`ntr-o anumit\ chestiune, Dreapta credin]\.

Hot\r=rea Bisericii era voia lui Dumnezeu, fiindc\ se d\dea
prin chemarea Sf. Duh [i `n prezen]a lui nev\zut\, dup\
f\g\duin]a M=ntuitorului, de a fi [i El prezent acolo unde doi sau
trei se adun\ `n numele Lui.

~n aceste soboare Biserica a avut prilejul s\ l\mureasc\ tot mai
mult [i mai des\v=r[it temeiurile cre[tine. Datorit\ acestui lucru,
avem ast\zi un tezaur complet de l\muriri, pe care Biserica `l ]ine
la dispozi]ia credincio[ilor, ace[tia fiind datori s\ se adreseze ei,
[i nu `n alt\ parte, pentru a primi lumina cea adev\rat\.

Pentru a ne l\muri mai bine, Biserica a r=nduit s\ se citeasc\ `n
aceast\ duminic\ textul din Sf. Evanghelie de la Ioan (Cap. 1, 
44-52), `n care se vorbe[te de chemarea la apostolat a celor doi
apostoli, Filip [i Natanail. Acesta din urm\ r\m=ne uimit de
cuv=ntul lui Iisus c\ "l-a v\zut" mai `nainte de a fi fost chemat de
Filip, [i declar\: "~nv\]\torule, Tu e[ti Fiul lui Dumnezeu, Tu e[ti
`mp\ratul lui Israil" (Ioan 1, 49). Drept r\spuns, Iisus `i spune c\ va
avea prilej de acum s\ vad\ lucruri mai mari: "de acum ve]i vedea
cerul deschiz=ndu-se" (Ioan 1, 51).

Nu se putea alege un text mai potrivit pentru duminica de azi,
`n care pr\znuim biruin]a cinstitorilor Sfintelor icoane, ca acesta
`n care se spune c\ de acum ve]i vedea cerul deschis... 
~ntr-adev\r, prin `ntruparea Fiului lui Dumnezeu cerul, `nchis `n
urma neascult\rii protop\rin]ilor no[tri din rai, s-a deschis acum
din nou [i icoana cre[tin\, reprezent=nd pe Hristos, este o
fereastr\ deschis\ a min]ii noastre spre Cerul lui Dumnezeu.
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Astfel, temeiul biblic al cinstirii Sf. Icoane `l constituie `ns\[i
`ntruparea Fiului lui Dumnezeu. El s-a f\cut om, r\m=n=nd `n
acela[i timp Dumnezeu adev\rat, [i prin aceasta, a devenit
accesibil cunoa[terii [i cinstirii de c\tre noi. El este chipul v\zut
al Tat\lui celui nev\zut. El s-a ar\tat la `nf\]i[are ca un om
smerindu-se pe sine (Filip 2, 7-8).

A[adar, exist\ o str=ns\ leg\tur\ `ntre icoan\ [i `ntrupare:
`ntruparea dovede[te posibilitatea icoanei (a[a cum fotografiile
dovedesc existen]a noastr\), iar icoana dezv\luie (face cunoscut\)
`ntruparea, [i deci, m=ntuirea noastr\.

Obiec]ia pe care o fac potrivnicii este aceea c\ icoanele ar fi
idoli, iar cinstirea lor - idolatrie, oprit\ prin porunca din Decalog
(Ie[ire 20, 4; Levitic 25, 1; Fapt. Apost. 17, 29).

Dar tot `n Vechiul Testament era porunca a[ez\rii `n Cortul
m\rturiei, unde se afla Chivotul Legii,  de simboluri sfinte,
chipuri de heruvimi (Ie[irea 25, 18-21). Acelea[i simboluri sfinte
se aflau [i la templul cl\dit de Solomon, dup\ modelul Cortului
sf=nt: chipuri de heruvimi, copaci, finici [i flori `mbobocite (Regi
6, 29), pe care preo]ii le t\m=iau. Erau "icoanele" Vechiului
Testament cinstite [i de Iisus, care a numit templul Vechiului
Testament "casa Tat\lui Meu" (Ioan 2, 16; Luca 2, 49). Dac\
acestea n-au fost socotite "idoli", ci simboluri sfinte, cu at=t mai
mult nu pot fi numite icoanele Noului Testament idoli. ~n
Vechiul Testament nu erau icoane propriu zis, pentru c\
Dumnezeu nu se descoperise prin Fiul.

C=nd cinstim o sf=nt\ icoan\, noi nu c\dem ̀ n p\catul evreilor
de demult care, cioplind un chip de lemn, c\deau `naintea lui, i
se `nchinau [i ziceau: "Tu e[ti Dumnezeul meu,  izb\ve[te-m\"
(Isaia 44, 17). Noi nu ne `nchin\m lemnului, culorii, picturii, ci
cugetele noastre se `nal]\ la cele de dincolo de lume. Icoanele
ajut\ la urcarea inimilor noastre `n `mp\r\]ia lui Dumnezeu.
Precum ne m\rturisim dragostea noastr\ de cele spirituale prin
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c=nt\ri, prin rug\ciuni sau prin fapte, a[a ne exprim\m credin]a
prin icoane, `mpodobindu-ne cultul cu chipul Domnului Hristos,
al maicii Preacurate, al ale[ilor cerului.

Prin idol omul se `ndep\rteaz\ de Dumnezeu, cinstind f\ptura,
`n loc de a cinsti pe Creator. Icoana nu este nici idol, care face pe
Dumnezeu egal cu materia; nu este nici simbol, purt=nd o putere
a lui Dumnezeu, ci este reprezentarea lui Dumnezeu, care s-a
f\cut om. Ea este, astfel, o fereastr\ deschis\ a min]ii noastre spre
cunoa[terea [i sim]irea lui Dumnezeu, dup\ cum a zis Iisus lui
Natanail: "Ve]i vedea cerurile deschise".

Icoana este un ajutor `n `mplinirea adev\ratei poc\in]e.
Oricine [tie c\ `n casa `n care se afl\ icoane, credinciosul simte,
`n chip tainic, prezen]a lui Dumnezeu, a[a cum fotografiile ne
aduc `n minte [i `n inim\ chipurile celor dragi.

Primele icoane le g\sim `n acele catacombe r\mase p=n\ azi,
din vremurile de prigonire a cre[tinilor de c\tre `mp\ra]ii romani
p\g=ni. Dup\ dob=ndirea libert\]ii cre[tinilor, prin Sf. Constantin
cel Mare, ele au umplut tot mai mult un gol `n via]a cre[tinilor;
dorul de a vedea, a sim]i prezen]a tainic\ a lui Dumnezeu, dup\
cuv=ntul psalmistului: "V\zut-am pe Domnul de-a dreapta mea,
c\ci al\turi de mine era".

~ns\[i [tiin]a a dovedit c\ noi, oamenii, suntem `n mare parte
produsul sim]urilor noastre. Ceea ce vedem, auzim sau tr\im are
mare influen]\ asupra min]ii [i a felului nostru de via]\. Prin
vederi curate [i sfinte ni se sfin]esc mintea [i inima. Prin chipuri
de ru[ine, de care abund\ unele case, se `ntunec\ [i se spurc\
mintea. Acest lucru nu-l `n]eleg, se pare, `ndeajuns, potrivnicii
cinstirii Sf. Icoane. Ei `[i `mpodobesc casele cu chipurile lor, ale
celor dragi sau cu altfel de tablouri, unele chiar a]=]\toare de
patimi. Acestea nu sunt idoli, dup\ p\rerea lor, de[i ar putea fi
socotite ca atare, deoarece privirea lor `ndep\rteaz\ mintea de la
Dumnezeu [i constituie un imbold la c\lcarea poruncilor Lui.
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Numai icoanele sfinte sunt pentru ei idoli, aceste icoane,
adev\rat\ Biblie `n imagini, care `ntruchipeaz\ via]a, patimile [i
virtu]ile sfin]ilor, pe M=ntuitorul Iisus Hristos [i maica
Domnului, pe acestea le socotesc idoli. Ciudat\ judecat\!

Nici o opreli[te cu privire la cinstirea Sf. Icoane nu se afl\ `n
Sf. Scriptur\. Mai mult, din Tradi]ia Bisericii se cunoa[te c\ Sf.
Apostol [i Evanghelist Luca a fost [i pictor [i a pictat icoana
Maicii Domnului. Pe marama Sf. Veronica, cu care a [ters fa]a lui
Iisus, pe Drumul Crucii, s-a imprimat chipul lui Iisus, cea dint=i
icoan\ a lui Isus.

Evlavia sfintelor icoane este una dintre caracteristicile
credin]ei noastre ortodoxe, care `nseamn\ "dreapt\ credin]\". ~n
acest `n]eles m\rturisim c\ ortodoxia nu este dec=t credin]a `n
M=ntuitorul Iisus Hristos, Cuv=ntul lui Dumnezeu, pururea viu [i
prezent `n mijlocul nostru, care ne`ncetat lucreaz\ prin Duhul
Sf=nt, pentru a noastr\ m=ntuire. Ca biseric\, ortodoxia este o
mare familie spiritual\, care cuprinde pe to]i credincio[ii, care
prin veacuri au primit chemarea la ~mp\r\]ie [i au p\strat cu
sfin]enie, ne[tirbit\, neamestecat\, nestricat\, `nv\]\tura de
credin]\ `ntemeiat\ pe Sf. Scriptur\ [i Tradi]ie. Ortodoxia este o
"flac\r\"spiritual\ ale c\rei lumini vin de la Sfin]ii Apostoli, de la
Sfin]ii P\rin]i, de la cuv=ntul lui Dumnezeu cel `ntrupat.

Iar noi acum, suntem mo[tenitorii, purt\torii [i m\rturisitorii
acestei comori duhovnice[ti: credin]\ dreapt\, a[a cum a r\sunat
ea din gura M=ntuitorului [i din cea a Sfin]ilor Apostoli.

Acest privilegiu, `n calitatea noastr\ de m\dulare vii ale
trupului mistic al M=ntuitorului, adic\ ale Bisericii ortodoxe [i
str\mo[e[ti, ne oblig\ la datoria moral\ de a m\rturisi, 
nu numai cu cuv=ntul, ci [i cu fapta, credin]a cea adev\rat\:
ortodoxia sub toate aspectele ei. Aceasta `nsemneaz\, implicit,
c\ fiecare din noi trebuie s\ fie un element dinamic de
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promovare a ortodoxismului cre[tin printr-o ortodoxie a faptelor.
"A[a s\ lumineze lumina voastr\ `naintea oamenilor, ca v\z=nd

ei faptele voastre cele bune, s\ pream\reasc\ pe Tat\l vostru cel
ceresc" (Mat. 5, 16). Acestea sunt cuvintele M=ntuitorului.

Aceasta este obliga]ia pe care ne-o cere s-o `ndeplinim
Duminica ortodoxiei. Amin.

Duminica a II-a din Postul Mare.
Adev\rata poc\in]\

~n a doua duminic\ a sf=ntului [i marelui post, Sf=nta Biseric\
ortodox\ face pomenirea cea cu laude a Sf=ntului Grigorie de
Palama, care a fost episcop `n Tesalonic pe la jum\tatea veacului
al paisprezecelea al erei cre[tine. Pomenind pe Sf. Grigorie de
Palama, Biserica veste[te cu glas de bucurie c\ bun\ este lucrarea
cea de m=ntuire s\v=r[it\ [i ap\rat\ de Sf. Grigorie de Palama,
adic\ rug\ciunea dup\ r=nduial\ cerut\.

Darul lui Dumnezeu se d\ celui ce `l cere `n rug\ciune. Cu
aceast\ `ncredin]are s\ ne str\duim `ntru `nmul]irea rug\ciunii, iar
temei pentru aceasta s\ ne fie `ns\[i dumnezeiasca Evanghelie a
vindec\rii sl\b\nogului din Capernaum.

Sf=ntul evanghelist Marcu spune c\ fiind M=ntuitorul `n
Capernaum, s-a adunat la el mul]ime de oameni, a[a `nc=t nu mai
era cu putin]\ s\ intre cineva `n casa `n care se g\sea Domnul [i
propov\duia cuv=ntul de `nv\]\tur\. Era `n Capernaum un om
sl\b\nog, care z\cea pe pat de mult timp. Pe acesta l-au adus la
Iisus patru oameni, dorind s\-l `nf\]i[eze `naintea Lui spre
vindecare, dar erau `mpiedica]i de mul]imea ce era adunat\.
St\ruitori `n dorin]a de a `nf\]i[a pe cel bolnav `naintea Domnului,
nu s-au descurajat de mul]imea ce era `n fa]\, ci l-au urcat pe
acoperi[ul casei [i, apoi, au desprins acoperi[ul unde se afla Iisus
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[i au cobor=t targa cu paraliticul, chiar `n fa]a Domnului Hristos.
Lucrul acesta dovede[te st\ruin]a pe care o aveau cei patru in[i

care `l purtau pe sl\b\nog. Ace[tia ar fi putut s\ renun]e c=nd au
v\zut mul]imea adunat\; ar fi putut s\ g\seasc\ o alt\ rezolvare a
dorin]ei lor; ei, `ns\, n-au mai am=nat, n-au mai c\utat o rezolvare
u[oar\ ci au f\cut tot ce le-a fost `n putin]\.

Sigur, pentru noi, c=nd auzim aceast\ istorisire, ̀ n care se spune
c\ ace[ti patru purt\tori ai sl\b\nogului s-au urcat cu el pe cas\ [i
apoi au descoperit casa, lucru pare cu neputin]\ de `n]eles. Noi
g=ndim la construc]ii de case ca cele din vremea noastr\, sau ca
cele din locurile noastre. Pierdem din vedere c\ prin ]inuturile prin
care a propov\duit M=ntuitorul, casele erau mici [i nu au acoperi[
ascu]it, ci sunt `n a[a fel construite, `nc=t pe acoperi[ se poate sta,
acesta fiind drept, c\ci din cauza c\ldurii, acolo stau oamenii mai
ales seara. E u[or de ajuns pe acoperi[, c\ci dup\ cum se [tie, `n
acest loc se putea urca pe dou\ sc\ri, una din cas\, iar alta din
curte, duc=nd fiecare pe podul acoperi[ului. De bun\ seam\ c\
aceasta nu se putea face cu u[urin]\ c=nd era vorba de
transportat un bolnav. Tocmai aici se vede r=vna, hot\r=rea
celor patru, care duceau pe sl\b\nog. Ei ]ineau cu orice pre] 
s\-l pun\ f\r\ `nt=rziere `naintea lui Iisus. Prin aceasta, ei se fac,
pentru noi, pild\ de st\ruin]\, pild\ de jertfelnicie.

C=nd Domnul Iisus a v\zut credin]a lor, a zis paraliticului:
"Fiule, iertate `]i sunt p\catele tale" (Marcu 2, 5). Dar unii dintre
c\rturarii [i fariseii care erau de fa]\ cugetau `ntru sine: "Acesta
gr\ie[te asemenea hule, c\ci cine poate ierta p\catele, dec=t numai
Dumnezeu? Iisus, cunosc=nd ce g=ndeau ace[tia, le-a zis: de ce
cugeta]i cele viclene `n inimile voastre? Oare ce este mai u[or a
zice: Iertate `]i sunt p\catele tale, sau: Scoal\-te, ia-]i patul t\u [i
umbl\? Dar, ca s\ [ti]i c\ Fiul omului are pe p\m=nt putere de a
ierta p\catele, ]ie `]i zic: scoal\-te, ia-]i patul t\u [i umbl\, mergi la

263



casa ta. {i s-a sculat `ndat\ [i ridic=ndu-[i patul a ie[it `naintea
tuturor, `nc=t se sp\im=ntau to]i [i l\udau pe Dumnezeu, zic=nd c\
niciodat\ n-au v\zut a[a" (Marcu 2, 5-12).

Prin aceasta s-a ar\tat spre dovedire c\ am=ndou\ cuvintele
sunt cu putin]\ a se `mplini de c\tre Fiul lui Dumnezeu, care are
putere asupra sufletului [i trupului nostru, lucru pe care l-au v\zut
to]i cei care erau de fa]\.

Este de mare importan]\ pentru m=ntuirea noastr\ s\ re]inem
c\ `nainte de a vindeca trupul, Fiul lui Dumnezeu a vindecat
sufletul, ar\t=nd c\ [i noi avem datoria s\ c\ut\m, mai `nt=i,
m=ntuirea sufletului.

A statornicit M=ntuitorul printre cele spuse [i leg\tura dintre
suflet [i p\cat, c\ci `nainte de a ridica suferin]a a ridicat pricina ei,
de vreme ce a zis: "Iertate `]i sunt p\catele tale". C\ adeseori `ntre
suferin]\ [i p\cat este o str=ns\ leg\tur\, a ar\tat Fiul lui Dumnezeu
[i `n alt\ `mprejurare, c=nd, dup\ ce l-a vindecat pe un alt sl\b\nog
- pe cel de la sc\ld\toarea Vitezda -, `nt=lnindu-l pe acesta `n
templu, i-a zis: "Iat\, te-ai f\cut s\n\tos. Nu mai p\c\tui, ca s\ nu
]i se `nt=mple [i mai r\u" (Ioan 5, 14).

Aceste dumnezeie[ti cuvinte definesc `n mare parte cauza
bolilor trupe[ti [i suflete[ti: p\catul! P\catul este cauza suferin]elor
noastre, iar boala efectul lui. Aceast\ buruian\ otr\vitoare, acest
microb care roade la temelia vie]ii omene[ti, trebuie ars ̀ n fl\c\rile
credin]ei prin mijlocirea rug\ciunii, care ne apropie de Dumnezeu.

"P\catul este moartea sufletului nemuritor", zice Sf. Vasile
cel Mare. Iar Fericitul Augustin nume[te p\catele "r=ie
detestabil\", prin care frumuse]ea sufletului se m=nje[te [i
chipul lui Dumnezeu din om se deformeaz\. Prin p\cate, ne zice
el, cre[te tot mai mult orbirea sufletului, iar iubirea c\tre
Dumnezeu se r\ce[te din ce `n ce mai mult. 

Din `nsu[i modul cum s-a desf\[urat minunea vindec\rii
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sl\b\nogului (paraliticului) din Capernaum, s-a putut constata c\
`ntre cele dou\ puteri pe care le poseda Hristos ca Fiu al lui
Dumnezeu - puterea de a vindeca bolile [i puterea de a ierta p\catele
-, infinit mai mare era puterea iert\rii p\catelor. Acest adev\r era viu
`n con[tiin]a poporului evreu, deoarece darul de a vindeca bolile 
l-au avut `nVechiul Testament [i unii prooroci, ca Ilie [i Elisei, `n
timp ce puterea de a ierta p\catele n-a avut-o nimeni dintre oameni,
ci numai Dumnezeu. Pentru c\ p\catul este o r\utate a[a de mare, o
greutate de ne`nchipuit, din cauza a trei motive, cum spun 
Sf. P\rin]i: `nt=i, este o insult\ fa]\ de Dumnezeu, apoi, insulta lui
este infinit\ fa]\ de harul divin care este f\r\ margini, [i pentru
os=nda ve[nic\, de asemeni f\r\ sf=r[it [i ea.

Pentru aceasta a venit Domnul Iisus Hristos [i a pl\tit pentru
`ntreg neamul omenesc pre]ul p\catului [i prin jertfa Sa ne-a
r\scump\rat, ne-a m=ntuit din robia p\catului.

Fiecare p\cat `nseamn\ o poticnire [i o nou\ greutate ce apas\
pe con[tiin]a omului care se trude[te s\ str\bat\ c\r\rile vie]ii [i s\
ajung\ la por]ile ve[niciei.

"P\catul este universal [i are o realitate psihologic\ ce nu poate
fi t\g\duit\" (V. Felea, Poc\in]a, p. 2).

~n ad=ncurile con[tiin]ei omene[ti, se poate deslu[i ecoul unei
vreri, care fream\t\ de dorin]a de eliberare de sub tirania p\catului.
M=ntuitorul a `ncredin]at aceast\ putere de iertare a p\catelor
urma[ilor s\i: - apostolii -, iar prin ei episcopilor [i preo]ilor,
pentru ca prin El s\ continue `n lume lucrarea dumnezeiasc\ de
m=ntuire de p\cate.

A[adar, cele dou\ Sfinte Taine - preo]ia [i m\rturisirea sau
spovedania -, instituite de M=ntuitorul [i `ncredin]ate Sfintei
Sale Biserici dimpreun\ cu celelalte sfinte taine sunt str=ns
legate laolalt\, deoarece iertarea p\catelor, prerogativ\ exclusiv
dumnezeiasc\, se d\ celor ce se poc\iesc numai prin preo]i,
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c\rora M=ntuitorul le-a `mp\rt\[it aceast\ putere prin Taina
Hirotoniei.

Puterea de a lega [i a dezlega p\catele oamenilor, mai `nt=i
M=ntuitorul a f\g\duit-o Apostolilor din Cezareea lui Filip (Mat.
16, 19), iar mai t=rziu f\g\duin]a aceasta a fost dat\ efectiv dup\
`nvierea Sa din mor]i, c=nd, ar\t=ndu-li-se, a suflat asupra lor [i 
le-a zis: "Lua]i Duh Sf=nt, c\rora le ve]i ierta p\catele, se vor ierta
lor [i c\rora le ve]i ]ine, vor fi ]inute" (Ioan 20, 22-23).

M=ntuitorul Iisus Hristos a instituit prin aceasta Taina
Spovedaniei, deoarece universalitatea p\catului, chiar dup\
cur\]irea de p\catul str\mo[esc prin Taina Sf. Botez, este un fapt
de net\g\duit. Psalmistul zice: "C\ci iat\, `ntru f\r\delegi m-am
z\mislit [i `ntru p\cate m-a n\scut maica mea" (Ps. 13, 5). Dreptul
Iov spune: "Nu este om f\r\ p\cat, de ar fi tr\it o singur\ zi" 
(Iov 14, 4-5), iar proorocul Isaia zice: "To]i s-au ab\tut, `mpreun\
netrebnici s-au f\cut. Nu este cine s\ fac\ binele, nu este m\car
unul" (Isaia 53, 6).

~n aceast\ privin]\ Sf. Ioan, `n prima epistol\ ne spune: "Dac\
zicem c\ p\cat nu avem, ne am\gim pe noi `n[ine [i adev\rul nu
este `n noi" [i mai departe ne `ndeamn\: "Dac\ ne m\rturisim
p\catele El este credincios [i drept ca s\ ne ierte p\catele [i s\ ne
cur\]easc\ de orice nedreptate"(I Ioan 1, 8-9). De aceea, c=nd
Hristos iart\ p\catele El vindec\, de fapt, sufletul omului de
`nstr\inarea [i dep\rtarea sa fa]\ de Dumnezeu [i de aproapele.

Numai sufletul omului vindecat de p\cate [i patimi p\c\toase,
egoiste poate iubi cu adev\rat pe Dumnezeu [i pe aproapele. ~n
sensul acesta, Sf=nta Tain\ a spovedaniei sau m\rturisirii [i iert\rii
p\catelor este o lucrare, o tain\ sf=nt\ de refacere a leg\turii de
iubire dintre omul credincios [i Dumnezeu, pe de o parte [i dintre
credincios [i oamenii s\i pe de alt\ parte. Prin Sf=nta tain\ a
spovedaniei, a m\rturisirii sau a `mp\c\rii cu Dumnezeu [i
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Biserica, credinciosul care regret\ p\catul, `l m\rturise[te [i se
str\duie[te s\ nu-l mai s\v=r[easc\, face deodat\ experien]a sf=nt\
a iert\rii, eliber\rii [i a vindec\rii sufletului s\u, pentru a putea
pune `nceput bun noii sale vie]ii.

Taina poc\in]ei este r\stignire a egoismului [i a tuturor p\catelor
din noi [i `n acela[i timp `nviere [i bucurie a sufletului. ~n credin]a
noastr\ ortodox\, cine [tie s\ se poc\iasc\ [i s\ se spovedeasc\, cu
adev\rat, la preotul duhovnic, simte c=t de aproape este de
~mp\r\]ia lui Dumnezeu, de inima care caut\ iertare [i vindecare la
Dumnezeu, potrivit `ndemnului [i f\g\duin]ei: "Poc\i]i-v\, c\ s-a
apropiat ~mp\r\]ia lui Dumnezeu" (Mat. 7, 4) sau "Bucurie mare se
face `n ceruri c=nd un p\c\tos se poc\ie[te" (Luca 15, 7).

Sf=nta Spovedanie, numit\ [i m\rturisire, este una din cele
[apte Sfinte Taine ale Bisericii lui Hristos, de aceea[i importan]\
pentru m=ntuire ca [i Sf=ntul Botez. Pentru aceasta, spovedania
se mai nume[te [i "al doilea botez". C\ci Botezul spal\ [i iart\,
pe l=ng\ p\catul str\mo[esc, toate p\catele f\cute de la na[tere
p=n\ `n clipa s\v=r[irii lui. Iar Taina M\rturisirii dezleag\ [i iart\
toate p\catele f\cute de la Botez [i de la ultima spovedanie,
p=n\ `n clipa m\rturisirii.

Iat\ de ce Sf=nta noastr\ Biseric\ ne adreseaz\ chemarea de a nu
nesocoti aceast\ Sf=nt\ Tain\, [i ne `ndeamn\ s\ venim `n grab\ la
scaunul m\rturisirii, spre a ne cur\]i de p\cate. Ea ne este dat\ ca o
u[\ de intrare (de m=ntuire) prin care fiecare `[i g\se[te propria cale
spre m=ntuire, beneficiind de aceste mijloace pe care Hristos le-a
dat numai Bisericii, este o necesitate pentru via]a credincio[ilor.

Biserica se na[te pentru a fi continuatoarea [i plinitoarea
operei de m=ntuire a Domnului nostru Iisus Hristos sub dublul
ei aspect: de posesoare a sfintelor `nv\]\turi evanghelice pentru
lucrarea m=ntuirii noastre [i de u[\ de intrare pentru a `nt=lni
lucrarea sfintelor taine.
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Biserica este singurul loc de `nt=lnire `n care sufletul `l g\se[te
pe m=ntuitorul s\u. {i din aceasta rezult\ marea posibilitate pe
care cel credincios o are de rezolvat ̀ n toat\ libertatea: ori va intra
pe u[\, dep\[indu-se pe sine `n `nt=lnirea cu Hristos, ori nu va
intra, lucr=nd `mpotriva sa [i lipsindu-se de m=ntuire.

De aceea Biserica ne reactualizeaz\ chemarea lui Hristos:
"Veni]i la Mine to]i cei osteni]i [i `mpov\ra]i [i Eu v\ voi odihni"
(Mat. 11, 28). Aceasta este o chemare universal\, pentru to]i,
tuturor fiindu-le deschis\ u[a m=ntuirii. Biserica este primitoare, cu
dragoste [i c\ldur\, `n dorin]a "ca to]i s\ fie una" (Ioan 17, 21), cum
se roag\ `nsu[i M=ntuitorul. Sub aceast\ ocrotire a Domnului
Hristos, Biserica ofer\ fiec\rui cre[tin certitudinea m=ntuirii pentru
c\ ea este `n Hristos [i Hristos `n Biseric\. {i de aceea putem spune
c\ e singura [i nimic altceva nu poate s\-l pun\ pe om ̀ n comuniune
cu Dumnezeu, cum scrie `n Faptele Apostolilor: "{i `ntru nimeni
altul nu este m=ntuire, c\ci nu este sub cer nici un alt nume, dat
`ntru oameni, `n care s\ ne m=ntuim noi" (Fapt. Apost. 4, 12).

Auzind aceste cuvinte, s\ `nt\rim [i mai mult convingerea c\
dragostea [i mila lui Dumnezeu pentru noi a fost aceea care a dat
tuturor ca u[\ spre m=ntuire Biserica, [i nu cere altceva dec=t poc\-
in]\ [i ab]inere de la p\cate, pentru a face loc dragostei de
Dumnezeu [i de oameni. Vremea marelui post al Pa[telui, r=nduit\
de Biseric\ ne ̀ ndeamn\ s\ ne ̀ ndrept\m fiecare spre scaunul m\rtu-
risirii, s\ facem ̀ naintea preotului duhovnic o m\rturisire din ̀ ndem-
nul sincer [i puternic al con[tiin]ei, cu p\rere de r\u pentru faptele
rele pe care le-am s\v=r[it, s\ f\g\duim c\ de aici `nainte ne vom
str\dui din toate puterile noastre s\ nu mai s\v=r[im astfel de p\cate.

{i atunci vom auzi, `n cuvintele de dezlegare rostite de preot:
"Domnul [i Dumnezeul nostru Iisus Hristos s\ te ierte, fiule, [i 
s\-]i lase ]ie toate p\catele. {i eu nevrednicul preot [i duhovnic, cu
puterea ce-mi este dat\, te iert [i te dezleg de toate p\catele tale, `n
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numele Tat\lui [i al Fiului [i al Sf=ntului Duh", [i vom sim]i `n
con[tiin]a noastr\ cuvintele adresate de M=ntuitorul sl\b\nogului:
"Fiule, iertate `]i sunt p\catele tale". Amin.

Duminica a III-a din Postul Mare.

~n]elesul Sfintei Cruci

S\v=r[ind "calea postului", ne afl\m azi `n duminica a 3-a a
acestui timp sf=nt, a[ezat de Sf. Biseric\ spre cur\]ire de patimi, spre
`nnoire sufleteasc\, spre a ajunge s\ ne `nchin\m [i Sfintei ~nvieri.

Domnul Iisus Hristos, `mpreun\ cu sfin]ii s\i ucenici, mergea
spre Cezareea lui Filip. {i merg=nd a[a cu ucenicii pe drum,
M=ntuitorul `i `ntreab\: "Cine zic oamenii c\ sunt Eu?" Ucenicii
au `nceput s\-I spun\ atunci felurite p\reri ale oamenilor, cu
privire la persoana Lui. "Unii zic, Doamne, c\ Tu ai fi Ioan
Botez\torul care a `nviat din mor]i; al]ii zic c\ ai fi un prooroc".

"Dar voi cine spune]i c\ sunt?", `ntreab\ Domnul. Se face o
clip\ de t\cere. Ucenicii se uit\ unii la al]ii [i apoi privirile tuturor
se `ndreapt\ spre Petru. Acesta era cel mai `n v=rst\ dintre ucenicii
Domnului [i totdeauna obi[nuia s\ `nf\]i[eze Domnului g=ndurile
tovar\[ilor s\i. De aceea [i acum Apostolul Petru, `n]eleg=nd ce vor
s\-i spun\ ucenicii prin privirile lor, r\spunse M=ntuitorului: "Tu
e[ti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu". Toate privirile
Apostolilor c\utau acum mai mult spre Iisus. El se opre[te, se
`ntoarce, se uit\ pe r=nd la to]i apostolii [i privirea Lui se opre[te la
urm\ asupra lui Petru. Apoi gr\ie[te: "Ferice de tine Simone, fiul
lui Ioania, fiindc\ nu carnea [i s=ngele ]i-a descoperit lucrul acesta,
ci Tat\l Meu, care este `n ceruri. {i Eu `]i spun: Tu e[ti Petru, [i pe
aceast\ piatr\ (a m\rturisirii tale) se va zidi Biserica Mea, [i toat\
puterea `ntunericului nu o va birui pe d=nsa" (Mat. 16, 17-19). Mai
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departe, spune Sf. Evanghelie, a `nceput M=ntuitorul s\-i `nve]e pe
Apostoli [i s\ le spun\ c\ "Fiul Omului trebuie s\ mearg\ la
Ierusalim [i s\ p\timeasc\ multe, de la b\tr=ni [i de la arhierei [i de
la c\rturari, [i s\ fie ucis [i a treia zi s\ `nvieze" (Mat. 16, 21).

Cuvintele lui Iisus au dep\[it a[tept\rile apostolilor. Un astfel de
Mesia nu le-a trecut prin minte niciodat\! De aceea, privirile lor se
`ndreapt\, din nou, c\tre Petru, ca Petru s\ vorbeasc\ mai departe cu
`nv\]\torul `n numele lor. Atunci Petru ia deoparte pe M=ntuitorul
"{i a `nceput s\-L dojeneasc\, zic=ndu-I: Fie-}i mil\ de Tine, s\ nu
}i se `nt=mple }ie acestea! Iar El, `ntorc=ndu-se, a zis lui Petru:
Mergi ̀ napoia Mea, Satano! Sminteal\ ̀ mi e[ti; c\ nu cuge]i cele ale
lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor" (Mat. 16, 22-23).

Evanghelia ne las\ s\ `n]elegem c\ ceilal]i ucenici care erau
mai departe urm\reau cu mult\ luare-aminte convorbirea aceasta
tainic\ dintre Petru [i Iisus. {i atunci, Iisus a chemat la Sine pe
ucenicii S\i [i a rostit c\tre d=n[ii ni[te cuvinte care trebuie s\
p\trund\ ad=nc `n inimile noastre. Aceste cuvinte le-a spus pentru
to]i oamenii [i pentru toate veacurile, pentru c\ ele ascund `n ele
taina m=ntuirii noastre. Care sunt cuvintele acestea?

"Dac\ voie[te cineva s\ vin\ dup\ Mine, s\ se lepede de sine,
s\-[i ia crucea [i s\-Mi urmeze Mie" (Mat. 16, 24).

{i ca s\ pecetluiasc\ [i mai mult adev\rul acestor cuvinte,
adaug\, l\murindu-le mai deplin: "c\ cine va vrea s\-[i m=ntuiasc\
sufletul, `l va pierde; dar oricine va pierde sufletul pentru Mine [i
pentru Evanghelie, acela `l va m=ntui pe el".

Valoarea sufletului omenesc `ntrece valoarea lumii materiale
`ntregi. Nimic nu poate da omul `n schimb pentru sufletul s\u. De
aici rezult\ datoria fiec\rui credincios de a se str\dui din toate
puterile ca, lucr=nd cu ajutorul harului primit `n Sf. Botez [i `n
celelalte Sf. Taine, s\ c=[tige m=ntuirea sufletului s\u.

{i care este adev\rul care se cuprinde `n aceste cuvinte? S\ le
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citim din nou:"Dac\ voie[te cineva s\ vie dup\ Mine, s\ se lepede
de sine, s\-[i ia crucea [i s\-Mi urmeze". Deci, pentru a putea urma
lui Hristos, e nevoie ca omul "s\ se lepede de sine".

"Lep\darea de sine" e greu de `n]eles, `ntruc=t aceasta cuprinde
`ntreaga noastr\ fiin]\. Dar ca s\ descoperim acest "eu `nsumi",
trebuie s\ ne cercet\m. {i ca cercetarea s\ fie adev\rat\, trebuie
facut\ cu con[tiin]a luminat\ de adev\rul lui Dumnezeu. C\ci
numai a[a, privindu-ne cu obiectivitate [i sinceritate, putem afla
f\r\ de gre[eal\ cine suntem.

A te lep\da de sine, `n `n]elesul biblic, `nseamn\ a lep\da
p\catul, patimile, aceste defecte umane, pe care lucrarea diavolului
le-a ad\ugat la ceea ce Dumnezeu a lucrat bun, "dup\ chipul [i
asem\narea Sa". Aceasta ni se cere s\ lep\d\m. A te lep\da de
sine `nseamn\ a nu pune nimic mai presus de Dumnezeu [i de
m=ntuirea ta, din ceea ce `]i ofer\ lumea. Toate sunt necesare `n
via]\, bunurile, averea, familia etc., dar nimic nu trebuie pus mai
presus de Dumnezeu [i de m=ntuirea sufletului t\u.

Lep\darea r\ului, a patimilor [i a tuturor p\catelor nu ̀ nseamn\,
`ns\, totul pentru a urma lui  Hristos. Trebuie "s\-]i iei crucea ta".
A-]i lua crucea ̀ nseamn\ a suferi cu resemnare, [i chiar cu bucurie,
toate ispitele [i necazurile ce se pun `n calea urm\rii lui Hristos;
`nseamn\ a "r\stigni" patimile, a jertfi m=ndria [i slava de[art\ at=t
de r\sp=ndite `n firea omeneasc\, mai ales `n vremea noastr\. 
"M-am r\stignit `mpreun\ cu Hristos [i nu mai tr\iesc eu, ci
Hristos tr\ie[te ̀ n mine. {i via]a mea de acum, ̀ n trup o tr\iesc prin
credin]a `n Fiul lui Dumnezeu, cel ce ne-a iubit [i s-a dat pe Sine
`nsu[i pentru mine" (Gol,. 2, 20).

"M\ laud `n crucea lui Hristos", spune acela[i apostol (Gol., 
6, 14), pentru care suferin]a, "ghimpele" ce i s-a dat, reprezint\ un
mijloc de a se feri de ispita slavei de[arte [i a putea umbla pe
calea m=ntuirii. Acela[i apostol, revenind deseori asupra acestei
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teme, ̀ n epistolele sale zice: "Cei ce sunt ai lui Iisus [i-au r\stignit
firea p\m=nteasc\, `mpreun\ cu patimile [i poftele ei". Iat\ ce
trebuie s\ r\stignim!

~n lume sunt multe suferin]e. Sunt suferin]e care sunt 
roada p\catului. Dar sunt [i suferin]e care sunt arvuna unei
`mp\r\]ii ve[nice.

Sunt cruci [i cruci `n lumea aceasta. S\ ne g=ndim la cele trei
cruci de pe Golgota. Crucea din mijloc reprezint\ m=ntuirea;
crucile din dreapta [i din st=nga, ale t=lharilor, reprezint\ isp\[irea
p\catelor. Suferin]a aduce m=ntuire mai devreme sau mai t=rziu,
dac\ [tii pentru ce o por]i [i de la cine `]i este trimis\.

Acesta este drumul prin care crucea trece de la starea uman\ la
sensul divin, de la starea de durere la cea de biruin]\, de la neputin]\
la puterea de a c\lca moartea, c\ci a[a c=nt\m `n momentul
praznicului ~nvierii: "Cu moartea pre moarte c\lc=nd...". Crucea, ̀ n
acest sens ad=nc, inaugureaz\ era de `nceput a m=ntuirii, a
deschiderii perspectivei vie]ii.

Crucea lui Hristos devine a noastr\ [i `n loc s\ ne `ngrozeasc\,
ne `nt\re[te, `mp\r]ind existen]a noastr\ `n dou\: una ieri, a mor]ii,
[i una azi, a vie]ii, care `nt\re[te credin]a noastr\ `n ~nvierea lui
Hristos [i a noastr\. "Ieri m-am `ngropat cu Hristos, azi sunt m\rit
`mpreun\ cu El; ieri am murit cu El, azi m\ al\tur ~nvierii lui; ieri
m-am `ngropat cu El, azi m\ scol cu El din somnul mor]ii", zice
Sf. Grigore de Nazianz.

Crucea, `n acest `n]eles, `mbr\]i[eaz\ lumea, d=ndu-ne
orientarea "l\rgimii, lungimii, `n\l]imii [i ad=ncului iubirii
P\rintelui" (Efes, 3, 18), ne ajut\ "s\ cunoa[tem iubirea lui Hristos"
[i s\ ne umplem de "toat\ plin\tatea lui Dumnezeu" (Efes. 3, 19).
{i a[a cum spune un teolog apusean, numai cel ce este r\stignit cu
Hristos cunoa[te tensiunea acestei r\stigniri [i `n]elege "l\]imea,
lungimea [i profunzimea" iubirii lui Dumnezeu.
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La picioarele crucii, Ioan, "ucenicul iubirii", prime[te pe
Maica Domnului, ca [i noi s\ devenim fii ai Maicii Domnului,
prin urmare ai lui Iisus Hristos, `n Biserica pe care deja Maica
Sa [i Ioan o reprezentau. Astfel, crucea este temelia Bisericii,
Pomul Raiului, copacul sub care ne ad\postim [i ne hr\nim
pentru via]\.

Ca semn al iubirii lui Dumnezeu, crucea este purt\toare de
putere, este arma credincio[ilor asupra r\ului: "Doamne, arm\
asupra diavolului Crucea Ta ne-a dat nou\...". Crucea este
altarul de jertf\ a lui Iisus, care une[te cerul cu p\m=ntul, pe om
cu Dumnezeu. Pentru aceasta este semnul biruin]ei, stema sau
steagul biruin]ei lui Hristos.

A[a cum M=ntuitorul pe cruce a biruit p\catul [i moartea,
prin cobor=rea la iad [i ~nviere, la fel credinciosul biruie prin
semnul crucii uneltirile celui r\u.

Semnul Sf. Cruci, atingerea [i s\rutarea ei implic\ prezen]a
lui Hristos cel r\stignit [i mai ales puterea prin care diavolul a
fost biruit. De aceea, Sf. Cruce, `n via]a Bisericii ortodoxe [i `n
evlavia credincio[ilor, este o arm\ asupra diavolului. Sf=nta
cruce nu este niciodat\ separat\ de Hristos [i de opera Sa
m=ntuitoare, ci dimpotriv\, `nso]e[te toate actele de cult, ca
forme vizibile de leg\tur\ `ntre om [i Dumnezeu.

~ntreaga via]\ liturgic\ este marcat\ de prezen]a Sfintei cruci
`n dublul ei aspect: spiritual - altarul de jertf\ al Domnului, care
se actualizeaz\ cu fiecare Sf. Liturghie -, [i material, adic\
obiect de cult purt\tor de har [i putere `n lupta cu p\catul.

Mai `nt=i, biserica, loca[ de `nchinare, este edificat\ pe cruce,
temelie st=nd o cruce `nso]it\ de o candel\ aprins\; forma
arhitectural\ este, adesea, o cruce. Pe cupol\ sau turl\, crucea
str\juie[te, ca un scut [i pav\z\ a `ntregului edificiu sf=nt [i a
celor ce intr\ `n el, iar de acolo, a `ntregului ]inut.
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S=nta Liturghie `ncepe cu binecuv=ntarea treimic\ `n chipul
Sfintei cruci, ca m\rturisire a rolului ei `n realizarea comuniunii
cu cerul. Toate binecuv=nt\rile se fac cu semnul sfintei cruci, iar
pe altar, sf=nta cruce cu sf=nta Evanghelie stau m\rturie a
Golgotei [i Sf=ntului morm=nt, izvor al `nvierii noastre.

At=t de important este locul sfintei cruci, ca obiect liturgic,
`n via]a cre[tin\, `nc=t toate slujbele se s\v=r[esc prin
`nsemnarea [i binecuv=ntarea cu ea. Este o implicare a Crucii
lui Hristos `n via]a noastr\, izvor de putere din puterea cu care
El a biruit pe "`ncep\torul" r\ut\]ii [i toat\ lucrarea sa.

Din loca[ul de `nchinare, de pe Sf=nta Mas\ [i din alte locuri
liturgice, sf=nta cruce trece `n via]a credincio[ilor. Din baia
botezului [i a ungerii cu Sf=ntul mir [i p=n\ la morm=nt, 
sf=nta cruce marcheaz\ etap\ cu etap\ cre[terea noastr\
duhovniceasc\, ap\r=ndu-ne de primejdii [i `nt\rindu-ne `n lupta
cu ispitele [i p\catele.

~n sf=r[it, tot sf=nta cruce ne va vesti "ziua cea mare", c=nd
Domnul va veni pe norii cerului, cu "semnul s\u" (Mat. 24, 30).
~n clipa aceea, razele str\lucitoare ale crucii lui Hristos se vor
`mp\r]i "din bel[ug" celor ce `n via]\ "crucea ca jugul au luat" [i
Lui au urmat cu credin]\.

Pentru acestea, `n imne, `n c=nt\ri [i rug\ciune, mul]umin-
du-i Domnului cu orice moment [i mai ales cu ocazia
s\rb\torilor Sf. Cruci: 1 august - ar\tarea Sf. Cruci; 14
septembrie - ~n\l]area Sf. Cruci; Duminica a treia din post,
pecetluindu-ne `n numele Tat\lui [i al Fiului [i al Sf=ntului Duh,
m\rturisim iubirea lui Dumnezeu pentru om [i ne `nt\rim cu
puterea crucii, zic=nd: "Bucur\-te, toiagul cel tare ce ai sf\r=mat
u[ile iadului! Bucur\-te, cheia `mp\r\teasc\ ce ai deschis u[a
raiului!" Amin.
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Duminica a IV-a din Postul Mare.
„Ajut\ necredin]ei mele!“

~n duminica a patra din Postul Sfintelor Pa[ti se cite[te pericopa
Sfintei Evanghelii cu vindecarea unui t=n\r adus la Iisus de tat\l
s\u. T=n\rul era st\p=nit de "un duh mut", care `l chinuia cumplit.
Aceast\ boal\ grea `l apuca din timp `n timp, f\c=ndu-l s\ cad\ jos,
s\ se fr\m=nte ̀ n zv=rcoliri chinuitoare, scr=[nindu-[i din]ii, f\c=nd
spume la gur\, `n]epenind. Aceste manifest\ri ale bolii, venite pe
nea[teptate, `n afar\ de suferin]a grea dar trec\toare a spasmelor,
amenin]au via]a copilului, prin aceea c\ putea s\ cad\ `n ap\ sau
`n foc, pr\p\dindu-se astfel un suflet nevinovat.

Apostolii au `ncercat s\-l t\m\duiasc\, dar n-au putut.
Nefericitul tat\ vine la M=ntuitorul Iisus descriind suferin]ele
fiului s\u [i zic=nd: "De po]i ceva, ajut\-ne, fie-]i mil\ de noi. Iar
Iisus i-a zis: De po]i crede, toate sunt cu putin]\ celui ce crede. {i
`ndat\, strig=nd, tat\l copilului a zis cu lacrimi: Cred, Doamne!
Ajut\ necredin]ei mele" (Marcu 9, 22-24).

Domnul Iisus, mi[cat de aceast\ suferin]\ a fiului, de credin]a
tare [i smerit\ a tat\lui s\u, porunce[te: "Duh mut [i surd, Eu `]i
poruncesc, ie[i afar\ din copil [i s\ nu mai intri `n el. {i r\cnind,
[i zguduindu-l cu putere, duhul a ie[it; iar copilul a r\mas ca mort,
`nc=t mul]i ziceau c\ a murit. Dar Iisus, apuc=ndu-l de m=n\, l-a
ridicat [i el s-a sculat `n picioare" (Marcu 9, 25-27).

La `ntrebarea ucenicilor, de ce n-au putut ei s\ izgoneasc\
duhul cel r\u din copil, Iisus le r\spunde: "Acest soi de demoni
cu nimic nu poate fi scos afar\ dec=t numai cu rug\ciune [i
post" (Marcu 9, 29).

Sf. Evanghelist Matei red\ mai pe larg acest r\spuns al lui
Iisus: "Ci Iisus le r\spunse: pentru necredin]a voastr\; c\ de ve]i
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avea credin]\ c=t un gr\unte de mu[tar, ve]i zice muntelui acestuia:
Mut\-te de aici dincolo, [i se va muta; [i nimic nu va fi vou\ cu
neputin]\. Dar acest neam de demoni nu ies dec=t numai cu
rug\ciune [i cu post" (Matei 17, 20-21).

Ce `nv\]\m noi, cre[tinii, care am ajuns cu ajutorul lui
Dumnezeu `n aceast\ a patra duminic\ a sf=ntului [i marelui Post
[i care ne preg\tim s\ `nt=mpin\m cu bun\ cuviin]\ cre[tineasc\
Patimile, Moartea [i ~nvierea Domnului Iisus Hristos?

Relatarea Sf. Evanghelist Matei, care `ntrege[te pe aceea 
a Sf. Evanghelist Marcu ne arat\ c\ o credin]\ puternic\, `mpreun\
cu cele dou\ arme ale poc\in]ei, rug\ciunea [i postul, ajut\ pe
cre[tin s\ poat\ nimici puterea demonilor.

Credin]a este acea putere l\untric\, ce `nc\lze[te sufletul, `i d\
puteri, [i-l face s\ n\zuiasc\ spre des\v=r[ire.

Credin]a a f\cut lucruri mari [i minunate `nc\ de la `nceputul
lumii [i a f\cut pe oameni pl\cu]i lui Dumnezeu, `nc\ `n Legea
veche, `nainte de venirea M=ntuitorului, c\ to]i c=]i au fost drep]i,
din credin]\ au lucrat [i prin credin]\ au f\cut fapte mari [i pl\cute
lui Dumnezeu.

Credin]a a m=ntuit pe Noe de apele potopului. Pentru credin]\
a fost mutat de pe p\m=nt Enoch, ca s\ nu vad\ moarte..., prin
credin]\ s-au f\cut mari [i pl\cu]i lui Dumnezeu Avraam, Isac,
Iacob [i Moise etc.

Vedem dar, c=te a f\cut credin]a, `nc\ `n Legea veche, vedem
cum prin credin]\ se poate face omul pl\cut lui Dumnezeu, c\
credin]a, ca [i iubirea, toate le poate, ceea ce [i Hristos
m\rturise[te `n Sf=nta Evanghelie de ast\zi, c=nd zice: "Toate se
pot credinciosului".

Tot a[a [i `n Legea Noului Testament, credin]a a fost cea
dint=i care s-a cerut de la to]i c=]i vor s\ se m=ntuiasc\;
Dumnezeu a trimis pe Fiul S\u `n lume ca s\ se m=ntuiasc\ cei 
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ce vor crede `n El; a trimis [i Hristos pe Apostoli, ca s\ `nve]e pe
popoare, [i cei ce vor crede cele ̀ nv\]ate [i auzite, s\ se m=ntuiasc\.

Credin]\ a cerut Domnul Iisus Hristos de la cei doi orbi, 
care au venit la El ca s\-i vindece, [i dup\ ce [i-au ar\tat 
credin]a, i-a vindecat pe ei, zic=nd: "dup\ credin]a voastr\, fie
vou\" (Mat. 9, 27-30).

Pentru credin]\ a `nviat Iisus Hristos pe fiica lui Iair, c\ zice lui:
"Nu te teme, crede numai" (Luca 8, 48).

Credin]a a m=ntuit de lepr\ pe cei zece lepro[i, c\ zice 
celui ce s-a `ntors s\ mul]umeasc\: "Credin]a ta te-a m=ntuit"
(Luca 17, 19).

Acestea [i alte nenum\rate pilde, care le aduce Sf. Evanghelie [i
pe care nu le pot enumera pentru mul]imea lor, arat\ clar c=t\
putere are credin]a. Dar credin]a numai atunci e deplin\ [i adev\rat\
dac\ se arat\ prin fapte, prin post [i rug\ciune, pentru c\ cel ce are
credin]\ adev\rat\ [i tare nu poate s\ nu lucreze [i fapte bune.

Credin]a numai `mpreun\ cu fapte bune poate s\ m=ntuiasc\
pe om, c\ iat\, [i dracii cred [i se cutremur\, dup\ cum vedem
din Evanghelie, c=nd multe duhuri necurate cuno[teau c\
Hristos este Fiul lui Dumnezeu, [i totu[i dracii nu se m=ntuiesc
pentru c\ nu au fapte bune. Numai prin fapte poate ar\ta omul
c\ are o credin]\ adev\rat\.

Drep]ii au ajuns drep]i [i pl\cu]i lui Dumnezeu pentru credin]a
lor, `mpreunat\ cu faptele cele bune.

Avel nu numai a crezut, ci a ar\tat credin]a lui prin fapte, c\ a
adus jertf\ lui Dumnezeu. Avraam prin fapte [i-a `nt\rit credin]a
sa, c\ la porunca lui Dumnezeu s-a dus cale departe [i acolo a
`n\l]at altar pentru fiul s\u, ca s\-l jertfeasc\ Domnului.

Vede]i, dar, cum credin]a lucreaz\ prin fapte, c\ci numai a[a
se poate `mplini; c\ precum trupul f\r\ suflet este mort, a[a [i
credin]a f\r\ fapte moart\ este.
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Dar Legea Noului Testament [i mai mult ne `nt\re[te `n
adev\rul c\ credin]a lucreaz\ prin iubire. Dar `n ce const\ iubirea?
~n `mplinirea poruncilor lui Dumnezeu, pentru c\ zice Domnul:
"Cel ce are poruncile mele [i le p\ze[te, acela este care M\ iube[te"
(Ioan, 14, 15-21).

Apostolii s-au `nvrednicit a fi sfin]i, nu numai pentru credin]a
lor, dar, pe l=ng\ iubire, au `mpreunat cu credin]\ fapta cea mai
deplin\ [i des\v=r[it\. 

Mul]imile de martiri, sfin]i [i m\rturisitori n-au avut numai
credin]\, ci credin]a au `nt\rit-o prin fapta cea mai mare a iubirii,
s-au supus p=n\ [i mor]ii, pentru Hristos, `n care au crezut; c\ bine
[tiau ei cum c\ credin]a lucreaz\ prin iubire, [i au ar\tat c\ nu
numai cred dar `l [i iubesc pe Domnul, `mplinind poruncile Sale.

Ca s\ fie [i mai deplin\, poc\in]a, care este o fiic\ a n\dejdii, o
`mp\care cu Domnul, prin lucrarea faptelor bune, o cur\]ire a
con[tiin]ei, trebuie unit\ cu post [i rug\ciune, pentru c\ postul ne
opre[te de la rele, `nfr=neaz\ poftele.

Postul este, dup\ cum spune Sf. Ioan Sc\rarul, "nimicirea
g=ndurilor viclene, cur\]irea rug\ciunii, lumin\tor al sufletului,
paza min]ii, suspinare smerit\, oprire de la clevetire, pricin\ de
lini[tire, str\jerul ascult\rii, u[urarea somnului, s\n\tatea
trupului, pricinuitorul nep\timirii, dezlegarea de p\cat, u[a
raiului [i desf\tarea cereasc\".

Postul [i rug\ciunea sunt [i acte de cult, specifice [i definitorii
ortodoxiei, ca aducere la expresia credin]ei noastre drept-
sl\vitoare, dar ele nu sunt [i nu pot fi ni[te acte goale de con]inut,
f\r\ temei [i scop, repetabile [i intrate `n obi[nuin]\, ci ele exprim\
o atitudine de con[tiin]\ ferm\, liber\, smerit\ [i limpede.

Postul adev\rat este asociat de Biseric\ cu rug\ciunea
st\ruitoare. Aceast\ al\turare a postului cu rug\ciunea d\ expresia
obiectiv\ a leg\turii noastre cu Dumnezeu, c\ci, cu c=t postul este
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mai sus]inut, cu at=t rug\ciunea noastr\ este mai ad=nc\ [i mai vie.
~n acest `n]eles postul [i rug\ciunea, ca arme ale duhului de lupt\
contra r\ului, dep\[esc grani]ele obi[nuite ale zilelor calendaristice
stabilite [i se permanentizeaz\ ca norm\ de via]\ a credincio[ilor.

Postul [i rug\ciunea se `mplinesc [i se definesc reciproc.
Rug\ciunea d\ puteri tainice trupului ca s\ poat\ posti, iar postul
d\ aripi sufletului ca s\ se poat\ ruga.

A[adar, postul [i rug\ciunea sunt, pe de o parte, mijloace intime
de exprimare a raportului nostru cu Dumnezeu: tr\iri subiective,
individuale, care implic\ pe fiecare credincios; dar, pe de alt\
parte, ele lucreaz\ `n afar\, rodesc nemijlocit at=t `n lupta contra
r\ului, a ispitelor, a patimilor [i a p\catelor, c=t [i `n rela]iile
noastre cu semenii no[tri, `n mod pozitiv.

~n acest chip, postul [i rug\ciunea nu devin scop `n sine, ci ele se
interp\trund cu `ntreaga noastr\ fiin]\ moral\; cu credin]a, cu
virtutea [i cu faptele cele bune. Pentru aceasta, locul [i `nsemn\tatea
postului [i a rug\ciunii `n via]a cre[tin\ sunt de o importan]\
deosebit\. ~n acest fel s\ `ncerc\m, pe c=t este cu putin]\, s\
`n]elegem rolul postului [i al rug\ciunii, locul [i rostul lor pentru
via]a de aici [i cea de dincolo, pentru fericirea [i m=ntuirea noastr\.

S\ consider\m postul ca un mod de via]\, plin de bucuria de a
tr\i `n cur\]enie [i Duh, exteriorizat `n lumina fe]ei [i `n pacea
Duhului. A[a cum ne-a `nv\]at M=ntuitorul: "Tu c=nd poste[ti
unge-]i capul t\u [i fa]a ta o spal\" (Mat., 6, 17), adic\, fi]i bucuro[i,
fi]i veseli. C\ci pe de o parte, postul opre[te pornirile rele ale vie]ii,
ceea ce-i un mare folos, iar pe de alt\ parte, postul ne ofer\ un curat
izvor de virtu]i, care `nseamn\ cel mai mare folos [i r\splat\ pentru
noi, f\g\duit\ de Dumnezeu celui ce poste[te: "Tat\l vede pe cel ce
poste[te [i `i va r\spl\ti lui".

Este adev\rat [i verificat c\ `n fiin]a omului se duce o lupt\
surd\, `ntre pornirile trupului [i n\zuin]ele sufletului. Sfin]ii
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Bisericii, mari postitori [i rug\tori, au ar\tat aceasta. Sf=ntul
Apostol Pavel a pus ̀ n lumin\, ̀ n chip dumnezeiesc, acest adev\r
[i tot el m\rturise[te c\ din aceast\ pricin\ `[i supune trupul unui
sever exerci]iu, pentru a-l face s\ asculte, `n pace, graiurile
duhului (Romani, 8, 4-10).

Postul cre[tin este un mare proces de cur\]ire a sufletului 
[i a trupului, ca s\ ne fac\ vrednici de a sluji lui Dumnezeu [i de a
ne `mp\r\[i cu El.

Postul este deci, o norm\ de via]\ cre[tin\. El a fost instituit de
Dumnezeu la facerea lumii, prin porunca de a nu  m=nca din fructul
oprit (Fac., 3, 16). De la Moise la ultimul prooroc al Vechiului
Testament, Sf. Ioan Botez\torul, to]i au postit. La fel to]i patriarhii
[i drep]ii Vechiului Testament.

M=ntuitorul Iisus Hristos spiritualizeaz\ postul. El `nsu[i [i-a
`nceput activitatea `n istorie dup\ ce a postit [i s-a rugat 40 de zile
`n pustie (Mat., 4, 1-2). Sfin]ii Apostoli au postit, iar Sf. Apostol
Pavel ne ̀ ndeamn\ explicit la post (I Cor., 7, 5). Sfin]ii P\rin]i, mari
postitori, au ar\tat valoarea postului [i ne-au `ndemnat s\-l
practic\m. Pentru Sf. Ioan Gur\ de Aur postul este leacul adev\rat
al trupului [i al sufletului, iar Sf. Vasile cel Mare zice: "Primii
no[tri p\rin]i au fost izgoni]i din rai pentru c\ n-au ]inut postul
poruncit lor; noi trebuie s\ postim ca s\ intr\m din nou `n rai" sau
"adev\ratul post este `ndep\rtarea de la r\u, `nfr=narea limbii,
`nfr=narea m=niei, lep\darea poftelor, a def\im\rii [i minciunii".

"Postul, spune Fericitul Augustin, cur\]e[te inima, ridic\
sufletul [i-l `nchin\ c\tre c\in]\, dep\rteaz\ r\ul, potole[te v\paia
poftelor [i aprinde flac\ra credin]ei".

Avem pild\ suprem\ `n acest sens pe `nsu[i M=ntuitorul Iisus
Hristos, pe Sfin]ii Apostoli [i pe Sfin]ii Bisericii, care sunt expresii
de cea mai `nalt\ ]inut\ de realizare a noastr\ pe scara valorilor
morale, pentru care postul [i rug\ciunea au constituit o condi]ie
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cerut\ pe drumul spinos al cunoa[terii adev\rate a lui Dumnezeu.
Postul este o jertf\ a fiec\ruia, pentru c\ postul nu este un tipar

rigid, care se aplic\ uniform tuturor, indiferent de puterile
fiec\ruia. Conteaz\, `n cea mai mate m\sur\, puterea spiritual\ a
fiec\ruia, p=n\ la atingerea limitelor de sus ale capacit\]ilor
noastre, postul [i rug\ciunea devenindu-ne unitate de m\sur\.

Dar pentru ca postul s\ realizeze o c=t mai perfect\ armonie
intim\ `ntre trup [i suflet, `ntre om [i ob[te [i `ntre credincios [i
Dumnezeu, el trebuie s\ se `mpleteasc\ cu rug\ciunea. Aceast\
`mpletire ni se `nf\]i[eaz\ ca o necesitate cerut\ a echilibrului [i a
frumosului moral-spiritual.

{tim c\ rug\ciunea este leg\tura noastr\ intim\ [i direct\ cu
Dumnezeu; ea este  o comuniune de via]\ cu divinitatea. Prin ea
pream\rim, mul]umim [i cerem ajutorul lui Dumnezeu. Ea alung\
ispitele, [terge p\catele, mijloce[te m=ntuirea, atunci c=nd ea
izvor\[te dintr-o credin]\ puternic\. Dumnezeu ne-a spus s\-L
"chem\m la vreme de necaz" (Ps., 49 15) [i [tim c\ "El ne ajut\"
(Ps., 68), pentru c\ Domnul Iisus ne-a fag\duit: "cere [i ]i se va
da, bate [i ]i se va deschide".

Trebuie s\ ne rug\m cu timp [i f\r\ timp (Luca, 18, 1), pentru c\
numai rug\ciunea `nvinge r\ul dezn\dejdii noastre [i ne `nt\re[te
puterea duhului `n lupta cu p\catul: "Priveghea]i [i v\ ruga]i ca s\
nu c\de]i `n ispit\, c\ci duhul este plin de r=vn\; dar trupul e
neputincios", ne `ndeamn\ Domnul Iisus Hristos (Mat., 26, 41).

T\ria noastr\ `n trezire duhovniceasc\ ne-o d\ rug\ciunea [i
postul "c\ci protivnicul ne d\ t=rcoale ca un leu care r\cne[te
c\ut=nd pe cineva s\ `nghit\" (I Pentru, 5, 8). Ca leg\tur\ plin\ de
tain\ a omului cu ve[nicul, spune un mare tr\itor cre[tin,
"rug\ciunea este minunea minunilor, care se `mpline[te zilnic `n
sufletul evlaviosului".

Prin rug\ciune avem pe Dumnezeu cu noi, totdeauna,
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`nvrednicindu-ne de harul s\u. Rug\ciunea este o necesitate de via]\
a sufletului nostru, f\r\ de care el se sufoc\, ca trupul f\r\ oxigen.

Istoria vie]ii [i m=ntuirii cre[tine este o lung\ cale a rug\ciunii
noastre, deschis\ c\tre Dumenzeu. De la Adam p=n\ la Sf=ntul
Ioan Botez\torul, to]i drep]ii [i proorocii Vechiului Testament
s-au rugat.

~nsu[i M=ntuitorul, care a restabilit leg\tura dintre Dumnezeu [i
om, s-a rugat [i ne-a `nv\]at pe noi s\ ne rug\m, d=ndu-ne
atotcuprinz\toarea Rug\ciune domneasc\ sau Tat\l nostru, `n care
une[te toate cererile ̀ n ruga "Fac\-se voia Ta", adic\ se ne potrivim,
`n rug\ciune, voia noastr\ dup\ voia lui Dumnezeu, care cunoa[te
inima [i trebuin]ele noastre. Sfin]ii Apostoli au vie]uit `ntr-o
continu\ rug\ciune [i lucrare de propov\duire a Sfintei Evanghelii.

Sf=ntul Apostol Pavel ne `ndeamn\ ca "rug\ciunea s\ fie
st\ruitoare (Rom. 12, 12), [i s\ facem, ̀ n toat\ vremea, prin Duhul,
tot felul de rug\ciuni" (Efes 6, 18), [i `n orice loc, f\r\ m=nie [i
`ndoieli (I Tim. 2, 8).

Sfin]ii P\rin]i s-au rugat [i au l\sat pagini nemuritoare despre
rug\ciune, care este pacea [i bucuria de a tr\i [i mijlocul cel mai
indicat de `nt\rire sufleteasc\ [i duhovniceasc\.

Ce lupt\ este mai `ncordat\ [i biruin]\ mai mare dec=t lupta cu
noi `n[ine [i cu puterile `ntunecate care ne asalteaz\ [i biruin]a
asupra noastr\ [i asupra celui r\u. Atunci ne vom `nvinge [i vom
fi st\p=ni pe noi, c=nd ne vom l\sa condu[i de puterea duhului, a
rug\ciunii [i a postului.

Prin aceste dou\ virtu]i, cre[tinul se `nduhovnice[te pe m\sura
puterii [i voin]ei lui, care ac]ioneaz\ luminat `n c=mpul harului
divin cu care colaboreaz\ `n vederea m=ntuirii.

Postul [i rug\ciunea sunt puteri de sus, care `nve[nicesc pe om
`nc\ de aici, [i-l conduc, ajut=ndu-l s\ se ridice treapt\ cu treapt\,
spre limanul fericit al `nvierii.
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Dac\ postul [i rug\ciunea lucreaz\ `n fiin]a noastr\, a fiec\ruia
din noi, ele produc, prin caracterul lor comunitar ob[tesc, o
`ntreag\ serie de virtu]i ob[te[ti, ce stau la baza vie]ii cre[tine,
tocmite pe dreptate, dragoste, respect reciproc, `ncredere, cinste,
demnitate etc. ~n acest chip rug\ciunea [i postul devin mijloace de
unitate uman\ [i cre[tin\, de solidaritate `n dragoste, `nl\tur=nd
egoismul, nedreptatea, asuprirea care genereaz\ ura, vrajba,
r\utatea [i ne`n]elegerea dintre oameni [i popoare.

Numai c=nd ne vom elibera de sl\biciuni [i p\cate vom vedea
adev\rata statur\ [i autentica noastr\ armur\ a sufletului, de
adev\ra]i fii ai lui Dumnezeu. Numai prin lupta ce o ducem cu
p\catul, prin rug\ciune [i post, `ntrez\rim `mp\r\]ia cerurilor
deschiz=ndu-se pentru noi.

S\ ne `nmul]im puterile trupe[ti [i suflete[ti ca `ntr-un focar de
raze de lumin\, s\ ne rupem de p\catele veacului acestuia,
urm=ndu-L pe Domnul Iisus, pas cu pas! S\ punem la inim\
cuv=ntul S\u [i s\ ne rug\m postind [i s\ postim rug=ndu-ne, ca El
s\ ne dezlege de orice leg\tur\ a celui r\u [i de orice curs\ a
vr\jma[ului, ca purifica]i de orice necur\]ie s\ devenim p\rta[i ai
Sfintei Sale cine, `n ziua cea ne`nserat\ a ~nvierii Sale. Amin.

Duminica a V-a din Postul Mare
„Cine este Cel mai Mare?“

Domnul [i M=ntuitorul nostru Iisus Hristos era `mpreun\ cu
ucenicii s\i `n drum spre Ierusalim, fiind cea din urm\ c\l\torie
mai `nainte de patimile, r\stignirea, moartea [i `nvierea Sa.
C\ut=nd s\ preg\teasc\ pe ucenicii S\i pentru ce avea s\ se
`nt=mple cu El, le veste[te pentru a treia oar\ patimile Sale,
adic\ prinderea, batjocorirea, b\t\ile, judecata [i os=ndirea sa la
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moarte, dar le aminte[te [i de ~nvierea Sa `n cea de-a treia zi, ca
s\-i preg\teasc\ suflete[te, s\ le `nt\reasc\ credin]a [i s\-i fac\
aten]i s\ nu se descurajeze, s\ nu fie dezam\gi]i, s\ nu
dezn\d\jduiasc\ atunci c=nd se vor `nt=mpla cele voite de Tat\l,
prezise de prooroci [i de bun\voie primite de El.

"Iat\, ne suim `n Ierusalim [i Fiul Omului va fi dat `n m=inile
arhiereilor [i c\rturarilor... [i-L vor omor`, dar dup\ trei zile va
`nvia" (Marcu 10, 33-34). Cuvintele acestea nu puteau fi
`n]elese de ucenici, ci mai mult uimire, nedumerire `i
cuprindeau [i se temeau s\-L `ntrebe. Era greu de `n]eles la acea
vreme drumul crucii, al jertfei, al r\stignirii de bun\voie a celui
pe care ei `l urmau de mai bine de trei ani, fiind de fa]\ la mari
minuni, `n care ~nv\]\torul lor `[i ar\ta puterea Sa
dumnezeiasc\. La aceste constat\ri v\zute de ochii lor, se mai
adaug\ p\rerea gre[it\ pe care o aveau ucenicii [i cei 
mai mul]i din cona]ionalii lor, care a[teptau prin Mesia o ̀ n\l]are
[i o recunoa[tere a trecutului poporului ales; a[teptau o scuturare
a st\p=nirii romane, un stat independent [i o `nflorire a puterii
politice [i na]ionale, o `mp\r\]ie lumeasc\ a poporului evreu.

Ucenicii, deci, se g=ndeau la `mp\r\]ia Lui, pe care o credeau
p\m=nteasc\ [i care va lua fiin]\ `n cur=nd.

Cuprin[i de aceste g=nduri, fiecare se g=ndea la locul ce avea
s\-l ocupe `n noua `mp\r\]ie. C=t erau g=ndurile [i judec\]ile
ucenicilor de str\ine de sim]\mintele [i judec\]ile M=ntuitorului,
se observ\ mai ales din faptul c\ `n timp ce le vorbe[te despre
suferin]a [i moartea Sa, ei se certau `ntre ei pentru m\rire.

~n acest context, privim cu durere [i poate cu str=ngere de
inim\ pa[ii pe care `i face Salomeia, mama celor doi ucenici
apropia]i ai M=ntuitorului - Iacob [i Ioan -, [i cererea ei adresat\
lui Iisus pentru cei doi fii ai s\i, care fuseser\ martori la
Schimbarea la Fa]\ a M=ntuitorului pe Taborul `ndumnezeit de
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prezen]a sf=nt\ a Fiului lui Dumnezeu [i luminat de lumina cea
nef\cut\ de m=n\ omeneasc\.

Imaginea aceasta p\m=nteasc\, `n care o mam\ vine la Iisus
cu cei doi fii ai s\i [i formuleaz\ o dorin]\ ce va r\m=ne cu totul
ne`mplinit\ [i care are numai justificarea sl\biciunii firii
omene[ti, r\m=ne `n cadrul dorin]elor trec\toare ale omului. 
~n cuvintele ei: "Doamne, f\ ca ace[ti doi fii ai mei s\ [ad\ unul
de-a dreapta [i altul de-a st=nga Ta, `n `mp\r\]ia Ta" se vede
numai dragostea de mam\. Nu au `ndr\znit s\ vin\ s\ cear\
singuri locurile cele mai `nalte `n viitoarea Sa `mp\r\]ie. Trimit
pe mama lor. {i atunci, M=ntuitorul, privind pe cei doi ucenici,
le adreseaz\ urm\toarele cuvinte: "Nu [ti]i ce cere]i". Apoi `i
`ntreab\: "Pute]i s\ be]i paharul pe care `l voi bea Eu [i s\ v\
boteza]i cu botezul cu care Eu m\ botez"? F\r\ s\ se g=ndeasc\
prea mult, Iacob [i Ioan r\spund: "Putem".

Ca s\ le arate pu]ina lor credin]\ [i pentru a pricepe adev\rul,
Iisus le spune cu durere aceste cuvinte care au str\b\tut ca un
sfredel con[tiin]a veacurilor: "Nu [ti]i ce cere]i", adic\ "Voi,
apostolii Mei cei mai apropia]i [i prietenii Mei, M-a]i avut l=ng\
voi at=ta vreme, M-a]i auzit vorbindu-v\ despre `mp\r\]ia
ve[nic\, [i ce dori]i voi? Dori]i s\ fi]i asigura]i de locurile cele
mai `nalte, cele mai bune, cele mai de cinste, mai presus de
ceilal]i ucenici ai mei? Paharul sau patimile Mele le ve]i
`mp\rt\[i [i voi c=ndva, dar a sta de-a dreapta [i de-a st=nga Mea
`n `mp\r\]ia Mea, nu este al Meu a da dec=t celor ce s-au r=nduit
de Tat\l Meu" (Matei 20, 23).

Cu alte cuvinte, `n `mp\r\]ia Sa nu se caut\ rangurile dup\ un
favor lumesc, ci dup\ merit, numai aceia care `[i vor `mpodobi
via]a [i faptele lor cu sfin]enia virtu]ilor, ale iubirii [i milos-
teniei, aceia vor ocupa locurile cele mai `nalte `n `mp\r\]ia Sa.

Ceilal]i apostoli care erau de fa]\ la convorbire s-au m=niat,
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c\ci `ncepuse `n inima lor invidia. {i atunci, M=ntuitorul,
str=ng=ndu-i pe to]i `n jurul S\u, le d\ una din lec]iile cele mai
frumoase, ca s\ `n]eleag\ `n ce const\ c=[tigarea locurilor `n
`mp\r\]ia cerurilor. Trei ani de zile ace[ti ucenici ascultaser\
cuvintele Sale [i fuseser\ martori ai multor minuni s\v=r[ite de
El. ~ntr-un cadru plin de `nalt\ duio[ie, ce ne face s\ l\crim\m,
Iisus `i cheam\ din nou la picioarele Lui pe ace[ti ucenici ai S\i,
pe ace[ti fii ai lutului, din care nu ie[ise `nc\ "p\m=ntescul". Le
`nf\]i[eaz\ `ntr-o m\iestrit\ compara]ie autoritatea lumeasc\ a
vremii [i cea spiritual\ pe care o aduce cre[tinismul.

~mbr\c=nd `n haina modest\  a smereniei sentimentele aces-
tea din suflete, Iisus statornice[te `n via]\ [i `n istoria m=ntuirii
noi r=nduieli [i dimensiuni. Iisus vine [i d\ un nou con]inut
raporturilor dintre oameni [i acest con]inut cuprinde `ntr-`nsul
puterea iubirii, smereniei, sacrificiului, renun]\rii la egoism [i
m=ndrie, a lep\d\rii de sine. Iisus statornice[te o alt\ rela]ie:
"Care vrea s\ fie mai mare `ntre voi, s\ fie vou\ slug\. {i care
vrea s\ fie `nt=i `ntre voi, s\ fie tuturor slug\" (Marcu 9, 44).

{i atunci M=ntuitorul motiveaz\ aceasta, zic=nd: "pentru c\
[i Fiul omului n-a venit s\ I se slujeasc\, ci ca El s\ slujeasc\ [i
s\-[i dea via]a r\scump\rare  pentru multe". Pilda cea mai
conving\toare de umilin]\ a dat-o Iisus `n Joia Mare, c=nd a
sp\lat picioarele ucenicilor s\i. Se r\stoarn\ toate principiile [i
idealurile morale vechi [i ale at=tor sisteme de g=ndire [i sunt
`nlocuite cu alt\ viziune de via]\, de comportare, de rug\ciune
[i jertf\ aduse `n lumea cre[tin\ de M=ntuitorul. Astfel, prin
Evanghelia de ast\zi Iisus `nf\]i[eaz\ un nou model de via]\ al
credincio[ilor.

~ntreaga activitate a Domnului e ̀ ndreptat\ asupra omului [i a lu-
mii, e `ndreptat\ `n direc]ia slujirii oamenilor [i a lumii. ~ntr-adev\r,
`ntreaga activitate a M=ntuitorului este o continu\ slujire.

~ntruparea este slujire `n sensul c\, de[i Dumnezeu, Fiul a
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luat trup omenesc spre a intra [i fizic `n contact cu oamenii, `n
vederea ajutor\rii lor directe, fa]\ c\tre fa]\, nu de la distan]\.
Slujire a fost activitatea Sa misionar\ prin con]inutul ei de
neajuns\ m\re]ie. Slujire au fost, de asemenea, vindec\rile,
minunile, suferin]ele, moartea [i `nvierea. Toate acestea le-a
s\v=r[it Domnul Iisus numai [i numai `n folosul oamenilor. Nu
numai al oamenilor din vremea vie]ii Sale p\m=nte[ti, ci pentru
noi, oamenii din toate locurile [i din toate timpurile. 

~n istorie, misiunea aceasta a slujirii, Hristos o `mpline[te `n
mod practic prin Biseric\. ~n primul r=nd prin propov\duire [i
cult. Prin propov\duire, Biserica sluje[te credincio[ilor,
transmi]=ndu-le `nv\]\turi a c\ror `nf\ptuire urmeaz\ s\ se
`nf\ptuiasc\ aici, `n istorie, `n lume [i pe p\m=ntul acesta de
c\tre credincio[i `n str=ns\ colaborare cu Dumnezeu [i cu to]i
oamenii de bine din lume.

~nv\]\tura ~mp\r\]iei lui Dumnezeu const\ `n cur\]ie,
dreptate, libertate, bun\tate [i iubire fr\]easc\, munc\ [i fericire
pentru to]i. Aceasta e chemarea spre care Biserica, prin
propov\duirea ei, `ndreapt\ privirile [i eforturile credincio[ilor.

Scopul acesta m\re] angajeaz\ toate eforturile credincio[ilor
nu numai spre cele religioase, dar [i `n toate laturile activit\]ii
pozitive. Aceasta `nseamn\ c\ pentru realizarea ~mp\r\]iei lui
Dumnezeu sunt necesare nu numai practicile religioase, dar [i
toate celelalte activit\]i creatoare ale fiilor Bisericii [i ale tuturor
celorla]i oameni, `ntruc=t ele sunt `n slujba binelui.

Prin `nv\]\tura sa, Biserica `i ajut\ pe credincio[i s\ `n]eleag\
c\ f\r\ o `nnoire a lor, oamenii nu pot spera s\ realizeze
~mp\r\]ia lui Dumnezeu.

~nv\]\tura Domnului, dat\ nou\ prin predic\, ne `nva]\ c\ pentru
`nf\ptuirea m\re]ului ideal este nevoie de o credin]\ puternic\, de
fr\m=nt\ri, de lupte, de o puternic\ capacitate de rezisten]\, hot\-
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r=re [i suferin]\. Spiritul care `nsufle]e[te `ntreaga propov\duire a
Bisericii este un spirit de `nnoire, de `n\l]are, de smulgere din
comoditate, de `ncordare a puterilor, de perseveren]\, de b\rb\-
teasc\ chemare la eforturi ̀ n slujba nobilei cauze - m=ntuirea -, care
ne e at=t de scump\.

Prin `nv\]\tur\, Biserica ne `nva]\ s\ vedem `n fa]a fiec\rui om
fa]a lui Hristos [i ne `nva]\ s\ pre]uim lumea ca oper\ 
a lui Dumnezeu.

Pe de alt\ parte, con[tiin]a c\ lumea e opera lui Dumnezeu, [i
anume o oper\ perfectibil\, nu des\v=r[it\, ne oblig\ s\ particip\m
cu hot\r=re la toate chem\rile `n vederea `nfrumuse]\rii [i
`mbun\t\]irii ei. Prin propov\duirea sa, Biserica sluje[te form=nd
la ascult\tori nu numai sentimentul apartenen]ei la societate [i la
lume, dar [i sim]ul responsabilit\]ii pentru ceilal]i, pentru `ntreaga
realitate, pentru viitorul lumii.

Dar Biserica sluje[te credincio[ilor nu numai prin propo-
v\duire, ci [i prin cult.

Cultul este totalitatea mijloacelor de care se folose[te Biserica
`n vederea aducerii [i p\str\rii credincio[ilor `n comuniune cu
Dumnezeu. ~n centrul cultului este Iisus Hristos, prezent sub
smerenia cuv=ntului [i elementele Sfintelor Taine, `n frunte cu
Sf=nta Euharistie.

Cultul, [i `n primul r=nd Sf=nta Euharistie, e actualizarea lui
Hristos `n scopul de a parcurge cu fiecare credincios [i cu `ntreaga
comunitate cre[tin\ drumul parcurs de El `n direc]ia duhovnicirii,
p=n\ la total\ schimbare.

Mersul lui Iisus `mpreun\ cu noi prin istorie e asociat cu un
continuu transfer de putere dinspre El `nspre noi, din umanitatea
Lui transfigurat\ `n fiin]a noastr\ netransfigurat\. Pe calea aceasta
se pun temelii noi vie]ii noastre [i suntem `n stare s\ realiz\m 
o via]\ nou\.
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Dac\ predica ne d\ `nv\]\tura despre via]\, cultul, Sfintele
Taine ne dau for]a necesar\ transpunerii `n fapt\ a acestei
`nv\]\turi. Dac\ prin propov\duire, Biserica sluje[te credincio[ilor
pun=ndu-le `n fa]a credin]ei datoriile fundamentale ale vie]ii, prin
cult, prin Sfintele Taine ea `i sluje[te `n sensul c\ `i sfin]e[te, adic\
`i elibereaz\ de p\cat, de egoism, de tirania instinctelor, 
d=ndu-le totodat\ puterea de a `mplini `n mod consecvent
poruncile lui Hristos, care nu sunt altceva dec=t chem\ri ale vie]ii
noastre, `n plenitudinea ei.

Dar Biserica nu-[i poate limita activitatea numai la folosirea
propov\duirii [i a cultului. De[i activit\]ile acestea sunt de
ne`nlocuit, totu[i Biserica este chemat\ s\ participe `ntr-un mod
mai direct la slujirea omului. Problemele cu care se confrunt\
societatea noastr\ de azi sunt at=t de multe [i complicate, `nc=t
pentru rezolvarea lor e necesar\ o mare concentrare de for]e [i
`n]elepciune. {i aici rolul bisericii este mare [i cerut.

Dou\ sunt motivele pentru care Biserica nu-[i poate limita
slujirea prin predic\ [i cult.

Primul este c\ Domnul nostru Iisus Hristos lucreaz\ nu numai
`n Biseric\, dar [i dincolo de "altarul" ei. Oriunde se pune la cale
[i se realizeaz\ un bine, oriunde se duce lupta `mpotriva
nedrept\]ilor, a s\r\ciei, a foametei, a ignoran]ei etc., acolo e
prezent activ [i Domnul Hristos. Unde e prezent Hristos, `ns\,
acolo trebuie s\ fie [i m\rturisitorii Lui, credincio[ii. S\ fim
prezen]i nu formal, nu fizic, ca s\ facem act de prezen]\, ci s\ fim
l=ng\ Iisus, `mpreun\ cu El, cu `ntreaga noastr\ putere moral\ [i
spiritual\, cu tot elanul [i cu toat\ capacitatea noastr\ de jertf\. A
fi ̀ mpreun\ cu Hristos, ̀ nseamn\ a sluji ̀ mpreun\ cu El oamenilor.

Un al doilea fapt care oblig\ Biserica, `mpreun\ cu fiii s\i, s\
fie prezent\ la nevoile, necazurile oamenilor, este legea iubirii.
Caracteristica esen]ial\ a iubirii cre[tine este dragostea d\ruirii
nelimitate `n slujba omului.
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Ca iubire, iubirea cre[tin\ e iubire la modul divin. Adic\ o iubire
care se r\sfr=nge asupra tuturor, f\r\ deosebire, [i ̀ n primul r=nd asu-
pra celor `n necaz, boal\, s\r\cie, primejdie. Iubirea cre[tin\ este
aplecarea spre ceilal]i, scoaterea lor din izolare, din necaz, din
blazare, din indiferen]\, din robia p\catelor [i patimilor; este stabili-
rea comuniunii cu ei, o readucere a lor pe drumul vie]ii normale.

Iubirea cre[tin\ e promovarea celorlal]i la starea de oameni
capabili s\ slujeasc\ la r=ndul lor altora, `n spiritul aceleia[i iubiri.
Mai mult, prin aspectul ei preventiv, iubirea oblig\ pe credincio[i
s\ participe [i s\ lucreze cu toate  mijloacele ei la eforturile `n
vederea cre\rii unei societ\]i `n care s\ nu fie ur\, r\utate, ho]ie,
nedreptate, o societate care s\ ocroteasc\ pe cei slabi, bolnavi,
s\raci, p\r\si]i, uita]i [i ocoli]i.

Slujirea Bisericii, practicat\ prin propov\duire [i cult, e de
maxim\ importan]\. E foarte important ca un credincios s\ fie
l\murit, luminat asupra comuniunii lui cu Dumnezeu, asupra
scopului [i valorii vie]ii, asupra a ceea ce trebuie s\ cread\ [i s\
fac\, dup\ cum e de mare importan]\ ca un credincios s\ fie
eliberat de sub tirania p\catului, a egoismului [i s\ primeasc\
putere pentru o via]\ nou\.

La aceasta ne `ndeamn\ zilele acestea `nsemnate ale sf=ntului
[i Marelui Post al Pa[tilor. S\ intensific\m  [i s\ `mpreun\m
rug\ciunea cu postul [i `nfr=narea, c\in]a [i m\rturisirea p\catelor,
`mp\rt\[indu-ne cu Domnul `n Sf. Cuminec\tur\ [i s\-i urm\m
Lui prin credin]\ lucr\toare `n fapte de iubire. S\ nu socoteasc\
nimeni c\ ni se cere s\v=r[irea unor fapte [i lucruri mai presus de
puterile noastre.

Biserica ne cheam\, prin glasul Evangheliei, ca `n `nt=m-
pinarea marelui praznic al ~nvierii Domnului s\ ne `nnoim
suflete[te [i via]a noastr\ cre[tin\ prin virtutea [i fapta care este 
"o cale mai presus de orice alt\ cale", izvorul virtu]ilor cre[tine:
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dragostea de Dumnezeu [i Biserica Sa, dragostea slujitoare de
oameni, de `mplinirea lipsurilor lor, de `nmul]irea bucuriilor lor [i
ale noastre, ale tuturor.

A[adar, s\ facem din via]a noastr\ "liturghie dup\ liturghie",
slujirea Domnului [i slujirea omului, slujirea Bisericii [i slujirea
familiei [i a societ\]ii `n care vie]uim [i muncim.

{i numai slujind `n chip cu totul dezinteresat oamenilor, vom fi
`ndrept\]i]i s\ ne numim fiii lui Hristos. Ai lui Hristos cel care a
venit nu "ca s\ i se slujeasc\, ci ca El s\ slujeasc\" credincio[ilor,
oamenilor, lumii. Amin.

Duminica a VI-a din Post.
Floriile

Drumul postului pe care cre[tinul l-a parcurs timp de [ase
s\pt\m=ni a ajuns la ultima treapt\, c=nd Sf. Biseric\ ne-a pus `n
fa]\ importante scene din via]a lui Iisus Hristos, scene
edificatoare sufletului, pentru a primi cu bucurie ziua ~nvierii
Domnului Iisus Hristos.

O dat\ cu postul am pornit de la Marea Galileei, apoi am
`nceput s\ urc\m `ncet, trec=nd prin ora[e [i sate, ca s\ ajungem `n
Betania, or\[el la poalele Muntelui M\slinilor unde Iisus a `nviat
pe Laz\r cel mort de patru zile.

{i ast\zi M=ntuitorul ne cheam\, prin glasul Bisericii, ca s\ urc\m
al\turi de El pe v=rful muntelui pentru a intra `n Ierusalimul
sufletului nostru, bucur=ndu-ne c\ ne-a `nvrednicit s\ lu\m [i noi
parte la acest urcu[ sf=nt. Etapele acestea noi le-am f\cut `n Biseric\,
al\turi de Hristos [i cu c=t ne apropiem de v=rful muntelui, cu at=t
fe]ele noastre se `nsenineaz\ de dorin]a vie de a depune un ultim
efort spre a ajunge s\ poposim sus, acolo unde mireasma dumne-
zeiasc\ e mai sim]it\, acolo unde corul `ngerilor este mai auzit.

291



Mult\ lume din dep\rtate ]inuturi urcau cu c=teva zile `nainte
dealul Ierusalimului ca s\ serbeze Pa[tile, cu dorin]a vie [i g=nd
curat de a vedea pe Iisus. ~n cetatea Ierusalimului, `n jurul
fariseilor [i preo]ilor se pune la cale prinderea lui Iisus, cel care
aducea o via]\ nou\, cel care nu tolera ca minciuna s\ fie elogiat\,
perfidia s\ fie ridicat\ la rang de virtute, iar crima, sub toate
formele ei, admis\ ca un bun firesc.

Dar Iisus, cu bl=nde]ea [i dragostea dumnezeiasc\ pe care 
a propov\duit-o, se `ndreapt\ `ncet, cu ucenicii lui, spre Betania, ca
s\ intre ̀ n casa lui Laz\r pe care-l ̀ nviase, [i s\ ia masa cu el. Trebuia
s\ arate tuturor c\ Laz\r a `nviat cu adev\rat [i totodat\ trebuia s\-i
preg\teasc\ pentru a putea `n]elege ~nvierea Sa din mor]i, `n acel
chip tainic cum avea s\ se `nt=mple la numai o s\pt\m=n\.

Ca un semn de respect [i recuno[tin]\ pentru cel ce aduce
lumin\ `n casa lor, Maria, sora lui Laz\r, toarn\ mir de nard curat,
de mare pre], peste picioarele lui Iisus [i cu p\rul capului `i [terge
picioarele. C=t\ dragoste fa]\ de ~nv\]\torul, c=t\ umilin]\ plin\ de
respect la sora lui Laz\r, care mai t=rziu a devenit ucenica lui Iisus.

La observa]ia lui Iuda V=nz\torul - c\ de ce nu s-a v=ndut, mai
bine, mirul -, Domnul Iisus, plin de durere de ceea ce g=ndea fiul
pierz\rii, r\spunde: "Las-o `n pace, c\ci ea l-a p\strat pentru ziua
`ngrop\rii Mele. Pe s\raci `i ave]i tot timpul cu voi iar pe Mine nu
m\ ave]i `ntotdeauna" (Mat. 26, 11).

Din Betania, Domnul Iisus se `ndreapt\, a doua zi, spre
Betfaghe, de unde trimite doi ucenici `n satul din apropiere ca s\
aduc\ asina ce o vor g\si legat\ [i m=nzul asinei, s\-i dezlege [i 
s\-i aduc\ la El, iar dac\ va `ntreba cineva de ce fac aceasta, s\
spun\ c\ "Domnul are trebuin]\ de ei [i `ndat\ `i va trimite".
Aceasta spre a se `mplini profe]ia proorocului Zaharia, care zice:
"Nu te teme, fiica Sionului, iat\ c\ `mp\ratul t\u vine c\lare pe
m=nzul asinei" (Zaharia 9, 9). Aduc=ndu-se m=nzul asinei,
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mul]imea a[terne haine peste asin [i El se a[az\ deasupra. Covor
de ve[minte [i de ramuri de copaci se `ntindea `naintea lui Iisus,
iar mul]imea, cu ramuri de finic [i m\slin `n m=n\, striga: "Osana!
Fiul lui David! Bine este cuv=ntat cel ce vine `n numele
Domnului. Osana, `ntru cei de sus" (Marcu 11, 7-10).

~n mijlocul acestei mul]imi entuziaste se aflau [i "oameni dintre
farisei", pe care aceast\ primire `i nemul]umea profund. Nu mai
erau ei cei l\uda]i de popor, cei admira]i pentru cucernicie [i fapte
bune, cu care le pl\cea s\ se laude. "~nv\]\torule, ceart\-]i
ucenicii". Atunci, Iisus le-a r\spuns: "de vor t\cea ace[tia, pietrele
vor striga" (Luca, 19, 39-40). Sf=ntul Evanghelist Matei `ntrege[te
discu]ia cu arhiereii [i c\rturarii iudei, care `i zic: „Auzi ce zic
ace[tia?“ La care Iisus r\spunde: "Da. Au niciodat\ n-a]i citit c\
din gura pruncilor [i a celor ce sug voi primi laud\?" (Mat. 21, 16).

De Duminica Floriilor, Duminica St=lp\rilor sau a ramurilor
de finic, cu care a fost `nt=mpinat M=ntuitorul nostru la intrarea
triumfal\ `n Ierusalim, cu [ase zile `nainte de r\stignire, sunt
legate multe fapte [i `nt=mpl\ri, care au rezonan]\ p=n\ `n zilele
noastre [i vor avea p=n\ la sf=r[itul veacurilor.

M=ntuitorul a intrat de multe ori `n Ierusalim, dar totdeauna
simplu, smerit, f\r\ alai, `nso]it numai de ucenicii s\i.

~n Duminica Floriilor, `ns\, toate se schimb\: M=ntuitorul nu
vine smerit, pe furi[, ci c\lare pe un m=nz de asin\, `nso]it `nc\ din
Betania de popor mult, iar la por]ile Ierusalimului mul]ime de
b\rba]i, femei [i copii ̀ l primesc cu ramuri de finic, ca pe un ̀ mp\rat,
strig=nd: "Osana! Fiul lui David, `mp\ratul lui Israil, binecuv=ntat
este cel ce vine `n numele Domnului" (Mat. 21, 9; Ioan 12, 13).

Poporul era `n delir, frem\ta de bucurie [i entuziasm, a[ternea
hainele `n calea Domnului, [i de ar t\cea norodul, pietrele ar striga:
"Osana"! Singur M=ntuitorul e trist, p=n\ `n ad=ncul sufletului S\u.

Ce se `nt=mplase `n ziua aceea? Cum de se schimbaser\ iudeii

293



`n a[a m\sur\? Doar trei ani de zile a vorbit Iisus despre ~mp\r\]ia
lui Dumnezeu, `n mijlocul acestui popor [i a gr\it at=t de frumos,
ca nimeni altul ca El, a s\v=r[it minuni, vindec\ri, a dat
nenum\rate semne despre Dumnezeirea Lui, dar poporul 
L-a primit ne`ncrez\tor, apoi L-a ur=t de moarte, c\ut=nd s\-L
omoare de mai multe ori.

Ce s-a `nt=mplat cu acest popor, ce schimbare s-a produs 
dintr-o dat\ `n sufletul lui?

M=ntuitorul a `nc\lecat pe m=nzul asinei [i a intrat triumfal `n
Ierusalim, ca s\ se `mplineasc\ `ntocmai cele scrise despre El de
profe]i (Mat. 21, 5). Dar poporul evreu, egoist [i dornic de
r\zbunare, a v\zut altceva acum. V\z=ndu-L c\lare [i ̀ nconjurat de
at=ta popor, a crezut c\ Mesia a dat semnalul revolu]iei `n contra
st\p=nirii romane. Fiecare iudeu avea c=te un du[man, care trebuia
pedepsit [i fiecare credea c\ acum `ncepe realizarea aspira]iilor lor
politice, o `mp\r\]ie p\m=nteasc\. Ei nu pricep c\ `mp\r\]ia lui
Hristos este `mp\r\]ia p\cii, a iert\rii [i a iubirii. Ei nu pricep c\
Domnul `i las\ s\ c=nte [i s\-L sl\veasc\ numai ca s\ dea pild\ c\
cel ce merge la moarte pentru `ntreaga omenire, Fiul lui
Dumnezeu, trebuie s\ fie pream\rit mai mult dec=t oricare alt om.
Aceasta a vrut s\ le arate Domnul prin intrarea triumfal\ `n
Ierusalim, dar ei n-au priceput.

M=ntuitorul este trist. ~i este mil\ de popor. Aceasta este ultima
chemare la m=ntuire ce o adreseaz\ El `nsu[i poporului ales, dar
[tie c\ nu va fi ascultat. Ochii S\i dumnezeie[ti v\d patimile ce vor
urma. Numai c=teva ceasuri vor trece [i acest popor se va schimba
iar\[i. Numai c=teva ceasuri vor trece [i poporul se va lep\da de El,
`l va ur` [i-I va dori moartea, c\ci El, ̀ n loc s\ apuce sabia [i s\ ucid\
pe du[mani, va rosti cu glas bl=nd: "Iubi]i pe vr\jma[ii vo[tri", apoi
va lua biciul [i va goni negustorii din templu, ar\t=nd c\ Dumnezeu
pedepse[te cu `nsu[i bra]ul S\u pe batjocoritorii celor sfinte.
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~n seara intr\rii triumfale `n Ierusalim, fiul lui David, ~mp\ratul
iudeilor va merge `n Betania ca s\ nu fie ucis `nainte de plinirea
vremii. Alaiul se apropie tot mai mult de Ierusalim [i Mesia este
din ce `n ce mai trist. El [tie c\ numai c=teva zile vor trece [i alaiul
acesta ce-L `nso]e[te s\lt=nd de bucurie se va preface `n adunare
mi[eleasc\, ce `n loc de "Osana", va striga: "R\stigne[te-L!
R\stigne[te-L!" M=ntuitorul [tie c\ cei ce c=nt\ acum "~mp\ratul
iudeilor, Osana, bine este cuv=ntat", vor rosti cea mai josnic\
minciun\, c\ n-au alt `mp\rat dec=t pe Cezarul, [i vor cere ca
s=ngele lui Iisus s\ cad\ asupra lor [i asupra copiilor lor.

Ochii dumnezeie[ti ai M=ntuitorului v\d cum ramurile de finic
se prefac `n bici [i `n cunun\ de spini; m=inile ce arunc\ flori `n
calea lui se str=ng `n pumni care `l vor lovi f\r\ mil\, iar buzele 
ce-L pream\resc `l vor scuipa [i-L vor huidui. Peste strig\tele de
"Osana", M=ntuitorul aude cum i se ascut piroanele r\stignirii.

Iat\ de ce este trist M=ntuitorul. El [tie c\ poporul nu va pricepe
cercetarea Lui. El [tie c\ Tat\l nu va l\sa nepedepsit\ r\utatea
poporului ales, dup\ cum s-a [i `nt=mplat `n anul 70. ~n mijlocul
strig\telor "R\stigni]i-L", Iisus a `ntrez\rit crucea de pe Golgota [i
dincolo de aceasta, El vedea zorile ~nvierii.

Ce lec]ie minunat\ pentru noi! ~ntre "Osana" [i "R\stigne[te-L"
se desf\[oar\ [i scurta noastr\ via]\ p\m=nteasc\.

~nt=mpl\rile din Duminica Floriilor trebuie s\ ne fie spre
`n]eleapt\ `nv\]\tur\. S\ desprindem din ele c\ Dumnezeu
pedepse[te pe cei ce nu ascult\ glasul S\u. S\ `n]elegem c\ pe
oameni greu ne putem baza, c\ci sunt, de cele mai multe ori,
schimb\tori dup\ diferitele lor interese. Cine te laud\ ast\zi,
m=ine te poate huli, cei ce sunt ast\zi prieteni, m=ine pot deveni
cei mai `nver[una]i du[mai ai t\i.

De aceea, s\ venim [i s\ ne `ncredem `n Dumnezeu [i s\
ascult\m glasul S\u c=nd ne cheam\ [i s\ nu-L `ntrist\m cu
r\utatea noastr\.
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Sufletul nostru s\-l primeasc\ pe Iisus cu bucurie, ca odinioar\
Ierusalimul, c\ci azi vine ca biruitor al mor]ii [i izb\vitor vie]ii.
Sufletul nostru s\ fie o cetate a virtu]ilor, pe care s\ n-o poat\
cuceri nici un p\cat din lume. Cetate a sfin]eniei, a milei, a
bun\t\]ii [i a dragostei, cetate a ascult\rii de Domnul Iisus Hristos,
cu legea poruncilor Lui, cu `ndrumarea Evangheliei Sale, cu
ap\rarea zidului de nebiruit a inimii noastre, cu adev\rat
credincioas\ numai Domnului ~mp\r\tului nostru ve[nic.

Vine s\pt\m=na Sfintelor Patimi, c=nd Iisus urc\ spre Golgota.
S\ alerg\m [i noi `naintea M=ntuitorului, s\ a[ternem `naintea Lui
florile [i ramurile de finic ale credin]ei noastre [i hainele faptelor
noastre frumoase, deschiz=nd larg por]ile cet\]ii inimii noastre ca
s\ intre Domnul puterilor.

S\ str\batem cu El drumul acesta pe tot parcursul vie]ii noastre.
S\ fim cu El `n suferin]\ ca s\ ne `nvrednicim a fi cu El [i `n ziua
cea luminat\ a ~nvierii.

~nvrednice[te-ne, Doamne Iisuse Hristoase, s\ te l\ud\m, s\ te
binecuv=nt\m [i s\ te m\rim, c=nt=nd [i strig=nd [i noi "Osana,
bine este cuv=ntat cel ce vine `ntru numele Domnului". Amin.

Sf=nta Treime

"~n numele Tat\lui [i al Fiului [i al Sf=ntului Duh". 
Aceste cuvinte cu care am `nceput predica, formeaz\ una din cele
mai mici rug\ciuni `nchinate Sfintei Treimi.

{i noi, c=nd zicem: "~n numele Tat\lui, ne spune Sf=ntul
Ambrozie, ne `nsemn\m fruntea spre a ar\ta c\ toate g=ndurile
noastre merg la Dumnezeu, izvorul g=ndirii noastre; c=nd zicem
"[i al Fiului" ne `nsemn\m la inim\, ar\t=nd c\ toat\ inima noastr\
o d\m Domnului, iar c=nd zicem "[i al Sf=ntului Duh", ne
`nsemn\m umerii, r\d\cina m=inii, spre a ar\ta c\ `nceputul [i
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desf\[urarea faptei este spre slava lui Dumnezeu. ~ncheiem cu
cuv=ntul "Amin", a[a s\ fie.

Fiin]a noastr\ `ntreag\ este `nchinat\ Sfintei Treimi.
~nsu[i unirea celor trei degete de la m=na dreapt\, ca s\ ne facem
semnul Sfintei Cruci, `nsemneaz\ tot Sf=nta Treime. Cu acest
semn sf=nt [i cu rostirea acestor dumnezeie[ti cuvinte, noi
`ncepem toate rug\ciunile noastre de fiecare zi. Acestea au fost
semnul [i puterea cre[tinismului, din ziua Cincizecimii, de c=nd a
luat na[tere Biserica. De atunci, orice credincios se `nsemneaz\ cu
acest semn - Sf=nta Cruce - [i roste[te aceste cuvinte, care
m\rturisesc credin]a lui `n Sf=nta Treime de la care primim
harurile cele bogate.

Mo[ii [i str\mo[ii no[tri, de c=nd ne-am z\mislit ca neam pe
aceste locuri frumoase, au cinstit Sf=nta Treime cu tot sufletul, 
s-au `nchinat ei [i au adorat-o. Credin]a noastr\ `n Sf=nta Treime a
fost totdeauna puterea m=ntuirii noastre.

~n numele Sfintei Treimi noi s\v=r[im [i taina Sf=ntului Botez,
`n numele ei primim "toat\ darea cea bun\ [i tot darul des\v=r[it".
~n numele ei cre[tem duhovnice[te, ne sfin]im prin har [i mo[tenim
via]a ve[nic\.

Cu rug\ciunea amintit\, de[i nu spunem dec=t trei nume: Tat\l,
Atotcreator, Fiul M=ntuitorul nostru [i Sf=ntul Duh, sfin]itorul
nostru, nume care alc\tuiesc Sf=nta Treime - temelia credin]ei
noastre, spunem totul, m\rturisim `ntreaga noastr\ credin]\. De[i
fiecare nume sau persoan\ este Dumnezeu adev\rat, totu[i nu sunt
trei Dumnezei, ci un singur Dumnezu ̀ n trei persoane. "Unul dup\
Fiin]\ [i `ntreit dup\ persoane".

~n numele Sfintei Treimi se s\v=r[e[te dumnezeiasca Liturghie,
care `ncepe cu cuvintele: "Binecuv=ntat\ este ~mp\r\]ia Tat\lui [i
a Fiului [i a Sf=ntului Duh" [i se s\v=r[e[te cu slujba ~nvierii
Domnului: "Slav\ Sfintei [i celei de o fiin]\ [i nedesp\r]itei
Treimi", a[a cum roste[te preotul `n fiecare zi, din noaptea ~nvierii
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p=n\ la ~n\l]area Domnului. Pentru sl\virea Sfintei Treimi s-au
compus c=nt\ri, Doxologii mari [i mici, slujbe de noapte, cum
sunt Miezonoptica de duminic\ [i Slujba privegherii sau Acatistul
Sfintei Treimi.

Ast\zi, c=nd Biserica Ortodox\ serbeaz\ praznicul Sfintei
Treimi, este bine s\ l\murim pe c=t ne este cu putin]\, `n]elesul
ei cel ad=nc.

~nv\]\tura despre Sf=nta Treime este o `nv\]\tur\ de baz\ a
Bisericii. Este cea mai mare [i mai ad=nc\ `nv\]\tur\ a ei. {i noi
cre[tinii credem `n aceast\ `nv\]\tur\ [i m\rturisim c\ este un
singur Dumnezeu, Unul `n fiin]\ [i `ntreit `n fe]e sau persoane:
Tat\l, Fiul, [i Sf=ntul Duh. Aceast\ `nv\]\tur\ nu o are nici o alt\
religie dec=t cre[tinismul. Ea ne-a fost dat\ prin descoperire de
Dumnezeu din milostivirea [i din bun\tatea Sa pentru noi.
Altfel, nu L-am fi cunoscut. C\ci M=ntuitorul zice: "Nimeni 
nu-L cunoa[te pe Tat\l dec=t numai Fiul [i cel c\ruia va voi Fiul 
s\-i descopere" (Matei 11, 27). Iar o c=ntare la Utrenie spune:
"Dumnezeu este Domnul [i S-a ar\tat nou\". ~ntr-adev\r,
M=ntuitorul S-a ar\tat pe p\m=nt, S-a ar\tat `ntre oameni, la
~ntruparea Sa.

Dogma Sfintei Treimi, ~nv\]\tura fundamental\ a Bisericii,
fiind o tain\ ad=nc\ [i necuprins\, Sfin]ii P\rin]i ai Bisericii au
c\utat s\ o l\mureasc\ `n diferite feluri prin analogii [i asem\n\ri.
Unii au c\utat s\ explice Taina Sfintei Treimi prin corela]ia dintre
cele trei func]iuni ale sufletului nostru: g=ndire, voin]\ [i sim]ire,
[i care formeaz\ o unitate.

Un mare scriitor bisericesc, Fericitul Augustin († 430),
asem\na S=nta Treime cu apa care are [i izvor, [i p=r=u [i apa
propriu-zis\. Sf=ntul Atanasie cel Mare aseam\n\ Sf=nta Treime
cu Soarele. El spune: "C\ precum soarele este cu trei fe]e, a[a [i
Dumnezeu este `n trei ipostasuri. C\ci, chip al Tat\lui este discul;
Chip al Fiului este raza [i Chip al Sf=ntului Duh este lumina
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soarelui. La soare este disc, raz\ [i lumin\, dar nu zicem c\ sunt
trei lumin\tori, ci un singur soare. Asemenea [i la Dumnezeu:
Tat\l, Fiul [i Sf=ntul Duh sunt un singur Dumnezeu. La soare,
continu\ acela[i Sf=nt P\rinte, este nedesp\r]it discul de raz\ [i
lumin\. A[a este [i `n dumnezeiasca treime, nu se despart
persoanele, ipostasele unele de altele. Discul soarelui, spune
Sf=ntul Atanasie, na[te [i une[te raza [i d\ lumin\, a[a [i
Dumnezeu-Tat\l na[te pe Fiul [i purcede  pe Sf=ntul Duh. Raza
soarelui se coboar\ pe p\m=nt, dar nu se desparte de soare, nici din
cer nu lipse[te, nici de pe p\m=nt [i este [i `n discul soarelui. A[a
[i Fiul nu se desparte de Tat\l [i de Sf=ntul Duh".

Sf=ntul Spiridon al Trimitundei, f\c\torul de minuni, pentru a
ar\ta unitatea Sfintei Treimi [i egalitatea celor trei persoane,
`mpotriva r\t\cirii ariene, la Sinodul I Ecumenic, s-a folosit de o
c\r\mid\ care, de[i reprezenta o unitate, privind-o, a ar\tat c\ `n
aceast\ unitate exit\ trei elemente: lutul, care a r\mas `n m=na
Sf=ntului, apa care a c\zut pe p\m=nt [i focul care s-a ridicat la cer.
Aceasta a fost o minune spre a ar\ta unitatea `n Sf=nta Treime, a
celor trei persoane dumnezeie[ti.

Taina Sfintei Treimi, cum am spus, fiind de nep\truns cu
mintea, oric=te asem\n\ri s-au f\cut de c\tre Sfin]ii P\rin]i, nu se
poate p\trunde [i `n]elege, doar at=t c=t ne-a fost de folos.
Dumnezeu ne-a descoperit, [i c=te [tim despre ea ne este de ajuns
ca s\ ne m=ntuim.

~n cunoa[terea [i `n]elegerea Tainei Sfintei Treimi este
nevoie mai ales de puterea credin]ei [i a iubirii. Noi credem cu
tot sufletul `n Sf=nta Treime, o m\rturisim fiecare la primirea
Sf=ntului Botez, c=t [i `n toat\ via]a noastr\ [i o iubim, "[i cine
se leap\d\ de aceast\ credin]\ [i de m\rturisirea ei, `nceteaz\ de
a mai fi cre[tin" (Irineu Mih\lcescu).

Sfin]ii nu s-au folosit at=t de luminile min]ii, ca s\ `n]eleag\
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taina Sfintei Treimi pe care n-o pot `n]elege, nici `ngerii, c=t mai
ales s-au rugat cu credin]\ [i dragoste s\ se `nvredniceasc\ de
harurile ei cele bogate. A[a s\ ne rug\m [i noi, `n fiecare clip\ [i
mai ales `n aceast\ mare zi a s\rb\toririi Sfintei Treimi, ca
Dumnezeu Cel `n treime l\udat s\ ne asculte [i s\ ne transforme
inimile noastre `n altare de rug\ciuni [i lucrare de fapte bune.

Sfin]enia nu const\ `n idei goale, ci `n `ndeplinirea binelui, `n
schimbarea noastr\ l\untric\ `ntr-un om nou, dup\ chipul lui
Hristos, `ntr-un samarinean milostiv, care [i-a jertfit totul pentru
ajutorul celui `n suferin]\. Toate aceste transform\ri sunt, desigur,
lucr\ri ale Sfintei Treimi.

~n Vechiul Testament avem multe pre`nchipuiri ale Sfintei
Treimi. Astfel, chiar `n primul capitol al Genezei se vorbe[te de
Sf=nta Treime: "S\ facem om dup\ chipul [i asem\narea Noastr\",
zice Dumnezeu (Facere 1, 26). Omul a fost creat dintru `nceput
dup\ chipul Sfintei Treimi.

Origen, mare `nv\]at [i scriitor cre[tin, ne arat\ c\
Dumnezeu, c=nd a creat pe om, nu S-a sf\tuit cu `ngerii, ci cu
Sine ~nsu[i, deci este vorba de un sfat `ntre persoanele Sfintei
Treimi. Tot o pre`nchipuire a Sfintei Treimi este [i ar\tarea
celor trei `ngeri patriarhului Avraam, la stejarul lui Mamvri
(Facere 1, 2). Sf=nta treime e prefigurat\ `n Vechiul Testament
[i de sfe[nicul cu trei bra]e [i de c=ntarea serafimilor: "Sf=nt,
Sf=nt, Sf=nt este Domnul Savaot" (Isaia 6, 3), imn `ntreit pe
care `l c=nt\m [i noi, la fiecare Sf=nt\ Liturghie. 

~n Vechiul Testament g\sim chiar redat [i numele persoanelor
Sfintei Treimi: nume de Tat\, de Fiu [i de Sf=ntul Duh. Astfel `n
cuvintele pe care psalmistul le pune `n gura Fiului se spune: 
"Zis-a Domnul c\tre Mine: Fiul Meu e[ti Tu, Eu ast\zi Te-am n\s-
cut" (Psalmul 2, 7). La Facere 1, 2 se arat\ c\ "Duhul lui
Dumnezeu se purta pe deasupra apelor", iar Psalmistul se roag\
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zic=nd: "Duhul T\u cel Sf=nt nu-L lua de la mine" (Psalmul 20, 12).
~n Noul Testament, Sf=nta Treime s-a ar\tat [i mai l\murit. 

Cea dint=i descoperire o face `ngerul Gavriil Sfintei Fecioare
Maria, la Buna-Vestire. El i-a zis: "Duhul Sf=nt Se va pogor=
peste tine [i puterea celui Prea`nalt te va umbri, iar Fiul ce Se va
na[te din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema" (Luca 1, 35).

La Botezul Domnului, Fiul se boteaz\, tat\l `l m\rturise[te
zic=nd: "Acesta este Fiul meu cel iubit `ntru care am binevoit, pe
Acesta s\-L asculta]i", iar Duhul Sf=nt se coboar\ `n chip de
porumbel. Sf=nta Treime se arat\ [i la Schimbarea la Fa]\ a
Domnului Iisus Hristos.

Sf=nta Biseric\ ne ̀ nva]\ c\ toate lucr\rile mari de sfin]ire [i de
`ndumnezeire s-au f\cut de Sf=nta Treime [i `n numele ei. ~n
numele Sfintei Treimi s-a f\cut evanghelizarea `n lume:
"Merg=nd, `nv\]a]i toate neamurile, botez=ndu-le `n numele
Tat\lui [i al Fiului [i al Sf=ntului Duh" zice M=ntuitorul Sfin]ilor
Apostoli (Matei 28, 19).

~n puterea Sfintei Treimi s-a `nfiin]at Biserica [i s-a dat harul
vindec\rilor [i al vorbirii `n limbi. ~n numele Sfintei Treimi
dob=ndim m=ntuirea [i sfin]irea noastr\.

Pe plan l\rgit, unitatea Sfintei Treimi a creat pun]i de leg\tur\
`ntre confesiunile cre[tine, pentru c\ toate aceste confesiuni cred
`n Sf=nta treime. Pe temeiul acestei credin]e se `ncearc\, `n cadrul
mi[c\rilor ecumenice, s\ se apropie toate Bisericile cre[tine, s\ fie
iar\[i un trup tainic al lui Hristos, o singur\ Biseric\ a Lui.

Pentru noi, cre[tinii, unitatea Sfintei Treimi se v\de[te 
(se arat\) `n opera Ziditorului, `n fiecare fir de nisip sau iarb\, `n
tot ce este creat. Ea se v\de[te [i `n conducerea lumii, `n Sf=nta
Providen]\. Iat\ deci c\ unitatea Sfintei Treimi conduce toate
formele de varietate `n unitate deplin\.

Praznicul de ast\zi, Sf=nta Treime, r\sp=nde[te raza de lumin\
`n sufletul fiec\rui credincios [i `l cheam\ la dep\[iri de sine, `n
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lucr\ri morale, spirituale [i materiale, la locul s\u de munc\.
~n Sf=nta Treime [tim c\ s\l\[luie[te pacea, dragostea [i unitatea;

la fel trebuie s\ s\l\[luiasc\ [i `n via]a noastr\ de fiecare clip\, `n
familia noastr\ [i `n sufletul nostru. Trebuie s\ [tim c\ faptele
noastre cele bune sunt ca ni[te trepte pe care ne ridic\m [i ne
apropiem de izvorul cel nesecat al tuturor harurilor Sfintei Treimi.

Nu at=t s\ dogmatiz\m despre Sf=nta Treime, ci mai ales s\
facem faptele pl\cute Sfintei Treimi: "Nu vorbele mari fac pe
sfin]i [i drep]i, ci via]a cea plin\ de fapte bune, cre[tine[ti, de
smerenie, de dragoste [i credin]\ puternic\" (Pr. V. A[tileanu).

Noi ne `nchin\m `n numele Sfintei Treimi, fiindc\ suntem
`nchina]i chiar de la primirea Sf=ntului Botez, care este m\rtu-
risirea unit\]ii de credin]\ [i pe care se cade s\ o p\str\m ne[tirbit\
[i nep\tat\. {i nu este o fericire mai mare pentru vredniciile
noastre dec=t aceea de a [ti c\ vom putea sta cura]i `n fa]a tronului
Sfintei Treimi. Iar bucuria pe care ne-o d\ s\rb\toarea de azi,
c=nt\rile biserice[ti, at=t de frumoase, dumnezeiasca Liturghie,
sunt doar imaginea bucuriei des\v=r[ite pe care o vom tr\i `n cer
`n fa]a tronului Sfintei Treimi.

S\ p\str\m aceast\ bucurie `n sufletele noastre [i mereu s\
c\ut\m s\ ne `nt=lnim cu credin]\ [i dragoste `n Biserica lui
Hristos, dob=ndind aceast\ bucurie, din harurile Sfintei [i Celei
de o fiin]\ Treimi, a[a cum au dob=ndit sfin]ii care [i-au p\strat
unitatea de credin]\, a[a cum au dob=ndit [i str\mo[ii no[tri.

S\ ne rug\m ast\zi, `n ziua de pr\znuire a Sintei Treimi [i s\
zicem: "Prea Sf=nt\ Treime miluie[te-ne pe noi; Doamne cur\]e[te
p\catele nostre; St\p=ne iart\ f\r\delegile noastre, Sfinte cerceteaz\
[i vindec\ neputin]ele noastre, pentru numele T\u". Amin.
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Duminica dinainte de Na[terea Domnului

Exist\ `n cursul anului bisericesc pomenirea unor eveni-
mente din iconomia m=ntuirii noastre care nu se reduc la o
singur\ zi. A[a se face c\ `n jurul unor s\rb\tori graviteaz\ [i
cele dou\ Duminici: cea care precede [i cea care urmeaz\ acea
dat\; ba, mai mult, aceast\ pomenire este preg\tit\ `n mod
deosebit `n cursul mai multor zile. Astfel, de marele praznic al
Na[terii Domnului se leag\ aceast\ Duminic\ [i Duminica
viitoare. Dar pentru ca `nsemn\tatea acestui eveniment s\ fie [i
mai evident\, din 15 noiembrie `ncepe postul [i preg\tirea
pentru aceast\ sf=nt\ pr\znuire.

~n atmosfera duhovniceasc\, creat\ de versul duios al
colindelor noastre str\bune [i de minunatele noastre c=nt\ri
biserice[ti, ne apropiem cu emo]ie sf=nt\ de staulul Betleemului
unde `n urm\ cu 2000 de ani s-a n\scut Hristos, Domnul nostru.
Fiecare din noi sim]im, `n mi[c\rile, `n vorbele, `n tr\irea
noastr\, `n preg\tirile ce se fac o atmosfer\ specific\: aceea a
unei tainice a[tept\ri.

Sufletele noastre se transpun `ntr-o predispozi]ie de senti-
mental\ evlavie, pe care o strecoar\ `n suflete apropierea lui
"Mo[ Cr\ciun".

Bucuria acestei a[tept\ri este deopotriv\ pentru t=n\r ca [i
pentru b\tr=n, pentru bogat ca [i pentru s\rac. Ea este `n toat\
cur\]enia ei pentru orice suflet cre[tin, [i r\m=ne totu[i a copila[ilor
cu suflete nevinovate, neatinse `nc\ de rugina `ndoielii.

C=t este de sincer\ [i curat\ fericirea lor, se poate vedea din
z=mbetele lor nepref\cute. Oricine poate constata c\ izvorul
acestor st\ri `n\l]\toare este sufletul lor curat. Zilele acestea sunt
un prilej de preg\tire, nu numai pentru corp, nu numai pentru
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bucuria trec\toare a zilei, ci mai ales pentru cea a sufletului.
Duminica aceasta care premerge praznicului Cr\ciunului este

`nchinat\ Sfin]ilor P\rin]i dup\ trup al Domnului. Pentru aceasta
[i pericopa evanghelic\ r=nduit\ a se citi la Sf=nta Liturghie ne
aduce `n ochii min]ii cartea neamului lui Iisus, genealogia
M=ntuitorului nostru Iisus Hristos, apoi este amintit\ na[terea cea
de sus a Domnului. De aceea, P\rin]ii Bisericii vorbesc `n leg\-
tur\ cu Domnul nostru de dou\ na[teri: una dumnezeiasc\, `nainte
de to]i vecii din tat\ f\r\ mam\ - [i alta omeneasc\, `n timp, la
plinirea vremii (Gal. 4, 4) - din mam\ f\r\ tat\.

Evanghelia de ast\zi, primul capitol al Sfintei Evanghelii
dup\ Matei este o parte de leg\tur\ `ntre cele dou\ p\r]i ale
Sfintei Scripturi, este leg\tura care ]ine `mpreun\ Vechiul [i
Noul Testament. Cartea neamului lui Iisus arat\ c\ Iisus
Hristos, Domnul nostru a fost om cu adev\rat - asemenea nou\,
dar f\r\ p\cat - deci a avut `nainta[i. Sf=ntul Evanghelist Matei
`ncepe genealogia M=ntuitorului cu Patriarhul Avraam, cel
c\ruia `nsu[i Dumnezeu `i descoperise c\ `ntru el, adic\ `ntru
semin]ia [i urma[ii lui "se vor binecuv=nta toate neamurile
p\m=ntului" (Fac. 12, 3).

Citirea sau auzirea celor 42 de neamuri sau genera]ii de
str\mo[i ai Domnului prezenta]i de Evanghelistul Matei ne duce
`n atmosfera de a[teptare a tuturor celor din Vechiul Testament,
care au a[teptat cu dor [i ner\bdare `mplinirea protoevangheliei
(Fac. 3, 15), care a fost cea dint=i veste bun\ dat\ de Dumnezeu
protop\rin]ilor dup\ c\dere, c\ le va trimite un R\scump\r\tor.

~mplinirea venirii lui Mesia era at=t de mult dorit\ `nc=t, `n
mentalitatea iudaic\, a nu avea urma[i `nsemna un blestem, o
mare pedeaps\ din partea lui Dumnezeu. Aceasta deoarece
fiecare a[tepta, dorea [i se g=ndea c\ poate din familia lui se va
na[te Mesia cel mult a[teptat.
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Cele 42 de genera]ii care a[teptau cu mult dor timpul
mesianic sunt simbolizate `n Biserica noastr\ [i aceast\ epoc\ a
a[tept\rii este oarecum retr\it\ `n noi `n[ine, `n zilele Postului
Cr\ciunului. Ne sim]im [i noi cu patriarhii, drep]ii [i tr\itorii
Vechiului Testament `n atmosfera de a[teptare a venirii `n
lumea noastr\ a "pruncului Celui mai `nainte de veci", cum
spune o c=ntare bisericeasc\.

Sf. Evanghelist Matei `mparte cele 42 de genera]ii cuprinse
`n aceast\ „carte a neamului lui Iisus“ `n trei grupe, fiecare
alc\tuit\ din 14 nume. De la `nceput se arat\ c\ Iisus este din
neamul lui David [i a lui Avraam, p\rintele poporului ales.
Primii str\mo[i dup\ trup ai M=ntuitorului - „cartea neamului“
consemnat\ de el `n Evanghelia dup\ Matei - au fost Avraam,
Isac, Iacov [i `n[ir\ p=n\ la regele [i psalmistul David 14
genera]ii. Se `mpliniser\ astfel proorocirile rostite cu opt
veacuri `nainte de c\tre Isaia profetul. "O ml\di]\ va ie[i din
tulpina lui Iesei (tat\l lui David) [i un l\star din r\d\cini le va
da. {i se va odihni peste el duhul lui Dumnezeu.." (Isaia 11, 2),
iar prin cuvintele proorocului Ieremia, Dumnezeu descoper\ …
"Voi ridica din David odrasl\ dreapt\… [i odraslei aceleia i se
va pune numele: Domnul - dreptatea noastr\" (Ieremia 13, 16). 
A doua grup\ de 14 genera]ii din neamul M=ntuitorului ]ine de
la psalmistul David p=n\ la ducerea poporului ales `n robia
babilonian\, iar cea de a treia de la aceast\ str\mutare `n
Babilon, p=n\ la Hristos.

Num\rul 14 este format din 7 plus 7 [i aceast\ cifr\ are `n 
Sf. Scriptur\ un simbolism deosebit, ea reprezint\ sfin]enia,
plenitudinea, des\v=r[irea.

Dup\ enumerarea celor 42 de descenden]i ai M=ntuitorului, `n
Evanghelia de ast\zi este istorisit\ na[terea cea mai presus de fire
a M=ntuitorului nostru din Preacurata Fecioara Maria. Ast\zi s-a
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`mplinit proorocia lui Isaia: "Iat\ Fecioara va lua `n p=ntece [i va
na[te fiu [i vor chema numele lui Emmanuel, care se t=lcuie[te,
cu noi este Dumnezeu" (Isaia 7, 14; Matei 1, 23).

Sf=nta Evanghelie de ast\zi ne arat\ descenden]a uman\ a
M=ntuitorului, ne descoper\ c\ Mesia este fiul omului, dar tot `n
aceast\ pericop\ evanghelic\ - [i `n unitate indivizibil\ - ne este
revelat\ [i originea dumnezeiasc\ a M=ntuitorului, c\ Cel ce 
S-a n\scut din Preacurata Fecioar\ Maria s-a z\mislit de la
Duhul Sf=nt. Pruncul Mesia care `[i are ob=r[ia sa p\m=nteasc\
`n David, Avraam [i Adam, este fiul Omului, dar este [i Fiul lui
Dumnezeu (Luca 3, 38).

Evanghelia de ast\zi (Mat. 1, 1-25) ne conduce [i ne apropie
ca un fior sacru de marele eveniment al Na[terii M=ntuitorului
lumii. P\trun[i de o sf=nt\ emo]ie, p\[im `n atmosfera
"pr\znuirii", unicul lucru nou sub soare (Sf. Damaschin).
~ntruparea Logosului divin, cobor=rea [i `nomenirea Fiului lui
Dumnezeu constituie un fapt esen]ial pentru via]a fiec\rui om, ca
chip al lui Dumnezeu, c\ci prin venirea Sa `n condi]ia noastr\
uman\, ne-a redat demnitatea de fii ai lui Dumnezeu. Prin
`ntrupare, Fiul lui Dumnezeu se integreaz\ `n lumea material\,
intr\ `n istorie. {i noi, fiecare `n parte [i to]i `mpreun\ suntem o
parte a lumii acesteia. Deci venind `n lumea noastr\, Fiul lui
Dumnezeu vine `n propria noastr\ via]\.

Evanghelia aceasta, "cartea neamului lui Iisus", citit\ ast\zi la
Sf=nta Liturghie, este un ultim apel adresat con[tiin]elor noastre,
acum `nainte de Cr\ciun, o chemare sf=nt\ ca s\ ne preg\tim nu
s\ anivers\m un eveniment istoric, ci s\ facem ca Hristos Domnul
s\ se nasc\ [i din inimile noastre. La aceasta ne `ndeamn\ de o
lun\ `ntreag\ c=ntarea bisericeasc\: "Hristos se na[te, m\ri]i-L",
iar graiul colindei `nt\re[te acest adev\r: "Ast\zi S-a n\scut
Hristos", c\ci Hristos cel care s-a n\scut `n ieslea Betleemului, de
dou\ mii de ani trebuie s\ se nasc\ mereu [i `n sufletele noastre.
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Se cuvine s\ primim pe Domnul `n sufletele noastre a[a cum 
l-au primit mo[ii [i str\mo[ii no[tri pentru ca via]a noastr\ s\ fie
rea[ezat\ `n dragoste de Dumnezeu [i de oameni, ca Hristos s\
devin\ real, prezent, modelul vie]ii noastre. S\ ne con[tientiz\m de
adev\rul c\ a[a cum Hristos Domnul este din neamul lui Adam
(Luca 3, 38) [i noi suntem din neamul lui Hristos, c\ci "suntem din
neamul lui Dumnezeu" (F. Ap. 17, 28).

Iat\ de ce acum, `n aceast\ perioad\ a anului bisericesc,
r\sun\ - `n con[tiin]ele noastre treze -, mai cu putere ca oric=nd
cuvintele Domnului Hristos: "Iat\ stau la u[\ [i bat; de va auzi
cineva glasul Meu [i va deschide u[a voi intra la el [i voi cina
cu el [i el cu Mine" (Apoc. 3, 20).

Hristos Domnul, din dragoste, s-a `ntrupat [i din aceea[i
dragoste nem\rginit\ vine mereu spre noi. S\ nu-L l\s\m s\
a[tepte `n afara vie]ii noastre, s\ nu-L `ndep\rt\m bine[tiind c\
Domnul `ncearc\ acum la poarta inimii noastre la "ceasul
cinei". El a mai b\tut la u[a sufletului nostru [i diminea]\ [i la
amiaz\ [i poate acum bate pentru ultima dat\ la cin\, `nainte de
a fi venit `ntunericul vie]ii noastre - moartea - c=nd nimeni nu
mai poate lucra, cum zice M=ntuitorul.

S\ ne deschidem sincer [i deplin inima [i s\-L primim pe
Domnul vie]ii [i al p\cii `ncredin]ate, fiindc\ de acolo, din
ad=ncul  fiin]ei va da existen]ei noastre sensul cel mai `nalt, cel
mai adev\rat. {i ca s\ putem r\spunde [i sluji Praznicul Na[terii
M=ntuitorului nostru Iisus Hristos a[a cum se cuvine, privirile
noastre s\ se opreasc\ [i la cei din jurul nostru.

Pr\znuirea Praznicului Na[terii Domnului va g\si [i anul
acesta copii orfani, dezmo[teni]i, multe familii v\duvite, s\race
etc.; c\tre acestea trebuie s\ ne `ndrept\m privirile [i dragostea
noastr\ [i `n noaptea c=nd cerul se va deschide, vestind bucuria
lumii, s\ ducem `n ele c\ldura dragostei fr\]e[ti. Numai a[a
praznicul ce vine, va fi prilej de curat\ bucurie [i numai a[a
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Hristos va s\l\[lui `n sufletele noastre [i vom putea zice [i tr\i:
"Hristos se na[te, m\ri]i-L! Hristos pe p\m=nt - `n\l]a]i-v\!
Hristos din ceruri - `nt=mpina]i-L!" Cu aceste cuvinte [i g=nduri
s\ `nt=mpin\m pe Hristos Cel ce vine s\ ne d\ruiasc\ pacea [i
m=ntuirea sufletelor noastre. Amin.

Na[terea Domnului

Sl\vit de `ngeri, str\juit de p\stori [i `nchinat de magi,
M=ntuitorul Hristos coboar\ ast\zi printre oameni, lumin=nd cu
`nf\]i[area Sfintei Sale Dumnezeiri de prunc, staulul s\rac din
preajma Betleemului. Faptul Na[terii Domnului este unic `n
felul s\u. Este unic pentru c\ Dumnezeu are graiurile Sale [i
c\ile Sale nep\trunse, prin care `[i descoper\ oamenilor fiin]a Sa
nem\rginit\ [i voin]a Sa cea sf=nt\.

Na[terea Domnului este o str\lucit\ minune: pentru c\ acum se
`mplinesc profe]iile Vechiului Testament, cu privire la Mesia;
pentru c\ o preg\tesc [i o vestesc `ngerii lui Dumnezeu; pentru c\
cele `nt=mplate cu prilejul ei ne umplu mintea de uimire.

Venirea Domnului a fost vestit\ cu mii de ani `nainte de
Na[terea Lui. Patriarhul Iacob, pe patul de moarte a prezis: "Nu
va lipsi Domn din Iudea, nici pov\]uitor din coapsele sale, p=n\
nu va veni Acela care este a[teptarea tuturor neamurilor"
(Genez\ 49, 10). Profe]ia lui s-a `mplinit. P=n\ la Na[terea
Domnului, iudeii au avut regi din neamul lor. Cel din urm\ rege
din neamul istraelit a fost din familia macabeilor. Dup\ el,
romanii au adus domn peste iudei pe Irod cel Mare, care nu mai
era de neam iudeu, ci idumeu. Tocmai `n timpul lui s-a n\scut
M=ntuitorul. Astfel, profe]ia lui s-a `mplinit.

Profetul Isaia a prezis c\ M=ntuitorul se va na[te dintr-o
fecioar\. De aceast\ profe]ie vorbe[te Sf=ntul Evanghelist Matei,
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`n capitolul I al Evangheliei sale, istorisind Na[terea Domnului:
"Iat\ acestea toate s-au f\cut ca s\ se `mplineasc\ ceea ce s-a zis
de Domnul, prin proorocul ce zice: "Iat\ fecioara `n p=ntece va
avea [i va na[te fiu [i vor chema numele lui Emanuel, ce se
t=lcuie[te: cu noi este Dumnezeu" (Matei 1, 22). Profe]ia lui Isaia
s-a `mplinit `ntocmai, c\ci Domnul Hristos s-a n\scut din sf=nta
Fecioar\ Maria.

Profetul Daniil a prezis c\ Mesia va veni, dup\ [aptezeci de
ani. Dac\ se socote[te timpul de la Daniil, p=n\ la Na[terea
Domnului se constat\ c\ [i profe]ia lui S-a `mplinit `ntocmai.
Profetul Miheia a prezis c\ Mesia se va na[te `n localitatea
Betleem, a[a cum aminte[te Sf. Evanghelist Matei. Profetul
Zaharia a prezis c\ Mesia va avea un `naintemerg\tor, care va
preg\ti mintea oamenilor ca s\-L primeasc\ pe Iisus. Prezen]a
Sf=ntului Ioan Botez\torul la `nceputul Noului Testament ne
`ncredin]ez\ c\ [i profe]ia aceasta s-a `mplinit `ntocmai.

Am amintit aici c=teva profe]ii care s-au `mplinit `n persoana
M=ntuitorului Iisus Hristos. Ele dovedesc cu adev\rat c\ Acela a
C\rui na[tere o pr\znuim ast\zi, nu e un om, ci Fiul lui Dumnezeu.
E Fiul lui Dumnezeu, a[a cum a spus `ngerul, c=nd i-a vestit
Sfintei Fecioare: "Duhul Sf=nt se va cobor` peste tine [i puterea
Celui Prea ~nalt te va umbri. Pentru aceasta, [i sf=ntul ce se na[te
din tine, se va chema: Fiul lui Dumnezeu".

Na[terea Domnului este o minune unic\, care se produce `n
anumite `mprejur\ri, `nc=t nici o minte omeneasc\ nu poate explica
taina aceasta. Drumul de la Nazaret la Betleem, porunca Cezarului
de la Roma, pentru `nscrierea `ntregii popula]ii din imperiul
roman, greut\]ile `nt=mpinate c\ut=nd g\zduire, ad\postirea `ntr-o
pe[ter\; Na[terea tainic\ a lui Iisus `n timpul nop]ii; vestirea ce o
face un ̀ nger c\tre p\stor; corul ̀ ngerilor ce c=ntau; ar\tarea unei
stele minunate; `nchinarea magilor; fuga `n Egipt [i `ntoarcerea
de acolo sunt tot at=tea fapte ce ne uimesc [i din ele se desprind
pentru noi mari `nv\]\turi pentru m=ntuirea noastr\.
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Iosif [i cu Maria, pentru c\ se tr\geau din neamul lui David [i
pentru c\ David se n\scuse `n Betleem au venit s\ se `nscrie [i ei
`n acest or\[el (Luca 1, 27). Neg\sind loc de g\zduire, au intrat
`ntr-o pe[ter\ de la marginea Betleemului, unde de obicei se
ad\posteau vitele `n nop]ile friguroase. Acolo a n\scut Sf=nta
Fecioar\ pe pruncul Iisus, L-a `nf\[at `n scutece [i L-a culcat `n
iesle. Pe aproape erau p\stori care f\ceau de straj\, p\zind turmele
de oi "[i iat\, un `nger al Domnului a st\tut `naintea lor [i slava
Domnului a str\lucit `mprejurul lor [i s-au `nfrico[at cu fric\ mare.
{i `ngerul le-a zis: nu v\ teme]i c\ci iat\, v\ binevestesc bucurie
mare care va fi pentru tot poporul c\ vi S-a n\scut ast\zi
M=ntuitor, care este Hristos Domnul, `n cetatea lui David. {i
aceasta va fi semn: ve]i afla un prunc `nf\[at, culcat `n iesle".
Deodat\ s-a v\zut, `mpreun\ cu `ngerul, mul]ime de `ngeri,
l\ud=nd pe Dumnezeu [i c=nt=nd: "Slav\ `ntru cei de sus lui
Dumnezeu [i pe p\m=nt pace, `ntre oameni bun\voire". P\storii au
venit la Betleem, au v\zut pruncul [i pe mama lui [i au spus ce li
s-a descoperit despre pruncul acesta [i to]i care au auzit, s-au mirat
de cele ce le-au spus p\storii. Iar Sf=nta Fecioar\ p\stra aceste
cuvinte `n inima sa" (Luca 2, 7).

Iat\ c=t de simplu ne istorise[te Sf=nta Evanghelie, Na[terea
Domnului.Minunea vorbe[te de la sine. Ar\tarea `ngerului fa]\ de
p\stori, iar mai pe urm\ ceata `ngereasc\ l\ud=nd pe Dumnezeu,
vestea lumii mesajul divin: "Slav\ `ntru cei de sus lui Dumnezeu
[i pe p\m=nt pace, `ntre oameni bun\voire". Ei ar\tau c\ se
deschide o nou\ er\ pentru omenire; c\ se veste[te voin]a lui
Dumnezeu; c\ prunc ce se na[te va gr\i p\m=ntului, glasul
cerului; c\ omenirea pe p\m=nt [i bun\voirea `ntre oameni sunt
puteri pe care se sprijin\ sl\virea lui Dumnezeu. De atunci [i p=n\
azi, universul p\streaz\ ca pe un ecou aceast\ dumnezeiasc\
vestire a `ngerilor. Iar dac\ oamenii vor asculta mesajul divin de
la Na[terea Domnului, vor fi ferici]i, vor avea "bucurie mare" pe
care o veste[te duhul ceresc, c\ s-a n\scut M=ntuitorul lumii, [i ea
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porne[te din pe[tera Betleemului s\ ocoleasc\ [i s\ fericeasc\
`ntreg p\m=ntul.

C=nd s-a n\scut Iisus Hristos, Ierusalimul dormea. Dormea
puterea lui Irod, dormea `n]elepciunea cea omeneasc\ a
c\rturarilor [i fariseilor. Dormeau c\peteniile Betleemului,
dormeau oaspe]ii veni]i de departe [i trudi]i de drum. Dormeau
to]i cei ce cuno[teau din Vechiul Testament, c\ trebuie s\ se
nasc\ Mesia, cum au prezis profe]ii. Dormea `ns\[i credin]a lor,
c\ci nu `n]elegeau profe]iile [i tainica lor descoperire. Dormeau
`n ora[ [i `n satele Iudeii, to]i aceia ce trebuiau s\-L a[tepte pe
M=ntuitorul, cu sufletul plin de dragoste. Dormeau cei boga]i,
care `n vanitatea lor `[i `nchipuiau c\ st\p=nesc p\m=ntul.
Dormeau cei s\raci, cople[i]i de lipsuri [i m\cina]i de vicii.
Dormea `ns\[i p\catul. ~i acoperea pe to]i `ntunericul p\catului.
Cel ce se n\scuse, R\s\ritul cel de Sus, avea s\ biruie p\catul,
`ntunericul, lipsa de credin]\, iubire [i moarte, care nu puteau
vedea fa]a lui Iisus.

~n lumina sf=nt\ a Na[terii Domnului lumea trece, p\[e[te de
la "`ntunericul [i umbra mor]ii" la lumina ce se profileaz\ pe
drumul `mplinirii f\g\duin]ei lui Dumnezeu care ne umple
inimile de bucurie [i n\dejde.

La ~ntruparea M=ntuitorului apune o lume [i se na[te alta; se
stinge o `mp\r\]ie a p\catului [i mor]ii [i se instaureaz\ alta - a
m=ntuirii [i vie]ii. Na[terea Fiului lui Dumnezeu pentru noi, `n
fiecare an, nu trebuie s\ fie numai o zi de amintire istoric\, ci [i o
zi de reculegere, examinare, `n\l]are, rena[tere, `nt\rire sufleteasc\
[i hot\r=rea de a-]i schimba via]a de azi `nainte spre a fi mai curat\,
mai bun\, mai pl\cut\ lui Dumnezeu. Taina Betleemului trebuie
`n]eleas\ cum este ea: ca fapt istoric,  petrecut aievea, `n timpul,
locul [i condi]iile ar\tate de Evanghelie.

Pentru a `n]elege corect aceast\ tain\ trebuie s\ ne l\s\m
p\trun[i de smerenie [i puritate sufleteasc\ [i de nevinov\]ia
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dreptului Iosif [i "a p\storilor", care au `n]eles cu adev\rat taina
Betleemului. Trebuie s\ fim st\p=ni]i de dorul cunoa[terii adev\-
rului dumnezeiesc, cum au fost st\p=ni]i de acest dor magii.
Trebuie s\ fim `ncrez\tori `n bun\tatea lui Dumnezeu fa]\ de noi
[i s\ a[tept\m m=ntuirea cum au fost `ncrez\tori [i au a[teptat-o
cei doi b\tr=ni de la templul din Ierusalim: dreptul Simion [i
prooroci]a Ana, care atunci c=nd au v\zut pruncul ce a fost adus
spre a fi `nchinat, [i-au deschis gura [i au rostit cuvinte profetice,
unind Betleemul cu Golgota, cuprinz=nd `ntr-o singur\ privire
`ntreaga activitate p\m=nteasc\ a M=ntuitorului. Mul]i credin-
cio[i, din toate genera]iile [i din toate neamurile au `n]eles taina
Betleemului [i s-au decis s\ urmeze pe Fiul lui Dumnezeu
`ntrupat din fecioar\.

Unora le-a fost dat s\ treac\ prin foc purificator ca s\ poat\
`n]elege aceast\ tain\. A[a au fost de pild\ Saul, prigonitorul cre[-
tinilor, care a primit descoperirea tainei pe drumul Damascului [i a
devenit astfel Sf. Apostol Pavel. T=lharul r\stignit de-a dreapta
M=ntuitorului a `n]eles, `nainte de a-[i da duhul aceast\ negr\it\
tain\. Mucenicii [i sfin]ii Bisericii au f\cut dovad\ c\ s-au p\truns
`n chip deplin `n sensul profund al tainei Betleemului. Iuda, `n
schimb n-a putut `n]elege taina, dup\ cum n-a `n]eles-o nici Irod.
Dar noi, credincio[ii de azi `n ce m\sur\ `n]elegem?

Nu putem t\g\dui nici unul dintre noi c\ exist\ `n sufletele
noastre dorin]a de a pream\ri pe Dumnezeu, dorin]a dup\ pacea
cea adev\rat\, dorin]a de a g=ndi drept, dorin]a de a sim]i
adev\rul lui Dumnezeu, dorin]a de a dovedi prin faptele
noastre, c\ suntem crea]i dup\ chipul [i asem\narea lui
Dumnezeu; dar parc\ `n sufletele noastre exist\ temeri `nfri-
co[\toare `n care sunt aruncate toate g=ndurile [i sentimentele
noastre, de unde se pot ridica la suprafa]\.

Ispitele [i greut\]ile acestei lumi, m=ndria, r\utatea [i
l\comia noastr\ ]in sub lac\te grele tot ce e frumos [i bun, ca
s\ nu se ridice la suprafa]\ [i s\ ne fie bine.
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Pruncul sf=nt de la Betleem are puterea s\ slobozeasc\, s\
desc\tu[eze de sub greutatea ̀ ncuietorilor tot ce este pre]ios, curat
[i sf=nt `n fiin]a noastr\. L=ng\ pe[tera sf=nt\ vom `n]elege c\
M=ntuitorul ne ridic\ la suprema demnitate de fii ai lui
Dumnezeu pentru c\ ne restaureaz\ sufletul pe linia destinului
creatural, ne scoate din pr\pastia egoismului, din `ntunericul
iubirii de sine [i voie[te s\ devenim creaturi dup\ "chipul" [i
"asem\narea Sa" - [i s\ fim ferici]i `n veci.

{i tot l=ng\ pe[tera sf=nt\ vom `n]elege mai bine c\ Hristos 
s-a f\cut om "pentru noi [i pentru a noastr\ m=ntuire" pentru a sta
cu fa]a permanent spre oameni, care sunt fiii [i fra]ii S\i. Acestora
le comunic\ puterea iubirii Sale nem\rginite care `nv\luie pe
fiecare `n parte, [i pe to]i la un loc [i culmineaz\ `n harul jertfei
Sale de pe Golgota. L\s=ndu-ne p\trun[i [i `nc\lzi]i de harul
iubirii Sale, Domnul Iisus se na[te `n inima fiec\ruia din noi. 
El devine centrul fiin]ei noastre [i noi rena[tem `ntr-o existen]\
nou\, c\l\uzi]i de cele mai `nalte idealuri umanitare, [i altruiste
acte de jertf\ personal\. Numai prin tr\irea `n Duhul iubirii lui
Hristos-Dumnezeu, `n afirmarea practic\ a dragostei de omul `n
sine [i ̀ n fiecare ̀ n parte, vom putea ie[i din bezna [i umbra mor]ii
duhovnice[ti [i ne vom rec=[tiga puterea moral\ (sufleteasc\) care
ne d\ pacea, unirea, `nfr\]irea [i fericirea pe care o dorim. Numai
prin Duh ne na[tem de sus (Ioan 3, 8) [i `n]elegem [i puterea
practic\ pentru marile probleme pe care le ridic\ via]a noastr\ `n
actualitate. Iubirea `ntrupat\ `n Iisus Hristos ne scoate din
somnolen]a spiritual\, din existen]a noastr\ minor\, slab\ [i
p\c\toas\, incapabil\ de fapte altruiste [i `nalte.

Ea ne pune fa]\ `n fa]\ cu Dumnezeu de la care venim [i prin El
vedem pe semenul nostru, pentru care trebuie s\ avem acea
conduit\, acea dragoste de jertf\, pe care Hristos o a[teapt\ de la noi.

Cu acest prilej de emo]ii curate [i izvor de cuget\ri `nalte, ne
putem `ntreba cine ne-ar putea l\muri nou\ aceast\ sf=nt\ tain\?

Este bine s\ [tim c\ avem o c\l\uz\ sigur\ la care putem alerga
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[i care singur\ este `n m\sur\ s\ ne t=lcuiasc\ taina. Este Sf=nta
Biseric\, maica noastr\ duhovniceasc\, care `ntruchipeaz\ taina
Betleemului. Ea aduce `n lume `ntreaga lucrare a M=ntuitorului
Hristos. Mersul ei `n istorie nu este triumfal, ci `n total\
smerenie [i lep\dare de sine precum a fost [i petrecerea `n trup
a M=ntuitorului.

Sf=nta Biseric\ ne cheam\ azi mai mult ca oric=nd s\ p\r\sim
[i noi g=ndurile acestea p\m=nte[ti, cum [i-au p\r\sit p\storii
turmele de oi a[a de dragi lor, [i s\ venim aproape de pe[ter\,
aduc=nd aur, smirn\ [i t\m=ie Domnului.

Dac\ dorim o via]\ senin\ [i bogat\ `n fericire trebuie s\
venim cu tot sufletul nostru la pe[tera din Betleem [i s\ sim]im
[i s\ tr\im taina cobor=rii printre noi a Fiului lui Dumnezeu [i s\
purt\m de azi `n suflet bucuria pe care au avut-o p\storii atunci
c=nd au v\zut pruncul `n Betleem.

S\ slujim cu adev\rat pe aproapele nostru dovedind c\ am
`n]eles marea [i negr\ita tain\ a Betleemului, taina cobor=rii
printre noi a Fiului lui Dumnezeu r=nduit de Tat\l din cer "s\ se
nasc\ [i s\ creasc\, s\ ne m=ntuiasc\". Amin.

Duminica dup\ Na[terea Domnului

Na[terea trupeasc\ a M=ntuitorului este a doua crea]iune a
lumii. Fiul lui Dumnezeu, a doua persoan\ a Sfintei Treimi, a luat
trup omenesc, prin Sf. Fecioar\ Maria - cu conlucrarea Sf. Duh,
pentru a noastr\ m=ntuire. Evenimentul a fost dumnezeiesc
fiindc\ prin el s-au pus temeliile morale ale vie]ii cre[tine.
Dumnezeu ~nsu[i S-a `ntrupat `n om, pentru ca omul s\ se poat\
ridica la Dumnezeu. Na[terea trupeasc\ a lui "Adam cel nou" sau
"Adam spiritual", cum `l nume[te Sf. Apostol Pavel pe
M=ntuitorul (I Cor. 15, 45), cre[tinii o s\rb\toresc an de an. ~n
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zilele acestui m\rit praznic, ei tr\iesc atmosfera `n\l]\toare, care
actualizeaz\ "taina cea din veac ascuns\ [i de `ngeri ne[tiut\",
adic\ hot\r=rea din ve[nicie a lui Dumnezeu de a [terge gre[eala
omului pe aceast\ cale (I Cor. 2, 7). C=nt\rile biserice[ti ne fac 
s\ tr\im aceast\ contemporanizare astfel: "Hristos se na[te, 
m\ri]i-L; Hristos din ceruri, `nt=mpina]i-L; Hristos pe p\m=nt, 
`n\l]a]i-v\…". Ideea o exprim\ [i colindele noastre: "Ast\zi s-a
n\scut Hristos, Mesia, chip luminos…".

Grea `ncercare pentru mintea omeneasc\ de a `n]elege minunea
Na[terii M=ntuitorului, ea fiind mai presus de puterile limitate ale
firii noastre. Celor trufa[i li s-a p\rut o absurditate, iar "poporului
ales", purt\tor al f\g\duin]elor mesianice, o dezam\gire, fiindc\ nu
[i-a luat asupra sa rol politic, de eliberator al lor de sub st\p=nirea
roman\, de aceea a fost `nt=mpinat cu `mpotrivire [i ostilitate,
"~ntru ale Sale a venit [i ai s\i nu L-au primit (Ioan 1, 11). 

Irod era `mp\rat pe vremea c=nd s-a n\scut `n Betleemul Iudeii
M=ntuitorul, [i afl=nd de la magi despre na[terea Pruncului Iisus,
[i-a pus `n g=nd s\-L ucid\. ~ngerul Domnului, `ns\, s-a ar\tat `n vis
lui Iosif, dup\ plecarea magilor [i i-a spus: "Scoal\-te, ia Pruncul,
[i pe mama Lui [i fugi `n Egipt [i stai acolo p=n\ ce `]i voi
spune…". Iosif a[a a f\cut, a luat Pruncul [i pe mama Lui [i au
plecat `n Egipt. Ei au stat acolo p=n\ la moartea lui Irod, ca s\ se
`mplineasc\ cuv=ntul spus de Domnul, prin proorocul: "Din Egipt
am chemat pe Fiul Meu" (Mat. 2, 15). C=nd Irod s-a v\zut `n[elat
de magi "s-a m=niat foarte [i trimi]=nd a ucis pe to]i pruncii care
erau `n Betleem [i `n toate hotarele lui, de doi ani [i mai jos, dup\
timpul pe care `l aflase de la magi. Atunci s-a `mplinit cuv=ntul
spus de Ieremia proorocul: "Glas `n Roma s-a auzit, pl=ngere [i
t=nguire mult\; Rahela pl=ngea pe fiii s\i [i nu voia s\ se m=ng=ie,
pentru c\ nu mai sunt". Profetul Ieremia cu c=teva sute de ani
`nainte de venirea M=ntuitorului, `n viziunea ce o avea despre
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tragedia copiilor de pe vremea lui Irod, depl=ngea cu aceste cuvinte
durerea f\r\ m=ng=iere a mamelor reprezentate prin Rahela, o
str\bunic\ a poporului Israil. 

Dup\ moartea lui Irod, acela[i `nger al Domnului s-a ar\tat lui
Iosif `n vis, spun=ndu-i s\ vin\ cu pruncul `n p\m=ntul lui Israel
"c\ci au murit cei ce c\utau via]a pruncului. Iosif, scul=ndu-se a luat
pruncul [i pe mama Lui [i a venit `n p\m=ntul lui Israel. {i auzind c\
domne[te Arhelam `n Iudeea, `n locul lui Irod, tat\l s\u, s-a temut s\
mearg\ acolo [i, lu=nd porunc\ `n vis, s-a dus `n p\r]ile Galileii. {i a
venit [i a locuit `n ora[ul Nazaret, ca s\ se `mplineasc\ ce s-a spus
prin prooroci, c\ Nazarineanul se va chema" (Matei 2, 13-23).

Sinistr\ figur\ este Irod! Mintea noastr\ refuz\ s\ `n]eleag\
cum un suflet omenesc poate fi at=t de crud, `nc=t `n fa]a
neputin]ei de a g\si pe M=ntuitorul, cuprins de o s\lbatic\ furie,
s\ dea ordin s\ omoare at=tea fiin]e nevinovate.

{i totu[i cuv=ntul evanghelic ni-l descrie ca pe un fapt istoric
`mplinit. Irod a ajuns la tron "ca o vulpe" a domnit "ca un tigru" [i
[i-a sf=r[it via]a "ca un c=ine", spune un istoric. Uciderea pruncilor
de doi ani [i mai mici i-a adus blestemul din partea lui Dumnezeu [i
a lumii. A fost blestemat [i de `nsu[i poporul s\u [i chiar de
romani. ~n cruzimea lui, nu s-a dat `n l\turi de la atrocit\]i [i
crime, nu numai `mpotriva supu[ilor s\i, ci [i `mpotriva
membrilor familiei sale, so]ie, fii, soacr\. El a pus la cale uciderea
primei sale so]ii Marian (el a avut nou\ so]ii legitime), a soacrei
sale, [i a trei din proprii lui fii.

Dup\ un timp de cruzime feroce `n f\r\delegile sale, au `nceput
remu[c\rile, mustrarea con[tiin]ei, se pare c\ `l ajunsese
r\zbunarea divin\ pentru via]a lui monstruoas\. A plecat `n locuri
pustii, spun=nd c\ pleac\ la v=n\toare. Ajunsese `n pragul
disper\rii, nici un leac nu-i mai era de folos. Trupul de viu `i
putrezea, picioarele `i ardeau, r\suflarea `i era greoaie [i-i mirosea
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cale de o po[t\. Fiindu-i sil\ de el `nsu[i, a `ncercat s\ se omoare
cu un cu]it. P=n\ la urm\, a murit de o boal\ cumplit\. Este
sf=r[itul tuturor nelegiui]ilor, a[a cum zice psalmistul: "Moartea
p\c\to[ilor este cumplit\" (Ps. 33, 20).

Con[tiin]a moral\, trezit\ din r\t\cirea ei, l-a pedepsit pe
Cain, pentru uciderea fratelui s\u Abel, pe Pilat din Pont, care a
semnat sentin]a de moarte a M=ntuitorului, pe Iuda care L-a
tr\dat pe M=ntuitorul, pe Neron [i pe to]i nelegiui]ii asemenea
lor. Acestora li se poate aplica cuv=ntul Sf. Apostol Pavel:
"Orice c\lcare de porunc\ [i orice neascultare [i-a primit dreapta
r\spl\tire" (Evrei 2, 2).

De atunci [i p=n\ ast\zi au trecut 2000 de ani. ~nv\]\tura
M=ntuitorului s-a r\sp=ndit cu o repeziciune f\r\ seam\n, `ntre toate
neamurile [i acolo unde a p\truns, ca prin minune a transformat
toate obiceiurile p\g=ne de atunci. O via]\ nou\ a `nceput `n lume,
de la bordeiele s\racilor p=n\ la palatele boga]ilor [i tot ce lumea de
azi are mai valoros sub raport etic [i cultural, se datoreaz\ ̀ n cea mai
mare m\sur\ cre[tinismului.

M=ntuitorul n-a fost `n]eles `n scurtul popas f\cut pe
p\m=nt, ci s-au g\sit oameni care L-au ur=t [i cu orice pre] 
s\-L r\pun\, dar s-au gre[it socotelile. Prima prigoan\ 
pornit\ contra M=ntuitorului, cu scopul de a-L ucide, a fost `n
vremea lui Irod. S-au g\sit mereu `n decursul veacurilor,
oameni [i sisteme de cugetare [i care au c\utat nu numai s\-L
combat\, ci chiar s\-L ucid\ din nou, dispre]uind [i distrug=nd
tot ce este concretizare a `nv\]\turii Sale. Ei credeau c\ ucig=nd
pe M=ntuitorul, va dispare via]a cre[tin\, lucrarea cre[tin\,
omul cre[tin.

S-a `nt=mplat [i se `nt=mpl\ `ns\, cu totul altfel. Jertfa de pe
Golgota, `n loc s\ intimideze, s\ potoleasc\, a provocat [i
provoac\ un interes deosebit pentru religia cre[tin\, [i o ata[are de
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ea p=n\ la sacrificiu. Iisus, Fiul lui Dumnezeu vine `n chip de
prunc ca o `ntrupare deplin\ a nevinov\]iei - [i face din starea de
pruncie spiritual\ condi]ia cea mai de pre] a rena[terii oamenilor [i
a primirii lor `n `mp\r\]ia cerurilor.

Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, coboar\ printre noi oamenii
`n chip de prunc, pentru a ne face mai pilduitoare via]a Sa
`ntreag\ tr\it\ `n duhul nevinov\]iei, al iubirii curate [i al facerii
de bine, al iert\rii [i al d\ruirii totale pentru fericirea semenilor -
tot at=tea virtu]i care pecetluiesc nevinovata pruncie spiritual\.

Scump [i dulce e numele lui Iisus care m=ng=ie, `nt\re[te [i
`nal]\ sute de milioane de cre[tini [i pe care at=tea inimi [i guri ~l
cheam\ cu `nfrigurare, de la leag\nul pruncilor p=n\ la patul de
moarte. El este calea care lumineaz\ [i `ndrum\ via]a noastr\ cu
`n]elepciunea [i bel[ugul bun\t\]ii Sale. El este Marele P\stor de
suflete, c\l\uzind pa[ii no[tri pe c\r\rile m=ntuirii.

Domnul Iisus Hristos-Nou-N\scutul-la Betleemul Iudeii a fost
personificarea virtu]ii [i ne-a pov\]uit ca purtarea noastr\ s\
lumineze `naintea oamenilor "pentru ca v\z=nd faptele noastre cele
bune s\ pream\reasc\ pe Tat\l Cel ceresc" (Matei 5, 16). Amin.

T\ierea `mprejur cea dup\ trup a Domnului.
Sf=ntul Vasile cel Mare - Anul Nou

Biserica pr\znuie[te ast\zi o `ntreit\ s\rb\toare: T\ierea
`mprejur a Pruncului Dumnezeiesc, n\scut acum opt zile, pe
Sf=ntul Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadochiei -
unul din cei trei mari dasc\li ai lumii [i ierarhi - [i Anul Nou.

Privite `n lumina iconomiei dumnezeie[ti aceste s\rb\tori se
leag\ una de alta a[a cum fructul e `n unire cu r\d\cina, prin
trunchi [i coroan\. Domnul Iisus e baza vie]ii de sfin]enie [i
`nalta tr\ire duhovniceasc\ a Sf=ntului Vasile [i a tuturor sfin]ilor,
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trunchi din care l\st\resc `nceputul [i cununa tuturor anilor de
str\duin]\ dup\ des\v=r[ire [i m=ntuire. Dar Iisus este [i baza direct\
a anului ce a trecut, cum a fost [i va fi baza tuturor anilor, veacurilor
[i miilor de ani, ca unul care a `ntemeiat timpul [i curgerea lui. A[a
c\ cele dou\ s\rb\tori biserice[ti: T\ierea `mprejur [i Sf=ntul Vasile,
se `mpletesc, `n mod firesc, cu s\rb\toarea laic\ a Anului Nou.

Ce `n]eles au aceste s\rb\tori [i ce foloase putem trage din
ele pentru m=ntuirea sufletelor noastre? M=ntuitorul a fost
supus, a opta zi dup\ na[tere ritualului t\ierii `mprejur, prescris
de Legea Veche. Aceast\ t\iere `mprejur, care era semnul
leg\m=ntului dintre Dumnezeu [i poporul ales, pre`nchipuie
botezul cre[tin, care e mai mult dec=t un leg\m=nt: el este
mijlocul de `nfiere fa]\ de Dumnezeu [i de `ndrumare pe calea
m=ntuirii. O dat\ cu t\ierea `mprejur s-a dat Pruncului [i numele
de Iisus, cum a fost numit de `nger. Numele de Iisus `nseamn\
M=ntuitor, cum t=lcuie[te `ngerul Gavriil, Sfintei Fecioare "{i
iat\, vei z\misli `n s=nul t\u [i vei na[te un fiu [i vei chema
numele lui, Iisus. Acesta va fi mare [i Fiul Celui Prea ~nalt Se va
chema [i Domnul Dumnezeu ~i va da Lui tronul p\rintelui S\u
David. {i va `mp\r\]i peste casa lui Iacov `n veci [i `mp\r\]ia Lui
nu va avea sf=r[it" (Luca 1, 31-33). Sau cum explic\ `ngerul lui
Iosif: "Ea va na[te Fiu [i vei chema numele Lui Iisus, c\ci El va
m=ntui poporul S\u de p\cate" (Matei 1, 21). Sau, cum l\mure[te
Petru `n fa]a Sinedriului, vorbind despre Iisus: "Pe Acesta,
Dumnezeu cu dreapta Sa L-a `n\l]at ~ncep\tor [i M=ntuitor, ca s\
dea lui Israel poc\in]\ [i iertarea p\catelor" (Fapte 5, 31). Iisus,
nume dumnezeiesc `mpreunat cu Hristos, `nseamn\ M=ntuitor,
Uns, adic\ cinstire aleas\, dumnezeiesc.

Fiul lui Dumnezeu nu se putea numi altfel `ntre oameni
dec=t M=ntuitorul.

C=t de m=ng=ietor este pentru noi s\ [tim c\ Fiul lui Dumnezeu
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este M=ntuitorul nostru, c\ a venit s\ ne m=ntuiasc\ din robia
p\catului [i din os=nda mor]ii [i s\ ne `mpace cu Tat\l nostru Cel
ceresc. Numele lui Iisus Hristos este cel mai scump nume pentru noi
cre[tinii. Ori de c=te ori `l rostim suntem `ncredin]a]i c\ Dumnezeu
este cu noi, c\ nu ne p\r\se[te [i ne ajut\. Pentru aceea cea mai scurt\
[i cuprinz\toare rug\ciune a cre[tinismului ortodox este cea adresat\
lui Iisus Hristos, numit\ rug\ciunea inimii: "Doamne, Iisuse
Hristoase, miluie[te-m\ pe mine p\c\tosul". El s\l\[luie[te `n noi
sfin]enia Sa [i alung\ toat\ necur\]ia din g=ndurile [i din via]a
noastr\ [i `nt\re[te `n noi puterea, curajul [i frumuse]ea.

Domnul Iisus Hristos este pav\z\ cre[tinilor [i tuturor
neamurilor, c\ci `n numele Lui se pleac\ tot genunchiul, al celor
cere[ti, al celor p\m=nte[ti [i al celor de dedesubt.

~n numele lui Iisus Hristos [i cu lucrarea Duhului Sf=nt au pornit
`n lume Sfin]ii Apostoli [i au propov\duit Evanghelia ~mp\r\]iei lui
Dumnezeu la toate neamurile. Milioane de oameni de pe tot
`ntinsul p\m=ntului au v\zut `n El pe Marele P\stor de suflete
c\l\uzind pa[ii celor credincio[i pe c\r\rile m=ntuirii.

Numele lui Iisus a stat [i st\ pe milioane de cruci, de icoane, de
biserici, de case, de u[i. Despre El se vorbe[te `n milioane de c\r]i.
El e cunoscut `n universit\]i, `n tratate savante de teologie, de
filosofie, de literatur\. Marii compozitori `i consacr\ simfonii
vestite, corurile bisericilor ~l pream\resc, arti[tii ~l cinstesc prin
tablouri sau sculpturi de o frumuse]e negr\it\, ca acelea datorate lui
Michelangelo, Leonardo da Vinci, Grigorescu [.a.

Iisus e bucuria, n\dejdea [i via]a noastr\ a cre[tinilor "cine
afl\ pe Iisus, afl\ o comoar\ nepre]uit\".

A[ez=nd pe Domnul nostru Iisus Hristos la `nceputul anului,
Biserica a pus straj\ [i garan]ie puternic\ acestei unit\]i de timp,
care `ncepe sub ocrotirea [i binecuv=ntarea M=ntuitorului lumii.
A doua straj\ a anului este Sf=ntul Vasile cel Mare, Arhiepiscopul
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Cezareii Capadochiei. C=nd facem pomenirea unui sf=nt care a
str\lucit pe cerul Bisericii, prin `nv\]\tura [i pilda vie]ii lui, noi
pream\rim pe Dumnezeu, "Cel ce este minunat `ntru sfin]ii S\i".

Sfin]ii sunt m\rturie ne`ndoioas\ [i cartea vie a lucr\rii lui
Dumnezeu `n inima oamenilor, dovad\ c\ Dumnezeu nu a p\r\sit
lumea dup\ ce a creat-o nici dup\ ce a trimis ̀ n lume pe Unul N\scut
Fiul S\u ci `i poart\ de grij\ [i lucreaz\ prin Sf=nta Biseric\ la
des\v=r[irea [i sfin]irea vie]ii noastre.

Sf=ntul Vasile cel Mare s-a n\scut la Cezareea Capadociei, `n
anul 330, din p\rin]i cre[tini, frate al Sf=ntului Grigorie de Nyssa, al
Sf=ntului Petre de Sevasta [i al Sfintei Macrina cea T=n\r\.

Sf=ntul Vasile, dup\ studii str\lucite la universit\]ile [i la
profesorii vesti]i ai timpului, se consacr\ ascezei [i ad=ncirii
`nv\]\turii cre[tine. Ales mitropolit al Cezareei Capadochiei `n
anul 370, el reorganizeaz\ radical via]a bisericeasc\, `ntemeind
monahismul cu via]\ de ob[tie, c\ruia `i d\ reguli precise [i s-a
dovedit a fi cea mai bun\ form\ a vie]ii monahale. El a
`mpreunat contempla]ia, adic\ g=ndirea la cele cere[ti, cu fapta
bun\, fiind `ntemeietorul unor a[ez\minte de asisten]\ social\
cre[tin\ - case de primire, osp\t\rii, spitale, institu]ii pentru
reeducarea fetelor, [coli tehnice [i vestita sa Vasiliad\. Duce o
lupt\ ne`nfricat\ `mpotriva ereziei ariene [i macedoniene,
ad=nce[te [i l\rge[te orizontul [tiin]ei, creeaz\ o cosmologie
cre[tin\, ]ine leg\tura cu cercurile [tin]ifice ale vremii,
`ndemn=nd tineretul cre[tin ca odat\ cu `nv\]\tura Bisericii s\-[i
`nsu[easc\ [i floarea culturii profane, se zbate puternic pentru
`mbun\t\]irea st\rii sclavilor [i muncitorilor, tun\ `mpotriva
nedrept\]ilor sociale practicate de boga]ii timpului, combate
r\zboiul cu `nd=rjire, ar\t=nd foloasele p\cii [i lupt\ pentru
unitatea Bisericii R\s\ritene [i pentru apropierea dintre
R\s\ritul [i Apusul cre[tin de atunci.
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Munca sa mistuitoare [i realiz\rile sale cov=r[itoare au f\cut
din Sf=ntul Vasile o podoab\ netrec\toare a Bisericii. Slujind [i
predic=nd `n fiecare zi, ad=ncind teologia [i [tiin]ele profane,
cre=nd opere [tiin]ifice, rezolv=nd treburi administrative ale
eparhiei [i ale institu]iilor sale, prezent [i lucr=nd continuu `n
mijlocul credincio[ilor, monahilor [i bolnavilor s\i, este [i
r\m=ne model ne`ntrecut de munc\ [i de `mpliniri mari `n
Biserica M=ntuitorului.

~ncordarea sa excep]ional\, caracterul s\u ne`nfr=nt, postul s\u
aproape continuu, rug\ciunea [i privegherile `n timpul nop]ii i-au
scurtat via]a; el a murit `n v=rst\ de numai 50 de ani. De aceea, el
este numit `n c=nt\rile biserice[ti "sfetnic luminat" [i "ar\t\torul
tainelor dumnezeie[ti". El a deschis inima credincio[ilor din vremea
sa pentru primirea dumnezeie[tilor taine [i a fost „sfetnic luminos pe
calea `mplinirii poruncii iubirii de Dumnezeu [i a iubirii de oameni“.

Ca st=lp de hotar al Anului Nou, Sf=ntul Vasile ne `ndeamn\
[i pe noi s\ fim oameni ai faptelor, nu ai vorbelor, s\ `mpletim
adic\, t\ria credin]ei noastre cu realitatea faptei. El ne mai arat\
c\ chemarea de a urca pe treptele des\v=r[irii poate fi `mplinit\
dac\ ne str\duim spre aceasta [i dac\ chem\m `n ajutor 
pe Dumnezeu.

Dar pe l=ng\ aceste dou\ pr\znuiri cre[tine[ti, ziua de azi este
pentru orice om o zi `n care este chemat s\ mediteze la rostul
vie]ii, la `nsemn\tatea [i rezultatele muncii sale.

Am intrat `ntr-un An Nou [i azi, mai mult dec=t `n alte zile, ne
d\m seama c\ nu st\m pe loc, c\ suntem ni[te c\l\tori. Ne aducem
aminte de cuvintele Psalmistului David: "C\l\tor sunt `n fa]a Ta,
Doamne; [i oaspete, ca to]i p\rin]ii mei" (Ps. 33, 13).

Ca urmare a acestui adev\r, la fiecare `nceput de an `ncerc\m
dou\ feluri de sentimente opuse. ~ncerc\m, mai `nt=i, sentimentul
vremelniciei lucrurilor, al relativit\]ii noastre. Observ\m cum trec
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anii, cum se schimb\ multe din jurul nostru, cum ne desp\r]im de
anumite lucruri sau de cei dragi, cum fuge totul `n jurul nostru [i
noi `n[ine ne schimb\m, `mb\tr=nim, sl\bim `n putere [i ne sim]im
din ce `n ce mai lega]i cu vremelnicia. Dar o dat\ cu acest
sentiment, fiecare an nou treze[te `n suflet dorul de via]\ nou\,
dorul de ve[nicie. Ne d\m seama c\ nu totul trece, c\ relativismul
nu-[i poate pune pecetea pe `ntreag\ f\ptura noastr\, c\ `n noi este
dorul de via]\ ve[nic\ [i c\ acest dor `[i are un izvor [i un temei
inepuizabil. Vrem s\ tr\im, ne spunem mereu "la mul]i ani" chiar
c=nd din punct de vedere biologic sim]im c\ fiorul vie]ii de pe
p\m=nt este pe sf=r[ite. ~nv\]\tura noastr\ cre[tin\ ne `nva]\ c\ anii
[i vremurile sunt sub c=rma lui Dumnezeu, c\ el este `nceputul,
mijlocul [i sf=r[itul vie]ii noastre. Timpul face parte din propria
noastr\ fiin]\. ~n aceast\ lume a lui Dumnezeu, via]a `[i urmeaz\
cursul f\r\ `ntrerupere; numai pentru om, ziua de azi este un popas
din care privim cu un ochi `napoi, la anul care s-a `ncheiat [i cu
altul `ncerc\m s\ scrut\m z\rile viitorului. Ca ni[te c\l\tori ce-[i
arunc\ privirile din `n\l]imea unei culmi la drumul ce li s-a deschis
`n z\ri, a[a ne av=nt\m [i noi privirile, g=ndurile [i n\dejdile la
`nt=mpl\rile ce le vom `nt=lni `n zilele anului ce a sosit. Cum vor fi
aceste zile: luminoase sau `ntunecate? Ce `nt=mpl\ri ne vor
`nt=mpina: bune sau rele? Ce ne va aduce Anul Nou: via]\ sau
moarte? Nu [tim, nu suntem `n stare s\ smulgem viitorului v\lul de
tain\ ce-l ascunde privirilor noastre.

Dar noi suntem credincio[i, ne afl\m `n Biserica lui Hristos
[i aici `nv\]\m cum s\ ne `n]elegem via]a, care este rostul lui [i
ce a[teapt\ de la noi Dumnezeu, "de la care vine toat\ darea cea
bun\ [i tot darul des\v=r[it".

Pentru darurile bun\t\]ilor dumnezeie[ti prin care am fost
osp\ta]i la masa credin]ei, prin care am fost ierta]i [i ne-am sfin]it,
m\rturisim cu recuno[tin]\ [i cu adev\r: "P=n\ aici ne-a ajutat
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Dumnezeu". Acelea[i sim]iri de recuno[tin]\ suntem datori s\
aducem lui Dumnezeu, c=nd ne g=ndim la darurile cele p\m=nte[ti
cu care ne-a miluit. Domnul ne-a ajutat s\ muncim `n pace `n
biserici, `n loca[urile de cultur\, `n fabrici, pe ogoarele noastre
scumpe, s\ gust\m fericirea unei vie]i tihnite. "Domnul a oprit
furtuna, a adus lini[tea [i valurile s-au potolit" (Ps. 106, 29).

Cu ce vom r\spl\ti Dumnezeului nostru pentru toate
binefacerile Lui? Cu nimic altceva dec=t cu acea m\rturisire de
dragoste [i credin]\ ce-l `nsufle]ea pe proorocul David c=nd striga:
"L\uda]i pe Domnul! L\uda]i pe Dumnezeu `n l\ca[ul s\u cel
sf=nt. L\uda]i-L `n `ntinderea cerului unde arat\ puterea Lui" 
(Ps. 150, 1). "L\uda]i-L pe Domnul c\ este bun, c\ `n veac ]ine
`ndurarea Lui" (Ps. 135, 1). Iar cu Sf=ntul Apostol Pavel s\ zicem:
"Mul]umiri fie aduse deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea
biruitori ̀ n Hristos" (II Cor. 2, 14). Dar s\ nu uit\m c\ via]a noastr\
e o carte, cu mai multe sau mai pu]ine pagini.

Pe de o parte scriem noi faptele, pe de alt\ parte scrie Dumnezeu,
judecata faptelor. Dac\ nu umplem via]a noastr\ cu fapte vrednice
de pomenire, ea se va reduce la at=t: s-a n\scut, a tr\it, a murit. Dar
de ce a tr\it? Cum a murit? Sunt `ntreb\rile la care vom r\spunde
fiecare din noi. Iat\ ce este important `n via]a fiec\rui om.

~n fiecare an noi `ncheiem o pagin\ din aceast\ carte [i
deschidem una nou\. {tim `ns\ cu to]ii, c\ aceast\ lucrare ca toate
lucr\rile lume[ti, are un cap\t. Va veni pentru fiecare om o zi `n care
cartea vie]ii lui se va `nchide. Moartea o va pecetlui [i numai `n ziua
`nfrico[atei [i dreptei judec\]i de ob[te o va deschide [i o va cerceta:
ce am scris `n ea. De aceea, `ntrebarea de c\petenie la `nceput de An
Nou este aceasta: Ce am f\cut [i ce avem de f\cut pentru ca ̀ n anii
no[tri s\ se `nmul]easc\ binele, adev\rul, lumina [i pacea `n
suflete? S\ ne unim puterile [i s\ devenim "fr\m=nt\tur\ nou\";
un An Nou cu oameni vechi, cu oameni `mbr\ca]i `n hainele
r\ut\]ii nu este, nu poate fi un an fericit.
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~n zadar ne spunem unii altora: "An Nou fericit!", dac\ `n
anul cel nou nu aducem hot\r=rea de a ne `nnoi, de a `nainta
spre tot mai mult bine, spre mai mult\ lumin\, dragoste, pace [i
bun\ `n]elegere `ntre noi.

Cre[tinul adev\rat, a c\rui via]\ face parte din via]a Bisericii,
intr\ `n anul cel nou cu bilan]ul sever al anilor trecu]i, bilan] f\cut
`n lumina `nv\]\turii [i vie]ii lui Iisus; ca `nchin\tor [i prieten al
lui Iisus Hristos, eu trebuie s\ n\zuiesc a `mplini cu toat\
con[tiin]a resposabilit\]ii g=ndurile [i faptele, av=ndu-l model pe
Iisus [i pe Sfin]ii S\i, `ntre care str\luce[te Sf. Vasile cel Mare.
Prin mijlocirea timpului deci, s\ facem din via]a Domnului nostru
Iisus Hristos, via]a noastr\. "Pretutindeni s\ fim cump\ta]i, treji [i
drep]i. S\ sporim `n dreapta credin]\ [i s\ cre[tem dintr-o fapt\
bun\, `n alta, mai bun\" (P\rintele Cleopa Ilie).

Anul Nou ne este `n fa]\. Dumnezeu ne deschide s\ intr\m `n
el. ~n acest an s\ ne silim s\ `mplinim chemarea [i lucrul ce 
ni-l `ncredin]eaz\ Dumnezeu. De aceea, rog pe Bunul
Dumnezeu s\ dea av=nt cre[tinilor [i tuturor oamenilor, ca s\
fac\ din noul an sosit un an al bucuriei [i p\cii, prin munc\
cinstit\, rug\ciune, crea]ie [i dragoste. Cre[tinii s\-[i ureze unii
altora, spor `n faptele `n]elegerii [i ale m=ntuirii. Prin
rug\ciunile sale fierbin]i Sf=ntul Vasile s\ ne ajute a preface
g=ndurile [i n\zuin]ele noastre `n fapte hot\r=te pentru ap\rarea
vie]ii, a binelui [i a drept\]ii.

Anul care a sosit s\ fie anul dragostei [i p\cii `ntre oameni [i
popoare! El s\ fie o nou\ prim\var\ a lumii, `n care to]i s\ se
iubeasc\ [i s\ fie de folos unii altora!

"Doamne Iisuse Hristoase, Ziditorule al tuturor celor v\zute
[i nev\zute, Cel ce ai f\cut ziua [i noaptea, [i ai a[ezat ani [i
vremurile pentru zidirea Ta, binecuvinteaz\ cununa anului ce a
`nceput, fere[te [i p\ze[te cu pace pe dreptcredincio[ii T\i, mult
milostive". La mul]i ani!
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Duminica `naintea Botezului Domnului

Pericopa Sfintei Evanghelii de azi ne `nf\]i[eaz\ pe Sf=ntul
Ioan Botez\torul - cel mai mare profet n\scut din femeie -
predic=nd botezul poc\in]ei, preg\tind calea Domnului, prin
`ndemnul s\u, ce va r\m=ne peste veacuri, chemarea vie]ii
cre[tine[ti: "G\ti]i calea Domnului, drepte face]i c\r\rile Lui"!

~n `mprejurimile Iordanului, r\sun\ glasul de chemare al
aceluia ce s-a `nvrednicit a fi `nainte Merg\tor Fiului lui
Dumnezeu: "Face]i roduri vrednice de poc\in]\".

Mesia, Fiul lui Dumnezeu era a[teptat de mii de ani.
Popoarele, prin ce aveau ele mai bun [i mai de valoare au
`ncercat s\ preg\teasc\ Calea Dumnezeului `ntrupat. Marii
filozofi ai antichit\]ii, ca [i profe]ii Vechiului Testament, prin
scrierile lor inspirate, au preg\tit inimile, min]ile [i sufletele
oamenilor pentru primirea demn\, vrednic\ [i s\rb\toreasc\ a
Aceluia ce avea s\ aduc\ pe p\m=nt pace, bun\ `n]elegere [i
m=ntuirea `ntre oameni.

Glasul ultimului [i celui mai mare prooroc - `n ajunul marelui
eveniment al cobor=rii printre noi a lui  "Mesia" cel mult a[teptat -
a r\sunat puternic, de la o margine la cealalt\ a lumii: : "G\ti]i calea
Domnului, drepte face]i c\r\rile Lui"! "Poc\i]i-v\ c\ s-a apropiat
`mp\r\]ia cerurilor". "Calea Domnului" este calea vie]ii, este calea
nou\ [i vie (Evrei 10, 20), este "calea adev\rului" (II Petru 2, 2),
este "calea cea dreapt\ (II Petru 2, 15), este "calea drept\]ii" 
(II Petru 2, 21), este "calea p\cii" (Luca 1 7-9), (Romani 3, 17), [i
a m=ntuirii (Fapte 16, 17).

Calea mor]ii, `n schimb, este calea Satanei, a p\catului 
(Ps. 1, 16), a minciunii, a str=mb\t\]ii, a nedrept\]ii, a zavistiei,
a r\zboiului dintre fra]i [i a tuturor p\catelor.
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Un ucenic al Apostolilor scrie: "Calea vie]ii este aceasta: ~nt=i
s\ iube[ti pe Dumnezeu, care te-a creat; al doilea pe aproapele,
ca pe tine `nsu]i. Tot ce tu nu voie[ti s\ ]i se `nt=mple, s\ nu faci
nici tu altuia. Drumul mor]ii `ns\ este acesta: mai `nt=i de toate
este r\u [i plin de blestem, omor, divor], stric\ciune, desfr=u,
furt, idolatrie, vr\jitorie, otr\vire, r\utate, dezn\dejde, l\comie,
vorbire de[\n]at\, invidie, obr\znicie, seme]ie, dorin]\ de laud\".

Aceast\ cale din urm\, a mor]ii, a venit Sf=ntul Ioan Botez\torul
s\ o netezeasc\ [i s\ o cur\]e de spinii [i ghimpii f\r\delegilor, prin
chemarea la poc\in]\ adev\rat\ [i sincer\. Poc\in]a `nseamn\
schimbarea fundamental\ a orient\rii g=ndirii, sim]irii [i voin]ei
dinspre p\cat `nspre virtute. ~nseamn\ negarea egoismului [i
acceptarea slujirii lui Dumnezeu [i a oamenilor. C\in]a este cerin]a
f\r\ de care nu poate fi format\ [i `nf\ptuit\ o via]\ nou\, o via]\ `n
acord cu cerin]ele fundamentale ale firii umane [i cu cele ale
poruncilor lui Dumnezeu. ~mp\r\]ia cerurilor despre care vorbe[te
proorocul este Mesia ~nsu[i. Este `mp\r\]ia Aceluia care era pe
punctul de a-[i `ncepe public activitatea menit\ s\-i asigure
st\p=nirea spiritual\ asupra credincio[ilor, asupra `ntregii lumi.

~n str=ns\ leg\tur\ cu chemarea la poc\in]\, Ioan administra
botezul prin care cei ce-l primeau se recuno[teau angaja]i pe
calea schimb\rii fundamentale de orientare [i via]\.

Botezul lui Ioan nu confer\ Harul Sfin]ilor pentru c\ nu avusese
`nc\ loc jertfa M=ntuitorului. Botezul lui Ioan avea doar un caracter
preg\titor. C=nd evanghelistul spune c\ Botezul lui Ioan era un
"botez al poc\in]ei spre iertarea p\catelor" (Marcu 1, 4), el vrea s\
spun\ c\ proorocul urm\rea s\ determine pe ascult\tori la c\in]\
pentru a le deschide astfel sufletele `n vederea primirii lui Mesia,
singurul care le putea da iertarea p\catelor. C\in]a `nseamn\
stingerea orgoliului, p\rerea de r\u pentru p\catele s\v=r[ite,
hot\r=rea de a tr\i o via]\ pl\cut\ lui Dumnezeu, fapte care asigur\
accesul liber la Hristos, d\t\torul tuturor harurilor.
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Se cuvine s\ ne amintim apoi c\ Ioan Botez\torul `nsu[i a
f\cut o clar\ distinc]ie `ntre Botezul s\u [i Botezul
M=ntuitorului. "Eu v\ botez cu ap\, iar cel ce va veni dup\ mine
v\ va boteza cu Duhul  Sf=nt [i cu foc" (Mat. 3, 11; Marcu 1, 8).

Botezul lui Ioan care, de[i e mare prooroc, e totu[i numai
om, e un botez cu ap\, adic\ e un botez care simbolizeaz\
numai, Harul, f\r\ s\-l dea; Botezul lui Hristos `ns\, care e nu
numai om ci [i Dumnezeu, simbolizeaz\ [i `n acela[i timp d\
Harul care, ca un foc purific\ fiin]a primitorului. Cei ce primeau
botezul lui Ioan m\rturiseau c\ sunt angaja]i `n procesul c\in]ei.
Cei angaja]i `n c\in]\ se ar\tau prin `nsu[i acest fapt doritori de
primirea M=ntuitorului, a Celui ce des\v=r[ea c\in]a prin
acordarea Harului sfin]itor.

Dar Ioan `[i preg\tea ascult\torii [i prin exemplul s\u personal,
prin ]inuta [i comportamentul s\u. Fire[te, proorocul ̀ nf\]i[a un chip
care, oricui `l privea, `i l\sa impresia unui om de neobi[nuit\ t\rie [i
m\re]ie sufleteasc\. ~ntreaga f\ptur\ a sf=ntului respira  lini[te,
st\p=nire de sine, un calm deplin [i radia puterea `nv\luitoare a
aceluia deprins s\ tr\iasc\ `n vecin\tatea lui Dumnezeu.

~ntr-o anumit\ m\sur\ [i `nf\]i[area aceasta fizic\ neobi[-
nuit\ a sf=ntului a f\cut dintr-`nsul un centru de atrac]ie pentru
credincio[i. {i mai mult a trezit curiozitatea [i interesul
credincio[ilor felul de a propov\dui al proorocului. Cuv=ntul s\u
era bl=nd dar energic; mustr\tor dar [i `ncurajator; aspru dar [i plin
de c\ldur\ [i `n]elegere; r\scolitor dar [i lini[titor [i totdeauna
subordonat unui `nalt ideal, acela de a `nl\tura din suflete
prejudec\]i religioase [i obstacole de ordin moral, pe de o parte, iar
pe de alta, de a le deschide sufletul pentru primirea lui Mesia,
pentru participarea la via]a cea nou\ care avea s\ constituie
con]inutul epocii mesianice.

Dar ceea ce a determinat mai mult pe credincio[i a fost
exemplul s\u personal. Ioan predica nu numai cu cuv=ntul, nu
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numai cu o parte a persoanei, ci cu `ntreaga sa fiin]\. El cerea
ascult\torilor c\in]\. O f\cea `ns\ ca unul care-[i trecuse propria
f\ptur\ prin flac\ra purificatoare a c\in]ei.

~ntreaga sa activitate de propov\duire a botezului, c\in]ei,
precum [i cea de nevoitor `ntru `mplinirea prescrip]iilor Legii,
Sf=ntul Ioan le-a desf\[urat `n str=ns\ leg\tur\ cu Mesia, cu
Iisus Hristos Domnul.

Ioan s-a str\duit s\-[i formeze ascult\torii `n a[a fel ca ei s\ fie
l\muri]i c\ botezul [i c\in]a propov\duit\ de el, n-au valoare
dec=t `n m\sura `n care conduc spre Mesia. Mesia avea s\ vin\
dup\ el [i avea s\ se arate purt\tor al unor puteri infinit mai mari.

Botezul lui Iisus va fi un Botez cu Duhul Sf=nt [i cu foc, va
da `n chip real iertarea p\catelor [i va turna `n fiin]a primitorilor
puterile necesare tr\irii efective a unei vie]i cu adev\rat noi.
Totodat\ Mesia se va ar\ta [i ca un purt\tor al puterii de judecat\
`n temeiul c\reia la vremea potrivit\ El va face separarea `ntre
cei p\c\to[i [i cei drep]i; pentru ca pe unii s\-i pedepseasc\, iar
pe al]ii s\-i r\spl\teasc\ (Mat. 3, 12).

Poate niciodat\ cuvintele Sf. Ioan Botez\torul: "G\ti]i Calea
Domnului" n-au fost mai actuale ca azi. Fiecare cre[tin trebuie
s\ devin\ o biseric\ vie, `nl\untrul c\reia sufletul, asemenea unui
preot oficiaz\, pe altarul inimii, luminat de candela credin]ei,
slujbe sfinte lui Dumnezeu. ~n realitate `ns\ cei mai mul]i dintre
cre[tinii de azi sunt ca ni[te pe[teri reci, umede, murdare [i
`ntunecoase, ca [i pe[terea de la Betleem dinaintea na[terii
M=ntuitorul: "Nu este cel ce face bun\tate, nu este p=n\ la unu!
To]i s-au ab\tut, `mpreun\ netrebnici s-au f\cut" (Irimia 7, 11).

Candela credin]ei `n multe inimi s-a stins. Tr\ind  o via]\
plin\ de `ntuneric f\r\ bucuria lui Hristos, oamenii zilelor
noastre nu mai sunt capabili a `n]elege sensul cuvintelor: iubire,
mil\, jertf\, pace, armonie, lumin\, cinste.
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Predica Sf. Ioan este o `nalt\ chemare c\tre noi, c\tre `ntreaga
lume, c\tre poc\in]\ [i smerenie. Ea ne oblig\ s\ urm\m lui
Hristos cu toat\ d\ruirea [i smerenia.

Printr-o curat\ [i sincer\ examinare a con[tiin]ei, prin lacrimi
de c\in]\, prin post [i rug\ciune, prin fapte de milostenie, prin
vorbe alese "drese cu sare" (II Cor. 4, 6), prin slujire cre[tin\ [i
mai ales prin m\rturisirea p\catelor [i prin Sf. ~mp\rt\[anie vom
g\ti, zi de zi, calea Domnului `n inimile noastre. Vom s\v=r[i
astfel opera de restaurare a omului din l\untru (II Cor. 4, 16) [i
tainic al inimii; vom reaprinde candela stins\ a credin]ei pe altarul
profanat de sim]iri [i cugete de[arte. Vom `mpodobi cu semnele
biruin]ei - pe care ne-am "r\stignit patimile [i poftele" - [i cu
florile virtu]ilor drumul lui Iisus `n templul restaurat al vie]ii
noastre, `n care nu noi, ci El va tr\i, d=nd momentului trec\tor
caracter de ve[nicie.

C=nd fiecare din noi va duce zi de zi lupta cea bun\ `mpotriva
tuturor patimilor [i r\ut\]ilor, lupt\ `n care suntem angaja]i prin
Sf=ntul Botez, numai atunci vocea profetului [i a tuturor predi-
catorilor Evangheliei nu va mai r\suna `n pustiu.

Numai astfel patimile [i r\ut\]ile vor amu]i, iar omenirea
dezmeticit\ [i trezit\ la via]\ nou\ evanghelic\, va fi vrednic\ de
numele lui Iisus, [i va putea s\ ̀ nal]e al\turi de ̀ ngeri, imne de slav\
[i biruin]\ Celui ce prin na[terea, moartea [i ~nvierea Sa, a adus
`ntre oameni bucuria, fericirea, armonia [i pacea etern\. Amin.

Botezul Domnului

Glasul Domnului peste ape strig\ gr\ind: "Veni]i de lua]i
Duhul `n]elepciunii, Duhul `n]elegerii, Duhul temerii de
Dumnezeu, a lui Hristos celui ce s-a ar\tat".

Azi se sfin]e[te firea apelor [i se desparte Iordanul [i `[i `ntoarce
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curgerea apelor sale v\z=nd pe St\p=nul botez=ndu-se. Ca [i stropii
de ap\ din r=ul Iordanului  se cutremur\ [i inimile noastre azi la
marele Praznic al Botezului Domnului c=nd ne e dat s\ vedem cu
ochii no[tri suflete[ti smerenia p=n\ la umilin]\ a ~mp\ratului
tuturor, care urmeaz\ s\ fie botezat `n Iordan de m=na robului, ca
sfin]ind firea apelor, Cel f\r\ de p\cate s\ ne fac\ nou\ calea la
na[terea a doua prin ap\ [i prin Duh [i s\ ne `ntoarc\ pe noi la
slobozirea cea dint=i. Ce m\re]ie profund\ de vedere cereasc\ a
trebuit s\ fi fost atunci pentru p\m=nteni, c=nd s-au deschis cerurile
cu toat\ splendoarea lor ne`nchipuit\ de oameni [i s-a ar\tat Sf=nta
Treime `n chip deplin, cea de o fiin]\ [i nedesp\r]it\; Tat\l Cel ce a
gr\it: "Acesta este Fiul Meu, cel iubit `ntru carele bine am voit;"
Fiul Iisus Hristos Cel ce se boteza `n apele Iordanului [i Duhul
Sf=nt, ar\tat `n chip de porumbel ce st\tea deasupra lui Iisus.

Praznicul de azi `n vorbirea Sfin]ilor P\rin]i [i c\r]ilor
biserice[ti se nume[te Epifanie, adic\ ar\tare, pentru c\ Sf=ntul
Ioan Botez\torul a ar\tat lumii pe Iisus c=nd Acesta a venit la el
s\ se boteze zic=nd: "Iat\ Mielul lui Dumnezeu care ridic\
p\catele lumii" (Ioan 1, 29).

Puterea Sfintei Treimi, care a sfin]it apele [i le-a dat putere
t\m\duitoare [i `nnoitoare de via]\, ne sfin]e[te [i pe noi prin
sf=nta tain\ a Botezului, f\r\ de care nu putem fi membri ai
`mp\r\]iei lui Dumnezeu [i `n lipsa c\ruia nu putem tr\i o via]\
duhovniceasc\, c\ci zice Domnul nostru Iisus Hristos: "Amin,
Amin gr\iesc ]ie, de nu se va na[te cineva din ap\ [i din Duh, nu
va putea s\ intre `ntru `mp\r\]ia lui Dumnezeu. Ce este n\scut din
trup, trup este [i ce este n\scut din Duhul, duh este". Sf=nta
Scriptur\, [i dup\ Sfin]ii P\rin]i, ne arat\ `ntr-un tot c\ scopul
`ntrup\rii M=ntuitorului a fost m=ntuirea noastr\, a oamenilor.
Sf=ntul Maxim m\rturisitorul zice: "~ntrup=ndu-se din Duhul
Sf=nt [i din Fecioara Maria, Iisus ne-a ar\tat chipul unei vie]uiri
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de form\ dumnezeiasc\ [i d=ndu-ne porunci sfinte [i f\g\duind
`mp\r\]ia cerurilor celor ce-[i vor or=ndui via]a dup\ ele, suferind
p\timirea cea m=ntuitoare [i `nviind din mor]i, ne-a d\ruit
n\dejdea `nvierii [i vie]ii ve[nice".

Deci chipul unei vie]uiri cere[ti `n trup omenesc ne-a ar\tat
nou\ Iisus Hristos. Dar El nu ne-a adus numai un model
`ndep\rtat ci "suindu-se la cer... ne-a trimis pe Duhul Sf=nt ca
arvun\ a vie]ii ve[nice" cum spune acela[i sf=nt.

~nceputul vie]ii celei dup\ voia lui Dumnezeu [i arvunirea
m=ntuirii se primesc `n Taina Sf=ntului Botez, cea dint=i dintre
cele [apte Taine ale Legii lui Hristos. Nu este tot una Botezul lui
Iisus Hristos, a c\rui pomenire o facem ast\zi cu botezul celor
ce veneau la Ioan sau cu Botezul pe care-l primesc ast\zi
credincio[ii.

Botezul lui Ioan era un simbol, o preg\tire `n vederea primirii
credin]ei [i a Botezului pe care avea s\-L aduc\ omenirii Iisus prin
trimiterea Duhului Sf=nt la Cincizecime. "Eu unul v\ botez cu ap\,
El `ns\ (adic\ Iisus) v\ va boteza cu Duhul Sf=nt" zice Ioan `nsu[i
spre a deosebi botezul s\u de Botezul cre[tin numit [i Botez cu foc,
sau Botezul cu Duhul Sf=nt (Marcu, 1-8; Matei 3, 11; Fap. Ap. 
1, 5) pentru c\ a fost a[ezat de drept la Pogor=rea Duhului Sf=nt `n
chipul limbilor "ca de foc". Domnul Iisus Hristos nu s-ar fi botezat
fiindc\ ar fi avut nevoie de cur\]ire de p\cate. Iisus a fost om
asemenea nou\ `ntru toate, afar\ de p\cat (Evrei 4,15). Cei ce
confund\ aceste botezuri ̀ nv\]=nd, de pild\, c\ botezul trebuie f\cut
la v=rsta de 30 de ani, ca Iisus, sau c=nd omul "e mare", dovedesc
c\ nu cunosc nici rostul Botezului M=ntuitorului, acela de a fi ar\tat
lumii ca fiind Mesia cel prezis de prooroci, nici valoarea Tainei
Sf=ntului Botez al Legii celei noi, prin care credincio[ii se nasc la
via]a cea `ntru Hristos, prin moartea trupului p\catului, cu alte
cuvinte - se fac p\rta[i roadelor venirii lui Iisus `n lume.
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Trebuie s\ [tim c\ Sf=ntul Botez este o Tain\, una din cele
[apte Sfinte Taine, `ntemeiat\ de Iisus, prin care credinciosul
prime[te iertarea p\catului str\mo[esc cu care ne na[tem cu
to]ii, [i a p\catelor personale `n cazul botez\rii adul]ilor,
s\v=r[ite p=n\ la Botez. 

Este Taina prin care primim `nfierea (Galateni 4, 5) adic\
actul prin care Dumnezeu ne prime[te ca fii prin Har. Nu e deci
un simplu simbol cum li se pare unora, c\ci simbolul, oricare ar
fi, nu poate da cur\]ire de p\cate. Este Taina primirii omului `n
`mp\r\]ia de har a lui Hristos.

Se cuvine s\ mai [tim c\ nu sunt mai multe botezuri, ci unul
singur, "Un Domn, o credin]\ [i un Botez", cum spune hot\r=t
Sf. Apostol Pavel (Efeseni 4, 5).

El reprezint\ moartea [i ~nvierea Domnului, ambele unice. ~n
botez ne facem p\rta[i mor]ii [i ~nvierii lui Hristos, iar repetarea
lui e o batjocur\ adus\ mor]ii [i ~nvierii Lui.

Prin Botez Dumnezeu vine `n `nt=mpinarea credinciosului
oferindu-i harul S\u. Primirea Botezului nu este deci urmarea unui
merit al omului, ci totdeauna un dar al milei [i iubirii de oameni a
lui Dumnezeu, arvun\ a m=ntuirii. Arvun\ a harului Sf=ntului Duh
se nume[te aceast\ Tain\ pentru c\ prin ea Hristos s\de[te `n
sufletele credincio[ilor, `n chip tainic, r\d\cinile vie]ii duhov-
nice[ti. "Ne-am `ngropat `mpreun\ cu El prin Botez, `n moartea
(Lui), a[a `nc=t dup\ cum Hristos a `nviat din mor]i prin m\rirea
Tat\lui, tot a[a [i noi s\ umbl\m `ntru `nnoirea vie]ii" (Rom. 6, 4).
Acest cuv=nt `l t=lcuie[te un Sf=nt P\rinte a[a: a umbla `ntru
`nnoirea vie]ii `nseamn\ a tr\i aici, pe p\m=nt, deodat\ [i via]a
vremelnic\ pentru care ne-am n\scut trupe[te [i pe cea ve[nic\
pentru care ne-am n\scut prin Botez. Omul duhovnicesc se na[te
prin Botez, prime[te pecetea chipului lui Hristos [i apoi o via]\
`ntreag\ se des\v=r[e[te prin `mplinirea poruncilor pentru via]a
ve[nic\. Prin Botez, Hristos altoie[te m\slinul cel s\lbatec, spre a
aduce roadele de dreptate (Rom. 11, 17-24).
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Mul]i din cei boteza]i nu tr\iesc o via]\ demn\ de numele de
cre[tin. Acesta este un adev\r dureros, o dovad\ a c\lc\rii
f\g\duin]ei f\cute `n Sf. Botez de a se lep\da de Satana [i de a se
uni cu Hristos. Sfin]ii P\rin]i ne arat\ c\ `n Sf. Botez primim `n
dar cu totul des\v=r[it dumnezeiescul har; c\ acest har intr\ `n
partea cea mai din\untru a sufletului nostru ca `ntr-o sf=nt\ a
sfintelor din biserica l\untric\ a inimii noastre, dar c\ nimeni, nici
harul lui Dumnezeu, nici satana, nu sile[te voia noastr\. (Marcu
Ascetul, Filocalia I pag. 276).

Harul se ascunde `n ad=ncul min]ii din `ns\[i clipa c=nd 
ne-am botezat dar `[i acoper\ prezen]a fa]\ de sim]irea min]ii
(idem pag. 369).

Din aceste cuvinte ale Sfin]ilor P\rin]i ne putem da seama,
deci, c\ Sf=ntul Botez este des\v=r[it, dar nu des\v=r[e[te pe cei
ce nu `mplinesc poruncile lui Dumnezeu.

A[a dar, Botezul nostru este bun [i des\v=r[it, dar numai pe
m\sura `naint\rii sufletului `n fapte bune [i tr\ire duhovniceasc\
`[i descoper\ harul dumnezeiesc [i bun\tatea lui `n minte [i inim\.

Cum am putea fi noi, cre[tinii, indiferen]i la aceast\ tain\
fundamental\ `ntre tainele cre[tine, care este Sf=nta Tain\ a
Botezului. Ea ne [terge p\catul str\mo[esc [i toate celelalte p\cate [i
ne d\ nevinov\]ia primei perechi de oameni, a[ezate `n rai. 

Cum am putea fi noi dispre]uitori ai Sf=ntului Duh, pe care `l
primim `n fiin]a noastr\ [i care ne d\ s\n\tatea trupului [i
sufletului; [i cum am putea noi uita datoria mare de a respecta
obliga]ia primit\ prin taina Sf=ntului Botez de a duce o via]\ curat\
[i pl\cut\ lui Dumnezeu, o via]\ s\n\toas\ [i fericit\ pentru noi.

Neglijarea [i izgonirea din sufletele noastre a darurilor primite
prin taina Sf. Botez `nseamn\ dezertarea din `mp\r\]ia lui
Dumnezeu, pedepsirea cu pierderea vie]ii ve[nice.

Aceea[i "m\re]ie care a `nconjurat Botezul Domnului nostru
Iisus Hristos ne `nconjur\ [i botezul nostru, intrarea noastr\ ca
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membri `n `mp\r\]ia lui Dumnezeu. ~n numele Sfintei Treimi ne
botez\m [i noi [i primim darurile Duhului Sf=nt.

De aceea s\ avem grij\ ca darurile primite prin taina Sf.
Botez s\ `nfloreasc\ `n sufletele noastre tot mai frumos [i mai
pl\cut Domnului [i ele niciodat\ s\ nu se vestejeasc\ prin
p\catele nem\rturisite [i nevindecate prin c\in]\ [i `ndreptare,
sau s\ se `ntunece prin `nv\]\turi str\ine, gre[ite [i rele.

S\ ne aducem aminte cu vreme [i f\r\ vreme de f\g\duin]a
Domnului nostru Iisus Hristos f\cut\ celor credincio[i: "Iat\ eu
cu voi sunt `n toate zilele, p=n\ la sf=r[it".

Botezul Domnului este ast\zi un `ndemn pentru noi to]i la
cur\]enia g=ndurilor, a faptelor, a vie]ii. E pild\ de supunere
c\tre Dumnezeu. E cuv=nt de `n]elegere pentru purtare mai
bun\, mai `n]eleg\toare, mai aplicat\ spre des\v=r[irea vie]ii
cre[tine[ti. E roua darului dumnezeiesc, care face s\ putem
cre[te s\n\to[i `n Domnul [i puternic `narma]i pentru a `nl\tura
orice ispit\ a Satanei.

Pentru toate acestea s\ l\s\m azi ca apa sfin]it\ s\ ne spele de
toate r\ut\]ile de p=n\ acum. De toate pornirile rele. De toate
`nclin\rile p\c\toase. S\ l\s\m ca Ar\tarea Domnului `n lume s\ fie
f\clia vie]ii noastre. M=ng=ierea noastr\. Puterea noastr\. S\
deprindem mintea de a g=ndi [i a face binele. A lucra dreptatea. A
iubi adev\rul. A n\d\jdui m=ntuirea. A `mbr\]i[a sfin]enia. A crede
[i a lucra pentru via]a viitoare, pe care o vom dob=ndi numai
dovedind c\ am `n]eles c\ suntem fiii lui Dumnezeu [i `mplinim
poruncile Lui. A[ dori ca inima noastr\ s\ fie izvor nesecat de mil\
[i de jertf\. Casa binecuv=ntat\ de rug\ciune curat\. ~ndemn
statornic la fapte bune. Pild\ puternic\ de alipire c\tre Dumnezeu.
S\m=n]\ bun\, care s\ rodeasc\ `nsutit [i faptele `ndur\rii trupe[ti
[i suflete[ti. {coal\ activ\ a pove]elor bune, a `ndemnurilor
s\n\toase, `n duhul Evangheliei lui Hristos.

{i atunci inima va fi pav\za credin]ei noastre, coiful m=n-
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tuirii noastre, [i sabia Duhului va oglindi spre ceruri `ntreaga
noastr\ lucrare [i ne va ar\ta cu adev\rat fii ai lui Dumnezeu,
prin via]a noastr\.

A[a ne vrea Biserica! A[a ne vrea Dumnezeu! Dar s\ ne
`ntreb\m: Cum vrei s\ fie sufletul t\u? 

Botezul Domnului, fiec\ruia din noi ne-a deschis Cerul,
raiul, fericirea vremelnic\ [i ve[nic\. Le prime[ti? Te vei face
vrednic s\ le po]i primi? S\ ne hot\r=m. Chiar acum pentru o
via]\ pl\cut\ lui Dumnezeu.

"S\ c=nt\m, deci, azi noi, credincio[ii, m\rirea facerii de bine
a lui Dumnezeu cea pentru noi, c\ f\c=ndu-se Om pentru p\catul
nostru, pentru cur\]irea noastr\ se cur\]e[te `n Iordan, unul cel
curat [i nestric\cios, sfin]indu-ne pe noi [i apele [i zdrobind
capetele balaurilor `n ap\. 

Deci s\ lu\m ap\ cu veselie, fra]ilor, c\ darul Duhului nev\zut
se d\ celor ce iau cu credin]\ de la Hristos Dumnezeu [i
M=ntuitorul sufletelor noastre". Amin.

Duminica dup\ Botezul Domnului

"Poporul ce [edea `n `ntuneric a v\zut lumin\ mare [i celor ce
[edeau ̀ n l\turea [i ̀ n umbra mor]ii lumin\ le-a r\s\rit" (Mat. 4, 16).

Cu aceste cuvinte ale proorocului Isaia arat\ Sf. Evanghelist
Matei ceea ce au `nsemnat venirea M=ntuitorului din Nazaret [i
a[ezarea lui `n Capernaum, l=ng\ mare, `n Galileea neamurilor.
~ntr-adev\r, cei din Galileea erau privi]i de cei din Iudeia ca
fiind "`n `ntuneric", `ntruc=t Iudeea se socotea purt\toarea legii
date de Dumnezeu lui Moisi [i se m=ndrea cu profe]ii ei, cu
templul din Ierusalim, pe c=nd despre Galileea sinedri[tii `i
spuneau lui Nicodim "Nu cumva [i tu e[ti din Galileea?
Cerceteaz\ [i vezi c\ prooroc din Galileea nu se ridic\" (Ioan 7,
52) [i despre galileeni ziceau c\ nu cunosc Legea.

336



Dar iat\ c\ Iisus Hristos, profetul profe]ilor, tocmai aici `n
Galileea neamurilor a venit s\-[i `nceap\ propov\duirea [i
lucrarea, r\sp=ndind peste toate `ntinderile ei ca o "lumin\ mare".

Aici pune Domnul ̀ nceput misiunii Sale, propov\duind [i zic=nd:
"Poc\i]i-v\ c\ s-a apropiat `mp\r\]ia cerurilor" (Mat. 4, 17). Ecoul
poruncii sale s-a prelungit peste veacuri. Prin cuv=ntul Evangheliei,
M=ntuitorul ne cheam\ [i pe noi la poc\in]\. Poc\in]a este re`nnoirea
vie]ii prin cur\]ire de p\cate [i practicarea virtu]ilor. Fericirea ve[nic\
este condi]ionat\ de felul cum se achit\ fiecare credincios de aceast\
`ndatorire de a-[i `mbun\t\]i continuu, din punct de vedere moral-
spiritual, propria via]\. 

Poate unii dintre noi `[i pun `ntrebarea: ce este `mp\r\]ia lui
Dumnezeu? ~n ce const\ aceast\ `mp\r\]ie? R\spunsul ni-l d\ Sf.
Apostol Pavel care zice: "~mp\r\]ia lui Dumnezeu nu e m=ncare, nici
b\utur\, ci sfin]enie [i pace [i bucurie ̀ n Duhul Sf=nt" (Rom. 14, 17).

~mp\r\]ia lui Dumnezeu este via]a tr\it\ `n Hristos. El este
lumina noastr\, `nv\]\torul nostru, iar via]a Lui e modelul vie]ii
noastre, ca s\ tr\im cu El `n veci. Pentru aceea a venit Iisus
Hristos pe p\m=nt, ca s\ dea lumii via]\, mai mult\ via]\ (Ioan
10, 10). Fiecare cuv=nt al `nv\]\turii Lui, nu este dec=t un
`ndemn pentru a transforma pe omul l\untric, a-l spiritualiza, 
a-l `mp\ca cu Dumnezeu [i a-l face s\ duc\ o via]\ duhovni-
ceasc\ pl\cut\ lui Dumnezeu.

Domnul Iisus Hristos este Modelul  [i Energia unei noi ere: era
cre[tin\, era propov\duirii ~mp\r\]iei lui Dumnezeu. Cuv=ntul
S\u este lumin\. Via]a Sa este sfin]enie [i izvor de sfin]enie.
Prezen]a Sa este putere [i adev\r.

~n vreme ce profe]ii Vechiului Testament ac]ionau `n
numele lui Dumnezeu, chemau [i implorau, `n diferite situa]ii,
numele Creatorului, Iisus Hristos Domnul vorbe[te [i s\v=r[e[te
minuni `n numele S\u. Dac\ to]i profe]ii se considerau slujitori
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ai lui Dumnezeu, Iisus Hristos se declar\ pe Sine egalul
P\rintelui ceresc. "Eu [i Tat\l Meu una suntem" (Ioan 10, 30).
~n aceast\ con[tiin]\ El porunce[te sl\b\nogului: "Ridic\-te! 
Ia-]i patul t\u [i umbl\" (Ioan 5, 8), [i sl\b\nogul se face s\n\tos. 

Celui orb `i spune: "Vezi!" (Luca 18, 42), [i orbul prime[te
vederea. Ca un st\p=n al vie]ii [i mor]ii, El porunce[te mor]ilor
s\ se ridice din sicriu. A[a ceva nu se mai v\zuse [i nu se mai
auzise `ntre oameni. Cuv=ntul S\u este menit s\ `nnoiasc\ via]a
oamenilor, s\ o lumineze.

De aceea Domnului Iisus  `mplinind n\dejdea patriarhilor [i
profe]ilor reconsider\ felul de a sim]i [i de a cugeta al omului `n
actualitate [i `n viitor.

~n era cre[tin\ se cultiv\ capacitatea de interpretare mai `n
ad=nc a istoriei lumii. 

Din `nceputurile ei istoria este mers de la primul sau vechiul
Adam, spre Adam cel nou (Rom. 5, 14), Iisus Hristos. ~n aceast\
interpretare istoria nu mai este apreciat\ doar ca o `nl\n]uire de
conflicte, de r\zboaie `n urma c\rora apar [i dispar popoare pe
arena ei. ~n Adam cel nou, via]a oamenilor este ridicat\ pe
culmea unor valori spirituale infinite. Istoria este mers al
omului spre Dumnezeu, `n ve[nicie.

Spre acest sens superior al existen]ei noastre pe p\m=nt, ne
c\l\uze[te [i ne hr\ne[te Biserica din puterile tainice ale sfin]eniei.
De fapt, omul `ncepe via]a cu sfin]enie. ~nc\ de la na[tere, prin
Sf=nta Tain\ a Botezului, omul este trecut din umbra mor]ii
ve[nice `n lumina m=ntuirii. "C=]i `n Hristos ne-am botezat, `n
Hristos ne-am [i `mbr\cat" (Gal. 3, 27). ~n Taina Botezului am
f\g\duit s\ lep\d\m lucrurile `ntunericului [i-am jurat credin]\ [i
iubire ~mp\ratului luminii. Cuv=ntul dat la botez suntem datori 
s\-l p\str\m [i s\-l valorific\m toat\ via]a. ~n Taina Spovedaniei,
ca `ntr-un necontenit botez, M=ntuitorul ne spal\ de p\cate. Prin
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harurile ce se revars\ din jertfa Sa, El ne ajut\ s\ biruim ispitele
diavolului [i s\ ne sfin]im via]a. Hristos Domnul este, [i ast\zi [i
`n veci, lumina lumii pentru c\ El este "Dumnezeu adev\rat din
Dumnezeu adev\rat, lumin\ din lumin\", pentru c\ El ne-a revelat
adev\rul despre Dumnezeu, despre voia Lui cea sf=nt\, `nv\]\tura
cea dreapt\ despre m=ntuire, despre via]a ve[nic\.

Domnul Iisus Hristos este lumina nu numai ca `nv\]\tor, ci [i
ca model moral des\v=r[it pentru noi to]i. 

~ntr-adev\r, fapta bun\, virtutea, bun\tatea apar ca o "lumin\",
o lumin\ l\untric\ `n primul r=nd . Dar [i pe fa]a [i `n privirea
celui ce face binele se  r\sfr=nge aceast\ lumin\ spiritual\ care `i
d\ senin\tatea, `i d\ frumuse]ea. El r\sp=nde[te `n jurul lui lumina
bun\t\]ii. Domnul Iisus Hristos `ns\ n-a fost numai Om, ci El este
Dumnezeu `ntrupat, Dumnezeu [i Om. ~n El este nu numai o raz\
a bun\ta]ii, cum e `n fiecare din noi, ci El este "Soarele drept\]ii",
Sfin]enia `ns\[i, bun\tatea divin\, din care izvor\[te bog\]ia
razelor tuturor virtu]ilor cre[tine. C=t\ lumin\, c=t\ c\ldur\
revars\ privirea, cuv=ntul, atitudinea lui Iisus, c\ci El [i prin El ne
`mbr\]i[eaz\ `ns\[i iubirea divin\, iubirea ve[nic\ [i nem\rginit\.
~n El sunt concentrate toate virtu]ile [i fiecare virtute ce `nflore[te
`n via]a credinciosului este o raz\ din "soarele nespus" al
Bun\ta]ii divine.

Pentru aceasta, trebuie s\ [tim c\ nu este deajuns numai a
vedea lumina lui Hristos pentru a ne bucura exterior de ea.
Trebuie s\ [i voim a realiza aceast\ lumin\ a vie]ii `n via]a
noastr\. Drept aceea, s\ ne str\duim a ne dovedi capabili [i
vrednici de Idealul - Hristos, Lumina lumii. S\ ne identific\m,
pe c=t este omene[te posibil, cu `nv\]\tura [i sim]irea Lui. S\-l
iubim pe El, slujind oamenilor ca unor fra]i. ~n acest fel suntem
[i vom fi, cu adev\rat "fii ai luminii"... "oameni cere[ti" [i putem
n\d\jdui dob=ndirea luminii [i `n ve[nicie.
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Domnul Iisus Hristos e prezent [i azi `n Biserica Sa, `n via]a
credincio[ilor Lui. El este lumin\ pentru noi, pentru c\ noi
urm\m dreapta `nv\]\tur\ a Bisericii Sale [i poruncile Lui ne sunt
"f\clie picioarelor noastre". El este lumin\ pentru noi pentru c\
prin Sfintele Taine s\l\[luie[te `n noi, ne face p\rta[i ai sfin]eniei
Lui, ai iubirii Lui, ai bun\t\]ii Lui [i ne ajut\ prin lumina harului
divin s\ avem [i noi sim]\mintele Lui, s\ ne asem\n\m Lui, s\
iubim a[a cum a iubit El, s\ fim buni [i bl=nzi ca El, smeri]i cum
a fost El, jertfelnici [i r\bd\tori ca El.

El este lumin\ [i prin sfin]ii Bisericii, `n care str\luce[te
"lumina lui Hristos" [i care ne sunt pilde [i c\l\uze spre Hristos.

De aceea Sf. Evanghelie de azi ne cheam\ - de vreme ce
Hristos a venit la noi ca "lumin\ mare", ca soare al drept\]ii - s\
umbl\m ca "fii ai luminii" (Ioan 12, 36), adic\ s\ r\sp=ndim `n
jurul nostru lumina iubirii, a p\cii, a drept\]ii, a facerii de bine,
ca via]a s\ fie tot mai frumoas\, mai luminoas\ - [i ca s\ ne
`nvredniceasc\ Domnul nostru Iisus Hristos [i de lumina vie]ii
ve[nice, de care se bucur\ sfin]ii `n Noul Ierusalim, `n Biseric\,
`n "cetatea"  luminat\ de m\rirea lui Dumnezeu (Apoc. 21,23),
de Iisus Hristos - "lumina cea ne`nserat\". Amin.

~nt=mpinarea Domnului

La 40 de zile de la Na[terea cea dup\ trup a M=ntuitorului,
Biserica nostr\ Ortodox\ pr\znuie[te o a treia s\rb\toare `nchinat\
Domnului nostru Iisus Hristos [i anume ~nt=mpinarea Domnului,
dup\ ce a pr\znuit Na[terea [i T\ierea `mprejur.

~nt=mpinarea Domnului face parte dintre acele s\rb\tori mari
or=nduite de Biserica noastr\ [i care se numesc `n limbaj
bisericesc "praznice `mp\r\te[ti".

De ce este mare aceast\ s\rb\toare, vom `n]elege din cele ce
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urmeaz\. Cu toate c\ [i numai pronun]=ndu-i numele -
~nt=mpinarea Domnului ne poate spune foarte mult, g=ndindu-ne
c\ a `nt=mpina pe Domnul Dumnezeul este lucru `ntr-adev\r
mare [i `nfrico[\tor.

Din Sf. Evanghelie de ast\zi am aflat c\ ~nt=mpinarea Domnului
a fost prilejuit\ de dou\ fapte petrecute `n pruncia M=ntuitorului
Iisus Hristos. Este vorba mai `nt=i de mergerea la Templu din
Ierusalim a Sfintei Fecioare Maria, pentru ca, potrivit r=nduielilor
legii mozaice, s\ pun\ `naintea Domnului pe Fiul s\u, adic\ s\-l
`nchine templului [i s\ aduc\ totodat\ r=nduita jertf\ de cur\]ire
pentru sine. Cu acest prilej legea mai prevedea ca pruncului s\ i se
fac\ a[a numita "r\scump\rare", dac\ era primul n\scut,  pentru c\
to]i `nt=ii n\scu]i de parte b\rb\teasc\ erau socoti]i ai templului. Dar
`ntruc=t slujirea templului a fost `ncredin]at\, `ntre timp, fiilor
n\scu]i din tribul lui Levi, ceilal]i, din alte semin]ii ale lui Israil,
puteau s\ fie r\scump\ra]i. A[a s-a `nt=mplat [i cu pruncul Iisus,
care, nefiind din semin]ia lui Levi, a fost r\scump\rat.

Al doilea fapt care a prilejuit s\rb\toarea de ast\zi este primirea
deosebit\ pe care a f\cut-o Pruncului Iisus, `n templu, doi oameni:
dreptul Simion [i prooroci]a Ana.

Dintre aceste dou\ fapte, Biserica noastr\ a dat o mai mare
importan]\ celui de al doilea eveniment, dovad\ c\ s\rb\toarea de
azi se [i nume[te ~nt=mpinarea Domnului.

~ntr-adev\r, Sf. Fecioar\ Maria s-a prezentat la templu ca s\
`mplineac\ prescrip]iile legii sfinte privitoare la ceremonialul
cur\]irii [i la actul r\scump\r\rii Pruncului. Dar, `n realitate Maica
Domnului, care era N\sc\toare de Dumnezeu, era ne`ntinat\ [i a
r\mas pururea Fecioar\, nu avea nevoie de acest act cur\]itor, dup\
cum nici Fiul ei n-avea nevoie de r\scump\rare, pentru c\ El nu
era un simplu om, ci era Fiul lui Dumnezeu. Era Dumnezeu -
Omul `ntrupat, care este mai presus de orice lege. Cu toate
acestea, Fecioara Maria a mers s\ `ndeplineasc\ [i ea cele r=nduite
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de legea sf=nt\, pe deoparte ca s\ ne dea nou\ pild\ de smerenie [i
supunere la legea lui Dumnezeu, iar pe de alt\ parte, spre a ne
`nv\]a c\ via]a noastr\ curat\ nu ne-o dator\m numai nou\ `n[ine,
ci [i conlucr\rii cu Harul lui Dumnezeu, care lucreaz\ `n Sfintele
taine [i slujbele biserice[ti.

Tot a[a Fiul lui Dumnezeu - Mesia, se supune de bun\ voie
legilor dumnezeie[ti, pe deoparte pentru a ne ar\ta c\ s-a `ntrupat
cu adev\rat, iar pe de alt\ parte spre a ne `nv\]a supunerea fa]\ de
legile `n]elepte ale Bisericii, d=ndu-ne [i pild\ de ascultare [i
smerenie, a[a dup\ cum ne spune [i Sf. Apostol Pavel, zic=nd: 
“S-a de[ertat pe Sine [i a luat chip de rob, f\c=ndu-se asemenea
oamenilor [i la `nf\]i[are dovedindu-se ca un om, s-a smerit pe
Sine, ascult\tor f\c=ndu-se p=n\ la moarte [i ̀ nc\ moarte pe cruce”
(Fil. 2, 6-8).

Prin urmare, aducerea `n templu a M=ntuitorului la 40 de zile
de la na[tere, are dou\ aspecte. Unul legal, `n care El se supune
legii, ca om, iar altul mesianic, `n care El vine la templu pentru
sacrificiu sf=nt, adic\ pentru `ndeplinirea  misiunii Sale `n lume.
Ca om, este primit de oficialitatea templului (preo]i) [i de
credincio[ii prezen]i atunci acolo, care nu cunosc pe cine primesc.
Ca Mesia, este `ns\ `nt=mpinat de b\tr=nul Simion [i de prooroci]a
Ana, care `l primesc ca pe Dumnezeu.

~n felul acesta Dumnezeu - Omul `[i face apari]ia `ntre oameni,
iar actul "~nt=mpin\rii" `[i descoper\ ad=ncul s\u rost, `nf\]i[=n-
du-se ca o r=nduial\ dumnezeiasc\ menit\ s\ descopere [i s\ `nal]e
sufletele noastre credincioase. 

P\rin]ii biserice[ti spun c\ faptul c\ nici preo]ii templului, nici
credincio[ii mul]i care erau acolo, n-au cunoscut pe Mesia, este
u[or de `n]eles. El n-a fost cunoscut dec=t de aceia care au avut o
vrednicie deosebit\ [i apreciat\ ca atare de Dumnezeu. C\ci
precum soarele la apari]ia sa, lumineaz\ mai ̀ nt=i crestele cele mai
`nalte ale mun]ilor, tot a[a Hristos, Soarele vie]ii spirituale, s-a
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descoperit mai `nt=i sufletelor distinse printr-o aleas\ vrednicie
moral\. El este `nt=mpinat mai `nt=i de aceia care, prin sfin]enia [i
puterea credin]ei, reprezentau tot ce omenirea avea mai bun [i
sf=nt, at=t pe linie b\rb\teasc\, c=t [i pe linie femeiasc\ [i care `n
aceast\ `mprejurare au fost: dreptul Simion [i prooroci]a Ana, care
s-au ar\tat vase alese ale Duhului Sf=nt.

Dar cine era dreptul Simion a c\rui v=rst\ dep\[ea v=rsta
unui muritor?

O veche tradi]ie ne spune c\ dreptul Simion ar fi avut 360 de
ani. Cei de o seam\ cu el muriser\ demult. De b\tr=nul Simion
moartea nu se apropia. Ce semn, ce minune era cu d=nsul?

Se zice c\ Simion era unul din cei 70 de b\rba]i `nv\]a]i care 
pe vremea lui Ptolemeu Filadelful a fost `ns\rcinat s\ 
t\lm\ceasc\ Scriptura Testamentului Vechi din limba ebraic\ `n
limba greac\.

Lui Simion i-au dat s\ traduc\ proorocia lui Isaia. C=nd a
ajuns la capitolul 7, a dat peste cuvintele care spun: "Iat\
Fecioara va lua `n p=ntece [i va na[te un fiu [i vor chema
numele lui Emanuel" (Isaia 7, 14).

Simion a `n]eles c\ este o proorocire despre venirea lui Mesia.
Dar a socotit c\ cuv=ntul "fecioar\" este gre[it [i c\ trebuie

`nlocuit [i tradus cu "femeie t=n\r\, ascuns\ de b\rbatul ei". C\ci
nu `n]elegea Simion cum ar putea na[te f\r\ prihan\ o fecioar\ [i a
tradus "femeie t=n\r\". Atunci se zice c\ o minune s-a s\v=r[it:
acele cuvinte ce le-a scris `n t\lm\cire, le-a aflat a doua zi [terse de
o m=n\ nev\zut\, iar `n locul lor a aflat cuv=ntul "fecioar\". Din
nou a [ters, din nou a ap\rut cuv=ntul proorociei. Fiind `n mare
nedumerire [i spaim\, Simion a avut o vedenie cereasc\ prin care
i s-a descoperit c\ nu va muri p=n\ nu va vedea cu ochii pe
Fecioara care va na[te pe Mesia.

Trecur\ ani dup\ ani. Oamenii se n\[teau, cre[teau,
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`mb\tr=neau, mureau, Simion nu se trecea. Dumnezeu, ca st\p=n
al vie]ii [i mor]ii, a `nt\rit via]a dreptului peste r=nduiala firii,
prelungindu-i zilele prin har, p=n\ `n vremea `mp\ratului August.
C=nd, dup\ un timp de a[teptare de trei veacuri, Simion a fost
`n[tiin]at de Duhul Sf=nt s\ mearg\ ̀ n templu ca s\ vad\ ̀ mplinirea
proorociei. Lume mult\ era acolo. Preo]i jertfind, credincio[i
`nchin=ndu-se, femei cu copii `n bra]e.

Atunci a v\zut b\tr=nul Simion pe Hristos `n bra]ele Prea Sfintei
Fecioare, cu fa]a str\lucind ca a soarelui, iar Maica Domnului
`nconjurat\ de-o lumin\ cereasc\. Lumin\ se f\cu [i `n sufletul
dreptului. El cunoscu dintr-o dat\ toat\ taina m=ntuirii, v\zu `nainte
jertfa de r\scump\rare a neamului omenesc, adus\ prin Fiul lui
Dumnezeu [i Fiul Fecioarei, v\zu chemarea neamurilor p\g=ne la
m=ntuire, prev\zu suferin]ele amare ale dumnezeie[tii Maici... {i
inspirat de Duhul Sf=nt, - cuprins de o m=ng=iere ad=nc\, dreptul
Simion lu\ Pruncul `n bra]e [i exclam\: "Acum sloboze[te pe robul
T\u, St\p=ne, dup\ cuv=ntul T\u, `n pace; c\ci ochii mei v\zur\
m=ntuirea Ta, pe care ai preg\tit-o s\ fie, `naintea fe]ei tuturor
popoarelor, lumin\ spre descoperirea neamurilor [i slav\ poporului
T\u Israel" (Luca 2, 29-30).

Pruncul Iisus n-a r\mas ̀ n templu, ci El a fost r\scump\rat dup\
obicei, printr-o jertf\; a fost primul sub scutul p\rin]ilor S\i dup\
trup, care L-au dus `n cetatea lor Nazaret. 

Cuvintele profetice exprimate de dreptul Simion, cu aceast\
ocazie "Pruncul acesta este pus spre c\derea [i ridicarea multora",
s-au adeverit. Pentru c\ at=t la templu, atunci, c=t [i mai t=rziu,
c=nd M=ntuitorul [i-a `nceput lucrarea Sa `n lume, mul]i L-au
v\zut [i L-au auzit, dar nu to]i L-au urmat cu suflete curate. Unii
L-au primit cu indiferen]\, al]ii cu ostilitate, ne`n]elegere, al]ii cu
un anumit interes material, cum au fost gadarenii, iar Iuda L-a
primit cu s\rutul tr\d\rii.
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Dar au fost [i din cei care L-au primit a[a cum se cuvine,
precum p\storii [i magii, Apostolii [i mul]imea ucenicilor, femeile
Marta [i Maria [i celelalte `mpreun\ cu ele, copiii, Zaheu vame[ul,
poporul din Ierusalim care i-a f\cut o primire triumfal\, Sfin]ii
Bisericii noastre de la `nceput [i p=n\ ast\zi, cunoscu]i [i
necunoscu]i, [i noi cei care tr\im la at=ta vreme dup\ cele
petrecute la templu, putem s\ ne `nvrednicim s\ `nt=mpin\m pe
Domnul Hristos cu vrednicie.

Conform f\g\duin]ei Sale, c\ El va fi cu noi ̀ n toate zilele, p=n\
la sf=r[itul veacurilor, [i adev\rului c\ El "nu este departe de
fiecare din noi, c\ci `n El tr\im, ne mi[c\m [i suntem" `l putem
`nt=mpina `n multe locuri [i feluri.

A[a, de pild\, `l sim]im `n fa]\ `n rug\ciunile noastre fierbin]i,
`ncredin]a]i c\ ne ascult\, fiindc\ "Domnul este aproape de cel 
ce-l cheam\" (Ps. 144, 15). ~n rug\ciunea fierbinte sim]im cum
proorocului David i se deschid orizonturi neb\nuite, "cele
near\tate [i cele ascunse mi-ai ar\tat mie" (Ps. 50). De aceea,
u[urarea [i c\ldura pe care le sim]im dup\ rug\ciunea noastr\, vin
tocmai de la aceast\ `nt=lnire a sufletului nostru cu Dumnezeu.

Ne `nt=lnim cu Dumnezeu, M=ntuitorul nostru, `n chipul
fra]ilor no[tri mai mici pe care `i ajut\m `n nevoile lor, dup\
cuv=ntul S\u care zice: "~ntruc=t a]i f\cut acestea unuia dintre
ace[ti mai mici fra]i ai Mei, Mie mi-a]i f\cut" (Mat. 25, 37-40).

{i o, ̀ n c=te feluri nu se pot ajuta semenii no[tri! Desigur, ̀ l putem
g\si pe Dumnezeu, pentru cine [tie s\-L caute, `n s=nul firii [i `n
ad=ncul sufletului nostru. Cu deosebire, Biserica `l are pe Hristos
totdeauna `n ea, c\ci El este capul ei, "Unde sunt doi sau trei aduna]i
`n numele Meu, acolo sunt [i Eu `n mijlocul lor" (Mat. 18, 20).

Biserica noastr\ de aceea a r=nduit aceste sfinte s\rb\tori,
pentru ca noi, credincio[ii, s\ reactualiz\m prezen]a lui Hristos
`ntre noi. C\ci dup\ `nv\]\tura ortodox\, s\rb\torile noastre
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biserice[ti, mai ales, cele mari ca cea de ast\zi, nu sunt numai
simple aduceri aminte despre evenimentele din istoria m=ntuirii
noastre, ci chiar reactualiz\ri, adic\ tr\iri reale, ale acestor
evenimente. De pild\ `n timpul slujbei Na[terii Domnului, nu se
face numai simpl\ amintire despre `ntruparea M=ntuitorului ci cu
adev\rat Hristos se na[te `n chip tainic, a[a cum la Pa[ti el `nviaz\
[i a[a mai departe. Oare, ~nt=mpinarea Domnului, pe care o
s\rb\torim ast\zi, nu ne spune mai direct acest lucru?

~n sfintele noastre slujbe, M=ntuitorul continu\ s\ tr\iasc\ `n
Biseric\, s\ fie prezent `n forma `n care s-a manifestat atunci pe
p\m=nt, iar Bisericii `i este dat s\ fac\ aceste amintiri sfinte. A[a
c\ noi devenim martori oculari [i particip\m activ la slujbele
noastre biserice[ti. De aceea, cultul nostru bisericesc, s\rb\torile
noastre, bisericile noastre calde [i `mbietoare cap\t\ valoarea unei
vie]i divine, `n prezen]a Domnului, la care credincio[ii no[tri
particip\ direct a[a cum ne `ncredin]eaz\ cuv=ntul: "~n biserica
m\ririi Tale st=nd, `n cer ni se pare a sta". Dar mai adev\rat [i mai
deplin `l `nt=lnim pe Domnul Hristos `n Sf=nta Euharistie, c=nd ne
`mp\rt\[im cu trupul [i s=ngele S\u sub forma p=inii [i a vinului.
~n chipul acesta, dac\ o facem cu vrednicie, avem parte de o
`nt=mpinare des\v=r[it\, c\ci ne unim cu El, ̀ l avem ̀ ntreg ̀ n fiin]a
noastr\. {i mai avem `nc\ o posibilitate de-a `nt=mpina pe Domnul
[i pentru care moment trebuie s\ ne preg\tim zi de zi, p=n\ la
sf=r[itul vie]ii noastre. Este momentul solemn al prezent\rii
noastre `n fa]a Dreptului Judec\tor, moment pe care nu-l
cunoa[tem c=nd va sosi. Faptul c\ actul ~nt=mpin\rii Domnului
este un eveniment pe care Pronia divin\ l-a ar\tat `n chip expres,
spre a-l impune aten]iei noastre, ne face s\ ne g=ndim mai ad=nc
asupra faptului c\ [i noi avem f\g\duin]a c\ vom `nt=mpina pe
Domnul, la a doua Lui venire, c=nd `mbr\ca]i `n trupuri sl\vite [i
nemuritoare, ne vom ridica `n v\zduh `n `nt=mpinarea Lui, [i a[a
pururea cu Domnul vom fi.
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Se cuvine, deci, s\ p\str\m aceast\ f\g\duin]\, dup\ pilda celor
doi b\tr=ni de la templu [i dup\ cea a tuturor sfin]ilor bisericii
noastre, `n via]\ curat\ [i sf=nt\, nedesp\r]indu-ne de sfintele
loca[uri [i s\v=r[ind faptele bune ca s\ putem s\ ne `nvrednicim de
bucuriile cele negr\ite [i ve[nice pe care Domnul Iisus Hristos le
d\ tuturor celor care L-au c\utat, L-au `nt=mpinat [i au tr\it dup\
voia Lui ce sf=nt\. Amin.

~n\l]area Domnului

Cu fiecare an, praznicul ~n\l]\rii Domnului actualizeaz\
adev\rul de credin]\ istorisit de Sf. Evanghelie, c\ dup\ m\rita
Sa ~nviere din mor]i, Domnul nostru Isus Hristos a petrecut pe
p\m=nt `nc\ vreme de patruzeci de zile.

~n tot acest timp El S-a ar\tat de mai multe ori Apostolilor S\i, a
m=ncat, a vorbit cu d=n[ii despre lucrurile ve[nice ale `mp\r\]iei lui
Dumnezeu. Pe Toma l-a `nt\rit `n credin]\, pe Petru l-a pus `n
apostolat [i apoi l-a trimis la propov\duire `n toat\ lumea 
(Matei 28, 19) [i s\ predice Evanghelia la toat\ f\ptura.

Tot `n acest timp, Iisus le-a dat putere de a lega [i dezlega
p\catele oamenilor. "Datu-Mi-s-a toat\ puterea `n cer, [i pe
p\m=nt" (Matei 28, 18). "Oric=te ve]i lega pe p\m=nt, vor fi
legate [i `n cer, [i c=te ve]i dezlega pe p\m=nt, vor fi dezlegate
[i `n cer" (Matei 18, 18).

Cu alte cuvinte, `n acest timp dup\ `nviere [i p=n\ la `n\l]are,
M=ntuitorul a a[ezat acele semne [i taine v\zute prin care sunt
`mp\rt\[ite credincio[ilor darul lui Dumnezeu [i posibilitatea de a
fi cu Hristos. Dup\ ce le-a dat aceast\ putere, le-a spus [i i-a
`ncredin]at, "c\ va fi cu ei [i cu lumea p=n\ la sf=r[itul ei", adic\
va continua `ntr-un chip nou s\ lucreze [i s\ ajute pe oameni s\ se
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m=ntuiasc\. Apoi le-a poruncit Apostolilor "S\ r\m=n\ `n
Ierusalim p=n\ se vor `mbr\ca cu putere de sus".

La `mplinirea acestor zile, M=ntuitorul apare pentru ultima
oar\ `n mijlocul Apostolilor `n Ierusalim [i dup\ ce a m=ncat cu ei,
pentru a-i convinge despre adev\rul ~nvierii Lui, `i ia cu Sine,
duc=ndu-i pe Muntele M\slinilor, aproape de Betania. Muntele
acesta se `n\l]a `n partea r\s\ritean\ a Ierusalimului p=n\ la 800 m
deasupra nivelului m\rii. Odinioar\, acest munte era plantat cu
m\slini de la care `[i trase [i numele. Ajun[i pe v=rful acestui
munte [i "ridic=ndu-[i m=inile, i-a binecuv=ntat [i c=nd `i
binecuv=nta, S-a dep\rtat de la ei [i S-a `n\l]at la cer. Iar ei
`nchin=ndu-se Lui, s-au `ntors `n Ierusalim cu bucurie mare. {i
erau `n toat\ vremea `n biseric\, l\ud=nd [i binecuv=nt=nd pe
Dumnezeu" (Luca 24, 50-53).

~n Faptele Apostolilor se spune c\ "un nor L-a luat de la ochii
lor [i privind ei, pe c=nd El mergea la cer, iat\ doi b\rba]i au stat
l=ng\ ei `mbr\ca]i `n ve[minte albe [i le-a zis: "B\rba]i
Galileeni, de ce sta]i, privind la cer? Acest Iisus care S-a `n\l]at
de la voi la cer, a[a va veni, precum L-a]i v\zut merg=nd la cer"
(Faptele Apostolilor 15, 9-12).

~n planul m=ntuirii era hot\r=t ca Domnul Iisus "S\ se `ntoarc\
`n slava pe care a avut-o de la `nceput la Tat\l, `ntru m\rirea
dumnezeiasc\ spre a fi M=ntuitorul tuturor oamenilor". Timpul [i
spa]iul nu puteau limita fiin]a Sa dumnezeiasc\, pentru c\ El era
acela[i "ieri [i azi [i `n veac", cum spune Sf. Apostol Pavel.

Poate c\ Apostolii nu `n]elegeau, precum [i nou\ ne este greu
s\ exprim\m `n cuvinte c\ ~n\l]area M=ntuitorului la cer nu este
o mutare spa]ial\, precum nu este nici o desp\r]ire, cum obi[nuim
s\ zicem, era doar ie[irea din realitatea v\zut\ a sim]urilor [i
trecerea `n realitatea nev\zut\ a str\lucirii Sale dumnezeie[ti.

Cu minunea ~n\l]\rii Domnului nostru Iisus Hristos la cer se
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`ncheie lucrarea Sa p\m=nteasc\ pentru m=ntuirea neamului
omenesc. La acest praznic s\rb\torim minunea prin care Iisus {i-a
ar\tat `n chip deplin dumnezeirea Sa, puterea [i m\rirea Sa divin\,
`ntoarcerea `ntru slava pe care a avut-o dintru `nceput la Tat\l.

~n\l]area [i [ederea de-a dreapta Tat\lui este praznicul bucuriei
celei mari. "Lumea toat\, cea v\zut\ [i cea nev\zut\, - c=nt\ Sf.
Biseric\ - pr\znuie[te `ntru bucurie: `ngerii sl\vesc [i oamenii laud\
ne`ncetat ~n\l]area Celui ce S-a unit cu noi prin trup, pentru
bun\tatea cea f\r\ de margini a Lui" (Canon Utrenie).

Domnul S-a `n\l]at `ntru slav\ pentru ca s\ fie m=ng=ietor [i
mijlocitor al nostru c\tre Tat\l ceresc: "{i dac\ a p\c\tuit cineva,
avem mijlocitor c\tre Tat\l pe Iisus Hristos cel drept" (I Ioan 2, 1).

Domnul Iisus S-a `n\l]at la cer ca s\ trimit\ ucenicilor S\i [i
nou\ pe Duhul Sf=nt cel f\g\duit (Ioan 16, 7), acest dar cum
c=nt\ Biserica: "~n\l]atu-Te-ai `ntru slav\ ~mp\rate al `ngerilor [i
pe M=ng=ietorul de la Tat\l L-ai trimis nou\".

Duhul Sf=nt `mpline[te `n noi lucrarea Domnului Hristos [i ne
face p\rta[i roadelor m=ntuirii. E un mare dar pe care 
l-am dob=ndit noi prin ~n\l]area la cer a Domnului Hristos.
Domnul Iisus S-a `n\l]at la ceruri ca un Dumnezeu [i st\ `n cinste
[i m\rire de-a dreapta Tat\lui. El ~nsu[i a m\rturisit despre Sine:
"Eu [i Tat\l una suntem" (Ioan 10, 30). Iar Sf. Apostoli le-a spus:
"S\ [ti]i c\ Tat\l este `n Mine [i Eu sunt Tat\l" (Ioan 10, 38). "M\
duc s\ v\ g\tesc vou\ loc", a spus Apostolilor.

Dup\ ~nvierea [i ~n\l]area Domnului, noi, credincio[ii nu mai
st\m sub ap\sarea p\catului, ci sub rev\rsarea harului
dumnezeiesc, care face s\ rodeasc\ `n sufletele noastre iubirea,
bun\tatea, respectul unuia fa]\ de altul, buna `n]elegere,
ajutorarea aproapelui, conlucrarea spre plinirea binelui `n lume
[i tot ce este pl\cut lui Dumnezeu. Acum `n]elegem mai bine
adev\rul cuvintelor Scripturii: "Cu noi este Dumnezeu", c\ci El
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este Mielul care "junghiat" st\ la temelia m=ntuirii; `ntre]ine
dinamismul lumii pentru des\v=r[ire [i o aduce c\tre progresul
duhovnicesc `n ve[nicie.

Prin El, din nevrednici, vinova]i, pierdu]i, am devenit
nevinova]i, reg\si]i [i pre]ui]i, `nzestra]i cu puteri negr\ite ca s\ ne
`n\l]\m de pe p\m=nt la cer. El ne-a `mp\cat cu Dumnezeu lu=nd
asupra Sa pedeapsa ce ni se cuvenea nou\ [i ne-a "r\scump\rat din
blestemul legii, f\c=ndu-se pentru noi blestem" (Galateni 3, 13).

Bucuria sf=nt\ rev\rsat\ din cer la Buna Vestire, la Na[terea
Domnului [i la ~nvierea Lui, vestit\ lumii [i nou\ prin sfin]ii
`ngeri, cap\t\ acum, ca bucurie a ~n\l]\rii Domnului, putere [i
mai mare, fiind coroana cereasc\ a tuturor darurilor care de sus
coboar\, de la "P\rintele Luminilor".

~n\l]area Domnului este prilej de ad=nc\ medita]ie cre[tin\
care ne descoper\ adev\rul c\ prin har [i voin]\ omul se poate
ridica integral - trup [i suflet, la cea mai `nalt\ m\rire, la
`ndumnezeirea Sa.

~n persoana divino-uman\ a Fiului lui Dumnezeu, devenit
Fiul Omului, firea omeneasc\ s-a ridicat la demnitatea sa de
coroan\ a crea]iunii, la a[ezarea sa - [i cu trupul - pe tronul
dumnezeiesc, ca Domnul [i St\p=nul universului, a[a cum l-a
r=nduit Dumnezeu din faptul crea]iunii. Pe de alt\ parte arat\
originea divin\ a trupului care este creat de El, cu m=na Sa
(Facere 1, 27) la fel ca [i sufletul.

Sunt unele secte religioase contemporane care v\d `n trup un
du[man al vie]ii omului. Aceast\ concep]ie este imoral\, anticre[-
tin\, antisocial\, antiuman\, contrar\ oric\rei judec\]i s\n\toase.

Ridic=ndu-se hot\r=t `mpotriva acestei concep]ii [i practici
sectare din toate vremurile, Sf. Apostol Pavel red\, `n chip clar [i
luminos, `nv\]\tura cre[tin\ despre demnitatea, valoarea [i sfin]enia
trupului omenesc, scriind Corintenilor: "Nu [ti]i c\ sunte]i templul
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lui Dumnezeu [i Duhul S\u locuie[te `n voi?" (I Corinteni 3, 16).
Cu aceasta dumnezeiescul Apostol al neamurilor deschide o

perspectiv\ infinit\, superioar\ [i cereasc\ despre sensul vie]ii [i
rostului omului pe p\m=nt, cu deosebire asupra semnifica]iei
divine a trupului s\u.

Dup\ `nv\]\tura cre[tin\, trupul nu trebuie `njosit, dispre]uit,
chinuit, batjocorit, spurcat cu vorbe [i fapte murdare. El nu trebuie
f\cut instrument al celui r\u, al poftelor [i pl\cerilor inferioare. Nu
trebuie f\cut izvor de p\cate [i f\r\delegi `n via]\. Dimpotriv\, el
trebuie `ngrijit, cur\]at, pre]uit [i sfin]it. El trebuie scos din puterea
for]elor p\catului, scos din puterile instinctelor josnice, animalice,
care-l degradeaz\ [i toate dorin]ele, aspira]iile [i pasiunile lui
trebuiesc canalizate ra]ional, normal, ca s\ devin\ templu `n care,
intr=nd Domnul Iisus Hristos prin Sf. ~mp\rt\[anie, s\ locuiasc\
Hristos `n noi.

De aceea, Sf. Apostol Pavel ne porunce[te tuturor credin-
cio[ilor s\ fugim de be]ie [i desfr=nare, s\ nu mai p\c\tuim `n
trupul nostru, pentru c\ el este biserica lui Dumnezeu, este templul
Sf. Duh care locuie[te `n noi, iar noi apar]inem lui Dumnezeu 
(I Corinteni 6, 19-20). Deci, gura, limba, ochii, urechile, inima,
picioarele [i m=inile etc., toate trebuiesc puse numai `n slujba lui
Dumnezeu. Ele s\ aud\, s\ vad\, s\ vorbeasc\ [i s\ se bucure de tot
ce este bun, frumos, drept, adev\rat, s\ fac\ numai voia lui
Dumnezeu, s\-L laude [i s\-L pream\reasc\ pe El. Ele s\ fie numai
izvor de virtute [i nu instrumente ale p\catului [i f\r\delegilor.

Trupul s\ ne fie curat, loc sf=nt ̀ n care sufletul s\ slujeasc\ lui Iisus,
aduc=ndu-I rug\ciuni [i cinstire spre slava Lui. Rostul acesta al tuturor
organelor [i membrelor omene[ti `l arat\ Sf. Biseric\ de la `nceputul
vie]ii cre[tine[ti. Astfel `n taina Sf. Mir, preotul - dup\ ce a botezat
pruncul - unge diferitele p\r]i ale trupului, rostind "Pecetea
darului Duhului Sf=nt", simboliz=nd astfel c\ pe toate acestea le
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supune s\ slujeasc\ numai lui Dumnezeu [i nu Diavolului - s\
fac\ poruncile Lui, nu ale celui r\u.

~n\l]area de-a dreapta Tat\lui este s\rb\toarea de bucurie
duhovniceasc\, este m\rturia ridic\rii firii omene[ti la suprema
treapt\ de intimitate [i unire cu Sf. Treime; este dovada cinstirii [i
puterii ei des\v=r[ite, a pream\ririi [i `nt\ririi Sale `n s=nurile
dumnezeirii. Cu toat\ `ndumnezeirea la care Domnul Hristos a
`n\l]at firea omeneasc\, Domnul Hristos r\m=ne legat de noi pe
veci, r\m=ne OM deplin [i modelul nostru de via]\. De[i `n\l]at `n
slava cerului, El p\streaz\ `ntreaga noastr\ omenitate f\r\ de p\cat,
a[a cum a r=nduit-o Dumnezeu la crea]iune.

Prin ~n\l]are, Domnul p\trunde cu harul S\u `ntru cele din-
l\untru ale sufletului omenesc, `l cur\]\, `l purific\ [i-i imprim\ o
mi[care c\tre Hristos, c\tre chem\rile cere[ti, c\tre via]a ve[nic\,
devenind una cu Trupul S\u tainic [i zidind Biserica Sa prin
pogor=rea Sf=ntului Duh, care s-a a[ezat mai `nt=i `n chip des\v=r[it
peste omenitatea lui Hristos. Dar bucuria cea mare pe care ne-o d\
~n\l]area Domnului este bucuria siguran]ei credin]ei noastre care ne
m=ntuie, acea siguran]\ c\ va veni odat\ clipa cea binecuv=ntat\ c=nd
noi, cu trupul [i cu sufletul, vom fi `ntru `mp\r\]ia cerurilor [i `l vom
privi pe Hristos, fa]\ c\tre fa]\, a[a cum `l privesc `ngerii [i sfin]ii.

De aceea se cuvine ca noi, aici pe p\m=nt, s\ tr\im o via]\ cu
Hristos [i prin Hristos, pe care s\-L purt\m `n sufletul [i faptele
noastre. ~nt\ri]i `n credin]a c\ Domnul Cel `n\l]at la cer este cu noi,
c\ [ade cu Trupul de-a dreapta Tat\lui [i ne cheam\ la El ca s\ ne
sfin]im sufletul [i trupul [i s\ r\m=nem ai S\i pe veci.

Fiecare veac este asemenea unui val care se `ndreapt\ spre
t\r=mul ve[niciei. Fiecare via]\ omeneasc\ e ca un strop de ap\ `n
cursul timpului [i fiecare duce `n ea o lumin\ sau umbre ale
p\catului. Peste to]i [i peste toate st\ iubirea lui Dumnezeu, ar\tat\
prin Fiul S\u, `n\l]at la cer [i prin lucrarea Duhului Sf=nt,
M=ng=ietorul [i Vistierul tuturor bun\t\]ilor cere[ti.
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Lucrarea vie]ii noastre trebuie c\l\uzit\ `n spiritul acestui adev\r
[i trebuie s\ [tim c\ toat\ lucrarea noastr\, pentru m=ntuire, se
desf\[oar\ aici pe p\m=nt, `n mijlocul acestei lumi [i c\ nimeni,
personal, nu mai poate face nimic pentru ̀ ndreptarea sa dup\ moarte.
Aici este locul milei cre[tine, aici este harul milostivirii noastre, aici
trebuie cucerit\ cale `n\l]\rii noastre spre cer, prin rug\ciune,
m\rturisire, credin]\, fapt\, tr\ire, `ndreptare. N\dejdea m=ntuirii
]ine de via]a aceasta, cu condi]ia `mbr\c\rii noastre `n
ve[m=ntul curat al lucr\rii [i `mplinirii poruncilor lui
Dumnezeu. Toate valorile vie]ii noastre au pre] numai dac\ 
le-am pus `n slujba celor lipsi]i, celor `n necaz, `ndurera]i,
bolnavi, `ntuneca]i etc., care cu adev\rat, formeaz\ valori
nemuritoare, `n slujba iubirii lui Dumnezeu [i a aproapelui.

St\p=ni]i de aceast\ bucurie, s\ mul]umim [i s\ d\m m\rire lui
Dumnezeu `n Domnul Cel `n\l]at la cer pentru tot ce a f\cut pentru
noi. S\ ridic\m ochii [i g=ndurile spre cele de sus, unde Iisus 
ne-a deschis por]ile ve[niciei. "S\ umbl\m dup\ lucrurile cele de
sus, unde Hristos [ade de-a dreapta lui Dumnezeu" (Coloseni 3, 1).
{i s\-L rug\m pe Hristos ca ~n\l]area Lui la cer s\ fie [i pentru noi
un ajutor puternic spre a putea face parte din ~mp\r\]ia Lui, unde
bucuria e des\v=r[it\, nelipsit\ [i ve[nic\. Amin!

~nchinare Eroilor

~n\l]area Domnului Hristos, legat\ inseparabil de Sf=nta
~nviere sunt cei doi st=lpi pe care se zide[te eterna sa
dumnezeire [i credin]a m=ntuirii noastre. Azi e praznicul
spiritualit\]ii pure [i absolute a cre[tin\t\]ii `ndumnezeite prin
via]a exemplar\ a Fiului Omului, care se ~nal]\ la ceruri pentru
a sta de-a dreapta Tat\lui.

De pe culmile absolutului religios, clipa de azi cu semni-
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fica]ia triumfului permanent al idealului cre[tin se coboar\ lin `n
valea relativit\]ii, pe plaiurile scumpe ale p\m=ntului nostru [i
se `ntegreaz\ perfect [i total `n istoria na]ional\ ca zi a eroilor.
Ce tainic\ [i fericit\ `nrudire de sublim [i de r\scolitoare
momente! ~n timp ce ~n\l]area la cer a Domnului `ncoroneaz\
opera de izb\vire [i m=ntuire c=[tigat\ de M=ntuitorul lumii, cu
infinite lupte, renun]\ri [i jertfe trecute dincolo de bariera
mor]ii, ziua [i cultul eroilor simbolizeaz\ culmea m\ririi, a
luminii, a jertfei [i a gloriei la care s-au ridicat, peste veacuri,
ale[ii neamului, ca s\ aduc\ `ntregirea, dezrobirea, pacea [i
libertatea dup\ care am `nsetat de veacuri.

Mai presus de toate, azi, neamul nostru o dat\ cu ~n\l]area
Domnului `[i serbeaz\ istoria eroismului s\u legendar
personificat prin eroi. Este istoria sufletului rom=nesc
`mpodobit cu bogate realiz\ri ale virtu]ilor de b\rb\]ie [i vitejie
str\bun\ prin care s-a cl\dit via]a Rom=niei de azi [i se
pl\m\de[te Rom=nia de m=ine.

De aceea to]i cei buni la inim\, iubitori de neam, se adun\ [i
se vor aduna c=t va fi lumea, `n jurul sfintelor morminte ale
marilor no[tri `nainta[i, ca s\ ia t\rie de credin]\, de lupt\ [i de
biruin]\. Orice popor `[i reazim\ fiin]a pe morminte de eroi [i `[i
toarce istoria din caierul jertfei acelora, care `n clipe de grea
`ncercare au o mare putere de d\ruire [i sacrificiu.

~n ceasurile grele [i hot\r=toare, la Posada, Rovine, Chilia,
Podul ~nalt, C\lug\reni, Plevna, Oituz, M\r\[ti, M\r\[e[ti, Odesa,
Timi[oara, Bucure[ti etc. ei au `n]eles c\ via]a noastr\ nu trebuie
s\ se m\soare cu lungimea anilor, cu bog\]ia pl\cerilor, cu
umilin]\ [i robie, ci cu puterea de munc\, cu lupt\, cu jertf\, cu
eroismul, cu dragostea [i cu afirmarea idealului ce trebuie slujit.

Suntem convin[i c\ visul milenar `nf\ptuit prin ei, ne cheam\ s\
apreciem spiritul lor de sacrificiu [i s\ ne apropiem cu sfin]enie, 
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ca s\ lu\m t\rie de credin]\, de lupt\, de jertf\ [i de biruin]\.
C\ci prin ei, prin jertfa lor se face un punct de `nt=lnire cu

istoria neamului [i cu oamenii [i `n acela[i timp jertfa lor
constituie semnul vizibil al faptului c\ via]a noastr\ devine o
cruce [i o `nviere, un punct de `nt=lnire, sprijinit de dragoste [i
n\dejde f\r\ de care sufletul nostru ar fi s\rac [i pustiu, lipsit de
firul ce `l leag\ de istoria [i credin]a `ntregului neam.

~n fiin]a lor se afl\ ni[te comori sfinte, truda [i jertfa `nain-
ta[ilor din care se hr\ne[te ne`ntrerupt prezentul [i viitorul nostru.

~n ei st\, `ntr-o exprimabil\ leg\tur\, ceea ce este vremelnic
cu ceea ce este etern `n f\ptura omului. Ei formeaz\ cartea de
d\inuire a neamului din care au r\s\rit veac dup\ veac `n vatra
z\mislirii lui. Sunt brazde ad=nci `n istoria neamului din care au
r\s\rit idealuri [i `mpliniri m\re]e - jertfa lor a fost motivat\ de
faptul c\ cine lupt\ pentru dreptate, cinste, libertate lupt\ pentru
Dumnezeu, ap\r\ familia, mo[ia, cultura, limba, legea, neamul.

Ei sunt n\scu]i din credin]a, h\rnicia, truda [i jertfa
poporului. Ei au crezut `n fiin]a neamului, pe altarul c\ruia au
adus cea mai sublim\ jertf\: Via]a!

Graiul p\m=ntului rom=nesc din ad=ncuri [i pe o arie tot mai
`ntins\ d\ m\rturii sfinte despre adev\ra]ii lui st\p=ni, care l-au
lucrat cu sudoarea frun]ii lor [i au pecetluit dreptul asupra lui [i
Libert\]ii cu s=ngele de eroi [i martiri. Din jertfa lor, `n ceasurile
noastre de `ndoial\, ne vin `ndemnuri, mustr\ri [i sfaturi, ca s\
pricepem ce este via]a [i scopul unui sublim ideal.

Ei s-au jertfit pentru idealuri at=t de `n\l]\toare cum sunt
acelea pe care le reprezint\ Sf. Cruce [i tricolorul na]ional. Pilda
lor de slujire necondi]ionat\ [i jertfa neprecupe]it\ pe altarul
p\m=ntului str\mo[esc, ne dau `n aceste momente statornicia [i
viitorul ]\rii [i ne asigur\ biruin]a pe care o dorim.

E lung, nesf=r[it de lung pomelnicul de eroi [i martiri ai
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neamului rom=nesc. Ei `[i dorm somnul `n n\dejdea `nvierii
al\turi de str\mo[ii [i p\rin]ii no[tri [i las\ ca pe osemintele lor
de jertf\ s\ se ridice m\re]ul edificiu: Rom=nia!

Pentru aceasta ziua eroilor, care se s\rb\tore[te `n aceast\ zi
sf=nt\, simbolizeaz\ culmea jertfei, a bucuriei [i gloriei la care
s-au ridicat peste veacuri, ale[ii neamului, ca s\ ne aduc\
`ntregirea, dezrobirea, pacea [i libertatea dup\ care am `nsetat!

Dintre at=tea zile de reculegere "Ziua Eroilor" este [i una din
cele mai sfinte s\rb\tori care ne poate da prilej de aducere
aminte, c\ci prin jertfa lor au devenit pentru noi to]i un ad=nc
leg\m=nt sufletesc [i `n\l]are.

Ast\zi, ca ni[te trimi[i ai neamului ei vin la noi, cu rol hot\r=tor
`n via]a de zi cu zi [i ne cer s\ d\r=m\m egoismul, r\utatea,
du[m\nia, ura, nedreptatea [i tot ce ne desparte [i ne `ndep\rteaz\.

S\ ne unim ca un snop de gr=u - pentru a sim]i [i ̀ mplini datoria
noastr\ fa]\ de noi [i de neamul nostru. S\ pre]uim valorile
neamului [i s\ le cultiv\m cu grij\ [i s\ le punem `n practic\ prin
fapte bune, care se cer acum mai mult ca oric=nd.

Eroii reprezint\ jertfa de veacuri a unui neam! Dar nu-i de
ajuns numai s\ ne aducem aminte de ei cu respect [i recuno[tin]\!

~n aceast\ sf=nt\ zi, ei cer de la noi s\ ne schimb\m firea prin
`nnoirea min]ii, schimbarea mentalit\]ii, [i o rec=[tigare a g=ndirii
sfinte care s\ ne duc\ spre o rena[tere, o re`nnoire a sufletelor
noastre `n a deveni mai buni, mai cinsti]i, mai muncitori, plini 
de `n]elegere [i d\ruire.

~n a ne contopi cu sufletul, via]a, durerile [i nevoile
`ntregului popor.

Se vorbe[te de o lume nou\!
Duhul eroilor vrea de la aceast\ lume, o slujire nou\, un ideal

nou de via]\ plin de demnitate, de munc\ cinstit\, iubire, de jertf\
[i istorie. S\ c\ut\m a ne ridica cu via]a [i faptele noastre la
`n\l]imea Virtu]ilor lor.

356



Ei nu se jelesc, ei cer s\ fie urma]i pe calea muncii, a
faptelor [i a idealului de lumin\ din care s\ r\sar\ pentru noi
to]i o via]\ mai bun\, liber\, cinstit\, plin\ de pace, dragoste [i
demnitate na]ional\. Cinstirea faptelor lor eroice le-o vom
ar\ta [i dovedi nu prin simple discursuri [i confesiuni retorice,
ci prin `n\l]area noastr\ la m\re]ia [i str\lucirea jertfei lor!

F\clie de lumin\ [i de `n\l]are, eroii neamului ne cer ast\zi
un stil de via]\ nou\ [i devotament cu d\ruire pe altarul
neamului. S\ plec\m genunchii [i inimile noastre pentru pioasa
reculegere `n fa]a eroilor no[tri, ctitori ai ve[niciei rom=ne[ti [i
s\ l\s\m s\ cad\ o lacrim\ de recuno[tin]\,`n rug\ciunea noastr\
pentru ve[nica lor odihn\!

Dormi]i `n pace scumpi Eroi, [i pomenirea Voastr\ s\ fie 
`n veci! Amin.

Schimbarea la Fa]\

~ntre s\rb\torile `mp\r\te[ti `nchinate M=ntuitorului Iisus
Hristos, s\rb\toarea Schimbarea la Fa]\ ocup\ un loc central,
prin evenimentul dumnezeiesc ce-l pr\znuie[te.

~n primul r=nd, evenimentul Schimb\rii la Fa]\ sau al
Transfigur\rii Domnului, cum obi[nuim s\ mai zicem, scoate `n
eviden]\ dumnezeirea persoanei Sale, temei al credin]ei noastre
prin faptul c\ `n acest eveniment Iisus Hristos Se arat\ `mbr\cat
`n slava dumnezeiasc\, `n comuniune de natur\ [i slav\ cu
Dumnezeu, chiar dac\ era cobor=t la nivelul omului prin luarea
naturii omene[ti.

~n alt sens, scopul acestei luminate s\rb\tori ne este indicat
`n Condacul s\rb\torii, unde se spune: "~n munte Te-ai schimbat
la Fa]\ [i pe c=t au cunoscut `nv\]\ceii T\i m\rirea Ta Hristoase
Dumnezeule, au v\zut c\ dac\ Te vor crede r\stignit, s\
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cunoasc\ patima Ta cea de bun\ voie [i lumii s\ binevesteasc\
c\ Tu e[ti cu adev\rat raza Tat\lui".

~n aceast\ zi plin\ de negr\it\ lumin\ divin\, Sf=nta Biseric\
ne ofer\ fericitul prilej pentru `nt\rirea credin]ei noastre `n
dumnezeirea M=ntuitorului [i pentru conformarea vie]ii noastre
cu imperativul moral al Evangheliei cre[tine.

Dat\ fiind importan]a acestei s\rb\tori `mp\r\te[ti, se cuvine
s\ facem un scurt popas duhovnicesc, pentru a scoate din ea
`nv\]\turi folositoare sufletului `nsetat de adev\r [i des\v=r[ire.

Apostolul Petru m\rturisise `n numele tuturor apostolilor
credin]a `n `ndumnezeirea M=ntuitorului, m\rturisire care nu
era un rezultat al puterilor sale suflete[ti, ci era un rezultat al
unei ilumin\ri harice; era o descoperire pe care Dumnezeu Tat\l
o face de sus, pentru ca prin graiul unui simplu pescar s\ se
rosteasc\ adev\ruri categorice, ce nu puteau suferi contrazicere.

Apostolii Domnului, oameni simpli, ale[i de Iisus din p\tura
de jos a poporului iudeu, erau [i ei crescu]i `n aceea[i atmosfer\
a a[tept\rii unui Mesia na]ional, a unui mare [i puternic `mp\rat,
a unui conduc\tor politic, ca s\ ridice steagul dezrobirii
na]ionale [i s\ scuture astfel ap\s\torul jug al romanilor.

Pentru a le spulbera aceste zadarnice a[tept\ri ale unei
dezrobiri politice [i pentru a le alunga pentru totdeauna visul de
dominare [i de `ntemeiere a unui imperiu mosaic, M=ntuitorul,
de c=te ori se ive[te o ocazie binevenit\ - prin dovezi
hot\r=toare - a c\utat s\ le arate c\ `mp\r\]ia Lui este o `mp\r\]ie
spiritual\, o `mp\r\]ie a dragostei, a milei, a drept\]ii, a
adev\rului, a celor n\p\stui]i; iar nu o `mp\r\]ie lumeasc\, `n
care El va domni ca un rege, care s\ realizeze integral [i
definitiv, idealul poporului iudeu. "~mp\r\]ia Mea nu este din
lumea aceasta" a spus de multe ori Iisus, iar c=nd mama fiilor
lui Zevedei i-a cerut s\-i acorde favorul ca cei doi fii ai ei, Iacob
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[i Ioan s\ stea unul de-a dreapta, iar altul de-a st=nga `n
`mp\r\]ia Lui, le r\spunde: "Nu [ti]i ce cere]i. Pute]i s\ be]i
paharul pe care-l voi bea Eu [i cu botezul cu care M\ botez s\
v\ boteza]i?" Zis-au Lui: "Putem". {i a zis lor: "Paharul meu cu
adev\rat `l ve]i bea [i cu botezul cu care Eu m\ botez, v\ ve]i
boteza, dar a [edea de-a dreapta Mea [i de-a st=nga Mea, nu este
al Meu a da, ci celor ce s-au g\tit de Tat\l Meu" (Matei 20, 22-23).
Se vede `n mod foarte limpede din aceste citate, c=t de mult erau
preocupa]i `nsu[i apostolii de ideea unei `mp\r\]ii lume[ti. Iisus
`ns\, prin cuvinte categorice, le spulbera pentru totdeauna orice
a[teptare `n care s-ar `ntrevedea o `mp\r\]ie lumeasc\.

Pentru a le alunga `ndoiala din suflet [i pentru a le da tuturor
o dovad\ hot\r=toare despre dumnezeirea Lui [i pentru a-i
convinge c\ El este adev\ratul Mesia, cel prezis de prooroci,
prin care avea s\ realizeze m=ntuirea neamului omenesc, ia cu
Sine pe cei mai credincio[i [i devota]i dintre Apostolii S\i, pe
Petru, Ioan [i Iacob. Ace[tia au fost prezen]i [i la alte momente
`nsemnate din via]a Domnului, `n care El [i-a ar\tat puterea Sa
divin\; astfel la `nvierea fiicei lui Iair [i la rug\ciune din gr\dina
Ghetsimani, c=nd M=ntuitorul `[i petrecea cele mai grele clipe
p\m=nte[ti. ~i ia pe ace[ti trei pentru c\ `n sufletele lor s-a `nt\rit
tot mai mult convingerea `n dumnezeirea Sa.

Duc=ndu-se cu ei afar\ din cetatea Ierusalimului, pe un
munte `nalt, munte pe care tradi]ia bisericeasc\ `l identific\ cu
muntele Taborului, de unde se deschidea o priveli[te minunat\,
`n mijlocul naturii tainice, departe de zgomotul lumii [i r\utatea
oamenilor, sus pe munte, mai aproape de z\rile infinite ale
cerului, M=ntuitorul le va ar\ta Apostolilor S\i c\, `ntr-adev\r,
El este Dumnezeu adev\rat, de o fiin]\ cu Dumnezeu Tat\l [i
Duhul Sf=nt.

O t\cere sf=nt\, netulburat\ de nici un zgomot p\m=ntesc,
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unde se auzeau doar tainice f=lf=iri de aripi `ngere[ti, o
fermecare nespus\ cuprinsese tot locul.

Iisus, [tiind momentele dumnezeie[ti prin care avea s\
treac\, a `nceput s\ se roage, ca `n toate `mprejur\rile `n care El
cerea ca Tat\l s\-[i arate cu toat\ str\lucirea, puterea Sa
dumnezeiasc\. {i pe c=nd se ruga "S-a schimbat la Fa]\, `naintea
lor [i a str\lucit fa]a Lui ca soarele, iar ve[mintele Lui s-au f\cut
albe ca lumina" (Matei 17, 2).

~n aceste sublime momente unice prin `nsemn\tatea lor
cov=r[itoare, c=nd Iisus comunic\ prin rug\ciune cu Dumnezeu
Tat\l, trupul S\u se transfigureaz\, sc\ld=ndu-Se `n lumina
inefabil\ a dumnezeirii, - lumin\ ce-I str\bate trupul `nv\luin-
du-L `n m\rirea divin\ [i f\c=ndu-L `n aceast\ ipostaz\ vizibil,
p\rta[ m\ririi celei neapuse. ~n aceast\ transfigurare plin\ de har
[i m\rire cereasc\, se dezv\luie ochilor Sfin]ilor Apostoli
dumnezeirea cea f\r\ de materie a Tat\lui [i a Duhului,
str\lucind `n Fiul Unul n\scut.

Sfin]ii P\rin]i ne spun c\ `n aceast\ lumin\ Taboric\ ce 
L-a `nv\luit pe Domnul, s-a revelat `ns\[i Dumnezeirea:
"Lumin\ este Dumnezeirea ar\tat\ pe munte ucenicilor" zice Sf.
Grigorie Teologul. La fel [i Sf. Ioan Gur\ de Aur zice: "Domnul
S-a ar\tat mai str\lucitor ca soarele, Dumnezeirea ar\t=ndu-[i
razele ei". Iar Sf. Vasile cel Mare zice: "Dumnezeu e Lumin\
neapropiat\. De aceea, au c\zut [i apostolii pe fe]e, neput=nd
privi slava luminii Fiului, pentru c\ e lumin\ neapropiat\.
Lumin\ e [i Duhul, c\ci s-a zis: "Care a luminat inimile noastre
prin Duhul".

Sf. Ioan Damaschin zice `n aceast\ privin]\ urm\toarele: 
"Se schimb\ Hristos la Fa]\, nu `nsu[indu-{i ceva ce n-avea,
nici transfigur=ndu-Se `n ceva ce nu era, ci ar\t=ndu-Se cum era
ucenicilor S\i, deschiz=ndu-le acelora ochii [i f\c=nd din orbi
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v\z\tori, c\ci El este Lumina cea adev\rat\, Frumuse]ea slavei".
C=nd Domnul era plin de str\lucire, Apostolii se trezesc,

r\m=n=nd extazia]i de priveli[tea acestui `n\l]\tor tablou.
Extazul care "e un dar extraordinar al lui Dumnezeu, o r\pire de
sine, o ridicare brusc\ peste marginile f\pturii [i o cufundare `n
tainele sublime ale dumnezeirii", cum spune Dionisie
Areopagitul, `i r\pe[te suflete[te pe Sfin]ii Apostoli, f\c=ndu-i
s\-[i uite de ei `ns\[i.

~n aceast\ stare de extaz, spune tot acela[i Dionisie,
"Str\lucirea divin\ se descoper\ at=t de vie `nc=t eclipseaz\
con[tiin]a de lume [i con[tiin]a de noi `n[ine".

~n aceast\ prea fericit\ stare de beatitudine, sufletele Sfin]ilor
Apostoli vibrau sub jarul puterii harice, cu o `nalt\ tensiune
spiritual\. Erau cuprin[i cei trei apostoli de o inexprimabil\
bucurie sufleteasc\. Dumnezeirea `n toat\ m\re]ia ei neapus\ se
revela prin sacrul act al Schimb\rii Lui la Fa]\.

"Atotputernicul, nem\rginitul, Dumnezeirea `ns\[i, se face
vizibil\ prin aceast\ lumin\ Taboric\, lumin\ pe care o vor
vedea sfin]ii [i `n via]a viitoare, lumina aceea care ]ine fiin]ial,
natural de Dumnezeu". Apari]ia acestei lumini divine `i ridic\
pe Sfin]ii Apostoli pe culmi de neb\nuit\ spiritualitate.

{i pe c=nd se mirau mai mult de str\lucirea Domnului, "iat\
doi b\rba]i vorbeau cu El, care erau Moise [i Ilie" (Luca 9, 30).
Faptul apari]iei lui Moise, acela prin care s-a dat Legea
Vechiului Testament [i a lui Ilie, reprezentantul preo]ilor, i-a
umplut pe Sf. Apostoli de uimire [i pentru a nu pierde cur=nd
aceast\ unic\ apari]ie, Apostolul Petru, b\nuind, poate c\ nu vor
avea mult timp fericirea de a tr\i aceast\ nea[teptat\ revele]ie, `i
spune Domnului: "~nv\]\torule, bine este nou\ s\ fim aici [i s\
facem trei colibe: }ie una, lui Moise una [i lui Ilie una" (Marcu
9, 5). Dar aceast\ dorin]\ nu se putea `mplini acum [i pe c=nd
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Petru `[i exprima aceast\ dorin]\, "S-a f\cut nor [i i-a umbrit [i
s-au sp\im=ntat, c=nd au intrat `n nor" (Luca 9, 34), c\z=nd cu
fe]ele la p\m=nt [i plini de groaz\, de apari]ia nea[teptat\ a
norului care-i `nv\luise; deodat\ aud o voce care le spunea:
"Acesta este Fiul Meu cel iubit `ntru care am binevoit, de
Acesta s\ asculta]i" (Matei 17, 5).

Ne`ndr\znind s\-[i ridice fe]ele de la p\m=nt, Apostolii
ascultau m\rturisirea lui Dumnezeu Tat\l, care le spunea c\
Acela pe care L-au v\zut pe munte, `n toat\ str\lucirea, este Fiul
S\u cel iubit, de care trebuiau s\ asculte.

Schimbarea la Fa]\ a Domnului era un prilej fericit pentru
`nt\rirea credin]ei Sf. Apostoli `n Dumnezeirea Lui, pentru ca
atunci c=nd ~l vor vedea chinuit, batjocorit [i r\stignit, s\ nu-[i
piard\ credin]a `n El [i s\ cunoasc\ sensul m=ntuitor al patimei
celei de bun\voie.

Privind pe culmile Taborului, unde Dumnezeirea se arat\
ochilor Sfin]ilor Apostoli, sufletele noastre au un imbold la
re`nviere, la `nnoire duhovniceasc\, la regenerare moral\, la
schimbarea calitativ\ a vie]ii noastre, a modului nostru de a fi,
de a vedea lucrurile, de a lucra `n lume.

Omul reflect\ slava lui Dumnezeu, dar idealul este s\ o reflecte
din ce `n ce mai mult, c=t mai curat [i mai str\lucitor, la modul cel
mai `nalt. ~n acest sens, Sf. P\rin]i zic despre om, d=nd astfel cea
mai frumoas\ defini]ie fiin]ei umane: "Chipul slavei Tale celei
negr\ite sunt, cu toate c\ port r\nile p\catului". Deci omul este
oglind\, chip al slavei lui Dumnezeu. P\catul `ntunec\ aceast\
oglind\ [i face ca reflectarea s\ fie palid\, umbrit\, `ntunecat\. Prin
credin]\ [i fapte bune omul se transform\, se transfigureaz\ spre o
nou\ via]\ `n care oglinda sufletului este cur\]it\, l\s=nd astfel
reflectarea slavei lui Dumnezeu. ~n acest fel, omul este o fiin]\ de
laud\ [i pream\rire a slavei celei negr\ite a lui Dumnezeu, deci este
participant la slava dumnezeiasc\, lucru deosebit de important.

Schimbarea la Fa]\ a M=ntuitorului Iisus Hristos este
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important\ pentru via]a noastr\ cre[tin\ [i pentru faptul c\ ea
anticipeaz\ [i prefigureaz\ un eveniment de pe urm\, la care
oamenii vor participa `n mod direct. Acest eveniment eshatologic
const\ `n propria noastr\ transfigurare fizic\ `nainte de `nf\]i[area
la judecat\, a[a cum ne descoper\ Sf=ntul Apostol Pavel: 
"~ntr-o clip\ to]i se vor schimba" (II Corinteni 5, 51-52).

Schimbarea la Fa]\ fiind un praznic luminos, noi cei de azi,
`mpreun\ cu cre[tinii, fra]ii no[tri din toate timpurile, ne ̀ mp\rt\[im
de bucuria [i lumina ce vine dintr-`nsul, prin `n]elegerea sen-
surilor, implica]iilor [i importan]ei lui `n via]a noastr\.

Este un praznic al luminii pentru c\ evenimentul `nsu[i s-a
produs `ntr-o lumin\, a[a cum Sf. Apostoli nu mai v\zuser\
niciodat\. Este s\rb\toare a luminii pentru c\ se leag\ de
~nvierea Domnului [i se raporteaz\ la m=ntuirea noastr\, la
reflectarea de c\tre om a slavei lui Dumnezeu.

Actualitatea actului Transfigur\rii se face prin deschiderea
noastr\ [i apropierea de lumina lui Hristos, `n Biseric\, prin
r\m=nerea `n dragostea [i comuniunea lui Hristos, Lumina lumii
care lumineaz\ tuturor prin luminarea noastr\ care vine de la
Duhul Sf=nt prin tr\irea credin]ei `n Fiul lui Dumnezeu `ntrupat.

~n Biserica lui Hristos avem toate posibilit\]ile [i mijloacele
de a deveni "fii ai luminii" `ntruc=t  tocmai aceasta realiz\m prin
participarea la Sf. Taine [i ierurgii, la toate sfintele slujbe `n
general [i `n special la Sf. Liturghie, prin care ni se mijloce[te o
via]\ nou\, o convertire, o schimbare a fiin]ei noastre interioare,
care va face un nou mod de `n]elegere a vie]ii [i de aici [i un nou
fel de a fi, de a lucra, de a ne comporta fa]\ de noi `n[ine, de
semeni [i de Dumnezeu.

Praznicul de azi, Schimbarea la Fa]\ a Domnului nostru,
s\rb\toarea luminii, ne aminte[te `nc\ o dat\ de cuv=ntul de
`ndemn al M=ntuitorului, simplu dar hot\r=tor pentru m=ntuirea
noastr\: "C=t timp ave]i Lumina, crede]i `n Lumin\, ca s\ fi]i fii
ai Luminii" (Ioan 12, 36). Amin.
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Cuv=nt la Joia Mare

~ntre ̀ n\l]\toarele slujbe religioase care se oficiaz\ ̀ n S\pt\m=na
Mare, slujba celor 12 Evanghelii din Joia Mare ne impresio-
neaz\ [i manifest\ o profund\ `nr=urire asupra vie]ii noastre.

Minunatul ecou ce p\trunde ad=nc fiin]a noastr\ `l sim]im ca
pe un fior sf=nt [i-l retr\im mereu, an de an din fraged\ copil\rie
[i p=n\ la ad=nci b\tr=ne]i.

~n aceast\ sf=nt\ slujb\, ne reg\sim `n r=ndul celor care, cu
sf=nt\ nevinov\]ie, `ngenuncheaz\ cu lum=narea aprins\, ascult=nd
cu luare - aminte, cuprinsul tragic al celor 12 Evanghelii, `n care ni
se `nf\]i[eaz\ Patima cea de bun\voie a Domnului nostru Isus
Hristos, moment culminant din Via]a M=ntuitorului, prin care s-a
realizat `mp\carea noastr\ cu Dumnezeu.

Ne imagin\m apoi [i ne reg\sim, st=nd pe marginea
mormintelor t\cute `n care-[i dorm somnul de veci cei dragi ai
no[tri, sim]indu-ne str=ns uni]i cu to]ii, `mbr\]i[a]i de dragostea
divin\ a lui Iisus c\ci: "Dac\ tr\im [i dac\ murim, tot ai
Domnului suntem" (Romani 14, 8).

Ascult=nd cu evlavie cele 12 Evanghelii `ncrustate `n istoria
cre[tinismului ca 12 pagini stropite cu sudorile de s=nge divin
ce-au sfin]it p\m=ntul din Gr\dina Ghetsimani, lu\m cuno[tin]\
despre momentele duioase petrecute de Iisus (al\turi) [i
`mpreun\ cu Sf. Apostoli la Cina cea de Tain\ [i `n]elegem mai
bine marele adev\r al Sfintei Scripturi: "Dumnezeu a[a de mult

"Mai mare dragoste dec=t aceasta 
nimeni nu are, ca via]a lui s\ [i-o pun\
pentru prietenii s\i" 

(Ioan 15, 13).
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a iubit lumea, `nc=t pe Fiul S\u cel Unul n\scut l-a dat ca oricine
crede `n El s\ nu piar\ [i s\ aib\ via]\ ve[nic\" (Ioan 3, 16). 

Tot `n aceast\ m\rea]\ zi, an de an, retr\im bucuria unui
eveniment de o importan]\ cov=r[itoare pentru to]i cre[tinii -
`ntemeierea dumnezeie[tii Liturghii, a[ez\m=nt tainic [i sf=nt,
prin care ne unim cu Hristos, `mp\rt\[indu-ne din roadele jertfei
supreme de pe cruce. Ca ast\zi, Iisus, lu=nd p=inea [i
binecuv=nt=nd-o [i fr=ng=nd-o, a dat-o Sf. Apostoli, zic=nd:
"Lua]i, m=nca]i c\ acesta este Trupul Meu care se fr=nge pentru
voi  spre iertarea p\catelor" [i lu=nd paharul cu vin, mul]umind
l-a dat zic=nd: "Be]i dintru acesta to]i. Acesta este s=ngele Meu
al Legii celei noi, care pentru voi [i pentru mul]i se vars\ spre
iertarea p\catelor (Mat. 26 26-28). Apoi a ad\ugat: "Aceasta s\
face]i `ntru pomenirea Mea". 

Dar, multe `nc\ alte lucruri minunate a `nv\]at [i a plinit
Domnul `n aceast\ zi de Joia Mare. Domnul Iisus Hristos aprin-
de, cu n\dejde, `n inima Apostolilor S\i lumina binef\c\toare a
iubirii [i le d\ sub form\ testamentar\, lor, [i prin ei nou\ [i
`ntregii lumi, cea mai `nsemnat\ [i principal\ porunc\: "Aceasta
v\ poruncesc vou\, s\ v\ iubi]i unul pe altul precum Eu v-am
iubit (Ioan 15, 12). {i apoi mai conving\tor le zice: "Mai mare
dragoste dec=t aceasta nimeni nu are, ca via]a lui s\ [i-o pun\
pentru prietenii s\i. Voi sunte]i prietenii mei dac\ face]i ceea ce
v\ poruncesc" (Ioan 15, 13-14).

Tot `n aceast\ sear\, la cin\, M=ntuitorul ne-a dat cea mai
aleas\ [i `n\l]\toare lec]ie de smerenie, c=nd, plec=ndu-se a sp\lat
pe r=nd picioarele Apostolilor, zic=ndu-le: "V-am dat vou\ pild\,
ca precum v-am f\cut Eu vou\, s\ face]i [i voi (Ioan 13, 15).

Dup\ ce s-au petrecut acestea, este marcat `nceputul
momentelor grave ale patimilor.

Sfintele Evanghelii ne relateaz\ c\ Iisus, `mpreun\ cu
ucenicii, ie[ind de la cin\ s-a `ndreptat c\tre Gr\dina
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Ghetsimani, loc `n care deseori obi[nuia s\ se roage. ~i las\ 
pe ucenici `n vale iar El urc\ mai sus, pe coama dealului, [i
singur fiind se concentreaz\ ad=nc [i se roag\ de trei ori - 
cu sudori de s=nge - pentru a putea birui cea din urm\ [i cea mai
grea ispit\ a celui r\u - ispita suferin]ei. {tim c\ la primul `nceput
al propov\duirii Sale, M=ntuitorul a fost dus pe muntele numit 
al Carautanei din Galileea unde este ispitit de diavol, `n 
trei r=nduri, pentru a fi ab\tut de pe calea m=ntuirii nea-
mului omenesc.

Dup\ un post de 40 de zile, fl\m=nzind ca om, ispititorul `i
zice: "De e[ti tu Fiul lui Dumnezeu, zi acestei pietre s\ se fac\
p=ine". Atunci Iisus i-a r\spuns: "Scris este, nu numai cu p=ine
tr\ie[te omul, ci [i cu tot cuv=ntul care iese din gura lui
Dumnezeu" (Mat. 43-45).

Prin aceasta M=ntuitorul nu mic[oreaz\ [i nu ignor\ valoarea
p=inii, El fiind primul con[tient c\ p=inea face parte din realitate,
din adev\r, ea este o materie cu ajutorul c\reia se zide[te [i se
`ntre]ine la via]\ templul uman. El nu face altceva, dec=t s\ pun\
`n lumin\ real\ unitatea sf=nt\ dintre p=ine [i cuv=nt.

Noi confirm\m cu t\rie acest adev\r, tr\ind convingerea c\ `n
Hristos p=inea devine Trupul Domnului pe care-l gust\m `n 
Sf. Cuminec\tur\, dup\ cum `nsu[i a spus: "Eu sunt p=inea care 
m-am pogor=t din cer. Cel ce m\n=nc\ din p=inea aceasta
r\m=ne `n mine [i Eu `n El".

Prin aceasta, Iisus, restaureaz\ ierarhia [i unitatea valorilor,
ar\t=nd totodat\ leg\tura harului cu firea, a adev\rului cu lucrurile.

A doua ispit\ se petrece pe aripa Templului din Ierusalim,
c=nd diavolul `l `ndeamn\: "Arunc\-te jos, ad\ug=nd: "~ngerilor
S\i va porunci s\ te ridice pe m=ini ca s\ nu-]i izbe[ti de piatr\
piciorul" (Mat. 4, 5-6).

Aceasta este repetarea ispitei din Eden f\cut\ celui dint=i
Adam. "Nu vei muri", vei fi ca Dumnezeu, la care Iisus `i
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r\spunde: "este scris, s\ nu ispite[ti pe Domnul Dumnezeul t\u".
~n acest categoric r\spuns ni se arat\ c\ menirea [i scopul nostru
suprem este s\ fim `n permanent\ leg\tur\ cu Dumnezeu. C\
destinul uman este `n sus nu `n jos. Lega]i de p\m=nt prin firele
existen]ei noastre, noi avem chemarea [i menirea spre Dumnezeu
[i nu ni se cuvine s\ ie[im din Templul slujirii lui Dumnezeu. A
treia ispit\ de pe muntele Carautanei sun\ astfel: "}ie `]i voi da
toate `mp\r\]iile lumii acesteia, dac\ te vei `nchina `naintea mea"
(Luca 4, 5-8). La aceast\ ispit\ Domnul i-a zis: "Piei `napoia Mea,
satano! Scris este: Domnului Dumnezeului t\u s\ te `nchini [i lui
unuia s\-i sluje[ti"(Luca 4, 8).

Trebuie s\ re]ine]i deci, c\ M=ntuitorul, la `nceputul activit\]ii
Sale fiind, cu demnitatea Sa divin\ a biruit ̀ ntreita ispit\ a celui r\u:
ispita l\comiei, a m=ndriei [i a duhului de st\p=nire a lumii, a[ez=nd
`n locul lor sfintele virtu]i ale `nfr=n\rii, smereniei [i slujirii.

Trecut prin focul acestor `ncerc\ri, ne spune evanghelistul,
dob=ndind `ntreita biruin]\, Iisus purcede la marea oper\ de
m=ntuire a lumii prin cuv=nt, prin fapt\, prin pilda vie]ii Sale, prin
jertfa suprem\ ce culmineaz\ cu biruin]a mor]ii. Dar dup\ cum
[tim, nu s-a l\sat u[or `nvins satana. ~n continuare, el s-a folosit de
farisei, de c\rturari, de mai marii lumii de atunci [i de Iuda
Iscarioteanul, voind cu orice pre] s\ `mpiedice [i s\ opreasc\
lucrarea lui dumnezeiasc\. Astfel vine cu ispita suferin]ei,
n\d\jduind c\ `n fa]a ei Domnul se va `ngrozi, se va `nsp\im=nta
[i va fugi de ea, ab\t=ndu-se de la drumul m=ntuirii, [i prin aceasta
va face s\ nu se `mplineasc\ voia Tat\lui ceresc care L-a trimis. 

De[i grea, Iisus, `nvinge cu t\rie [i aceast\ ispit\ a suferin]ei.
El a `nfruntat [i a gustat suferin]a amar\ p=n\ la cel din urm\
cap\t al ei: moartea.

Ne amintim c\ `n acest sens El a oprit pe Apostolul Petru s\ se
`mpotriveasc\ celor care veneau s\-L ucid\, pe Iuda v=nz\torul 
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l-a `nt=mpinat cu duioasele cuvinte: "Prietene, f\ ceea ce ai de
`mplinit", iar c=nd `n culmea durerii i s-a `nf\]i[at paharul mor]ii a
spus: "Fac\-se, Doamne, voia Ta". M=ntuitorul a mers de bun\
voie pe drumul suferin]ei, pe care a umplut-o cu dragostea Sa
dumnezeiasc\. 

El a f\cut din moarte un c=[tig [i din morm=nt izvor de via]\
nou\. Astfel, suferin]a Lui a devenit o jertf\ [i un act suprem de
adorare a lui Dumnezeu [i de r\scump\rare de p\cate.

De semnalat este faptul, destul de ̀ nsemnat, c\ Iisus nu a suferit
[i nu a murit pentru vreun p\cat personal, ci pentru p\catele
noastre [i `n locul nostru. Din acest mare adev\r cre[tin
desprindem c\ suferin]a [i moartea Lui ne-au adus sfin]irea
noastr\, izvor viu [i nesecat al m=ntuirii noastre.

Dar, se pare c\ cel mai emo]ionant moment din seara aceasta
este acela c=nd se aduce din altar Sf. Cruce [i se a[az\ `n mijlocul
bisericii pentru a se `nchina `naintea ei to]i credincio[ii. Aducerea
ei este `nso]it\ de rostirea cutremur\toarelor cuvinte: "Ast\zi s-a
sp=nzurat pe lemn, Cel ce a `ntins p\m=ntul pe ape. Cu cunun\ de
spini s-a `ncununat ~mp\ratul `ngerilor; cu podoab\ mincinoas\
s-a ̀ mbr\cat Cel ce ̀ mbrac\ cerul cu nori. Lovire peste obraz a luat
Cel ce a slobozit pe Adam `n Iordan, cu piroane s-a pironit mirele
Bisericii, cu suli]\ s-a `mpuns Fiul Fecioarei"

"~nchin=ndu-ne patimilor Tale Hristoase"...
~n atmosfera tainic\ a bisericii ne sim]im cutremura]i

suflete[te de marea Jertf\ [i iubire a Fiului lui Dumnezeu, care
intr\ cu resemnare pe poarta `mp\r\]iei durerii [i mor]ii, pentru a
ne d\rui nou\, bucuria [i via]a ve[nic\. Aducerea Sf. Cruci din
altar `n mijlocul bisericii subliniaz\ [i simbolizeaz\ ar\tarea [i
intrarea acestei iubiri [i jertfe divine `n crea]ie. Despre piedestalul
acestui mare adev\r, putem afirma cu t\rie c\ m=ntuirea 
noastr\ nu este o teorie, o p\rere sau o simp\ concep]ie, ci este
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opera suprem\ `mplinit\ de Fiul lui Dumnezeu pe altarul crucii.
Aducerea Sf. Cruci `n biseric\ are [i o alt\ `nsemn\tate

deosebit\. Naosul reprezint\ lumea, iar altarul cerul. M=ntuitorul,
ca Fiu al lui Dumnezeu renun]=nd la slava dumnezeirii, p\r\se[te
cerul [i vine s\ intre pe arena crea]iei, `n lumea material\, ca prin
jertfa Sa real\ de pe cruce, s\ ne rec=[tige dreptul sf=nt de a fi
mo[tenitori ai `mp\r\]iei lui Dumnezeu. Ne bucur\m suflete[te s\
[tim c\ Iisus Hristos, Cel ce a p\timit, a murit [i a `nviat pentru a
noastr\ m=ntuire, `n chip str\lucit a biruit suferin]a [i moartea, c\
El este m=ntuitorul nostru [i al tuturor celor ce cred ̀ n El, din orice
loc [i din orice timp. El este "Mirele Bisericii" (cum spune o
c=ntare), deoarece Biserica a luat na[tere prin jertfa Sa de pe cruce,
devenind v\zut\ la Rusalii prin Pogor=rea Duhului Sf=nt.

Patimile Domnului ne cutremur\ ad=nc pentru c\ din ele se
revars\ iubirea cea nem\rginit\  a lui Iisus.

El ne-a iubit p=n\ la moarte - [i `nc\ moarte pe Cruce. Aceast\
m\rturie suprem\ a iubirii face s\ se d\r=me `n noi zidul
egoismului [i s\ ias\ la lumin\ setea de iubire ce zace ascuns\ `n
sufletul nostru. Iubirea lui Iisus de[teapt\ `n noi iubire. Celui ce
ne-a iubit mai presus de orice, s\-i d\ruim iubirea noastr\, o iubire
mai mare dec=t oricare alta. De iube[te cineva pe mam\, pe tat\,
fiu sau fiic\, so] sau so]ie mai mult dec=t pe mine, nu este vrednic
de mine, - ne spune Iisus. S\-L iubim dar, mai  mult dec=t pe
mam\, pe tat\, fiu sau fiic\, so] sau so]ie, pentru c\ El ne-a iubit
`nt=i pe noi mai mult dec=t propria Lui via]\.

Bra]ele `ntinse pe cruce sunt bra]ele iubirii, care `mbr\]i[eaz\
`ntreaga omenire, ̀ ntreg Cosmosul, ca s\ ne ridice de pe p\m=nt la cer,
din vremelnicie la ve[nicie. Dar totodat\, iubirea Lui ne cheam\ s\ ne
iubim [i noi unii pe al]ii a[a cum ne-a iubit El. "S\ v\ iubi]i unii pe
al]ii a[a cum v-am iubit Eu", - este porunca Lui. (Ioan 15, 12; 13, 24).

S\ iubim pe om, pe semenii no[tri, Biserica [i omenirea, a[a
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cum a iubit El, cu o iubire jertfelnic\, cu o iubire care sluje[te [i se
d\ruie[te, nimic a[tept=nd dec=t iubire. Atunci, numai atunci vom
fi adev\ra]i ucenici ai Domnului, vom p\[i cu adev\rat pe 
urmele Lui [i vom aduce cuvenit\ cinstire patimilor Lui celor 
de bun\voie.

C\ci crucea este semnul supremei iubiri! De aceea ea
str\luce[te peste veacuri, r\sp=ndind valuri de iubire pretutindeni
[i `n\l]=nd sufletele spre cerul ve[nicei iubiri. Amin.

Cuv=nt la Vinerea Patimilor

Timpul Postului Mare este asemenea unui urcu[, pe care `l
parcurgem an de an [i al c\rui moment culminant `l atingem `n
Vinerea Patimilor.

Aceast\ zi se deosebe[te de celelelalte zile ale paresimelor prin
atmosfera sobr\ ce se degaj\ din `ntreaga noastr\ comportare. La
slujba Prohodului retr\im durerea de care au fost st\p=ni]i ucenicii
M=ntuitorului c=nd L-a v\zut r\pus pe cruce, de chinurile cum-
plite ale mor]ii. Ne `ntristeaz\ profund fiecare moment al calvaru-
lui: batjocura suferit\ de Domnul, scuip\rile [i p\lmuirile, biciurea
Sa p=n\ la s=nge, cununa de spini, hlamida ro[ie [i mai mult dec=t
toate pironirea pe cruce, `ntre cei doi t=lhari [i moartea.

~n aceast\ durere [i t\cere sufleteasc\, an de an, `n Vinerea
patimilor, cre[tinii dreptm\ritori ne adun\m `n sfintele biserici ca
s\ prohodim pe Acela care, cu toate c\ era via]a lumii, a fost dat
spre moarte, pentru ca prin moartea Sa, s\ surpe pe cel ce avea
st\p=nirea mor]ii, adic\ pe diavolul (Evrei 2, 14). El, cel drept,
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~mp\ratul Drept\]ii, ~mp\ratul M\ririi, izvorul vie]ii [i st\p=nul
mor]ii, a murit pe cruce ca om, pentru ca, prin moartea Sa, s\
aduc\ `ntregului neam omenesc harul izb\virii din p\cat [i din
moartea ce ve[nic\ sau din os=nda mor]ii. Dar El n-a murit fiindc\
ar fi fost victima mor]ii ca urmare a p\catului, fiindc\ El a fost
str\in de orice p\cat, ci a primit s\ moar\, a suferit [i a murit pentru
ca prin moartea Lui, s\ ne c=[tige nou\ tuturor via]a cea ve[nic\.

Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi, dar n-a murit st\p=nit
de moarte, ci pentru a birui moartea prin `nviere [i a se face astfel
~ncep\torul `nvierii mor]ilor, deci a murit pentru a ne dob=ndi
nou\ astfel `nvierea din moartea `n care ne cufundase p\catul lui
Adam, c=t [i pentru a ne face p\rta[i vie]ii ve[nice. Dar moartea
M=ntuitorului este o piatr\ de hotar `ntre oamenii care au murit de
la Adam p=n\ la El, [i cei ce au murit, mor [i vor muri de la El
`ncoace p=n\ la sf=r[itul veacurilor.

~nv\]=ndu-ne acest adev\r, Sf=ntul Apostol Pavel spune: "Drept
aceea precum printr-un singur om a intrat p\catul `n lume [i prin
p\cat moartea, tot a[a moartea a trecut `n to]i oamenii, prin acela
`ntru care to]i am p\c\tuit, adic\ prin Adam" (Rom. 5, 12). {i
spune mai departe Apostolul neamurilor: "~ns\ cum gre[ala nu e
cum e harul, c\ci dac\ prin gre[ala unuia a c\zut moartea peste cei
mul]i,  cu at=t mai v=rtos, prin harul unui singur om (adic\ a lui
Hristos), harul [i darul lui Dumnezeu a prisosit spre m=ntuirea
celor mul]i" (Rom. 5, 15).

Iat\ de ce moartea dup\ `nvierea lui Hristos nu mai are putere
[i st\p=nire asupra oamenilor, ca `nainte de moartea [i `nvierea
Lui, fiindc\ Hristos, prin moartea Sa a c\lcat-o, iar prin `nviere a
biruit-o, d\ruind celor mor]i garan]ia `nvierii [i a vie]ii ve[nice.
A[adar, M=ntuitorul ne-a dat `ncredin]area c\ moartea nu trebuie
s\ fie socotit\ ca sf=r[itul vie]ii [i ca os=nd\ ve[nic\ pentru to]i
urma[ii [i mo[tenitorii p\catului lui Adam, ci ea trebuie s\ fie
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considerat\ ca `nceputul unei noi vie]i, `nceputul vie]ii ve[nice,
pentru to]i care vor crede `n El [i vor tr\i, aici pe p\m=nt, potrivit
`nv\]\turii Lui, adic\ vor fi drep]i [i tem\tori de Dumnezeu. Ba
prin moartea Sa, a adus m=ntuirea sau izb\virea din moarte,
precum [i de urm\rile ei pentru to]i cei drep]i, deci nu numai
pentru cei drep]i ce vor urma dup\ El, ci [i pentru to]i drep]ii
Vechiului Testament, mor]i `nainte de El (Cf. I Petru 3, 18-20; 
I Petru 4, 6; Efes. 2, 18, etc.).

Referindu-se la moartea drep]ilor, psalmistul exclam\:
"Cinstit\ este `naintea Domnului moartea cuvio[ilor lui" (Ps. 115,
6), iar `n alt loc, vorbind despre soarta drep]ilor care-i a[teapt\
dup\ judecata ob[teasc\, zice: "Drep]ii vor mo[teni p\m=ntul [i-l
vor locui `n veacul veacului (Ps. 36, 29), precum [i: „Ve[nic\ va fi
pomenirea dreptului; de vorbire de r\u nu se va teme“ (Ps. 111, 6).

Mai mult, pentru a ar\ta c=t de mult iube[te Domnul pe cel
drept nu numai `n via]\, ci [i dup\ moarte, iat\ ce-i descoper\
proorocul Iezechil: "C=nd un drept se va abate de la dreptatea sa,
[i va face nelegiuri, c=nd voi pune ̀ naintea lui ̀ ncercare [i va muri,
atunci, dac\ tu nu i-ai dat pova]\, el va muri `n p\catele lui [i toate
faptele bune pe care le-a f\cut nu vor mai fi pomenite, iar Eu voi
cere s=ngele lui din m=na ta" (Iez. 3, 20). Moartea drep]ilor trebuie
privit\ dup\ asem\narea mor]ii M=ntuitorului Hristos. Precum
Hristos a murit, dar n-a putut fi st\p=nit de moarte, tot astfel cel
drept, de[i moare cu trupul, moartea nu-l poate st\p=ni, deoarece
el va `nvia, spre a se face p\rta[ cu trupul vie]ii celei ve[nice.

Descoperirea dumnezeiasc\ ne vorbe[te l\murit despre dou\
mor]i: una e moartea trupeasc\, ca urmare a p\catului str\mo[esc,
moartea care st\p=ne[te asupra `ntregii omeniri p=n\ la sf=r[itul
veacurilor, iar a doua moarte este moartea ve[nic\ sau os=nda
celor p\c\to[i, despre care se vorbe[te `n Apocalips\: "{i marea a
dat pe mor]ii cei din ea... [i au fost judeca]i dup\ faptele sale...
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Aceasta este moartea de a doua: "izvorul de foc" (Apoc 20, 13-14.
Aceasta este moartea cea mai `nfrico[\toare, moartea de care ne
vorbe[te `nsu[i M=ntuitorul, dar care nu va st\p=ni pe cei drep]i, ci
numai pe cei p\c\to[i: "Amin, amin gr\iesc vou\, cel ce ascult\
cuvintele mele [i crede `n Cel ce m-a trimis pe mine, are via]a
ve[nic\ [i la judecat\ nu va veni, ci s-a mutat din moarte la via]\...
C\ci vine ceasul `n care to]i cei din morminte vor auzi glasul Lui
[i vor ie[i cei ce au f\cut cele bune, spre `nvierea vie]ii (adic\ a
vie]ii [i fericirii ve[nice) iar cei ce au f\cut cele rele, spre `nvierea
os=ndirii", adic\ spre a doua moarte, spre moartea ve[nic\ cea
`nfrico[\toare (Ioan 5, 24-29).

Iat\ deci darul adus nou\ cre[tinilor prin moartea lui Hristos:
Sc\parea drep]ilor de frica mor]ii ve[nice, dup\ cuv=ntul
Apostolului: "{i s\ izb\veasc\ pe aceia pe care frica mor]ii `i ]inea
supu[i robiei `n toat\ via]a" (Evr. 2, 15). P=n\ la Hristos, moartea
inspira groaz\ tuturor, deoarece nu venise izb\virea din moarte,
de[i fusese f\g\duit\ prin prooroci. De aceea, to]i drep]ii
Vechiului Testament au fost ]inu]i `n robia mor]ii, [i numai dup\
ce Hristos s-a pogor=t `n iad cu sufletul `ndat\ dup\ moartea Sa,
cei drep]i, care au adormit `ntru n\dejdea venirii lui Mesia, au fost
slobozi]i de El din `ncuietorile cele ve[nice, care `i ]inuser\ lega]i,
fiind f\cu]i astfel p\rta[i vie]ii [i fericirii ve[nice.

A[adar bucuria vestit\ nou\ prin troparul `nvierii: "Hristos a
`nviat din mor]i, cu moartea pre moarte c\lc=nd, [i celor din
morm=nturi via]a d\ruindu-le" este o bucurie pe care numai
moartea lui Hristos ne-o poate aduce, c\ci ea e o urmare a biruin]ei
asupra mor]ii, prin moartea singurului om drept: Omul
Dumnezeului Iisus Hristos.

Moartea M=ntuitorului Hristos este garan]ia cea mai temeinic\ [i
sigur\ c\ nici un cre[tin adev\rat, nici un drept, n-are de ce se teme
de moarte. ~n raport cu ve[nicia, moartea celui drept este un moment
de trecere din via]a p\m=nteasc\ la via]a ve[nic\, e sc\parea din
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m\rginirea timpului [i ancorarea `n nesf=r[itul ve[niciei; e sc\parea
de judecata str=mb\ dup\ care ceea ce e trec\tor [i sensibil e mai
important; e trecerea ̀ n lumea celor n\d\jduite [i nev\zute, lumea pe
care numai o credin]\ puternic\ o poate dovedi. De aceea se cuvine
s\ folosim prilejul pe care ni-l ofer\ Vinerea Patimilor spre a ne
cerceta, plini de cutremurare, inima [i g=ndurile [i a `nl\tura tot r\ul
care se g\se[te `n fiin]a noastr\.

S\ ne aducem aminte c\, murind pentru p\catele noastre,
M=ntuitorul ne-a c=[tigat pentru Sine. Suntem ai Lui pentru
ve[nicie, deoarece El a pl\tit, pentru r\scump\rarea noastr\, un
pre] neobi[nuit de mare. "Fie c\ tr\im, fie c\ murim - scrie
Sf=ntul Apostol Pavel - ai Domnului suntem" (Rom. 14, 8). ~n
virtutea dreptului pe care `l are asupra noastr\, El ne cere s\ ne
lep\d\m de noi `n[ine [i lu=ndu-ne crucea s\-L urm\m `n toate
zilele vie]ii noastre. 

Pe Domnul nu-L poate nimeni sluji, f\r\ numai dac\ se
d\ruie[te slujirii tuturor oamenilor (Mat 25, 40). Pilda pe care 
ne-o pune `n fa]\ M=ntuitorul Hristos, este o via]\ d\ruit\ cu
jertfelnicie pentru binele oamenilor.

Predica Sa ca [i faptele minunate pe care le-a s\v=r[it sunt
chem\ri ca s\ umbl\m pe urmele lui Hristos. Domnul Hristos S-a
identificat permanent cu rostul pentru care a venit: ca lumea  via]\
s\ aib\ [i `nc\ din bel[ug s\ aib\. Prin moartea lui am redob=ndit
cu to]ii `ndrept\]irea de a fi p\rta[i ai vie]ii [i fericirii ve[nice. 

Iat\, Fiul lui Dumnezeu `ntrupat a murit pentru noi spre a ne
slobozi din robia p\catului [i a mor]ii [i a ne face fiii Tat\lui ceresc.
Dar ni se cere [i nou\ ca, odat\ ce-am murit prin botez, pentru
p\cat, `mpreun\ cu Hristos, f\c=ndu-ne p\rta[i mor]ii Lui, a[a s\
vie]uim, `nc=t p\catul s\ nu mai domneasc\ `n trupul nostru, iar
Prohodul [i `ngroparea Domnului s\ `nsemne pentru fiecare din
noi, `ngroparea omului celui vechi al p\catului. {i atunci fiecare
dintre noi, la vremea sa, ne vom `mp\rt\[i de moartea de care au
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parte drep]ii, [i atunci vom `mplini `ndemnul Apostolului:
"A[a [i voi, socoti]i-v\ a fi mor]i p\catului, [i vii lui Dumnezeu,

`ntru Iisus Hristos Domnul nostru" (Rom. 6, 11). Amin.

Cele [apte cuvinte rostite de M=ntuitorul pe Cruce

Dac\ cele mai pre]ioase cuvinte pe care le-a rostit cineva dintre
cei dragi ai no[tri sunt ultimile cuvinte cu care ace[tia [i-au
`ncheiat via]a lor p\m=nteasc\, fiind pentru noi cel mai pre]ios
testament, l\sat spre a fi p\strat [i `mplinit cu sfin]enie, atunci cele
[apte cuvinte rostite de M=ntuitorul Iisus pe Cruce reprezint\ 
pentru noi, credincio[ii, o scump\ mo[tenire, un valoros testament
`ncredin]at nou\ cre[tinilor de `nsu[i Fiul lui Dumnezeu Cel
`ntrupat, care [i-a dat via]a pentru m=ntuirea lumii, spre a fi
p\strate `n sufletele noastre ca o comoar\ de mult pre], spre a fi
urmate [i `mplinite cu sfin]enie `n toat\ via]a noastr\.

E mai presus de orice `ndoial\ c\ pentru noi orice cuv=nt rostit
de c\tre M=ntuitorul e un m\rg\ritar de mult pre], c\ `ntreaga Sa
Evanghelie e sf=nt\, c\ tot ceea ce El ne-a `nv\]at e adev\r ve[nic,
izvor de lumin\, de bun\tate, de iubire [i pace pentru cre[tinul
adev\rat. Cuvintele rostite de El `n clipele supreme, atunci c=nd se
afla `ntre cer [i p\m=nt, sp=nzurat pe lemnul crucii, radiaz\ lumina
str\lucitoare a nem\rginitei sale iubiri fa]\ de oameni [i a necuprin-
sei Sale bun\t\]i divine. ~n aceste cuvinte se descoper\ `ntreaga
m\re]ie [i str\lucire a `nv\]\turii M=ntuitorului, pecetluit\ cu
exemplul supremei d\ruiri jertfelnice a vie]ii Sale pentru m=ntuirea
noastr\. C=t sunt de minunate, c=t de pline de sens [i de tain\, ce
nem\rginit de dragoste cuprind aceste cuvinte ale Domnului!

Cuvintele rostite de M=ntuitorul Hristos pe cruce sunt o
dumnezeiasc\ scar\ ce ne ridic\ din moarte la via]\ [i de pe p\m=nt
la cer. Ele sunt ca [apte sunete de tr=mbi]\ ce vin s\ ne trezeasc\
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din somnul cel greu al nep\s\rii p\catului. ~n ele se oglinde[te
toat\ taina p\timirii lui Hristos, tot noianul dumnezeie[tii sale
bun\t\]i. Ele descoper\ taina, `n acela[i timp taina ~mp\r\]iei
cere[ti pe care a `ntemeiat-o Cel ce le-a rostit.

Lumea cea v\zut\ a fost creat\ de Dumnezeu `n [apte zile.
Dumnezeu Fiul [i Cuv=ntul `ntrupat prin [apte cuvinte,
temeinice[te ~mp\r\]ia Sa, ~mp\r\]ia p\cii [i a iubirii, ~mp\r\]ia `n
care domne[te adev\rul [i dragostea p=n\ `n veac.

~n aceste cuvinte, cei lipsi]i de pace vor g\si pacea sufletelor;
cei din `ntristare, alinare [i n\dejde, izvorul bucuriilor viitoare; cei
din suferin]e [i dureri, t\m\duire, cei din ispite, ap\rare `mpotriva
acestora, cei ce sufer\ nedreptate, izvor de t\rie `n lupta `mpotriva
acestora. Pentru to]i [i pentru toate deopotriv\, ele sunt `ndemn de
`mp\care cu Dumnezeu [i cu semenii lor. Iar cei ce le vor p\stra
ne[terse `n suflete [i vor face s\ rodeasc\ `nzecit [i `nsutit fiii lui
Dumnezeu se vor chema, loca[ al Duhului Sf=nt vor deveni, iar `n
sufletele lor se va s\l\[lui `mp\r\]ia p\cii [i a drept\]ii.

Cel dint=i cuv=nt: "P\rinte, iart\-le lor c\ nu [tiu ce fac"
(Luca 23, 24).

Iat\ cel dint=i cuv=nt rostit de M=ntuitorul, ̀ n momentul ̀ n care
se s\v=r[ea pe altarul sf=nt jertfa de `mp\care a noastr\ cu
Dumnezeu; este o rug\ciune cutremur\toare, adresat\ de Fiul
Tat\lui: "P\rinte, iart\-le lor c\ nu [tiu ce fac". ~n[el\ciunea
p\catului le-a `ntunecat mintea a[a de mult, `nc=t nu-[i dau seama
ce groz\vie s\v=r[esc! Oare dac\ Eva ar fi [tiut ce pr\pastie
preg\te[te propriilor fii [i-ar fi plecat urechea la [oaptele
diavolului? Oare dac\ Adam ar fi [tiut c=t\ viclenie se ascunde `n
diavoleasca ispit\, ar fi gustat el din fructul aduc\tor de pierzare?
Dar oare urma[ii lor, de la Cain la Irod, Iuda [i Caiafa au [tiut ce
fac? Nu, P\rinte, nu au [tiut!

De aceea Bunule P\rinte, pleac\-]i ochiul `ndur\rilor Tale [i
milostive[te pe ace[tia c\ nu [tiu ce fac. C\ci Eu pentru aceasta am

376



luat trup omenesc ca s\ aduc - plin de smerenie [i ascultare - la
picioarele Tale pe tot omul, P\rinte al tuturor, ca s\ te cunoasc\ pe
tine, singurul [i adev\ratul Dumnezeu. S=ngele meu `l v\rs ca s\
r\scump\r gre[ala tuturor celor de p=n\ acum [i a celor ce vor veni
p=n\ la sf=r[itul veacurilor, pentru ca "to]i cei ce vor m=nca Trupul
Meu [i vor bea S=ngele Meu, s\ aib\ via]\ ve[nic\" (Ioan 6, 54).

C=nd s=ngele curgea [iroaie, c=nd r\nile de dogoarea soarelui
ardeau ca o vatr\ de jar, c=nd fruntea s=ngera de `mpuns\turile
spinilor, c=nd spatele se zdrobea de asprimea lemnului Crucii, Cel
r\stignit nu se g=ndea la durerile Sale, ci `ntreaga Sa grij\ era
numai la durerile lumii, la povara p\catelor noastre, suferind toate
chinurile cu dumnezeiasc\ r\bdare, numai ca s\ ne izb\veasc\ din
robie, s\ ne dob=ndeasc\ mil\ [i iertare de la Dumnezeu [i Tat\l.

O! C=t\ bun\tate dumnezeiasc\! De c=t\ dragoste nem\rginit\
a fost cuprins\ inima lui Hristos-Domnul pentru neamul nostru
omenesc, pentru m=ntuirea `ntregii lumi.

{i acum, v\z=nd acestea, care suflet de cre[tin va r\m=ne
nep\s\tor de m=ntuirea Sa? Ce genunchi nu se va pleca smerit [i
plin de c\in]\ `n fa]a jertfei Fiului lui Dumnezeu, adus\ pentru a
ne slobozi din robia p\catului [i a mor]ii [i a ne `mp\ca cu
Dumnezeu, `mbr\c=ndu-ne `n haina luminoas\ a nemuririi?

Cui, auzindu-L pe Hristos cum se roag\ pentru to]i deopotriv\,
pentru cei ce-L iubesc [i pentru cei ce-L batjocoresc, pentru cei 
ce-L pream\resc [i pentru cei ce-L hulesc la picioarele Crucii, nu
i se va umple inima de c\in]\ aduc=ndu-[i aminte de c=te ori, ̀ n loc
s\ ierte pe cei ce i-au gre[it, nu au [tiut cum s\ se r\zbune mai cu
t\rie asupra lor?

Iertarea e primul pas prin care dovedim c\ suntem ucenici
adev\ra]i ai lui Hristos. Cel ce se roag\ `n toate zilele: "{i ne iart\
nou\ p\catele noastre, precum [i noi iert\m gre[i]ilor no[tri" (Luca
11, 4), nu poate a[tepta iertare de la Tat\l cel ceresc dac\ nu iart\
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el cel dint=i pe cei ce i-au gre[it ori l-au nedrept\]it. C\ci `nsu[i
M=ntuitorul ne-a `ncredin]at: "C\ de ve]i ierta oamenilor gre[alele
lor [i Tat\l nostru Cel ceresc ierta-v\-va vou\; iar de nu ve]i ierta
oamenilor gre[alele lor, nici Tat\l vostru nu v\ va ierta gre[alele
voastre" (Mat. 6, 14-15). Cei care au z\cut "`n latura [i umbra
mor]ii" (Luca 1, 7-8), lipsi]i de lumina Evangheliei lui Hristos nu
[tiu ce fac, batjocorind [i omor=nd pe Fiul lui Dumnezeu. Noi, cei
c\rora ne-a r\s\rit lumina lumii, adev\rul [i suntem boteza]i `n
numele lui Iisus Hristos, noi cei ce am primit lumina adev\rurilor
Evangheliei lui Hristos, noi [tim ce facem! Noi [tim c\ toate
f\r\delegile pe care le s\v=r[im sunt fapte de batjocur\ cu care
necinstim pe M=ntuitorul Hristos. Toate p\catele noastre sunt cuie
ascu]ite ce str\pung m=inile [i picioarele lui Hristos. Toate
g=ndurile noastre rele [i toate vorbele necurate sunt oc\ri cu care
necinstim fa]a lui Hristos. Toat\ ura [i r\utatea pe care le ar\t\m
semenilor no[tri sunt cununa de spini cu care `ns=nger\m
dumnezeiasca Sa frunte. 

Poate mai rea dec=t toat\ r\utatea [i viclenia fariseilor, mai
dureroas\ dec=t necredin]a lui Irod [i la[itatea lui Pilat, mai
`ntunecat\ chiar dec=t tr\darea lui Iuda este pentru Hristos via]a
cre[tinului nep\s\tor care tr\ie[te `n f\r\delegi [i p\cate f\r\ s\ se
poc\iasc\. Oare ce vom r\spunde  `n fa]a Dreptului Judec\tor, de
nu ne vom `ntoarce de la p\catele [i f\r\delegile noastre, tocmai
pentru c\ noi [tim ce facem? Dac\ nu ni s-ar fi spus, dac\ n-am fi
[tiut, p\cate n-am avea (Ioan 15, 22).

Al doilea cuv=nt: "Femeie, iat\ Fiul t\u! Iat\ mama ta" 
(Ioan 19, 26-27).

Prea pu]ini dintre cei ce-L iubeau erau de fa]\ pe dealul
Golgotei. ~n afar\ de unul Ioan, apostolii erau ascun[i pe undeva,
a[tept=nd cu groaz\ sf=r[itul dureros, iar l=ng\ Cruce era Mama
Lui! Ea cea care a stat al\turea de El, din pe[tera Betleemului [i
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p=n\ aici! Ea care, pe toate drumurile, de-a lungul [i de-a latul
Palestinei, nu-L p\r\sise niciodat\ era [i acum l=ng\ El. Al\turi de
ea era [i ucenicul cel iubit, Ioan, care nu-l p\r\sise nici acum. ~n
sufletul t=n\r, plin de nevinov\]ie, nu se r\cise entuziasmul
dragostei fa]\ de ~nv\]\tor.Fusese prezent la nedreapta judecat\ a
sinedriului, v\zuse cu durere, `ntreita lep\dare a lui Petru [i poate
st\ruise ca s\-i fie luat\ de pe umeri crucea grea [i s\ fie dat\ lui
Simeon Cirineanul, iar acum pic\turile mari de lacrimi le
amesteca cu stropii de s=nge ai Domnului [i St\p=nului s\u, pe
care-L iubea a[a de mult.

~i r\sunau [i acum `n urechi dumnezeie[tile cuvinte ale
~nv\]\torului s\u iubit! }\rmurile Tiberiadei [i culmea Taborului `i
st\ruiau [i acum `n minte, c=nd deodat\ ochii bl=nzi ai Celui
r\stignit pe Cruce se pogoar\ spre ei, ca [i o raz\ cald\ de
binecuv=ntare [i prin vuietul mul]imii, glasul S\u bl=nd se f\cu
auzit: "Femeie, iat\ Fiul t\u!"; apoi `ndrept=ndu-se spre el: "Iat\
mama Ta!" Cel r\stignit [tia c\ aceea care L-a purtat `n p=ntece, 
L-a n\scut [i L-a `ngrijit ca pe cea mai de pre] comoar\, r\m=ne
singur\, `ntr-o lume plin\ de ur\ [i r\zbunare. De aceea, ]ine s-o
`ncredin]eze grijii celui mai iubit ucenic al S\u, care nu-L p\r\sise
nici `n aceste clipe. Aceast\ sarcin\ l\sat\ "ucenicului pe care-L
iubise Iisus" era nu numai o dovad\ a ̀ ncrederii pe care ̀ nv\]\torul
o avea ̀ n acest ucenic, ci [i o r\splat\ a dragostei pe care Apostolul
Ioan i-o ar\tase `n tot timpul vie]ii sale p\m=nte[ti.

Aceast\ `ncredin]are a Maicii Sale `n grija "ucenicului pe 
care-L iubea Iisus", care devenise de acum fiul Sfintei Fecioare,
are pentru noi cei de ast\zi o ad=nc\ semnifica]ie, el r\m=n=nd
pentru noi un simbol. De acum `nainte, Maica Domnului va fi
`ntotdeauna mama celor ce iubesc cu adev\rat pe Fiul ei, Iisus
Hristos, urm=ndu-L [i r\m=n=ndu-I fideli totdeauna. Ea va fi
mama tuturor celor ce vor crede [i vor `mplini cuvintele Lui.
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Iar noi, care suntem urm\torii Lui, prin dragostea fa]\ de El
vom fi copiii ei, `nvrednicindu-ne astfel a ne putea numi [i din
acest motiv fra]ii mai mici ai Domnului.

"Iat\ mama ta!" Ce dar nepre]uit ne face Hristos prin aceste
cuvinte! M=ntuitorul ne las\ ca mam\ pe Maica Sa, pe Sf=nta
Fecioar\! Pe ea o face maica noastr\ a tuturor, f\c=nd din to]i
fiii Evei copiii Mariei, din fiii pierz\rii [i ai mor]ii, fii ai vie]ii
[i ai fericirii.

Dar prin aceasta, M=ntuitorul ne arat\ totodat\ importan]a
social\ [i moral\ a leg\turilor dintre p\rin]i [i copii. L\s=nd pe
Maica Sa `n grija ucenicului S\u iubit, care de acum devine fiul ei,
prin aceasta sunt stabilite pentru totdeauna nu numai sarcinile [i
r\spunderile pe care le au p\rin]ii fa]\ de copii, ci deopotriv\ [i pe
cele pe care le au copiii fa]\ de p\rin]i: "{i din acel ceas a luat-o
ucenicul `ntru ale sale" (Ioan 10, 27).

Iat\ ce `nalte semnifica]ii se desprind din pilduitorul exemplu
de dragoste fa]\ de Maica Sa, de care M=ntuitorul Iisus Hristos a
dat dovad\ [i `n ultimile momente ale Vie]ii Sale p\m=nte[ti.

Al treilea cuv=nt: "Adev\r zic ]ie: ast\zi `mpreun\ cu mine vei
fi `n rai" (Luca 23, 43).

Cump\na dreapt\ era crucea M=ntuitorului pe Golgota.
Cump\n\ dreapt\ `n care se c=nt\reau dou\ lumi. De-a st=nga, se
ad=ncea `ntunericul pierii, cei ce piereau `n dec\dere religios-
moral\. Se pr\bu[ea luciferica s\m=n]\ a lui Satan, `n amara [i
`nfrico[ata noapte de dezn\dejdi ve[nice. De-a dreapta, prin
lacrimi [i c\in]\, se `n\l]a spre z\rile senine ale nemuririi [i fericirii
ve[nice neamul tuturor celor `ntor[i de la `ntuneric la lumin\, de la
r\u la bine, de la tiranica nedreptate la adev\r, bun\tate [i sfin]enie.
U[ile care fuseser\ p\zite cu str\[nicie de Arhanghelul cu sabie de
v\paie, acum se deschid larg, l\s=nd s\ le treac\ pragul to]i cei ce
prin c\in]\ au aflat calea vie]ii. 

380



T=lharul care a fost r\stignit de-a dreapta Domnului Hristos a
fost primul dintre fiii oamenilor, care a cerut un loc `n ~mp\r\]ia
Sa, cea dincolo de interesele m\rginite [i egoiste lume[ti pe care
nici chiar Apostolii S\i nu o `n]eleseser\. A fost singurul care nu 
s-a smintit de Domnul nici atunci c=nd `l vedea al\turea de El
b\tut `n cuie pe lemnul crucii. A fost cel dint=i care a avut t\ria 
s\-L propov\duiasc\ pe Hristos ca St\p=n [i Domn al unei ve[nice
`mp\r\]ii, atunci c=nd Apostolii erau cuprin[i de fric\. Acest t=lhar,
pe bun\ dreptate os=ndit, dar care cu adev\rat s-a poc\it, a fost cel
dint=i care s-a `nvrednicit s\ aud\ glasul M=ntuitorului rostind
sentin]a izb\vitoare: "Ast\zi `mpreun\ cu mine vei fi `n rai".
Aceste cuvinte ale Domnului r\sun\ peste toate veacurile [i se
adreseaz\ tuturor m\rturisitorilor lui Hristos. Aceste cuvinte ale
Domnului au umplut de t\rie nebiruit\ pe to]i apostolii, ucenicii [i
m\rturisitorii Lui: "Ast\zi ve]i fi cu mine `n rai", prin aceasta
`mbr\c=ndu-i [i pe ei `n haina preafrumoas\ a m=ntuirii.

S\ se opreasc\ acum, pentru o clip\, orice suflet credincios,
`ntreb=ndu-se: `n care parte din Cump\na Golgotei a z\cut p=n\
acum? De c=te ori a hulit pe Hristos prin faptele lui [i de c=te ori
nu a avut curajul s\-L m\rturiseasc\ pe st\p=nul? Tu, cre[tine, cu
g=ndurile, cu vorbele, cu faptele, ai fost p\rta[ cu t=lharul din
st=nga sau cu cel din dreapta?

Ce bine ar fi dac\, la ie[irea noastr\ din via]\, ne vom
`nvrednici s\ auzim glasul M=ntuitorului, zic=ndu-ne: "Ast\zi
ve]i fi cu mine `n rai".

Al patrulea cuv=nt: "Dumnezeul meu, Dumnezeul meu pentru
ce m-ai p\r\sit" (Marem 15, 34)

P\catele noastre, ele, ap\sau greu asupra lui Iisus cel r\stignit [i
de aceea se p\rea c\ Tat\l `[i `ntorcea privirea de la Fiul r\stignit pe
cruce, nesuferind s\ privesc\ mul]imea f\r\delegilor noastre, pentru
r\scump\rarea c\rora d\duse ca jertf\ pe `nsu[i Fiul S\u cel iubit.
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Se pare c\ acum se `mplinea cuv=ntul lui Isaia proorocul, pe
care-L gr\ise despre Mesia, Unsul lui Dumnezeu: "Crescut-a
`naintea lui ca o odrasl\ [i o r\d\cin\ `n p\m=nt uscat; f\r\ chip [i
f\r\ frumuse]e, ca s\ ne uit\m la el, [i f\r\ `nf\]i[are, ca s\ ne fie
drag.  Dipre]uit era, [i cel din urm\ dintre oameni: om al durerilor
[i cunosc\tor al suferin]ei, unul `naintea c\ruia s\-]i acoperi fa]a;
dispre]uit [i desconsiderat. Dar el a luat asupra sa durerile noastre
[i cu suferin]ele noastre s-a `mpov\rat. {i noi `l socoteam pedepsit,
b\tut [i chinuit de Dumnezeu. Dar el fusese str\puns pentru
p\catele noastre [i zdrobit pentru f\r\delegile noastre. El a fost
pedepsit pentru m=ntuirea noastr\ [i prin r\nile lui noi to]i ne-am
vindecat" (Isaia 53, 2-5).

"Dispre]uit [i desconsiderat" z\cea Domnul pe altarul ̀ mp\c\rii!
De aceea se pare c\ aceasta e cea mai dureroas\ clip\ din timpul
patimilor. Peste tot petrecuse cu Tat\l, dar acum se sim]ea singur,
str\in [i p\r\sit, sub povara ap\s\toare a p\catelor omene[ti. Mai
crud de c=t toate r\nile trupului `l durea aceast\ p\r\sire a Tat\lui [i
cu aceasta patimile Domnului au `ntrecut de nenum\rate ori
suferin]ele tuturor mucenicilor [i p\timitorilor de totdeauna.

Mucenicii `ndurau cu bucurie orice chin, c\ci sufletele erau
pline de n\dejdea celor viitoare. Priveli[tea m\ririi lui Dumnezeu
`i umplea de at=ta t\rie, `nc=t priveau cu nep\sare cum fiarele
s\lbatice le sf=[iau trupul. V\z=ndu-L pe Domnul cu ochii
suflete[ti, a[tept=ndu-i ̀ n prag de ve[nicie, ̀ n timp ce trupul - ca un
vas de lut - se sf\rma sub loviturile pietrelor, ei strigau cu bucurie:
"V\d cerurile deschise [i pe Fiul Omului st=nd de-a dreapta lui
Dumnezeu" (F. Ap. 7, 56). Iar al]ii, c=nd m\dularele le c\deau,
t\iate de securea c\l\ului, ziceau: "M=ntuitorule, prime[te [i
aceast\ ramur\".

Dar pe M=ntuitorul `n clipa aceea, cerul [i p\m=ntul `l
p\r\siser\. A gustat [i a privit p=n\ `n fund `nfrico[ata pr\pastie a
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p\catului, care `n ve[nicie opre[te orice raz\ de m=ng=iere de la
Tat\l [i de aceea, glasul S\u omenesc a strigat cu t\rie:
"Dumnezeul meu, pentru ce m-ai p\r\sit?" E un strig\t de
profund\ durere. E strig\tul lui Hristos omul, dar prin gura Lui
strig\ tot neamul omenesc ce se sim]ea str\in [i p\r\sit pe acest
p\m=nt. E strig\tul dezn\d\jduit al omului care [i-a v\zut
neputin]a. E strig\tul remu[c\rii, al tuturor celor de pe p\m=nt care
`[i m\rturisesc astfel credin]a c\ f\r\ ajutorul divin nu sunt `n stare
s\ fac\ nimic bun.

Acest strig\t a zguduit cerurile [i temeliile p\m=ntului, f\c=nd pe
Tat\l s\-[i pogoare iar\ cu mil\ privirea pe p\m=nt. Din nou bra]ele Lui
de P\rinte a[teptau re`ntoarcerea fiului r\t\cit din ̀ mp\r\]ia celui str\in,
c\ci chemarea p\rinteasc\: "Adame, Adame, unde e[ti?" (Fac 3, 9) 
`[i prime[te acum r\spunsul. Fiul s\u prea iubit, Iisus Hristos, suferise
aceast\ `nstr\inare grozav\ pentru ca neamul omenesc cel r\t\cit [i
`nstr\inat s\ fie adus iar\[i `n bra]ele Sale de P\rinte, d=ndu-i harul de
care fusese lipsit prin p\catul lui Adam (Ioan 1, 17).

Al cincilea cuv=nt.  "Mi-e sete" (Ioan 19, 28).
Printre cele mai mari suferin]e din lume se num\r\ [i setea. Ea

e suferin]a celor ce lucreaz\ `n locuri cu temperaturi ridicate, sau
a celor ce c\l\toresc `n ar[i]a mare dar mai ales e suferin]a celor cu
trupul sf=[iat de r\ni ad=nci, care simt `ntreaga f\ptur\ topindu-se
`ntr-un foc mistuitor; e suferin]a celor ce sunt pe punctul de a-[i da
ob[tescul sf=r[it.

Foamea poate fi suportat\ zile `ntregi, dar setea `n c=teva
ceasuri face glasul s\ sl\beasc\, buzele s\ crape de usc\ciune,
limba s\ se lipeasc\ de cerul gurii, privirea s\ se tulbure [i cu
trupul istovit de chinuri [i sec\tuit de vlag\, cel chinuit de sete s\
strige: "Ap\! Ap\!"

Nici M=ntuitorul, Dumnezeul-Om, `n sfintele Lui patimi pe
care le-a `ndurat pentru neamul omenesc, n-a fost scutit de aceast\
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suferin]\. El, cel care p\r\sise s=nurile Tat\lui [i m\rirea
dumnezeiasc\ prin ̀ ntrupare ̀ n p=ntecele unei fecioare, smerindu-se
pe sine [i ascult\tor f\c=ndu-se p=n\ la moarte [i `nc\ moarte 
pe cruce (Filip 2, 8) de dragul oamenilor, pentru ca pe ei s\-i vad\
a[eza]i, plini de cinste [i lumin\ `n ~mp\r\]ia lui Dumnezeu, 
`n `mp\r\]ia bucuriei [i fericirii ve[nice, murea ca un r\uf\c\tor. Dar
setea Lui n-a fost setea unui om simplu, ci a fost setea 
Omului - Dumnezeu, de aceea El n-a rostit cuvintele ce r\zbat,
sf=[ietor, de pe buzele celor `nseta]i: "Ap\! Ap\!", ci a rostit
cuvintele: "Mi-e sete"! Pe Omul Dumnezeu mai mult dec=t 
setea trupeasc\ `l ardea setea sufleteasc\: setea de noi, setea de
m=ntuire [i fericire pentru c=t mai multe suflete!

Ochii s\i bl=nzi, cu dumnezeiasca lor putere, cuprindeau
inimile tuturor oamenilor din toate timpurile [i din toate locurile.
De aceea [i acum - ca alt\dat\ la f=nt=na lui Iacob - sub ar[i]a
suferin]elor c\uta `n ad=ncul sufletelor omene[ti stropi cura]i de
dragoste [i credin]\ adev\rat\ `n El. Dar,vai! 
~n multe inimi - `n foarte multe - El n-a g\sit dec=t noroiul
f\r\delegilor, ori usc\ciunea [i pustiul nep\s\rii. ~n loc s\ fie izvor
de ap\ vie, sufletele celor mai mul]i erau scorburi `ntunecate,
lipsite de orice via]\. De aceea s-a ridicat de pe sfintele sale buze,
spre ceruri suspinul: "Mi-e sete!".

~n atot[tiin]a Sa, El vedea c\ pentru mul]i vor fi zadarnice
aceste chinuri, pentru c\ ace[tia, iubind mai mult `ntunericul dec=t
lumina, vor r\t\ci necontenit ̀ n pustiul f\r\ de margini al p\catelor.
Neprimind niciodat\ `n sufletele lor roua d\t\toare de via]\ a
cerului, ei usc=ndu-se mereu, se vor preg\ti astfel pentru focul cel
de veci [i pentru ei suspin\ Iisus: "Mi-e sete!".

S\ ne oprim o clip\ [i s\ ne g=ndim c\ `n o]etul [i fierea cu care
a ad\pat osta[ul pe cel r\stignit, a fost [i o pic\tur\ din amarul [i
p\catele noastre.
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Mai crunt dec=t tr\darea lui Iuda, mai ad=nc dec=t sl\biciunea
Apostolilor, mai mult dec=t r\utatea fariseilor, mai dureros dec=t
crucea, cununa de spini, biciuirea [i vorbele de ocar\, l-a `ndurerat
pe Hristos g=ndul c\ pentru mul]i oameni patimile Sale vor fi
zadarnice. La g=ndul c\ mul]i dintre cei ce se vor numi cre[tini, `n
loc s\ fie izvoare de ap\ vie, adic\ s\ fie plini de adev\r, de
bun\tate, de sfin]enie, vor fi inimi reci, suflete pustiite de ar[i]a
egoismului [i m=ndriei, a r\ut\]ii [i-a du[m\niei fa]\ de semenii
lor, fa]\ de tot ce este drept [i sf=nt `n via]\, buzele lui Hristos au
rostit pe cruce aceste cutremur\toare cuvinte: "Mi-e sete!"

Al [aselea cuv=nt:  "S\v=r[itu-s-a!" (Ioan 19, 30).
Cerul [i p\m=ntul st\teau acum `ncremenite parc\, convinse c\

"a[a a iubit Dumnezeu lumea, `nc=t pe Fiul S\u cel Unul n\scut 
L-a dat, ca tot cel ce crede `ntr-`nsul, s\ nu piar\, ci s\ aib\ via]\
ve[nic\" (Ioan 3,16).

~ngerii `n ceruri cutremur=ndu-se, st\teau privind smerenia [i
r\bdarea St\p=nului, iar puterile `ntunericului erau cuprinse de
groaz\ c=nd Hristos mai evoc\ o dat\ `n g=nd toate scripturile [i
proorocii care au prezis evenimentele importante din scurta Sa via]\
p\m=nteasc\ [i constat\ c\ toate cele profe]ite s-au `mplinit `ntocmai.

S\m=n]a cea bun\ a Evangheliei Sale era `mpr\[tiat\ pe p\m=nt
pentru a `ncol]i [i a cre[te f\c=ndu-se "copac mare" (Luca 13, 18).

{tia c\ acest copac va cre[te cuprinz=nd toat\ lumea [i la umbra
lui se vor ad\posti toate neamurile. {tia c\ "prin ranele Lui to]i 
ne-am vindecat" (Isaia 53, 5), precum [tia c\ ne-a `mp\cat cu
Dumnezeu-Tat\l "prin crucea cu care El a omor=t vrajba" (Efes. 2,
16). Vedea cum pe toate c\r\rile lumii se g\sesc ucenicii S\i,
sem\n=nd pretutindeni lumina adev\rului m=ntuitor [i pentru
ultima oar\, umezindu-[i ochii `i `nv\luie `ntr-o sf=nt\
binecuv=ntare. Va fi [i de acum cu ei `n toate vremurile [i locurile,
dar numai ca Dumnezeu, c\ci ca om nu va mai z\bovi `ntre ei
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niciodat\. O lume `ntreag\ `l va iubi [i `n sufletul unei lumi `ntregi
`[i va avea s\la[ul. ~n chip tainic, de acum [i p=n\ la sf=r[itul
veacurilor, de mii de ori, pe mii de sfinte altare, se va jertfi mereu,
hr\nind ne`ncetat sufletele tuturor celor fl\m=nzi [i `nseta]i de
dreptate [i sfin]enie. ~n umbr\ se topea Betleemul na[terii [i
Nazaretul copil\riei, Marea Tiberiadei [i Muntele M\slinilor, unde
de at=tea ori se retr\gea `n rug\ciune c\tre Tat\l ceresc. Toate
acestea acum se sf=r[iser\. Sim]ea cum ultimul strop de s=nge i se
prelinge din trup, ca s\ roureze [i s\ cur\]easc\ p\m=ntul `ntinat
prin p\catul lui Adam. Sorbind ultima pic\tur\ din paharul sufe-
rin]elor, pe care i-L d\duse `n Gr\dina Ghetsimani, cu glas de
biruin]\ strig\ u[urat: "S\v=r[itu-s-a!". 

Vor mai b=ntui [i de acum `n lume f\r\delegea [i p\catul, 
dar cei ce le vor s\v=r[i "nu vor avea r\spuns pentru p\catul 
lor" (Ioan 15, 22).

Dar c=nd binele va birui pretutindeni atunci vor tr\i toate
neamurile p\m=ntului `ntr-o `mp\r\]ie a dragostei [i p\cii, a
`nfr\]irii [i buneivoiri, potrivit f\g\duin]ei date nou\, c\ El va
`ntemeia "ceruri noi [i p\m=nt nou, `n care s\ locuiasc\ dreptatea"
(II Petru 3, 13).

Al [aptelea cuv=nt: "P\rinte, ̀ n m=inile Tale ̀ ncredin]ez duhul
meu" (Luca 23, 46).

Chinurile M=ntuitorului ajunser\ acum la culme. Cuiele `i
despicaser\ oasele m=inilor [i picioarelor, spinii care-i `ncorona-
ser\ fruntea au ajuns p=n\ la os, transform=nd cununa de spini 
`ntr-o cunun\ de rubine cu stropi de s=nge. La fiecare mi[care
s=ngele se prelingea din r\nile deschise. Iar jos la picioarele crucii,
cei `ndobitoci]i de r\utate [i p\cat se bucurau din plin.

~ntunericul ad=nc a `nv\luit culmea Golgotei, a[a cum de mii
de ani z\cea `n `ntuneric neamul lui Adam.

P\m=ntul cuprins de groaz\, gem=nd se cutremura, iar din
z\rile r\s\ritului [i p=n\ `n negurile apusului, fulgere `nfrico[\toare
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spintecau v\zduhul, `ngem\nate cu bubuituri sinistre de tr\znete,
c=nd se auzi glasul lui Hristos, gr\ind:

"P\rinte, `n m=inile Tale `ncredin]ez duhul meu" (Luca 23, 46).
{i zic=nd aceasta [i-a dat duhul.

Moartea Domnului Iisus Hristos este `nv\luit\ `ntr-o m\re]ie
dumnezeiasc\, pe care v\z=nd-o, p=n\ [i vr\jma[ii Lui sunt sili]i s\
rosteasc\ cu smerenie [i cutremur: "Odihne[te-te acum `n slav\,
m\rite `nv\]\tor. Opera Ta e `mplinit\. Dumnezeirea Ta e `nteme-
iat\. Biruitor deplin al mor]ii, ia-]i `n st\p=nire `mp\r\]ia unde te
vor urma pe calea `mp\r\teasc\ ce ai deschis-o, veacuri de
adoratori" (Romani, Via]a lui Iisus).

"~n m=inile Tale `ncredin]ez duhul meu" e cel din urm\ cuv=nt
rostit de M=ntuitorul pe cruce, prin care se d\ruie[te `n bra]ele
Celui de la care venise. C\ci de la Dumnezeu venise, ca pe noi s\
ne m=ntuiasc\, [i acum se re`ntorcea `n s=nul aceluia[i P\rinte
ceresc de unde plecase. Vremea luptei trecuse, de aceea cuv=ntul
Lui era p\truns acum de at=ta pace [i lini[te nem\rginit\. Era
lini[tea unui fiu ascult\tor, care se re`ntorcea acas\, `n bra]ele
Tat\lui drag, dup\ o zi plin\ de greut\]i [i suferin]e.

Nu! Nu moartea a fost culmea durerilor suferite de Hristos. Nu
paharul ei L-a f\cut s\ se cutremure `n Gr\dina Ghetsimani, ci
paharul r\ut\]ilor omene[ti, a c\rui am\r\ciune `ntrece p=n\ [i
durerile mor]ii. Dar acum acesta era golit p=n\ la fund, iar moartea
nu va mai fi dec=t un somn odihnitor pentru trup, `n timp ce duhul
"pogor=ndu-se, a propov\duit [i duhurilor care erau `n temni]\" 
(I Petru 3, 19), la care sf\r=m=ndu-i por]ile, a slobozit pe cei din
veac robi]i acolo, apoi re`ntorc=ndu-se [i `nviind cu trupul, `l f\cu
nemuritor dup\ `nviere, stric=nd prin aceasta r=nduielile mor]ii [i
f\c=ndu-se totodat\ `ncep\tur\ `nvierii tuturor celor adormi]i.

~n acest cuv=nt de pe urm\, pe care M=ntuitorul l-a rostit c\tre
Tat\l, se deslu[e[te sensul cutremur\toarei rug\ciuni pe care
M=ntuitorul o roste[te numai cu o zi ̀ naite, ̀ n foi[orul ̀ n care a stat
la Cin\ cu ucenicii S\i: "P\rinte, sosit-a ceasul, Pream\re[te pe
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Fiul T\u, ca [i Fiul T\u s\ te pream\reasc\... Eu te-am pream\rit
pe tine pe p\m=nt, lucrul pe care mi l-ai dat s\-l fac, l-am s\v=r[it.
{i acum pream\re[te-m\, P\rinte, la tine `nsu]i, cu m\rirea pe care
am avut-o la tine mai `nainte de a fi lumea.

Ar\tat-am numele T\u oamenilor pe care mi i-ai dat din lume.
Ai t\i erau [i mie mi i-ai dat [i cuv=ntul t\u au p\zit. Acum am
cunoscut c\ toate c=te mi-ai dat mie, de la tine sunt... Eu pentru
ace[tia m\ rog, nu pentru lume m\ rog, ci pentru cei pe care mi 
i-ai dat, c\ci ai t\i sunt... P\rinte sfinte, p\ze[te-i pe d=n[ii `ntru
numele T\u... ca s\ fie una precum [i noi.

C=nd eram cu ei `n lume, Eu `i p\zeam `n numele t\u... Iar
acum vin la tine [i acestea le gr\iesc `n lume, ca bucuria mea s\ fie
deplin\ `ntru ei. Eu le-am dat cuv=ntul t\u, dar lumea i-a ur=t,
pentru c\ nu sunt din lume, precum nici Eu nu sunt din lume...
Sfin]e[te-i pe ei `ntru adev\rul t\u, c\ci cuv=ntul t\u este adev\rul.
Precum tu m-ai trimis pe mine `n lume, [i eu i-am trimis pe ei `n
lume [i pentru ei m\ sfin]esc pe mine `nsumi, ca ei s\ fie sfin]i]i `n
adev\r, [i nu numai pentru ace[tia m\ rog, ci [i pentru cei ce vor
crede `n mine prin cuv=ntul lor... {i slava care mi-ai dat-o, le-am
dat-o lor, ca s\ fie una precum [i noi una suntem. Eu `ntru ei [i tu
`ntru mine, ca s\ fie ei des\v=r[i]i una, [i s\ cunoasc\ lumea c\ tu
m-ai trimis [i c\ i-ai iubit pe ei precum m-ai iubit pe mine.

P\rinte, voiesc ca unde sunt eu, s\ fie ̀ mpreun\ cu mine [i aceia
pe care mi i-ai dat, ca s\ vad\ slava mea, pe care mi-ai dat-o mie,
pentru c\ m-ai iubit mai `nainte de `ntemeierea lumii.

P\rinte drepte, lumea pe tine nu te-a cunoscut, dar eu te-am
cunoscut [i ace[tia `nc\ au cunoscut c\ tu m-ai trimis. {i le-am
ar\tat numele t\u [i-l voi ar\ta, ca iubirea cu care m-ai iubit s\ fie
`ntre ei [i `ntru ei" (Ioan cap. 17). 

Cuv=ntul cel din urm\ rostit de M=ntuitorul a zguduit temeliile
p\m=ntului [i t\riile cerului, c\ci atunci "p\m=ntul s-a cutremurat
[i pietrele s-au despicat, mormintele s-au deschis [i multe trupuri
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ale sfin]ilor ce adormiser\, s-au sculat. Iar suta[ul [i cei ce
`mpreun\ cu el p\zeau pe Iisus, v\z=nd cutremurul [i cele ce s-au
f\cut, s-au `nfrico[at foarte, zic=nd: "Cu adev\rat Fiul lui
Dumnezeu a fost acesta!". (Mat. 27, 51-54).

~n sf=r[it r\utatea neamului omenesc era `nfr=nt\ [i prin gura
unui osta[ p\g=n, cu fric\ [i cu cutremur acesta recunoa[te c\ "Fiul
lui Dumnezeu a fost acesta".

De acum `nainte, Iisus Hristos va fi r\stignit de r\utatea
oamenilor, de nenum\rate ori, dar dup\ fiecare crucificare, lumina
sa dumnezeiasc\ va str\luci [i mai mult peste toate veacurile.

Ve[nic viu, ve[nic iubitor, cu dumnezeiasc\ [i nebiruit\ putere,
Hristos va sf\r=ma `ncuietorile mor]ii [i ne va ridica de-a pururi
din moarte la via]\ [i de pe p\m=nt la cer. Amin.

Tr\darea lui Iuda

Din istoria patimilor M=ntuitorului nostru, desprindem diferite
persoane, b\rba]i [i femei, asupra c\rora putem medita cu mult
folos sufletesc.

Piatra de `ncercare a prieteniei sincere, a iubirii nef\]arnice a fost
totdeauna, vremea de primejdie.

Puterea moral\, sau sl\biciunea sufleteasc\ precum [i caracterele
tari sau lipsa de caracter, nicic=nd nu se eviden]iaz\ mai limpede,
dec=t `n vremurile de grea cump\n\, cum au fost clipele `nfrico-
[atelor p\timiri ale Domnului Iisus Hristos. Dintre persoanele care
au luat parte `n chip hot\r=t [i `nsemnat la p\timirea Domnului
nostru Iisus Hristos, a fost V=nz\torul Apostol Iuda. ~n timpul
p\timirii Domnului, ̀ nt=lnim unele persoane mai mult sau mai pu]in
vinovate [i p\c\toase, dar cu excep]ia lui Iuda, tuturor suntem
`nclina]i s\ le acord\m oarecare circumstan]e atenuante pentru
vinov\]ia lor. Adev\rat  c\ azi, c=nd cur\]enia faptelor las\ foarte mult

389



de dorit [i criteriile de a judeca r\ul sunt necinstite, vor fi mul]i care
sunt gata s\-i treac\ cu vederea, multe, [i lui Iuda. A[a de pild\, c\ a
fost zg=rcit [i lacom, sau necinstit [i viclean `n folosirea banilor pe
care el `i chivernisea, poate chiar [i faptul c\ atunci c=nd [i-a v\zut
planurile spulberate, a c\utat sc\pare `n moarte.

Cu toate acestea, nici azi [i nici p=n\ la sf=r[itul veacurilor
nu se va g\si nimeni, care s\-i poat\ ierta vina de a fi lovit [i
tr\dat cu nerecuno[tin]\ pe cel care l-a ales pe el [i l-a
binecuv=ntat, de a fi s\rutat cu f\]\rnicie fa]a care s-a aplecat
asupra lui cu aceea[i dragoste [i de a fi v=ndut pentru c=]iva
argin]i, pe ~nv\]\torul cel mai bun.

Stranie [i cu at=t mai `ngrozitoare ne apare fapta lui Iuda, cu
c=t vom privi-o `n lumina `ncerc\rilor f\cute de M=ntuitorul,
pentru a-l salva.

La Cina Cea de Tain\, de dou\ ori `l las\ pe Iuda s\ `n]eleag\ c\
`i cunoa[te g=ndul. Cu un an `nainte de s\pt\m=na patimilor, Iisus
roste[te aceste cuvinte: "Unul din voi m\ va vinde". Apoi: "voi
sunte]i cura]i, dar nu to]i". Ad\ug=nd: "Fiul omului va merge
precum `i este scris, dar vai omului prin care va fi tr\dat".

Dar mustr\rile acestea au c\zut `n gol. Inima lui Iuda se
`mpietrise `n g=ndul [i hot\r=rea tr\d\rii. Iscarioteanul a[tepta
momentul s\ scape de Iisus.

L-a g\sit `n noaptea Cinei Celei de Tain\, c=nd folosindu-se de
simbolul dragostei, pe care nu a  avut-o niciodat\ `n inima sa, a
mijlocit `n Gr\dina Ghetsimani prinderea M=ntuitorului [i, prin
aceasta, uciderea Lui. Ce s-a `nt=mplat dup\ aceea cu Iuda se [tie.
~ntr-un moment de reculegere, d=ndu-[i seama de crima s\v=r[it\,
[i `n disperarea lui, socotind c\ nu mai poate fi iertat, a ie[it din
Ierusalim [i s-a sp=nzurat. ~n fizic\ este o lege, numit\ legea
gravita]iei dup\ care corpul c\zut de la o anumit\ `n\l]ime, `[i
m\re[te viteza c\derii cu c=t se apropie de p\m=nt. Legea aceasta
este tot at=t de valabil\ [i `n via]a moral\, `n `n]elesul c\ cel ce a
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p\[it [i a `nceput s\ alunece `n pr\pastia p\catului, din ce alunec\
mai jos, cade tot mai repede, parc\ ni[te bra]e nev\zute l-ar trage cu
putere tot mai ad=nc `n noroiul patimilor.

Trezit\ de timpuriu, `n Iuda, patima l\comiei [i iubirea
nest\p=nit\ de bani, el nu i-a stat `mpotriv\ nici atunci c=nd avea
`n m=n\ punga comun\ a Apostolilor.

Iat\ ce ajunge omul, dac\ nu pune dintru `nceput fr=u pornirilor
sale p\tima[e.

Din fur, cum `l nume[te Sf=ntul Evanghelist Ioan, Iuda ajunge
ca de dragul celor 30 de argin]i, s\ s\v=r[easc\ cea mai m=r[av\
fapt\ ce s-a s\v=r[it vreo dat\ `n lume. S\ fim cu luare aminte, c\
`n timpurile noastre argin]ii lui Iuda se rostogolesc ne`ncetat
printre noi, ca pre] al tr\d\rilor de tot felul [i mii de m=ini se `ntind
cu l\comie dup\ ei.

C=t de adesea r\sun\ [i azi `n lume cuvintele lui Iuda: "ce-mi
ve]i da mie [i eu  `l voi da pe El vou\?".

"C=t `mi dai?" sau "D\-mi!", este forma lor de azi.
D\-mi o slujb\ mai bun\, [i sunt gata s\ m\ lep\d de principii,

de convingeri sau chiar de credin]\.
D\-mi o situa]ie lipsit\ de griji `n c\s\torie, o partid\ bun\ [i

nu-mi va p\sa nici de religia mea ortodox\, nici chiar de
na]ionalitatea mea.

D\-mi bani sau bijuterii [i-]i dau `n schimb cur\]ia
feciorelnic\ a trupului meu. D\-mi mult\ comoditate, lux [i
pl\cere [i voi `nchide poarta vie]ii copiilor pe care ar trebui 
s\-i aduc pe lume. D\-mi momeala ta [i eu m\ voi lep\da de
credin]a mea, [i a[a mai departe. 

Dar precum Iuda a crezut c\ va fi fericit [i mul]umit, primind
cei treizeci de argin]i, a[a se las\ [i azi, mul]i prin[i `n mrejele
p\catului, plec=ndu-[i urechile la [oaptele viclene [i `n[el\toare ale
diavolului care promite `n schimb pl\ceri, bucurii [i fericire.
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Cunoa[tem to]i c=t a ]inut fericirea lui Iuda. Pu]in de tot, pentru
`ngrozitoarea fapt\ pe care a f\cut-o.

Glasul con[tiin]ei s-a ridicat n\valnic [i nemilos `mpotriva lui,
acuz=ndu-l. A `ncercat s\ repare gre[eala, alerg=nd la cei care `l
pl\tiser\ zic=nd: "am gre[it v=nz=nd s=nge nevinovat".

Dar cuv=ntul lor a fost scurt [i tot at=t de nemilos ca [i glasul
con[tiin]ei lui: "Ce ne prive[te pe noi? Tu vei vedea" (Matei 27, 4).

Evanghelistul ne spune mai departe, c\ Iuda s-a dus [i s-a
sp=nzurat.

E foarte important pentru noi s\ re]inem `nv\]\tura desprins\,
cum s-a c\it Iuda.

C\in]a lui Iuda are aproape toate semnele unei c\in]e adev\rate:
se recunoa[te vinovat de fapta s\v=r[it\ [i simte p\rere de r\u
pentru ea.

~i lipse[te totu[i ceva c\in]ei lui Iuda, [i aceast\ lips\ este
esen]ial\. Anume `i lipse[te iubirea fa]\ de Dumnezeu, rug\ciunea
de iertare [i `ncrederea tare `n ajutorul lui Dumnezeu.

Istorie trist\! Cutremur\tor de trist\. Dar din umbrele ei dese
r\zbat la lumin\, `n graiul pildei, mari `nv\]\turi pentru via]a
cre[tinului. ~n via]a noastr\, se poate s\ nu avem putere s\ ne
`mpotrivim ispitei [i s\ p\c\tuim. Dar oric=t de mare ar fi p\catul
nostru, s\ nu dezn\d\jduim, ci s\ ne apropiem de Dumnezeu cu
smerenie, cu `ncredere, cu rug\ciune, cer=nd iertare [i cu voin]\
hot\r=t\ de a nu mai p\c\tui. Amin.

Na[terea Maicii Domnului

Sf=nta noastr\ Biseric\ pr\znuie[te ast\zi Na[terea Prea Sfintei
N\sc\toare de Dumnezeu, s\rb\toare cu `n]elepciune numit\ de
poporul nostru dreptcredincios, Sf=nta Maria Mic\, spre deosebire
de praznicul Adormirii Maicii Domnului (15 august), numit
Sf=nta Maria Mare.
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A[ezat\ la `nceputul anului bisericesc, ea constituie poarta de
intrare `n cuprinsul celorlalte s\rb\tori, ca una ce este izvorul
`ntregului [ir de pr\znuiri la care Biserica cre[tin\ `[i cheam\
sufletele credincioase.

E at=t de ad=nc cuprinsul acestei zile, `nc=t pe drept t=lcuitorul
bucuriilor cre[tine a putut s\ spun\ c\: "Ast\zi `ncepe darul a rodi,
ar\t=nd lumii pe Maica lui Dumnezeu, prin care cele p\m=nte[ti cu
cele cere[ti se `mpreun\, spre m=ntuirea sufletelor noastre"
(Stihira Vecerniei).

Na[terea Maicii Domnului este rodul rug\ciunii evlavio[ilor
p\rin]i Ioachim [i Ana, care doriser\ s\ aib\ `n s=nul familiei 
lor un urma[.

Tradi]ia noastr\ sf=nt\ ne spune c\ `n Nazaret era un om cu
numele de Ioachim [i pe so]ia sa o chema Ana. El se tr\gea din
neamul regelui David, iar ea din semin]ia lui Aron. Tr\iau `n pace
binecuv=nta]i de Dumnezeu pentru milosteniile [i faptele bune ce
f\ceau, aveau `ns\ o mare triste]e. Cu toate c\ ajunseser\ b\tr=ni,
nu aveau copii. Era obiceiul `n vremea aceea c\ cei ce nu aveau
copii erau socoti]i nevrednici `n fa]a lui Dumnezeu. 

La templu st\teau mai jos dec=t to]i ceilal]i. M=ncare din
m=inile lor nimeni nu primea, iar jertfele aduse erau primite `n
urma tuturor. Suferin]a lor sufleteasc\ era tot a[a de mare ca [i
ru[inea ce o aveau, [i totu[i nu c=rteau. Cu ocazia unui mare
praznic au mers la Ierusalim la templu s\ se roage, precum [i s\
aduc\ jertf\ pentru dorin]a lor.

R=vna i-a `ndemnat s\ aduc\ jertf\ mai `naintea altora. Preotul
cel mare - Isahar - care slujea `n acea zi, s-a m=niat [i i-a `nfruntat
cu cuvinte aspre, spun=ndu-le: "Nu se cade a primi daruri din
m=inile tale c\ binecuv=ntarea lui Dumnezeu nu s-a cobor=t
asupra ta din pricina a cine [tie ce p\cate pe care le-ai t\inuit".
~ntristat a plecat b\tr=nul Ioachim dar nu s-a `ntors acas\. S-a dus
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`n munte [i acolo, `n post, rug\ciune [i priveghere se ruga lui
Dumnezeu s\ le d\ruiasc\ un copil. Sf=nta Ana s-a `ntors [i ea
acas\ [i a v\rsat multe lacrimi `n gr\din\. Tradi]ia sf=nt\ a[az\ `n
rug\ciunile acestor b\tr=ni cuvinte de o deosebit\ emo]ie.

Astfel, Sf=nta Ana se ruga: "Doamne, Cel ce ai f\cut cerul [i
p\m=ntul [i toate c=te se v\d, Cel ce-ai zis f\pturilor s\ creasc\ [i
s\ se `nmul]easc\, Cel ce ai binecuv=ntat pe Sara, femeia lui
Avraam [i la b\tr=ne]e a n\scut pe Isac [i ai d\ruit pe Ana care a
fost stearp\ [i a n\scut pe Samuil proorocul, d\-mi [i mie Doamne
road\ p=ntecului s\ nu mai fiu de ocar\ [i de urgie oamenilor. Ce
voi na[te - ori fecior ori fiic\ - voi `nchina }ie, cu toat\ inima mea
[i-l voi da s\ slujeasc\ la templul cel sf=nt al T\u".

Tot a[a se ruga [i Ioachim. Iar Arhanghelul Gavriil al Bunelor
Vestiri de bucurie a spus lui Ioachim: "Bucur\-te Ioachime [i te
vesele[te c\ eu sunt `ngerul lui Dumnezeu. Am venit s\-]i spun c\
vei avea o fecioar\, care va  na[te ̀ ntru feciorie pe ~mp\ratul lumii,
pe Fiul lui Dumnezeu", iar Anei acela[i `nger i-a spus:
"Rug\ciunile tale, Ano, au str\b\tut cerul [i lacrimile tale au ajuns
la Dumnezeu, iar mila Sa s-a cobor=t asupra ta; iat\, vei z\misli [i
vei na[te pe fiica cea binecuv=ntat\ prin care se va da m=ntuire
lumii. {i se va numi Maria".

Am=ndoi cu inimile pline de bucurie, au mul]umit lui
Dumnezeu [i dup\ `mplinirea vremii Ana a n\scut pe Pururea
Fecioar\. 

A[a ne `nva]\ sf=nta tradi]ie despre na[terea Maicii, care a fost
bucurie la toat\ lumea. Prin na[terea ei peretele cel din urm\ al
vrajbei a `nceput s\ se cutremure. Proorocii s-au bucurat v\z=n-
du-[i `mplinite profe]iile lor. Umbrele s-au risipit, n\dejdile s-au
`nt\rit c\ci `n leag\nul m\rit din Nazaret [i `n bra]ele b\tr=ne ale
Anei fericite se afla Maica lui Dumnezeu.

Sf=ntul Ioan Gur\ de Aur spune cu privire la aceasta: "Nimeni

394



nu este `n via]a aceasta ca Fecioara Maria. Cerceteaz\ omule cu
cugetul toat\ zidirea [i vezi dac\ este ceva asemenea sau mai mult
dec=t sfin]enia Fecioarei de Dumnezeu N\sc\toare. Str\bate
p\m=ntul, prive[te marea `mprejur, cutreier\ v\zduhul, p\trunde
cu mintea cerurile. Aminte[te-]i toate puterile nev\zute [i vezi dac\
exist\ o alt\ minune la fel cu aceasta `n toat\ firea" (Cuv=nt despre
Fecioara Maria).

Astfel Maica Domnului apare `n via]\ din binecuv=ntare [i
rug\ciune. Coboar\ din acele familii str\lucite asupra c\rora s-a
rev\rsat toat\ noble]ea firii [i a harului dup\ un lung [ir de regi [i
patriarhi ai Vechiului Testament prin care a curs, ca prin ni[te
r=uri, fericirea [i slava [i care s-au adunat `n fiin]a ei. Toat\ bog\]ia
harului, pe care Dumnezeu o d\ruie[te sfin]ilor cu c=nt\rire [i
m\sur\, s-a rev\rsat peste ea singur\ pentru ca s\ formeze `ntr-`nsa
`nclina]iile cele mai curate [i virtu]ile ei cele mai des\v=r[ite, c\ci
familia sa este sf=nt\, na[terea sa minunat\, via]a sa f\r\ de prihan\
[i mutarea sa din via]\ scump\ tuturor cre[tinilor.

C=t\ fericire s-a s\l\[luit `n casa drep]ilor Ioachim [i Ana, c=nd
s-a plinit aceast\ sf=nt\ rug\ciune a lor, mai ales c\ bunul
Dumnezeu binecuv=ntase casa lor cu Fecioara proorocit\ de Isaia
[i c\reia mai t=rziu `ngerul Gavriil i-a spus: "Bucur\-te ceea ce e[ti
plin\ de dar" (Lc. 1, 28).

Cu fiecare zi, cu fiecare clip\ venea momentul c=nd fiica lor
trebuia s\ fie adus\ la templu din Ierusalim unde o va lua `n
bra]e Arhiereul Zaharia, care, binecuv=nt=nd pe Domnul o
introduce `n cele mai dinl\untrul ale Bisericii, `n Sf=nta
Sfintelor, unde intra numai arhiereul singur, o dat\ pe an, [i
unde o va p\zi harul lui Dumnezeu, ca viitor loca[ al Fiului s\u
[i Dumnezeul nostru Iisus Hristos.

Predania Bisericii ne spune c\ Maica Domnului a r\mas `n
biserica din Ierusalim 12 ani, unde s-a preg\tit s\ fie "scar\
cereasc\" pe care s-a pogor=t la noi Domnul milelor.
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Sfintei Fecioare Maria i s-au adus de c\tre to]i cre[tinii, din
toate veacurile, cinstire prea aleas\ pentru darurile ei mari de care
s-a `nvrednicit, de a fi N\sc\toare de Dumnezeu, de a fi [i a
r\m=ne Pururea Fecioar\, de a fi rug\toare [i mijlocitoare
cre[tinilor `n fa]a Tronului dumnezeiesc. Pentru aceasta este
l\udat\ de to]i cu rug\ciuni, numind-o "mai cinstit\ dec=t
heruvimii [i mai m\rit\ f\r\ de asem\nare dec=t serafimii".

Ea este chemat\ `n ajutor ca una care se milostive[te spre `ntreg
neamul cre[tinesc. „U[a milostivirii deschide-o nou\, binecuv=n-
tat\ N\sc\toare de Dumnezeu, ca s\ nu pierim noi cei ce n\d\j-
duim `ntru tine, ci s\ ne m=ntuim prin tine de nevoi“.

Din acela[i sim] al vener\rii ei, imnografii cei mai iscusi]i 
i-au `nchinat talentul lor `n imne de prosl\vire, iconografii din
toate timpurile i-au p\strat ca pe o comoar\ de mare pre] [i ca pe
o zestre a sufletului lor chipul ei cel sf=nt, din care radiaz\
dragostea matern\; arhitec]ii au `n\l]at `n pomenirea ei biserici `n
toate locurile unde au existat cre[tini, iar slujitorii Bisericii au
adresat, `n cuv=nt\rile dedicate Sfintei Fecioare, cuvintele cele
mai alese, asem\n=nd-o cu tot ce este mai frumos [i mai sf=nt `n
aceast\ lume.

Iat\, de pild\, cum ne-o prezint\ pe Pururea Fecioara Maria
unul din marii predicatori, Mitropolitul Antim Ivireanul: "Aleas\
e[ti cu adev\rat, ca soarele, pentru c\ e[ti `ncununat\ cu toate
razele darurilor dumnezeie[ti [i str\luce[ti mai v=rtos `ntre
celelalte lumini ale cerului. Aleas\ e[ti [i frumoas\ ca luna care cu
lumina ei str\luce[te mai mult dec=t stelele cerului. Aleas\ e[ti, ca
rev\rsatul zorilor, pentru c\ ai alungat noaptea [i toat\ `ntin\ciunea
p\catului, aduc=nd `n lume ziua cea purt\toare de via]\.  Aleas\
e[ti ca izvorul care cu curgerile cere[tilor bun\t\]i, adap\ sf=nta
Biseric\" (A. Ivireanul, Predici, pag. 88).

Tot acela[i mitropolit, ca [i al]i predicatori impresiona]i de
m\re]ia Sfintei Fecioare exclam\ [i se `ntreab\: "Cine este aceasta
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care se ive[te ca zorile, frumoas\ ca luna [i aleas\ ca soarele? 
Cu ce flori de laud\ voi putea `mpleti cununa fecioriei tale, ca una
ce e[ti `ncununat\ de toate florile bun\t\]ilor de Tat\l ceresc?"
(ibidem pag. 89).

N\sc\toarea de Dumnezeu r\m=ne o tain\ necuprins\ cu
mintea [i pe care vorbitorul nu o poate descoperi: "De te vei numi
cer e[ti mai `nalt\ dec=t el fiindc\ ai n\scut pe f\c\torul cerului"
(ibidem). 

Iar noi cre[tinii, `n sim]irea noastr\ curat\, o cinstim pun=n-
du-ne via]a sub acoper\m=ntul ei cel sfin]it. O cinstim p\str=ndu-i
chipul ei sf=nt `n casele noastre, c\ruia ne `nchin\m [i `n\l]\m
rug\ciuni. La orice `mprejurare pe buzele noastre trebuie s\ fie
numele Prea Sfintei N\sc\toare de Dumnezeu. 

O cinstim [i atunci c=nd, la botez ne-am hot\r=t s\-i purt\m
toat\ via]a numele care ne este scump [i apropiat. O cinstim
chem=nd-o ne`ncetat `n rug\ciuni, spre a ne fi de ajutor [i
ocrotitoare `n toate `mprejur\rile vie]ii, fiindc\ [tim c\ este Maica
[i ap\r\toarea lumii. Este limanul m=ntuirii, aduc=nd m=ng=iere
inimilor noastre. Sub acoper\m=ntul cel sf=nt al ei ne afl\m noi
to]i cre[tinii, ca ni[te adev\ra]i fii ai ei. 

Maica Domnului este bucuria cea nespus\ a neamului
cre[tinesc. {i care este bucuria pe care ne-o revars\ din ceruri
Maica Domnului? Este, `ntr-adev\r, bucuria m=ntuirii noastre
Maica Domnului f\c=ndu-se prin na[terea ei [i apoi prin cea a
Na[terii Fiului lui Dumnezeu, `nceputul m=ntuirii noastre, dup\
cum gl\suie[te [i o c=ntare: "Ast\zi au suflat adieri mai `nainte
vestitoare de m=ntuire" (Stihirea a IVa Vecerniei). Bucuria aceasta
care se revars\ din ̀ n\l]imile cerului peste noi oamenii, prin na[terea
Maicii Domnului face s\ rena[tem la o via]\ nou\, curat\, ne
sfin]e[te pun=nd `n inimile [i suflete noastre lini[te [i pace - c=nd o
cerem ̀ n rug\ciune sim]im prezen]a [i c\ldura dragostei sale, sim]im
sprijinul, ajutorul [i m=ng=ierea ei. ~n cur\]enia [i neprih\nirea

397



inimii noastre, `n asemenea clipe cu adev\rat o vener\m, ne
`ncredin]\m [i ne d\ruim ei, f\c=ndu-ne ferici]i!

Credin]a noastr\ `n sprijinul Maicii Domnului, prin prezen]a ei
`n mijlocul nostru, `n clipele de rug\ciune, o p\str\m `ntocmai ca
pe o comoar\ a sufletului nostru. Prin ceea ce g=ndim [i s\v=r[im,
printr-o tr\ire neprih\nit\ de adev\ra]i cre[tini, o avem `n casele [i
familiile noastre; calea cea mai sigur\ prin care-i c=[tig\m
prezen]a [i `i dob=ndim ajutorul, este rug\ciunea fierbinte. Pentru
c\ prin rug\ciune cre[tinul vorbe[te cu Dumnezeu, cu Maica
Domnului [i cu to]i sfin]ii, iar locul acestei convorbiri, al acestui
tainic dialog este f\r\ `ndoial\ Sf=nta Biseric\.

Ori de c=te ori venim la biseric\, nu numai s\ ascult\m cele ce
se citesc sau se c=nt\, dar noi `n[ine trebuie s\ particip\m [i s\
tr\im momentele cele mai tainice ale Sf. Liturghii, sim]ind l=ng\
noi pe Domnul Iisus Hristos [i pe Maica Lui cea sf=nt\.

Maica Domnului ne r\m=ne, deci, chipul des\v=r[it de
rug\toare [i mijlocitoare la Fiul ei [i Domnul nostru Iisus Hristos. 

Suntem `ncredin]a]i c\ rug\ciunile noastre totdeauna vor fi
ascultate de ea, ca una care ne este tuturor Maic\.

La r=ndul S\u, Domnul [i M=ntuitorul lumii ascult\ rug\ciunea
ei pentru noi ca una care este Maica Sa. {i noi [tim din Sf.
Evanghelie c\ `n via]a Sa p\m=nteasc\  a ascultat-o, a respectat-o
[i a cinstit-o, a[a cum se cuvine ca oricine s\-[i cinsteasc\ p\rin]ii.

De aceea, `ncrederea nest\vilit\ `n Maica Domnului,
mijlocitoarea noastr\ `n fa]a lui Hristos, nu ne poate p\r\si
niciodat\. S\ privim icoana ei cea sf=nt\, a[ezat\ dup\ obicei `n
sfintele noastre biserici, la locul cel mai cinstit, al\turi de icoana
Domnului Iisus Hristos; c=t\ bl=nde]e [i evlavie se g\se[te `n
chipul ei, c=t\ dragoste radiaz\ din privirile ei rug\toare, mereu
`ndreptate asupra noastr\! Ea este `nf\]i[at\ ]in=nd `n bra]e pe
Pruncul Divin, nedesp\r]it\ de El. Aceast\ unire nedesp\r]it\
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`ntruchipeaz\ leg\tura ce s-a f\cut ̀ ntre cer [i p\m=nt, ̀ ntre oameni
[i Dumnezeu, ea r\m=n=nd pentru totdeauna Mam\ a `ntregului
neam cre[tinesc, iar prin ea, prin Na[terea Fiului lui Dumnezeu,
noi f\c=ndu-ne fii ai Tat\lui ceresc.

S\ alerg\m totdeauna la maica Domnului, cu credin]\ tare [i
rug\ciuni fierbin]i spre a-i cere ajutorul [i ocrotirea, ca una ce este
tuturor cre[tinilor "acoper\m=ntare [i p\zitoare, liman [i zid, scar\
[i turn" al m=ntuirii noastre [i s\ zicem: "Bucur\-te cea plin\ de
dar, Domnul este cu tine". Amin.

Intrarea `n Biseric\ a Maicii Domnului

~n planul m=ntuirii neamului omenesc din robia p\catului
str\mo[esc, Sf=nta Fecioar\ Maria a avut un rol cov=r[itor. Ea a
fost hot\r=t\ de Dumnezeu din ve[nicie spre a na[te pe Dumnezeu
Omul, pe Iisus Hristos. ~ndat\ dup\ s\v=r[irea p\catului
str\mo[esc, Dumnezeu a dat primului om n\dejdea m=ng=ietoare
a venirii `n lume a unui R\scump\r\tor ce se va na[te dintr-o
Fecioar\. Aceast\ n\dejde se cuprinde `n cuvintele adresate
[arpelui: "Du[m\nie voi pune `ntre tine [i `ntre femeie, `ntre
s\m=n]a ta [i s\m=n]a ei; acesta ̀ ]i va zdrobi capul, iar tu vei ̀ n]epa
c\lc=iul" (Fac. 3, 15). N\dejdea sau f\g\duin]a aceasta poart\
numele de Protoevanghelie.

Ideia na[terii M=ntuitorului dintr-o fecioar\ din neamul lui
David, este deseori `nt=lnit\ de-a lungul Vechiului Testament.
"Juratu-s-a Domnul lui David [i nu-l va lep\da; din rodul
p=ntecelui voi pune pe scaunul t\u" (Psal. 131, 11). "Odat\ m-am
jurat pe sfin]enia Mea: Oare voi min]i pe David? Semin]ia lui `n
veac va r\m=ne [i scaunul lui ca soarele `naintea Mea. {i ca luna
`ntocmit\ `n veac [i martor credincios `n cer" (Psalm. 88, 34-36). 

Proorocul Isaia arat\ precis c\ o fecioar\ va na[te pe
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M=ntuitorul lumii: "Pentru aceasta Domnul Meu va da un semn:
iat\ Fecioara va lua `n p=ntece [i va na[te fiu [i vor chema numele
lui Emanuel" (Isaia 7, 14), "care se t=lcuie[te: cu noi este
Dumnezeu" (Mat. 1, 23).

Sf=ntul Evanghelist Matei stabile[te firul genealogic al
M=ntuitorului din neamul lui David, c=nd spune, la `nceputul
Evanghelie sale: "Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David,
fiul lui Avraam..." (Mat.1, 1), deci deplin\ concordan]\ `ntre plan
[i realizare, adic\ `mplinrea `ntocmai a profe]iilor V. Testament.

Sf. Fecioar\ Maria este fiica "sfin]ilor [i dumnezeie[tilor p\rin]i
Ioachim [i Ana", cum `i nume[te Biserica. Ei erau doi b\tr=ni
credincio[i din Nazaretul Galileei, care au fost `nvrednici]i la
ad=nci b\tr=ne]i de a avea o fiic\, cum n-a cunoscut lumea p=n\
atunci [i nici de atunci `ncoace. I-au dat numele "Maria", cea care
va fi "Maica vie]ii, Maica Noului Adam", Maica M=ntuitorului
nostru Iisus Hristos, a[a cum m\rturisim `n articolul 3 din
Simbolul credin]ei: "Care pentru noi oamenii [i pentru a noastr\
m=ntuire s-a pogor=t din ceruri [i s-a `ntrupat de la Duhul Sf=nt [i
din Fecioara Maria [i s-a f\cut om".

Credincio[i f\g\duin]ei f\cute lui Dumnezeu, c\ vor `nchina
odrasla ce va `nmuguri din trupul lor uscat de om, p\rin]ii Ioachim
[i Ana, c=nd copila a `mplinit v=rsta de trei ani, au dus-o `n templul
din Ierusalim. ~n vremea aceea, arhiereul la templu era Zaharia.
Acesta primind darul viu [i omenesc `n bra]ele sale, a intrat "`ntre
cele mai din\untru ale templului", adic\ `n Sf=nta Sfintelor. Ie[ind
arhiereul cu ea din templu, a dat-o ̀ n grija b\tr=nilor templului, care
locuiau `n chilii separate, al\turi de ale fecioarelor [i ale preo]ilor.

Aici a petrecut Sf. Fecioar\ vreme de 12 ani, ocup=ndu-se cu
rug\ciunea, cu munca [i deprinderea Sfintelor Scripturi. Via]a ei a
fost f\r\ pat\. Smerit\ [i ascult\toare, ea s-a devotat cu totul slujirii
lui Dumnezeu, `mpodobindu-se cu cele mai alese virtu]i pentru
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chemarea sf=nt\ ce i-a fost hot\r=t\ de a fi umbrit\ de Duhul Sf=nt
[i a na[te `n chip minunat pe Iisus M=ntuitorul.

A fost r=nduial\ dumnezeiasc\ ca Sf. Fecioar\ Maria s\ fie dus\
la Biseric\, spre a-[i `nsu[i aici cea mai frumoas\ zestre religioas\
[i moral\, adic\ " cu sfin]enie s\ se hr\neasc\, spre s\l\[luirea
~mp\ratului tuturor" (Stihuira la Vecernia s\rb\torii).

Nu era loc mai potrivit ca sufletul Fecioarei Maria s\ poat\ fi
p\zit curat [i ̀ nt\rit de ispite, dec=t locul unde Dumnezeu locuie[te
de-a pururi, adic\ Biserica Sa. De[i `n templul Legii vechi nu se
cobor=se `nc\ curgerea harului, el aducea celor ce-i c\lcau pragul
lini[tea m=ng=ietoare, fiind pre`nchipuirea "templului celui
adev\rat al Legii noi", de aceea inspirat se exprim\ psalmistul:
"Mai bun\ este o zi `n cur]ile Tale dec=t mii `ntre str\ini; ales-am
a fi lep\dat `n casa lui Dumnezeu, mai v=rtos dec=t a locui `n
loca[urile p\c\to[ilor "(Ps. 83, 11).

Biserica este locul cel mai potrivit unde ne putem cur\]i 
de p\cate [i m=ntui sufletul. "Umplea-ne-vom de bun\t\]ile 
casei Tale; Sf=nt\ este Biserica Ta, minunat\ `ntru dreptate" 
(Psalmi 64, 5). Biserica este r=nduit\ de Dumnezeu. "{i-a zidit
Dumnezeu loca[ul S\u cel sf=nt, ca `n\l]imea cerului; pe p\m=nt l-a
`ntemeiat pe el `n veci" (Psalmi 77, 75). Dumnezeu i-a poruncit 
lui Moise: "S\-mi faci un loca[ Sf=nt voi `n mijlocul lor" 
(Ie[irea 25, 8). {i a zidit Moise Cortul Sf=nt (Ie[irea 25, 9-40).

Solomon a zidit un templu `nchinat lui Dumnezeu [i destinat
rug\ciunii ob[te[ti (III Regi 6,8). Zorohabel [i Ezdra au restaurat
templul distrus de Nabucodonosor (II Paralipomena 36, 19).
M=ntuitorul [i Sfin]ii Apostoli au cinstit templul - ca loca[ sf=nt -
destinat rug\ciunii ob[te[ti. La templu a fost  dus pruncul Iisus la
40 de zile dup\ na[tere, ca s\ fie `nchinat lui Dumnezeu (Luca 2,
21-24); aici `l `nt=lnim la v=rsta de 12 ani, c=nd a spus p\rin]ilor
care `l c\utaser\ timp de trei zile: "Oare nu [tia]i c\ `n cele ale
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Tat\lui meu trebuie s\ fiu?" (Lc, 2, 49). Din templu a alungat pe
Zarafi, numindu-l "cas\ a Tat\lui", care nu se cuvine s\ fie
p=ng\rit\ (Mat. 23, 17; Marcu 11, 17; Ioan 2,14-16).

~n Sf=nta Scriptur\, loca[ul de rug\ciune se nume[te Biserica
lui Dumnezeu (Levitic. 26 [i Irimia 4, 5; Psalmi 133, 1), cas\ de
rug\ciune (Marcu 11, 17; Luca 18, 10-14), loca[ sf=nt (Ie[ire 25,
8),  biserica sf=nt\ (Psal. 5, 7) [i sfin]itoare (Mat. 23, 17).

Biserica va exista p=n\ la sf=r[itul veacurilor c=nd Antihrist se va
`ndrepta cu toat\ furia `mpotriva ei (Apoc. 13, 6). Pentru noi
cre[tinii, Biserica este un "cer p\m=ntesc", cum se spune `ntr-o
c=ntare din cultul nostru "`n biseric\ st=nd, ̀ n cer mi se pare c\ stau".

Aici este de fa]\ Dumnezeu Tat\l, Dumnezeu Fiul, care se
jertfe[te `n chip nes=ngeros [i Duhul Sf=nt, care sfin]e[te darurile
[i inimile noastre.

Este de fa]\ Maica Domnului [i toat\ ceata sfin]ilor care se
roag\ cu noi [i pream\resc pe Dumnezeu.

Este adev\rat c\ Dumnezeu se g\se[te pretutindeni, [i oriunde ne
g\sim `naintea Lui. El nu este `ntr-un loc sau altul a[a cum se
exprim\ psalmistul: "Unde m\ voi duce de la Duhul T\u, [i de la fa]a
Ta unde voi fugi? De m\ voi duce la cer, Tu acolo e[ti. De voi lua
aripile mele de diminea]\, [i m\ voi a[eza la marginile m\rii, [i acolo
m=na Ta m\ va pov\]ui [i m\ va ]ine `n dreapta Ta" (Ps. 138, 7-10). 

Cu Dumnezeu te po]i `nt=lni oriunde, `n natur\, `n con[tiin]\, `n
lume, a[a c\ rug\ciunea este bine primit\ ̀ n orice loc s-ar face, mai
ales c\ [i M=ntuitorul spune: "Unde sunt doi sau trei, aduna]i `n
numele Meu, acolo sunt [i Eu `n mijlocul lor" (Mat. 18, 20). Dar
`n]elesul cuvintelor M=ntuitorului este cu totul altul, [i anume:
"Aduna]i `n numele Meu" `nseamn\ "aduna]i dup\ r=nduiala
statornicit\ de Mine". Ori, r=nduiala statornicit\ de M=ntuitorul
este tocmai aceea de a avea loca[uri de `nchinare. ~n loca[ul de
`nchinare al sinagogii, M=ntuitorul a t\lm\cit cuvintele profetului
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Isaia: "Ast\zi s-a `mplinit cuv=ntul acesta pe care l-a]i auzit
citindu-se" (Luca 4, 21), declar=nd `mplinirea profe]iilor `n
persoana sa. ~n Biserica Cre[tin\ avem altarul crucii, precum [i
prilejul de a ne `nt=lni cu Hristos, `n Sf. Euharistie. Aici se aduce
jertfa Golgotei `n chip nes=ngeros, apoi "Jertfa buzelor" [i jertfa
bine pl\cut\ lui Dumnezeu, care este "duh umilit, inim\ `nfr=nt\ [i
smerit\" (Ps. 50, 18).

M=ntuitorul nu este `mpotriva loca[urilor de `nchinare nici
atunci c=nd spune: "Iar c=nd v\ ruga]i, nu fi]i ca f\]arnicii c\rora
le place prin sinagogi [i prin col]urile uli]elor, st=nd `n picioare, s\
se roage, ca s\ se arate oamenilor; adev\rat gr\iesc vou\: `[i iau
plata lor. Tu `ns\, c=nd te rogi, intr\ `n camera ta, [i `nchiz=nd u[a
roag\-te Tat\lui care este `n ascuns [i Tat\l t\u, care Vede `n
ascuns, `]i va r\spl\ti" (Mat. 6, 5-6). Aici, M=ntuitorul nu `nl\tur\
cultul public, nici bisericile, ci os=nde[te [i `nl\tur\ rug\ciunea
f\]arnic\, f\cut\ de form\, de ochii lumii. Rug\ciunea ob[teasc\, la
templu, deci [i necesitatea bisericilor ca loca[uri de `nchin\ciune
ob[teasc\ sunt recunoscute de M=ntuitorul `n Parabola Vame[ului
[i Fariseului (Luca 18 10-14), Banul V\duvei (Marcu 12, 41-44).

Sf. Apostoli, dup\ `n\l]area la cer a M=ntuitorului, "erau `n
vremea aceea ̀ n biseric\, l\ud=nd [i binecuv=nt=nd pe Dumnezeu"
(Luca 24, 53).

Noi cre[tinii, avem motive puternice `n privin]a `ndatoririi
rug\ciunii ob[te[ti `n biseric\. Aici, "Dumnezeu este `n locul cel
sf=nt al Lui" (Ps. 6, 76). Biserica nu este numai cas\ de adunare `n
scopul propov\duirii cuv=ntului lui Dumnezeu, deci a evan-
gheliz\rii, ci loca[ sfin]it [i sfin]itor, `n care este Hristos prezent `n
taina euharistic\. Aici, tot ce ne `nconjoar\ ne `ndeamn\ la
rug\ciune [i evlavie. Sufletul credinciosului este `ndemnat la
rug\ciune, al\turi av=nd pe al]i confra]i de credin]\, a[a cum
c\rbunii `mpr\[tia]i pe vatr\, aduna]i la un loc, ard cu putere [i
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r\sp=ndesc c\ldur\ `n jurul lor. Biserica este loca[ul unde s-au
rugat p\rin]ii fiec\ruia din noi, iar acest sim]\m=nt de pre]uire [i
pietate ne `nt\re[te credin]a `n cultivarea rug\ciunii ob[te[ti.

Aici se adun\ duhurile Sfin]ilor trecu]i din via]a aceasta,
precum [i ale acelor ce sunt `nc\ `n via]\! }in=nd seama de
sfin]enia loca[ului de rug\ciune, b\tr=nii Ioachim [i Ana au f\cut
bine duc=nd pe Maria, singura lor copil\, la biseric\, pentru ca
acolo s\ se hr\neasc\ din `n]elepciunea lui Dumnezeu. Timpul
petrecut `n Biseric\, `n rug\ciune, `n cur\]ie moral\ [i sfin]enie, a
fost pentru Sf=nta Fecioar\ Maria de neap\rat\ trebuin]\ spre a
deveni "Biseric\ sf=nt\ [i rai cuv=nt\tor" `n care avea s\ coboare
din cer "p=inea vie]ii" (Ioan, 6, 25).

Sf=nta Fecioar\ Maria s-a f\cut pild\ pentru cre[tini, c\ nu-i
destul s\ intri `n biseric\ din obi[nuin]\, formal, f\r\ a culege ce
este de folos pentru zidirea noastr\ moral\. Ea a plecat de la
templu neprih\nit\, a fost `nvrednicit\ de a fi "plin\ de dar" de a
nu mai s\v=r[i p\cate personale.

Urm=nd pilda ei, fiec\rui cre[tin `i revine datoria de a spori, de
fiecare dat\ c=nd "st\ `n Casa Domnului, `n cele ale vie]ii
virtuoase, adic\ s\ aib\ roadele Duhului Sf=nt: dragostea, bucuria,
pacea, `ndelung\ r\bdare, bun\tate, facere de bine, credin]\"
(Galat. 5, 22-25).

{i `n felul acesta va putea gusta bucuria fericirii primite `n
biseric\, spun=nd cu psalmistul: "Ferici]i cei ce locuiesc `n casa
Ta, `n vecii vecilor te vor l\uda" (Ps. 84, 5). Amin.

Buna-Vestire

Fiecare eveniment din istoria m=ntuirii treze[te `n fiin]a noastr\
un sentiment viu de credin]\, de dragoste [i de recuno[tin]\ fa]\ de
Dumnezeu [i fa]\ de Biserica Sa cea sf=nt\.
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~n chip deosebit, `ns\, la s\rb\toarea Bunei-Vestiri, c=nd
pr\znuim cea mai mare binefacere pe care cerul a trimis-o
p\m=ntului, fiin]a fiec\rui cre[tin evlavios este cuprins\ de o
nem\rginit\ bucurie, de nespus\ mul]umire sufleteasc\, g=ndin-
du-ne la `nceputul m=ntuirii noastre care s-a `nf\ptuit prin venirea
`n trup a M=ntuitorului nostru Iisus Hristos.

Prin revela]ia Divin\, [i din `nv\]\tura Sfintei Biserici noi [tim
c\ leg\tura dintre oameni [i Dumnezeu, pe care o rupsese p\catul, 
a putut fi restabilit\ numai prin venirea `n lume a lui Iisus Hristos,
iar aceast\ "Veste Bun\" a venirii s-a adus omenirii de la
Dumnezeu, de `ngerul Gavriil, la Buna-Vestire.

Importan]a acestui eveniment este mare. El este punctul din
care pleac\ [i `n jurul c\ruia graviteaz\ toate actele sfinte ce se vor
realiza `n cre[tinism pentru m=ntuirea neamului omenesc. Cu
inim\ plin\ de bucurie pentru "Vestea cea bun\", adus\ de `ngerul
Gavriil uneia din fiicele p\m=ntului, ne apropiem [i mai mult de
acest praznic de tain\, [i de minunea ce o cuprinde el, pentru a
vedea cine este aceea pe care cerul a ales-o [i a f\cut-o
"N\sc\toare de Dumnezeu", prin care r\sare bucuria a toat\ lumea.

Fecioara a fost fiica lui Ioachim [i Ana, doi b\tr=ni credincio[i
din  Nazaretul Galileei. Singuri, f\r\ urma[i, b\tr=nii Ioachim [i
Ana nu `ncetau a se ruga lui Dumnezeu s\ le d\ruiasc\ un copil.
La v=rsta lor `naintat\, Ioachim [i Ana `[i pun ultima n\dejde `n
Dumnezeu, pe care El le-o r\spl\te[te d\ruindu-le o fiic\, care nu
este alta dec=t aceea care a fost f\g\duit\ protop\rin]ilor no[tri,
Adam [i Eva, `n rai (Fac. 3, 15).

Cu na[terea acestei copile, se face "`nceputul m=ntuirii noastre".
Numele pe care `l aleg [i i-l pun p\rin]ii copilei lor este un

nume din cele mai frumoase, care se obi[nuia la vechii Evrei.
Acest nume este Miriam sau Maria, care vrea s\ `nsemne "cea

pl\cut\", "cea frumoas\", "Doamn\" [i "St\p=n\".
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P\rin]ii Sfintei Fecioare erau con[tien]i de chemarea
dumnezeiasc\ de a da na[tere unui vas ales `nchinat lui
Dumnezeu. Preacurata Fecioar\ era vasul ales, care va aduce `n
lume [i va purta `n bra]e pe Fiul lui Dumnezeu. 

Fecioara Maria se na[te cu p\catul str\mo[esc, asemenea
tuturor oamenilor, dar `n fiin]a ei nu-[i manifesta lucrarea sa. Prin
z\mislire Fecioara Maria este cur\]at\ de p\catul str\mo[esc.
Pentru Preacurata Fecioar\ Maria, dumnezeiasca na[tere a lui
Iisus Hristos va fi ca un foc cur\]itor al trupului plin de har, de
orice urmare a p\c\tuirii str\mo[e[ti.

Ea a fost scutit\, `ns\, de orice p\cat personal, `ntruc=t de la
na[tere a fost "plin\ de har".

Loca[ul Domnului este preacurat trupe[te [i suflete[te, fapt
adeverit de `ngerul care i-a zis: "Bucur\-te, ceea ce e[ti plin\ de har,
Domnul este cu tine. Binecuv=ntat\ e[ti tu ̀ ntre femei" (Luca 1, 28).

Credincio[i f\g\duin]ei f\cute lui Dumnezeu, c\ `i vor `nchina
fiica ce se va na[te din trupul uscat de ani, drep]ii Ioachim [i Ana
duc copila la templul din Ierusalim, la v=rsta de 3 ani. Arhiereu la
templu, pe atunci era Zaharia. Acesta primind darul viu [i
omenesc `n bra]ele sale, intr\ cu el "`ntru cele mai din\untru ale
templului". Cea plin\ de har intr\  cu Arhiereul  `n Sf=nta Sfintelor
unde nu intra nimeni dec=t Arhiereul o dat\ pe an, `n ziua
`mp\c\rii. Ie[ind Arhiereul cu ea din templu, o d\du spre p\strare
[i `ngrijire b\tr=nelor templului, care locuiau `n chilii separate
al\turi de fecioarele mai v=rstnice [i cele ale preo]ilor. ~n tov\r\[ia
pl\cut\ a celorlalte fecioare mirese ale lui Dumnezeu din templu,
Maria c=nt\ imne lui Dumnezeu, cite[te c\r]i sfinte, se roag\ [i
ajut\ pe preo]i la serviciile templului. Aici sufletul ei `[i `nsu[e[te
o frumoas\ zestre religioas\: cur\]ia, smerenia, ascultarea,
rug\ciunea, spiritul de jertf\ [i frumuse]ea duhovniceasc\.

Anii se scurg [i Fecioara Maria ajunge la v=rsta de 15 ani, c=nd
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trebuia s\ p\r\seasc\ templul. Nevoind s\ se c\s\toreasc\, cum
procedau celelalte fecioare ce-[i f\ceau ucenicia la templu [i
`ntruc=t p\rin]ii ei muriser\, a fost dat\ `n grija unui tutore
(logodnic), rudenie cu ea, `n v=rst\ de 84 de ani cu numele de
Iosif. El era din semin]ia lui David, om drept [i cuvios. 

~n casa lui Iosif Preacurata Fecioar\ Maria `[i petrecea tot
timpul cu rug\ciuni [i medita]ie. ~ntr-una din zile, `n timp ce se
afla `n rug\ciune, a fost trimis de Dumnezeu la ea `ngerul Gavriil
(Luca 1, 26) cu cea mai frumoas\ dintre ve[tile pe care le-a primit
vreun p\m=ntean. Astfel, `ngerul `i spune "Bucur\-te ceea ce e[ti
plin\ de har, Domnul este cu tine, binecuv=ntat\ e[ti tu `ntre
femei" (Luca 1, 28).

La apari]ia `ngerului [i la auzul acestor cuvinte Fecioara este
cuprins\ de fric\ [i cutremurare. Dar `ngerul o lini[ti, spun=ndu-i:
"Nu te teme, Marie, c\ci ai aflat har la Dumnezeu, [i iat\ vei lua `n
p=ntece [i vei na[te fiu [i vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi
mare [i Fiul Celui Prea ~nalt se va chema [i Domnul Dumnezeu `i
va da Lui tronul lui David, p\rintele s\u [i va ̀ mp\r\]i peste casa lui
Iacov `n veci, [i `mp\r\]ia Lui nu va avea  sf=r[it" (Luca 1, 30-33).
Mirat\ de aceast\ veste, Fecioara Maria `ntreab\ cum e cu putin]\
s\ conceap\ [i s\ nasc\, c=nd ea nu [tie de b\rbat (Luca 1, 36). 

~ngerul `i alung\ nedumerirea, spun=ndu-i: "Duhul Sf=nt se va
pogor` peste tine [i puterea Celui Prea ~nalt te va umbri, pentru
aceea [i Sf=ntul ce se va na[te din tine, Fiul lui Dumnezeu se va
chema" (Luca 1, 35).

Fiul ce se va na[te, va avea `naintemerg\tor pe Ioan
Botez\torul, fiul cu [ase luni mai v=rstnic al Elisabetei. Fecioara
`n]elege faptul extraordinar, c\ ea este aceea care a fost aleas\
pentru `mplinirea profe]iilor, de aceea se supune voin]ei lui
Dumnezeu, spun=nd: „Iat\ roaba Domnului. Fie mie dup\
cuv=ntul t\u“ (Luca 1, 38). C=nd Fecioara a rostit cuvintele: "Iat\
roaba Domnului, fie mie dup\ cuv=ntul t\u", ea s-a `ncadrat `n
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planul dumnezeiesc al m=ntuirii, conceput din ve[nicie [i
`mp\rt\[it neamului omenesc imediat dup\ s\v=r[irea p\catului
str\mo[esc. Promisiunea f\cut\ celor dint=i oameni c\ va izb\vi
neamul omenesc de p\cat, a fost prima bun\vestire. Ea s-a repetat
mereu, prin graiul profe]ilor, care `n chipuri gr\itoare, au f\cut
planul lui Dumnezeu de a m=ntui lumea printr-o fecioar\, cu
ar\tarea c\ ea va r\m=ne fecioar\ [i dup\ na[terea M=ntuitorului
promis. Astfel, Dumnezeu s-a ar\tat lui Moisi sub chipul rugului
de foc "[i iat\ rugul ardea, dar nu se mistuia" (Ie[ire 3, 2).

Iar Dumnezeu a gr\it: "Moisi! Moisi! Nu te apropia de locul
acesta; scoate-]i `nc\l]\mintea din picioare, c\ci locul pe care calci
este un p\m=nt sf=nt" (Ie[ire 3, 2).

A[a [i Fecioara Maria va cuprinde ̀ n s=nul ei focul dumnezeirii
[i nu se va mistui, va na[te pe Dumnezeu [i Maic\ fiind va
r\m=nea fecioar\, iar s\l\[luirea lui Dumnezeu ̀ ntr-`nsa o va sfin]i,
va face din ea "loc sf=nt", de care nu se cuvine a ne apropia dec=t
cu cutremur [i `ngenuncheat\ inim\.

Neprih\nirea fecioarei o prooroce[te Isaia, c=nd spune:
"Domnul `nsu[i va da un semn: iat\ fecioara va avea `n p=ntece [i
va na[te fiu [i va chema numele lui Emanuel" (Isaia 7, 14).

Profetul Iezechil o vede ca pe u[a de r\s\rit a Bisericii ce va
cuprinde toate neamurile. "{i mi-a zis Domnul: Poarta aceasta va
fi `nchis\, nu se va deschide, [i nici un om nu va intra pe ea, c\ci
Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat pe ea. De aceea va fi
`nchis\" (Iezechil 44, 2). Profetul Ieremia o `nt=mpina cu lauda
lui Dumnezeu: "Loca[ al drept\]ii [i munte sf=nt, Domnul s\ te
binecuvinteze" (Ieremia 31, 23), iar psalmistul David c=nt\
m\ririle nespuse ale miresei lui Dumnezeu. "St\tut-a `mp\r\-
teasa de-a dreapta Ta `mbr\cat\ `n hain\ aurit\ [i prea`nfrumu-
se]at\" (Ps. 44, 11).

A[a au gr\it proorocii `nsufle]i]i de Dumnezeu, despre femeia
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prin care va veni m=ntuirea: va fi Fecioar\ neprih\nit\, va na[te nu
din poft\ b\rb\teasc\, ci prin puterea lui Dumnezeu. Fecioar\ a
fost `nainte de na[tere, Fecioar\ va fi dup\ na[tere. Ea nu va avea
al]i fii, c\ci numai Dumnezeu va trece printr-`nsa, sfin]ind-o [i
d=ndu-i m\rire de `mp\r\teas\ a firii. Dup\ cum lumina p\trunde
prin sticl\ f\r\ a o sparge, cum M=ntuitorul a `nviat din morm=nt
f\r\ a sparge pece]ile morm=ntului [i cum a intrat la Sfin]ii
Apostoli fiind u[ile `ncuiate, a[a s-a n\scut Iisus din Fecioara
Maria f\r\ a strica pece]ile fecioriei.

E greu de `n]eles pentru mintea noastr\ m\rginit\ acest lucru,
pentru c\ este taina lui Dumnezeu, dar pentru cei ce cred `n
puterea lui Dumnezeu, este lucru minunat [i plin de bucurie.C\ci
scris este: "Unde vrea Dumnezeu se biruie[te r=nduiala firii", "la
Dumnezeu nici un lucru nu este cu neputin]\" (Luca 1, 37).

Buna-Vestire este ziua `n care Dumnezeu se pogoar\ la noi,
ziua `ntrup\rii lui Dumnezeu. Dumnezeu se `mbrac\ `n haina
trupului omenesc, ar\t=nd prin aceasta iubirea, bun\tatea,
`n]elepciunea, dragostea [i puterea dumnezeiasc\. 

Se bucur\ ast\zi cerul [i se vesele[te p\m=ntul c\ st\p=nul
cerului [i al p\m=ntului se coboar\ cu iubire la f\ptura Sa,
z\mislindu-se din Preacurata Fecioar\ Maria [i astfel d\ruind
omului frumuse]ea cea dint=i pe care a pierdut-o `n raiul
p\m=ntesc (Minei). Recuno[tin]a noastr\ a cre[tinilor, va fi de-a
pururi c\tre Fecioara [i Maica Domnului, pentru c\ la Buna-
Vestire, `n numele lumii `ntregi, a r\spuns chem\rii dumnezeie[ti
spre m=ntuire fiindu-ne pild\ des\v=r[it\ de smerenie [i ascultare
c\tre P\rintele Ceresc.

Pe Sf=nta Fecioar\ o cinstim mai mult dec=t pe to]i sfin]ii [i
`ngerii, c\ci ea este N\sc\toarea de Dumnezeu [i Maica Luminii,
mai cinstit\ dec=t heruvimii [i mai m\rit\, f\r\ de asem\nare dec=t
serafimii - cum spune c=ntarea bisericeasc\. ~n cinstea ei s-au
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compus at=tea imne, s-au r=nduit at=tea s\rb\tori [i s-au ridicat
at=tea biserici. Sf=ntul Efrem Sirul, care tr\ie[te `n secolul al 
IV-lea a scris un impresionant imn consacrat Preacuratei Fecioare,
`n care `ntre altele zice: "Fecioara m-a `ndemnat s\ c=nt taina pe
care o contemplu cu admira]ie, Fiule al lui Dumnezeu, d\-mi
minunatul T\u dar, ajut\-mi s\ acordez lira [i s\ pictez icoana
preafrumoas\ a Maicii Tale iubite".

Preacurata Maria `[i aduce Fiul pe lume `ntru feciorie,
al\pteaz\ pe Acela care a s\turat neamurile la ne`ntinatul ei s=n,
]ine pe Cel care sus]ine universul. Ea este fecioar\. Ea este maic\.
Ce nu este ea?

Sf=nt\ trupe[te, `ntru totul frumoas\ suflete[te, curat\ duhovni-
ce[te, des\v=r[it\ `n sim]ire, credincioas\, plin\ de toate darurile.

~n Maria se bucur\ neamul fecioarelor, c\ci una dintre ele a
n\scut pe Cel care sus]ine `ntreaga crea]ie. Acela care a eliberat
neamul omenesc ce gemea `n robie.

~n Maria se bucur\ vechiul Adam, r\nit de [arpe. Maria a dat lui
Adam un descendent, care i-a `ng\duit s\ ucid\ [arpele blestemat
[i s\-l t\m\duiasc\ de rana sa aduc\toare de moarte. Preo]ii s\ se
bucure `ntru Fecioara binecuv=ntat\. Ea a adus `n lume Marele
Preot care s-a oferit pe sine `nsu[i jertf\. El a pus c\p\t vechilor
jertfe, f\c=ndu-se jertf\ cu care a `mbl=nzit pe Tat\l.

~n Maria se bucur\ to]i profe]ii. ~n ea s-au ̀ mplinit profe]iile lor,
s-au ridicat [i s-au confirmat zicerile lor.

Fecioara Maria s-a ridicat mai presus dec=t cetele `ngere[ti [i
dec=t to]i sfin]ii, prin dou\ tr\s\turi fundamentale care constituie
noble]ea ve[nic\ a femeii, fecioria [i maternitatea. Fecioria `nseamn\
puritate sufleteasc\ [i trupeasc\. Ca fecioar\ str\luce[te chip deosebit
neegalat de sfin]enia lui Dumnezeu, ce str\luce[te `ntr-`nsa. Ca
Maic\ na[te pe Fiul lui Dumnezeu, particip=nd nu numai la
`ntruparea unei fiin]e umane, ci la crearea din nou a omenirii [i a
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cosmosului, a doua zidire a lumii prin Iisus Hristos. "Dac\ fecioria o
`nal]\ peste toate fecioarele, calitatea de Maic\ a lui Dumnezeu o
ridic\ peste toate f\pturile (Dr. N. Mladin, Predici, Sibiu.).

M\rirea ei `ntrece m\rirea `ngerilor, c\ci ace[tia sunt numai
slujitori, vestitori ai lui Dumnezeu, iar Preacurata Fecioar\ Maria
este tron al dumnezeirii, poarta cerului [i scara lui Iacob (Facere
27 10-12), care leag\ cerul cu p\m=ntul. Este sceptrul `mp\ratului
Hristos, loca[ul lui Dumnezeu Cuv=ntul, care a n\scut pe izvorul
vie]ii [i al nemuririi, F\c\torul a toat\ f\ptura cea v\zut\ [i cea
nev\zut\, pe Fiul lui Dumnezeu.

Precum prin Eva ne-a venit moartea, prin Fecioara Maria ne-a
venit via]a, m=ntuirea.

Precum prin neascultarea Evei a intrat p\catul `n lume, prin
ascultarea Fecioarei Maria, supun=ndu-se voii lui Dumnezeu, de a
na[te pe Mesia, Fiul lui Dumnezeu, ne-a venit r\scump\rarea.
Maica Domnului a devenit [i Maica noastr\ a tuturor, maica
`ndur\torilor, maica tuturor dezn\d\jdui]ilor, m=ng=ierea celor
`ntrista]i, ad\postirea celor r\t\ci]i, ap\r\toarea [i ocrotitoarea
v\duvelor [i orfanilor.

Spre Maica Domnului se `ndreapt\ cu deplin\ `ncredere
privirile cre[tinilor. Spre ea `[i `nal]\ credincio[ii, cu ochii
`nl\crima]i [i cu m=ini tremur=nde, rug\ciunile lor fierbin]i. ~n fa]a
icoanei `ngenuncheaz\ cel ap\sat de povara p\catelor v\rs=nd
lacrimi de poc\in]\ sincer\.

~n fa]a icoanei ei `[i pleac\ genunchii cu  ad=nc\ cutremurare
credincio[i tineri [i b\tr=ni, b\rba]i [i femei, pentru a cere mila [i
ajutorul ei prea `nalt.

Ast\zi e zi de bucurie. E ziua Bunei-Vestiri... Cele de sus cu
cele de jos se `mpreun\. Adam se `nnoie[te, Eva scap\ de 
`ntristarea cea dint=i; "s\ se bucure f\ptura [i cu glasuri s\ c=nte..."
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se spune `ntr-una din c=nt\rile s\rb\tori (Stihira stihoavnei).
E zi de bucurie fiindc\ ni se aduce solia cereasc\ a 

Bunei-Vestiri, [i chipul neprih\nit al Sf. Fecioare Maria.
Deci s\ `n]elegem s\ tr\im bucuria, lep\d=nd pe "omul cel

vechi", haina cea murdar\ a p\catului, [i s\ l\s\m pe tot locul, unde
ne purt\m pa[ii, urmele frumoase ale sufletului [i ale faptei noastre.

Zi de bucurie! Cu o condi]ie: s\ cur\]\m gr\dina sufleteasc\ de
omida p\catului, fiindc\ p\catul nu este izvor de bucurie ci de
am\r\ciune, dezgust [i triste]e. Deci s\ fim aten]i la „cur\]enia
inimii", care face s\ cad\ bariera ̀ ntre noi [i Dumnezeu, [i s\ l\s\m
s\ r\sune tainic: "Mai aproape de Tine, Doamne!“

Din senin\tatea cerului, Preacurata Fecioar\ Maria prive[te
spre noi credincio[ii cu at=ta bl=nde]e [i bun\tate, ocrotindu-ne ca
o ap\r\toare cald\ [i rug\toare pentru noi.

De aceea, ori de c=te ori, `n via]a noastr\ p\m=nteasc\ `nt=lnim
necazuri, greut\]i, dureri, suferin]e s\ ne `ndrept\m privirea spre
Maica `ndur\rilor. Cu credin]\ [i cu dragoste s\ ne apropiem de
Maica noastr\ a tuturor, cer=ndu-i s\ mijloceasc\ pentru noi la Fiul
s\u [i Dumnezeul nostru.

La acest dumnezeiesc praznic, cu suflete smerite s\ ne 
rug\m Maicii Domnului, s\ vindece neputin]ele noastre
suflete[ti [i trupe[ti.

S\ asculte rug\ciunile [i suspinele inimilor noastre! S\ ne
p\zeasc\ sub acoper\m=ntul aripilor sale. S\ ne trimit\ Preacurata
St\p=n\ - f\clia luminii celei neapropiate - o raz\ din c\ldura
iubirii, armoniei [i bucuriei cere[ti ca [i noi pe p\m=nt, oameni [i
popoare, s\ putem vie]ui `n pace, armonie [i bun\ `n]elegere, spre
binele [i prop\[irea tuturor. Amin.
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Adormirea Maicii Domnului

Printre persoanele sfinte, stabilite de Dumnezeu spre a lua
parte la opera de m=ntuire a neamului omenesc, Prea Curata
Fecioara Maria ocup\ un loc distinct, delicat, unic, ca fiind
Maica Domnului, "Mireasa cea cu totul f\r\ prihan\", "f\clia
luminii celei neapropiate [i n\dejdea sufletelor noastre". Ea este
fiin]a prea aleas\ care s-a ridicat pe culmile des\v=r[irii mai sus
dec=t `ngerii [i dec=t to]i sfin]ii. Prin sfin]enia [i via]a ei
preacurat\, a devenit mai "cinstit\ dec=t heruvimii [i mai m\rit\
f\r\ de asem\nare dec=t serafimii, care f\r\ stric\ciune pe
Dumnezeu Cuv=ntul a n\scut". Este singura fiin]\ p\m=nteasc\
apropiat\ cel mai mult de sfin]enia dumnezeirii, dep\[ind pe to]i
marii nevoitori ai des\v=r[irii morale.

Maica Domnului, de[i a fost dintre noi, cu aceea[i fire p\m=n-
teasc\, n\sc=ndu-se pe cale fireasc\, asemenea nou\, ea s-a n\scut
din darul lui Dumnezeu ca r\spuns la rug\ciunile `mpodobite cu
lacrimi [i cu jertfe ale Sfin]ilor P\rin]i Ioachim [i Ana.

Praznicul de ast\zi, care ne adun\ an de an `n jurul Sf=ntului
Altar al Bisericii str\mo[e[ti ca, `n sunete de clopote [i de
c=nt\ri, s\ petrecem pe Maica Domnului spre locul ei de odihn\,
ne d\ prilej s\ `nv\]\m chipul `n care se cuvine s\ o cinstim noi
cre[tinii ortodoc[i.

Cinstirea de care s-a bucurat Sf=nta Fecioar\ Maria mai
`nainte de na[terea sa, prin prezicerea ei de c\tre ~nsu[i
Dumnezeu [i de c\tre prooroci, a crescut [i mai mult dup\
dumnezeiasca sa na[tere. A primit cinstea de a fi crescut\ `n
templul din Ierusalim, `n Sf=nta Sfintelor, locul cel mai curat de
pe p\m=nt, unde se p\stra chivotul legii date de Dumnezeu lui
Moise [i numai arhiereul avea voie s\ intre, o singur\ dat\ pe an.
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Aici, Sf. Fecioar\ Maria [i-a `mpodobit sufletul cu cele mai
alese virtu]i: rug\ciunea, postul, smerenia, privegherea,
ascultarea [i munca sf=nt\, ca s\ fie vrednic\ de `nalta misiune
pentru care a fost aleas\. Odat\ cu Buna-Vestire, prin Pogor=rea
Duhului Sf=nt, Fecioara Maria a primit cinstea s\ nasc\, s\
poarte `n bra]e [i s\ creasc\ pe Fiul lui Dumnezeu, fiind g\sit\
mai aleas\ dec=t orice f\ptur\, fapt ce i-a dat posibilitatea s\ se
ridice la cea mai `nalt\ culme a sfin]eniei.

Dac\ Eva s-a `ndoit de cuvintele lui Dumnezeu [i a c\lcat
porunca ascult\rii (Facere 3, 6), aduc=nd moartea cu `ntregul ei
lan] de suferin]e pentru tot neamul omenesc, Maica Domnului
ne-a adus via]a cea ve[nic\. Scara cereasc\ pe care a v\zut-o
patriarhul Iacob `ntre cer [i p\m=nt (Facere 28, 12),
simbolizeaz\ pe Maica Domnului care, prin `ntruparea lui Iisus
Hristos, a unit cerul cu p\m=ntul, leg=ndu-ne n\dejdile de Cel
Nemuritor. Ea este mijlocitoarea neadormit\ c\tre Fiul S\u [i
Dumnezeul nostru, zic=ndu-ne [i azi: "Face]i ceea ce v\ spune"
(Ioan 2, 5). Ea e dragostea rev\rsat\ peste neamul cre[tinesc
care cunoa[te bucuriile [i durerile vie]ii.

Ce mam\ de pe p\m=nt a suferit cu inima zdrobit\ de durere
v\z=ndu-[i Fiul p\timind pe calea crucii [i murind r\stignit pe
cruce `n cele mai groaznice suferin]e?

Cople[itoare sunt cuvintele cu care Biserica c=nt\ durerile
Maicii Domnului: "Prim\var\ dulce, Fiul meu prea dulce,
frumuse]ea  unde }i-a apus?". Pl=nge nem=ng=iata Maic\
Preacurat\ "C=nd ai murit Cuvinte..." (Prohodul Domnului).
Cum s\ putem p\trunde pe c=t mintea noastr\ poate, `n tainele
Sf. Fecioare Maria?

Dumnezeiescul Fiu, prin na[terea din Fecioara Maria, a
devenit ceea ce n-a fost, adic\ Om, dar a r\mas ceea ce a fost -
Dumnezeu adev\rat [i Om adev\rat. Cu Fecioara Maria s-a
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`nt=mplat la fel: prin na[tere a devenit mam\, adev\rat\, dar a
r\mas ceea ce a fost - Fecioar\ adev\rat\. Deci a fost Fecioar\
[i Mam\ adev\rat\, aceasta este o minune unic\ `n lume, este
lucrarea lui Dumnezeu `n ordinea fireasc\ instaurat\ `n cadrul
naturii umane.

Prin z\mislirea [i na[terea lui Dumnezeu Fiul, Prea Curata
Fecioara Maria a intrat `n cea mai apropiat\ comuniune cu
Dumnezeu, devenind superioar\ tuturor f\pturilor, "mai cinstit\
dec=t Heruvimii [i mai m\rit\ f\r\ de asem\nare dec=t
Serafimii", o minunat\ expresie a cultului de supravenerare ce i
se cuvine, pe care Biserica noastr\ dreptm\ritoare `l acord\
Maicii Domnului. Ea este Eva cea nou\, expresia rena[terii
spirituale a omenirii desfigurate de p\catul originar, vasul ales
prin care Dumnezeu [i-a f\cut cunoscut\ binecuv=ntarea,
m=ntuirea [i via]a cea ve[nic\.

Cea mai mare cinstire a primit Maica Domnului de la Fiul ei,
care `ntreaga via]\ i-s fost supus [i ascult\tor (Luca 2, 51). Chiar
`n momentele cele mai dureroase din via]a Lui, c=nd era pironit
`ntre cer [i p\m=nt, pe crucea `nfipt\ `n muntele Golgotei,
v\rs=ndu-[i Preacuratul S\u s=nge pentru cur\]irea p\catelor
lumii, El nu a uitat de mama Sa. Cu fa]a `ns=ngerat\, cu ochii
`nduio[a]i, a privit c\tre ucenicul S\u cel iubit, Sf=ntul Apostol
[i Evanghelist Ioan, care era la picioarele crucii [i cu leg\m=nt
a zis c\tre Fecioara Maria: "Femeie, iat\ fiul t\u"! Apoi a zis
ucenicului: "Iat\ mama ta! {i din ceasul acela ucenicul a luat-o
la sine" (Ioan 19, 26-27), dovedind astfel o ad=nc\ cinstire,
plin\ de grij\, p=n\ `n pragul mor]ii.

Dup\ ~nviere [i ~n\l]are, r\mas\ `n grija Sf=ntului Apostol
Ioan (Ioan 19, 27), dar [i a celorlal]i ucenici ai M=ntuitorului,
Prea Curata Fecioar\ Maria a continuat s\ fie prezent\ `n
mijlocul apostolilor [i a primilor cre[tini din Ierusalim, st=nd
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`n centrul primei comunit\]i cre[tine, `ntemeiat\ `n Ierusalim.
C=nd s-au `mplinit zilele ce le-a avut de tr\it pe p\m=nt, cu

g=ndul [i dorul de Iisus, Fecioara Maria a murit! Ea a murit
fiindc\ tot ce-[i trage originea din p\m=nt, `n p\m=nt trebuie s\
se `ntoarc\. Maica Domnului a murit ca to]i oamenii,
supun=ndu-se legii generale a omenirii lui Adam. Dar moartea
Fecioarei Maria n-a fost amar\ [i dureroas\ ca a celorlal]i
oameni, ci a fost o "adormire" u[oar\, un somn dulce, o trecere
lin\ spre starea nestric\ciunii.

F\r\ dureri i-a fost na[terea, f\r\ dureri adormirea. Tradi]ia
cre[tin\ a consemnat faptul c\ la Adormirea Maicii Domnului,
Sfin]ii Apostoli - `n afara Sf=ntului Apostol Toma - s-au adunat
`n cetatea sf=nt\, `nso]ind trupul ei adormit [i a[ez=ndu-l `n
morm=nt `n gr\dina Ghetsimani, de la poalele Muntelui
M\slinilor: "Ceata ucenicilor s-a adunat s\ `ngroape pe Maica
cea de Dumnezeu N\sc\toare, venind de la margini cu voin]a
cea atotputernic\" (Stihira de la Stihoavna s\rb\torii). Dar
numai trei zile mai t=rziu, c=nd a sosit [i Sf=ntul Apostol Toma
din `ndep\rtata Indie, dorind s\ mai vad\ o dat\ fa]a Preacuratei,
s-a rugat de ucenici s\ deschid\ morm=ntul. Morm=ntul s-a
deschis, dar trupul Prea Sfintei N\sc\toare n-a mai fost aflat,
morm=ntul era gol: Trupul Maicii Domnului fusese mutat `n
chip tainic la cele cere[ti.

"Cel ce a primit s\ ia o parte din carnea Mariei ca s\-[i
formeze un trup omenesc, n-a putut s\ lase acel l\ca[ prad\
putreziciunii", zice Fericitul Augustin. {i mai departe continu\:
"Dac\ Dumnezeu a voit s\ p\streze nu numai trupurile, ci [i
hainele celor trei tineri din cuptorul de foc, cum s-ar putea crede
c\ a avut mai pu]in\ grij\ de trupul Maicii Sale? Ce? Daniil a
fost cru]at de din]ii leilor, iar Maria lui Dumnezeu s\ fie l\sat\
din]ilor mor]ii? Numai g=ndul acesta m\ face s\ m\ `ngrozesc".
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Nu, n-a r\mas `n stric\ciune trupul Maicii Domnului. Acel ce a
p\zit fecioria ei la na[tere, a p\zit [i trupul ei la moarte, l-a p\zit
[i l-a ridicat la cer ca s\ fie cinstit\ al\turi de El, `naintea
tronului Dumnezeiesc. "~mp\r\teasa, mireasa Ta, Dumnezeule,
st\ la dreapta Ta `mpodobit\ cu aur".

De adormirea Maicii Domnului sunt legate [i c=teva minuni
importante:

- Venirea Sfin]ilor Apostoli pe m\ri la `nmorm=ntarea ei, fiind
`mpr\[tia]i `n toate p\r]ile lumii pentru vestirea Evangheliei;

- ~nt=rzierea venirii Sf=ntului Apostol Toma care ne-a
descoperit `n\l]area ei la cer;

- ~nt=mplarea cu evreul Afamie care, cu g=ndul viclean, s-a
apropiat de trupul Maicii Domnului spre a-l profana, iar `ngerul
Gavriil  `i taie m=inile. La `ntrebarea Apostolului Petru dac\
crede acum c\ puterea Maicii Domnului `l poate vindeca, acesta
a r\spuns c\ da, [i s-a vindecat.

Cre[tinul poate `nt=lni ast\zi morm=ntul gol al Maicii
Domnului `n partea st=ng\ a gr\dinii Ghetsimani - o adev\rat\
biseric\ subteran\, `n form\ de cruce, `ntr-o galerie de st=nc\. O
scar\ larg\, cu 48 trepte, coboar\ `n incinta acestei biserici, `n
care piatra de morm=nt serve[te ca prestol pentru oficierea
zilnic\ a Sf. Liturghii.

Venerat\ pe p\m=nt de Sf. Arhanghel Gavriil, cinstit\ de
~nsu[i M=ntuitorul Iisus Hristos, de Sfin]ii Apostoli [i de to]i
cre[tinii, Maica Domnului este venerat\ deopotriv\ de `ngeri [i
de sfin]i, dup\ trecerea ei `n l\ca[urile cere[ti. Ea este cea
"binecuv=ntat\ `ntre femei", Fecioar\ [i Maic\ `n acela[i timp,
cea dint=i dintre oameni care a ajuns la starea de `ndumnezeire,
ce constituie chemarea divin\ adresat\ tuturor cre[tinilor.

Prin Iisus Hristos, Maica Domnului a devenit mama tuturor
cre[tinilor, maica celor ce s-au unit cu Dumnezeu `ntru Fiul.
Cinstirea Maicii Domnului este at=t de vie `n evlavia
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credincio[ilor pentru c\ ea nu [i-a `ncheiat `nc\ misiunea sa
p\m=nteasc\. Ea a r\mas peste veacuri o mijlocitoare puternic\
pe l=ng\ Fiul ei. Ea nu `nceteaz\ a-L ruga s\ ierte p\catele
oamenilor, d\ruindu-le vreme de poc\in]\. Rug\ciunile ei sunt
bineprimite, c\ ce fiu nu-[i ascult\ oare mama, c=nd `l roag\ cu
lacrimi fierbin]i s\ ierte pe cei ce i-au gre[it? Cum n-o va asculta
oare Iisus Hristos, c=nd ea a suferit at=t de mult al\turi de El?
Astfel, ea r\m=ne mereu ocrotitoare sigur\, mijlocitoare bun\,
ajut\toare grabnic\, sprijin tinere]ilor [i toiag b\tr=ne]ilor
noastre. Noi o mai cinstim pe Maica Domnului pentru c\ ea s-a
f\cut pild\ vrednic\ de urmat nou\ tuturor, `nv\]=ndu-ne cum
trebuie s\ `mplinim voia cea sf=nt\ a lui Dumnezeu.

Cine simte `n sufletul s\u setea unei vie]i noi, curate [i f\r\ de
p\cat, binepl\cute lui Dumnezeu, s\ alerge la Maica Domnului s\
cad\ `n genunchi `n fa]a icoanei sale, s\ o roage s\-i cunoasc\ via]a
[i s\ p\[easc\ pe urmele ei. ~n comoara virtu]ilor [i a vie]ii sale
preasfinte, vom g\si ca ̀ ntr-o gr\din\ duhovniceasc\, floarea pe care
o c\ut\m, sfatul de care avem nevoie, `ndemnul care ne lipse[te.

Cei mici vor `nv\]a de la ea ascultare [i supunere fa]\ de
p\rin]i, al]ii vor `nv\]a h\rnicia, seriozitatea, cur\]ia trupeasc\ [i
sufleteasc\, mamele cre[tine vor `nv\]a s\ creasc\ copiii `n legea
lui Dumnezeu, ca s\ umble `n calea adev\rului, a dragostei [i a
p\cii, pe care o dore[te lumea `ntreag\.

S\ ne str\duim fiecare din noi spre a ne cur\]i [i primeni via]a,
iar cuv=ntul lui Dumnezeu ce se g\se[te `n Biseric\, s\ `ncol]easc\
`n inimile noastre care, `n conlucrare cu harul divin, s\ ne dea
putere s\ alerg\m la Maica Domnului s\-i mul]umim pentru
binefacerile pe care le revars\ peste noi, s\ o cinstim, aduc=ndu-i
imne de laud\, acum la praznicul Adormirii sale, zic=nd: "~ntru
na[tere fecioria ai p\zit, `ntru adormire lumea nu ai p\r\sit, de
Dumnezeu N\sc\toare; mutatu-te-ai la via]\, fiind Maria Vie]ii [i cu
rug\ciunile tale m=ntuie[te din moarte sufletele noastre". Amin.
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Duminica dinaintea ~n\l]\rii Sfintei Cruci

La 14 septembrie vom s\rb\tori dumnezeiescul praznic 
al ~n\l]\rii Sfintei Cruci, una din cele 12 s\rb\tori mari de peste
an. ~n aceast\ mare [i sf=nt\ zi va fi `n\l]at\ spre deosebit\
cinstire sf=nta cruce.

Pentru noi cre[tinii Crucea este puterea lui Dumnezeu prin
care ne m=ntuim  (I Cor. 1, 18). Crucea este altarul pe care s-a
adus jertf\ Fiul lui Dumnezeu pentru m=ntuirea lumii. Valoarea
crucii izvor\[te din valoarea jertfei adus\ pe ea. Iar jertfa adus\
pe cruce este o jertf\ nou\, s\v=r[it\ de Arhiereul Noului
Testament, Domnul nostru Iisus Hristos, care a `nlocuit toate
jertfele vechi [i ne-a adus `mp\carea real\ cu Dumnezeu.

Duminica de ast\zi se nume[te Duminica dinaintea ~n\l]\rii
Sfintei Cruci. La Sf=nta Liturghie s-a citit Evanghelia care red\
misiunea Sa de a se jertfi pentru p\catele lumii ca Arhiereu al
Noului A[ez\m=nt [i c\ jertfa Sa a fost pre`nchipuit\ simbolic `n
Vechiul Testament, prin diferite acte de cult, simboluri [i proorocii.

~ntre acestea este [i cel pomenit `n Sf=nta Evanghelie de ast\zi.
Cunoa[tem din Sf=nta Scriptur\ c\ atunci c=nd poporul evreu, ie[it
din robia Egiptului `n drum spre Canaan s-a revoltat `mpotriva lui
Dumnezeu [i a lui Moise, Dumnezeu a trimis asupra lui [erpi
venino[i care mu[cau poporul [i murea mul]ime mare din fiii lui
Israel. Poc\indu-se, au rugat pe Moise s\ se roage la Dumnezeu
pentru iertare. Atunci Domnul a zis c\tre Moise: "F\-]i un [arpe de
aram\ [i-l pune pe un st=lp; [i de va mu[ca [arpele pe vreun om,
tot cel mu[cat, care se va uita la el, va tr\i. {i a f\cut Moise un
[arpe de aram\ [i l-a pus pe un st=lp, [i c=nd un [arpe mu[ca vreun
om, acesta privea la [arpele cel de aram\ [i tr\ia" (Numeri 21, 5-9).
{arpele `n\l]at pe st=lp, care m=ntuia de moarte trupeasc\ pe cei ce

419



priveau la el cu credin]\, simbolizeaz\ pe M=ntuitorul cel `n\l]at
pe Crucea de pe Golgota, Care m=ntuie[te de moartea cea ve[nic\
pe oricine prive[te spre El [i prime[te cu credin]\ jertfa Sa
m=ntuitoare. M=ntuitorul, `n convorbirea avut\ la Ierusalim cu
Nicodim, a ar\tat, chiar de la `nceputul activit\]ii Sale publice, c\
rolul S\u `n aceast\ lume este de a se jertfi pentru via]a lumii. 

M=ntuitorul se afla `n Ierusalim la s\rb\toarea Pa[tilor din
primul an al activit\]ii Sale publice (31 d. Hr.). Nicodim, membru
al Sinodului, `ntrez\rind printr-o viziune clar\ c\ noul prooroc
galilean "de la Dumnezeu a venit `nv\]\tor", vine la Domnul Iisus
s\ stea cu El de vorb\ ̀ n tain\. Domnul ̀ i vorbe[te despre ̀ mp\r\]ia
lui Dumnezeu, despre rena[terea spiritual\ a omului [i despre
puterea vie]ii ve[nice izvor=te din jertfa Sa de pe Cruce. Zice
Domnul: "Precum Moisi a `n\l]at [arpele `n pustie a[a trebuie s\ se
`nal]e Fiul Omului pentru ca oricine crede `ntr-~nsul s\ nu piar\, ci
s\ aib\ via]\ ve[nic\" (Ioan 3, 15).

De altfel,`n tot timpul activit\]ii Sale, M=ntuitorul va ar\ta `n
diferite r=nduri c\-{i va pune sufletul pentru cei ce-L urmeaz\ [i
c\ se va da pe m=na oamenilor p\c\to[i care-L vor omor`, dar a
treia zi va `nvia.

A[adar, Arhieria Noului Testament este arhieria des\v=r[it\.
Marele Arhiereu al cre[tin\t\]ii este `n acela[i timp [i arhiereu [i
jertf\. Jertfindu-se odat\ `n mod s=ngeros pentru `ntreaga omenire
a adus lumii r\scump\rare ve[nic\, devenind "preot `n veac dup\
r=nduiala lui Melchisedec" (Ps. 49, 4; Evrei 7, 17). "Hristos, zice
Sf=ntul Apostol Pavel, n-a intrat `ntr-o sf=nt\ a sfintelor f\cut\ de
m=ini, ci chiar `n cer ca s\ se `nf\]i[eze pentru noi, `naintea lui
Dumnezeu" (Evrei 9, 24). "Lucrul de c\petenie este c\ avem astfel
de arhiereu care s-a a[ezat de-a drepta scaunului m\ririi `n ceruri"
(Evrei 8, 1) "[i poate s\ m=ntuiasc\ pe cei ce se apropie, 
printr-~nsul, de Dumnezeu, c\ci pururea e viu ca s\ mijloceasc\
pentru ei" (Evrei 7, 25).
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Arhiereii [i preo]ii Bisericii cre[tine, or=ndui]i de M=ntuitorul
Hristos pentru cei ce cred ̀ n r\scump\rarea Lui aduc dup\ porunca
Sa, lui Dumnezeu, aceea[i jertf\, `ns\ `n mod nes=ngeros. Sf=nta
Liturghie este minunata [i dumnezeiasca perpetuare `n timp a
jertfei de pe Golgota, cu scopul de a se `mp\rt\[i cre[tinii din
roadele ei. Acela[i Arhiereu, M=ntuitorul Hristos se jertfe[te
necontenit pentru a ne d\rui m=ntuire.

S\ ne `n\l]\m o clip\ ochii suflete[ti spre jertfa de pe Golgota!
Era ziua de 14 Nisan (6 aprilie) a anului 34 d. Hr. Dup\ proorocia
lui Daniil era anul `n care trebuia s\ `nceteze pentru totdeauna
valoarea jertfelor de animale (Daniil 9, 24-27). La templul de pe
vechiul Sion se f\ceau preg\tirile pentru jertfirea mielului pascal.
~ntregul Ierusalim se afla `n ajun de s\rb\toare. ~n afara ora[ului,
de pe o st=nc\ `n form\ de c\p\]=n\, simbol al omenirii p\c\toase,
se `n\l]a `n zarea larg\ a v\zduhului un nou altar [i o jertf\ nou\.
Altarul era o cruce; jertfa un om al suferin]ei, prezis de proorocul
Isaia (Isaia 53, 1-9). ~ncoronat de oameni cu cunun\ de spini,
pironit `n cuie la m=ini [i picioare, batjocorit de ad=ncul r\ut\]ii
omene[ti, trupul lui Hristos devine rug de durere pe care ard toate
durerile lumii. Chinurile sunt de ne`nchipuit. Setea-I devine
arz\toare. S=ngele-I zguduie `n zv=cniri puternice trupul `ncordat
de `n]epenirea istovitoare, r=njetul satanic al dec\derii omene[ti
strig\ de jos: "Coboar\-Te acum de pe cruce, ca s\ credem `n
Tine". De pe rugul suferin]ei nu se aude ̀ ns\ nici pl=ns, nici r\cnet,
nici blestem. Un fulger al dragostei dumnezeie[ti str\bate
`ntunericul urii omene[ti: "P\rinte, iart\-le lor, c\ nu [tiu ce fac"
(Luca 23, 34).

La ora trei dup\ amiaz\, c=nd la templu `ncepea jertfirea
mielului pascal, Mielul lui Dumnezeu Care ridicase pe Cruce
p\catele lumii, strig\ de pe Golgota: "S\v=r[itu-s-a! P\rinte, `n
m=inile Tale `mi dau duhul" (Ioan 19, 30 [i Luca 23, 46).

Opera m=ntuirii, `nchipuit\ simbolic de jerfele Vechiului
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Testament, era s\v=r[it\ acum `n mod real. P\m=ntul s-a cutremu-
rat; catapeteasma templului s-a despicat; zidul mor]ii a c\zut prin
moartea lui Hristos. 

De pe cruce a r\s\rit `nvierea [i puterea vie]ii ve[nice; Hristos,
M=ntuitorul lumii, "Arhiereul cel pururea viu" (Evrei 7, 25), "a
intrat `n cer [i S-a `nf\]i[at pentru noi `naintea lui Dumnezeu"
(Evrei 9, 24) cu jertfa Sa m=ntuitoare.

Din clipa aceasta, tot cel ce prive[te spre Golgota [i spre Altarul
m=ntuirii (Sf. Cruce), cu credin]\, nu moare ci are via]\ ve[nic\,
pentru c\ "a[a de mult a iubit Dumnezeu lumea `nc=t pe 
Unul-N\scut Fiul S\u L-a dat ca tot cel ce crede `n El s\ nu piar\,
ci s\ aib\ via]\ ve[nic\" (Ioan 3, 16).

Prin aceasta, Sf=nta Biseric\ ne cheam\ s\ medit\m serios
asupra iubirii nem\rginite a lui Dumnezeu fa]\ de noi care am fost
r\scump\ra]i prin moartea pe cruce a Fiului S\u.

Din iubire, Fiul lui Dumnezeu S-a f\cut fiu al omului pentru ca
omul s\ fie ridicat la demnitatea de fiu al lui Dumnezeu. Fiul lui
Dumnezseu lu=nd ca pe un prinos firea noastr\ a ridicat-o la
st\p=nul tuturor [i prin acel prinos a "f\cut s\ fie binecuv=ntat
`ntreg neamul nostru omenesc" - cum zice Sf. Ioan Gur\ de Aur.

Din iubire, Dumnezeu poart\ de grij\ tuturor [i fiec\ruia `n
parte, din iubire prime[te pe p\c\tosul care se poc\ie[te [i tot din
iubire `l face p\rta[ al jerfei Fiului S\u [i al ~mp\r\]iei Sale.

Iubirea este chemarea noastr\ c\tre Dumnezeu [i aproapele,
concretizat\ `n fapte de iubire.

Acestea sunt adev\rurile de credin]\ pe care ni le `nf\]i[eaz\
Sf=nta Evanghelie de ast\zi. Ea ne `ndeamn\ s\ ne ridic\m sufletele
spre Sf=nta Cruce, s\ privim spre jertfa m=ntuitoare a Domnului
nostru Iisus Hristos, s\ vedem dragostea lui Dumnezeu 
pentru omenire, s\ ne `nt\rim sufletele `n credin]\ [i 
n\dejde. "Av=nd Arhiereu mare care, cum zice Sf. Apostol Pavel, 
a str\b\tut cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, s\ ]inem cu 
t\rie m\rturisirea" (Evrei 4, 14).
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S\ p\str\m `n noi treaz\ con[tiin]a c\ suntem r\scump\ra]i din
moarte prin jertfa Domnului [i c\ putem tr\i `n veci. Hristos cu
bra]ele `ntinse pe cruce, `mbr\]i[eaz\ pe tot cel ce alearg\ la
D=nsul cu credin]\.

Cu capul `ncununat de spini, ne prime[te `n `mp\r\]ia ve[nic\ cu
inima str\puns\ de suli]\, arde de dragoste pentru noi. "S\ ne
apropiem, deci, cu `ndr\znire de scaunul darului ca s\ lu\m mil\ [i
s\ afl\m har" (Evrei 4, 16). "Cu ochii a]intui]i asupra lui Iisus"
(Evrei 12, 2) s\ nu ne l\s\m osteni]i, sl\bind `n lupta cu p\catul, ci
s\ mergem pe "calea cea vie croit\ nou\ de Domnul" (Evrei 10, 20)
prin fapte, dragoste [i d\ruire fa]\ de aproapele, spre a ajunge `n
"~mp\r\]ia cea g\tit\ nou\ de la `ntemeierea lumii" (Matei 25, 34).
Fie ca Domnul iubirii s\ ne ocroteasc\ via]a [i s\ ne `ndrume g=ndul
[i fapta, pentru a putea spera cu psalmistul: "Te iubesc din inim\
Doamne, t\ria mea! Doamne tu e[ti izb\vitorul meu [i ̀ nt\rirea mea"
(Ps. 18, 1-2). M=ng=iere afl\ sufletul meu `n `ndeplinirea poruncilor
Tale, acum [i pururea, [i `n vecii vecilor. Amin.

~n\l]area Sfintei Cruci

~n\l]area Sfintei Cruci este cea mai veche s\rb\toare
ortodox\ `nchinat\ Sfintei Cruci, fiind trecut\ `n r=ndul
praznicilor `mp\r\te[ti. Ea se pr\znuie[te `n fiecare an la 14
septembrie.

Aceast\ s\rb\toare aminte[te de dou\ evenimente din istoria
lemnului Sfintei Cruci [i anume: 

1. Descoperirea `ntre anii 326-335, la st\ruin]a Sf. Elena,
mama `mp\ratului Constantin cel Mare  a Crucii pe care a fost
r\stignit M=ntuitorul Hristos.

La 14 septembrie 335 a avut loc sfin]irea monumentalei
biserici a Sf. Morm=nt, zidit\ de Constantin cel Mare, [i tot `n
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aceast\ zi Patriarhul Macarie al Ierusalimului, a `n\l]at crucea `n
fa]a mul]imilor de credincio[i, care s-au perindat prin fa]a ei,
ating=nd-o [i cinstind-o cu toat\ sfin]enia. Ar\tarea Sfintei
Cruci se f\cea, dup\ aceea de dou\ ori pe an, [i anume: la 14
septembrie [i `n Vinerea Patimilor.

2. Al doilea eveniment pe care ni-L aminte[te praznicul
~n\l]\rii este aducerea Sfintei Cruci, luat\ de c\tre regele
Chosroes, al Per[ilor, la 614, [i a[ezarea din nou `n biserica 
Sf. Morm=nt, de c\tre `mp\ratul Heraclius, la 629.

~n 14 septembrie, patriarhul Zaharia al Ierusalimului a
`n\l]at-o din nou, spre vedere [i cinstire, `n fa]a credincio[ilor.

Acest praznic al Sf. Cruci ne ofer\ [i nou\ un bun prilej de a
putea vedea, constata marele rol pe care-l are Crucea `n via]a
noastr\, a lumii.

Crucea, instrument de tortur\ [i semn de ocar\, datorit\
r\uf\c\torilor care erau r\stigni]i pe ea, se sfin]e[te prin s=ngele
M=ntuitorului Hristos, v\rsat pe ea pentru m=ntuirea noastr\,
devenind nu numai un semn al biruin]ei ci o for]\ purt\toare de
via]\ adev\rat\, pavaz\ cre[tinilor.

Crucea este specificul [i postamentul credin]ei noastre
ortodoxe. F\r\ cruce nu este nici cre[tinism, nici Biseric\ [i nici
m=ntuire. Crucea [i Iisus. Prin El s-a distrus moartea, s-a
dezlegat pactul str\mo[esc, s-a pr\dat iadul, s-a d\ruit `nvierea
ni s-a dat puterea s\ nu ne temem nici chiar de moarte, s-a
s\v=r[it `ntoarcerea la fericirea primar\, s-au deschis por]ile
raiului, s-a a[ezat firea noastr\ `n dreapta lui Dumnezeu, ne-am
f\cut fii [i mo[tenitori ai lui Dumnezeu (Mat. 5,45; Rom 8, 17;
II Cor. 7, 3).

{i dac\ ne-a r\scump\rat prin cele ce a p\timit suferind
r\stignirea, `nsu[i obiectul de pedeaps\, crucea, a devenit altar
sf=nt [i semn al `nchin\rii noastre.

Pentru noi Iisus s-a jertfit pe Sine, jertfind trupul S\u,
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puterea Sa, frumuse]ea, demnitatea [i `ns\[i Via]a Sa pic\tur\ cu
pic\tur\, p=n\ [i sfin]enia Sa, `ng\duind s\ fie batjocorit cu
ru[inea cea mai grozav\, cu moartea pe cruce `ntre t=lhari, a[a
cum spune Sf. Evanghelie: "cu cei f\r\ de lege s-a socotit"
(Marcu 15, 28; Isaia 2, 22).

Evlavia cre[tin\ cinste[te ne`ncetat acest semn al izb\virii
noastre. De la anul al 33-lea al erei cre[tine, de c=nd s-a petrecut
acest mare eveniment din istoria m=ntuirii noastre, p=n\ azi [i
p=n\ la sf=r[itul veacurilor, credincio[ii de pretutindeni s-au
`nchinat [i se vor `nchina lui Iisus Hristos. Lui `nchin\
g=ndurile, rug\ciunile [i cererile lor, f\c=ndu-[i semnul Sfintei
Cruci, cer=ndu-I ajutorul, sprijinul [i m=ntuirea.

"Crucea lui Hristos" a devenit de la `nceput [i p=n\ la sf=r[it
- iubirea lui Dumnezeu f\r\ margini -, prin care se `nf\ptuie[te
`nceputul unei noi leg\turi de via]\ `ntre Dumnezeu [i om. Fapt
care face pe Sf. Apostol Pavel s\ spun\: ~n adev\r "cuv=ntul
cruce pentru cei ce pier e nebunie, iar pentru noi cei ce ne
m=ntuim, este puterea lui Dumnezeu" (I Cor. 1, 18).

Cuv=ntul cruce are trei `n]elesuri:
1. ~n]eles duhovnicesc, spiritual; `n]elegem prin Cruce

patimile [i moartea M=ntuitorului Hristos. ~n acest sens Crucea
este deci, puterea biruitoare, pentru c\ Hristos a biruit moartea
desfiin]=nd-o prin moarte, eliber=nd astfel via]a de moarte.

Pentru `n]elegerea acestei `nsu[iri a Crucii, Biserica ne ofer\
compara]ia dintre lemnul Crucii [i lemnul (pomul) din paradis,
prin care omenirea a c\zut.

Pomul din paradis, prin fructele sale, l-a ademenit pe Adam,
devenind pierz\torul lui. Natura biruie[te spiritul care cade din
afirmarea puterii sau a libert\]ii lui.

Lemnul Crucii devine izb\vitor, pentru c\ Hristos prime[te
jertfa Sa pe el. Aici se restabile[te puterea pierdut\ a spiritului
`n fa]a naturii ademenitoare. Biruin]a aceasta nu se face f\r\
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efort, suferin]\ [i jertf\. Dar [i fructul Crucii este contrar celui
al pomului din paradis, el fiind puterea de `nfr=nare [i de
r\bdare. Cine gust\ din fructul crucii va `nvinge orice ispit\,
am\gire pe care i-o poate oferi natura, lumea prin fructele ei.

~nfr=narea [i r\bdarea ne vor feri de robia pornirilor trupe[ti.
Iat\ puterea, ajutorul [i pav\za oferit\ cre[tinismului de 
puterea crucii.

2. Al doilea `n]eles al cuv=ntului cruce este cel material,
adic\ acela de cruce f\cut\ din lemn sau alte materiale. 

Cre[tinii sunt departe de a vedea `n Sf=nta cruce numai
materialul din care este f\cut\; cu toate c\ [i acest semn al 
crucii prime[te putere [i se sfin]e[te prin puterea crucii (jertfa 
lui Hristos).

3. Al treilea `n]eles al cuv=ntului cruce este acela, c\ fiecare
din noi avem o cruce care reprezint\ via]a noastr\ cu bucuriile
[i suferin]ele ei.

Trebuie s\ sim]im [i s\ tr\im cum ea re`mprosp\teaz\ sufletul
nostru cu St\p=nul vie]ii noastre [i cu el deodat\ datoria noastr\
de a purta [i noi fiecare crucea sa, crucea suferin]elor sale. 
{i c=]i dintre noi nu purt\m crucea lipsurilor, a suferin]elor, a
calomniei [i a neputin]elor de tot felul, crucea nemul]umirii de
noi `n[ine.

Ce grea este crucea c=nd o por]i f\r\ n\dejde, f\r\ Hristos!
Al\turi de Iisus, crucea, oric=t de grea ]i s-ar p\rea, e suportat\
mai u[or.

Semnul Sf. Cruci a intrat profund, zi de zi, `n via]a credincio-
[ilor, marc=ndu-le existen]a spiritual\. Ea este pecetea sub a
c\rui pav\z\ cre[tinul intr\ de la "na[terea sa `n Hristos", prin
Botez [i se men]ine p=n\ la trecerea `n lumea cealalt\, 
pecetluindu-i-se morm=ntul.

C=nd pruncul este adus la botez, preotul `l `nt=mpin\ la
intrare `n biseric\, `nsemn=ndu-l cu semnul Crucii, la frunte,

426



gur\ [i piept, pentru ca puterea acestui semn sf=nt s\
pecetluiasc\ aceste m\dulare, alung=nd puterea celui r\u.
~mp\rt\[irea pruncului, `n cadrul botezului cu harurile
dumnezeie[ti, `nnoitoare prin ungerea lui cu Sf. Mir, se face tot
sub semnul Crucii, ar\t=ndu-se prin aceasta apartenen]a celui
botezat [i miruit la trupul mistic al lui Hristos, Sf=nta Biseric\.

Dezlegarea p\catelor la m\rturisire se face prin punerea
m=inilor pe capul penitentului [i ̀ nsemnarea lui cu semnul Crucii.

~mp\rt\[irea oric\rei binefaceri `n cadrul Sf. Liturghii, sau a
altor slujbe divine, se face `n chipul Crucii.

Punerea inelelor de logodn\ [i a cununiilor `n cadrul Tainei
Cununiei, se face dup\ ce preotul a f\cut semnul Crucii de trei
ori, pe fa]a mirilor.

Ungerea cu untdelemn la Sf. Maslu, sfin]irea apei la
agheasm\ [i stropirea cu ea, se face tot `n Chipul Crucii.

Prin acest semn se comunic\ harurile Sf. Duh, se alung\ orice
putere demonic\ sau ispit\ a celui r\u, din via]a credincio[ilor.

Crucea `l str\juie[te pe cre[tin la capul morm=ntului [i tot 
ea este cea care pecetluie[te groapa. Iat\, puterea ocrotitoare 
a Sf. Cruci.

Semnul Sfintei Cruci este cea mai simpl\ rug\ciune, care
`nso]e[te alte rug\ciuni. Atunci c=nd cre[tinul se `nchin\ cere
ajutor de la Dumnezeu, fiind `ncredin]at c\ acest semn al
biruin]ei, sfin]it prin jertfa lui Hristos, `[i va rev\rsa puterea
ocrotitoare [i asupra lui.

Prin Sf. Cruce se pream\re[te Dumnezeu [i I se aduce
mul]umire. Ba mai mult, prin acest semn, noi ne d\ruim lui
Dumnezeu, plinind astfel cea mai aleas\ rug\ciune.

Pun pecetea Treimii, prin cele trei degete, pe fruntea mea,
s\la[ul min]ii [i o `ncredin]ez lui Dumnezeu. Astfel, ea va fi
ferit\ de s\ge]ile vicleanului. ~mi pecetluiesc apoi inima, s\la[ul
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sentimentului, al iubirii, pe care o `ndrept tot spre creator.
D\ruiesc apoi lui Dumnezeu [i puterile mele trupe[ti,
simbolizate prin umeri, atunci c=nd `nsemn [i pe ei cu pecetea
Crucii. C\ci prin semnul Sf. Cruci ni se dau harurile Sf. Duh, se
alung\ orice putere demonic\ sau ispit\ a celui r\u din via]a
credinciosului. De la aceast\ mare minune a r\stignirii
Domnului pe cruce, ea a devenit "p\zitoare a toat\ lumea,
frumuse]ea Bisericii, `nt\rirea credincio[ilor, lauda `ngerilor [i
rana diavolilor".

De aceea, s\ fim aten]i, ast\zi mai mult ca oric=nd, `ntruc=t
crucea a avut du[manii ei [i parc\ ast\zi se `nmul]esc - s\ o
cinstim din inim\, s\ ne `nchin\m ei, s\ o iubim [i s\ o ap\r\m
cu toat\ credin]a [i via]a noastr\.

Nu putem cunoa[te un imn mai frumos `nchinat Sf. Cruci dec=t
al Sf. Ioan Gur\ de Aur care zice: "Crucea este n\dejdea cre[tinilor,
`nvierea mor]ilor, c\l\uza celor dezn\d\jdui]i, c=rja de sprijin a celor
ologi, m=ng=ierea celor s\raci, fr=ul celor boga]i, pierzania celor
m=ndri, pedeapsa f\c\torilor de rele, biruin]a asupra diavolului,
`nv\]\tura celor tineri, sus]inerea celor lipsi]i, c=rmaciul cor\bierilor,
n\dejdea naufragia]ilor, zidul de ap\rare al lupt\torilor. Crucea este
p\rintele celor orfani, ap\r\toarea fecioarelor, sf\tuitoarea iubitorilor
de dreptate, lini[tea celor `ntrista]i, ap\r\toarea celor mici [i slabi,
`n]elepciunea b\rba]ilor, ultimul g=nd al b\tr=nilor, lumina ce lumi-
neaz\ `n `ntuneric, m\re]ia [i str\lucirea conduc\torilor credincio[i,
libertatea robilor, slava muncilor, doctorul celor bolnavi, p=inea
celor fl\m=nzi, izvor a toat\ ̀ n]elepciunea [i acoper\m=nt celor goi".

Dac\ `n toate timpurile, Sf. Cruce a avut o putere a[a de
mare, dac\ crucea este p\zitoarea cre[tinilor, dac\ Sf. Cruce este
ocrotitoarea neamului nostru, azi mai mult ca oric=nd avem
nevoie de ajutorul Sf. Cruci.

S\ ne facem semnul Sf. Cruci, la `nceputul [i la sf=r[itul
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lucrului nostru, la mas\, la culcare [i la sculare. S\ obi[nuim
copiii no[tri s\ fac\ Sf.  Cruce `n toate `mprejur\rile vie]ii [i
drept r\splat\ Domnul Iisus Cel ce a p\timit pe ea va `n\l]a
inimile lor din orice `ntuneric [i r\t\cire.

~ngenunchind `n fa]a ei, cu ad=nc\ evlavie, s\ ne rug\m ca
Domnul Iisus s\ ne `nvredniceasc\ cu crucea sa pe fiecare; s\
facem loc c=t mai curat [i c=t mai de cinste Sf. Cruci [i Celui
r\stignit pe d=nsa `n c\mara inimii noastre. S\ ne rug\m [i noi
ast\zi, c\tre Cel de Sus [i s\-I cerem, ca [i cei din Cetatea Sf=nt\
acum o mie [apte sute de ani: "M=ntuie[te Doamne poporul T\u
[i binecuvinteaz\ mo[tenirea Ta. Biruin]\ binecredincio[ilor
cre[tini asupra celui potrivnic d\ruie[te [i cu Crucea Ta p\ze[te
pe poporul T\u". Ne `nchin\m Crucii Tale, Hristoase, [i zicem
c\tre d=nsa: "slav\ ei, pentru dragostea Ta". Amin.

Duminica dup\ ~n\l]area Sfintei Cruci

Asemenea tuturor pericopelor evanghelice care se citesc la
Sfintele Liturghii din celelalte Duminici de peste an [i pericopa
evanghelic\ citit\ la Sf. Liturghie din Duminica de ast\zi este
`nc\rcat\ cu multe [i folositoare `nv\]\turi [i chem\ri. Se pare
`ns\ c\ `n nici o pericop\ evanghelic\ nu se vorbe[te `ntr-un text
at=t de scurt, at=t de mult, de at=tea ori despre suflet, ca `n
pericopa evanghelic\ de ast\zi. Am re]inut acest lucru [i din
cuvintele M=ntuitorului Iisus Hristos a[ezate `n fruntea acestor
`nv\]\turi [i aflate `n evanghelia de ast\zi: "Ce va folosi omului
de ar dob=ndi lumea toat\ [i `[i va pierde sufletul? Sau ce va da
omul `n schimb pentru sufletul s\u?" (Marcu 8, 36-37). 

Un prim lucru pe care Sf. Evanghelie de ast\zi ni-l
reaminte[te [i ni-l pune `n fa]\ este acela c\ omul este alc\tuit
din dou\ p\r]i bine distincte: din trupul material v\zut [i
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muritor, [i din suflet, adic\ partea nev\zut\ din fiin]\, nemuritor.
Dup\ `nv\]\tura cre[tin\, sufletul este o realitate deosebit\ de

trup [i constituie `ns\[i principiul vie]ii omene[ti. El este cea mai
scump\ comoar\ a noastr\ pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Trupul
se duce `n p\m=nt, din care a fost luat, iar sufletul supravie]uie[te
`n veac [i se `ntoarce la Dumnezeu care l-a dat (Ecles. 12, 7).

Sufletul e o substan]\ simpl\, imaterial\ sau spiritual\, `ntruc=t
el este de natur\ dumnezeiasc\, deci e spirit creat, dovedit prin
faptul c\ Sf. Scriptur\ vorbind despre suflet adesea  `l nume[te pe
acesta spirit, ca [i pe Dumnezeu, ar\t=nd `n numeroase locuri c\ el
nu poate fi distrus sau ucis deoarece este nemuritor. Sufletul este
`nzestrat cu libertate, deci are posibilitatea s\ se hot\rasc\ de la
sine [i prin sine, s\ fac\ sau s\ nu fac\ ceea ce voie[te.

De asemenea el este nemuritor, ceea ce `nseamn\ c\ are o
`nsu[ire pe care numai fiin]ele spirituale (`ngerii) le au `n comun
cu Dumnezeu. Aceasta `nseamn\ c\ el vie]uie[te [i dup\
desp\r]irea de trup, iar dup\ venirea lui `n trup la a doua venire a
Domnului [i dup\ judecata ob[teasc\ va tr\i `n veci, fiind p\rta[
`mpreun\ cu trupul la fericire sau la os=nd\ ve[nic\. A pierde
sufletul ̀ nseamn\ a pierde totul. Cu puterea sufletului putem orice,
cu a trupului niciodat\. Sufletul prive[te spre infinit [i ve[nicie.
Iat\ de ce sufletul pre]uie[te at=t de mult.

El este principiul de via]\ care `nsufle]e[te sau face viu
trupul, este sc=nteia dumnezeiasc\ prin care se imprim\ omului,
chipul lui Dumnezeu. El este izvorul vie]ii trupe[ti, f\r\ de care
orice trup este [i r\m=ne materie moart\ (Iac. 2, 26). Ca [i
izvorul vie]ii ve[nice la care omul poate ajunge numai fiindc\
posed\ (are) suflet nemuritor.

~n lumina aceasta putem `n]elege mai u[or de ce `nv\]\tura
cre[tin\ `nainte de orice alt\ grij\ [i preocupare, cere fiec\rui
cre[tin grija [i preocuparea fa]\ de propriul s\u suflet, iar
`ntrebarea M=ntuitorului: -"ce va folosi omului de-ar dob=ndi
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lumea toat\ [i-[i va pierde sufletul?"- r\m=ne o piatr\ de hotar
pentru via]a fiec\ruia din noi.

A[adar, ceea ce a[ dori s\ re]inem acum, `n chip deosebit e
aceasta: "Cel ce voie[te s\ vin\ dup\ Mine s\ se lepede de sine, 
s\-[i ia crucea sa [i s\-Mi urmeze Mie", adic\ ne d\ libertatea a-L
urma sau nu. A fi liber nu `nseamn\ a fi o juc\rie mecanic\ `n fa]a
dorin]elor josnice, a patimilor care duc pe om spre c\dere.

Omul are suflet, minte [i libertate [i e capabil de cele mai
ingenioase [i nea[teptate ini]iative, reac]ii, sim]iri, care `i fac via]a
frumoas\, interesant\, iubit\, pre]uit\.

~n prespectiva scopului se ofer\ omului alegerea de bun\ voie
`n destinul ultim.

For]a (sila) ar `ntuneca via]a, l-ar umili pe om, l-ar cobor= din
starea sa de om.

R\splata vine deci `ntotdeauna dup\ un act personal, liber [i
respectabil. Toat\ Sf. Scriptur\ e plin\ de `ndemnuri la credin]\ [i
la fapte bune. "Dumnezeu va r\spl\ti fiec\ruia dup\ faptele sale"
(Rom. 14, 12).

Vedem c\ la sf=r[itul sf=r[itului Hristos va spune: "Veni]i la
Mine binecuv=nta]ii P\rintelui Meu".

Toate acestea `nseamn\ c\ exist\ o responsabilitate, c\ exist\ o
libertate de a face ori de a nu face faptele bune. Ceea ce `nseamn\
c\-L `ndrept\]e[te pe Dumnezeu s\ ne cear\ socoteal\, adic\ s\ ne
fac\ responsabili pentru faptele noastre. Dumnezeu ne deschide
ochii sufletului spre fapta cea bun\, spre a `n]elege lumea, spre a
ne `n]elege destinul, spre a `n]elege moartea, spre a `n]elege rostul
[i valoarea noastr\ pe acest p\m=nt, dar suntem liberi s\-L
ascult\m sau nu. Aceasta este m\re]ia omului pe care Dumnezeu
i-a dat-o: libertatea.

Dumnezeu i-a dat omului ra]iune [i i-a spus: folose[-
te-]i ra]iunea a[a cum trebuie. Hot\r\[te-te s\ alegi `ntre bine [i r\u.
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Adev\rul e mereu prezent. "Pus-am `naintea voastr\: binecuv=n-
tarea [i blestemul" (Deut. 11, 27), "via]\ [i moarte, binele [i r\ul,
calea vie]ii [i calea mor]ii" (Irim. 21, 8), foc [i ap\, [i la oricare vei
vrea vei `ntinde m=na". Ce rezult\ de aici? C\ de[i suntem liberi
Dumnezeu ne cheam\, ne inspir\ [i ne ajut\ s\ facem binele. {i at=t
c=t ne este dat. Fiecare dup\ puterea [i chemarea lui. Nu ne va cere
socoteal\ Dumnezeu c\ n-am fost prea inteligen]i dar ne va cere
socoteal\ dac\ n-am f\cut binele pe care trebuia s\-l facem. Hristos
prime[te la Sine numai `n libertatea voin]ei `mpotriva dorin]elor
rele, condi]ie de mare pre], f\r\ de care nu-l putem urma.

Aceste cuvinte: "Dac\ voie[te cineva s\ vin\ dup\ Mine, s\ se
lepede de sine, s\-[i ia crucea [i s\ m\ urmeze" sunt cuvinte pe care
Domnul Iisus Hristos le-a spus pentru to]i oamenii [i pentru toate
timpurile pentru c\ ele ascund taina m=ntuirii noastre. {i
M=ntuitorul ca s\ pecetluiasc\ [i mai mult adev\rul acestor cuvinte,
l\murindu-le pe deplin, adaug\: "C\ci cine va voi s\-[i m=ntuiasc\
sufletul s\u `l va pierde, dar cine-[i pierde sufletul s\u pentru mine
[i pentru Evanghelie, acela `l va m=ntui" (Marcu 38, 35).

Ce cuvinte ad=nci. Aceste sunt poate cele mai ad=nci cuvinte
din toat\ Evanghelia. ~ntr-`nsele se oglinde[te, s\ spunem a[a,
taina m=ntuirii noastre. {i mul]i oameni care s-au `ndep\rtat de
M=ntuitorul, s-au `ndep\rtat pentru c\ n-au vrut s\ priceap\
`n]elesul acestor cuvinte dumnezeie[ti.

Cu adev\rat s\ po]i lua crucea [i s\-L urmezi pe Hristos "trebuie
s\ te lepezi de tine". Acest "tine" al nostru este acela pe care Sf.
Apostol Pavel `l nume[te "omul cel vechi" [i "trup al p\catului".
Prin lep\darea de sine Hristos [i Biserica sa `n]eleg dezbr\carea
omului de haina cea veche [i `ntinat\ a p\catului, desc\tu[area lui
din lan]urile grele ale patimilor, cur\]irea lui de patima r\ut\]ii, a
f\r\delegii [i ambi]iilor de[arte, `ngroparea omului vechi, a omului
`ntunecat de p\cat [i `n\l]area unui om nou.
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Lep\darea de sine este tocmai aceast\ ie[ire a omului din
`ntunericul necur\]iei duhovnice[ti [i p\trunderea lui `n marea de
lumin\ a tr\irii `n slobozenie, `n bucurie, `n pace [i `n ne`ntinare.
Tr\irea duhovniceasc\ a virtu]ilor cre[tine, adic\ str\dania de a
transpune `n fapt\ modul de g=ndire [i de vie]uire pe care ni l-a
l\sat M=ntuitorul Iisus Hristos `n chip v\zut [i tr\it `ntre noi
oamenii. ~nseamn\ str\dania de a pune mereu de acord voin]a [i
tr\irea noastr\ cu voia lui Dumnezeu, ceea ce exprim\ Sf. Apostol
Pavel: "Nu mai tr\iesc eu ci Hristos tr\ie[te `n mine".

Lep\darea de sine nu `nseamn\ desfiin]area personalit\]ii ci 
`nt\rirea ei. Nu `nseamn\ fuga de via]\, ci slujirea vie]ii, d\ruin-
du-ne pentru al]ii. Hristos ne cere s\ ne dep\rt\m de r\ul ce s-a
depus sau a p\truns `n fiin]a noastr\ [i pe care `l iubim ca pe noi
`n[ine. Acest r\u (p\catul) care p\trunde `n fiin]a noastr\ [i pe
care `l iubim ca pe noi `n[ine. Acest r\u care p\trunde `n fiin]a
noastr\ ne denatureaz\ f\ptura [i ne face s\ pierdem adev\rata
demnitate de cre[tin. Domnul Iisus Hristos ne cere prin pilda Sa
de pe cruce s\ lep\d\m pe acest "om vechi" al p\catului [i
urm=nd pilda Lui de d\ruire s\ devenim oameni noi ai
dragostei, ai p\cii [i bunei `n]elegeri.

Uneori noi `ndr\gim p\catul at=t de mult [i ne pare c\ nu putem
tr\i f\r\ de el, `l iubim ca pe un copil mai mult dec=t pe noi `n[ine.

Dumnezeu vrea `ns\ s\ ne lep\dam de p\cat [i s\ fim ca ni[te
adev\ra]i fii ai lui Dumnezeu a[a cum ne-a creat.

Urmarea lui Hristos este drum peste Golgota cu p\timiri, cu
r\stigniri [i moartea p\catului dar [i str\fulger\rile de lumin\ ale
~nvierii ̀ ntru bucuriile duhovnice[ti ale vie]ii pururea ve[nice. "C\ de
vei muri `mpreun\ cu Hristos vei `nvia `mpreun\ cu El". De te vei
`mp\rt\[i de patimile Lui te vei `mp\rt\[i [i de slava Lui cea ve[nic\.

A "purta crucea" mai `nseamn\ a te purta `n toate `mprejur\rile
grele ale vie]ii dup\ modelul [i `nv\]\tura pe care ne-a dat-o
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Domnul Iisus Hristos. C\ci necazul produce r\bdare, r\bdarea
n\dejde, n\dejdea credin]\ [i dragoste care ne apropie de
Dumnezeu. Ni se cuvine s\ vedem `n `ncerc\rile [i greut\]ile vie]ii
chem\ri ale lui Dumnezeu de a ie[i biruitori cu ajutorul Lui asupra
p\catului. "Cert=nd ne-a iertat Domnul, dar mor]ii nu ne-a dat". Cel
ce voie[te s\ se lepede de sine, s\-[i ia crucea [i s\ urmeze lui
Hristos, acela s\ nu uite c\ harul lui Hristos `l va `nso]i ne`ncetat pe
calea izb\virii sale, precum `ngerul l-a `nso]it odinioar\ pe dreptul
Tobie c\ci zice Domnul: "F\r\ de mine nu pute]i face nimic".

Ajut\-ne Doamne Iisus Hristoase s\ purt\m crucea Ta cu
vrednicie, spre a ne bucura `mpreun\ cu Tine, de slava `nvierii
[i a vie]ii f\r\ de sf=r[it `ntru lumina pururea ve[nic\ a Unirii
Celei `n trei str\luciri. Amin.

Sf=ntul Ioan Botez\torul

Dup\ ce am pr\znuit duhovnice[te cele trei s\rb\tori `mp\r\te[ti:
Na[terea, T\ierea `mprejur [i Botezul Domnului, alese prilejuri de
rena[ere [i primenire sufleteasc\, Biserica a r=nduit pr\znuirea celui
mai mare dintre sfin]ii s\i, Sf=ntul  Ioan ~nainte merg\torul [i
Botez\torul Domnului (pomenirea lui se face de trei ori pe an).

Dintru `nceput de la Sfin]ii P\rin]i - cum citim `n sinaxarul
Mineiului - s-a p\strat obiceiul ca a doua zi dup\ Botezul Domnului
s\ se fac\ pomenirea vie]ii [i activit\]ii Sf. Ioan Botez\torul. Sf=ntul
Ioan a fost, cronologic vorbind, cel din urm\ prooroc al Vechiului
Testament [i cel dint=i propov\duitor al lui Mesia, a fost epilogul
Vechiului Leg\m=nt [i prologul celui Nou. El a fost piatra de hotar
dintre cele dou\ Testamente, "mijlocitorul Legii Vechi [i al celei
Noi", el face leg\tura `ntre Vechiul [i Noul Testament.

Sf. Ioan a fost Luceaf\rul care a str\puns `ntunericul [i a vestit
apari]ia "R\s\ritul celui de sus", a  fost zorile care s-au ar\tat dup\
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`ntunericul p\catului [i `nainte de a ap\rea pe bolta existen]ei
p\m=nte[ti "soarele drept\]ii": Mesia cel mult a[teptat care a adus
harul [i adev\rul! Sf. Ioan a fost "pecetea proorocilor", cel mai
mare prooroc pentru c\ a anun]at nu numai venirea lui Mesia,
preg\tind poporul pentru a-L primi ca izb\vitor al neamului
omenesc - ca ceilal]i prooroci - ci, mai mult, el L-a prezentat [i
ar\tat poporului pe Mesia - Hristos: "Iat\ Mielul lui Dumnezeu,
Cel ce ridic\ p\catele lumii" (Ioan 1, 29).

~nsu[i M=ntuitorul spune despre Sf. Ioan c\ a fost "mai mult
dec=t un prooroc" [i "`ntre cei n\scu]i din femei, nimeni nu este
mai mare dec=t Ioan" (Luca 7, 26-28).

Sf. Ioan a fost deci mai presus dec=t to]i oamenii, precum `l
pream\re[te Biserica c=nt=nd: "Cel ce e[ti mai presus dec=t to]i
proorocii [i dec=t Apostolii Domnului... te-ai ar\tat l\murit
plinirea legii `ncep\tura harului celui nou".

Sf. Ioan a fost trimisul, "`ngerul Domnului"... `ngerul leg\-
m=ntului care a g\tit calea Fiului lui Dumnezeu (Maleahi 3, 1);
el a fost "mare `naintea Domnului - cum vestise `ngerul
preotului Zaharia - [i `nc\ din p=ntecele mamei sale se va umple
de Duhul Sf=nt" (Ioan 1, 6).

Ca fiu de preot,  Ioan a primit dintru `nceput o temeinic\ ini]iere
`n cele duhovnice[ti. C=t timp a locuit cu p\rin]ii, ace[tia 
l-au ̀ nv\luit ̀ n dragostea lor [i l-au ocrotit cu rug\ciunile lor, cu at=t
mai mult, cu c=t erau con[tien]i de `nalta misiune, c\reia pruncul `i
era destinat de sus, `n acea vreme de `nceput a epocii mesianice.

Retras apoi `ntr-un ]inut relativ pustiu, spre apus de Marea
Moart\ [i gurile Iordanului, Ioan [i-a continuat preg\tirea sub
c\l\uzirea tainic\ dar real\ a lui Dumnezeu. Aici el s-a `ndeletnicit
cu citirea Sfintelor Scripturi, cu postul, cu rug\ciunea [i cu
medita]ia. Via]a `n aceste locuri retrase, `n permanent dialog cu
Dumnezeu [i `ntr-o oarecare m\sur\ cu semenii, l-au ajutat s\ se
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l\mureasc\ deplin asupra misiunii ce avea de `ndeplinit, l-a ajutat
s\-[i dob=ndeasc\ echilibrul interior [i o perspectiv\ clar\.
Fizice[te, proorocul contura un chip care, oricui `l privea, `i l\sa
impresia de ne[ters a unui om de o neobi[nuit\ t\rie [i m\re]ie
sufleteasc\. Trupul slab de ascez\, fa]a supt\, ochii limpezi [i
ad=nci v\deau pe omul al c\rui centru de gravita]ie era mutat din
afar\ spre zona ad=nc\ a vie]ii duhovnice[ti.

~ntreaga f\ptur\ a sf=ntului respira lini[te, st\p=nire de sine, un
calm deplin [i radia unda `nv\luitoare a celui deprins s\
str\luceasc\ `n vecin\tatea lui Dumnezeu. Cuv=ntul s\u era bl=nd
dar [i energic; mustr\tor dar [i `ncurajator; aspru dar [i plin de
c\ldur\ [i `n]elegere; r\scolitor dar [i lini[titor; subordonat unui
`nalt ideal, acela de a le deschide oamenilor inima pentru primirea
lui Mesia, pentru participarea la via]a cea  nou\ care avea s\
constituie con]inutul epocii mesianice.

Via]a [i predica Sf. Ioan Botez\torul constituie un bogat [i
`nsemnat izvor de `nv\]\tur\, de pild\ [i chemare pentru totdeauna
[i mai ales pentru noi cei de azi.

Dumnezu `nsu[i prin gura proorocului Maleahi `l prezint\ pe
Sf. Ioan ca trimis, ca martor, ca vestitor c=nd zice: "Iat\ Eu trimit
pe ̀ ngerul Meu care va g\ti cale ̀ naintea fe]ei Mele (Maleahi 3, 1).

A fi m\rturie sau martor `nseamn\ a aduce dovezi clare [i
conving\toare `n favoarea unei persoane, realit\]i sau `nv\]\turi
pentru stabilirea adev\rului.

{i Biserica l-a numit pe Sf. Ioan Botez\torul "m\rturia
Domnului" pentru c\ menirea `ntregii sale vie]i a fost s\ 
m\rturiseasc\ oamenilor pe Hristos - Mesia cel a[teptat.

Pentru ̀ mplinirea acestui scop a tr\it, a predicat, a lucrat [i a murit.
~n Sf. Evanghelie dup\ Ioan citim: "Fost-a om trimis de

Dumnezeu, numele lui era Ioan. Acesta a venit spre m\rturie, ca
s\ m\rturiseasc\ despre Lumin\ ca to]i s\ cread\ prin el. Nu era el
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Lumina, ci ca s\ m\rturiseasc\ despre Lumin\" (Ioan, 1, 6-8), sau
"Ioan m\rturisea despre el: {i eu am v\zut [i am m\rturisit c\
Acesta este Fiul lui Dumnezeu" (Ioan 1, 34).

Sf. Ioan a m\rturisit pe Mesia, a fost m\rturie a Domnului prin
propov\duirea sa [i prin via]a sa , aleg=ndu-[i un ]inut pustiu, unde
a purtat o `mbr\c\minte aspr\, s\r\c\cioas\ [i s-a hr\nit ani de-a
r=ndul cu l\custe [i miere s\lbatec\ (Marcu 1,6).

Mesajul predicii Sf. Ioan era chemarea la poc\in]\: "Poc\i]i-v\
c\ s-a apropiat `mp\r\]ia cerurilor" (Mat. 3, 2), aceasta era tema
principal\. Fiind trimisul lui Dumnezeu `naintemerg\tor al Fiului
S\u trebuia s\ preg\teasc\ pe oameni prin poc\in]\ pentru a primi
pe Mesia. Sf. Ioan propov\duia apropiata venire a lui Mesia,
`ndemn=nd la lep\dare de p\cat. El `ndemna la `ntoarcerea de la
starea nefireasc\ creat\ de p\cat, la starea fireasc\ `n Dumnezeu
(Sf=ntul Ioan Damaskin), `ntoarcere de la p\cat la Dumnezeu.

Poc\in]a `nseamn\ a-]i da seama de p\cat [i de greutatea lui [i
apoi luarea hot\r=rii de `ndreptare, de p\r\sire a vie]ii p\c\toase [i
a tr\i dup\ voia lui Dumnezeu. Poc\in]a este schimbare prin
"`nnoirea min]ii" (Romani 12, 2), schimbarea mentalit\]ii, o
rea[ezare a g=ndirii [i vie]ii noastre `n duhul lui Dumnezeu. Prin
poc\in]\ Sf. Ioan descoper\ [i arat\ sensul [i dimensiunea autentic\
a c\in]ei ca putere extraordinar de mare de primenire sufleteasc\,
de rena[tere a umanului din oameni. Poc\in]a a fost, deci, calea de
preg\tire pentru venirea `mp\r\]iei mesianice. Sfintele Evanghelii
ne p\streaz\ doar c=teva fragmente din propov\duirea Sf. Ioan,
din care ne putem da seama c\ predica lui era hot\r=t\. Mul]imii
care `l `ntreba ce s\ fac\ pentru a se c\i, el r\spundea: "cel ce are
dou\ haine s\ dea celui ce n-are, [i cel ce are bucate asemenea s\
fac\" (Luca 3, 11). Vame[ilor le cerea s\ nu ia nimic mai mult
dec=t ceea ce le era r=nduit (Lc. 3, 13).

Solda]ilor de asemenea le atr\gea aten]ia s\ nu asupreasc\ pe
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nimeni, s\ nu p=rasc\ pe nedrept, [i s\ se mul]umeasc\ cu ce li se
pl\te[te (Lc. 3, 14).

C=teodat\ predica devenea aspr\ [i necru]\toare. "Pui de
vipere, cine v-a spus vou\ c\ ve]i sc\pa de m=nia ce va s\ fie?
Face]i deci roade de poc\in]\" (Matei 3, 7-8) sau "Acum securea
st\ la r\d\cina pomilor [i tot pomul care nu face road\ bun\ se taie
[i se arunc\ `n foc"(Matei 3, 10); iar despre Mesia zice c\ "are
lopata `n m=n\ [i va cur\]i aria Sa [i va aduna gr=ul `n hambare iar
pleava o va arde cu foc nestins" (Mat. 3, 12).

Era o predic\ ce p\trundea p=n\ `n ad=nc `n sufletul
ascult\torilor s\i, era o propov\duire conving\toare, zguduitoare.
Pentru p\cate, el mustra cu mare curaj pe oamenii de r=nd, pe
solda]i, dar [i pe regele Irod care tr\ia `n f\r\delege.

Se cuvine s\ amintim [i despre atitudinea proorocului fa]\ de
farisei [i saduchei. De[i le-a adresat cuvinte de aspr\ mustrare
denun]=ndu-le duplicitatea [i ar\t=ndu-i ca pe unii care voiau s\
apar\ evlavio[i f\r\ s\ fie `n realitate, le-a l\sat, totu[i, [i lor o
porti]\ de salvare, `ndemn=ndu-i s\ fac\ roade vrednice de
poc\in]\ (Mat. 3, 8). Asprimea [i-a temperat-o cu `ndemnul
`ncurajator ca aceia, fariseii [i saducheii, s\ fac\ efortul de a ie[i
din ipocrizia [i minciuna ̀ n care se compl\ceau [i s\ intre ̀ n r=ndul
celor ce se c\iesc, preg\tindu-se astfel [i ei pentru primirea lui
Mesia. A[a au procedat [i procedeaz\ drep]ii. Ei sunt aspri fa]\ de
p\cat, dar plini de `n]elegere [i dragoste fa]\ de s\v=r[itorii lui. Ei
sufer\ pentru cei ce `ndur\ nedreptatea, dar, sufer\ [i mai mult
pentru cei ce s\v=r[esc nedreptatea, c\ci ace[tia sunt mai
primejdui]i `n fa]a lui Dumnezeu [i a oamenilor.

Proorocul Ioan a cuprins `n sfera misiunii sale pe to]i, pe to]i
cei ce, de jos sau de sus se apropiau de el. F\r\ duritate, dar cu
hot\r=re sf=nt\, Ioan a denun]at egoismul, orgoliul, ipocrizia,
nedreptatea, f\r\delegea etc., `nfier=ndu-le ca pe o grav\ abatere
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de la legea sf=nt\, dar [i de la firescul naturii omene[ti. ~n locul
acestor p\cate, Sf. Ioan s-a str\duit s\ introduc\ smerenia,
cump\tarea, sinceritatea, dragostea. St\p=nirea deplin\ asupra
egoismului [i tenta]iilor materiei pe deoparte, iar pe de alta,
rea[ezarea spiritului  la rang de c=rmuitor al vie]ii care nu se poate
`nf\ptui cu deplin succes dec=t prin ascultare [i prin comuniune cu
Hristos. Pentru noi proorocul Ioan Botez\torul constituie o [coal\
`nalt\ de la care suntem chema]i s\ `nv\]\m multe.

Am putea s\ ne `ntreb\m: Care este mesajul ce ni-l transmite
via]a [i activitatea de m\rturisitor al Sf. Ioan Botez\torul?

Prin cele dou\zeci de veacuri cre[tine ce au trecut, str\bate p=n\
la noi, cre[tinii de ast\zi, ecoul propov\duirii Sf. Ioan, ca [i noi s\
facem fapte vrednice de numele de cre[tin. S\ fim [i noi prin
cuv=ntul [i fapta noastr\ ni[te m\rturisitori ai M=ntuitorului Hristos,
a[a precum `nsu[i a rostit `nainte de a se `n\l]a la cer "[i voi `mi ve]i
fi martori `n Ierusalim [i `n toat\ Iudeea [i Samaria [i p=n\ la
marginea p\m=ntului" (Fapte 1, 8). Iat\ c\ [i M=ntuitorul ne
porunce[te s\ fim martori ai Lui. {i vom fi martori ai Lui numai dac\
prin cuvintele [i via]a noastr\ vom m\rturisi credin]a noastr\ `n
Dumnezeu cel adev\rat. De acest fapt depinde ]elul nostru suprem
[i ultim - m=ntuirea noastr\. Pentru aceasta Fericitul Augustin zice:
Dumnezeu a voit ca nici un om s\ nu fie m=ntuit dec=t `n m\sura `n
care L-a m\rturisit pe Iisus Hristos. Iar din cuvintele M=ntuitorului
nostru: "cel ce m\ va m\rturisi pe Mine `naintea oamenilor [i Eu `l
voi m\rturisi `naintea Tat\lui celui din ceruri" - rezult\ c\ m\rturia
noastr\ despre Hristos `n aceast\ lume ajunge m\rturisire a lui
Hristos pentru noi `naintea lui Dumnezeu Tat\l.

Ast\zi cu prilejul Pr\znuirii Sf. Ioan Botez\torul se `ndreapt\
c\tre con[tiin]a noastr\ cre[tin\ marea `ntrebare: Suntem noi prin
via]a, faptele [i cuvintele noastre o m\rturie pe care v\z=nd-o cei
necredincio[i s\ cread\ `n Hristos? S\ ne r\spundem fiecare `n
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taina con[tiin]ei noastre [i s\ ne str\duim s\ fim m\rturii vii [i
conving\toare printr-o vie]uire adev\rat cre[tin\ c\ Hristos este
Dumnezeul nostru.

S\ ne ajute Dumnezeu, prin mijlocirea Sf. Ioan Botez\torul [i
~naintemerg\torul Domnului, ca [i noi, fiecare `n parte [i to]i
`mpreun\, s\ fim preg\titori ai c\ii M=ntuitorului Hristos spre
inima noastr\ [i sufletele semenilor no[tri pentru primirea lui
Hristos [i a `mp\r\]iei Sale `n noi [i `n lumea noastr\ de ast\zi. S\
avem con[tiin]a c\ a[a precum Sf. Ioan a fost `naintemerg\tor [i
preg\titor al primei veniri pe p\m=nt a lui Hristos [i noi to]i cre[tinii
suntem `naintemerg\tori [i preg\titori ai celei de-a doua veniri a lui
Hristos [i realizatori ai `mp\r\]iei lui Dumnezeu pe p\m=nt.

S\ aducem dar "roade vrednice de poc\in]\" (Mat. 3, 8) prin
schimbarea purt\rii noastre [i a modului nostru de g=ndire [i
vie]uire binepl\cut\ lui Dumnezeu [i folositoare semenilor. S\ fim
m\rturii ale lui Hristos, al c\rui nume `l purt\m noi cre[tinii, ca
oamenii, v\z=nd faptele noastre cele bune, s\ pream\reasc\ pe
Dumnezeu Tat\l nostru. Amin.

Na[terea Sf=ntului Ioan Botez\torul

Pr\znuim ast\zi na[terea Sf=ntului Ioan ~naintemerg\torul [i
Botez\torul Domnului nostru Iisus Hristos, care a fost cel din
urm\ prooroc al Legii celei Vechi [i cel dint=i prooroc al Noului
Testament, pecetea celor dou\ Testamente, a[a cum `l nume[te
Sf=nta noastr\ Biseric\.

Glasul Cuv=ntului, Sfe[nicul Luminii, omul trimis de la
Dumnezeu s\ m\rturiseasc\ despre Lumin\. A[a cum soarele `[i
trimite zorii ce anun]\ r\s\ritul, a[a a fost pentru venirea lui
Hristos `n lume Sf=ntul Ioan Botez\torul, a c\rui na[tere o
pr\znuim ast\zi.
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~n `ntunericul ad=nc `n care z\cea omenirea c\zut\ `n p\cat, ca
`ntr-o noapte f\r\ lun\, st\ruie totu[i pe cerul n\zuin]elor omene[ti
o lumin\; erau profe]ii care formeaz\ n\dejdea de izb\vire a
descoperirii lui Dumnezeu `n lume, `nainte de a se `ntrupa El
~nsu[i `n ea. La dep\rtare de veacuri, `n urma tuturor [i `naintea
lui Hristos, apare Sf. Ioan [i apari]ia pecetluie[te `n lume m\rturia
de net\g\duit a venirii lui Hristos, pe care L-a ar\tat ucenicilor [i
lumii `ntregi, zic=nd: "Iat\ Mielul lui Dumnezeu; Cel ce ridic\
p\catul lumii".

Fiul preotului Zaharia din ceata lui Ahio [i a Elisabetei, din
fetele lui Aron, s-a n\scut `n Aim Kerin, un sat din Iudeea.

Se na[te din p\rin]i sterpi, care p=n\ la ad=nci b\tr=ne]i nu au
avut copii pe care `i doreau [i pentru care s-au rugat toat\ via]a
lor. Na[terea pruncului e vestit\ lui Zaharia pe c=nd el `[i f\cea
slujba `n templul din Ierusalim. El se afla `n altar [i t\m=ia cu
c\delni]a. Atunci Arhanghelul Gavriil, trimisul lui Dumnezeu
c\tre neamul omenesc, s-a ar\tat lui Zaharia [i i-a spus: "Nu te
teme Zahario, pentru c\ rug\mintea ta a fost ascultat\ [i Elisabeta,
femeia ta, `]i va na[te un fiu [i-l vei numi Ioan [i vei avea bucurie
[i mul]i se vor bucura, c\ci el va fi mare `naintea lui Dumnezeu [i
se va umple de Duhul Sf=nt `nc\ din p=ntecele maicii sale".

De bucurie, b\tr=nului Zaharia nu-i venea s\ cread\: "Eu
sunt b\tr=n [i femeia mea `naintat\ `n v=rst\; din ce vom
cunoa[te aceasta?". {i `ngerul i-a dat un semn: "Eu sunt Gavriil,
care am fost s\-]i vestesc ]ie acestea [i iat\, vei r\m=ne mut,
neput=nd vorbi p=n\ `n ziua `n care se vor `mplini acestea". {i
semnul s-a `nf\ptuit: ie[ind din templu, unde t\m=iase, nu putea
s\ mai gr\iasc\, c\ci f\cea semne c\tre popor, iar poporul a
`n]eles c\ el a avut o vedenie.

{i Elisabeta a r\mas `ns\rcinat\, lemnul uscat a odr\slit
ml\di]a, p\m=ntul sterp [i pustiu a odr\slit pe Fiul pustiei,
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bucur=ndu-se c\ Domnul Dumnezeu a f\cut aceasta ca s\ ridice
ru[inea ei dintre oameni, c\ci acuma vecinii [i neamurile ei se
bucurau `mpreun\ cu ea c\ a m\rit Domnul mila Sa cu d=nsa.

La bucuria aceasta a luat parte [i Prea Sf=nta N\sc\toare de
Dumnezeu, Sf=nta Fecioar\ Maria, care a venit degrab\ `n casa
lui Zaharia, la Elisabeta, rudenia sa.

Mare a fost mirarea am=ndorura atunci c=nd s-au `nt=mpinat,
c\ci auzind Elisabeta salutarea Mariei, a s\ltat pruncul cu bucurie
`n p=ntecele ei, [i plin\ de bucuria pe care Duhul Sf=nt i-o inspira,
a cunoscut taina. Pruncul ei, z\mislit din f\g\duin]\, a v\zut pe
Domnul Dumnezeu pe care-L purta Sf=nta Fecioar\ `n sine, de
aceea ea a strigat cu glas mare, zic=nd: "Binecuv=ntat\ e[ti tu
`ntru femei [i binecuv=ntat este rodul p=ntecelui t\u, c\ci, iat\,
cum am auzit glasul salut\rii tale, a s\ltat `n mine cu bucurie
pruncul ce mi l-a f\g\duit Dumnezeu [i prin aceasta se vor
`mplini toate cele spuse nou\ de la Domnul".

A fost [i acesta un semn care se al\tura at=tor minunate
`nt=mpl\ri [i toate adevereau r=nd pe r=nd c\ Dumnezeu, care a
hot\r=t s\-[i fac\ s\la[ul `ntre oameni, i-a ales pe ei slujitori ai
tainei, iar pe Sf=ntul Ioan ~naintemerg\torul S\u. Maica Domnului,
purt=nd `n sine comoara Tainei, a r\mas la Elisabeta ca la trei luni.

La vremea  cuvenit\ Elisabeta a n\scut un prunc de care s-au
bucurat [i au mul]umit lui Dumnezeu. Iar la opt zile dup\ aceea,
cum era obiceiul, s-au adunat rudeniile, prietenii [i vecinii la casa
lor ca s\ pun\ nume pruncului. {i nu se `n]elegeau ce nume s\-i
pun\. Unii voiau s\-i dea pruncului numele tat\lui s\u, adic\
Zaharia, mama sus]inea ca s\-i pun\ numele Ioan. Cum to]i erau
`n nedumerire, ei au f\cut semn tat\lui s\u `ntreb=ndu-l cum ar
vrea s\ fie numit. {i cer=nd o t\bli]\, el a scris, zic=nd: Ioan este
numele lui [i to]i s-au mirat. {i `ndat\ i s-a dezlegat lui limba [i
vorbea l\ud=nd pe Dumnezeu. Iar cei care au fost de fa]\ au zis:
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"Oare ce va fi pruncul acesta?". Iar Zaharia, tat\l lui, umpl=n-
du-se de Duhul Sf=nt a zis: "{i tu, pruncule, prooroc al Celui Prea
~nalt te vei chema, c\ vei merge `naintea fe]ei Domnului, s\
g\te[ti c\ile Sale" (Luca 1, 76).

Vorbea prin Zaharia Sf=ntul Duh; anun]a poporului credin-
cios pe Sf=ntul Ioan ce se t=lcuie[te "Darul lui Dumnezeu" trimis
`n lume s\ vesteasc\ venirea Domnului. Zaharia vorbea [i Duhul
Sf=nt `l `nv\]a, iar pruncul cre[tea [i se `nt\rea cu Duhul p=n\ `n
ziua ar\t\rii sale `n Israel, c=nd toate acestea s-au `mplinit, c=nd
fiul lui Zaharia trezea poporul prin cuv=ntul lui `nfl\c\rat [i prin
botezul poc\in]ei. A devenit profetul cu glasul ca de tunet, ce
fulgera `mpotriva desfr=ului regilor, nedrept\]ii c\rturarilor [i a
fariseilor [i `mpotriva p\catului de orice fel. El propov\duia cu
putere pe Hristos `n ]inutul Iordanului, spun=nd: "Poc\i]i-v\ c\ 
s-a apropiat ~mp\r\]ia cerurilor" (Matei 3, 2).

"G\ti]i calea Domnului, drepte face]i c\r\rile Lui".
"Cel ce vine dup\ mine, mai mare dec=t mine este; v=ntur\-
toarea este `n m=na sa [i va cur\]i aria. Gr=ul `l va aduna `n
hambarele Sale, iar pleava o va arde `n foc nestins".

Predica Sf=ntului Ioan Botez\torul a trezit tot ]inutul
Iordanului, care z\cea `n `ntunericul p\catelor [i `n umbra mor]ii.

Poporul se apropie de Iordan, unde Ioan propov\duia venirea
lui "Mesia" [i boteza cu ap\, preg\tind Calea Domnului. Celor ce
se apropiau de d=nsul, m\rturisindu-[i p\catele, le spunea: "face]i
roduri vrednice de poc\in]\". "Cel ce are dou\ haine s\ dea celui
ce nu are [i cel care are bucate a[i[derea s\ fac\" (Luca 2, 8, 11).

Ioan cel mai mare dintre prooroci, el, care `ncheie [irul
proorocilor Vechiului Testament, prin `ndreptarea oamenilor
c\tre Fiul lui Dumnezeu, "Mesia", colaboreaz\ la a[ezarea
temeliei Noului Testament care `ncepe acum, lu=nd asupra sa
lucrarea de binevoitor `n opera de r\scump\rare a lumii prin
Iisus Hristos Domnul nostru.
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Ceea ce proorocii Vechiului Testament au `ntrez\rit peste
veacuri, Sf=ntul Ioan vede cu ochii `mplinindu-se. El se
`nvrednice[te de St\p=nul, "robul" se atinge de cel ce conduce
toate, c\ruia nu era vrednic s\-I dezlege cureaua `nc\l]\mintelor [i
s\ fie prezent la marele act al teofaniei; c=nd s-a deschis cerul [i 
s-a pogor=t Duhul Sf=nt `n chip de porumbel peste Iisus [i a gr\it
Tat\l: "Acesta este Fiul Meu cel iubit `ntru care am binevoit"
(Matei 3, 17). Prin aceasta ~nsu[i Dumnezeu adevere[te
dumnezeirea lui Iisus, iar Ioan, Marele prooroc, fiind prezent,
`nt\re[te cuv=ntul cel gr\it de Tat\l cel ceresc, spun=ndu-I: "{i eu
am v\zut [i am m\rturisit c\ acesta este Fiul lui Dumnezeu" (Ioan
1, 3,4). S-a mic[orat p=n\ la t\ierea capului, pe care l-a `nchinat lui
Hristos. Glasul lui r\sun\ [i azi `n pustiul vremii pe care o tr\im,
chem=ndu-ne la o c=t mai str=ns\ leg\tur\ cu Hristos M=ntuitorul,
pentru `ndeplinirea `n fapte cre[tine[ti, vrednice de poc\in]\.

Spre sufletul fiec\ruia din noi este un drum pe care vine
Hristos s\ bat\, s\ cear\ s\ I se deschid\, pentru a fi cu noi,
pentru a ne uni cu El.

Pe fiecare din aceste drumuri vine [i mai `naintemerg\torul
Sf=ntul Ioan Botez\torul. Spre fiecare din noi el adreseaz\
cuv=ntul s\u plin de convingere [i hot\r=re: „Vine dup\ mine
Cel c\ruia nu sunt vrednic s\-I dezleg cureaua `nc\l]\mintei
Lui; poc\i]i-v\, smeri]i-v\ via]a, `ntoarce]i-v\ la Dumnezeu [i
face]i voia Lui, c\ s-a apropiat ~mp\r\]ia cerurilor“.

"Cel ce are dou\ haine, s\ dea [i celui ce nu are, iar cel ce are
bucate, a[i[derea s\ fac\. Cel care este sus pus s\ se fereasc\ de
a face nedreptate [i s\ nu acuze pe nedrept pe nimeni".

P\rin]ilor le spune: "~ntoarce]i-v\ inima spre copiii vo[tri" [i
copiilor neascult\tori le strig\: "~ndrepta]i-v\ spre lunin\".
Oamenilor care se du[m\nesc, el le arat\ pe Hristos Iubitorul
de oameni [i popoarelor ce se r\zboiesc, le arat\ pe Hristos,
Pacea lumii.
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Fiec\ruia dup\ firea [i ocupa]ia sa, Sf=ntul Ioan Botez\torul
ne arat\ ce trebuie s\ facem. Nu cere nim\nui s\ se pustniceasc\
`n modul tr\irii sale, dar fiec\ruia ne aduce aminte c\ avem o
chemare de adev\rat cre[tin, a c\rui datorie este dragostea de
Dumnezeu [i dragostea de aproapele care se pot ar\ta [i `mplini
prin fapte de mil\, dragoste, dreptate [i pace.

La u[a Sf=ntului Altar, Sf=ntul Ioan arat\ credincio[ilor no[tri
Sf=nta Jertf\ [i c=nd preotul cheam\ spre Potir zic=nd: "Cu fric\
de Dumnezeu, cu credin]\ [i cu dragoste s\ v\ apropia]i",
Sf=ntul Ioan Botez\torul, ar\t=nd spre potir, zice: "Iat\ Mielul
lui Dumnezeu, Cel ce ridic\ p\catul lumii".

Spre acest glas dumnezeiesc, spre acest str\lucit sfe[nic al
luminii ne cheam\ pe noi praznicul de ast\zi al na[terii sale. Cu
ce ne `nf\]i[\m noi azi ca s\ `nt=mpin\m pe cel care a
propov\duit lumii apropierea ~mp\r\]iei lui Dumnezeu? Cu
nimic altceva dec=t cu hot\r=rea de a-i asculta `ndemnul lui:
"Face]i fapte vrednice de poc\in]\".

Cu aceast\ hot\r=re sf=nt\ s\ venim, a[adar, s\ `nt=mpin\m
na[terea Sf=ntului Ioan, cu aceast\ hot\r=re [i cu inima arz=nd
de pacea [i dragostea ~mp\r\]iei lui Dumnezeu, s\-i strig\m lui
a[a: "Bucur\-te, cel ce e[ti darul lui Dumnezeu; bucur\-te,
steaua stelelor [i zorile r\s\ritului celui de sus; bucur\-te, cel ce
`ndreptezi pa[ii no[tri pe calea m=ntuirii; bucur\-te, cel ce speli
inima noastr\ cu botezul poc\in]ei; bucur\-te, `mp\rt\[itorul
darurilor ~mp\r\]iei lui Dumnezeu; bucur\-te, prea cinstite
~naintemerg\torule al m=ntuirii noastre". Amin.
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T\ierea Capului Sf=ntului Ioan Botez\torul

Sf=nta noastr\ Biseric\ cheam\ ast\zi credincio[ii s\i drept
m\rturie la un popas de s\rb\toare care ne aduce aminte de
sf=r[itul ultimului Prooroc al Vechiului Testament [i primul
mucenic al Noului Testament: Sf. Ioan Botez\torul, a c\rui
t\iere a capului o pr\znuim. ~l pune `nainte acum, ca de at=tea
ori peste an, spre a-l d\rui bogat pilduitor oamenilor.

Cobor=ndu-l din cerul deschis v\zului tuturor de pe
iconostasul sf=nt, `l apropie de to]i cei ce-[i `ndreapt\ pa[ii spre
tinda Bisericii p=n\ la reculegere duhovniceasc\.

Ca [i celelalte s\rb\tori ale sfin]ilor [i cea de azi are pentru noi
un rost `ntreit: 1. de cinstire a Sf=ntului pentru credin]a [i faptele
lui pl\cute lui Dumnezeu; 2. prilej pentru a-l ruga s\ mijloceasc\
la Dumnezeu pentru iertarea [i m=ntuirea noastr\ [i 3, de `nf\]i[are
a vie]ii sf=ntului ca un model de urmat pentru noi. Pruncul pe care
Zaharia preotul `l numi "Ioan" dup\ cuv=ntul `ngerului este str=ns
legat de planul m=ntuirii omului dup\ iconomia divin\ ce "era din
veac ascuns\ [i nici de `ngeri cunoscut\". Chemarea lui a fost
r=nduit\ de sus. El a plinit-o des\v=r[it.

Via]a Sf. Ioan Botez\torul a fost o via]\ aspr\ de rug\ciune,
post [i `nfr=nare [i s-a sf=r[it ca [i vie]ile celor mai mul]i prooroci
[i sfin]i prin moarte silnic\. El a f\cut leg\tura `ntre cele dou\
testamente. ~ntre cel vechi pe care l-a `ncheiat [i `ntre cel nou pe
care l-a `nceput, merg=nd `naintea fe]ii lui Iisus. A preg\tit calea
M=ntuitorului Hristos trezind `n sufletele oamenilor din acele
vremuri con[tiin]a p\catului. A chemat pe oameni la botezul
poc\in]ei, s-a `nvrednicit s\-L boteze pe Iisus [i apoi i-a f\cut loc,
zic=nd: "Aceluia i se cade a cre[te, iar mie a m\ mic[ora" (Ioan 
3, 30). Era un prooroc aspru cu sine [i aspru cu p\catul oriunde 
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s-ar afla. A mustrat poporul, a mustrat [i pe Irod Antipa, f\r\
c\utare la fa]a omului [i f\r\ cru]are. {i pentru aceea [i - a atras
dragostea poporului, dar [i os=nda lui Irod, care l-a `nchis pentru
c\-l mustra pentru Irodiada, femeia fratelui s\u Filip, pe care Irod
o luase de so]ie. Acest glas de mustrare a `nfuriat-o pe Irodiada,
care se vede descoperit\ [i aruncat\ dispre]ului public. Ura `i
`ntunec\ mintea [i cere lui Irod moartea lui Ioan. Dar Irod se arat\
la[. Ca s\ satisfac\ totu[i dorin]a Irodiadei, f\r\ a porni prea mult
opinia public\, arunc\ pe Ioan `n temni]\. Era [i aceasta o solu]ie,
dar ea nu putea satisface setea de r\zbunare a Irodiadei, care
p=nde[te orice prilej pentru a pierde pe Ioan. Prilejul i se ofer\ `n
ziua na[terii lui Irod, c=nd `n fa]a invita]ilor, Salomeea, fiica
Irodiadei danseaz\ un dans care pl\cu at=t de mult lui Irod `nc=t
promite fetei c\-i va da orice va cere, p=n\ la jum\tatea regatului.
Salomeea devine unealta urii mamei sale, cer=ndu-i lui Irod capul
lui Ioan. {i buzele fetei rostir\: "Vreau s\-mi dai `ndat\, pe tipsie,
capul lui Ioan Botez\torul" (Luca 6, 25), cuvinte, care peste
negura celor 20 de veacuri au r\mas o dovad\ despre cruzimea
sufletului cuprins de ur\. "{i regele s-a m=hnit ad=nc, dar pentru
jur\m=nt [i pentru cei ce [edeau cu el la mas\, n-a vrut s\-i
`ntristeze" (Lc. 6, 25), [i astfel, sabia c\l\ului des\v=r[e[te ceea ce
ura unei femei a urzit cu at=ta sete de r\zbunare.

A[a s-a sf=r[it via]a acestui mare Prooroc [i sf=nt [i mare
caracter. Nimic nu l-a putut cl\tina, iar maortea i-a gr\bit
`ncununarea de mare propov\duitor al adev\rului [i al
`mp\r\]iei lui Dumnezeu.

Sf=ntul Ioan nu [i-a `ncheiat activitatea `n slujba lui
Dumnezeu acolo, pe malurile Iordanului, unde a avut fericirea de
a atinge cre[tetul lui Mesia, [i de a-L descoperi lumii pe Hristos.
Ci el a mai f\cut o m\rturie la curtea lui Irod, unde cuprins de
puterea [i curajul lui Ilie Tesviteanul, s-a `nf\]i[at `naintea regelui
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desfr=nat, a mustrat p\catul, a ap\rat dreptatea lui Dumnezeu. 
A vorbi cu `ndr\zneala cu care a vorbit Sf=ntul Ioan, a face s\ fie
de temut cuv=ntul lui Dumnezeu la curtea unui rege, a muri
pentru adev\r este cea mai pre]ioas\ m\rturie pentru Hristos. {i
aceasta formeaz\ lauda nemuritoare a mor]ii Sf=ntului Ioan pe
care o pr\znuim, [i cinstea de a fi considerat de to]i cre[tinii ca cel
mai mare dintre fiii oamenilor.

Praznicul de azi ne mai `nva]\ c\ una din virtu]ile care trebuie
s\ `mpodobeasc\ sufletul fiec\rui cre[tin este iubirea. Ea este
nobilul sentiment care-l ridic\ pe om deasupra animalului, este
for]a de coeziune a vie]ii sociale, puterea care creeaz\ martirajul
[i eroismul. Tot ce poart\ o not\ de noble]e, de frumos [i sublim,
este un produs al iubirii. Ea este constructiv\ [i asigur\ progresul,
lini[tea [i n\dejdea m=ntuiri. Spre deosebire de iubire, ura, care
este contrariul iubirii, coboar\ pe om `n r=ndul animalului [i este
for]a destructiv\ `n m=inile r\ului. Ea destram\, r\stoarn\ [i
distruge organiza]iile sociale, omul, anihileaz\ orice av=nt [i
produce numai lacrimi, durere [i nenorocire.

Omul st\p=nit de ur\ nu mai ]ine seama `n manifestarea ei de
distrugere, de nici o lege a onoarei [i a omenirii. Prin ea se distrug
c\mine, se omoar\ p\rin]i, copii, femei [i b\tr=ni f\r\ ap\rare.
Nimic nu este cru]at, pentru c\ ura nu cunoa[te limite [i nici nu
alege mijloacele pentru atingerea scopului. Toate acestea pentru
ce? Pentru c\ omul st\p=nit de ur\, la fel ca Irodiada, s-a l\sat
cuprins de ea. Hristos cu `nv\]\tura [i chemarea Lui de iubire a fost
ucis ̀ n sufletul omului [i pe ruinele Lui s-a ridicat altar idolului urii.
{i ura ̀ ntunec\ at=t de mult mintea, ̀ nc=t omul nu mai vede, nu mai
judec\ [i nu mai poate ajunge la aplanarea diferendelor c=t\ vreme
este cuprins de aceast\ patim\ satanic\ care se cheam\ ur\.

Numai `n iubire, `n dragoste inspirat\ de Duhul lui Hristos
vom putea g\si for]a de `n]elegere, mijlocul de netezire a
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ne`n]elegerilor [i conflictelor care s\ duc\ la restabilirea unei
drepte [i echilibrate convie]uiri omene[ti pe care o dorim. Din
`ndemnul de fireasc\ cinstire a acestui st=lp neclintit al Bisericii,
s\ st\ruim asupra vie]ii lui c=t [i asupra mor]ii - prin jertf\ [i
mucenicie, [i s\ ne l\s\m `n reculegerea duhului nostru cel de
ast\zi, at=t de nelini[tit [i tulburat. Prin Sf. Ioan Botez\torul ne e
dat\ putin]a de a cunoa[te omul c=t [i vremurile de alt\dat\ [i nu
ne e greu s\ m\rturisim [i pe cele de ast\zi. {i nu putem sc\pa ̀ ns\
`nv\]\m=ntul desprins din medita]ia asupra vie]ii acestui sf=nt
pr\znuit de noi, c\ orice bine voit `n lume cere jertf\, [i cu c=t
binele este mai mare cu at=t jertfa va fi mai mare.

Binele [i Adev\rul pe care le vrem aduse `n lume, ca fii ai
Bisericii lui Hristos, ne cer tuturor jertf\ de d\ruire, `nt\rirea
credin]ei p=n\ la `nfruntarea mor]ii. ~n acest fel, s\ ne `ntoarcem
la Hristos, la Biserica Lui cea Sf=nt\.

Lumea a c\zut `n multe p\cate, desfr=n\ri, be]ii [i f\r\delegi. S\
ascult\m "Glasul celui ce strig\ `n pustie: G\ti]i calea Domnului,
drepte face]i c\r\rile Lui - poc\i]i-v\ c\ s-a apropiat `mp\r\]ia
cerurilor, face]i deci roade de poc\in]\. Cel ce are dou\ haine s\
dea celui ce nu are [i cel ce are de m=ncare s\ fac\ asemenea; pui
de n\p=rc\ - cine v-a spus c\ ve]i sc\pa de m=nia ce va s\ fie (…)".
Cu aceast\ hot\r=re s\ p\r\sim p\catele, lu=nd mijlocitor [i rug\tor
pentru noi pe marele Prooroc ~nainte Merg\tor [i Botez\tor Ioan,
s\ cerem: Doamne, izb\ve[te-ne de necaz (m=nie, primejdie,
dureri [i suferin]\) [i m=ntuie[te sufletele noastre. Amin.

Sfin]ii Trei Ierarhi

Pr\znuim ast\zi pe Sfin]ii Trei Ierarhi, Vasile cel Mare,
Grigorie Teologul [i Ioan Gur\ de Aur: "Organele darului,
Al\utele Domnului, Tr=mbi]ele cele bine vestitoare ale predic\rii,
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Ap\r\torii Treimii, P\zitorii bunei credin]e, Treime p\m=nteasc\,
Treime de Arhierei". A[a-i numesc c=nt\rile biserice[ti.

Cu to]ii, lega]i `n cultur\, `n credin]\, `n evlavie [i jertf\, lega]i
de o prietenie ce a str\b\tut veacurile, ei sunt considera]i de
Teologia Ortodox\ ca primii ̀ ndrum\tori, ca protectori [i patroni,
ca modele de via]\, de virtute [i de r=vn\. ~n ei au ars p=n\ la
consumare total\, f\cliile dragostei pentru Hristos, pentru
Biseric\, pentru adev\rul Ortodoxiei, pentru munca cinstit\,
pentru mila fa]\ de cei lipsi]i [i bolnavi, pentru frumuse]ea vie]ii
duhovnice[ti, pentru smerenie [i pentru lucrarea de m=ntuire.

Ei au mai ar\tat lumii prin credin]a lor neclintit\, prin grija
p\rinteasc\ de Turma `ncredin]at\ p\storirii lor [i Via]a cea
sf=nt\, ce Tain\ mare este Preo]ia.

De aceea se cuvine a ne `ntoarce cu mintea cu 16 veacuri
`napoi, `n veacul de aur al Bisericii, c=nd pe cerul Ortodoxiei 
s-au n\scut, au tr\it, au luminat lumea cre[tin\ cele mai mari
stele ale ei.

Pe Sfin]ii Trei Ierarhi i-am putea compara cu a[trii care pri-
mesc o lumin\ at=t de puternic\ de la soare, `nc=t ei `n[i[i devin
str\lucitori [i lumineaz\ `n jurul lor. Tot a[a [i ace[ti trei sfin]i
ierarhi iradiaz\ pentru toate veacurile lumina str\lucitore a
"Soarelui drept\]ii", lumin=nd cugetele [i vie]ile credincio[ilor.

Suflete superioare cre[tine, ce nu s-au legat cu p\catul,
Sfin]ii Trei Ierarhi au str\lucit prin dragostea pentru Hristos,
prin cultura [i virtu]ile lor, realiz=nd, `n fiin]a lor, o sintez\ vie
`ntre credin]\, teologie [i fapt\.

De tineri s-au `nrolat `n slujba idealului nepieritor: idealul
slujirii lui Dumnezeu [i al oamenilor.

To]i trei au tr\it `n veacul IV al erei cre[tine, "veacul de aur" al
Bisericii. To]i trei au fost educa]i `n spiritul dragostei des\v=r[ite
fa]\ de Dumnezeu [i fa]\ de semeni, mai `nt=i de mamele lor
evlavioase. Emilia, Nona, Antuza sunt nume de mame cre[tine
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care vor fi pomenite cu venera]ie c=t va fi lumea. To]i trei [i-au
f\cut studiile la cele mai vestite [coli ale vremii: `n Cezareea,
Atena, Antiohia sau Constantinopol, av=nd ca dasc\li pe cei mai
vesti]i profesori ai vremii.

Mari teologi [i ierarhi ai Bisericii, ei au militat consecvent
pentru `nnoirea credincio[ilor din punct de vedere religios, moral,
pun=ndu-le `nainte Modelul des\v=r[it, care este  M=ntuitorul
Hristos, "calea, adev\rul [i via]a".

Unitatea `n cugetare, `n sim]ire [i `n voin]\, care caracterizeaz\
via]a [i lucrarea Sfin]ilor Trei Ierarhi, `[i trage seva din una [i
aceea[i r\d\cin\: Hristos.

~n virtutea acestei unit\]i ei slujesc aceleia[i comunit\]i -
Biserica -, dar `n fiecare duhul Ortodoxiei se fructific\ dup\ darul
deosebit pe care l-a avut.

Sf. Grigorie de Nazians str\luce[te pe culmile cuget\rii
cre[tine, Sf. Vasile exceleaz\ ̀ n organizarea practic\, ideal\ a vie]ii
cre[tine, iar Sf. Ioan Gur\ de Aur este ne`ntrecutul predicator al
Evangheliei lui Hristos; to]i vor lucra [i vor r\m=ne `mpreun\ `n
tezaurul sf=nt al Bisericii prin via]a [i operele lor.

Sf. Vasile cel Mare ̀ [i ̀ ncepe via]a clerical\ fiind hirotonit preot
la 364 [i Episcop la 370 al Cezareei [i Capadociei. Ca str\lucit
teolog a fost condus de ideea: "Omul este o creatur\ care a primit
porunc\ s\ devin\ Dumnezeu". De aceea activitatea sa este pus\ ̀ n
slujba omului pe care `l dore[te realizat dup\ statura b\rbatului
des\v=r[it, care este Hristos. Sf. Vasile ne `nva]\ practic ce
`nseamn\ slujirea aproapelui. ~n timpul foametei organizeaz\
asisten]a social\, `mp\r]ind a doua oar\ averea sa la s\raci [i
`nfiin]eaz\ institu]ii cu caracter social - azil sau spital pentru
bolnavi [i b\tr=ni, case pentru reeducarea fetelor pierdute, [coli,
orfelinate, case de oaspe]i, toate la un loc numite "Vasiliada", prin
care lupt\ pentru ajutorarea celor lipsi]i, critic=nd pe boga]ii
nemilostivi [i nef\c=nd deosebire `ntre neamuri [i credin]a lor.
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St\p=nit de un umanism nemai`nt=lnit, Sf=ntul Vasile, ad=nc
iubitor al Ortodoxiei, lupt\ `mpotriva arianismului favorizat de
`mp\ratul Valeus care duce o prigoan\ ̀ mpotriva Bisericii Ortodoxe.

Sus]ine dreapta credin]\ ap\r=nd `n scris [i `n cuv=nt 
Sf=nta Treime [i `mpotrivindu-se `nv\]\turilor lui Arie Eumeniu 
[i Apolinarie.

Pomenim acum doar c=teva din scrierile Sf. Vasile care
constituie o parte pre]ioas\ a tezaurului nostru patristic: Contra
lui Eumenius, ~nv\]\turile morale, Omiliile la Exaimeron `n
care g\sim toat\ [tiin]a antichit\]ii [i a timpului s\u `n domeniul
naturii [i filosofiei; cele 24 de cuv=nt\ri, Omiliile asupra
psalmilor, care r\m=n scrieri clasice de `nalt\ ]inut\ doctrinar\ [i
stilistic\. Nimic din ce a scris Sf=ntul Vasile nu s-a `nvechit.
Liturghia sa care se s\v=r[e[te de 10 ori pe an [i moliftele sale ce
se citesc la `nceputul anului au intrat `n practica bisericii.

Mare p\stor, mare preot, mare liturghisitor, mare pedagog,
mare umanist [i om de [tiin]\ al vremii sale. De aceea ̀ ntre cei Trei
Sfin]i Ierarhi, Sf. Vasile a fost mai ales "Bra]ul care lucreaz\".

Sf=ntul Vasile moare la 1 ianuarie 379 fiind regretat de ̀ ntreaga
biseric\ [i numit "cel Mare".

A doua figur\ din icoana celor Trei Ierarhi este chipul bl=nd al
Sf=ntului Grigorie de Nazians.

Fire meditativ\, suflet delicat, impresionabil, plin de duio[ie
[i sentimente nobile, minte aleas\, subtil\, cutez\toare, poet,
prieten apropiat al Sf. Vasile, un mare teolog cu excep]ional
talent literar, a adus o contribu]ie `nsemnat\ la crearea culturii
cre[tine din epoca sa.

N\scut la 326 `n Capadocia ca fiu al episcopului Grigorie [i al
mamei sale Nona, prime[te de la mama sa educa]ia evanghelic\,
a[a cum Sf. Vasile o primise de la bunica sa Macrina [i mama sa
Emilia. Studiz\ retorica la Constantinopol, Atena [i Alexandria.
La Atena are coleg pe Sf. Vasile de care `l va lega o prietenie p=n\
la moarte. Chemat de tat\l s\u, episcopul Grigorie, s\ se `ntoarc\
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la Nazians, este hirotonit preot f\r\ voia sa `n anul 361. Fuge `n
Pont la Sf=ntul Vasile, de unde revine peste un an [i roste[te
celebra cuv=ntare Despre fug\ -, `n care justific\ plecarea sa,
motiv=nd, dintr-un spirit ad=nc de smerenie, nevrednicia sa pentru
a primi o tain\ at=t de mare ca "preo]ia". Episcop de Nazians [i
arhiepiscop de Constantinopol, el pune la picioarele M=ntuitorului
excep]ionale calit\]i, promov=nd ideea realiz\rii unei Biserici
lucr\toare, `n cadrul c\reia credincio[ii s\ realizeze porunca
M=ntuitorului: "Fi]i des\v=r[i]i, precum [i Tat\l vostru care este `n
ceruri este des\v=r[it" (Mat. 5, 48).

Omul - afirm\ Sf. Grigorie - este "a doua lume `n mic". De
aceea, o datorie a fiec\rui cre[tin este slujirea omului, ajutorarea
lui c\ci, "nimic nu are omul `n el a[a dumnezeiesc ca facerea de
bine". Ca arhiepiscop la Constantinopol a rostit el cele Cinci
cuv=nt\ri teologice `n care a afirmat ca nimeni altul `nv\]\tura
despre Sf=nta Treime. De aceea a fost cinstit cu numele de
Teologul sau Cuv=nt\torul de Dumnezeu. Cutezan]a cuget\rii sale
teologice a f\cut s\ fie socotit `ntre cei Trei Sfin]i Ierarhi, drept
"mintea care cuget\".

Din cauza intrigilor de la Sinodul III ecumenic se retrage din
scaun la Arianz unde `[i tr\ie[te ultimii ani ai vie]ii scriind studii [i
poeme. Ca [i Sf. Vasile, las\ o bogat\ mo[tenire literar\: Cuv=nt\ri,
Poeme [i Scrisori. ~nainte de plecarea din Constantinopol ]ine o
impresionant\ cuv=ntare de adio `n Biserica ~nvierii, cuv=ntare ce
a r\mas celebr\ `n antologia cre[tin\.

Al\turi de ace[ti doi mari corifei ai teologiei apare `n icoan\
Sf=ntul Ioan, c\ruia posteritatea i-a dat numele de Gur\ de Aur.

N\scut `n Antiohia `n anul 454, av=nd p\rinte pe Secundus,
mare dreg\tor [i pe mama sa Antuza, r\mas\ v\duv\ la 20 de ani,
prime[te o frumoas\ educa]ie de la aceasta. Studiaz\ retorica la
marile [coli ale vremii cu dasc\li renumi]i.

Retras `n 374, dup\ moartea mamei sale, `n singur\tate, `n
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mun]ii Antiohiei, duce o via]\ plin\ de restric]iuni vreme de 4 ani
[i al]i doi ani `ntr-o pe[ter\.

Se `ntoarce la Antiohia `n 380 [i este hirotonit diacon. ~n
vremea diaconatului s\u scrie cartea sa Despre Preo]ie, tratat plin
de date `n leg\tur\ cu aceast\ Sf=nt\ Tain\ [i cu vrednicia de a o
`ndeplini. Hirotonit preot de episcopul Flavian `n 386 este numit
predicator la biserica cea mare din Constantinopol.  Acum ]ine el
frumoasele sale Omilii, at=t aici c=t [i `n cet\]ile din `mprejurimi.
Vreme de 12 ani `[i desf\[oar\ activitatea sa cea mai productiv\,
`nt\rind via]a cre[tin\ [i comb\t=nd ereziile.

Numit patriarh de Constantinopol `n anul 397 `ncepe reforma
printr-o redresare moral\ a clerului [i a credincio[ilor, aduc=nd un
duh nou, lupt=nd `n toate formele pentru adev\r [i pentru dreptate.
Preocuparea fundamental\ a Sf. Ioan Gur\ de Aur este convertirea
sufletelor pentru o via]\ nou\ `n Hristos. Etica hrisostomic\ are la
baz\ o concep]ie antropologic\ optimist\. Omul poate deveni
virtuos, deci trebuie ajutat pe aceast\ cale. Cine a devenit membru
al Bisericii are o responsabilitate moral\ fa]\ de semenul s\u, c\ci
"[i-a luat sarcina m=ntuiri aproapelui".

Dragostea de apropele este culmea virtu]ii, deoarece aproapele
este "`nsu[i trupul lui Hristos". El s-a afirmat ca mare predicator,
fiind socotit "gur\ de aur" a Bisericii. De la el ne-au r\mas 800 de
Omilii sau explic\ri duminicale la Sf=nta Scriptur\.

T\lm\cirile Sf. Ioan Gur\ de Aur plecau de la convingerea 
c\ Sf. Scriptur\ trebuie s\ fie cunoscut\ de fiecare credincios.
"Pl\cut\ este o livad\ - spune el -, pl\cut\ este o gr\din\, dar mai
pl\cut este studiul Sfintei Scripturi".

Seria explic\rilor din Sf=nta Scriptur\, sub form\ de omilii,
merge la Sf. Ioan Gur\ de Aur `ntr-o continuitate sistematic\,
`ncep=nd cu prima carte a Vechiului Testament [i termin=nd cu
ultimele  epistole ale Noului Testament.
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~n anul 403 ̀ ncepe calvarul s\u c=nd este condamnat la Sinodul
de la Stejar. ~n anul 404 este exilat la Cucuzus, ca `n 407 s\ fie
trimis la Arabisus, la poalele mun]ilor Caucaz. Dumnezeu `i
scurteaz\ suferin]ele sf=ntului ierarh, chiar pe drum, `n ziua de 14
septembrie 407, pronun]=nd ultimele cuvinte: "Slav\ lui
Dumnezeu pentru toate", `[i d\ ob[tescul sf=r[it. Mai t=rziu,
`mp\ratul Teodosie al II-lea `i aduce la 438 sfintele sale moa[te la
Biserica Sfin]ii Apostoli din Constantinopol, cu mare cinste.

Acesta este sf=r[itul Sf=ntului Ioan Gur\ de Aur, dar el r\m=ne
m\re], str\lucitor `n `ntreaga Biseric\. Este pomenit la fiecare
Sf=nt\ Liturghie a sa. Opera sa r\m=ne tot vie, tot t=n\r\, de[i au
trecut at=tea veacuri. Toate scrierile sale au stil armonios. De[i
uneori `nv\]\tura sa este oarecum aspr\, ea este `mbr\cat\ `ntr-o
delicate]e [i ging\[ie deosebite, `n haina dragostei de oameni.

Nu a `nv\]at niciodat\ ceea ce nu a tr\it el mai `nainte. De
aceea el r\m=ne ideal al Bisericii Ortodoxe. Este `n acela[i timp
[i model de organizator al asisten]ei sociale prin biseric\ la
vremea lui, asemenea Sf. Vasile cel Mare. A tr\it cum a `nv\]at
[i a `nv\]at cum a tr\it. 

Ace[ti mari ierarhi [i teologi sunt pentru noi [i pilde de slujire
preo]easc\. Doi dintre ei, Sf. Grigorie [i Sf. Ioan Gur\ de Aur, au
f\cut elogiul preo]iei cre[tine `n opere ne`ntrecute p=n\ azi. Pentru
ei preo]ia este o slujire [i ]ine de fiin]a bisericii.

Pentru biserica dintotdeauna, Sfin]ii Trei Ierarhi `ntruchipeaz\
idealul slujirii cre[tine a omului. C\ci `ndrept=ndu-[i cugetarea
teologic\ spre Dumnezeu cel transcendent, nev\zut, necuprins [i
neajuns, ei l-au vestit pe Dumnezeu Cel care s-a f\cut prietenul,
fratele, aproapele [i M=ntuitorul nostru Iisus Hristos [i prin ei au
a[ezat teologia `n slujba vie]ii [i preo]ia `n slujba oamenilor.

Cea mai aleas\ cinstire pe care le-o putem aduce acestor mari
luceferi ai Bisericii Ortodoxe este s\ ne str\duim s\ urm\m pilda
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lor, d\ruindu-ne toat\ fiin]a noastr\ slujirii lui Dumnezeu [i
semenilor no[tri. F\c=nd a[a vom `mplini porunca Apostolului
Pavel, care zice: "Aduce]i-v\ aminte de mai marii vo[tri, care v-au
gr\it vou\ cuv=ntul lui Dumnezeu; privi]i cu luare aminte cum 
[i-au `ncheiat via]a [i le urma]i credin]a" (Evrei 13, 17). Amin.

Sfin]ii 40 de Mucenici

La 9 martie, Biserica Ortodox\ cinste[te pe Sfin]ii 40 de
Mucenici. La o alt\ dat\ anterioar\, la 6 martie, este s\rb\torit un
alt grup de mucenici `n num\r de 42.

"Luminat\ [i preaiubit\ este totdeauna [i `ngerilor [i oamenilor
pomenirea sfin]ilor" zice Sf=ntul Efrem Sirul. Pomenirea lor ne
d\ puterea ca mai mult s\ iubim pe Dumnezeu, pe aproapele, [i s\
s\v=r[im binele [i cele ale duhului. S\rb\torirea unui sf=nt, `n
general, ne d\ prilej s\ ne model\m via]a dup\ icoana vie]ii lui [i
s\ ne putem `n\l]a cugetul la Dumnezeu.

S\rb\torirea deodat\ a 40 de Mucenici ne ofer\ tot at=tea
modele de urmat `n via]a noastr\. Ni se ofer\ 40 de sc\ri sfinte, pe
care s\ putem urca din treapt\ `n treapt\, de ziditorul tuturor.
Model=ndu-ne via]a dup\ sfin]enia vie]ii lor "devenim mucenici
cu voin]a noastr\, f\r\ de prigoan\, f\r\ foc, f\r\ cerc\ri [i primim
aceea[i plat\ cu ei" zice Sf=ntul Vasile cel Mare.

~i s\rb\torim pe ace[ti sfin]i mucenici `n anotimpul de
prim\var\, cum au hot\r=t Sfin]ii P\rin]i, ca `nsemnare
simbolic\ a vitejiei lor, a plin\t\]ii `n har, a tinere]ii lor, c=t [i a
unirii lor cu Hristos.

Ace[ti sfin]i mucenici de[i erau `n num\r de 40, formau un
singur suflet, `n credin]a cea `n Iisus Hristos, c\ci "[i boabele de
gr=u de pe multe coline se adun\ [i formeaz\ o singur\ p=ine,
zice Sf. Simeon al Tesalonicului. Se cade ca [i noi, `n aceast\ zi
de pr\znuire, cu inimi smerite s\ cinstim [i s\ ne rug\m lor.
Cinstind pe sfin]i, cinstim pe Dumnezeu, care i-a f\cut
apropia]ii S\i, prin harul S\u cel sf=nt.
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~n timpul `mp\ratului Liciniu (307-324), `n p\r]ile de R\s\rit,
`n Asia Mic\, se dezl\n]uie o mare prigoan\ `mpotriva cre[tinilor.
~n cetatea Sevastiei din Armenia, la anul 315, era comandant un
oarecare Agricola, om r\u [i r\zbun\tor. ~ntre osta[ii de sub
comanda lui se aflau cei 40 de osta[i cre[tini, de prin p\r]ile
Capadociei, din acea ]ar\ din care au r\s\rit at=]ia b\rba]i
str\luci]i ca Sf=ntul Vasile cel Mare, Sf=ntul Grigorie.

Sinaxarul zilei arat\ c\ ei erau din locuri deosebite [i din
neamuri diferite, dar to]i erau "b\rba]i curajo[i [i vrednici `n
r\zboaie". Ceata lor era simbolul prieteniei, indiferent de neam [i
de locul de na[tere. Cu totul surprins a r\mas comandantul, care
dispre]uia pe cre[tini, c\ ni[te osta[i de-ai s\i a[a de viteji, erau
cre[tini, c\ ace[tia erau preocupa]i de cer dec=t de cele p\m=nte[ti.
~ncredin]at de acest adev\r, `ndat\ `i cheam\ `n fa]a sa [i le
porunce[te s\ asculte de poruncile `mp\r\te[ti [i s\ jertfeasc\
idolilor. Chirion, c\petenia celor 40 de mucenici, i-a stat cu t\rie
`mpotriv\ [i i-a zis: "a[a cum am ̀ nfruntat [i i-am biruit pe vr\jma[i
pentru `mp\ratul p\m=ntesc, tot a[a de credincio[i voim [i trebuie
s\ ne dovedim fa]\ de `mp\ratul cel ceresc". Sunt `nchi[i imediat
`ntr-o temni]\ `ntunecoas\. Aici ei se rugau cu [i mai mult\ c\ldur\
lui Dumnezeu, se `nt\reau cu post [i cu harul Sf=ntului Duh, ca s\
poat\ m\rturisi credin]a cea adev\rat\. Nici am\girile cu bani, cu
momeli deosebite [i ridic\ri la ranguri [i dreg\torii ost\[e[ti, nici
amenin]\rile nu au putut s\-i clatine de pe st=nca credin]ei lor `n
Iisus Hristos. Amenin]\rile devin [i mai mari, pentru ace[ti
m\rturisitori, c=nd vine la Sevastia, Lisie, un comandant de o[ti
mai mare. Acesta le porunce[te cu str\[nicie s\ jertfeasc\ idolilor:
"Jertfi]i idolilor, le zice el, altfel ve]i fi os=ndi]i la moarte". Ei, ̀ ns\,
to]i `ntr-un cor sf=nt, r\spund tiranului: "S=ntem cre[tini [i de azi
`nainte am schimbat slujirea cea p\m=nteasc\ cu slujirea cereasc\.
Noi credem `n Iisus Hristos [i nu `n idoli. Aceast\ nou\ calitate a
noastr\ e cea mai sf=nt\ coroan\ [i podoab\ a noastr\".

"O! Fericite limbi, zice Sf=ntul Vasile cel Mare, care au slobo-
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zit acest sf=nt glas, pe care cuvinte, cerul, primindu-le, s-a sfin]it,
iar `ngerii auzindu-le, de bucurie, `n\l]au c=ntare vesel\". Cu c=t
mai mare era `n\l]area lor, `n m\rturisire [i `n b\rb\]ie, pe at=t de
mare era c\derea demonilor [i m=ndria lor.

La ultima interogare [i amenin]are era de fa]\, pe l=ng\ cei doi
judec\tori, chiar [i `mp\ratul, `ns\ nimic n-au folosit. V\z=nd t\ria
lor `n credin]\ cre[tin\, s-a hot\r=t s\ fie arunca]i `n lacul din
Sebastia, `n timp de noapte [i iarn\, c=nd gerul mu[ca din trupurile
celor arunca]i acolo.

Lacul acesta mare [i ad=nc, era `nghe]at, c\ci un v=nt puternic
sufla peste apele lui.

~nghe]ate erau deopotriv\ [i apele care se v\rsau `n el. "Firea
moale a apelor, zice acela[i sf=nt P\rinte Vasile cel Mare, 
se f\cuse pod de umblat, ce priveli[te de temut se vede [i ce
noapte de groaz\!"

~nfuria]i peste m\sur\, c\peteniile poruncir\ s\ fie dezbr\ca]i de
hainele lor. Ei avur\ grij\ s\ pun\ [i paznici pe margini ca ace[tia
s\ nu fug\, iar `n apropiere s\ `nc\lzeasc\ b\i fierbin]i pentru ca
atunci c=nd puterea frigului va p\trunde pe ace[ti bravi osta[i, s\
intre `n b\i [i s\ se `nc\lzeasc\. Se `n[elar\ `ns\ [i s-au umplut de
ru[ine, c\ci cei 40 de Sfin]i Mucenici, [i-au ar\tat t\ria, nu `n fug\
ci `n graba de a se dezbr\ca [i de a se arunca `n iezer c=t mai
repede. Fiecare vroia s\ sar\ cel dint=i `n apele cele `nghe]ate,
"care ape `n timp de noapte, erau vinete de reci, lor li se p\reau ca
ni[te ape sfinte ale botezului, `n numele lui Iisus Hristos". To]i
c=ntau `n cor o prea frumoas\ c=ntare, al\turi de `ngerii din cer,
care le preg\teau cununi de slav\ [i nemurire. Era o priveli[te
uimitoare aceast\ alergare spre chinuri [i multe r\ni de bice [i
`mpungeri cu suli]a.

Trupurile lor de[i strivite [i `nghe]ate, erau sl\vite de
Dumnezeu. "Nici cerul nu este a[a de `mpodobit cu mul]imea
stelelor, precum sunt de ̀ mpodobite trupurile sfin]ilor mucenici cu
mul]imea ranelor", zice Sf=ntul Ioan Gur\ de Aur. Chinurile lor [i
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`nghe]ul li se f\cuser\ scar\ de slav\, `ntins\ de la p\m=nt la cer pe
care ei urcau cu gr\bire, iar Iisus Hristos, fiind de fa]\ `i `nt\rea, `i
umplea de darul S\u m=ng=ietor [i le spunea: "Voi sunte]i prietenii
Mei" (Ioan 15, 14), Veni]i la Mine, `ntru ~mp\r\]ia Mea.

A[a chinuri au suferit ace[ti osta[i a lui Iisus Hristos, cu nimic
mai pu]in dec=t to]i martirii, din s=ngele c\rora Biserica [i-a ]esut
cel mai sf=nt ve[m=nt. Aceste chinuri ei le-au suferit pentru
dragostea M=ntuitorului de care erau cuprin[i.

Pe aceast\ Golgot\ de s=nge au mers de la `nceputul
cre[tinismului, ca pe o cale de izb\vire, mii [i zeci de mii de sfin]i
mucenici, b\rba]i sau femei, cu to]ii prosl\vi]i `n cer. Gerul fiind
prea cumplit c=t [i str=ngerea ghe]urilor, ne arat\ Sinaxarul zilei,
un osta[ din cei 40 nemaiput=nd suferi a primit s\ aduc\ jertf\
idolilor, dar muri `ndat\ ce ie[ise din apa `nghe]at\ [i se cufundase
`ntr-o baie cald\. ~n felul acesta el a pierdut ̀ ncununarea de la Iisus
Hristos. Aglae, paznicul, luminat de Dumnezeu, v\z=nd cele 40 de
cununi cobor=ndu-se din cer, se `ntreab\ desigur a cui este cea de
a 40-a, de vreme ce erau numai 39 de mucenici? {i v\z=nd
chinurile mucenicilor, r\bdarea lor, fe]ele lor luminoase, a `n]eles
din glasul l\untric c\ el trebuie s\ ia locul osta[ului pierdut spre a
forma num\rul de 40, a[a cum Matia ia locul lui Iuda, spre a
completa num\rul de 12 Apostoli. Pe dat\ el m\rturise[te c\ este
cre[tin, sare `n apa cea `nghe]at\, f\c=ndu-se p\rta[ mucenice[tilor
patimi [i `ntregind ceata celor 40. Fapta acestui paznic credincios
este semnul de biruin]\ [i de `ncununare a tuturor p\g=nilor
converti]i la Hristos. Cu el s-a adeverit cuv=ntul Sf=ntului cel
mare, "numai privind cineva la mucenic, devine [i el mucenic". El
a privit [i a crezut. S-a schimbat `ntr-un adev\rat m\rturisitor [i
mucenic al Domnului. ~n zorii zilei, dup\ ce trupurile lor au fost
scoase din ap\, li s-au sf\r=mat oasele cu ciocanele [i au fost arse
de vii. Astfel au adormit ei `ntru Domnul. ~ndat\ cerul s-a luminat.
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De sus glasul dumnezeiesc i-a chemat la El, iar printr-o or=nduial\
dumnezeiasc\ trupurile celor 40 de mucenici s-au str=ns la o
surp\tur\ de ap\ [i lu=ndu-le ni[te cre[tini, le-au `nmorm=ntat.

Din via]a [i p\timirea sfin]ilor 40 de mucenici desprindem
multe `nv\]\turi de mare folos sufletesc.

Mai `nt=i ne impresioneaz\ chipul luminos al paznicului Aglae.
Al\turi de acesta st\ jertfa unei mame cre[tine, v\duv\. Aceasta a
fost deplin mul]umit\ c=nd unicul ei fiu, sprijinul ei la b\tr=ne]e a
fost `ncununat cu cununa de mucenic. ~n felul acesta ea a adus cea
mai sf=nt\ jertf\ M=ntuitorului. Numele fiului ei era Meliton.

C=nd i-a v\zut trupul z\c=nd la p\m=nt, ea l-a cuprins cu
dragoste, rug=ndu-se lui, nu ca unui fiu de s=nge, ci ca unui
mucenic, cet\]ean al cerului. Ea a cerut `n genunchi s\-i ajute s\-i
sfin]easc\ via]a. Ea s-a rugat fiului ei, cum s-a rugat [i Sf=nta
Fecioar\ Maria Fiului s\u, Hristos Dumnezeu. Sf=ntul Efrem Sirul
mi[cat fiind de icoana acestei mame i-a `nchinat un imn de laud\,
zic=nd: "O! Mam\ aleas\, de azi `nainte e[ti mam\ de mucenic [i
ai adus Domnului ce ai avut mai scump, pe fiul t\u; sfinte sunt [i
g=ndul t\u [i jertfa ta".

Dar, imne de laud\ se pot `mpleti nu numai mamelor de sfin]i
mucenici, ci [i mamei `n general, care a n\scut [i a crescut eroi
- ne g=ndim la poporul rom=n, la mama lui {tefan cel Mare, la
mama lui Mihai Viteazul etc. La mamele eroilor de la r\zboiul
de Independen]\ de la 1877; la mama Ecaterinei Teodoroiu [i a
tinerei eroine M\riuca de la M\r\[e[ti, ne g=ndim la mamele
care au dat societ\]ii odrasle care au fost `n slujba binelui
ob[tesc [i al progresului, a p\cii [i a umanit\]ii. Acestea sunt cu
adev\rat mame fericite. Acest praznic al cinstirii Sfin]ilor 40 de
Mucenici, ne mai arat\ c\ nimic nu se face f\r\ jertf\ [i f\r\
d\ruire. Din iubire de oameni [i de Dumnezeu, ace[ti sfin]i `n
afar\ de jertfa trupurilor lor au adus [i o jertf\ spiritual\: au fost
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icoane vii de slujire a sufletului, drept\]ii [i `nfr\]irii `ntre
oameni, ale d\ruirii pentru o cauz\ sf=nt\.

~n ziua praznicului celor 40 de Mucenici, se cere s\ facem
popas duhovnicesc ca s\-i cinstim a[a cum se cuvine, s\ ne
rug\m lor, iar icoana vie]ii noastre s\ o `mpodobim cu acelea[i
culori de virtu]i cum au fost [i icoanele vie]ii lor. Slava de la
Litie ne d\ [i numele fiec\ruia, ca v\z=nd aceste nume s\ avem
temei ca [i mai mult s\ ne leg\m de ei.

Biserica Ortodox\ `i cinste[te pe ace[ti m\rturisitori, `ncep=nd
chiar din secolul IV. De atunci au fost ridicate m\n\stiri [i biserici
`n cinstea lor. Ei au fost prosl\vi]i `n slujbe [i imne deosebite. {i
noi pe altarul sufletului nostru, le aducem deopotriv\ c=nt\ri de
laud\ [i sl\vire. Iar "Cel care se roag\ ca unul din ei, ne spune
Sf=ntul Vasile cel Mare, prime[te ajutorul de la to]i, c\ci ei
`mpreun\ vin [i `l ajut\". Ei nici nu se pot desp\r]i vreodat\,
r\m=n=nd ceata de 40 de mucenici.

Iat\ una din laudele `nchinate lor: "Purt\torilor de chinuri ai lui
Hristos, voi preacinstitul Post mai luminos l-a]i f\cut cu
pomenirea sl\vitelor voastre p\timiri; a]i f\cut cinstitul post [i mai
luminat; ca 40 fiind la num\r, sfin]i]i postul cel de 40 de zile [i ne
duce]i la  preasl\vita `nviere a lui Iisus Hristos" (Slava de la
Laude). Amin.

Sf=ntul Mare Mucenic Gheorghe

Una dintre perioadele cele mai triste din istoria Bisericii a
fost perioada persecu]iilor `mp\ra]ilor romani. Scopul acestor
persecu]ii s=ngeroase era distrugerea cultului cre[tin, arderea
tuturor c\r]ilor cre[tine, d\r=marea l\ca[urilor de `nchinare [i
moartea celor ce credeau [i propov\duiau pe Hristos.

Din timpul `mp\ratului Nero (numit cel nebun), care a supri-
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mat via]a Sfin]ilor Apostoli Petru [i Pavel, [i p=n\ la Diocle]ian
(304), care s-a numit pe el `nsu[i "zeu", s-a dezl\n]uit 
cea mai puternic\ furtun\ `mpotriva Bisericii cre[tine, `mpotriva 
lui Hristos.

De fapt, persecu]iile au fost prefigurate `nc\ din timpul activit\]ii
p\m=nte[ti a M=ntuitorului, dup\ cum atest\ Cartea Sf=nt\.

Pu]in mai t=rziu, Nicodim, unul dintre farisei, a spus: 
"Feri]i-v\ de oamenii ace[tia [i l\sa]i, c\ dac\ `nv\]\tura lor este
de la oameni, se va nimici, iar dac\ este de la Dumnezeu, nu
ve]i putea s\-i nimici]i" (Faptele Apostolilor 5, 38-39), [i s-a
dovedit acest lucru. Numai c\ `mp\ra]ii romani n-au putut
`n]elege religia cerului [i a p\m=ntului pe care doreau s-o
suprime din r\d\cin\.

Lor le-a c\zut victim\, printre at=]ia al]ii, [i unul dintre cei
mai cinsti]i sfin]i [i martiri ai lui Hristos, Gheorghe, purt\torul
de biruin]\.

S-a n\scut `n prima jum\tate a secolului III, `n ora[ul
Capadocia (Asia Mic\). P\rin]ii s\i, demnitari imperiali, i-au
dat o aleas\ educa]ie copilului, fiind `nzestrat cu calit\]i
deosebite, determin=ndu-l s\ `mbr\]i[eze cariera militar\.

A urcat repede treptele conducerii `n armat\, ajunge general
[i om de `ncredere al `mp\ratului Diocle]ian. {i-a format o
bogat\ cultur\; cuno[tea filosofia timpului, c\l\torise `n toate
p\r]ile lumii romane [i era adeseori consultat `n problemele
imperiului, care `ncepuse s\ fie mistuit de certuri interne [i
atacat de popoarele migratoare.

~n aceea[i vreme, cre[tinismul se r\sp=ndea din ce `n ce mai
mult [i se organiza dup\ `nv\]\tura m=ntuitorului transmis\
Sfin]ilor Apostoli.

La v=rsta de 30 de ani, Gheorghe avea o rar\ for]\ spiritual\
[i o moralitate neobi[nuit\ pentru timpurile acelea; era cinstit de
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`mp\rat [i considerat unul dintre cei mai mari strategi ai armatei
romane. Bun\tatea lui fa]\ de subalterni era de necrezut,
respectul s\u fa]\ de superiori era impun\tor. Contemporanii s\i
`i admirau prestan]a, demnitatea, castitatea [i celelalte virtu]i.
Se socotea frate al celor cinsti]i [i se considera egal cu sclavii,
fapt neobi[nuit `n societatea roman\. {i tot el `i comp\timea pe
cei ce se `nchinau chipurilor cioplite [i religiilor p\g=ne,
oracolelor [i credin]elor venite din Orient.

Pe de alt\ parte, `ns\, situa]ia general\ a imperiului se agrava
de la o zi la alta, catastrofele, calamit\]ile nu se mai opreau.
Atunci, mai marii cultelor p\g=ne au dat vina pe cre[tini, iar
Diocle]ian, consult=nd oracolul din Milet, a `ng\duit persecu]ia
`mpotriva cre[tinilor [i furia `ncepu s\ se dezl\n]uie.

~mp\ratul a dat trei edicte `n acest sens, cel din urm\, de o
rar\ asprime, prev\z=nd uciderea tuturor celor ce nu aduceau
sacrificii idolilor [i zeilor recunoscu]i de `mp\rat.

Era prim\vara anului 303. ~mp\ratul s\rb\torea dou\ decenii
de conducere a imperiului `ntr-un fast deosebit, dar anturajul
s\u era `nsetat de un spectacol nou. {i iat\ c\ `n acele zile, `n fa]a
tronului, sunt adu[i o mul]imi de cre[tini, smeri]i [i epuiza]i
dup\ torturile `ndurate.

~mp\ratul le ordon\ s\ aduc\ jertf\ pentru el. Ei r\spund: un
singur `mp\rat cunoa[tem, pe Iisus Hristos D\t\torul de via]\,
Cel care ne cere s\ iubim adev\rul, dreptatea [i dac\ le
`mplinim, am c=[tigat ceva ce voi nu ave]i: sufletul [i via]a de
veci, `mp\r\]ia cerurilor pentru lumea cealalt\. ~ntreaga
asisten]\ a amu]it. Atunci Diocle]ian, st\p=nit de o furie
satanic\, a hot\r=t arderea de vii a cre[tinilor.

~n st=nga lui Diocle]ian, r\m\sese `nm\rmurit\ `mp\r\teasa
Priscia, iar `n dreapta `mp\ratului st\tea generalul Gheorghe cu
ochii plini de lacrimi. Privea acea lume desfigurat\ de p\cate [i
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corup]ie, ajuns\ sub nivelul animalelor [i spre surprinderea
`mp\ratului, a spus cu putere de credin]\ [i cu senin\tate: "{i eu
sunt cre[tin! Pe tine te respect `mp\rate, dar sufletul meu este al
Aceluia care este Calea, Adev\rul [i Via]a" (Ioan 14, 6), apoi 
s-a dezbr\cat de hainele sale cele scumpe [i str\lucitoare,
aruc=ndu-le la picioarele `mp\ratului. Atunci `mp\ratul,
smulg=ndu-[i sabia, l-a lovit. Uimit de aceast\ m\rturisire
`ndr\znea]\ [i a]=]at de Galeriu, `mp\ratul Diocle]ian d\ ordin s\
fie `ntemin]at [i supus celor mai grele chinuri, p=n\ se va lep\da
de credin]a `n Hristos, iar osta[ii cre[tini s\ fie `nl\tura]i din
r=ndurile armatei, transforma]i `n sclavi [i v=ndu]i pe pie]ile
Orientului, iar al]ii exila]i.

~n `nchisoare, Gheorghe a adus la credin]\ numero[i p\g=ni.
Din dorin]a de a satisface furia mul]imii idolatre, `mp\ratul l-a
chemat pe Gheorghe din `nchisoare, oblig=ndu-l s\ jertfeasc\
zeilor, dar el a refuzat, zic=nd: "Cum o s\ servesc eu unui zeu care
nu exist\, ci e pl\smuit de minte omeneasc\ pentru interesele
voastre materiale; eu m\ `nchin celui ce a slujit omenirii [i aduc
jertf\ inima pentru adev\r [i dreptate, fapt pe care voi nu `l ve]i
`n]elege niciodat\". Iar la nedumerirea lui Diocle]ian, a ad\ugat:
"Onorurile tale `mp\rate sunt bune, dac\ servesc omului [i
fericirii lui, dar dac\ eu sunt fericit [i altul nenorocit, pentru mine
este un chin groaznic. A[ vrea ca to]i s\ fie ca Cel ce a fost bun,
drept, milostiv [i r\splata Lui a fost r\stignirea".

Crez=nd c\ e vr\jitor, `mp\ratul l-a dat `n seama unui vr\jitor
ca s\-l iscodeasc\. Acesta `i d\du dou\ b\uturi vr\jite: prima
dac\ o bea cineva, orice tain\ se zice c\ o poate dezlega, iar a
doua era venin curat. Sf=ntul Gheorghe le-a b\ut pe am=ndou\
f\r\ s\ i se `nt=mple ceva, iar vr\jitorul se botez\ cu to]i cei din
jurul s\u, `ntre care amintim pe `mp\r\teasa Priscia care lu\
numele Alexandra [i fiica ei Valeria.
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~mp\ratul l-a considerat nebun [i a ordonat s\ fie aruncat 
`ntr-o groap\ cu var clocotind, dar [i de aici a ie[it nev\t\mat. 
I-a promis apoi c\-i va cru]a via]a dac\ se `nchin\ statuilor
idolilor, dar Sf. Gheorghe a r\spuns: "Eu m\ plec [i m\ `nchin
Celui ce este `mp\rat al inimilor curate [i al sufletelor nobile.
Nimeni nu poate rezista `n fa]a Evangheliei, dac\ o ascult\, o
cite[te, o `n]elege [i mai ales o `mpline[te".

Atunci Diocle]ian, sf\tuit de Magne]ie, care i-a luat locul `n
armat\, a hot\r=t ca Gheorghe s\ fie pus `n butuci de fier. Cuiele
i-au str\puns t\lpile [i pe unde trecea r\m=neau urme de s=nge. ~n
acea stare, prin rug\ciunile sale st\ruitoare, s-au f\cut multe
minuni. Surprins, Diocle]ian l-a `ntrebat de ce nu i se `nt=mpl\
nimic? Sf=ntul a r\spuns: „Nu [tii oare c\ Apostolul Pavel a zis:
Nu mai tr\iesc eu, ci Hristos tr\ie[te `n mine...“ (Galateni 12, 20).
Acest Hristos n-a venit la voia `nt=mpl\rii `n lume, ci a fost
profe]it. Iat\ specificul religiei cre[tine - ea este plinirea legii [i a
proorocilor (Matei 5, 17-20), pe c=nd religiile celelalte sunt
n\scute `n istorie [i `n istorie dispar. Ori, cre[tinismul pentru cei
ce-l primesc este [i pentru veacul de acum [i pentru cel viitor.
Dumnezeirea lui Hristos a fost ar\tat\ prin `nviere, iar `ndumne-
zeirea  cre[tinilor se face prin morala evanghelic\ `n lume [i nede-
p\[it\ de nici o religie sau filosofie. "Voi nu crede]i `n zeii vo[tri,
ci le jertfi]i pentru pl\cerile voastre pornite din oarbele instincte,
d=nd astfel fr=u liber patimilor voastre". Atunci `mp\ratul, `n
satanica lui furie, a poruncit t\ierea capului Sf=ntului Gheorghe, ̀ n
ziua de 23 aprilie anul 303.

Trupul s\u a fost dus de cre[tini `n p\r]ile sale natale,
continu=nd s\ fac\ semne [i minuni `n r=ndul credincio[ilor.
Suferind cu b\rb\]ie at=tea chinuri, Sf=ntul Gheorghe a primit din
partea Bisericii [i numele de mare mucenic, jertfa sa fiind rodul
dragostei adev\rate fa]\ de Iisus Hristos, Domnul nostru, c\ci,
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dup\ cum [tim, "dragostea `ndelung rabd\" (I Corinteni 13, 4).
De aceea Sf. Gheorghe este pr\znuit `n toat\ lumea cre[tin\

de c=nd a primit chemarea martiriului, ca o personaliatate
profund cre[tin\ [i vrednic\ de urmat.

Pentru noi, cre[tinii rom=ni, cinstirea Sf. Ghoerghe are o
`nsemn\tate deosebit\. Cultul cavalerului trac din mitologia
sci]ilor [i cultul cavalerilor danubieni erau `n cinste `n religiile
str\mo[ilor no[tri daco-romani. C=nd a `nceput cinstirea
Sf=ntului Gheorghe, acestea dispar pentru totdeauna, iar
praznicul Marelui Mucenic s-a impus `n via]a poporului nostru.
Pe stegurile cre[tine, cu `ncepere de la Constantin cel Mare, a
`nceput s\ apar\ [i Sf. Gheorghe.

Mai mult, amintim c\-n zilele noastre s-au descoperit la Sf.
Munte Athos, dou\ steaguri din timpul lui {tefan cel Mare,
dintre care unul se afl\ la Muzeul de Art\ al Rom=niei [i care
poart\ pe el chipul Sf. Gheorghe.

{tefan cel Mare avea o deosebit\ evlavie fa]\ de Sf.
Gheorghe: `i purta icoana pe plato[\, chipul pe steagurile sale [i
mai mult de jum\tate din cele 47 de biserici [i m\n\stiri zidite
din dania Domnului {tefan, au hramul Sf=ntului [i Marelui
Mucenic Gheorghe.

Poporul nostru `[i arat\ deosebita cinstire pentru Mucenic,
`mpodobind por]ile cur]ilor cu crengi verzi ca simbol al
biruin]ei vie]ii asupra mor]ii, a prim\verii asupra iernii, un
motiv unic `n lumea cre[tin\ de ad=nc\ cinstire pentru Sf=ntul
Mucenic, iar folclorul `l c=nt\ `n diferite `mprejur\ri.

Sf=ntul Mucenic Gheorghe este simbolul curajului [i al
cutezan]ei. Pentru acestea este reprezentat de pictura cre[tin\,
de obicei, `mbr\cat `n zale, cu coif, c\lare pe un cal aprig, cu
suli]a `n m=n\, zdrobind capul unui balaur, care se pare c\ f\cea
mari ravagii `ntr-un ]inut din Asia Mic\. Balaurul `nchipuie pe
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diavolul, cu toate uneltirile lui, pe care Sf. Gheorghe l-a biruit
`n numele [i puterea Crucii Domnului nostru Iisus Hristos.

Icoana marelui Mucenic `mpodobe[te fiecare biseric\ [i se
afl\ `n multe case, iar numele lui e purtat de nenum\ra]i cre[tini.
S\ rug\m pe Sf=ntul [i Marele Mucenic Gheorghe, purt\torul de
biruin]\, s\ mijloceasc\ la Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul
nostru, pentru a fi tari `n adev\rata credin]\ m\rturisit\ [i tr\it\
de Sf. Mucenic Gheorghe.

Chemarea noastr\ este de a da dovad\ de credin]\, prin faptele
noastre, prin care, f\r\ cuvinte, facem cunoscut dumnezeirea
Evangheliei. S\ avem curajul s\ combatem r\utatea [i r\t\cirile sub
toate aspectele, urm=nd pilda sa. A[a f\c=nd, `l vom vedea, la
Judecata de Apoi, la dreapta M=ntuitorului Iisus Hristos, deoarece
sfin]ii vor judeca lumea (Matei 25, 31-46) [i vom putea auzi [i noi
glasul minunat: "Veni]i, binecuv=nta]ii Tat\lui Meu [i mo[teni]i
`mp\r\]ia g\tit\ vou\ de la `nceputul lumii" (Matei 25, 34). Amin.

Sfin]ii `mp\ra]i Constatin [i Elena

S\rb\torim ast\zi pe Sfin]ii `mp\ra]i Constantin [i Elena [i
pomenirea lor ne umple sufletul de mare bucurie duhovniceasc\
[i ne `nal]\ spre cer.

~ntru pomenirea lor, cu dreapt\ credin]\, cu cucernicie, se
cuvine s\ ne aducem aminte de via]a lor `mpodobit\ cu fapte
binepl\cute lui Dumnezeu [i `ntru smerenie s\ le `n\l]\m laude
dup\ vrednicie, ca unora care au urmat lui Hristos [i au slujit
Evanghelia lui Hristos `n lume.

Sfin]ii `mp\ra]i Constantin [i Elena au fost cinsti]i de
Biseric\, de la `nceput, `ntocmai cu Apostolii, cu toate c\ ei 
n-au fost `n temni]\ ca Petru [i nici nu au fost lega]i `n lan]uri [i
b\tu]i cu toiege ca Pavel [i n-au fost munci]i cu chinuri de
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moarte [i nici n-au `nconjurat p\m=ntul ca s\ propov\duiasc\ pe
Iisus Hristos pretutindeni (Antim Ivireanul, Didahii).

{i cu toate c\ nu au suferit acestea, ei l-au propov\duit pe
Hristos ̀ n alt mod, nu at=t prin cuvinte, c=t L-au propov\duit mai
ales prin fapte, prin pilda vie]ii lor, prin fapte bune pe care le-au
f\cut [i prin `ntoarcerea popoarelor la credin]a cea adev\rat\, la
Dumnezeu, f\c=nd ca mii de suflete s\ fie `ncorporate la Trupul
tainic al lui Iisus Hristos, care este Biserica.

Dar marele merit al `mp\ratului Constantin cel Mare este c\ a
ridicat cel dint=i steagul alb de pace fa]\ de cre[tini. El a pus cap\t
celor zece prigoniri s=ngeroase, care au durat aproape trei veacuri.
Zece `mp\ra]i p\g=ni au `ncercat `ntr-un mod satanic s\ distrug\
Biserica cre[tin\, omor=nd mii [i milioane de cre[tini nevinova]i.

~mpreun\ cu cumnatul s\u Liciniu, el a dat Edictul de la Milan
`n anul 313, strig=nd "destul s=nge cre[tinesc!", d=nd libertate ca
religia cre[tin\ s\ fie l\sat\ s\ se manifeste nestingherit\ pe tot
cuprinsul `mp\r\]iei. Aceast\ dat\, Edictul de la Milan, reprezint\
o piatr\ de hotar `n istoria Bisericii lui Hristos.

De unde p=n\ atunci cre[tinii, din pricina prigoanelor, nu-[i
puteau zidi l\ca[uri de `nchinare, `nchin=ndu-se `n catacombe
sub p\m=nt, basilicile iau locul templelor p\g=ne, iar crucea se
`nal]\ mai presus de toate.

Trebuie s\ admitem c\ aceast\ schimbare at=t de profund\ nu
s-a datorat unei `nt=mpl\ri oarbe, ci a fost voin]a lui Dumnezeu,
c\ci n-a fost f\cut\ de oameni. A fost chemarea dumnezeiasc\
ca [i a Sf. Apostol Pavel de pe calea Damascului. Cum c=nt\
Biserica azi: "{i ca Pavel chemare nu de la oameni lu=nd",
cunosc=ndu-i Dumnezeu cur\]enia sufletului lui, i S-a ar\tat
mai `nt=i `n somn, i-a spus ca s\ pun\ pe steagurile o[tirii
semnul Sf. Cruci [i a[a va birui pe vr\jma[i.

Dar, iat\, c\ dup\ aceea, aceast\ minune tainic\, `ntru amiaz\
i s-a ar\tat pe cer semnul crucii, scris cu stele: "Cu acest semn
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vei birui". Prin aceasta, Constantin cel Mare a `n]eles puterea
crucii, a `n]eles momentul istoric, a `n]eles c\ Dumnezeu voia s\
cheme la noua religie, nu numai pe `mp\rat, ci [i pe poporul s\u
p=n\ atunci p\g=n, a `n]eles c\ lumea p\g=n\ nu mai putea
d\inui, c\ ea trebuie s\ fac\ loc lumii celei noi, prin care se
putea salva omenirea din `ntuneric, din sclavia [i din toat\
decaden]a `n care ajunsese.

~mp\ratul se afla atunci `n r\zboi cu Maxen]iu, fiul lui
Herculie. Acesta prigonea pe cre[tini [i `n Roma s\v=r[ea
"lucruri necinstite, desfr=nate, pierz\toare [i proaste!". Cu
puterea lui Dumnezeu [i a Sf. Cruci, l-a biruit, i-a pus o[tile pe
fug\, iar el s-a `necat `n r=ul Tibru, la podul Balba.

R\m=n=nd singurul st\p=nitor al imperiului roman, mut\
capitala la Bizan], care s-a numit Constantinopol dup\ numele
s\u, `n care ridic\ multe edificii `mpodobite cu opere de art\ [i
mai ales ridic\ [i multe biserici. Dup\ ce a d\ruit cre[tinismului
libertatea, una din `nf\ptuirile mari a fost convocarea [i
prezidarea Sinodului I Ecumenic - 325, de la Niceea, care a
restabilit dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu `mpotriva lui Arie. 
El ̀ nv\]a c\ Iisus n-a fost Dumnezeu adev\rat, de o fiin]\ cu Tat\l,
ci un fel de supraom, o creatur\ mai mic\ dec=t Dumnezeu,
trimis\ s\ izb\veasc\ omenirea.

R\t\cirea arian\ st=rnea mult\ tulburare, d\dea na[tere la
mari agita]ii, `nvr\jbiri [i ur\. Sinodul a fost prezidat de `nsu[i
`mp\ratul, lu=nd parte la el 318 Sf. P\rin]i din toat\ Biserica. 
S-au alc\tuit cele dint=i 7 articole din Crez, condamn=ndu-l pe
Arie [i `nv\]\tura sa [i hot\r=ndu-se pentru totdeauna adev\rul
c\ M=ntuitorul este cu adev\rat Fiul lui Dumnezeu.

Sinodul I Ecumenic constituie un moment mare `n istoria
m=ntuirii! Duhul Sf=nt lucra `n Biseric\, iar Biserica lui
Hristos `[i afirma unitatea, s-au curmat ne`n]elegerile
religioase [i Ortodoxia `[i `n\l]a un monument puternic, un zid
nebiruit de care aveau s\ se izbeasc\ neputincioase, toate
valurile ereziilor de mai t=rziu.
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Sf=ntul Constantin era fiul lui Constantin dar [i al Sfintei
Elena, so]ie aleas\ [i mam\ des\v=r[it\. El a primit din fraged\
copil\rie o educa]ie aleas\, `n spirit cre[tin, care i-a s\dit `n
suflet iubirea de Dumnezeu [i de oameni, at=t de necesare, mai
ales `n acele vremuri tulburi [i nestatornice.

Sf=nta Elena a rupt lumin\ din lumina sufletului ei de mam\
cre[tin\ [i a d\ruit-o fiului ei Constantin ca s\ creasc\ vl\star
vrednic, ramur\ de finic `n casa lui Dumnezeu. De aceea n-a
fost `ncununat numai marele Constantin, c\ruia i s-a ar\ta pe cer
semnul biruitor al Sfintei Cruci [i Hristos `nsu[i, ci [i Sf=nta sa
mam\, care cu grij\ sf=nt\, l-a preg\tit, l-a ajutat s\-[i
`mplineasc\ misiunea sa fa]\ de Dumnezeu `n lume.

Sf=nta Elena, din dragoste pentru Hristos, a pornit spre Ierusalim
pentru a g\si Sf. Cruce pe care a fost r\stignit Domnul Hristos.

Dup\ s\p\turi grele, s-au g\sit 3 cruci neputrezite. Una a
M=ntuitorului [i dou\ ale t=lharilor. Dar care era crucea Domnului?
Tradi]ia spune c\ printr-o minune s-a cunoscut crucea lui Hristos.

Patriarhul Ierusalimului [i cu Sf. Elena au atins pe r=nd crucile
de sicriul unui mort. C=nd au atins cu crucea M=ntuitorului,
mortul a `nviat.

Pentru ca s-o poat\ vedea poporul [i s\ i se poat\ `nchina, 
Sf. Cruce a fost `n\l]at\ `n biseric\ de c\tre patriarhul Macarie.
Biserica serbeaz\ aceast\ minunat\ descoperire la 14 septembrie.

C=t de fericit\ trebuie s\ fi fost, c=nd dup\ o via]\ `ntreag\ de
rug\ciune, de tr\ire cre[tin\, a g\sit, `n anul 326, acest sf=nt [i
nepre]uit odor al cre[tinit\]ii!

C=t de fericit trebuie s\ fi fost [i Sf=ntul Constantin, fiul ei,
c=nd a v\zut Crucea pe care a p\timit Domnul!

Prin toate acestea, Sf. Constantin [i mama sa Elena, "au fost
ziditorii unei noi ere `n istoria Bisericii universale [i ctitorii
veacului de aur al cre[tinismului". Ei au pus baz\ unei lumi libere
[i pa[nice a unei lumi a progresului `n toate domeniile de afirmare.

Sf=ntul Constantin prin har dumnezeiesc [i-a agonisit
`n]elepciunea lui Solomon, bl=nde]ea lui David [i dreapta
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credin]\ a Apostolilor. Putem spune c\ `n persoana Sf=ntului
Constantin, chipul lui Dumnezeu S-a realizat prin har, prin tot
ce a lucrat [i a `nf\ptuit p=n\ la asem\narea cu El.

Sf=ntul Constatin a `ntruchipat deci omul voit de Dumnezeu,
omul care face ce este bun [i de folos [i care nu se las\ st\p=nit
de patimi [i lucruri d\un\toare.

Pe sfin]ii de Dumnezeu `ncununa]i Constantin [i Elena, Biserica
noastr\ `i mai nume[te [i "`ntocmai cu Apostolii mari `mp\ra]i".
Aceasta pentru c\ am=ndoi au `nt\rit cu cuv=ntul [i cu fapta lor
credin]a cea adev\rat\, sprijinind Biserica, `n misiunea ei
m=ntuitoare `n lume.

"~ntocmai cu Apostolii" s-a ar\tat Sf=ntul Constantin,
deoarece chemarea [i dreapta credin]\ a Apostolilor de sus le-a
luat, de la Hristos, pe care red=ndu-le cu harul Lui, st=lp [i izvor
al Ortodoxiei s-a dovedit peste veacuri.

R=vnind Apostolilor, Sf=ntul `mp\rat Constantin [i Sf=nta
`mp\r\teas\ Elena au ar\tat lumii spre `ncredin]are, cinstire [i
`nt\rire a cre[tinilor `mpotriva uneltirilor diavole[ti, Crucea
Domnului descoperit\ de ei `n p\m=ntul Golgotei.

Acestea sunt pricinile pentru care Biserica noastr\ a numit pe
Constanin [i Elena  sfin]i, de Dumnezeu `ncununa]i [i `ntocmai
cu Apostolii [i au primit slav\ de sus, de la Dumnezeu.

~n anul 337, la 21 martie, `n Duminica Rusaliilor, Sf.
Constantin ̀ [i d\ ob[tescul sf=r[it ̀ n Nicomedia [i sl\vitul lui trup
este a[ezat `n biserica Sfin]ilor Apostoli. Sf. Elena moare `n anul
336 [i a fost `nmorm=ntat\ `n m\rita cetate a Constantinopolului.

Din via]a [i faptele acestor pl\cu]i ai lui Dumnezeu scoatem
multe `nv\]\turi de folos sufletesc, c\ci ei au [tiut s\ uneasc\ `n
sufletul lor credin]a cu bun\tatea, sfin]enia cu faptele de eroism,
smerenia crucii cu gloria coroanei de `mp\ra]i, `n]elepciunea cu
milostenia fa]\ de s\raci. S\-i imit\m [i s\ mergem [i noi pe
aceste c\i de `nf\ptuiri sfinte.
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Alt\ `nv\]\tur\: ace[ti sfin]i prin tot ce au lucrat [i au
`nf\ptuit, au a[ezat pe frun]ile lor cele mai luminoase cununi:
cununile slujirii omului, societ\]ii [i lui Dumnezeu.

Ei au f\cut apoi s\ triumfe noua religie - cre[tinismul- "care
e adev\rul `nsu[i [i singura floare menit\ s\ `nfloreasc\"
(Voiculescu).

{i ce roade bogate [i cu spic `nsutit nu a adus el [i au `nflorit [i
`n lume [i la noi pe plaiurile noastre str\mo[e[ti de dou\ mii de ani
de c=nd suntem cre[tini? C=te biserici [i m\n\stiri, capodopere ale
lumii nu s-au ridicat `n cinstea lor [i c=te opere de tot felul,
picturi, sculpturi, broderii nu ne vorbesc de credin]a [i faptele lor?

Pentru toate acestea se cade s\ ne p\str\m credin]a noas-
tr\ ortodox\ ca cel mai de pre] odor, cum au f\cut Sfin]ii
s\rb\tori]i ast\zi.

Am v\zut c\ Sf=ntul Constantin a avut chemare de sus, de la
Dumnezeu. Trebuie s\ [tim c\ [i noi avem chemare: Chemarea
lui Dumnezeu la noua Sa `mp\r\]ie ca s\ fim fiii Lui iubi]i,
r\scump\ra]i cu s=ngele Fiului Lui, Unul N\scut, [i o chemare
`n lume, ca `n aceast\ lume, prin credin]a [i faptele noastre s\
fim "lumina lui Hristos" care s\ lumineze.

S\ ne `ndeplinim aceast\ chemare de buni cre[tini [i de
harnici cet\]eni ai patriei noastre, lucr=nd cu h\rnicie oriunde,
pentru slava lui Dumnezeu [i fericirea noastr\. ~n toat\
activitatea noastr\ s\ fim p\trun[i [i s\ lucr\m cu bl=nde]e,
credin]\, spirit pa[nic [i d\ruitor, omenie, cinste. Acestea s\
formeze icoana [i profilul nostru spiritual [i moral.

Sfin]ii s\rb\tori]i ast\zi, de[i au rangul cel mai `nalt de
`mp\ra]i, formeaz\ totu[i cea mai distins\ familie: c\ci Sf. Elena
este chipul cel mai luminos de mam\ cre[tin\, iar fiul s\u model
de educa]ie [i cre[tere aleas\, care a adus sfin]enia sufletului s\u
`n inimile oamenirii, pentru a o hr\ni cu cele mai alese virtu]i.

{i acum s\ rug\m pe Bunul Dumnezeu s\ ne `ndrepte pa[ii s\
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vedem fericita zi c=nd [i ceilal]i fii r\t\ci]i de la s=nul Bisericii
Ortodoxe se vor `ntoarce la adev\r, `n staulul m=ntuirii, av=nd
"un Domn, o credin]\, un botez" (Efeseni 4, 5).

Iar sfin]ilor pr\znui]i ast\zi s\ le zicem din ad=ncul inimii
noastre: "Bucur\-te Constantine, ceea ce a lui Pavel ai r=vnit [i
Crucea lui Hristos ai ridicat, ar\t=nd-o lumii;

Bucur\-te Elena, lauda femeilor, c\ci cu fapte dumnezeie[ti
]i-ai zidit inima ta, biseric\ lui Dumnezeu [i biserici sfin]ite ai
ridicat M=ntuitorului Hristos". Amin.

Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel

Biserica noastr\ pr\znuie[te la 29 iunie dou\ nume a c\ror
rezonan]\ este mai puternic\ dec=t a tuturor celorlalte nume
`nscrise `n calendarul sfin]eniei cre[tine. ~i pr\znuie[te pe Sfin]ii
Apostoli Petru [i Pavel, care de drept cuv=nt, au fost socoti]i
oc=rmuitori neegala]i ai credin]ei [i evlaviei credincio[ilor din
toate timpurile [i st=lpi ai Bisericii.

Este semnificativ faptul de a se fi r=nduit pomenirea lor
`mpreun\. Biserica a vrut s\ arate, astfel, c\ ei au alc\tuit `ntot-
deauna o unitate des\v=r[it\, dedic=ndu-se neab\tut aceleia[i
slujiri [i c\ `n chip arbitrar au `ncercat unii s\-i `nf\]i[eze
separa]i [i pe pozi]ii contrare. Spun=nd aceasta,  ne g=ndim la
perioada primar\ a cre[tinismului, la cre[tinii din Corint, care
nu s-au dovedit nici ei s\ pre]uiasc\ bog\]ia nesf=r[it\ a
darurilor izvor=te din jertfa lui Hrisots, din care `mp\rt\[in-
du-se, s\ tr\iasc\ via]\ lini[tit\ de comuniune, ci se tulburau
pentru felurite pricini [i se `mp\r]eau `ntreolalt\, numindu-se
unii ai lui Pavel, fiindc\ el i-a adus la credin]\, iar al]ii ai lui
Petru, deoarece `l socoteau pe acesta cu mai mare autoritate `n
r=ndul ucenicilor Domnului. ~n sf=r[it, ne g=ndim [i la timpurile
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mai t=rzii ale istoriei cre[tinismului, c=nd unii conduc\tori
biserice[ti au f\cut din Sf. Petru nu numai primul `ntre cei
doisprezece Apostoli, ci [i loc]iitor al lui Hristos pe p\m=nt [i
c=nd unii reprezentan]i ai unor pretinse [coli cre[tine l-au
declarat pe Sf=ntul Apostol Pavel `ntemeietorul de fapt al
religiei cre[tine, Domnul Iisus Hristos r\m=n=nd pe planul doi.

Lipsa de adev\r, de temei [i caracterul exagerat al unor astfel
de atitudini fa]\ de ace[ti doi  mari Apostoli ai Domnului
Hristos se desprinde din spusele Sf. Apostol Pavel, care zice:
"A[a s\ ne socoteasc\ pe noi fiecare om: ca slujitori ai lui
Hristos [i ca iconomi ai Tainelor lui Dumnezeu " (I Corinteni 4,
1). ~ntr-adev\r a[a au fost [i a[a trebuie socoti]i Sf. Apostoli
Petru [i Pavel: slujitori ai lui Hristos [i iconomi ai Tainelor
divine. Pe Domnul Iisus Hristos L-au slujit ei "cu timp [i f\r\
timp" (II Timotei 4, 2), cu tot zelul [i d\ruirea de care au fost `n
stare. L-au slujit cu inima lor, `n care nu s-a s\l\[luit niciodat\
de[ert\ciunea, ci numai sim]\mintele cele mai calde [i mai
puternice pentru binele [i m=ntuirea altora. L-au slujit cu gura
lor, din care n-au ie[it cuvinte de hul\ [i necinstite, ci bine-
cuv=ntare [i `ndemn `ncurajator spre mai bine. L-au slujit deci,
am putea spune, cu via]a lor `ntreag\: cu sufletul lor curat,  dar
[i cu trupul lor, pe care l-au `ncovoiat [i l-au supus la tot felul
de lipsuri [i `ncerc\ri pentru Evanghelie. At=t de mult L-au slujit
pe Domnul, `nc=t s-au sim]it `ndrept\]i]i s\ zic\: "N-am ]inut
seama de nimic, nici n-am pus vreun pre] pe via]a noastr\,
numai ca s\ `mplinim calea noastr\ [i slujba pe care am luat-o
de la Domnul Iisus, de a m\rturisi Evanghelia  Harului lui
Dumnezeu" (Faptele Apostolilor 20, 24).

Dar nu numai cu via]\, ci [i cu moartea lor L-au slujit pe
M=ntuitorul, c\ci nici unul dintre sfin]i n-au `mplinit poate mai
des\v=r[it ca ei cuvintele rostite de Domnul: "Dragoste mai
mare dec=t aceasta nu poate exista, ca cineva s\-[i pun\ via]a
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pentru prietenul s\u" (Ioan 15, 13). Prin moarte ei au pecetluit
toat\ str\dania vie]ii lor `nchinat\ Domnului Hristos, dovedind
c\ sunt prieteni [i `mplinitori ai cuv=ntului S\u.

Slujindu-L pe Iisus Hristos, Sfin]ii Apostoli pe care `i
pr\znuim azi, i-au slujit [i pe semenii lor fa]\ de care s-au socotit
tot at=t de `ndatora]i ca fa]\ de Domnul [i St\p=nul vie]ii lor. C=t
de minunat este exemplul lor de slujire [i d\ruire fa]\ de semeni!
"Mai presus de orice, i-au slujit pe ace[tia `mp\rt\[indu-le
adev\rul descoperit de Dumnezeu, adev\r care ofer\ celor ce-l
cunosc slobozenie" (Ioan 8, 32).

Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel au fost f\pturi ca [i noi.
Dumnezeiescul Har `ns\, "care pe cele slabe le `nt\re[te [i pe cele
cu lips\ le `mpline[te", conlucr=nd cu voin]a [i cu fiin]a lor, i-a
f\cut pe unul "piatr\" a credin]ei, iar pe cel\lalt "vas ales". De[i
purtau chipul lui Adam, s-au `nnoit dup\ chipul lui Hristos, pe
Care L-au predicat cu at=ta t\rie, `nc=t au reu[it s\ zguduie din
temelii [i s\ doboare credin]e [i or=nduiri ce st\p=neau de veacuri.

Sf=ntul Apostol Petru L-a cunoscut pe Domnul pe malurile
M\rii Galileene. Auzind chemarea lui Iisus, a p\r\sit toate: mreje,
p\rin]i, femeie, cas\ [i mas\ [i s-a dus dup\ Cel care L-a ales.

Vreme de peste trei ani de zile Petru L-a `nso]it pe Domnul
pretutindeni.  Prin cet\]i [i pe mare, printre holdele Galileei [i `n
ar[i]a pustie, `n Ierusalim [i pe Tabor, `n zilele senine [i `n cele
de furtun\ [i suferin]\ amar\, Petru a fost martorul tuturor
cuvintelor, minunilor [i al faptelor ~nv\]\torului dumnezeiesc.

C=nd Iisus a `ntrebat pe ucenicii S\i ce cred despre El, `n
numele tuturor Petru a m\rturisit c\ Iisus este ~nsu[i "Fiul lui
Dumnezeu Cel viu". Pe Tabor L-a v\zut pe Domnul `n toat\
str\lucirea Lui dumnezeiasc\. Ochii s\i trupe[ti nu au putut s\
suporte atunci puterea acestei str\luciri, iar graiul s\u de om nu a
putut reda dulcea]a slavei `n care a fost `nv\luit, dec=t cu dorin]a ca
acele clipe de bucurie s\ nu se mai sf=r[easc\ `n veac: "Doamne,
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bine este nou\ s\ fim aici" (Matei 17, 4). Dup\ ~nvierea Domnului
din mor]i, c=nd Petru ~l vede biruitor al mor]ii, `nviat "precum a zis
mai `nainte", nu r\m=ne acel Simon, care `n curtea lui Caiafa a zis:
"Nu cunosc pe acest om", ci devine acea "piatr\" pe care puterile
`ntunericului nu o vor mai putea clinti din credin]\. Iar dup\
pogor=rea Duhului Sf=nt `n ziua Cincizecimii, toat\ firea lui
omeneasc\ s-a schimbat, s-a `nnoit, s-a `n\l]at. El devine un om
nou, adev\rat apostol [i st=lp neclintit al Bisericii. De acum Petru
devine piatr\ vie pe care se zide[te Biserica Fiului lui Dumnezeu.
Transformat `n credincios martor al dumnezeirii lui Hristos,
predic\ Evanghelia `ntre iudei [i cuv=ntul s\u e plin de putere,
pentru c\, dup\ cum `nsu[i spune: "V-am adus la cuno[tin]\ puterea
Domnului nostru Iisus Hristos, nu lu=ndu-ne dup\ basme
me[te[ugite, ci pentru c\ am v\zut m\rirea cu ochii no[tri" (II Petru
1, 15) [i "suntem martori" ai ~nvierii Lui din mor]i (Faptele
Apostolilor 2, 32).

Dup\ un timp, apostolul iese din hotarele }\rii Sfinte [i se duce
de predic\ `n Galatia, Pont, Capadocia, Bitinia [i Roma. Peste tot
`ntemeiaz\ biserici, `nva]\, m=ng=ie, `nt\re[te credin]a [i n\dejdea
primilor cre[tini.

Apostolul Petru [i-a ̀ ncheiat activitatea [i via]a ̀ n Roma, ̀ n anul
67, 29 iunie. El a primit moartea de mucenic `n timpul persecu]iei
dezl\n]uite de crudul `mp\rat Nero. Pe Colina Vaticanului, unde
ast\zi se `nal]\ str\lucita biseric\ ce-i poart\ numele, Apostolul
Petru a fost r\stignit cu capul ̀ n jos, pecetluind astfel cu s=ngele s\u
credin]a [i dragostea sa fa]\ de Domnul Iisus Hristos.

Sf=ntul Apostol Pavel era originar din Tarsul Ciliciei. Din
tinere]e s-a dedicat studiului legii mozaice, preg\tindu-se a deveni
un "rabi", un `nv\]\tor al legii.

Ucenic al `nv\]\torului Gamaliil, a ajuns unul din cei mai buni
cunosc\tori [i ap\r\tori ai religiei mozaice. Nu L-a cunoscut pe
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Domnul Iisus `n via]a-I p\m=nteasc\. Iar c=nd el a auzit de
`nv\]\tura nou\ a lui Iisus Hristos, s-a f\cut unul din cei mai
`nver[una]i prigonitori ai Evangheliei. Era pe deplin convins c\
Iisus nu putea fi dec=t om. {i numai Om!

~ntr-o zi, pe c=nd Saul mergea spre Damasc, spre a persecuta
Biserica lui Hristos, un glas din ceruri i-a gr\it: "Saule, Saule, de ce
M\ prigone[ti?" (Faptele Apostolilor 26, 14).

Saul care se va numi de acum Pavel, L-a cunoscut atunci pe
Iisus nu ca Om, ci ca Fiu al lui Dumnezeu. L-a v\zut `n plin\
amiaz\ ca pe o "lumin\ din cer, mai puternic\ dec=t str\lucirea
soarelui" [i I-a auzit glasul, zic=ndu-i: "Eu sunt Iisus, pe Care tu ~l
prigone[ti". "Spre aceasta M-am ar\tat ]ie: ca s\ te r=nduiesc
slujitor [i martor al celor ce ai v\zut, [i al celor pentru care va fi s\
m\ ar\t ]ie" (Faptele Apostolilor 26, 15-16).

Din prigonitorul acela groaznic, M=ntuitorul a binevoit s\ fac\
"un vas ales s\-i duc\ numele `naintea neamurilor, a `mp\ra]ilor, a
fiilor lui Israel" (Faptele Apostolilor 9, 15).

Saul s-a cutremurat la vedenia minunat\ de pe drumul
Damascului. A ascultat glasul lui Iisus, s-a dus ̀ n cetate, s-a botezat
[i dup\ un timp de post [i rug\ciune, ren\scutul Pavel a `nceput s\
"propov\duiasc\ `n sinagogi c\ Iisus este Fiul lui Dumnezeu". De
atunci `nainte p=n\ la moarte, asta i-a fost misiunea, bucuria [i
crucea: s\ predice credin]a [i s\ fie un rob al lui Iisus Hristos.

Niciodat\ nimeni nu va putea istorisi [i nu va putea pream\ri
dup\ cuviin]\ munca [i osteneala, jertfele [i patimile acestui vestitor
al Evangheliei, darurile [i puterile lui. "Faptele marelui apostol
dep\[esc orice cuv=nt" zice Sf. Ioan Gur\ de Aur.

~ntr-adev\r, `n orice latur\ am privi chipul Sf. Apostol Pavel, `l
vom g\si plin de str\lucire. Cu privire la lucrarea sa `ntre neamuri,
dup\ cum `nsu[i m\rturise[te, el "a ostenit mai mult dec=t to]i" 
(I Corinteni 15, 10).
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R\sp=ndirea cre[tinismului ̀ n Asia Mic\ [i ̀ n Europa de sud-est,
lui i se datore[te `n cea mai mare parte. Este socotit ca un `nger
p\m=ntesc trimis pentru a descoperi lumii tainele cele ascunse ale
Evangheliei lui Hristos.

Cu privire la [tiin]a marelui Pavel ne stau m\rturie Epistolele
sale care alc\tuiesc un adev\rat cod [i tezaur al vie]ii lui Hristos.
Nimeni din `nv\]a]ii cre[tini n-a vorbit [i n-a scris mai clar [i mai
ad=nc ca Apostolul despre m=ntuirea prin credin]\, despre Sfintele
taine, despre lucrarea `n Biseric\ a preo]ilor [i a episcopilor, despre
datoriile so]ilor, ale copiilor, ale supu[ilor, ale st\p=nilor, despre
`ndurarea suferin]elor, despre via]a cea de dincolo de moarte. 
"E soarele nostru comun" zice despre d=nsul Sf. Dionisie
Areopagitul, iar Sf. Ieronim m\rturisea: "De c=te ori `l citesc, mi se
pare c\ aud tunete, nu cuvinte".

"Precum `ntunericul este alungat de razele soarelui ce r\sare, iar
fiarele [i ho]ii se ascund, a[a prin predica tun\toare a lui Pavel
r\t\cirile au fost alungate, adev\rul descoperit, idolatriile, be]iile,
adulterele [i alte lucruri dezgust\toare s-au desf\cut [i s-au nimicit"
(Sf. Ioan Gur\ de Aur).

Cu o putere sf=nt\ Epistolele Sf. Apostol Pavel `nt\resc Biserica
din toate timpurile [i din toate p\r]ile lumii. De vom privi via]a
apostolului neamurilor, vom vedea `n ea oglinda str\lucit\ a tuturor
virtu]ilor cre[tine, virtu]i `n\l]ate la culmea des\v=r[irii.

Era smerit, `nc=t se socotea cel dint=i dintre p\c\to[i [i cel mai
mic dintre apostoli. Era a[a de r\bd\tor la necazuri, `nc=t socotea
suferin]ele ca un c=[tig, ca o mare bucurie. Era a[a de mult st\p=nit
de duhul lep\d\rii de sine, `nc=t nu vroia s\ cunoasc\ nici una din
pl\cerile de[arte ale acestei lumi. "M\ port aspru cu trupul meu 
[i-l strunesc" (I Corinteni 9, 27).

Cu privire la dragostea de oameni, Pavel s-a f\cut robul tuturor
ca pe to]i s\-i c=[tige pentru Hristos. P=n\ [i pe vr\jma[ii s\i iudei
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care-l prigoneau, `i iubea `n a[a m\sur\, `nc=t dorea ca el `nsu[i 
s\ mearg\ `n iad [i s\ fie dat muncii de veci, numai ca aceia s\ 
se m=ntuiasc\.

Dragostea fa]\ de Hristos era at=t de mare `nc=t zicea: "Cine ne
va desp\r]i de dragostea lui Hristos? Necazurile sau str=mtoarea,
prigoana sau foamea, primejdia sau sabia? Eu sunt `ncredin]at c\
nici via]a, nici moartea, nici `ngerii, nici o putere, nici o f\ptur\ nu
vor fi `n stare s\ ne despart\ pe noi de dragostea lui Dumnezeu"
(Romani 8, 38-39).

Str\lucind prin astfel de virtu]i, Apostolul Pavel a s\v=r[it
multe [i mari minuni. El a avut darul vorbirii `n limbi, al
proorociei, al vindec\rii de boli. El a `nviat din mor]i pe t=n\rul
Gutih din Troia, a fost r\pit cu duhul p=n\ ̀ n al treilea cer [i a v\zut
frumuse]ea Raiului `nainte de moarte. Pavel a b\ut p=n\ la fund
paharul tuturor necazurilor [i al am\r\ciunilor. "Fost-am `n
osteneli, `n temni]e, b\tut cu nuiele, `mpro[cat cu pietre..." (II
Corinteni 11, 23-25). Iar sf=r[itul s\u a fost moarte martiric\ `n
aceea[i zi cu a Sf. Apostol Petru - anul 67, 29 iunie - sub acela[i
`mp\rat Nero, fiind decapitat la marginea Romei pe drumul ce
duce din cetate spre mare.

S\rb\torind ast\zi moartea muceniceasc\ a Sf. Apostoli Petru [i
Pavel, c=nd au primit de la Hristos "cununile m\ririi celei
nemuritoare", vin ast\zi s\ ne reaminteasc\ adev\rul pentru care 
s-au jertfit, s\ m\rturiseasc\ a lor nezdruncinat\ credin]\ c\ Hristos
este Dumnezeu, s\ ne lumineze inima [i mintea. Ei cer lumii de azi
s\ vin\ la Hristos spre izb\virea noastr\, cer cre[tinilor s\ cread\ `n
Hristos, s\ umble cu lumina Lui [i s\ fac\ voia Lui.

Azi, toate bisericile cre[tine cinstesc amintirea Sf. Apostoli
Petru [i Pavel, c\ci `n sf=nta Biseric\ sunt ca ni[te lumin\tori ai
lumii, binevestitori ai credin]ei celei adev\rate, t=lcuitorii
`nv\]\turilor evanghelice, st=lpii Bisericii cre[tine.
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S\ ne `ndrept\m sufletele c\tre ei [i s\-i rug\m: „Sfin]ilor
Apostoli ai lui Hristos, ajuta]i credin]a sufletului nostru `n lupta
vie]ii, pentru binele nostru [i al neamului cre[tinesc [i cere]i iertare
de p\cate celor ce serbeaz\ cu dragoste pomenirea voastr\“. Amin.

Sf=ntul Prooroc Ilie Tezviteanul

Scrie Sf=ntul Apostol Pavel `n Cartea sa c\tre Evrei: "Dup\
ce Dumnezeu, odinioar\, `n multe r=nduri [i `n multe chipuri a
vorbit p\rin]ilor no[tri prin prooroci, `n zilele acestea mai de pe
urm\ ne-a gr\it prin Fiul... Care este str\lucirea slavei [i chipul
fiin]ei lui Dumnezeu" (Evrei 1, 1-3).

Un g=nd limpede cu care r\m=nem de aici este c\ proorocii
sunt oameni cu o via]\ aleas\, ale[i de Dumnezeu, `nzestra]i de
El cu felurite daruri [i mai ales cu darul `nainte v\z\tor, vestind
binefacerile lui Dumnezeu pentru poporul S\u, precum [i
vestirea pedepselor [i a nenorocirilor pl\nuite de Dumnezeu
pentru abaterile de la dreapta credin]\ sau s\v=r[irea anumitor
p\cate prin care se c\lca Legea [i poruncile Lui.

~ntre [irul at=tor prooroci ale[i, Sf=ntul Ilie din Tesba
Galaadului este un "nume mare", un b\rbat ales dintre cei ale[i,
a c\rei pomenire se face la 20 iulie.

S\rb\torindu-i amintirea sf=nt\, dup\ r=nduiala Bisericii,
contempl\m sf=nta icoan\ `n care este `nf\]i[at s\lt=nd `n carul cel
cu cai de foc spre norii cerului, plecat din lume `nainte de a muri.

Sf. Ilie este unul din cei mai mari prooroci ai Vechiului
Testament. El a tr\it [i a propov\duit adev\rul [i dreptatea,
poc\in]a [i ̀ ntoarcerea la o via]\ sf=nt\ cu 900 de ani, c=nd poporul
ales se cl\tina `n respectarea credin]ei `n Dumnezeu Cel viu. Este
o perioad\ tulbure, `n care, 10 din cele 12 semin]ii ale poporului
evreiesc se despart de regatul lui Iuda [i de vechea capital\
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Ierusalim, unde era templul dreptei ̀ nchin\ri, alc\tuind un regat cu
capitala `n Samaria. A[a se face c\ Ahab, s\v=r[ind f\r\delegi ca [i
tat\l s\u, Onurie, "mai mult dec=t to]i regii lui Israel" (III Regi, 16,
33), ajunge rege. Dup\ ce s-a c\s\torit cu Izabela, fiica regelui din
Sidou, "pierdut cu sufletul" [i influen]at de aceasta, a introdus `n
]ar\ cultul p\g=n al zeului Boal [i Astartei, zidind temple pentru ei
[i for]=nd poporul s\ se lepede de adev\rata credin]\. Aceste
r\t\ciri care puneau `n pericol credin]a [i fiin]a neamului, nu
puteau dura. V\z=nd Ilie at=ta r\t\cire de la credin]\ a poporului
Israel [i at=ta orbire [i `ntunecare, umpl=ndu-se de r=vn\
dumnezeiasc\, s-a dus ̀ naintea regelui Ahab [i, dup\ ce l-a mustrat
pentru nebunia [i idolatria lui, l-a amenin]at, at=t pe el, c=t [i pe
poporul cel orbit [i `n[elat de el, c\ vor fi pedepsi]i cu mare
pedeaps\ de Dumnezeu. Apoi s-a zis: "Viu este Domnul
Dumnezeul lui Israel `naintea C\ruia slujesc eu; (III Regi 17), nici
rou\, nici ploaie dec=t numai c=nd voi zice eu" (III Regi 17, 1).
Aceasta zic=nd a plecat dinaintea lui Ahab. Dar o dat\ cu cuv=ntul
proorocului s-a `ncuiat cerul [i s-a f\cut secet\ trei ani [i [ase luni.

A urmat foamete mare, ̀ mplinindu-se proorocia lui Moise, care
zicea: "Va fi cerul deasupra capului t\u de aram\ [i p\m=ntul de
sub tine de fier".

~n timpul acestei secete cumplite a zis Domnul lui Ilie: 
"Du-te de aici, `ndrepteaz\-te spre r\s\rit [i te ascunde `n p=r=ul

Cherit, care este `n fa]a Iordanului. Ap\ vei bea din acel p=r=u, iar
m=ncare am poruncit corbilor s\-]i aduc\ acolo" (III Regi 17, 3-4).

Dumnezeu a f\cut aceasta cu Sf. Ilie pentru dou\ lucruri: ca 
s\-l p\zeasc\ de r\zbunarea lui Ahab [i a Izabelei [i, pe de alt\
parte, s\-l cru]e de foame [i sete. Dar Bunul Dumnezeu se
milostive[te totdeauna spre cei p\c\to[i [i nu dore[te s\-i piard\,
c\ci, c=nd s-a `mplinit vremea pedepsei celei drepte, Dumnezeu a
`nceput a-l trage pe Ilie spre mil\ ca s\ se roage c\tre Domnul [i
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cu cuv=ntul s\u s\ se deschid\ cerul spre ploaie. Apoi a secat
p=r=ul din care bea ap\ Ilie [i corbii nu-i mai aducea m=ncare.
V\z=ndu-se str=mtorat de foame [i sete, a fost trimis de Dumnezeu
la Sarepta Sidonului, la o femeie v\duv\ [i s\rac\ spre a cunoa[te
c=t\ lips\ este pe p\m=nt din cauza secetei asupra `ntregului popor
[i astfel s\ se `ntoarc\ c\tre mil\. Proorocul a ascultat porunca lui
Dumnezeu [i s-a dus la acea v\duv\ s\-i cear\ de m=ncare.

Proorocul fiind fl\m=nd [i ̀ nsetat, a zis femeii: "Adu-mi o bucat\
de p=ine s\ m\n=nc [i pu]in\ ap\ s\ beau", [i i-a r\spuns femeia: "Viu
este Domnul Dumnezeul t\u, n-am nici o f\r\m\tur\ de p=ine, ci
numai o m=n\ de f\in\ `ntr-un vas [i pu]in undelemn `ntr-un ulcior.
{i iat\, am adunat c=teva vreascuri [i m\ duc s\ o g\tesc pentru mine
[i pentru fiul meu [i apoi s\ m=nc\m [i s\ murim!"

Atunci i-a zis Ilie: "Nu te teme, ci du-te f\ cum ai zis; dar f\ mai
`nt=i de acolo o turt\ pentru mine [i adu-mi-o, iar pentru tine [i fiul
t\u vei face pe urm\. C\ci a[a a zis Domnul Dumnezeul lui Israel:
"F\ina din vas nu va sc\dea [i undelemnul din ulcior nu se va
`mpu]ina, p=n\ `n ziua c=nd va da Domnul ploaie pe p\m=nt!". "{i
s-a dus ea [i a f\cut a[a cum i-a zis Ilie [i s-a hr\nit ea [i el [i casa
ei o bucat\ de vreme. C\ci f\ina din vas n-a sc\zut [i undelemnul
din ulcior nu s-a `mpu]inat, dup\ cuv=ntul Domnului gr\it prin
gura lui Ilie" (III Regi 17, 10-16).

Apoi s-a `mboln\vit copilul v\duvei [i a murit. {i a zis v\duva
c\tre Ilie: "Ce ai avut cu mine omul lui Dumnezeu! Ai venit la mine
ca s\-mi pomene[ti p\catele mele [i s\-mi omori fiul! Iar Ilie i-a zis:
"D\- mil pe fiul t\u {i-l lu\ `n bra]ele lui [i l-a suit `n foi[or unde
[edea el [i l-a pus pe patul s\u. Apoi a strigat Ilie c\tre Domnul [i a
zis: "Doamne Dumnezeul meu, f\ s\ se `ntoarc\ sufletul acestui
copil `n el. {i sufl=nd de trei ori peste copil, l-a `nviat [i l-a dat
mamei sale zic=nd: "Iat\ copilul t\u este viu" (III Regi 17, 18).

Dup\ aceast\ r=nduial\, Dumnezeu i-a zis lui Ilie: "Mergi [i
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spune lui Ahab c\ voi da ploaie pe p\m=nt". Ahab s-a smerit [i
proorocul Ilie l-a mustrat zic=ndu-i: "P=n\ c=nd ve]i [chiop\ta de
am=ndou\ picioarele? Dac\ Domnul este Dumnezeu, urma]i-I Lui,
iar dac\ zeul Baal este, urma]i acestuia" (III Regi 18, 21). Apoi,
pentru a da deplin\ `ncredin]are despre `nchinarea c\tre adev\ratul
Dumnezeu, cu `nvoirea regelui, el face [i o minunat\ dovad\.

Pe muntele Carmel, `n fa]a `ntregului Israel, Ilie a poruncit 
s\-i aduc\ doi vi]ei, dintre care unul s\ fie jertfit de `nchin\torii lui
Baal, iar cel\lat jertfit de Ilie adev\ratului Dumnezeu, [i fiecare s\
se roage. {i peste care dintre ei va reu[i s\ se pogoare foc din cer
peste jertfa sa, aceluia s\ i se `nchine, c\ Dumnezeul care va
r\spunde cu foc, acela este Dumnezeu (III Regi 18, 24). Cei 400
de slujitori al lui Baal [i al]i 450 de preo]i p\g=ni ai zei]ei Astarte
se roag\ zadarnic idolilor s\ aprind\ jertfa lor. ~n schimb, Ilie
singur, pe un jertfelnic a zidit 12 pietre, dup\ num\rul semin]iilor
lui Israel, a pus vi]elul `njunghiat, s-a rugat, zic=nd: "Auzi-m\
Doamne, auzi-m\ Doamne, ca s\ cunoasc\ poporul acesta c\ Tu,
Doamne e[ti Dumnezeu [i c\ Tu le `ntorci inima la Tine" (III Regi
18, 37). Foc din cer s-a pogor=t [i a mistuit toat\ jertfa, `nc=t
poporul c\z=nd la p\m=nt, a strigat: "Domnul este Dumnezeu".
Apoi poporul a prins pe proorocii mincino[i [i i-a ucis la r=ul
Chisan, iar Ilie suindu-se pe v=rful muntelui Carmel, s-a rugat lui
Dumnezeu s\ dea ploaie [i `ndat\ a venit un vifor mare [i a plouat
pe fa]a a tot p\m=ntul.

Auzind Izabela de uciderea proorocilor ei, s-a m=niat foarte
tare pe Ilie [i c\uta s\-l omoare. Ilie a fugit `n Iudeea [i se ruga lui
Dumnezeu s\-i trimit\ moarte s\ nu mai vad\ p\catele [i
f\r\delegile poporului s\u. Dup\ aceea s-a `ntors `n Samaria, a uns
pe Elisei prooroc `n locul s\u, a mustrat din nou pe Ahab [i
Iazabela, apoi lu=nd pe Elisei, ucenicul s\u, s-a dus `n p\r]ile
Iordanului [i desp\r]ind apa `n dou\ cu cojocul s\u, a trecut de

483



cealalt\ parte [i i-a zis lui Elisei: "Cere de la mine ce s\-]i fac,
`nainte de a fi luat de la tine", "Duhul care este `n tine s\ fie `ndoit
`n mine" a r\spuns Elisei. {i pe c=nd vorbeau , iat\ c\ru]a de foc a
r\pit pe Ilie [i l-a ridicat la cer. Iar Elisei, privind, a strigat:
"P\rinte, p\rinte, caii [i c\ru]ele lui Israel" (IV Regi 2, 12). Elisei,
lu=nd cojocul care c\zuse de la Ilie, a desp\r]it Iordanul `n dou\ [i
s-a dus pe muntele Carmel.

Dup\ 900 de ani de la acest minunat fapt, Sf. Prooroc Ilie a mai
fost v\zut cu trupul pe p\m=nt, tot `n chip minunat, pe muntele
Taborului, la Schimbarea la Fa]\ a M=ntuitorului Hristos. Spun Sf.
Evangheli[ti Matei, Marcu [i Luca, ̀ n acest sens, c\ atunci c=nd pe
Tabor Domnul S-a ar\tat `n slava Sa dumnezeiasc\, fa]a
str\lucindu-I ca soarele, iar ve[mintele f\c=ndu-I-se albe ca lumi-
na, „iat\ c\ Moise [i Ilie se arat\ vorbind `mpreun\ cu Iisus“.

Activitatea Sf. Prooroc Ilie nu a fost `ncheiat\ [i nici via]a
p\m=nteasc\ sf=r[it\. Spune Sf. Scriptur\ c\ `nainte de a doua
venire a Domnului, marele prooroc va veni din nou pe p\m=nt [i
va preg\ti calea, gust=nd moartea trupeasc\. Atunci va fi omor=t
proorocul de sabia lui Antihrist, `mpreun\ cu Enah.

Iat\ ce zice Domnul prin gura proorocului Maleahi: "Eu trimit
pe Ilie proorocul `nainte de a veni ziua Domnului cea mare [i
`nfrico[at\. El va `ntoarce inima p\rin]ilor c\tre fii [i inima fiilor
c\tre p\rin]ii lor, ca s\ nu mai vin s\ lovesc p\m=ntul cu pr\p\d"
(Mat. 3, 23-24).

M=ntuitorul Hristos `i asigur\ pe Apostoli c\ aceast\ proorocie
a lui Maleahi se va realiza `ntocmai. "Ilie, zice Domnul, vine 
`ntr-adev\r [i va a[eza la loc toate" (Matei 17, 11), c=nd va fi "un
cer nou [i un p\m=nt nou" (Apoc. 21, 1).

Ca "om al lui Dumnezeu" el este slujitor al r=nduielii depline, `n
via]a de acum [i ̀ n ceea viitoare. Ascultarea cu care a r\spuns acestei
chem\ri cere[ti i-a dat [i t\ria de a `nfrunta abaterea cobor=toare de
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la dreapta credin]\, i-a dat puterea minunat\ a rug\ciunii, jertf\
bineprimit\ `n rostul misiunii sale. A-i s\v=r[i pr\znuirea `nseamn\
a avea ̀ n el un str\lucit exemplu de credincio[ie fa]\ de lege [i popor,
de ne`nstr\inare fa]\ de credin]\ [i neam, de r=vn\ pentru adev\r,
toate roade ale vie]ii umane demne.

Cu aceast\ icoan\ `n suflet, cre[te `n noi ruga sf=nt\ c\tre
Dumnezeu, dup\ pilda marelui prooroc. Este vie candela dreptei
credin]e. Duhul se `nnoie[te din tezaurul de sim]uri pe care le na[te
dragostea fa]\ de Biserica str\bun\ [i fa]\ de glie.

Din aceste `ncredin]\ri [i cu aceste puteri, n\zuind spre tot binele
vie]ii pa[nice, ridic\m g=nd smerit spre cinstitul prooroc al lui
Dumnezeu, "`ngerul cel trupesc" dup\ neprih\nirea sa [i "omul cel
ceresc" dup\ cununa slavei dob=ndite, a[a cum l-a cunoscut
ucenicul s\u Elisei, a[a cum l-au v\zut trei dintre apostolii
Domnului, a[a cum ̀ l a[tept\m s\ revie ̀ ntru slava Fiului Domnului.

~n lumina acestei pre]uiri, tot ce ̀ i putem cere, mai cu temei [i mai
de folos, urm=ndu-i calea, este dup\ ruga ce i-a f\cut-o odinioar\
Elisei: "Duhul care este `n tine s\ fie `ndoit `n mine" (IV Regi 2, 9).

~ntru acest prisos de har s\-l chem\m `n ajutorul nostru pe
marele prooroc Ilie ca s\ se roage pentru noi ca s\ fim feri]i: "de
cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri [i de
r\zboiul cel dintre noi". Amin.

Cuvioasa Maica noastr\ Parascheva

Sf=nta Biseric\ `nal]\ ast\zi imne de laud\ [i c=nt\ri duhovnice[ti
`n cinstea sfintei [i Prea Cuvioasei maicii noastre Parascheva.

~n glasul clopotelor, dreptcredincio[ii cre[tini se adun\ cu
bucurie [i evlavie cre[tineasc\ s\ aduc\ prinosul lor de
mul]umire [i recuno[tin]\ pentru m=ng=ierile [i binefacerile
primite de la d=nsa.
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Se bucur\ ast\zi Sf=nta Biseric\, se bucur\ Epivata, p\m=ntul
binecuv=ntat care a odr\slit aceast\ ml\di]\ cereasc\, se bucur\
ortodoxia rom=neasc\ cea primitoare [i p\str\toare a trupului ei
nestric\cios; ne bucur\m noi cei aduna]i aici, care pr\znuim `n
fiecare an la 14 octombrie pe ocrotitoarea noastr\, pe Prea
Cuvioasa maica noastr\ Parascheva. Ea este simbolul tinere]ii,
al virtu]ii [i al biruin]ei, ca [i ceilal]i sfin]i.

Sfin]i, indiferent de rangul lor, ierarhi ori dasc\li, indiferent
de chipul lor de tr\ire, mucenici, cuvioase ori drep]i sunt culmile
[i coroanele cele mai str\lucitoare ale ob[tei credincio[ilor, care
prin har [i virtute au atins cele mai `nalte trepte morale. Ei s-au
distins prin r\bdare [i credin]\, prin smerenie, iubire de
Dumnezeu [i de aproapele. Sunt icoane de tr\ire duhovniceasc\.
Moartea pentru ei a fost prilej de a se `nt=lni cu Dumnezeu, iar
p\m=ntul a fost pentru ei mijloc de a c=[tiga cerul, cum spune un
predicator. Fiind izvoare de tr\ire [i de `ndumnezeire, sufletul
nostru se umple de r=vn\ sf=nt\, de a le urma exemplul. De aceea
biserica ne `ndeamn\ cu st\ruin]\ s\ cinstim pe sfin]i. Iar Sf=ntul
Apostol Pavel zice: „Privi]i cu luare-aminte cum [i-au `nchinat
via]a [i le urma]i credin]a“ (Evrei 13, 17).

Prin aceast\ cinstire pe care o d\m sfin]ilor noi aducem laud\
lui Dumnezeu `nsu[i. "Cinstirea ce se aduce sfin]ilor, ne spune
M\rturisirea de Credin]\ ortodox\, se `ndreapt\ [i trece la
m\rirea lui Dumnezeu".

~n aceste cete de sfin]i, `n dulcea]a harului, str\luce[te [i
Sf=nta Parascheva. Ea str\luce[te prin exemplul de jertf\ c\tre
Dumnezeu [i c\tre aproapele, de tr\ire `n credin]\ [i neprih\nire.

Sf=nta Parascheva s-a n\scut `n preajma anului 1023 `n
Epivata, un modest sat din Tracia, a[ezat pe malul M\rii Negre,
aproape de Constantinopol. P\rin]ii s\i, oameni de bun neam [i
cre[tini adev\ra]i, au dat fiicei lor o cre[tere aleas\, `n "evlavie
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cre[tin\" [i fric\ de Dumnezeu. Cresc=nd `n acest duh curat, ea
a `mpletit lucrul cu rug\ciunea [i cu milostenia, ca `ntr-un tot
des\v=r[it. Acestea au fost pentru ea p=rghia vie]ii [i starea de
fiecare zi. Tot `n acest climat `n\l]\tor a crescut [i fratele ei
Eutimie, care ajung=nd episcop al Maditelor, a ap\rat turma lui
Hristos `mpotriva r\t\cirilor.

~ntr-o zi, Sf=nta Parascheva, fiind `n biseric\, auzi chemarea
M=ntuitorului, p\strat\ `n Sf=nta Evanghelie: "De vrea cineva s\
vin\ dup\ mine, s\ se lepede de sine, s\-[i ia crucea [i s\-Mi
urmeze" (Mat. 16, 24). Supun=ndu-se unei asemenea chem\ri,
Sf=nta Parascheva `[i dovedi ascultarea prin multe fapte alese,
prin milostenii, `mp\r]indu-[i hrana [i hainele scumpe la s\raci.
Cearta p\rin]ilor n-o `ntoarce de la asemenea fapte sfinte. C=t de
frumos [i de m\re] este s\ vezi pe o t=n\r\ aleas\ `mbr\c=nd pe
cei f\r\ de haine [i hr\nind gurile cele fl\m=nde, iar bucuria lor
s\ fie bucuria ei. Este un lucru sf=nt s\ tr\ie[ti din bucuriile [i
fericirile altora, din bucuriile semenilor t\i. Acest lucru este
semn de ad=nc altruism, de dragoste sf=nt\, este semnul evident
al noble]ei suflete[ti. Aceste mari virtu]i Sf=nta Parascheva le
`ntregea [i cu rug\ciunea [i cu credin]a cea arz\toare `n
Dumnezeu. Pentru a `mplini porunca slujirii lui Hristos cu mai
mult\ putere `[i p\r\se[te p\rin]ii [i casa, cu tot traiul ei
`ndestulat din casa p\rinteasc\ [i pleac\ la Ierusalim, ca s\ se
`nchine la sfintele locuri, unde Domnul Hristos [i-a data via]a
pentru m=ntuirea noastr\.

~n drum viziteaz\ bisericile din Constantinopol [i din alte
localit\]i, [i se roag\ la moa[tele sfin]ilor.

Z\bove[te vreme de cinci ani `n Heracleea, ora[ din Asia
Mic\, petrec=nd `n aspr\ nevoin]\ duhovniceasc\. Ajung=nd
la Ierusalim intr\ `ntr-o m\n\stire de c\lug\ri]e din pustiul
Iordanului, supun=ndu-se [i d\ruindu-se total r=nduielilor [i
vie]uirii aspre m\n\stire[ti.
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Dorul ei de a tr\i cele `nf\ptuite de M=ntuitorul o face s\
cerceteze multe locuri sfinte din Palestina, pentru ca `n tr\ire s\
`nt=lneasc\ pe Domnul pe malul M\rii Ghenizaret, pe Muntele
Fericirilor ori `n Betania, s\-L aud\ predic=nd mul]imilor
cuv=ntul lui Dumnezeu [i t\m\tuind ca Unul ce avea toat\
puterea. Aceste tr\iri duhovnice[ti o fac adev\rata ucenic\ a Lui.
Ea s-a considerat chemat\ la o apostolie `nalt\, ca [i Sfin]ii
Apostoli. De aceea ea ~l predic\ pe Iisus pretutindeni.
Evanghelia vestit\ de ea era mai ales o Evanghelie a faptelor [i
a tr\itilor `n virtute cre[tin\. Dac\ cuvintele convertesc mintea,
faptele, mai ales, convertesc [i cuceresc inima.

La v=rsta de 25 de ani, p\r\se[te }ara Sf=nt\ [i se `ntoarce la
Constantinopol, cetate sl\vit\ cu multe biserici, ca: Sf=nta
Sofia, capodopera cre[tin\t\]ii, Biserica Vlahernei, Biserica
Sfin]ilor Apostoli [i altele, pe care le viziteaz\ [i `n care se roag\
cu mult\ credin]\ lui Dumnezeu. ~n cur=nd se `ntoarce `n satul
natal, Epivata, `nc\rcat\ cu toate harurile sfin]eniei pe care le-a
dob=ndit din locurile sfinte unde au r\sunat cuvintele
Domnului, c=t [i din alte multe cet\]i [i ora[e. {i precum toat\
via]a sa a purtat `n sine chipul des\v=r[irii, al smereniei, tot
astfel [i acum, "Monahie fiind", near\t=ndu-[i nici neamul ales
[i nici frumuse]ea virtu]ilor, s-a ata[at ne[tiut\ de nimeni de
Biserica Sfin]ilor Apostoli din acel sat, doi ani. Apoi s-a mutat
`ntru odihn\ cereasc\ pe la 1050, `n v=rst\ de 27 ani, primind
dup\ cuv=ntul Apostolului, pentru toate ale sale, dar mai ales
pentru iubirea ei jertfelnic\ de Dumnezeu [i de aproapele "Cele
ce ochiul n-a v\zut, urechea n-a auzit, nici la inima omului nu
s-a sim]it" (I Cor. 2, 9).

Trupul ei cel sf=nt nu a v\zut putreziciune, c\ci dup\
cuv=ntul Sf=ntului Ioan Damaschin, "Duhul sf=nt care a locuit
`ntr-un trup `n via]\ fiind, acela[i Duh Sf=nt va locui `n el [i
dup\ ce sufletul s-a desp\r]it de el [i, prin puterea Lui, `l va face
s\ intre `n ve[nicie `nc\ din aceast\ lume".

A[a a fost [i cu Sf=nta Parascheva, c\ci Duhul Sf=nt, care a

488



locuit `n trupul ei neprih\nit toat\ via]a ca `ntr-o biseric\ a lui
Dumnezeu, a locuit [i dup\ moarte [i a f\cut ca el s\ nu vad\
stric\ciune, ci s\ r\m=n\ prosl\vit. Pentru aceste temeiuri
cinstim noi pe Sf=nta Parascheva [i ne `nchin\m sfintelor ei
moa[te. {tim, `n adev\r c\ sf=ntul ei trup nu a v\zut putre-
ziciune, pentru c\ a fost g\sit `ntreg prin descoperire, `n p\m=nt,
la ]\rmul m\rii. Ridicat cu mult\ evlavie, a fost a[ezat `n
Biserica Sfin]ilor Apostoli din Epivata, locul ei drag. Acest loc
ne`nsemnat, a devenit `n cur=nd un adev\rat loc de pelerinaj,
unde veneau credincio[ii ca s\ primeasc\ alinarea. To]i care
veneau aici, de v=rste [i ranguri deosebite, de neamuri diferite
veneau [i se `nchinau.

C=t de puternic\ este credin]a, care leag\ [i `nfr\]e[te [i-i face
pe credincio[i s\ tr\iasc\ `n pace [i armonie! Aceast\ comoar\
de mare pre], moa[tele ei, au sfin]it multe locuri. Mircea cel
B\tr=n, domn credincios, [tiind c\ Sf=nta Parascheva este de
origine trac\, aduce moa[tele ei cu mult\ evlavie `n }ara
Rom=neasc\; dup\ lupta de la Nicopole, la 1397, Baiazid le
trimite la Constantinopol.

~n anul 1641, la 23 iunie, Vasile Lupu, cu mult\ cheltuial\ [i
os=rdie, le aduce `n }ara Moldovei, [i le a[az\ la Ia[i, `n Biserica
Trei Ierarhi, unde au stat o perioad\ de timp, dup\ care au fost
mutate `n Catedrala Sfintei Mitropolii.

De mai bine de 300 de ani de c=nd Sf. Parascheva se afl\ pe
p\m=nt rom=nesc, ea este un nesecat izvor de binefaceri [i
ocrotire a celor din nevoi.

Prosl\vit\ de Dumnezeu `n ceruri, prin r=nduirea ei `n ceata
sfintelor cuvioase fecioare, maica noastr\ Parascheva a fost
prosl\vit\ [i pe p\m=nt prin nestricarea trupului s\u stric\cios, prin
izvor=rea mirului celui cu bun miros [i prin darul facerii de minuni.

Sf=ntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne, ]in=nd sema de
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toate aceste puteri [i de evlavia p\strat\ de cler [i credincio[i fa]\ de
Cuvioasa Parascheva a hot\r=t s\ i se dea cuvenita cinste. Ca urmare,
la 14 octombrie 1955 s-a s\rb\torit la Ia[i `ntr-un cadru solemn,
generalizarea cultului Sfintei Parascheva `n toat\ Biserica Ortodox\.

Din via]a Sfintei Parascheva, plin\ de frumuse]ile
duhovnice[ti care o `mpodobesc, ne atrag luarea-aminte mai 
ales dou\ virtu]i: ap\rarea dreptei credin]e [i dragostea de
oameni `n suferin]\. Aceste dou\ virtu]i nu au p\r\sit-o nici `n
pustie unde era singur\ numai cu Dumnezeu, care o m=ng=ia [i
o `ngr\dea cu sfin]ii s\i `ngeri, d=ndu-i [i darul facerii de minuni.

Aceste `n\l]\ri de haruri primite de la Dumnezeu ni le d\ [i
nou\ celor ce ne rug\m `naintea sfintelor sale moa[te [i o rug\m
`ntotdeauna cu credin]\ fierbinte ca Dumnezeu s\ ne `nt\reasc\
[i pe noi `n virtu]ile pe care le-a avut [i ea.

Alt ideal `n\l]\tor desprins de via]a Sfintei Parascheva este
iubirea de Hristos. Pentru slujirea Lui ea a dat totul, [i averea, [i
bucuriile tinere]ii, [i rangul. {i noi, cei credincio[i, ne-am ales un
ideal `nalt, de a fi urma[i ai lui Hristos [i a ne identifica cu via]a
Lui cea sf=nt\. ~n lumina acestui ideal sf=nt, nimeni dintre noi s\
nu fie nep\s\tor fa]\ de m=ntuirea sa. S\ nu fim p\m=nt `n]elenit [i
cu spini, cu c\r\ri de[arte [i `nv=rto[\ri de inim\, cum ne-a ar\tat
M=ntuitorul `n pilda Sem\n\torului. Dimpotriv\, s\ fim suflete
mari, generoase, p\m=nt bun, care s\ aduc\ rodiri bogate pentru
slava sfintei noastre Biserici Ortodoxe [i `nflorirea Patriei noastre.

Sf=nta Parascheva, de[i a `nt=mpinat multe greut\]i, a [tiut s\
se `mpodobeasc\ cu multe virtu]i sfinte. Pentru via]a cre[tin\ ea
este lumina care st\ `n sfe[nic [i lumineaz\ tuturor. S\ o imit\m
cu tot sufletul pe aceast\ scar\ de `n\l]\ri suflete[ti. S\ privim cu
aten]ie, `n aceast\ zi la icoana Sfintei Parascheva [i s\ o
re`nviem `n sufletele noastre. S\ ne `mpodobim icoana
sufletului, dup\ cum ne spune Sf=ntul Grigorie Teologul, cu
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cele mai alese culori, care sunt faptele bune, [tiind c\ via]a
aceasta este cu at=t mai pre]uit\, cu c=t este tr\it\ `n virtute, `n
munc\ cinstit\, `n iubire de Dumnezeu [i de aproapele [i `n
promovarea dragostei [i p\cii `n lume. 

Iat\, `n pu]ine cuvinte minunata via]\ a maicii noastre
Parascheva. Roadele minunate ale nevoin]elor ei se `nf\]i[eaz\
`n aceste clipe `naintea min]ii noastre ca chemare spre adev\rata
via]\ cre[tin\. 

Virtu]ile alese ale Cuvioasei Parascheva au crescut din
nevoin]ele [i durerile ei greu de t=lcuit `n cuvinte, care au dus la
omor=rea trupului, dar prin aceasta la `nvierea sufletului ei.

S\ ne rug\m Sfintei Parascheva ca s\ ne ajute s\ dob=ndim
de la Dumnezeu harurile sale cele bogate [i m=ntuirea sufletelor
noastre. Iar c=ntarea noastr\ la acest praznic, s\ fie unit\ cu a
tuturor credincio[ilor de pretutindeni, [i mai ales cu a
credincio[ilor din Moldova, care au azi fericirea s\-[i plece
genunchii cu smerenie la racla sfintelor sale moa[te, a[ezate `n
"sfe[nicul bisericii" din m\rea]a Catedral\ din Ia[i.

Acest duh s\ ne lumineze pe to]i, s\ fim una, ca semn al
unit\]ii noastre de credin]\ [i evlavie [i s\ zicem: "Bucur\-te
Paraschevo, mult folositoare; Bucur\-te maica noastr\, a
tuturor, care din racla sfintelor tale moa[te, ca dintr-o vistierie
curat\, ne izvor\[ti izvoare de sfin]enie [i de lumin\ cereasc\ din
care, aprinz=ndu-ne candele sufletelor noastre s\ putem p\[i cu
tine `ntru `nt=mpinarea Mirelui Hristos `n c=ntarea cea
`mp\r\teasc\ a slavei Sale". Amin.
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Sf=ntul [i Marele Mucenic Dimitrie
Izvor=torul de Mir

S\v=r[im ast\zi, dup\ str\vechea r=nduial\ a Bisericii
noastre, pr\znuirea Sf=ntului [i Marelui Mucenic Dimitrie,
izvor=torul de mir.

Inimile noastre se umplu de bucurie duhovniceasc\, ori de
c=te ori s\v=r[im pr\znuirea sfin]ilor, deoarece prin rug\ciunile
lor, sfin]ii sunt ajut\torii, solii (rug\torii), mijlocitorii no[tri
c\tre Dumnezeu. Datorit\ vie]uirii lor curate, sfinte [i bine
pl\cute lui Dumnezeu, sfin]ii se bucur\ de o cinstire deosebit\
din partea credincio[ilor.

Ast\zi prin c=nt\rile, imnele [i rug\ciunile ei, Sf=nta noastr\
Biseric\ a `mpletit `n cinstea Sf=ntului Dimitrie cununi de laud\
[i de mul]umire. ~n aceast\ atmosfer\ de rug\ciune [i de mireasm\
duhovniceasc\ se cuvine s\ cunoa[tem mai de aproape vie]uirea,
faptele, [i p\timirea sa pentru Hristos, pentru ca momentele s\r-
b\tore[ti de ast\zi s\ fie pentru to]i un prilej de zidire sufleteasc\
[i de `nt\rire `n credin]\ [i dragoste c\tre Dumnezeu.

Dup\ cum ne spune Sinaxarul [i istorisirea vie]ii sale,
Sf=ntul Dimitrie a tr\it `n cetatea Tesalonicului din Grecia, `n
veacul al IV-lea, `n timpul `mp\ra]ilor romani Diocle]ian [i
Maximian. Se tr\gea dintr-o familie de neam ales: tat\l, guver-
nator al Tesalonicului [i mama, o cre[tin\ deosebit\. Datorit\
aleselor sale calit\]i, dup\ moartea tat\lui a reu[it s\ ajung\
guvernator al Tesalonicului, `n locul tat\lui s\u.

Dup\ trei sute de ani dela `ntruparea M=ntuitorului nostru
Iisus Hristos, lumina credin]ei cre[tine reu[ise s\ p\trund\ p=n\
la marginile `ndep\rtate ale imperiului roman. Ea a ajuns [i `n
provinciile Peninsulei Balcanice [i `ndeosebi `n Macedonia, a
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c\rei capital\ era Tesalonic, unde `n anii 51 [i 57 a predicat
Sf=ntul Apostol Pavel.

~n timp ce cre[tinismul se r\sp=ndea prinz=nd r\d\cini
ad=nci, la `nceputul veacului al IV-lea, p\g=nismul roman se
destr\ma o dat\ cu `nsu[i imperiul care, `ntre altele `[i m\cinase
puterile c\ut=nd zadarnic s\ men]in\ `nchinarea la idoli.

Pentru a opri r\sp=ndirea cre[tinismului, `mp\ra]ii au dat mai
multe edicte de persecu]ie, prin care au pornit mare prigonire
`mpotriva acelora care se lep\dau de cultul idolilor p\g=ni [i
treceau la credin]a Domnului [i M=ntuitorului Iisus.

~n aceast\ vreme, `mp\ratul Diocle]ian, `ncerc=nd o `mp\r]ire
a puterii `mp\r\te[ti, pentru a  o `nt\ri, nu izbute[te  mai mult
dec=t s\-i gr\beasc\ dezmembrarea. Cu acela[i g=nd porne[te el
[i prigonirea Bisericii.

Zelul s\u pentru o cauz\ nedreapt\ nu-i aduce alt folos dec=t
aceea de a se num\ra printre ultimii prigonitori, av=nd al\turi de
el [i pe Maximian.

~n v=ltoarea acestor vremuri, `mp\ra]ii Diocle]ian [i
Maximian au luat cele mai aspre m\suri contra cre[tinismului
din provinciile sud-dun\rene. Aproape toate cet\]ile situate 
de-a lungul Dun\rii au dat numero[i martiri `n acest timp.

Maximian a fost trimis `n cetatea Tesalonicului s\ aplice
edictele de persecu]ie contra cre[tinilor. Ajung=nd aici, a
poruncit s\ fie prin[i cre[tinii care propov\duiesc pe Iisus [i nu
se `nchin\ la Zei.

Sf=ntul Dimitrie, care era vestitorul credin]ei celei adev\rate
a Domnului Hristos, a fost prins de osta[ii lui Maximian [i adus
`naintea acestuia. Iar `mp\ratul s-a m=niat foarte tare, c=nd Sf.
Dimitrie L-a m\rturisit pe Hristos, poruncind s\ fie aruncat
`ndat\ `n temni]\.

~n locul rangului de "ales" al `mp\ratului, a dorit s\ fie "ales
al lui Dumnezeu, sf=nt [i preaiubit" (Coloseni 3, 12) atunci c=nd
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`mp\ratul Maxen]iu i-a cerut s\ prigoneasc\ pe cre[tini. De
aceea, din palatul de dreg\tor, el a cobor=t `n temni]a
os=ndi]ilor, `nv\]=ndu-i [i `ncuraj=ndu-i.

Toate acestea le-a dob=ndit el deplin c=nd, dup\ aceast\
`ntemni]are, peste botezul dreptei `nchin\ri s-a `nvrednicit de
botezul de care `n[i[i apostolii Domnului se ar\taser\ dornici
(Matei 20, 22), acela al s=ngelui v\rsat f\r\ vin\. Sim]ul drept\]ii
[i al omeniei, lumina credin]ei, bun\tatea inimii, curajul `nfrunt\rii
pornirilor p\tima[e ale `mp\ratului persecutor Maxen]iu, puterea
rug\ciunii [i dragostea fa]\ de Hristos, toate aceste daruri [i tot ce
cre[te din ele i-au dat puteri cu adev\rat minunate.

~mp\ratul Maximian era mare iubitor de petreceri [i
distrac]ii. ~i pl\ceau `ndeosebi jocurile, `ntrecerile [i luptele
dintre gladiatori, de la circ. El se l\uda mai ales cu un gladiator
puternic, numit Lie, mult apreciat de `mp\rat [i de p\g=ni,
pentru m\rimea [i puterea lui. Nimeni nu putea s\-l biruiasc\ [i
nici nu cuteza s\ se m\soare cu el, `nc=t acesta ucidea pe mul]i,
printre care erau [i cre[tini.

Atunci, un oarecare t=n\r cre[tin, numit Nestor, v\z=nd
pierderea at=tor vie]i care se f\cea de p\g=nul Lie, [tiind c\
`naintea lui Dumnezeu nici un dar nu este pre]ios pentru oameni
dec=t via]a pe care le-a d\ruit-o El, a mers la Sf=ntul Dimitrie `n
temni]\ [i i-a spus: "B\rbat al lui Dumnezeu, vreau s\ m\ lupt cu
Lie, ci te roag\ pentru mine". Iar Sf=ntul Dimitrie, `nsemn=n-
du-l cu semnul cinstitei [i de via]\ f\c\toarei cruci pe frunte, `i
zise: "[i pe Lie vei birui, [i pentru Hristos vei m\rturisi".

Dup\ `nt=lnirea cu Sf=ntul Dimitrie, Nestor, av=nd credin]\
`n ajutorul [i `n puterea cea nebiruit\ a lui Dumnezeu, porni cu
`ndr\zneal\ s\ se lupte cu Lie cel puternic [i birui m=ndria
acestuia [i-l r\puse.

Aceste puteri s-au v\dit [i s-au f\cut larg cunoscute prin
acest semn: `nfr=ngerea uria[ului p\g=n Lie de c\tre t=n\rul
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Nestor, prin binecuv=nt\rile pe care i le-a dat marele mucenic.
Cu bog\]ia pe care a mo[tenit-o de la p\rin]ii s\i [i pe care a

`mp\r]it-o prin sluga sa, fericitul Lupus, celor lipsi]i, a dob=ndit
comorile cere[ti.

S-a m=niat tare `mp\ratul Maximian v\z=nd `nfr=ngerea [i
r\punerea lui Lie [i s-a ru[inat pentru lauda de[art\.

Afl=nd c\ Sf=ntul Dimitrie a `ncurajat [i a `nt\rit pe Nestor,
prin rug\ciunile sale c\tre Dumnezeu cel adev\rat, `mp\ratul a
trimis osta[ii s\-l str\pung\ cu suli]ele, pentru c\ s-a f\cut
pricina `nfr=ngerii lui Lie. Cu suli]a a fost `mpuns, ca Fiul
Fecioarei Sfinte. La fel [i Sf=ntul Nestor, a c\zut sub sabie.
Dup\ aceasta, cre[tinii cucernici au `nmorm=ntat trupul
Sf=ntului Dimitrie pe locul p\timirii lui.

Dar curatul [i cinstitul lui trup n-a fost supus, dup\ legile
firii, stric\ciunii [i putrezirii, ci, prin puterea lui Dumnezeu, a
r\mas nev\t\mat [i a s\v=r[it `n urm\ multe fapte minunate [i
t\m\duiri de boale, cum afl\m din via]a sf=ntului. 

Credincio[ii ora[ului Tesalonic din Grecia, unde se afl\ p=n\
ast\zi cinstitele sale moa[te s-au bucurat `n chip deosebit de
binefacerile [i ocrotirea Sf=ntului Dimitrie, `l cinstesc cu mare
credin]\ [i-l socotesc patronul [i ocrotitorul ora[ului lor.

Intrat `n pioasa pomenire, la 26 octombrie, dup\ tradi]ia
bisericeasc\, chipul Marelui Mucenic, ale c\rui sfinte moa[te s-au
ar\tat izvor=toare de mir, a devenit icoana vie a sfin]eniei. Sf=ntul
Dimitrie se bucur\ de mare cinstire din partea credincio[ilor
rom=ni de pretutindeni. 

Pentru vrednicia lui de m\rturisitor al lui Hristos este at=t de
r\sp=ndit `n Ortodoxie. ~nchinarea at=tor altare sub ocrotirea
Sf=ntului Dimitrie Izvor=torul de mir ne spune mult despre
renumele sf=ntului, despre pietatea str\bunilor, ca [i de str=nsele [i
vechile lor leg\turi cu cre[tin\tatea ortodox\, despre aceast\ unitar\
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`nchegare de credin]\ din vechea vatr\ a cre[tinismului apostolic.
Cinstim numele [i pomenirea acestui sl\vit mucenic, pentru

c\ el a cinstit numele lui Hristos. S\ lu\m aminte la via]a lui
pilduitoare, pentru c\ el a luat aminte la via]a [i cuv=ntul lui
Iisus. ~i cerem ajutor [i ocrotire, pentru c\ el `nsu[i a fost ocrotit
cu ajutorul lui Iisus, [i la r=ndul lui, a ajutat [i altora s\
dob=ndeasc\ nume nemuritor. Dragostea sa ne `nva]\ s\ gust\m
[i s\ vedem c\ e bun Domnul.

S\ vedem c=t suntem de mari `n neputin]ele noastre, ca `n
felul acesta, cunosc=nd pu]in\tatea noastr\ `n nem\surat\
ve[nicie, s\ ne p\zim mai cu t\rie de orice alunecare `nspre
"latura [i umbra mor]ii" care este p\catul.

Lupt\ bun\ s\ lupt\m, nu pentru bun\t\]i lesne trec\toare, ci
pentru tot ceea ce  ne apropie de M=ntuitorul Hristos.

Cu c=t ispitele [i greut\]ile vor fi mai mari, cu at=t [i noi s\
avem dragoste fa]\ de Hristos [i s\ c\ut\m a `mplini poruncile Lui.

Cu dragoste, `mplinitori de tot lucrul bun, s\ ne apropiem de
Hristos, ca s\ putem `n]elege mai bine misiunea noastr\, a fiin]ei
pe care o credem puternic\, dar care e at=t de neputincioas\; s\
putem `n]elege mai bine sfin]enia vie]ii pilduitoare a Sf=ntului
Dimitrie [i a tuturor sfin]ilor [i mucenicilor no[tri.

~n acest fel vom avea duhul `naltei comuniuni cu Hristos,
al\turi de to]i "binecuv=nta]ii Tat\lui".

~ntru acestea ne sim]im cu adev\rat "zidi]i pe temelia
apostolilor [i a proorocilor", piatra cea din capul unghiului fiind
Iisus Hristos, `ntru care orice zidire bine alc\tuit\ cre[te s\
ajung\ un loca[ sf=nt `n Domnul. ~ntru aceasta ne [tim [i noi
`mpreun\ zidi]i "spre a fi loca[ al lui Dumnezeu `n Duh" cum ne
`ncredin]eaz\ Sf=ntul Apostol Pavel (Efeseni, 2, 20-22).

Iar la judecata ce va s\ vie, s\ putem primi [i noi m=ng=ierea
slugii cu doi talan]i.

S\ fim urma[i vie]ii Sf=ntului Dimitrie `n a[a fel, `nc=t
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totdeauna s\ putem zice `mpreun\ cu Sf=ntul Apostol Pavel:
"vie]uiesc eu, dar nu eu, ci Hristos vie]uie[te `ntru mine", [i `n
felul acesta s\ intr\m `n "bucuria Domnului" [i M=ntuitorului
nostru Iisus Hristos, unde dorim s\ ajungem cu to]ii. Amin.

Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil

Dac\ `n duminicile [i s\rb\torile de peste an, pomenind
amintirea marilor evenimente ale cre[tin\t\]ii sau numele sfin]ilor
s\i, Ortodoxia `[i `ndreapt\ privirea spre lumea v\zut\, spre aceast\
zidire a lui Dumnezeu aflat\ `n natur\, `n lume, azi, la pr\znuirea
soborului Sfin]ilor arhangheli Mihail [i Gavriil, cu fric\ dar [i cu
`ndr\zneal\, ea prive[te spre lumea nev\zut\, spre cetele cere[ti [i
`ngere[ti, care pururea v\d fa]a lui Dumnezeu (Mat. 18, 10).

Spune Sf=nta Scriptur\: "La `nceput Dumnezeu a f\cut cerul [i
p\m=ntul" (Facere 1, 1). Aici vorbe[te de crearea celor dou\ lumi,
cerul cuprinz=nd lumea nev\zut\, a mul]imei imense de spirite,
lume a[a cum a rezultat din Voin]a P\rintelui ceresc, dup\ care
urmeaz\ p\m=ntul, cu tot ce se leag\ de el, pe care `l vedem, deci
lumea v\zut\, `n cadrul c\ruia intr\m [i noi `n neamul omenesc.

Lumea nev\zut\ a tuturor spiritelor a fost bun\, dar dup\ c=te
[tim m=ndria, pizma [i invidia sunt izvorul tuturor r\ut\]ilor, [i
ca atare, unele din aceste spirite au pizmuit pe Dumnezeu [i
doreau s\ fie asemenea Lui. Ce a rezultat de aici? C\derea lor
capital\, f\r\ mijloc de `ndreptare [i f\r\ s\ mai poat\ a se
apropia de fa]a Creatorului.

~n consecin]\, s-au `mp\r]it `n dou\: cetele `ngere[ti care
cuprind acele spirite care au r\mas credincioase [i supuse,
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nealter=ndu-[i starea [i cele diavole[ti, cele r\zvr\tite care s-au
ridicat contra lui Dumnezeu. Prin s\rb\toarea de azi `nchinat\
"Soborului mai marilor arhangheli Mihail [i Gavriil [i al tuturor
puterilor cere[ti, celor f\r\ de trupuri", Sf. Biseric\ ne pune
`nainte aceste dou\ feluri de caractere [i atitudini.

Pe de o parte ea ne ̀ nf\]i[eaz\, ̀ n mod sumar, atitudinea [i figura
lui Lucifer, iar pe alt\ parte, [i `ntr-un mod mai am\nun]it,
atitudinea [i chipurile sfin]ilor arhangheli Mihail [i Gavriil. ~ntr-o
parte avem m=ndria [i nerecuno[tin]a, `ntrupate `n persoana mai
marelui demonilor, ̀ n alt\ parte avem smerenia, credin]a, dragostea
[i curajul, `ntruchipate `n persoanele mai marilor o[tirii cere[ti.

Sf. Scriptur\ [i c\r]ile biserice[ti ne spun c\ to]i `ngerii au fost
la `nceputul existen]ei lor, fiin]e bune. At=t Lucifer c=t [i Sfin]ii
Arhangheli Mihail [i Gavriil au fost `ngerii lumii [i au avut `n
ierarhia cereasc\, o `nalt\ [i vrednic\ misiune. Fiecare din ei a
fost `nzestrat cu calit\]i superioare [i a primit de la Dumnezeu
st\p=nire peste o mare mul]ime de `ngeri. Fiecare era c\petenie
de cete `ngere[ti [i avea o misiune sf=nt\ `n fa]a lui Dumnezeu.

Dar ce se `nt=mpl\ `ns\? ~n mintea lui Lucifer `ncol]e[te
p\catul m=ndriei [i al urii fa]\ de Dumnezeu, [i-l `ndeamn\ s\
tind\ la detronarea St\p=nului s\u de pe scaunul m\ririi [i s\ se
a[eze el pe acest scaun. M=ndria `l `ndeamn\ la revolt\, iar
pentru a fi mai sigur de reu[it\, ademene[te de partea sa [i pe
mul]i dintre `ngerii din ceata sa. Astfel, `n loc s\ fie recunosc\tor
pentru darurile cu care l-a `nzestrat Dumnezeu, el ia atitudine
du[m\noas\ fa]\ de P\rintele ceresc, se revolt\ `mpotriva Lui [i
vrea s\-L detroneze. Dorin]a [i m=ndria lui s-au dovedint `ns\
de[arte, c\ci revolta lui a fost `n\bu[it\ `n mod fulger\tor, iar el
[i adep]ii lui au fost izgoni]i de Dumnezeu, din ̀ mp\r\]ia luminii,
[i "leg=ndu-i cu leg\turile `ntunericului `n iad, i-a dat s\ fie p\zi]i
spre judecat\" (Petru 2, 4).
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Sf=ntul Arhanghel Mihail, care avea [i el `n subordine o
mul]ime de `ngeri, v\z=nd r\zvr\tirea lui Lucifer, a convocat
soborul cetelor `ngere[ti, cu care prilej dezaprob\ atitudinea lui
Lucifer, `ndeamn\ `ngerii la credin]\, dragoste [i supunere fa]\ de
Dumnezeu. Pentru aceast\ atitudine, Sf. Arh. Mihail, cel 
"de-a pururea l\udat", cum este numit `n acatist, p\zitorul legii,
cu sabia sa de foc str\juie[te u[a unde se aduc jertfele la altar. St\
m=ndru [i maiestos, a[a cum a stat c=ndva [i a p\zit intrarea `n
paradis, a[a cum a oprit c\derea `ngerilor r\i, mai `nainte de
zidirea lumii v\zute [i c=nd cu sabia de foc `n m=ini, a strigat:
"cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru?" El este numit
`nger al legii [i al drept\]ii, `nger al justi]iei [i al judec\]ii. El
prime[te rolul de ap\r\tor al oamenilor de cel viclean. El are sabia
de foc ca s\ apere pe cei slabi [i s\ pedepseasc\ pe cei nelegiu]i.
El sprijin\ pe cel de jos ca prin virtute s\ ajung\ sus la Dumnezeu.

Sf=ntul Mihail ne ajut\ [i se roag\ al\turi de noi `n toate
`mprejur\rile c=nd apel\m la d=nsul. A fost crainicul [i mesagerul
`n toat\ desf\[urarea istoric\ a Vechiului Testament c=nd
poporul ales se afla `n greut\]i [i cerea ajutorul lui Dumnezeu.

Sf=ntul Gavriil este numit vestitor al darului lui Dumnezeu,
zugr\vit la u[a diaconeasc\ din partea de miaz\-zi a Sf=ntului altar,
este mai aproape de inima, de n\dejdea [i de m=ntuirea noastr\.
~nger al harului lui Dumnezeu, al iert\rii [i al jertfei, poart\ `n
m=inile sale florile albe [i imaculate de crin aduse `n ziua 
Bunei-Vestiri Maicii Domnului, crini care, cu parfumul harului,
au `mb\ls\mat via]a [i n\dejdea de m=ntuire. El este cel care a
vestit na[terea Sf=ntului Ioan Botez\torul, el a vorbit cu dreptul
Iosif despre taina `ntrup\rii neprih\nite a Fiului lui Dumnezeu din
Fecioara Maria. Tot el este acela care aduce Vestea ce Bun\
Fecioarei Maria c\ prin ea se va `ntrupa Fiul lui Dumnezeu, c=nd
`i spune: "Bucur\-te, ceea ce e[ti plin\ de har, Domnul este cu tine,
binecuv=ntat\ e[ti tu `ntre femei" (Luca 1, 28).

499



Dulce sufletului nostru, Arhanghelul Gavriil r\m=ne `n
rug\ciunile noastre cald sprijin [i ajut\tor pentru noi.

La am=ndoi Sfin]ii Arhangheli vedem o atitudine hot\r=t\ de
iubire [i  ascultare fa]\ de Dumnezeu [i de `mpotrivire fa]\ de cel
r\u. Atitudinea lor le e r\spl\tit\ de Dumnezeu printr-un har
deosebit de bogat. Ei se bucur\ de `ncrederea P\rintelui ceresc [i
primesc importante misiuni `n planul ~mp\r\]iei lui Dumnezeu.

De aceea Sf=nta Evanghelie leag\ `nceputul [i sf=r[itul
lucr\rii M=ntuitorului de ar\tarea `ngerilor `n lume. La na[terea
sa coruri de `ngeri intoneaz\ "slav\ `ntru cei de sus lui
Dumnezeu [i pe p\m=nt pace [i `ntre oameni bun\voire" iar la
`n\l]area sa la cer `ngerii `l `nconjurau.

~n cultul nostru ortodox, credin]a noastr\ `n `ngeri este
`nt\rit\ `n mod deosebit. ~ngerul asist\ `n chip nev\zut la
rug\ciunile noastre, `n special la oficierea Sfintei Liturghii. Ne
amintim desigur, c=ntarea Heruvicului `n care inton\m: "Noi
care pe heruvimi, cu tain\ `nchipuim, [i F\c\toarei de via]\
Treimi, c=ntarea `ntreit\ aducem" [i mai cu seam\ c\utarea
"heruvimic\ de la Sf. Liturghie mai `nainte sfin]it\" c=nd zicem:
"Acum puterile cele cere[ti `mpreun\ cu noi slujesc". ~ngerii
care `nconjoar\ tronul lui Dumnezeu sunt totdeauna prezen]i la
oficierea sfintelor noastre slujbe. Ei `nconjoar\ sf=ntul potir,
dup\ sfin]irea darurilor, atunci c=nd preotul apare `n fa]a
Sf=ntului Altar, zic=nd: "Cu frica lui Dumnezeu, cu credin]\ [i
cu dragoste s\ v\ apropia]i". Fiecare cre[tin este sub paza [i sub
`ngrijirea unui `nger (Matei 18, 10) [i ace[tia v\d pururea fa]a
lui Dumnezeu; dar s\ nu uit\m, c\ `n afar\ de acesta, l=ng\
fiecare din noi mai st\ [i un `nger r\u al p\catului, al nedrept\]ii
-, aceasta o vedem dup\ g=ndurile bune sau rele din sufletul [i
din inima noastr\. Duhul cel r\u, `ns\, nu poate face nici un r\u
omului dac\ nu are `nvoire de la el. De aceea, s\ ascult\m
`ndemnul Sf=ntului Apostol Petru care ne spune: "Fi]i treji,
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priveghea]i. Potrivnicul vostru, diavolul, umbl\ r\cnind ca un
leu, c\ut=nd pe cine s\ `nghit\ (I Petru 5, 8).

Cu toat\ dreptatea o spune apostolul c\ci pe cel ce se opune,
pe cel tare [i hot\r=t nu-l poate cuprinde.

De mine depinde m=ntuirea, sau pierzarea mea, de
dumneavoastr\ m=ntuirea sau ruina [i de lume `n general bucuria
sau os=nda dincolo de aceast\ via]\. Cu ocazia praznicului de azi,
biserica pun=nd `n fa]\ dou\ c\i, dou\ atitudini: a lui Lucifer [i a
Sfin]ilor Arhangheli Mihail [i Gavriil, ne cere s\ ne decidem pe
care o aprob\m [i pe care vrem s\ o urm\m? Voin]a ne e liber\.
Luarea hot\r=rii depinde noi. Cum `ns\ biserica este mama
noastr\ cea iubitoare, care caut\ s\ ne `ndrumeze totdeauna pe
calea binelui, [i de data aceasta ea ne eviden]iaz\ mai ales
virtu]ile Sf. Arhangheli [i ar\t=nd iubirea lor fa]\ de Dumnezeu,
ne `ndeamn\ s\ ne hot\r=m pentru urmarea exemplului lor.

Dac\ ne examin\m cu sinceritate, cu durere sufleteasc\ constat\m
c\ noi ne abatem foarte adesea de la urmarea acestui `ndemn.

C=nd cerem ceva de la Dumnezeu [i nu ni se `mpline[te
cererea, sau c=nd urm\rim o ]int\ [i nu o putem ajunge, de multe
ori dragostea de Tat\l ceresc ni se r\ce[te iar credin]a ne sl\be[te.
C=nd vedem faptele m=r[ave ale altora sau c=nd s\v=r[im noi
astfel de fapte, de regul\ ori le aprob\m, ori trecem cu t\cerea
peste ele. C=nd vedem pe al]ii `n situa]ii superioare, dar
binemeritate, de multe ori ne l\s\m robi]i de invidie. ~n aceste
momente c=t de departe suntem de exemplul Sfin]ilor Arhangheli
[i cu c=t\ supunere urm\m pilda lui Lucifer!

Motivul? Suntem fiin]e cu voin]a nedisciplinat\ [i cu ra]iunea
`ntunecat\, ne `nsp\im=nt\m de efortul ce ni se cere pentru a ne
opune r\ului [i nu avem `ndr\zneal\ s\ condamn\m nelegiuirea,
nici a noastr\, nici a altora.

~n special `n ce ne prive[te pe noi, de cele mai multe ori, c=nd
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se ive[te ispita, `n loc de a o respinge categoric, noi parlament\m [i
ne t=rguim cu ea, [i t=rguiala `nseamn\ de regul\ cedare. Eva intr\
`n discu]ie [i parlamenteaz\ cu [arpele [i e `nvins\ de el. Sfin]ii
Arhangheli Mihail [i Gavriil nu admit nici o t=rguial\ cu Lucifer
cel `ng=mfat, [i nu cad `n gre[ala lui. ~n ce prive[te r\ul s\v=r[it de
al]ii nu-l `nfrunt\m fiindc\ ne temem s\ nu atragem asupra noastr\
anumite nepl\ceri momentane. Uit\m c\ pentru cei ce iubesc pe
Domnul, toate lucreaz\ spre binele lor. Deci [i nepl\cerile ce le-am
avea `n astfel de `mprejur\ri, s-ar `ntoarce spre binele nostru.

Pentru a `nvinge r\ul ni se cere o atitudine hot\r=t\
asem\n\toare cu aceea a Sfin]ilor Arhangheli, a c\ror pr\znuire
o s\v=r[im azi. Adic\ s\ iubim pe Dumnezeul nostru, s\ iubim
virtutea [i s\ ne opunem p\catului.

Nu numai at=t, `n rug\ciunile ce se aduc  de noi s\ cerem
ajutorul [i sprijinul Sf. `ngeri spre a putea n\d\jdui la c=[tigarea
fericirii ve[nice.

Cinstind `ngerii `ndep\rt\m de la noi puterea r\ului, [i prin
aceasta cinstim pe `nsu[i Dumnezeu, c\ci El i-a cinstit mai
`nainte f\c=ndu-i p\rta[i celor mai mari str\luciri cere[ti.
Ei vor fi cei mai buni m\rturisitori pentru noi `naintea dreptului
judec\tor. Amin.

Sf=ntul Apostol Andrei

Sf=ntul Apostol Andrei era originar din Betsaida, un or\[el
a[ezat pe malul lacului Ghenizaret, `n Galileea. El era frate cu
Simon, cel ce avea s\ fie mai apoi marele Apostol Petru, fiind
am=ndoi fiii pescarului Iona. Andrei era b\rbat evlavios [i
r=vnitor `ntru `mplinirea voii lui Dumnezeu. Pentru aceea, c=nd
aflase de propov\duirea Sf=ntului Ioan Botez\torul, cel ce
chema pe oameni la poc\in]\, vestindu-le apropiata venire a
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M=ntuitorului Celui f\g\duit de Dumnezeu, Andrei merse la
Ioan [i se f\cu ucenic al acestuia.

~nceputul misiunii Sf=ntului Andrei este de o impresionant\
frumuse]e: a doua zi dup\ Botezul Domnului, Sf=ntul Ioan
Botez\torul sta de veghe pe ]\rmul Iordanului cu doi ucenici ai
s\i, printre care [i Andrei.

M=ntuitorul trece pe l=ng\ ei. Ioan Botez\torul `l z\re[te [i 
`l identific\: "Iat\ Mielul lui Dumnezeu care ridic\ p\catele
lumii" (Ioan 1, 29).

Cei doi ucenici, f\r\ s\ spun\ vreun cuv=nt, au pornit dup\
Iisus. C=nd a prins de veste Iisus c\ ei se ]in dup\ El i-a `ntrebat:
"Ce c\uta]i? Ce vre]i?" Iar ei I-au r\spuns printr-o alt\ `ntrebare:
"~nv\]\torule, unde locuie[ti?" "Veni]i s\ vede]i!" le-a r\spuns
Hristos. Ei s-au dus [i au r\mas cu Domnul p=n\ la al zecelea
ceas. ~nt=lnindu-se cu fratele s\u, Simon, Andrei i-a `mp\rt\[it
bucuria de a fi v\zut pe Mesia [i l-a dus [i pe el la Iisus.

De aceea Biserica `l nume[te pe Sf=ntul Andrei "cel dint=i
chemat" sau "primul chemat la apostolat".

Dup\ aceast\ `nt=mplare, `ns\, ei s-au `ntors la ocupa]iile lor
obi[nuite de pescari. M=inile lor aruncau mrejele `n mare pentru
a prinde pe[te, `ns\ inima lor era statornic la `mp\r\]ia lui
Dumnezeu. ~ntr-una din zile, M=ntuitorul se ivi [i pe ]\rmul
Tiberiadei, cum ap\ruse mai `nainte pe ]\rmul Iordanului.

Prima dat\, ei doriser\ s\ mearg\ cu Hristos. Acum Hristos le
poruncea s\ vin\ dup\ El: "Veni]i dup\ Mine [i v\ voi face
pescari de oameni".

Auzind aceast\ chemare Andrei [i fratele s\u Simon las\ totul
- p=n\ "[i pe tat\l lor", spre a urma pe Domnul. A te supune, nu
`nseamn\, oare, a p\r\si, a [ti ce p\r\se[ti, c=nd, [i mai ales,
pentru ce s\ p\r\se[ti?

Sf=ntul Andrei ne arat\ c=t de simp\ [i `n acela[i timp c=t de
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puternic\ este chemarea lui Hristos, dar [i c=t de prompt este
r\spunsul la aceast\ chemare sf=nt\.

Sf=ntul Andrei urmeaz\ pe Hristos f\r\ condi]ii [i f\r\
`nt=rziere, f\r\ calcul [i f\r\ dorin]a de c=[tig, ci doar pentru c\
a sim]it `n chemarea lui Iisus ~nsu[i cuv=ntul Vie]ii.

Din ziua aceea, Andrei - ca [i ceilal]i apostoli - a urmat pe
M=ntuitorul, `nso]indu-L pe drumurile Iudeii [i ad\p=ndu-se din
izvorul cel nesecat al dumnezeie[tii `nv\]\turi, pe care o r\sp=ndea
M=ntuitorul. A fost mereu aproape de M=ntuitorul Hristos. Sfintele
Evanghelii ne mai vorbesc despre El cu prilejul `nmul]irii p=inilor,
c=nd el a dat de [tire M=ntuitorului c\ `n mul]ime este un copil care
are cinci p=ini [i doi pe[ti. El a `nso]it pe Filip la Domnul ca s\-i
vesteasc\ dorin]a grecilor de a-L vedea, [i `mpreun\ cu cei trei
apostoli, a `nso]it pe Domnul pe Muntele M\slinilor, mar]i `n
s\pt\m=na Patimilor. A fost martor al minunilor s\v=r[ite de
Domnul; s-a `mp\rt\[it din cuv=ntul dumnezeiesc [i d\t\dor de
via]\ al credin]ei celei noi, `ntemeiat\ de Hristos; a v\zut Patimile
Domnului, a pl=ns moartea Lui pe Cruce [i s-a bucurat `n ziua
~nvierii. A primit plin\tatea harului `n Duminica Pogor=rii
Sf=ntului Duh [i sor]ii i-au r=nduit propov\duirea Evangheliei `n
]inuturile situate pe coastele M\rii Negre, `n Bitinia, Tracia [i
Grecia (Macedonia, Tesalonic [i Ahaia).

Potrivit unor vechi m\rturii ale tradi]iei istorice, Sf=ntul
Andrei a predicat [i `n sud-estul Rom=niei de azi, `n Dobrogea
numit\ `n vechime Sci]ia Minor.

Dup\ ce a predicat `n cet\]ile din Sci]ia Minor, locuit\ de
greci, romani, geto-daci, s-a `ndreptat spre Sud, ajung=nd `n
]inuturile grece[ti, unde pe mul]i p\g=ni [i `nchin\tori la idoli 
i-a adus la dreapta credin]\ [i la cunoa[terea lui Hristos, Cel
r\stignit pentru m=ntuirea noastr\; [i ajung=nd `n ora[ul Patras,
a murit ca martir, fiind r\stignit pe o cruce `n form\ de X.

Cine dintre noi ar putea uita vreodat\ mucenicia Sf=ntului
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Apostol Andrei? Crucea lui, care a fost numai a lui?
Bucuria lui de a muri r\stignit pe ea, ca Domnul, dar pe una

pe care nevrednicia lui o dorea s\ nu fie la fel cu a Domnului, c\ci
a cerut s\ fie r\stignit pe o cruce `n form\ de X. La vederea ei, o
tradi]ia ne spune c\ Sf=ntul Andrei se adreseaz\ cu aceste cuvinte:
"M\ `nchin `naintea ta, cruce sf=nt\, care ai fost sfin]it\ de trupul
Domnului, [i cu m\dularele Lui, ca [i cum cu ni[te pietre de pre]
ai fost `mpodobit\. Mai `nainte ca Domnul s\ fi fost at=rnat de
lemnul t\u, eu m\ `ngrozeam c=nd te vedeam, dar prin suferin]a
Domnului meu, tu ]i-ai agonisit cereasca [i negr\ita dragoste [i tu
e[ti r=vnit\ azi de inima mea ca o binecuv=ntare.

Iat\, eu m\ apropii de tine cu bucurie [i f\r\ nici o sfial\! De
c=nd te doresc!

O, cruce, prea bun\, cea prea `nfrumuse]at\ [i cu vrednicie
prea `mpodobit\!

Tu, cea pe care te-am dorit, te-am a[teptat [i te-am c\utat at=t
de mult, smulge-m\ din v\lm\[agul oamenilor [i du-m\ la
St\p=nul meu! El m-a r\scump\rat prin tine, din bra]ele tale s\
m\ primeasc\".

Sf=ntul Apostol Andrei, dup\ cuv=ntul Sf=ntului Apostol
Pavel a propov\duit "pe Iisus cel r\stignit; via]a lui `ncepe cu
r\stignirea Domnului [i se `ncheie cu propria sa r\stignire.
Crucea a fost amvonul lui".

Prin tot ceea ce a crezut [i prin tot ce a s\v=r[it Sf=ntul
Apostol Andrei, `n trudita sa via]\ de apostol al Evangheliei, se
poate pildui `n chip str\lucit pentru orice om de bun\ voin]\, ce
`nseamn\ a crede `ntr-un  adev\r [i ce nu `nseamn\ a crede 
`ntr-un adev\r. Existen]a `ntregii sale vie]i [i activit\]i pare s\ fi
fost: prin cruce la slav\, prin suferin]\ la biruin]\.

Pornind din laturile Betsiadei [i Capernaumului, trec=nd prin
Ierusalim, a atins c\tre miaz\-noapte hotarele Sci]iei, iar c\tre
miaz\-zi hotarele Ahaiei, dorind s\ miluiasc\ din gr=narele
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P\m=ntului ceresc pe to]i s\racii cu duhul [i cu trupul.
Dac\ Biserica lui Hristos s-a `n\l]at prin chinuri, iar `nv\]\tura

ei a str\lucit prin t\g\duiri, la aceast\ ̀ n\l]are [i str\lucire [i-a adus
[i Sf=ntul Apostol Andrei partea lui de lupt\ [i de suferin]\. Pentru
el lumea nu exista dec=t ca s-o umple de lumina lui Hristos [i de
triumf\toarele puteri ale sfin]eniei. Domnul ne este [i nou\
c\l\uzitor azi prin Biserica Sa. Trebuie s\ [tim s\-L c\ut\m [i s\
aducem [i pe ceilal]i fra]i ai no[tri. Hristos ne poate face [i pe noi,
din "doritori de interese egoiste [i de[arte", "pescari de suflete"
pentru a ne pune `n slujba adev\rului [i drept\]ii lui Dumnezeu. 

P\g=nismul sci]ilor de acum dou\ mii de ani n-a disp\rut cu
totul. Drumurile Sf=ntului Apostol Andrei trebuie b\tute din
nou azi. Pe martiri nu-i face moartea care li se d\, ci credin]a
pentru care ei mor. Grija ce o purt\m pentru sufletul nostru s\
nu fie numai o clip\ [i numai de form\. Atunci, `n zadar vom
`ntreba pe Hristos: unde locuie[te? ~n zadar El ne va ar\ta
Biserica. ~n zadar vom r\m=ne cu El c=teva ceasuri, duminica [i
s\rb\torile. ~n zadar vom asculta propov\duirea cuv=ntului S\u.
~n zadar vom spune [i altora ceea ce am v\zut [i-am auzit aici.
Prin via]a [i faptele noastre de fiecare zi [i fiecare ceas, s\ fim
la `nl\]imea chem\rii lui Hristos.

Lacrimile noastre de `ntoarcere [i de c\in]\ at=rn\ mai greu
`n c=ntarele drept\]ii dumnezeie[ti, dec=t toate ispitele,
indiferent de ce natur\ ar fi ele.

Numele S=ntului Andrei s-a pref\cut `n renume pentru c\ el
cu b\rb\]ie a crezut, a luptat [i s-a `ncununat.

B\rb\]ia pe care trebuie s-o dovedeasc\ [i credin]a noastr\,
azi, are `n via]a [i jertfa Sf. Andrei o pild\, un `ndemn [i o
chemare; `n rug\ciunile lui mijlocitoare, o putere de ocrotire iar
`n apostolatul desf\[urat de el, `n ]ara noastr\, o datorie clar\ de
mari r\spunderi. Fie ca aceast\ zi a `nt=lnirii noastre cu Hristos
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aici, `n Biserica Sa, pentru rug\ciunile Sf=ntului Apostol Andrei
s\ ne preg\teasc\ calea m=ntuirii prin credin]\ [i prin
jertfelnicie, prin iubire adev\rat\ [i dreptate. Amin.

Sf=ntul Ierarh Nicolae

Pr\znuim ast\zi pe Sf=ntul mare Ierarh Nicolae, unul  din cei
mai venera]i sfin]i din `ntreaga cre[tin\tate.

~ntinderea [i vechimea cultului s\u, mul]imea bisericilor,
altarelor [i monumentelor `n\l]ate `n cinstea sa, venera]ia [i
`ncrederea credincio[ilor de toate v=rstele, din toate veacurile [i
din toate locurile `n acest mare sf=nt arat\ puternica str\lucire a
sfin]eniei sale, sublimitatea [i t\ria marilor sale virtu]i [i puterea
minunat\ a faptelor sale.  Via]a sa pe p\m=nt a fost ca o f\clie care
a luminat `n veacul `n care a tr\it [i care nu a `ncetat s\ lumineze
nici dup\ trecerea sa `n ve[nicie. Faptele sale sunt [i azi f\clii
c\l\uzitoare pentru cei ce se str\duiesc s\ dob=ndeasc\ m=ntuirea.

Sf=ntul mare ierarh Nicolae s-a n\scut pe la anul 280 d. Hr.,
`n ora[ul Patara, din provincia Licia, `n Asia Mic\. P\rin]ii s\i se
numeau Epifanie [i Ioana. Erau de neam mare [i mo[tenitori ai
unor `nsemnate averi. Erau cre[tini buni, evlavio[i [i milostivi,
f\c=nd fapte bune [i ajut=nd pe s\raci. Ioana, mama Sf=ntului
Nicolae, avea un frate mai mare, care se numea tot Nicolae [i
care a fost arhiepiscop `n ora[ul Mira, capitala provinciei Licia.

Sf=ntul Nicolae a primit `n casa p\rinteasc\ o s\n\toas\
cre[tere [i `ndrumare. ~nzestrat cu minte ager\, educat `n duh
cre[tin, av=nd exemple de via]\ pe evlavio[ii s\i p\rin]i, Sf=ntul
Nicolae a `nceput s\ p\trund\ `n tainele credin]ei cre[tine [i s\
tr\iasc\ aceast\ credin]\ `nc\ din cea mai fraged\ copil\rie.
Postea miercurea [i vinerea, frecventa biserica, se `ndeletnicea
cu rug\ciunile [i ascultarea Sfintelor Scripturi. Se [tie c\, pe c=nd
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`nv\]a s\ scrie [i s\ citeasc\ la unul din dasc\lii ora[ului, at=t la
ducere c=t [i la `ntoarcere de la [coal\, se oprea la biseric\, unde
se `nchina [i asculta citirile [i `nv\]\turile Sfintelor Evanghelii.
C=nd a crescut mai mare, unchiul s\u Nicolae l-a luat pe l=ng\
sine. Sf=ntul `ns\ venea adesea [i pe la p\rin]ii s\i.

~n anul 300 d. Hr., Asia Mic\ a fost b=ntuit\ de o groaznic\
cium\, care s-a `ntins [i `n ora[ul Patara. P\rin]ii Sf=ntului
Nicolae au fost lovi]i [i ei de aceast\ boal\ [i, `n trei zile, au
murit am=ndoi. ~ntreaga avere i-a r\mas mo[tenire. Sf=ntul `ns\
a v=ndut aceast\ avere, a `mp\r]it-o `n secret la s\raci [i a plecat
din Patara `n Mira. ~n anul 303, pe c=nd avea v=rsta de 23 de
ani, a fost hirotonit de unchiul s\u ca preot. Peste un an Sf=ntul
Nicolae a fost numit egumen la M\n\stirea Sionul cel Sf=nt,
`ntemeiat\ de unchiul s\u, `n apropiere de ora[ul Mira.

Dup\ moartea unchiului s\u, Sf=ntul Nicolae a plecat s\
viziteze locurile sfinte. ~n c\l\toria sa spre }ara Sf=nt\, s-a 
oprit `n ora[ul Alexandria, unde s-a `nchinat moa[telor Sf=ntului
Evanghelist Marcu. Ajung=nd `n }ara Sf=nt\, a cercetat
Ierusalimul [i colina Golgotei, unde a fost r\stignit M=ntuitorul,
Betleemul, unde s-a n\scut Domnul, pustia Iordanului, unde a
predicat Sf=ntul Ioan Botez\torul [i pe[tera care i-a servit at=]ia
ani ca ad\post de s\l\[luire. L=ng\ Betleem, a stat c=teva zile
retras `n medita]ie religioas\, `ntr-o pe[ter\ `n care, dup\ tradi]ie,
s-ar fi ascuns Sf=nta Fecioar\ cu Pruncul Iisus [i dreptul Iosif,
c=nd `ncepuser\ fuga `n Egipt. La acel loc, s-a zidit mai t=rziu o
mic\ biseric\, `n cinstea Sf=ntului Nicolae, unde se vede [i azi
zugr\vit `n haine de c\l\tor. Dup\ ce a vizitat [i alte locuri din
}ara Sf=nt\ s-a `ntors la m\n\stirea sa de l=ng\ Mira, fiind primit
cu mare bucurie de fra]ii din m\n\stire. Scurt timp dup\ aceasta,
pe la anul 310 d. Hr., arhiepiscopul Ioan, care a fost ales ca urma[
al arhiepiscopului Nicolae `n Mira, a `ncetat din via]\ [i soborul
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episcopilor din provincia Licia au ales pe Sf=ntul Nicolae ca
arhiepiscop al Mirei. De la `n\l]imea acestei trepte, Sf=ntul
Nicolae a condus turma lui Hristos cu credin]\, cu evlavie, cu
demnitate [i cu o mare b\rb\]ie, pov\]uind pe cei r\t\ci]i, ap\r=nd
pe cei c\zu]i `n nenorocire, ajut=nd pe cei s\raci [i fiind pild\ de
smerenie [i modestie. Ducea o via]\ aspr\, ca [i Sf=ntul Ioan
Botez\torul de alt\dat\. Ajuna miercurea [i vinerea, m=nca o dat\
pe zi, purta `mbr\c\minte modest\ [i dormea pe p\m=nt gol.

~n timpul prigonirii lui Liciniu, pe la anul 313, Sf=ntul
Nicolae a suferit grele chinuri pentru credin]a lui `n Hristos. A
fost trimis `n surghiun [i acolo a fost aruncat `n `nchisoare [i
schingiuit greu. Spune istoricul Nichifor Calist c\, dup\ 12 ani,
c=nd s-a ]inut Sinodul Ecumenic de la Niceea, a participat la
acest sinod [i Sf=ntul Nicolae, care purta `nc\ pe el cicatricile
ranelor din chinurile suferite pentru m\rturisirea credin]ei lui
Hristos. Pe vechile icoane Sf=ntul Nicolae este zugr\vit `n
culori negricioase, g\lbui, rumen-aurii, reprezentat cu semnele
suferin]elor muceniciei sale. A luat parte activ\ la Sinodul I
Ecumenic, fiind unul din cei mai `nsufle]i]i sus]in\tori ai
dumnezeirii lui Hristos [i potrivnic al arianismului.

A p\storit turma cu aceea[i grij\ [i dragoste p\rinteasc\ p=n\ la
ad=nci b\tr=ne]i. C=nd [i-a sim]it sf=r[itul aproape, s-a retras `n
M\n\stirea Sion unde `n tinere]e fusese stare], [i acolo, sl\bit de
munc\, de nevoin]ele pustnice[ti cu care-[i strunise toat\ via]a
trupul firav, s-a stins ca o lum=nare trec=nd la Domnul, `n ziua de
6 decembrie 350 cu cuvintele: "Doamne, `n m=inile Tale
`ncredin]ez duhul meu"! ~n anul 1078, c=nd ora[ul Mira se afl\ sub
st\p=nirea musulmanilor, sfintele sale moa[te au fost mutate din
Mira `n ora[ul Bari, `n Italia de Sud, [i depuse, `n ziua de 9 mai
1078, `n Biserica Sf=ntul {tefan, unde se afl\ [i azi. Cre[tinii din
`ntreaga lume viziteaz\ biserica [i le venereaz\ cu deosebit\ cinste.

509



~nalta personalitate a Sf=ntului Mare Ierarh Nicolae a str\lucit
[i lumineaz\ mereu `n Biserica lui Hristos, ca un far c\l\uzitor
pentru c\l\torii spre ve[nicie. El str\luce[te `ntre ceilal]i sfin]i
cre[tini, ca un luceaf\r `ntre stele. Des\v=r[it a fost `n faptele sale
[i via]a sa. Dar care este virtutea principal\ prin care a str\lucit
acest mare sf=nt [i pentru care noi cre[tinii ̀ l cinstim at=t de mult?
Este marea sa iubire pentru credincio[ii simpli, s\raci [i trudi]i, pe
care i-a p\storit cu grij\, cu credin]\ [i cu durerea de inim\.

Sf=ntul Nicolae este chipul des\v=r[it al p\storului celui bun,
care - dup\ cuv=ntul M=ntuitorului -  [i-a pus sufletul s\u pentru
noi (Ioan 11, 15). Ca episcop, Sf=ntul Ierarh Nicolae s-a purtat
nu ca un st\p=n, ci ca un p\rinte, pov\]uitor, ajut\tor, spre
p\storire. Avea o inim\ de aur, plin\ de bun\tate, de bl=nde]e, de
mil\ [i de iubire. ~nc\ de mic `i pl\cea s\ fac\ numai bine `n jurul
s\u. S-a jertfit pe sine, pentru ca s\ fericeasc\ [i s\ m=ntuiasc\ pe
credincio[ii s\i. A tr\it `n s\r\cie, ca s\ umple cu prisosul s\u
lipsa altora; s-a lipsit pe sine ca s\ dea altora; s-a smerit pe sine,
ca s\ fie pild\ tuturor. S-a uitat cu des\v=r[ire pe sine `nsu[i,
fiindc\ necontenit s-a g=ndit la al]ii [i le-a purtat de grij\. A fost
pentru turma lui un p\rinte bun, bl=nd [i blajin. A `mplinit
cuvintele M=ntuitorului:" Mil\ `mi este de norod" (Mat. 15, 42).

De aceea toat\ via]a lui a fost o continu\ jertfire [i d\ruire de
sine pentru binele [i m=ntuirea credincio[ilor lui dragi. {i casa [i
masa [i punga [i inima i-au fost ve[nic deschise la suferin]a altora.

Ca at=]ia al]i sfin]i, [i Sf=ntul Nicolae a `n]eles cuv=ntul
M=ntuitorului c\ nu este alt mijloc de a c=[tiga iubirea,
`ncrederea [i cinstirea poporului, dec=t acela  de a te apropia de
inima lui prin fapte concrete de iubire, de mil\ [i de ajutor.

Multe sunt faptele de iubire [i de milostenie cre[tine s\v=r[ite
de Sf=ntul Nicolae. Iat\ numai c=teva din ele: c=nd a plecat la
Ierusalim, sf=ntul a `mp\r]it s\racilor toat\ averea mo[tenit\ de
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la p\rin]i. Odat\, neav=nd ce s\ dea celor ce veneau la el dup\
ajutor, [i-a v=ndut o parte din c\r]ile de care avea nevoie,
precum [i od\jdiile cu care slujea, iar banii i-a `mp\r]it s\racilor.
Alt\ dat\, c=nd un om  din dreg\torie ost\[easc\, cu trei fete de
m\ritat, care  ajuns `ntr-o neagr\ s\r\cie, s-a hot\r=t s\ le dea
spre desfr=nare, Sf=ntul Nicolae auzind despre r\t\cirea acestui
necugetat p\rinte, f\r\ s\ fi fost observat de cineva, s-a furi[at la
fereastra casei acelui om, [i i-a aruncat o pung\ de galbeni, ca
zestre pentru prima fat\; `n noaptea urm\toare, a dus a doua
pung\, iar a treia noapte, a f\cut la fel, smulg=nd astfel din calea
pierz\rii, pe cele trei fecioare.

C=nd o secet\ s-a ab\tut peste eparhia lui, Sf=ntul Nicolae a
salvat-o de la foamete, cump\r=nd gr=u [i `mp\r]indu-l el `nsu[i
celor s\raci [i celor fl\m=nzi. Alt\ dat\, prinz=nd de veste c\ trei
tineri de neam bun, dintre  credincio[ii lui au fost `ntemni]a]i pe
nedrept [i os=ndi]i la moarte, Sf=ntul Nicolae s-a dus la
guvernatorul locului [i la `nsu[i `mp\ratul Constantin cel Mare
[i nu s-a l\sat p=n\ c=nd nu i-a salvat de la os=nd\ nedreapt\.

Pe scurt, Sf=ntul Nicolae a fost ajutorul celor s\rmani,
m=ng=ietorul celor nec\ji]i, ocrotitorul [i sprijinitorul celor
nedrept\]i]i, izb\vitorul celor `n primejdie, tuturor p\rinte [i
pild\ de urmat.

De aceea [i credincio[ii l-au r\spl\tit cu iubirea lor, cu
admira]ia [i cinstirea lor pe care i-au dovedit-o totdeauna. Iar
c=nd Sf=ntul [i-a dat ob[tescul sf=r[it, a fost pl=ns [i regretat nu
numai de credincio[ii  s\i, ci [i de pu]inii p\g=ni care mai r\m\-
seser\ prin p\r]ile acelea. {i la scurt\ vreme dup\ moartea lui,
au `nceput s\-l cinsteasc\ dup\ cuviin]\, ca pe un sf=nt, iar
pomenirea lui s-a `ntins [i a r\mas ne[tears\ `n sufletele [i
amintirea cre[tinilor din toate locurile [i din toate timpurile.

Dar Sf=ntul Nicolae a fost r\spl\tit pentru bun\tatea, iubirea [i
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bl=nde]ea lui, nu numai cu dragostea [i cinstirea oamenilor aici pe
p\m=nt, ci [i cu fericirea ve[nic\ `n Ceruri, dup\ moartea sa. "C\ci
Dumnezeu este iubire" (Ioan 6, 16) [i de El ne apropiem mai `nt=i
de toate prin iubire. Iubind pe oameni, ne apropiem de Dumnezeu.
{i Sf=ntul Nicolae este unul dintre cei care s-au apropiat mai mult
de Dumnezeu, tocmai pentru c\ a iubit mult pe semenii s\i. Iar
iubirea lui fa]\ de oameni a fost at=t de mare, `nc=t ea se
prelunge[te dincolo de limitele vie]ii sale p\m=nte[ti. De acolo din
ceruri cu trecerea care se bucur\ `n fa]a lui Dumnezeu, Sf=ntul
Nicolae ajut\ pe aceia care i-au fost at=t de dragi `n via]\, pe acei
s\raci, bolnavi, suferinzi, umili]i [i asupri]i, `n care el a v\zut
totdeauna ni[te fra]i mai mici ai lui Hristos (Mat. 20, 40, 45).

Sf=ntul Nicolae s-a `nvrednicit de darul facerilor de minuni.
Dintre multele minuni f\cute de el, dup\ moarte, voi pomeni
doar una, scris\ `n c\r]ile noastre biserice[ti. Un cre[tin, din
Constantinopol, vr=nd s\ plece `ntr-o c\l\torie `ndelungat\ pe
mare, s-a dus mai `nt=i `ntr-o biseric\ cu hramul Sf=ntului
Nicolae, rug=ndu-se fierbinte sf=ntului s\-i fie `ntr-ajutor spre
s\v=r[irea cu bine a c\l\toriei. {i-a luat r\mas bun de la rude [i
prieteni [i s-a suit `n corabie. Peste noapte s-a ivit o furtun\
`nfrico[\toare. Marea s-a `nv\luit de valuri `nfuriate [i corabia
era `n primejdie s\ se `nece. ~n `nv\lm\[eala care s-a produs
printre c\l\tori, cre[tinul nostru a alunecat din neb\gare de
seam\ [i a c\zut `n valuri; nimeni nu i-a putut da nici un ajutor.
Sim]ind cum se afund\ `n ad=ncul apelor, doar at=t a putut striga
nefericitul: "Sfinte Nicolae, ajut\-mi!". {i atunci, o minune!
Furtuna s-a potolit ca prin farmec, iar omul nostru s-a pomenit
dintr-o dat\ `n mijlocul casei lui. Apa `i curgea [iroaie de pe
haine, iar cei din cas\ au r\mas nedumeri]i de mirare [i de
groaz\, [tiindu-l plecat pe mare. El `nsu[i nu [tia ce s-a petrecut
cu sine p=n\ ce  nu s-a dezmeticit [i-a povestit ce i s-a `nt=mplat.
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S-a dus vestea despre aceast\ minune `n tot ]inutul. ~mp\ratul
`nsu[i [i patriarhul au chemat la ei pe cre[tinul acela de au auzit
din gura lui `nsu[i minunea.

De atunci, cor\bierii l-au luat pe Sf=ntul Nicolae ca  ocrotitor
p\zitor al lor. C=]i dintre ei nu l-au chemat `n ajutor atunci c=nd
s-au aflat `n primejdie de `nec!

Sf=ntul Nicolae a l\sat peste veacuri amintirea frumoas\,
trainic\ [i durabil\ a unui mare p\stor, p\rinte, ocrotitor [i
binef\c\tor al turmei `ncredin]ate lui spre p\storie, vajnic m\rtu-
risitor al lui Hristos, ap\r\tor al dreptei credin]e [i mare f\c\tor de
minuni. Via]a lui minunat\ ne `nva]\ un mare adev\r, care nu
trebuie uitat: cu c=t ne vom smeri mai mult pe noi `n[ine [i vom
face din via]a noastr\ un altar de jertf\ pentru binele [i fericirea
semenilor no[tri, cu at=t ne vom `n\l]a mai sus `n pre]uirea [i `n
iubirea semenilor pe p\m=nt [i cu at=t vom pl\cea mai mult lui
Dumnezeu, sus `n ceruri. Precum spune una din c=nt\rile
biserice[ti alc\tuite `n cinstea lui: "Sf=ntul Nicolae a c=[tigat cu
smerenie cele `nalte [i cu s\r\cie cele bogate".

Suntem aici ca s\ cinstim pomenirea lui. Dar cel mai bun chip
de a cinsti cu adev\rat pe sfin]i, este s\ le urm\m pilda [i s\ ne
s=rguim a fi ca ei. Cea mai mare bucurie pe care le-o putem face
sfin]ilor este aceea de a  le imita via]a `mpodobindu-ne cu virtu]ile
lor [i f\c=nd faptele lor. Dac\ vrem, deci, s\ `mpletim o cunun\ de
laud\ m\ritului sf=nt de ast\zi, s\ fim bl=nzi ca el, s\ fim drep]i,
smeri]i cum a fost el, s\ r\sp=ndim `n jurul nostru numai bine,
ajutor, m=ng=iere [i bucurie, a[a cum a f\cut el. C\ci, dac\ to]i cei
ce au purtat [i poart\ numele de cre[tin ar fi f\cut a[a, ar fi pierit
de  mult din lume nedreptatea [i asuprirea dintre oameni, ura [i
r\zboaiele care aduc cu ele at=ta distrugere [i pustiire, nenorocire
[u suferin]\. Cu asemenea cre[tini, s-ar fi statornicit de mult pe
p\m=nt `mp\r\]ia lui Dumnezeu, adic\ domnia drept\]ii sociale, a
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iubirii [i a p\cii, pentru care au luptat sfin]ii `n via]a lor [i pentru
care trebuie s\ lupte [i s\ lucreze orice cre[tin.

M\rite Sfinte Nicolae! cu puterea [i harul pe care l-ai c=[tigat
`naintea fe]ei lui Dumnezeu, ascult\ glasul celor care `]i poart\
cu vrednicie sfin]itul t\u nume! Ajut\ [i ocrote[te pe to]i cei
care s-au adunat ast\zi `n sfintele biserici, pentru a-]i aduce
prinos de laud\ [i se roag\ cu credin]\! Fere[te Biserica noastr\,
]ara noastr\ [i lumea toat\ de pustiirea r\zboaielor, de foamete,
de boal\ [i de tot r\ul! F\ s\ se aprind\ `n sufletele tuturor
oamenilor virtu]ile tale cu harul lui Dumnezeu, pentru ca astfel
s\ se sting\ vr\jm\[ia, ne`n]elegerea dintre oameni [i popoare [i
s\ se realizeze astfel `mp\r\]ia p\cii, a `n]elegerii [i a iubirii pe
p\m=nt. Amin.

Sf=ntul Arhidiacon {tefan

Tr\im `nc\ `n atmosfera `n\l]\toarelor zile de cre[tineasc\
pr\znuire a Na[terii Domnului. Ne r\sun\ `n minte `nc\ versul
colindei: "Ast\zi s-a n\scut Hristos, Mesia chip luminos" `n
ieslea Betleemului fericit al celui ce a creat lumea.

~n aceste clipe, c=nd inima ne este plin\ de bucuria Na[terii,
c=nd ochii no[trii sunt a]inti]i asupra `ntrup\rii Celui din veac
a[teptat, de to]i drep]ii [i proorocii, `n aceste clipe, Biserica ne
`nf\]i[eaz\ desf\[urarea Vie]ii cre[tine, `nfiripat\ o dat\ cu
moartea lui Hristos. Ast\zi sf=nta noastr\ Biseric\ pr\znuie[te
pe cel ce a vestit m\re]ul [ir de martiri, al celor ce-i vor purta
crucea, de jertfe pentru religia dragostei care avea s\ schimbe
omenirea acelor veacuri, din temelie.

~n fruntea acestor mucenici ca prim\ jertf\ cre[tin\ st\
Sf=ntul Arhidiacon {tefan.

Dup\ activitatea public\ a M=ntuitorului, `ncheiat\ prin
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patimile, moartea, ~nvierea [i ~n\l]area Sa la cer, urmate de
pogor=rea Duhului Sf=nt `n ziua cincizecimii, care a dat av=nt
cuv=ntului Sfin]ilor Apostoli, num\rul credincio[ilor sporea zi
cu zi `n Biserica din Ierusalim. To]i ace[tia se d\ruiau s\
tr\iasc\ din plin virtu]ile cre[tine [i `n special dragostea fa]\ de
aproapele. Pe temeiul dragostei pe care o slujeau, cei avu]i `[i
vindeau averile, iar pre]ul lor `l puneau la picioarele
apostolilor, spre folosul tuturor celor ce aveau nevoie: s\raci,
v\duve [i orfani.

Dar cur=nd au `nceput nemu]umirile. Astfel, iudeii eleni[ti,
adic\ aceia care veniser\ la Ierusalim de dincolo de hotarele
Palestinei [i adoptaser\ limba [i cultura greac\, au cerut ca
Sfin]ii Apostoli s\ r=nduiasc\ anume slujitori care s\ vegheze
pentru a nu fi trecute cu vederea v\duvele lor la `mp\r]irea
zilnic\ a ofrandelor.

Spre a pune cap\t nemul]umirilor ce puteau s\ se mai
iveasc\, Sfin]ii Apostoli au chemat mul]imea de credincio[i
zic=ndu-le: "Nu este drept ca noi p\r\sind cuv=ntul lui
Dumnezeu, s\ slujim la mese. Dreptatea aceea, fra]ilor, c\uta]i
- b\rba]i dintre voi cu nume bun plin de Duh Sf=nt [i de
`n]elepciune, pe care noi s\-i r=nduim la aceast\ slujb\"
(Faptele Apostolilor 6, 2-3).

{i aleg=nd [apte b\rba]i vituo[i, cu duh curat, mul]imea i-a
`nf\]i[at Sfin]ilor Apostoli care, rug=ndu-se, [i-au pus m=inele
peste ei, [i i-au r=nduit diaconi `nvesti]i cu harul acestei sfinte
slujiri. A[a a fost instituit\ `n Biserica cre[tin\ prima 
treapt\ ierarhic\, treapta diaconiei. ~ntre ace[ti [apte b\rba]i
ale[i se afla [i Sf=ntul {tefan, a c\rui `n]elepciune [i zel 
pentru propov\duirea cuv=ntului m=ntuitor erau pre]uite de
to]i: c\ci {tefan, plin de dar [i de putere, f\cea minuni [i semne
mari `n popor.
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A[a p\[e[te Sf=ntul {tefan `n istoria Bisericii cre[tine, 
care-l va pr\znui de-a pururea ca pe cel dint=i `ncoronat cu
cununa muceniciei, dup\ modelul M=ntuitorului Hristos.
Sf=ntul {tefan era  de fel din Tarsul Ciliciei, ca [i marele
Apostol Pavel. Dup\ tradi]ie, el f\cuse parte din cei [aptezeci
de mucenici ai M=ntuitorului. Astfel vom `n]elege poate mai
bine zelul s\u de a vesti Cuv=ntul M=ntuitorului Hristos, care
a venit `n lume ca s\ slujeasc\ [i nu s\ fie slujit, duc=nd
smerenia p=n\ a sluji ucenicilor s\i, sp\l=ndu-le picioarele.
Sf=ntul {tefan se `ngrijea, cu toat\ puterea sa, de cei s\raci, de
v\duve, de orfani [i bolnavi, `i ajuta, `i m=ng=ia, aduc=ndu-le
vestea cea bun\.

Credin]a neclintit\ a Sf=ntului {tefan, `ntemeiat\ pe
cunoa[terea ad=nc\ a `nv\]\turii Domnului Hristos [i a
Vechiului Testament, au f\cut din el un adversar de temut
pentru c\rturari [i farisei, care nu mai puteau s\-i mai fac\ fa]\.

Neput=nd s\-l `nving\, prin cuv=nt, datorit\ `n]elepciunii [i
darului cu care le vorbea, unii din farisei [i din c\rturari au pus
ni[te martori mincino[i care s\ zic\: "Acest om nu `nceteaz\ de
a vorbi cuvinte de hul\ `mpotriva acestui loc sf=nt [i `mpotriva
Legii. C\ci l-am auzit zic=nd c\ Iisus Nazarineanul, va strica
locul acesta [i va schimba datinile pe care ni le-a l\sat nou\
Moise" (Fapt. Apost. 6, 13-14). ~n timpul judec\rii, `n fa]a
aceluia[i arhiereu Caiafa, care judecase [i pe M=ntuitorul Iisus
Hristos, Sf=ntul Arhidiacon {tefan, dezv\luie aici marele
adev\r, c\ Iisus Hristos, M=ntuitorul lumii, este Mesia, pe care
ei `l a[teptau. Astfel el mustr\ m=ndria c\rturarilor [i fariseilor,
ar\t=ndu-le pe Fiul lui Dumnezeu, Cel ce a odr\slit din
s\m=n]a lui David. Cuvintele  lui au sunat `n urechile
jude\ctorilor ca o condamnare: "Voi cei tari `n cerbice [i
net\ia]i `mprejur la inim\ [i la urechi, voi pururea sta]i
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`mpotriva Duhului Sf=nt, precum p\rin]ii vo[tri, a[a [i voi! Pe
care dintre prooroci nu i-au prigonit p\rin]ii vo[tri? {i au ucis
pe cei ce au vestit mai dinainte sosirea Celui Drept, ai c\rui
v=nz\tori [i uciga[i v-a]i f\cut voi acum, voi, care a]i primit
Legea `ntru r=nduieli de la `ngeri [i n-a]i p\zit-o". Sunt rostiri
sfinte pe care le citim `n Sf=nta Scriptur\, la Faptele
Apostolilor (F. Ap. 1-153). Cu c=t vorbea mai `nsufle]it, cu
at=t cre[tea m=nia `mpotriva t=n\rului diacon. Iar Sf=ntul
{tefan, c\l\uzit de puterea Duhului Sf=nt, c\ut=nd spre cer, a
zis: "Iat\ v\d cerurile deschise [i pe Fiul Omului st=nd de-a
dreapta Tat\lui" (F. Ap. 7, 56).

La auzul acestui sublim adev\r, pe care ei `l considerau
blasfemie, `n acea pornire a urii nest\vilite, strig=nd cu glas
mare, au n\v\lit asupra lui cu to]ii [i sco]=ndu-l afar\ din
cetate, l-au omor=t cu pietre.

Dar ceea ce uime[te `n m\re]ia acestui suflet curat, `n acele
clipe, c=nd pietrele ucig\toare `i aduceau sf=r[itul nedrept [i pe
care Biserica le nume[te `ntr-o frumoas\ c=ntare "sc\ri la
cereasc\ suire, s-au f\cut ]ie arunc\rile de pietre prin care
suindu-te ai v\zut pe Domnul st=nd de-a dreapta Tat\lui" este
for]a caracterului puternic, ce dovedea o via]\ tr\it\ cu
adev\rat `n duhul Evangheliei lui Hristos.

De aici [i puterea rug\ciunii dinaintea mor]ii sale, c=nd, ca
un `nger str\lucind la fa]\ cu bucurie a strigat pentru cei ce-l
ucideau cu pietre: "Doamne, nu le socoti lor p\catul acesta"
(Fapte 7, 60).

Din desf\[urarea rug\ciunii Sf=ntului {tefan lu\m aminte
mai ales de dou\ momente culminante, precum [i la ad=nca
`nv\]\tur\ despre modelul cum s\ ne rug\m.

Din cele ad=ncite de Sfin]ii P\rin]i, afl\m c\, at=t timp c=t
Sf=ntul Arhidiacon {tefan s-a rugat pentru sine, a stat `n
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picioare, pentru c\ ceea ce cerea era dup\ plac, [i astfel se
cuvenea s\ se roage. ~ns\ `n clipa c=nd roste[te rug\ciunea
pentru iertarea celor ce `l ucideau cu pietre, se a[az\ `n
genunchi, [i se roag\ cu toat\ ardoarea acelor clipe supreme,
d=ndu-[i seama c\ cerea un lucru mai greu dec=t p=n\ atunci:
iertarea vr\jma[ilor.

Pentru a doua oar\, dar de data aceasta din partea unui om,
c\rturarii [i fariseii sunt `nt=mpina]i cu sublima porunc\ a
iubirii de vr\jma[i, porunc\ sf=nt\ care a scuturat din temelii
lumea veche. Iubirea pentru vr\jma[i afla]i `n p\cat, `n loc de
legea talionului, rug\ciune pentru cei ce aduceau moartea,
crez=nd c\ slujesc astfel lui Dumnezeu. Dar aceast\ iubire
des\v=r[it\, iubirea celor care `]i gre[esc ]ie, porunc\ `nalt\,
care a uimit lumea acelor timpuri, nu putea s\ o realizeze
dec=t un adev\rat ucenic al M=ntuitorului Hristos, a[a cum a
fost Sf=ntul Arhidiacon {tefan, `n mintea c\ruia cuvintele
M=ntuitorului: "A]i auzit c\ s-a zis: S\ iube[ti pe aproapele t\u
[i s\ ur\[ti pe vr\jma[ul t\u. Iar eu zic vou\: iubi]i pe vr\jma[ii
vo[tri, binecuv=nta]i pe cei ce v\ blestem\, face]i bine celor ce
v\ ur\sc [i ruga]i-v\ pentru cei c\ v\ vat\m\ [i v\ prigonesc"
(Matei 5, 43-44), au g\sit `n]elesul lor cel adev\rat.

S\ lu\m aminte la credin]a [i jertfelnicia Sf=ntului {tefan.
Din izvorul acestei iubiri fa]\ de Dumnezeu [i de om s\ ne
ad\p\m cu to]ii. Acest izvor `l afl\m `n iubirea lui Dumnezeu
Tat\l, fa]\ de noi, din dragostea Celui care s-a `ntrupat pe
p\m=nt pentru noi.

Tr\ind ad=nc `n duhul ei, `n clipa trecerii `n via]a de dincolo
vom putea spune [i noi, ca odinioar\ Sf=ntul Arhidiacon
{tefan: "Iat\, v\d cerurile deschise [i pe Fiul Omului st=nd 
de-a dreapta lui Dumnezeu" (Fapte 7, 56).

{i `ntr-un glas s\ ne rug\m `nt=iului mucenic [i slujitor al
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lui Hristos "{tefan m\rite, cerescule cet\]ean [i slujitor a lui
Hristos, fericite, f\ rug\ciunea pentru sufletele noastre [i pe
noi cei ce s\v=r[im luminatul t\u praznic, lumineaz\-ne cu
lumina cea neaprins\". Amin.

Femeia Samarineanc\ [i Cuvioasa Maria Egipteanca

~n calendarul Bisericii noastre ortodoxe, sunt amintite dou\
femei: Femeia Samarineanc\ [i Cuvioasa Maria Egipteanc\.
Aceste femei, c\rora li s-a consacrat chiar o zi `n calendarul
bisericesc pentru meritele lor deosebite, au intrat `n istorie [i au
fost pomenite de-a lungul veacurilor.

Amintirea [i evocarea lor poate fi un prilej serios de cercetare
a con[tiin]ei noastre [i a lumii `n care tr\im.

Femeia Samarineanc\ este exemplul tuturor acelor mame,
v\duve [i fecioare a c\ror via]\ `n Hristos este o cunoa[tere
profund\ [i nef\]arnic\ a ceea ce numim sf=nt [i drept: familia,
biserica, educa]ia, `nv\]\tura. Ea l-a recunoscut pe Hristos la
f=nt=na lui Iacob din Sihar, unde i se descoper\ ca fiind Mesia [i pe
care ea `l a[tepta, dar nu-l `n]elege. Citise Legea, [tia proorocii,
cinstea str\mo[ii, g=ndea la via]a de apoi. Dar `n prezen]a lui Iisus,
se transfigureaz\ sub puterea harului pe care Domnul `l pogoar\
peste ea! Convorbirea M=ntuitorului cu femeia samarineanc\
constituie o situa]ie deosebit\: evreii [i samarinenii se urau din
motive na]ionale [i religioase `n primul r=nd, iar `n al doilea r=nd
pentru prima dat\ un conduc\tor religios d\ aten]ie unei femei
obi[nuite de pe vremea aceea, dar care ast\zi este cunoscut\ de
lumea cre[tin\ ca primul apostol [i propov\duitor al Evangheliei de
alt neam, a c\rei activitate `n slujba credin]ei `n Hristos [i `nvierii
Sale, `n slujba binelui [i adev\rului, a sacrificiului [i demnit\]ii
cople[e[te pe orice cre[tin: aceasta este femeia samarineanc\.
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~n convorbirea aceasta de la f=nt=na din Sihar, ea l-a recunoscut
pe M=ntuitorul `nt=i ca mare prooroc, iar apoi ca posesor al unor
taine [i secrete, pe care ea, `n setea de cunoa[tere, dorea s\ le
`mp\rt\[easc\ [i apoi, ca Mesia.

Am\nunte despre via]a ei `nainte de cre[tinare nu se cunosc. Se
pare c\ era fiica unui conduc\tor al cet\]ii Sihar cu aleas\ educa]ie
[i o solid\ cultur\. ~nt=i n\scut\ la p\rin]i, tat\l `i dorea un so]
pentru a-l l\sa mo[tenitor cet\]ii. Se bucura de mare cinste `n
cetate at=t pentru [tiin]a ei, dar mai ales pentru frumuse]ea [i
seriozitatea ei, ̀ nc=t atunci c=nd duce vestea ̀ n cetate c\ "am v\zut
pe Acela care [tie g=ndurile [i inima", to]i locuitorii au alergat 
s\-l vad\ [i dup\ ce Domnul Hristos a mers [i a m=ncat cu ei,
ace[tia au asigurat-o pe femeie: "Acum credem nu numai ce ne-ai
spus, ci noi `n[ine L-am v\zut, L-am auzit [i [tim c\ Acesta este
`ntr-adev\r Hristosul, M=ntuitorul lumii" (Ioan 4, 42). M=ntuitorul
a stat `n cetatea Sihar `nc\ dou\ zile propov\duind via]a ve[nic\ [i
nemurirea sufletului, fiind `n ultimul an al activit\]ii Sale, apoi a
plecat `n Galileea, iar femeia samarineanc\ L-a urmat.

Dup\ scularea din mor]i a M=ntuitorului, aceast\ femeie a dus
vestea locuitorilor Samariei c\ a `nviat cel pe care L-au r\stignit [i
pe care l-a]i v\zut, iar dup\ Pogor=rea Sf=ntului Duh, c=nd apostolii
primesc harul necesar pentru propov\duire, femeia Samarineanc\
este printre cei care pleac\ `n misiune. Avea for]\ `n cuv=nt [i fapt\
[i ea fost numit\ de Sf=nta Fecioar\ Maria Fatima (purt\toare de
lumina lui Hristos) [i a convertit la adev\rul credin]ei pe cele cinci
surori ale sale [i a botezat [apte copii crescu]i de ea.

Dup\ o [edere `n Egipt pleac\ spre centrul Africii [i se
stabile[te `n timpul `mp\ratului roman Nero (54-68) la Cartagina,
aduc=nd "la cuno[tin]a adev\rului" (I Tit. 2, 4) pe mul]i ̀ nchin\tori
la idoli [i la zei.

Fatima a `ncercat prin propov\duire, "cu timp [i f\r\ timp" 
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(II Tim. 4, 2) s\ desfiin]eze cultul s=ngeros al zeului Moloh, c\ruia
i se sacrificau copiii.

Datorit\ for]ei sale spirituale [i cur\]iei suflete[ti, Fatima
reu[e[te s\ `nfiin]eze prima comunitate cre[tin\ `n capitala Africii.
Ea era numit\ sf=nt\ [i f\c\toare de minuni `n via]\ fiind. Cugetul
ei curat, inima ei sincer\ [i preg\tirea ei deosebit\ `n `nv\]\tura
sf=nt\, topea multe inimi de ghea]\ ale `nchin\torilor la idoli.

L=ng\ ea st\tea permanent copilul cel mai mic Iovi, care
ajunsese centurion `n garnizoana roman\ din Cartagina.

Vestea despre ea a ajuns la comunit\]ile cre[tine din Atena [i
Roma conduse de Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel. Dar `mp\ratul
Nero `ncepe persecu]ia s=ngeroas\ `mpotriva cre[tinilor. Furia de
nedescris a fanaticilor religiilor vechi scotoce[te cele mai ascunse
locuri de rug\ [i catacombe ale s\rmanilor credincio[i. Este prins
[i Sf=ntul Petru [i crucificat cu capul `n jos iar Sf=ntul Apostol
Pavel este `ntemni]at [i i se taie capul `n aceea[i zi cu r\stignirea
Sf. Apostol Petru (29 iunie 67).

Informatorii [i lingu[itorii ̀ mp\ratului i-au adus la cuno[tin]\ c\
Victor, generalul s\u, este fiul cre[tinei Fatima din Cartagina.
Dup\ o anchet\ f\cut\ de ruda `mp\ratului, Sebastian, Victor este
descoperit c\ este cre[tin [i i se cere s\ fie adus\  mama sa. Datorit\
t\riei suflete[ti [i credin]ei `n Hristos a lui Victor, printr-o
str\fulgerare `n ochii lui Sebastian, face ca acesta s\ r\m=n\ mut.
Minunea a `nsp\im=ntat pe mul]i, dar Victor roag\ pe M=ntuitorul
s\ dezlege limba lui Sebastian [i a[a s-a `nt=mplat, iar acesta 
s-a botezat, devenind cre[tin, el [i cei mai aproape ai lui.

Furia `mp\ratului s-a `nte]it, ni[te slujitori ai zeilor cu suflete de
fiare, dup\ ce au ars mul]i cre[tini au descoperit pe surorile Fatimei.
~ntre timp a sosit la Roma c\runta dar `n]eleapta [i sf=nta
propov\duitoare, dup\ ce-i fusese r\pit fiul cel mic. ~n fa]a ei are loc
un spectacol tragic. C=]iva dezm\]a]i `mbuiba]i de jertfele [i
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ofrandele aduse zeilor lovesc bestial cu ciocanul picioarele surorilor
ei: Anatolia, Paraschiva [i Chiriachi, apoi sunt mutilate [i
schingiuite. B\tr=na Fatima este legat\ [i `mpreun\ cu surorile ei
sunt aruncate `n temni]\. Persecutorii nu le-au ucis crez=nd c\ ele
vor p\r\si credin]a [i se vor lep\da de Hristos [i astfel mul]i, ̀ n frunte
cu Fatima, vor p\r\si credin]a `n `nviere [i `n Evanghelia drept\]ii.

Dimpotriv\, cu c=t prigoana devenea mai crud\, mul]imile
cre[tinilor primeau jertfa pentru Hristos f\r\ tr\dare [i f\r\
lep\dare. To]i vedeau ̀ n sfinte pe mironosi]e [i ̀ n copii pe apostoli.

~mp\ratul s\tul de s=nge [i de jertfe, de chinurile cre[tinilor [i
de aruncarea lor `n circuri [i la fiare, porunce[te ca familia Fatimei
s\ vin\ la el. Preg\tise bog\]ii `n aur [i pietre scumpe, consider=nd
c\ [i Dumnezeul cre[tinilor este ca [i ceilal]i zei, c=nd slujitorii
orbi]i de bog\]ii `[i pierd capul [i `ncep urgiile [i nelegiuirile.
Fatima cu surorile [i copiii ei nici nu s-au uitat la ispitele
`mp\ratului, ci ele, cu un curaj suprafiresc, au aruncat mul]imii
curioase toate darurile.

Domina, fiica `mp\ratului se boteaz\ lu=nd numele de
Antusa, prime[te credin]a `n Hristos [i sclava ei, cu numele de
{tefania. ~mp\ratul cu un r\cnet de fiar\, a ucis pe Victor `n fa]a
mamei lui. Ea l-a s\rutat [i i-a zis: ne vom vedea `n cur=nd.
Atunci `mp\ratul a chemat farmacistul s\ preg\teasc\ o otrav\
concentrat\ pentru Fatima. ~n acela[i timp surorile sunt jupuite
`n fa]a ei [i t\iate bucat\ cu bucat\. Dar b\tr=na `n]eleapt\ a zis:
cel ce dup\ `nviere a `nt=mpinat pe mironosi]e cu "Bucura]i-v\"
V\ a[teapt\ `n slava Sa (Mat. 28, 9).

A sosit Lampadiu cu otrava, Fatima a luat cupa zic=nd: a tr\i
sau a muri pentru mine este Hristos (Filip. 1, 21; II Cor. 5, 15) [i
`nghi]ind otrava a r\mas nev\t\mat\. Cu ochii holba]i, farmacistul
a c\zut la picioarele sfintei [i a zis: Cred Doamne (Mat. 9, 28) [i
s-a botezat sub numele de Teoclit; dar `mp\ratul a poruncit ca
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imediat s\ i se taie capul slujitorului s\u, iar dup\ aceasta, a fost
uns cu smoal\ [i r\[in\ [i i s-a dat foc `n fa]a pr\v\liei lui.

Fatima a fost t=r=t\ `n gr\dinile publice s\ priveasc\ cum ard
cre[tinii [i v\z=nd, astfel, de groaz\ s\ se lepede de Hristos, dar pe
unde trecea `mb\rb\ta pe cei `n suferin]\ cu cuvintele lui Hristos:
unde sunt doi sau trei aduna]i `n numele Meu, acolo sunt [i Eu
(Mat. 28, 23); cine rabd\ p=n\ la sf=r[it acela se va m=ntui (Luca
21, 27), nu v\ teme]i de cei ce ucid trupul (Mat 10, 28). A]i v\zut
cum [i-au `ncheiat via]a deci urma]i-le credin]a (Evr. 13, 7). 
Cel ce mi-a dat apa cea vie (Ioan 4, 10) ca s\ nu-mi fie sete 
m\ fere[te de moarte.

Dup\ trei zile solda]ii au adus-o iar\[i `n fa]a `mp\ratului [i a
`ntrebat-o dac\ se `nchin\ zeilor, [i ea a r\spuns: Voi v\ `nchina]i
la ceea ce nu cunoa[te]i (Ioan 4, 22) pentru c\ Dumnezeu este duh
[i adorarea Lui trebuie f\cut\ `n duh [i adev\r (Ioan 4, 23), adic\
`n sinceritate [i d\ruire de sine. Deci "cine face binele este de la
Dumnezeu, cine face r\u, neag\ pe Dumnezeu" (Ioan 3, 11), cum
po]i s\ iube[ti pe Dumnezeu pe care nu-L vezi dac\ pe fratele t\u
pe care `l vezi `l ur\[ti... Dumnezeu este iubire... (I Ioan 4, 8). Voi
sluji]i unor zei inexisten]i, mu]i [i surzi (III Regi 18, 27) [i din
cauza r\t\cirii voastre vi s-a `mpietrit inima [i vi s-a `ntunecat
mintea  (Rom. 1, 21). Existen]a lui Dumnezeu se dovede[te prin
sfin]ii de pe p\m=nt (Ps. 15, 3). Voi v-a]i creat `nv\]\turi [i
Dumnezeu dup\ poftele voastre (II. Tim. 4, 3).

Dup\ acest cuv=nt, `mp\ratul, `n diabolica sa pornire, a ordonat
s\ fie sp=nzurat\ de picioare ca s\ se lepede de Hristos. A fost
jupuit\, apoi i s-au despicat mu[chii de pe corp, pulpele [i s=nii au fost
arunca]i leilor `n cu[ti dar ace[tia au mirosit [i n-au vrut s\ m\n=nce.
Atunci persecutorii au str=ns oasele [i carnea [i le-au aruncat `ntr-o
f=nt=n\ p\r\sit\, iar pielea zdren]uit\ au aruncat-o `n r=u.

A[a s-a s\v=r[it din via]\ Fatima, femeia samarineanc\ ̀ n v=rst\
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de peste 80 de ani ̀ n ziua de 26 februarie anul 68, una din cele mai
str\lucitoare stele ale cre[tinismului primelor veacuri.

Aici se `ncheie martirajul Fatimei, cea care a vorbit cu
M=ntuitorul, a b\ut ap\ din aceea[i f=nt=n\, a m=ncat la aceea[i
mas\ [i acum petrece cu Hristos `n ~mp\r\]ia cerurilor. Amintirea
ei a fost fixat\ de Sf=nta Biseric\ `n Duminica a V-a dup\ Pa[ti, ca
o deosebit\ cinste adus\ prin via]a ei ~nvierii Domnului Hristos.

Via]a Sfintei Fatima a cutremurat multe cugete [i a f\cut lumin\
`n nenum\rate suflete r\t\cite [i `ntunecate, lu=nd cuno[tin]\
despre minunile [i p\timirile ei; de aceea orice credincios r\m=ne
uluit [i caut\ s\-i `n]eleag\ credin]a particip=nd la Sf. Liturghie [i
tr\ind o via]\ pl\cut\ lui Hristos.

Cuvioasa Maria Egipteanca `nainte de moarte dorea s\ vad\
F=nt=na lui Iacov sau a femeii samarinence, unde a poposit
M=ntuitorul obosit de drum [i cople[it de c\ldur\ [i cu lacrimile ei
s\ amestece apa care a izvor=t lumii n\dejdea re`nvierii.

~mp\r\teasa Bizan]ului, Teodora, a mers pe locurile unde Fatima
a aruncat s\m=n]a dreptei credin]e, unde a v\rsat lacrimi pentru
suferin]a altora, unde  [i-a pl=ns copiii [i i s-a  `nduio[at inima de
surorile ei. ~nsu[i `mp\ratul Justinian a ridicat pietrele pe care a stat
M=ntuitorul cu femeia samarineanc\ [i le-a dus la Constantinopol,
unde se v\d [i ast\zi la intrarea `n Biserica "Sf=nta Sofia".

F=nt=na din Roma unde a fost aruncat\ sf=nta se numea `n
vechime Fotinia, f\c=nd semne [i minuni, vindec=nd boli trupe[ti
[i mai ales suflete[ti. Nicolo Salvi (1725) ridic\ ̀ n acest loc celebre
sculpturi, numindu-le p=n\ ast\zi "F=nt=na Trevi". Marii arti[ti `n
lemn, piatr\ [i ̀ n penel s-au inspirat din convorbirea M=ntuitorului
cu femeia samarineanc\ la f=nt=na lui Iacov.

Dar, pentru cei care credem `n transformarea fiin]ei noastre,
via]a Sfintei a fost o permanent\ urmare a lui Hristos, o topire
fiin]ial\ `n Cel care este via]a ,adev\rul [i calea (Ioan 14, 6).
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Genera]ii dup\ genera]ii de credincio[i cinstesc memoria
martirei [i pr\znuiesc amintirea ei c\ut=nd s\-i urmeze pilda de
credin]\ [i dragostea `n jertfire.

Ea a cunoscut pe femeile mironosi]e [i pe Maica Domnului cu
care a pl=ns la patimi [i s-a bucurat dup\ `nviere, s-a `ntristat la
`n\l]are, dar acum tr\ie[te `n bucuria Domnului Hristos.

A[a cum ea s-a `nvrednicit s\ m\n=nce cu M=ntuitorul [i s\ bea
apa cea vie [i noi s\ o cinstim pentru ca ea s\ roage pe Hristos
Domnul s\ ne `nvredniceasc\ de `mp\rt\[irea cu adev\rat a vie]ii
ve[nice prin cinstit Trupul S\u [i scump s=ngele S\u pentru c\
M=ntuitorul a spus: "Eu sunt p=inea vie]ii, cel ce vine la Mine nu
va fl\m=nzi [i cel ce crede `n Mine nu va `nseta nicioadat\" (Ioan
6, 35) [i Lui i se cuvine m\rirea [i slava `n veci.

Biserica Ortodox\ p\str\toarea tradi]iei curate a primelor
veacuri ale cre[tinismului, obi[nuie[te s\-[i aminteasc\ de sfin]ii [i
cuvio[ii ei, spre a ne da exemple de manifestare [i tr\ire cre[tin\.

P=n\ la venirea Domnului Iisus Hristos, femeia era considerat\
`nferioar\ b\rbatului din punct de vedere fizic [i dec\zut\ din
punct de vedere moral.

Dup\ p\catul original se ajunsese la o degradare a omului, prin
neascultare [i pierderea sim]ului realit\]ii, confundarea cu regnul
animal [i degradarea principiului conserv\rii spe]ei umane.

Venind M=ntuitorul Hristos a c\utat s\ aprind\ dragostea de
om, principiul c\l\uzitor pentru prop\[irea umanit\]ii `n toate
domeniile, apoi reconsiderarea omului ca st\p=n al naturii, ac]iune
specific\ sufletului uman, [i la luminarea min]ii pentru a-[i
`n]elege rostul `n aceast\ lume.

Biserica noastr\ are nenum\rate exemple ale ridic\rii omului
din p\cat, pe culmile virtu]ii.

Unul din aceste exemple este [i cuvioasa Maria Egipteanca.
Cazul Mariei Egipteanca este aproape unic `n istoria Bisericii
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cre[tine, pentru c\ a ajuns de pe ultima treapt\ a dec\derii la
credin]a puternic\ `n Domnul Iisus Hristos, `nvrednicindu-se a-L
vedea prin iluminare [i a-L gusta prin Taina Sfintei ~mp\rt\[anii,
ceea ce constituie culmea evlaviei cre[tine `n `mplinirea dragostei
nem\rginite, adic\ p\trunderea lui Hristos ̀ n ad=ncul fiin]ei umane.

Maria era fiica unor oameni `nst\ri]i din Egipt. Prime[te o
educa]ie bun\ `n familie, dar mediul `nconjur\tor o face s\-[i
p\r\seasc\ p\rin]ii, fra]ii [i rudeniile [i s\ plece `n Alexandria, cel
mai str\lucitor ora[ al Egiptului p=n\ la c\derea sub musulmani, `n
veacul al VII-lea.

La v=rsta de 12 ani cuno[tea toat\ arta cochet\riei, gustase via]a
tavernelor, tr\ind o via]\ necontrolat\.

Tineri odio[i `[i p=ng\reau onoarea cu aceste fete lipsite de cel
mai elementar bun sim]; f\r\ controlul p\rin]ilor, ele credeau c\
v=rsta aceasta este pentru desm\], destr\b\lare, f\r\ a fi conduse de
r\spundere. Expresiile pornografice erau la culme.

Tineretul nu asculta de nimeni, `[i avea legile lui formulate
dup\ pl\cerile [i petrecerile f\r\ `ncetare. Obr\znicia ]inea loc
codului bunului sim], iar mamele cre[tine, care ]ineau la onoarea
fiilor [i fiicelor lor erau socotite femei boln\vicioase.

Col]urile str\zilor f\ceau obiectul disputelor `ntre ace[ti oameni
f\r\ c\p\t=i, lene[i, la[i, ironici fa]\ de lumea cinstit\. Ace[tia
urm\reau totdeauna s\-[i l\rgeasc\ cercul vicios c\z=ndu-le `n
mreaj\ tineretul [i `n special fetele venite la ora[. Ele, `n loc s\
pre]uiasc\ trecutul cultural al omenirii, s\ aprecieze operele
nemuritoare, ridicate de geniul uman, se mul]umeau cu
superficialitatea, dar mai ales cu distrac]iile ieftine care duc
totdeauna la pierderea echilibrului moral [i `ntunecarea con[tiin]ei.

Aceste dou\ elemente, echilibrul moral [i con[tiin]a, ]in omul `n
stare de fiin]\ cuget\toare, de om. Or, Maria Egipteanca pierduse
aceste mijloace; la v=rsta de 15-16 ani era vestit\ `n Alexandria. Pe
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l=ng\ frumuse]ea ei fizic\ [i impun\toare, banii [i luxul o scoteau
`n eviden]\, `[i vindea onoarea [i cinstea (pe care de fapt nici nu le
mai avea) cu oameni `n v=rst\, dornici de aventuri, dar putrezi de
boga]i [i tineri dec\zu]i, imorali, al c\ror principiu de existen]\ era
`n exlusivitate m=ncarea, distrac]iile [i sexul.

~n aceast\ mizerie spiritual\ [i murd\rie revolt\toare `[i ducea
via]a celebra curtezan\ Maria Egipteanca. Considera `nv\]\tura
cre[tin\ ca o stavil\ `n progresul uman, biserica o societate de
ignoran]i, iar cre[tinii ni[te naivi lipsi]i de orientare, simpli [i
neputincio[i, f\r\ ajutor [i `ncurajare; credea Maria c\ numai
luxul [i bog\]ia este totul ̀ n via]\, suflet nu exist\, iar via]a de veci
o n\dejde a celor s\raci [i neavu]i. R=dea de cei ce mergeau la
biseric\, sfida pe cei ce c\l\toreau la Locurile Sfinte pentru a
vedea p\m=ntul pe care a c\lcat M=ntuitorul. Ceva mai grozav, `n
patima ei senzorial\, c\uta s\ ademeneasc\ tineri cre[tini, educa]i
de mamele lor `n `nv\]\tura sf=nt\. Ace[tia `ns\, `[i vedeau de
treab\, `nv\]au, se cultivau, duceau o via]\ cinstit\, doreau s\
tr\iasc\ prin munca lor. ~[i str=ngeau economii pentru a vedea
opera  civiliza]iilor trecute [i Ierusalimul, nu cheltuiau banii pe
nimicuri `n cafenelele [i tavernele Alexandriei.

~n patima ei f\r\ m\sur\, Maria se urc\ pe o corabie ce mergea
spre Ierusalim, cu lume de tot felul: negustori, afaceri[ti,
cump\r\tori [i v=nz\tori de sclavi dar [i pelerini pentru Sf=nta
Cruce de pe Golgota, Pe[tera din Betleem [i alte locuri sfinte
legate de persoana M=ntuitorului.

Ajuns\ la Ierusalim, `[i c\uta mediul ei prielnic; mergea la
ghicitori, chiroman]i, fachiri, distrac]ie. Fr\gezimea tinere]ii
trecuse mult prea devreme; n-avea nici un rost ̀ n aceast\ lume; nici
familie, nici p\rin]i, nici so]; iat\ la ce o dusese via]a f\r\ control.
Din curiozitate  [i ca spectator, f\r\ s\ cread\ `n Hristos, viziteaz\
pe[tera Na[terii, piatra de pe morm=nt [i alte locuri sfinte. 
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Era praznicul ~n\l]\rii Sfintei Cruci, lume mult\, b\tr=ni, tineri
[i copii, to]i cu evlavie aduceau `nchinare [i recuno[tin]\ lemnului
R\stignirii, numai Maria plin\ de trufie [i st\p=n\ pe sine mergea
spre aceast\ curioas\ priveli[te pentru ea. La u[a bisericii "~n\l]area
Sfintei Cruci", spre nedumerirea ei, este oprit\; cu obr\znicia [i
`ndr\zneala specific\ celor m=ndri, Maria `ncearc\ de c=teva ori s\
intre `n\untru, dar nu poate p\trunde. Are un proces de con[tiin]\,
`i vine atunci `n minte tot filmul vie]ii ei; trecerea pe care o avusese
`naintea multora din care se alesese praf [i fum, `[i d\ seama c\ o
putere nev\zut\ lucreaz\ `n sufletul ei, dezn\dejdea [i remu[c\rile o
ame]esc; vedea aievea pe buna ei mam\, care o `nv\]a lucruri bune,
pl=ng=nd [i rug=ndu-se pentru `ndreptarea fiicei sale. Sleit\ de
puteri ridic\ fruntea spre cer, arunc\ hainele ei scumpe, n-o mai
intereseaz\ m\tasea [i pietrele str\lucitoare, n\dejdea `ncepe s\
topeasc\ ghea]a p\catelor din sufletul ei f\c=nd loc poc\in]ei [i
credin]ei adev\rate; ̀ ncepe s\ se roage cu lacrimi Maicii Domnului,
c\reia-i purta numele, dar pe care `l p=ng\rise ca nimeni alta.

~[i d\ seama de misterul cre[tin, se convinge abia acum c\ ̀ n fa]a
lui Dumnezeu to]i oamenii sunt egali [i c\ Dumnezeu nu dore[te de
la om dec=t s\-[i ̀ ngrijeasc\ via]a spiritual\ [i material\ [i s\ fie bun
cu semenii, consider=ndu-i egali, ajut=ndu-i [i iubindu-i.

Maria cuno[tea [i alte reguli ale Orientului, dar acum se `nt=mpla
minunea cre[tinismului; transformarea omului prin har, `n\l]area lui
la rangul de fiu al lui Dumnezeu [i frate cu to]i cre[tinii. 
La aceste g=nduri mintea i se lumineaz\, inima se cur\]\, voin]a 
d\ impuls pasiunilor curate, apare Maica Domnului binecuv=nt=nd-o,
[i Maria intr\ `n biseric\. Lumea care o cuno[tea se `ngroze[te, dar
totodat\ laud\ aceast\ minune, c=nd un p\c\tos de pe ultima treapt\
a murd\riei se `nvrednice[te s\ s\rute crucea pe care M=ntuitorul
Hristos a pironit odat\ pentru totdeauna p\catele lumii. Maria 
ie[ind din biseric\ `[i vinde podoabele de aur [i lucrurile 
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scumpe le d\ s\racilor [i `ncepe apostolatul `ntr-o lume a t\cerii,
mul]umind Sfintei Fecioare pentru ajutorul dat, [i pentru
rug\ciunile ei c\tre Preadulcele s\u Fiu.

Dup\ o petrecere `n post, rug\ciune, propov\duire a
M=ntuitorului, Maria Egipteanca face tot posibilul pentru a aduce
la adev\r pe to]i aceia pe care-i cuno[tea. Avea 30 de ani, n-o mai
interesa nimic, sim]ea c\ a r\stignit destul pe M=ntuitorul Hristos
prin via]a ei necinstit\, ardea de dorin]a sf=nt\ ca nimeni s\ nu
mai fac\ ceea ce a f\cut ea. Nimeni nu mai `ndr\znea s\ se
apropie de ea, intui]ia ei era a[a de clar\, acum, ̀ nc=t citea ̀ n ochii
fiec\ruia ce g=nde[te, ajunsese spaima celor neserio[i [i cinstit\
pentru cei credincio[i, `[i d\dea seama de dumnezeirea `nv\]\turii
cre[tine care const\ `n morala ei sf=nt\.

Dorea s\-[i `nchine via]a lui Hristos, s\ fie pild\ de sfin]enie
pentru urma[i [i totodat\ s\ fie iertat\ de Dumnezeul cel adev\rat,
Iisus Hristos. Pentru acest motiv pleac\ `n pustiul Iordanului, unde
Maria tr\ie[te 47 ani `n cea mai aspr\ via]\, supun=ndu-[i trupul [i
spulber=nd patimile.

Era a[a de curat\ `nc=t `nfr=ngea instinctele aprinse ale
animalelor [i fiarelor pustiei, care c\utau s-o sf=[ie.

~nt=mpl\tor cuviosul c\lug\r Zosima, care-[i f\cea Canonul
Postului Mare pe malul Iordanului, a v\zut-o. Dup\ ce Maria i-a
istorisit via]a, s-a spovedit [i a cerut Sf=nta ~mp\rt\[anie. B\tr=nul
c\lug\r s-a `ngrozit de faptele ei, dar totodat\ a dat slav\ lui
Dumnezeu c\ s-a `nvrednicit a `nt=lni o asemenea minune f\cut\
de credin]a `n Hristos. Cu ochii plini de lacrimi, b\tr=nul schimnic
privea pe aceast\ martir\ cum tr\ia printre [erpi venino[i, dar
r\m=nea nev\t\mat\; [i-a dat seama c\ M=ntuitorul `l trimisese s\
vad\ lucruri inexplicabile. Dup\ Sf=nta ~mp\rt\[anie Maria pleac\,
sufletul ei era a[a de curat `nc=t toat\ r\utatea nu-i p\rea dec=t o
iluzie pe care n-a [tiut s-o ocoleasc\, acum nu mai era singur\, ci
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cu Hristos care a zis: "Cel ce m\n=nc\ Trupul Meu [i bea S=ngele
Meu, petrece `n Mine [i Eu `n el" (Ioan 6, 51).

La un an, b\tr=nul c\lug\r iar\[i vine cu Sf=nta ~mp\rt\[anie,
v=rsta lui onorabil\ de 90 ani nu l-a re]inut. ~n acela[i loc unde
d\duse focul  m=ntuirii, Trupul Domnului, a v\zut trupul mort al
cuvioasei; lacrimile `l `mpiedicar\ s\ priveasc\ pe aceea care a
`nfr=nt lumea [i a sfidat r\utatea omeneasc\. Nu avea putere s-o
`ngroape, atunci minune; un leu st\tea aproape, b\tr=nul se sperie,
dar animalul cu ghearele lui face groap\ celei ce fusese
m=ng=ierea fiarelor. Cuviosul Zosima r\m=ne uimit, prohode[te
corpul ne`nsufle]it [i pleac\; la c=]iva pa[i b\tr=nul v\zu ceva
scris, se apleac\ s\ citeasc\ pe nisipul dogoritor: "~ngroap\ P\rinte
Zosima, `n acest loc, trupul smeritei Maria... D\ ]\r=na ]\rinei...
Roag\-te lui Dumnezeu pentru mine. Mor ̀ n luna Farnuti (adic\ ̀ n
limba egiptean\, aprilie) dup\ `mp\rt\[ire".

Merg=nd la M\n\stirea Sf=ntul Ioan Botez\torul, unde `[i avea
chilia, Cuviosul Zosima a istorisit toate acestea, p\strate p=n\ ast\zi.

Pentru noi, cre[tinii, pilda Cuvioasei Maria Egipteanca ne face
s\ fim `ntr-o permanent\ stare de g=ndire. Familia cre[tin\ trebuie
s\ fie exemplu bun `n societate, de o cinste irepro[abil\; copiii
educa]i `n moral\ cre[tin\ [i s\ pre]uiasc\ munca cinstit\. S\ fim
modele, exemple `n toate manifest\rile noastre [i s\ combatem
f\r\ cru]are ie[irile tineretului certat cu bun\cuviin]a, cu munca [i
care tr\ie[te `n dezordine [i f\r\ moral\.

Amintirea Cuvioasei Maria Egipteanca s\ fie prilej de noi
angajamente fa]\ de con[tiin]a noastr\, c\ nu vom mai gre[i fa]\
de noi, fa]\ de oameni, fa]\ de biseric\, loca[ul protector al
sufletelor noastre, iar pe Fecioara Maria, ajut\toarea celor
neputincio[i, s-o rug\m, ca oarec=nd Maria Egipteanca:
Preasf=nt\ Fecioar\, care [tii durerile [i suferin]ele noastre
trupe[ti [i suflete[ti, roag\ pe Fiul T\u s\ ne d\ruiasc\, `n aceste
zile de `ncercare, iertare de p\cate, pace [i mult\ mil\. Amin. 
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Psalmul 50
Medita]ie

Proorocul [i `mp\ratul David a cunoscut ca nimeni altul din
vremea sa nu numai ispita [i dulcea]a cea `n[el\toare a p\catului,
dar [i am\r\ciunea sf=[ietoare a remu[c\rii, a con[tientei sale
dec\deri [i nevoia de a se poc\i, a [tiut ce `nseamn\ nu numai
m\rirea [i puterea `mp\r\teasc\ dar [i umilin]a [i poc\in]a.
~mp\ratul David s-a ar\tat nu numai un st\p=n peste supu[ii s\i,
ci de c=te ori a p\c\tuit, a dat dovad\ acestora de cea mai mare
umilin]\ [i de cea mai sincer\ poc\in]\ `n fa]a lui Dumnezeu,
deseori pun=ndu-[i cenu[\ pe cap [i ̀ mbr\c=ndu-se ̀ n sac ̀ n ochii
tuturor. De multe ori curtenii s\i l-au v\zut pl=ng=nd [i prosternat
cu fa]a la p\m=nt, recunosc=nd `n fa]a Domnului p\catele sale,
cer=ndu-i din toate puterile sufletului s\u iertarea de care avea
at=ta nevoie. {i dac\ el a primit totdeauna iertare din partea lui
Dumnezeu, aceasta se datore[te faptului c\ nimeni p=n\ la el 
n-a [tiut nici s\ cear\ de la Dumnezeu iertare, adic\ s\ se roage
a[a cum a [tiut el, nici s\ se c\iasc\ a[a cum a [tiut el.

Precum ne spune Sf. Ioan Gur\ de Aur (`n com. La Epist. II Cor.
Omil IV) `mp\ratul David a [tiut s\-[i cur\]easc\ p\catul prin
umilin]\, prin inim\ `nfr=nt\, prin smerenia sufletului, prin faptul c\
n-a mai c\zut `n acele p\cate, c\ci `[i amintea `ntotdeauna de ele.
Astfel, pe c=nd fugea dinaintea fiului s\u Abesalon, care se ridicase
`mpotriva lui s\-i ia domnia, Simei, fiul lui Ghera, `i striga cuvinte
de batjocur\, dar David zicea curtenilor s\i,scandaliza]i de aceasta:
"L\sa]i-l s\ blesteme, c\ci Domnul i-a zis: Blestem\ pe David"
(Samuil, 16, 6). Aceasta dovede[te c\ el avea cu adev\rat o inim\
`nfr=nt\ [i smerit\; de aceea cu toate p\catele pe care le-a f\cut,
Dumnezeu l-a iertat l-a dat adeseori chiar fiului s\u Solomon, pild\
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de credin]\ [i dreptate iar `n r=nduiala M\rturisirii, `n una dintre
rug\ciuni, de asemenea, e dat cre[tinilor ca exemplu de p\c\tos care
a ob]inut iertare datorit\ poc\in]ei.

Dar despre umilin]a [i poc\in]a lui David `n fa]a lui Dumnezeu
ne dau m\rturie p=n\ ast\zi numero[ii s\i psalmi de umilin]\ [i de
poc\in]\, care se citesc la numeroase servicii divine. Dintre to]i
ace[ti psalmi, cel mai frumos, mai r\scolitor, mai plin de durere
pentru p\cat este psalmul 50, `n care David `[i recunoa[te
p\c\to[enia din momentul z\mislirii sale [i p=n\ `n ziua `n care `[i
cere de la Dumnezeu iertare pentru `ndoitul s\u p\cat `mpotriva
Bert[ebei [i a so]ului s\u Urie. Recunosc=ndu-[i vinov\]ia `naintea
lui Dumnezeu, psalmistul exprim\ `ntr-o deplin\ sinceritate, p\re-
rea de r\u [i durerea sufleteasc\, `ntr-o grada]ie ascendent\.

Con[tiin]a p\c\to[eniei [i durerea remu[c\rilor l-au f\cut pe
David s\-[i dezv\luie `naintea lui Dumnezeu toate g=ndurile [i
toate dorin]ele, `n n\dejdea c\ va primi iertare. "Miluie[te-m\
Dumnezeule dup\ mare mila Ta..., [terge f\r\delegea mea [i de
p\catul meu cur\]e[te-m\, c\ci f\r\delegea mea eu o cunosc [i
p\catul meu e pururea `naintea mea. ...Tu m\ vei stropi cu isop [i
m\ vei cur\]i... D\-mi s\ aud din gura Ta cuv=nt de bucurie [i de
veselie [i se vor bucura oasele mele cele zdrobite. ...Zide[te,
Dumnezeule inima curat\ [i duhul drept `nnoie[te-l `nl\untru
meu... c\ci eu voi `nv\]a pe cei f\r\ de lege (p\c\to[ii) c\ile Tale...“ 

~n acest psalm fiecare verset reprezint\ un moment psihologic
pe drumul poc\in]ei iar succesiunea acestor momente este at=t de
fireasc\ `nc=t [i ast\zi [i p=n\ la sf=r[itul veacurilor, dac\ medit\m
mai ad=nc asupra con]inutului acestui psalm, urm\rind verset cu
verset, avem impresia c\ pe dinaintea ochilor no[tri se perind\
scene din via]a noastr\ care ne chem\ la poc\in]\. 

Dar David n-a fost numai un mare `mp\rat, n-a fost numai un
om drept [i credincios ca pu]ini al]ii ci a fost [i un ad=nc cunos-
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c\tor al sufletului omenesc, cu putere dumnezeiasc\ dat\ lui de
sus. El [i-a dat seama c\ de vreme ce natura omeneasc\ este
`nc\rcat\ cu povara p\catului str\mo[esc `nc\ din momentul
z\mislirii, orice ar face, acesta nu poate sc\pa de sub robia
p\catului. Numai Dumnezeu e `n stare a-l sc\pa pe om de sub
st\p=nirea acestuia. Dar David nu se mul]ume[te numai cu un act
de iertare din partea lui Dumnezeu, printr-o sentin]\ dat\ de
Dumnezeu celui p\c\tos, ca urmare a poc\in]ei f\cute de acesta.
El vrea ca p\c\tosul s\ fie cur\]it `ntr-adev\r de p\cate `n sensul ca
`ns\[i natura interioar\ a p\c\tosului s\ fie schimbat\, s\ fie
transformat\, pentru a nu mai p\c\tui cu at=ta u[urin]\. De aceea
el cere ca stropirea cu ap\ cu isop - semn al cur\]irii exterioare,
dup\ cum r=nduise Dumnezeu `n legea dat\ lui Moise - s\ aib\ ca
efect cur\]irea interioar\, iar sp\larea cu ap\ cur\]itoare s\ aduc\
cu sine [tergerea tuturor p\catelor, cel p\c\tos devenind astfel alb
ca z\pada, deci fiind cur\]at de orice p\cat.

Aceasta e starea prezent\ a celui ce a s\v=r[it p\catul [i a fost
iertat, dar c=t\ vreme va putea r\m=ne curat? Dumnezeu l-a
cur\]at pentru moment, dar el `n cur=nd va p\c\tui din nou. {i
atunci care a fost efectul iert\rii [i al cur\]eniei lui din partea lui
Dumnezeu? A fost numai un efort temporal pentru c\ de[i a fost
cur\]at chiar `n\untrul lui, fiindu-i iertate p\catele s\v=r[ite [i
fiind f\cut alb ca z\pada (semn al cur\]iei interioare), `n scurt\
vreme va c\dea din nou `n p\cat, precum a m\rturisit: 
"c\ p\catul meu este pururea" (Ps. 50, 3).

Dar psalmistul vrea s\ se schimbe, s\ se transforme `ns\[i
natura sa interioar\, spre a nu mai s\v=r[i p\cat at=t de des, spre a
nu mai vie]ui `n p\cat.

El este convins c\ Dumnezeu poate face aceast\ schimbare `n
el, dup\ cum e convins c\ dac\ Dumnezeu `i va da aceast\
transformare `n el atunci nu va mai p\c\tui nici at=t de des, nici
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at=t de u[or; de aceea `l roag\ pe Dumnezeu astfel: "Inim\ curat\
zide[te `ntru mine Dumnezeule, [i duh drept `nnoie[te `ntru cele
din\untru ale mele". Dup\ concep]ia celor vechi, inima este nu
numai organul principal al corpului omenesc, dar ea exprim\ ceea
ce omul are mai ascuns [i mai t\inuit. Ea se consider\ ̀ n acela[i timp
[i sediul sufletului, deoarece adesea `n Vechiul Testament cuv=ntul
"inim\" este folosit pentru cugetul sau sufletul omenesc. Ca atare,
inima se consider\ sediul ad=ncurilor celor mai ascunse ale omului.
Referindu-se la cei p\c\to[i, proorocul Ieremia spune: "Inima
omului este mai viclean\ dec=t orice... cine o va cunoa[te? Eu,
Domnul, p\trund inima [i cerc cele din\untru" (Ieremia 17, 9-10).

At=t `n Vechiul Testament, c=t [i `n Noul Testament, inima e
pus\ adeseori `n opozi]ie cu gura, de[i gura ar trebui s\
m\rturiseasc\ ceea ce [tie inima; aceasta se `nt=mpl\ mai rar, de
aceea mustr\rile adresate de Domnul poporului evreu prin
prooroci, arat\ tocmai aceast\ nepotrivire dintre ceea ce este `n
inim\ [i ceea ce m\rturise[te gura. "Acest neam se apropie de mine
[i m\ cinste[te cu gura [i cu buzele, iar cu inima este departe de
mine" (Macabei 7; Isaia 29, 13). Din propria inim\ a lui David a
ie[it dorin]a p\c\toas\ dup\ femeia lui Urie, cu care a p\c\tuit, [i
tot din ea a ie[it g=ndul s\ scape de so]ul ei, pentru a [i-o putea lua
ca so]ie (II Samuil 11, 2, 5).

De aceea, el `[i d\ seama c\ at=ta vreme c=t inima omului
r\m=ne necurat\, adic\ `n ea sunt ascunse g=ndurile [i poftele cele
rele, ea este izvorul tuturor p\catelor; de aceea nu este cu putin]\
ca un om cu astfel de inim\ s\ poat\ r\m=ne `n afar\ de p\cat.
A[adar, izvorul p\catului este o inim\ necurat\. Cunosc=nd
acestea, proorocul roag\ pe Dumnezeu ca s\ zideasc\ `n el o inim\
curat\, o inim\ nest\p=nit\ de porniri [i pofte p\c\toase; o inim\
care s\ nu `ntineze cu g=ndurile [i uneltirile ei cur\]enia pe care a
dob=ndit-o de la Dumnezeu prin iertarea p\catelor. Cererea proo-
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rocului este exprimat\ nespus de frumos. El nu spune: D\-mi,
Doamne, inim\ curat\, sau: schimb\-mi inima mea p\c\toas\ cu o
inim\ curat\, ci se exprim\ astfel: "Inim\ curat\ zide[te ̀ ntru mine,
Dumnezeule". De ce se spune a[a? Pentru c\ transformarea
aceasta interioar\ a p\catului, schimbarea inimii viclene `ntr-o
inim\ curat\ este o lucrare de durat\, este o lucrare care trebuie
f\cut\ zi de zi, iar la aceast\ zidire, me[terul zidar este Dumnezeu,
dar face aceasta cu dorin]a [i contribu]ia omului. Oricum, inima,
de[i reprezint\ partea cea mai intim\ a omului, fiind sinonim\ cu
cugetul sau chiar cu sufletul omului - este totu[i un organ limitat,
chiar dac\ aceasta s-ar zidi din nou. De aceea, `n vederea `nnoirii
interioare a lui, proorocul mai cere `nc\ ceva: Cere ca Dumnezeu
s\-i `nnoiasc\ interiorul lui cu duh drept, ceea ce `nseamn\ c\ el
dore[te din partea lui Dumnezeu `nc\ un dar, de ast\ dat\ aceasta
fiind o lucrare a Duhului Sf=nt. Proorocul Isaia, cu trei sute de ani
mai t=rziu, vorbind despre vl\starul care va odr\sli din tulpina lui
Iesei, spune c\ peste aceasta se va odihni Duhul lui Dumnezeu,
care `l va d\rui cu cele [apte daruri ale Duhului Sf=nt, iar ca
urmare a aceastui fapt el va judeca pe cei s\raci dup\ dreptate, iar
pe cei asupritori `i va bate, c\ci drepatea va fi ca un br=u
`mprejurul coapselor lui (Isaia 11, 2, 4-5).

Duhul cel drept pe care proorocul David `l cere ca s\ i-l
`nnoiasc\ Domnul `ntru cele din\untru ale lui este duhul drept\]ii;
este puterea sau t\ria moral\ de a face `naintea Domnului numai
ce e drept [i bine pl\cut lui Dumnezeu. Cel ce are `n el [i este
st\p=nit de un astfel de duh, nu mai poate s\v=r[i f\r\delegea, c\ci
`ntru sine nu mai locuie[te nedreptatea [i viclenia. Dac\ p\c\tosul
poc\it a reu[it s\ se transforme astfel suflete[te cu ajutorul lui
Dumnezeu, el a devenit o st=nc\ tare ce st\ neclintit\ `n mijlocul
valurilor. Un p\c\tos care a dob=ndit de la Domnul o inim\ curat\
prin lucrarea de zidire a acesteia [i a fost ̀ nnoit ̀ ntru cele din\untru
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ale sale cu duh drept, `n realitate este o fiin]\ ren\scut\ pentru o
nou\ via]\; [i atunci el este `n stare s\ se opun\ p\catului mult mai
u[or, f\c=nd ceea ce este bine pl\cut lui Dumnezeu. Aceast\
`nnoire interioar\ a omului nu poate s\ o fac\ nimeni altul dec=t
numai Dumnezeu, prin Duhul s\u cel sf=nt. "C=nd trimi]i tu Duhul
T\u, toate se zidesc [i tu `nnoie[ti fa]a p\m=ntului" (Ps. 103,3).
Psalmistul [tie c\ izvorul `nnoirii interioare a credinciosului este
Duhul lui Dumnezeu, care revars\ darul S\u asupra celor ce
r=vnesc aceast\ `nnoire [i se roag\ lui Dumnezeu pentru el. 

Dar sub domnia legii Vechiului Testament aceast\ `nnoire a
omului n-a fost un dar dumnezeiesc care s\ fi fost dat tuturor,
deoarece `nc\ nu sosise "plinirea vremii" (Gal. 1, 4). Aceast\
`nnoire interioar\ prin Duhul  Sf=nt - `nnoire pe care o cerea [i o
dorea proorocul David, [i pe care, cu c=teva sute de ani dup\
David a prezis-o proorocul Ioil prin cuvintele "{i va fi `n zilele
cele de apoi, zice Domnul, c=nd voi turna din Duhul meu peste fiii
[i fiicele voastre... [i peste slujitorii vo[tri [i vor prooroci..." 
(Ioil 2, 1) - avea s\ se ̀ nt=mple abia dup\ Pogor=rea Duhului Sf=nt
peste Apostolii  Domnului, precum a l\murit mul]imile `n aceea[i
sf=nt\ zi Sf. Apostol Petru (F. Ap. 2, 14).

Duhul cel drept  cerut de la Dumnezeu de c\tre psalmist, duh
care atunci putea fi darul lui Dumnezeu numai pentru c=]iva ale[i
ai S\i, se revars\ pururea `n Biserica lui Hristos [i lucreaz\ `n ea,
cur\]ind [i `nnoind mereu sufletele credincio[ilor, ca urmare a
pecetluirii acestora prin Taina Sf. Mir (I Cor. 6, 11) `n a[a fel c\ `n
adev\ratul cre[tin s\l\[luie[te lumina harului divin, aceasta av=nd
Duhul lui Hristos (Rom. 8, 9-11).

De acum `nainte, cel ce p\c\tuie[te cu bun\ [tiin]\ [i nu se
poc\ie[te, `ntristeaz\ pe Duhul Sf=nt `ntru care a fost pecetluit
(Efes. 4, 30) [i-l `ndep\rteaz\ de la el. ~n schimb, `ns\, via]a tr\it\
`n duh na[te roade bogate `n cre[tin, iar acestea sunt: dragostea,
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bucuria, pacea, `ndelunga r\bdare, bun\tatea, credincio[ia,
bl=nde]ea, cump\tarea (Gal. 5, 22). Aceasta este via]a tr\it\ `n
Duhul lui Hristos pe care Dumnezeu l-a trimis `n inimile celor ce,
prin Botez, au devenit cu adev\rat fiii Lui (Gal. 4, 6). Aceasta este
`nnoirea pe care proorocul David a `ntrez\rit-o `n duh, a cerut-o de
la Dumnezeu, care n-a putut veni pe vremea sa, dar despre care
vorbe[te [i proorocul Iezechil c=nd zice: "Atunci le voi d\rui un
singur g=nd [i duh nou voi pune `nl\untrul lor [i voi `ndrepta din
trupul lor inima cea de piatr\ [i le voi da inim\ de carne ca s\
umble `n poruncile mele [i s\ le p\zeasc\ [i s\ le `mplineasc\: [i ei
s\-mi fie poporul meu, iar eu Dumnezeul lor" (Iezechil 11, 19-20).

Spre aceast\ `nnoire s-a socotit pe sine David, sim]indu-se iertat
dup\ poc\in]a pe care a f\cut-o; sim]indu-se din nou `mp\cat cu
Dumnezeu, sufletul s\u se simte cuprins de un fior nou. Nemaifiind
de aici `nainte sub povara ru[inoas\ [i ap\s\toare a p\catului,
nemaiav=nd asprele mustr\ri de con[tiin]\, sufletul nu numai c\ se
simte mai u[urat [i mai lini[tit, dar [i tr\ie[te fiorul re`nnoirii
duhovnice[ti sim]indu-se st\p=nit de un dar primit de la Dumnezeu:
acela de a l\uda, de a binevesti puterea [i m\re]ia lui Dumnezeu.

~n acela[i timp, el simte ca o datorie pentru el, cel cur\]at [i
re`nnoit suflete[te s\ vesteasc\ lauda Domnului.

Spre aceast\ `nnoire a vie]ii avem [i noi chemarea s\ ne
str\duim to]i cei ce purt\m numele de cre[tin, c\ci pentru noi s-au
f\cut aceste proorociri.

Noi suntem `nnoi]i prin Duhul lui Hristos, dar la `nnoirea
Botezului trebuie s\ ad\ug\m credin]a [i faptele noastre, c\ci
numai astfel vom umbla `n c\ile Domnului. Este tocmai ceea ce 
le cere Sf. Apostol Pavel corintenilor: "Dac\ tr\i]i cu Duhul, 
cu Duhul s\ [i umbla]i". Amin.
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