
Învierea lui Petru şi moartea lui Iuda
Petru şi Iuda au fost doi aleşi de Mântuitorul Ii-

sus Hristos pentru apostolie. Atât Petru, cât şi Iuda 
au beneficiat de acelaşi har al uceniciei în şcoala 
Domnului Hristos, fiind o şcoală superioară a vieţii 
cunoscută vreodată. Au existat, există şi vor mai fi 
înfiinţate multe şcoli şi instituţii de învăţământ pe 
lumea aceasta, care mai de care mai avidă după 
prestigiu academic, dar nici una nu o va egala pe 
cea fondată de Iisus din Nazaret.

Învăţătorul Iisus, cel venit de sus, după cum re-
cunoaşte Nicodim, a început o şcoală cu 12 elevi şi 
asta doar în trei ani şi jumătate de la începerea pro-
iectului de ucenicizare. Între primii 12 au fost Petru 
şi Iuda Iscarioteanul. Din grupul celor doisprezece 
care au fost admişi în prima promoţie numai 11 au 
absolvit cu bine, căci unul a căzut datorită notei la 
purtare. Vorbesc despre Iuda Iscarioteanul care era 
pungaş şi hoţ de vistierie apostolică, om cu două 
fețe şi om al interesului personal. Cu un aşa caracter 
nu se poate lua atestatul apostolic.

Totul s-a petrecut cu trei zile înainte ca Mântuito-
rul să sfârşească misiunea pentru care venise. Iuda 
L-a vândut pe Mesia pentru 30 de arginţi. Ceilalţi 
ucenici au avut şi ei căderile lor. Căderi în conduită 
şi caracter, dar s-au redresat prin pocăinţă şi au 
sfârşit bine. Mai întâi au fost atestaţi ucenici, apoi 
apostoli care au dus mai departe lucrarea începută 
de Iisus Hristos.

    În cele ce urmează am să fac o comparaţie 
între Petru (ca reprezentant al grupului celor 11) şi 
Iuda cel apostat, cel căzut. Atât Petru, cât şi Iuda 
au beneficiat de aceleaşi condiții pe durata celor 
trei ani şi jumătate de ucenicie sub îndrumarea lui 
Iisus Hristos. Amândoi au fost învăţaţi cum să se 
roage, cum să misioneze Cuvântul lui Dumnezeu, 
cum să trateze pe cei săraci, pe cei făţarnici, cum să 
relaţioneze cu autorităţile religioase iudaice şi cele 
civile romane, ce Evanghelie să predice etc. Ambii 
au învăţat de la Domnul Iisus Hristos „tot planul de 
mântuire” al lui Dumnezeu pentru omenire şi au 
fost chemaţi să-l promoveze la iudei şi la neiudei 
deopotrivă.

Cu toate acestea, citind Sfintele Evanghelii, 
vedem că Petru s-a dovedit a fi un bun apostol, iar 
Iuda a căzut din harul apostoliei. Ce s-a întâmplat 
de fapt? În noaptea prinderii Mântuitorului, pe când 
grupul celor 12 se afla la cina pascală, Domnul le-a 
oferit tuturor şansă egală a cercetării şi pocăinţei. 
Toţi au promis să meargă cu Domnul până la ca-
păt. Petru se angajează cel mai tare, dar apoi o 
fac şi ceilalţi: „Iar Petru, răspunzând, I-a zis: Dacă 
toţi se vor sminti întru Tine, eu niciodată nu mă voi 
sminti. Zis-a Iisus lui: Adevărat zic ţie că în noaptea 
aceasta, mai înainte de a cânta cocoşul, de trei ori 
te vei lepăda de Mine. Petru i-a zis: Şi de ar fi să 
mor împreună cu Tine, nu mă voi lepăda de Tine. 
Şi toţi ucenicii au zis la fel.” (Matei 26, 33-35)

În Grădina Ghetsimani, atât Petru, cât şi ceilalţi 
Îl părăsesc pe Iisus. Iuda a condus ceata ostaşilor 
şi a reprezentanţilor marilor preoţi ca să-L prindă 
pe Mântuitorul. Acesta L-a vândut cu o sărutare pe 
Fiul Omului, deoarece Iuda nu a mai avut cuvinte. A 
ţinut la arginţi mai mult decât la Domnul Iisus Hris-
tos. La testul din Ghetsimani, toţi ucenicii au căzut 
examenul.             (continuare în pagina 2) 
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„Eu sunt Calea, Adevărul 
și  Viața. Nimeni nu vine 

la Tatăl decât prin Mine”.
(Ioan 14, 6)
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(urmare din pagina 1)
Ba mai mult, Petru va mai cădea unul cu o 

singură întrebare repetată de trei ori. După toate 
aceste eşecuri de fidelitate şi credincioşie faţă de 
Domnul care i-a chemat şi i-a instruit în şcoala 
uceniciei, toţi au căzut.

Revenirea la chemarea apostoliei au trăit-o cu 
toţii la Înviere. Învierea Domnului Iisus Hristos a 
însemnat şi învierea ucenicilor fricoşi şi descura-
jaţi. Căci cei care se apropie de Hristosul cel înviat 
şi se dedică propovăduirii acestuia sunt declaraţi 
adevăraţi ucenici şi apostoli. Vii pentru Hristos! 
Dar Iscarioteanul nu a mai fost între aceştia, el 
murise din pricina păcatului. Iuda nu a mai apucat 
învierea. După ce a dat la moarte viaţa lui Iisus, a 
dat morţii şi viaţa lui însuşi, iar prin hotărârea lui 
de a se sinucide s-a lepădat încă o dată de Făcă-
torul lui. Căci cine Îl ucide pe Hristos, se ucide şi 
pe sine. Cine se dezice de Hristos, se dezice de 
viaţa lui însuşi, deoarece Domnul nostru a spus 
încă pe când îi învăţa pe ucenici despre identitatea 
Lui: „Eu sunt Calea, Adevărul, şi Viaţa.” Altă cale 
şi adevăr nu există decât în Biserica Sa. Apos-
tolul Ioan scrie în epistola sa: „Cine are pe Fiul, 
are viaţă; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are 
viaţă. V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, 
care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi 
viaţă veșnică” (1 Ioan 5, 12-13).

Revenind la Petru, observăm că prin pocăinţă cu 
„plâns amar”, el trece examenele căzute: examenul 
dezicerii şi lepădării, examenul mândriei şi al sme-
reniei, examenul dorinţei de întâietate şi examenul 
acceptării şi contestării cuvintelor Domnului.

Între Petru şi Iuda Iscariotul, diferenţa majoră şi 
decisivă stă în felul în care s-au pocăit sau nu de 
faptele săvârşite. Amândoi au căzut, amândoi au 
fost separaţi de Domnul prin căderea lor. Amândoi 
au regretat căderea şi lepădarea lor. Despre Petru 

citim că, după ce s-a lepădat, a „ieşit afară şi a plâns 
cu amar”. Despre Iuda citim că s-a dus la mai-marii 
preoţi, le-a dat arginții înapoi şi s-a căit de vânzarea 
Învăţătorului lui. Până aici parcă sunt la fel, dar ce 
se întâmplă după aceste căinţe şi în cazul unuia 
şi în cazul celuilalt, face diferenţa. Iuda s-a dus la 

locul spânzurării, iar Petru s-a dus la locul învierii. 
Iuda s-a căit faţă de mai-marii preoţi. Petru s-a căit 
faţă de Marele Preot, Hristos. Iuda a considerat 
că numai ştreangul îl scapă de vinovăţie, iar Petru 
a crezut că Hristosul cel înviat este soluţia pentru 
iertarea vinovăţiei lui.

În ziua învierii Mântuitorului, Iuda era între cei 
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Studiu biblic lunar
Sfânta Evanghelie după Ioan

CAPITOLUL VI
1. După acestea, Iisus S-a dus dincolo de marea 

Galileii, în părţile Tiberiadei. 
2. Şi a mers după El mulţime multă, pentru că 

vedeau minunile pe care le făcea cu cei bolnavi. 
3. Şi S-a suit Iisus în munte şi a şezut acolo cu 

ucenicii Săi. 
4. Şi era aproape Paştile, sărbătoarea iudeilor. 
5. Deci ridicându-Şi Iisus ochii şi văzând că mul-

ţime multă vine către El, a zis către Filip: De unde 
vom cumpăra pâine, ca să mănânce aceştia? 

6. Iar aceasta o zicea ca să-l încerce, că El ştia ce 
avea să facă. 

7. Şi Filip i-a răspuns: Pâini de două sute de dinari 
nu le vor ajunge, ca să ia fiecare câte puţin. 

8. Şi a zis Lui unul din ucenici, Andrei, fratele lui 
Simon Petru: 

9. Este aici un băiat care are cinci pâini de orz şi 
doi peşti. Dar ce sunt acestea la atâţia? 

10. Şi a zis Iisus: Faceţi pe oameni să se aşeze. Şi 
era iarbă multă în acel loc. Deci au şezut bărbaţii în 
număr ca la cinci mii. 

11. Şi Iisus a luat pâinile şi, mulţumind, a dat 
ucenicilor, iar ucenicii celor ce şedeau; asemenea şi 
din peşti, cât au voit. 

12. Iar după ce s-au săturat, a zis ucenicilor Săi: adu-
naţi fărâmiturile ce au rămas, ca să nu se piardă ceva. 

13. Deci au adunat şi au umplut douăsprezece 
coşuri de fărâmituri, care au rămas de la cei ce au 
mâncat din cele cinci pâini de orz. 

14. Iar oamenii văzând minunea pe care a făcut-o, 
ziceau: Acesta este într-adevăr Proorocul, Care va să 
vină în lume. 

15. Cunoscând deci Iisus că au să vină şi să-L ia cu sila, 
ca să-L facă rege, S-a dus iarăşi în munte, El singur. 

16. Şi când s-a făcut seară, ucenicii Lui s-au co-

borât la mare. 
17. Şi intrând în corabie, mergeau spre Capernaum, 

dincolo de mare. Şi s-a făcut întuneric şi Iisus încă 
nu venise la ei, 

18. Şi suflând vânt mare, marea se întărâta. 
19. După ce au vâslit deci ca la douăzeci şi cinci 

sau treizeci de stadii, au văzut pe Iisus umblând pe 
apă şi apropiindu-Se de corabie, ei s-au înfricoşat. 

20. Iar El le-a zis: Eu sunt; nu vă temeţi! 
21. Deci voiau să-L ia în corabie, şi îndată corabia 

a sosit la ţărmul la care mergeau. 
22. A doua zi, mulţimea, care sta de cealaltă parte 

a mării, a văzut că nu era acolo decât numai o corabie 
mai mică şi că Iisus nu intrase în corabie împreună cu 
ucenicii Săi, ci plecaseră numai ucenicii Lui. 

23. Şi alte corăbii mai mici au venit din Tiberiada 
în apropiere de locul unde ei mâncaseră pâinea, după 
ce Domnul mulţumise. 

24. Deci, când a văzut mulţimea că Iisus nu este 
acolo, nici ucenicii Lui, au intrat şi ei în corăbiile cele 
mici şi au venit în Capernaum, căutându-L pe Iisus. 

25. Şi găsindu-L dincolo de mare, I-au zis: Învă-
ţătorule, când ai venit aici? 

26. Iisus le-a răspuns şi a zis: Adevărat, adevărat 
zic vouă: Mă căutaţi nu pentru că aţi văzut minuni, ci 
pentru că aţi mâncat din pâini şi v-aţi săturat. 

27. Lucraţi nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci 
pentru mâncarea ce rămâne spre viaţa veşnică şi pe 
care o va da vouă Fiul Omului, căci pe El L-a pecetluit 
Dumnezeu-Tatăl. 

28. Deci au zis către El: Ce să facem, ca să săvâr-
şim lucrările lui Dumnezeu? 

29. Iisus a răspuns şi le-a zis: Aceasta este lucrarea lui 
Dumnezeu, ca să credeţi în Acela pe Care El L-a trimis. 

(continuare în pagina 4)

morţi și Petru era între cei vii. Căci cine se duce la 
Domnul cel înviat din morţi va trăi şi el, după cum 
a spus la învierea lui Lazăr. „Iisus i-a zis: „Eu sunt 
Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar 
fi murit, va trăi” (Ioan 11, 25).

Cele două personaje oglindesc omenirea noastră 
care se împarte în două tabere. Cei morţi din pricina 
vânzării lui Hristos şi cei vii din pricina acceptării lui 
Hristos. În care tabără ne găsim? O întrebare pentru 
noi toţi la care trebuie să răspundem personal.

Când ne aducem aminte de evenimentele legate 
de ultima săptămână de viaţă a Mântuitorului îna-
inte de patima Lui, parcă nu ne putem abţine să 
judecăm pe răufăcătorii de atunci. Pe Iuda care a 
trădat, pe Petru care s-a lepădat, pe Pilat care a 
compromis procesul, pe tâlharul blasfemiator, pe 

Ana şi Caiafa, pe soldaţii nemiloşi care au lovit 
fără milă în piroane. Ştiţi însă că dacă nu ne căim 
şi dacă nu urmăm pe Domnul cel înviat şi noi ne 
vom regăsi la judecata de apoi între aceia pe care 
îi detestăm acum. Doamne fereşte, spune zicala 
populară. Domnul fereşte, dar trebuie să ne ferim 
şi noi de lepădarea zilnică, săptămânală, anuală 
de Hristos prin păcătuire.

Să urmăm modelul lui Petru. Să ne ferim de ca-
lea lui Iuda și să dea Bunul Dumnezeu să trecem 
examenele tuturor încercărilor vieţii cu bine şi să 
devenim mesagerii vieţii, prin Hristosul cel Înviat.

Părintele Ion Cosmin Popescu
Preot la Paraclisul Spitalului de 

Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, 
comuna Runcu, judeţul Gorj
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4
Sfânta Evanghelie după Ioan

CAPITOLUL VI
(urmare din pagina 3)
30. Deci I-au zis: Dar ce minune faci Tu, ca să 

vedem şi să credem în Tine? Ce lucrezi? 
31. Părinţii noştri au mâncat mană în pustie, 

precum este scris: „Pâine din cer le-a dat lor să mă-
nânce”. 

32. Deci Iisus le-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă: 
Nu Moise v-a dat pâinea cea din cer; ci Tatăl Meu vă 
dă din cer pâinea cea adevărată. 

33. Căci pâinea lui Dumnezeu este cea care se 
coboară din cer şi care dă viaţă lumii. 

34. Deci au zis către El: Doamne, dă-ne totdeauna 
pâinea aceasta. 

35. Şi Iisus le-a zis: Eu sunt pâinea vieţii; cel ce 
vine la Mine nu va flămânzi şi cel ce va crede în Mine 
nu va înseta niciodată. 

36. Dar am spus vouă că M-aţi şi văzut şi nu 
credeţi. 

37. Tot ce-Mi dă Tatăl, va veni la Mine; şi pe cel 
ce vine la Mine nu-l voi scoate afară; 

38. Pentru că M-am coborât din cer, nu ca să fac 
voia mea, ci voia Celui ce M-a trimis pe Mine. 

39. Şi aceasta este voia Celui ce M-a trimis, ca din 
toţi pe care Mi i-a dat Mie să nu pierd nici unul, ci 
să-i înviez pe ei în ziua cea de apoi. 

40. Că aceasta este voia Tatălui Meu, ca oricine 
vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţă veşnică şi Eu 
îl voi învia în ziua cea de apoi. 

41. Deci iudeii murmurau împotriva Lui, fiindcă 
zisese: Eu sunt pâinea ce s-a coborât din cer. 

42. Şi ziceau: Au nu este Acesta Iisus, fiul lui Iosif, 
şi nu ştim noi pe tatăl Său şi pe mama Sa? Cum spune 
El acum: M-am coborât din cer? 

43. Iisus a răspuns şi le-a zis: Nu murmuraţi între 
voi. 

44. Nimeni nu poate să vină la Mine, dacă nu-l 
va trage Tatăl, Care M-a trimis, şi Eu îl voi învia în 
ziua de apoi. 

45. Scris este în prooroci: „Şi vor fi toţi învăţaţi 
de Dumnezeu”. Deci oricine a auzit şi a învăţat de la 
Tatăl la Mine vine. 

46. Nu doar că pe Tatăl l-a văzut cineva, decât 
numai Cel ce este la Dumnezeu; Acesta L-a văzut 
pe Tatăl. 

47. Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce crede în 
Mine are viaţă veşnică. 

48. Eu sunt pâinea vieţii. 
49. Părinţii voştri au mâncat mană în pustie şi au 

murit.
50. Pâinea care se coboară din cer este aceea din 

care, dacă mănâncă cineva, nu moare. 

51. Eu sunt pâinea cea vie, care s-a pogorât din 
cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta viu va fi în veci. 
Iar pâinea pe care Eu o voi da pentru viaţa lumii este 
trupul Meu. 

52. Deci iudeii se certau între ei, zicând: Cum poate 
Acesta să ne dea trupul Lui să-l mâncăm? 

53. Şi le-a zis Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă, 
dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi 
bea sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi. 

54. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele 
Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea 
de apoi. 

55. Trupul este adevărată mâncare şi sângele Meu, 
adevărată băutură. 

56. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu 
rămâne întru Mine şi Eu întru el. 

57. Precum M-a trimis pe Mine Tatăl cel viu şi Eu 
viez pentru Tatăl, şi cel ce Mă mănâncă pe Mine va 
trăi prin Mine. 

58. Aceasta este pâinea care s-a pogorât din cer, 
nu precum au mâncat părinţii voştri mana şi au murit. 
Cel ce mănâncă această pâine va trăi în veac. 

59. Acestea le-a zis pe când învăţa în sinagoga din 
Capernaum. 

60. Deci mulţi din ucenicii Lui, auzind, au zis: 
Greu este cuvântul acesta! Cine poate să-l asculte? 

61. Iar Iisus, ştiind în Sine că ucenicii Lui murmură 
împotriva Lui, le-a zis: Vă sminteşte aceasta? 

62. Dacă veţi vedea pe Fiul Omului, suindu-Se 
acolo unde era mai înainte? 

63. Duhul este cel ce dă viaţă; trupul nu foloseşte 
la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh şi 
sunt viaţă. 

64. Dar sunt unii dintre voi care nu cred. Căci Iisus 
ştia de la început cine sunt cei ce nu cred şi cine este 
cel care Îl va vinde. 

65. Şi zicea: De aceea am spus vouă că nimeni nu 
poate să vină la Mine, dacă nu-i este dat de la Tatăl. 

66. Şi de atunci mulţi dintre ucenicii Săi s-au dus 
înapoi şi nu mai umblau cu El. 

67. Deci a zis Iisus celor doisprezece: Nu vreţi şi 
voi să vă duceţi? 

68. Simon Petru I-a răspuns: Doamne, la cine ne 
vom duce? Tu ai cuvintele vieţii celei veşnice. 

69. Şi noi am crezut şi am cunoscut că Tu eşti 
Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui viu. 

70. Le-a răspuns Iisus: Oare, nu v-am ales Eu pe 
voi, cei doisprezece? Şi unul dintre voi este diavol! 

71. Iar El zicea de Iuda al lui Simon Iscarioteanul, căci 
acesta, unul din cei doisprezece fiind, avea să-L vândă.

Sursa: bibliaortodoxa.ro
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După tâlcuirea Sfântului Teofilact, prima zi a praznicului, 
în cazul de faţă al Cincizecimii, ca şi ultima din cele şapte, cât 
dura sărbătoarea, erau considerate „mari”, conform Legii care 
numea sfântă ziua aceasta. De aceea şi Sfântul Evanghelist o 
numeşte în acest fel: „Iar în ziua cea din urmă – ziua cea mare a 
sărbătorii – Iisus a stat între ei şi a strigat, zicând: Dacă însetează 
cineva, să vină la Mine şi să bea”. În ziua aceasta, din urmă, 
le vorbeşte Mântuitorul mulţimilor, care urmau să plece, să fie 
cu luare aminte. Şi ne spune Sfântul Evanghelist că a strigat, 
arătând prin aceasta că fiind mulţime de oameni, altfel nu ar fi 
fost auzit, apoi că Domnul nu se teme de nimeni. 

„Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea”, dacă îşi 
doreşte cineva Împărăţia lui Dumnezeu, precum îşi doreşte apă 
atunci când este însetat, fericit este pentru că: „Fericiţi sunt cei 
ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura” 
(Mt. 5, 6), iar cel care este însetat sau care flămânzeşte trebuie 
să vină la Hristos, pentru că El este Cel care dă de băut şi Cel 
ce hrăneşte cu o hrană şi o băutură netrecătoare. „Aşadar, ce 
zice? „Cel ce crede întru Mine, precum a zis Scriptura” – căci aici 
trebuie pus punct, apoi a începe de la alt început şi a citi: „Râuri 
de apă vie vor curge din pântecele lui”. Şi, pentru că mulţi, din 
semne [minuni] credeau, arătând El că, nu atât se cuvine a crede 
dintru semne [minuni], cât dintru Scripturi – deoarece credinţa 
îndreptată [dreaptă] cea din Scripturi este – pentru aceasta 
zice: «Cel ce crede întru Mine, precum a zis Scriptura», adică 
aşa precum mărturiseşte Scriptura pentru Mine că sunt: Fiu al 
lui Dumnezeu, Ziditor, Domn a toate, Mântuitor al lumii”. Căci 
multora li s-a părut că ei cred, însă nu „precum a zis Scriptura”, 
ci precum au urmat ei eresurilor şi socotelilor [socotinţelor] lor – 
întru acest fel sunt toţi ereticii” 
(Sfântul Teofilact, arhiepiscopul 
Bulgariei, Tâlcuirea Sfintei 
Evanghelii de la Ioan, Ed. So-
phia şi Cartea Ortodoxă, Buc., 
2004, p. 205). 

Chiar dacă minunile sunt 
nişte semne care ne arată o lu-
crare a lui Dumnezeu, însă cre-
dinţa noastră trebuie să fie aşa 
cum a zis Scriptura, adică aşa 
cum a descoperit-o Dumnezeu, 
iar minunea vine să întărească 
această credinţă. Pentru că 
nu este de ajuns ca cineva să 
săvârşească o minune, ca să 
credem că este de la Dumnezeu, fiindcă în zilele cele din urmă, 
„se vor ridica hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor da 
semne mari şi chiar minuni, ca să amăgească, de va fi cu putinţă, 
şi pe cei aleşi” (Mt. 24, 24). De aceea şi în cazul proclamării sau 
canonizării unui sfânt, nu este de ajuns numai săvârşirea de 
minuni ca cineva să fie considerat sfânt, ci se caută şi ortodoxia 
credinţei, cât şi a vieţii lui. Cel care va crede în Domnul Hristos, 
după mărturia Scripturii, râuri de apă vor curge din el, adică acela 
va primi harul Duhului Sfânt şi el la rândul lui va adăpa pe alţii 
cu acest har. Şi ar fi putut cunoaşte cineva aceasta „de va socoti 
limba [grăirea] lui Petru (Faptele Apostolilor 2, 14-39) şi curgerea 
[revărsarea] cuvântului lui Pavel (Faptele Apostolilor 13, 14-44) 
şi înţelepciunea lui Ştefan (Faptele Apostolilor 6, 10), cărora 
nimeni nu le putea sta împotrivă, ci toţi erau traşi [atraşi, plecaţi] 
spre a le urma, ca de nişte repejuni cu nesuferită [necruţătoare] 

curgere ale vreunor râuri” (Ibidem, p. 206). 
În convorbirea cu femeia samarineancă, Mântuitorul îi des-

coperă această importanţă a apei celei vii, care este harul lui 
Dumnezeu: „Dacă ai fi ştiut darul lui Dumnezeu şi Cine este Cel 
ce-ţi zice: Dă-Mi să beau, tu ai fi cerut de la El, şi ţi-ar fi dat apă 
vie … cel ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu nu va mai înseta 
în veac, căci apa pe care i-o voi da Eu se va face în el izvor de 
apă curgătoare spre viaţă veşnică” (In. 4, 10-14). „Iar aceasta a 
zis-o despre Duhul pe Care aveau să-L primească acei ce cred 
în El. Căci încă nu era (dat) Duhul, pentru că Iisus nu fusese 
preaslăvit” (In. 7, 39). Pentru că Apostolii, până să primească 
pe Duhul Sfânt, săvârşeau minuni cu puterea şi cu numele 
Domnului, după cuvântul Său: „Iată v-am dat vouă putere…”. Iar 
după Înviere, Domnul le-a zis lor: „Luaţi Duh Sfânt” (In. 20, 22), 
iar în ziua Cincizecimii mărturiseşte Scriptura că a venit peste 
dânşii Duhul Sfânt (F. A. 2, 1-4). Sau, după alt înţeles, aşa cum 
spune Sfântul Teofilact, deși puterea Duhului a fost în Proroci şi 
în Apostoli şi mai înainte de Cruce, totuşi în alt fel a fost după 
Înălţare, încât a fost asemănată de Domnul cu „râurile”. 

Deşi Duhul Sfânt S-a pogorât în ziua Cincizecimii, asta nu în-
seamnă că mai înainte El nu era prezent în creaţie sau în oameni. 
Pentru că Duhul este Cel care face să vieze toată făptura. Dar 
de acum înainte, Duhul Sfânt lucrează în chip diferit în oameni. 
În ziua Cincizecimii, Apostolii au înţeles că Duhul Sfânt nu este 
o energie a lui Dumnezeu, ci este un ipostas deosebit al Sfintei 
Treimi. „Sfântul Duh, Care în Vechiul Testament Se arăta discret, 
în chipul unei suflări de vânt, ca un sunet, ca o boare sau ca 
inspiraţie pentru profeţi, în ziua Cincizecimii Se arată „ca având 
ipostas propriu”. Aşadar, atunci când s-a încheiat lucrarea de re-

velare a ipostasului lui Hristos, 
a început lucrarea de revelare 
a ipostasului Duhului Sfânt 
(Sfântul Grigorie Palama)” 
(Arhim. Hierotheos Vlachos, 
Predici la marile sărbători, 
trad. Daniela Filoreanu, Ed. 
Cartea Ortodoxă şi Egumeni-
ţa, 2004, p. 293). 

Pentru că, într-adevăr, 
în Vechiul Testament, Duhul 
Sfânt este Cel care pregăteş-
te venirea în lume a Fiului lui 
Dumnezeu, pentru ca în Noul 
Testament, Fiul lui Dumnezeu 
să pregătească venirea în 

lume a Duhului Sfânt. De asemenea trebuie menţionat că, dacă 
în urma păcatului, omul a pierdut harul Duhului Sfânt, venirea în 
lume a Fiului lui Dumnezeu şi jertfa Sa pentru mântuirea lumii 
a adus harul Duhului Sfânt. De aceea în legătură cu raportul şi 
legătura dintre lucrarea Fiului şi a Duhului Sfânt se spune că 
lucrarea unuia pregăteşte şi continuă lucrarea celuilalt. Astfel 
că Duhul Sfânt îi face pe oameni mădulare ale Trupului lui 
Hristos, dând astfel naştere Bisericii, prin unirea credincioşilor 
cu Hristos, dându-le putere de a lua parte la biruinţa lui Hristos 
asupra morţii. 

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Pogorârea Sfântului Duh, Cincizecimea sau 

Rusaliie, Duminica a VIII-a după Paşti, a Pogorârii Sfântului 
Duh, Sf. Ev. Ioan 7, 37-53; 8, 12; 4 iunie)

Sursă foto: Sfânta Evanghelie

Despre primirea Duhului Sfânt
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OrACOLELE, PErSOAnE POSEDATE DE DIAVOLI

Sfinții Mucenici nicandru si Marcian (8 iunie)

POESIS

În timpul unui război
Împotriva perșilor, (298)
Împărații Dioclețian și Galeriu
Au hotărât îndepărtarea creștinilor.

Decăderea Imperiului Roman 
Și începutul slăbirii lui,
O puneau pe seama
Răspândirii creștinismului. 

Blândețea și bunătatea 
Creștinilor îi împiedicau,
Să lupte cu toată forța
Și astfel greu câștigau.

Printre ostașii încărtiruiți
În cetatea dunăreană
Durostor, erau Nicandru
Și Marcian din armata romană.

Făceau parte din legiunile
Ce-și îndeplineau serviciul militar
În provincia romană,
Numită Moesia Inferior.

Până în perioada interbelică,
Silistra (Durostor) era oraș românesc;
Prin Tratatul de la Craiova (7 sept. 1940),
A devenit oraș bulgăresc. (N-E)

Pe vremea împăratului Dioclețian,
La început, creștinii erau tolerați;
Venind la conducere și Galeriu,
Ei au fost crunt persecutați.

Împotriva creștinilor, (în anul 303)
Trei decrete imperiale s-au dat,
Căci Galeriu era un fanatic 
Anticreștin, de neînduplecat.

Într-o vizită la Durostor (Silistra),
Războiul total anticreștin
A pornit cu sălbăticie,
Comandat de-acest împărat hain.

I-a obligat pe toți soldații
Să se închine idolilor,
Dar creștinii au refuzat,
Recunoscându-și credința lor.

Au declarat cu mult curaj 
Că Îl slăvesc pe Domnul Hristos,
Care este Calea, Adevărul și Viața;
Credința-n El fiind de folos.

Nicandru și Marcian, alături 
De alți patru creștini adevărați:
Pasicrat, Isihie, Iuliu și Valentin,
Toți au rămas neînfricați.

Aruncându-i în închisoare,
Credeau că-i vor speria
Și că amenințați fiind,
De Hristos se vor lepăda.

I-au îndemnat să renunțe,
La început, cu vorbă bună,
Dar harul Duhului Sfânt era cu ei
Și n-au crezut în minciună.

Văzând că nu-i pot atrage 
Spre credința idolească,
Au recurs la alte mijloace,
Începând să-i chinuiască:

Cu toiege i-au bătut,
Cu sulița i-au înțepat,
Cu foc au fost pârjoliți,
Dar sfinții tot nu au cedat.

I-au pus pe cărbuni aprinși
Și apă sărată au turnat
Peste rănile deschise,
Dar și așa au rezistat,

Că Duhul Sfânt era cu ei,
Întărindu-i în credință
Și toate chinurile fizice
Au suportat în suferință.

Nicio durere omenească
Nu i-a putut determina
Să renunțe la viața veșnică,
Dorind din suflet a o câștiga.

Rămași statornici în credința 
În Domnul Iisus Hristos,
Au primit cununa muceniciei,
Că-au trăit în lume cu folos.

Împăratul Galeriu a poruncit 
Să fie apoi decapitați,
Dar de cununa neveștejită
N-au putut fi deposedați.

Și au primit cu bucurie
Moartea cea mucenicească
Câștigând pe veșnicie,
Împărăția cea cerească.

Daria l-a așteptat zece ani 
Pe Nicandru, soțul său,
Să se-ntoarcă din război,
Gândindu-se la el mereu.

A crescut singură copilul,
Dar fiind ea răbdătoare,
A înțeles și-a prețuit
Jertfa cea mărturisitoare,

Apreciind hotărârea luată
De soțul ei cel iubit
De a-L urma pe Hristos,
În Care a nădăjduit.

Domnul să ne dea tărie 
Și nouă ca să-L urmăm
Cu credință neștirbită
Și mereu să-L lăudăm.

Îi mulțumim și-L slăvim 
Pe Domnul Iisus Hristos,
Că-a trimis oameni credincioși
Și cu sufletul frumos,

Ce-au întărit în credință 
Neamul nostru românesc,
Pregătindu-l să câștige
Lăcașul veșnic, ceresc.

Iar pe sfinții mucenici
Noi îi rugăm cu tărie,
Cât vom trăi pe pământ,
Mijlocitori să ne fie.

Să se roage pentru noi,
Să fim apărați de rău,
Iar pe 8 iunie, an de an,
Îi vom prăznui mereu!

Sfinții Mucenici nicandru si Marcian (8 iunie)
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Sfânta Evanghelie ne pune înainte datoria de a ne 
mărturisi credința, așa cum sfinții, mai ales martirii și 
mărturisitorii, au murit pentru mărturisire, iar ceilalți s-au 
sfințit trăind adevărurile de credință din tot sufletul, din tot 
cugetul, în smerenie, în dragoste, în slujirea lui Dumnezeu 
și a oamenilor.

Duminica aceasta pe amintește de toți sfinții cunoscuți 
și necunoscuți, câți au existat de-a lungul timpului. Se pun 
câteva întrebări: „ce înseamnă mărturisirea credinței? 
Ce înseamnă a mărturisi pe Hristos în fața oamenilor?” 
Înseamnă a recunoaște pe Dumnezeu a fi creatorul uni-
versului și al oamenilor. Înseamnă a-L recunoaște pe Iisus 
Hristos drept Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu. Înseamnă, 
prin urmare, a intra într-o ordine de gândire religioasă. 
Înseamnă a nu ne considera autonomi, ci dependenți de 
Dumnezeu, atât cu privire la începutul, cât și cu privire la 
sfârșitul nostru. A mărturisi pe Dumnezeu și pe Iisus Hris-
tos înseamnă a mărturisi filiația noastră divină. Putem să 
ne lepădăm de propria noastră naștere? De proprii noștri 
părinți? Nu putem.

Mărturisim mai întâi credința în Dumnezeu sub chipul 
Treimii, prin Simbolul credinței, în taina sufletului nostru și 
în comunitate, la biserică: „Cred într-Unul Dumnezeu (...) 
și într-Unul Domn Iisus Hristos (...) și întru Duhul Sfânt, 
Domnul de viață Făcătorul.”

Dăm apoi mărturie în familia noastră. Suntem datori 
să dăm mărturie despre Dumnezeu celor care ne-au adus 
pe noi pe lume, fraților noștri și celor pe care îi aducem 
noi pe lume. 

A treia mărturisire o facem 
în fața oamenilor, adică unul 
față de altul, în public, nu 
numai în ascuns, ci și ca o 
declarație publică. O mărturi-
sire de conștiință nu este de 
ajuns. Cred că de rușine, din 
indiferență sau frică nu trebuie 
să mărturisești pe Dumnezeu. 
Ori Domnul spune: „Cel ce 
se va lepăda de Mine în fața 
oamenilor, de acela Mă voi 
lepăda și Eu înaintea Tatălui 
Meu care este în ceruri.” (Matei 10, 33)

Primii mărturisitori au fost Apostolii Domnului, care au 
trăit zi de zi, timp de trei ani și jumătate cu Mântuitorul, 
și care mai apoi L-au mărturisit în fața oamenilor. Mărtu-
risirea se făcea adeseori cu prețul vieții. Până la Sfântul 
Constantin cel Mare creștinii erau prigoniți și uciși tocmai 
pentru că nu se lepădau de credința lor. Iar pe cei care se 
lepădau de Hristos doar în cuvânt, dar credeau în sinea 
lor, de frică, comunitatea îi numea „lapsi”, adică lepădați 
de Hristos, tăgăduitori, trădători.

Primele 3 secole au dat Bisericii și lumii un număr 
imens de mucenici. Tertulian a spus: „Sângele martirilor 
a fost sămânța creștinilor.” Putem să ne întrebăm: „Toți 
suntem chemați să fim sfinți sau numai unii?” Răspunsul 
este categoric: toți suntem chemați. Domnul spune: „Fiți 
desăvârșiți, precum Tatăl vostru Cel din ceruri desăvârșit 
este.” (Matei 5, 48) A fi desăvârșit înseamnă a fi sfânt. 
Sfinții sunt liberi față de păcat, au biruit ispitele, au rămas 

curați. Sfințenia se dobândește în multe feluri de viață 
care sunt la îndemâna omului. Tuturor ne este deschisă 
calea spre sfințenie cu condiția ca această „Cale” să fie 
Hristos. 

În mănăstire, în pustie, în familie sau în lume, omul se 
poate sfinți, căci sfințenia este „adâncul smereniei.” Spune 
un cuvânt: „Sfântul care știe că e sfânt, nu e sfânt.” Cel 
care se crede virtuos și se pune în comparație cu alții și se 
crede mai bun, acela nu e sfânt, mai are mult de urcat.

Se spune la Pateric: „Fiilor, să știți că smerenia pe mulți 
fără multă osteneală i-a mântuit și mărturisesc aceasta 
vameșul și fiul risipitor, care puține cuvinte au grăit către 
Dumnezeu și s-au mântuit, osteneala și faptele bune pe 
mulți au atras la mândrie și au pierit ca fariseul acela care 
se lăuda cu faptele lui și se mândrea.”

„Smerenia este acoperământul faptelor bune. Și de vei 
face vreo faptă bună, să o acoperi îndată cu smerenia, ca 
să nu răsufle și se strică și este urâtă de Dumnezeu.”

Să nu credem că dacă nu facem răul, facem binele, 
sfânt nu e cel care nu face, ci cel care face binele. Dacă 
te-ai dedicat Domnului, nu uita pe aproapele. Nu e de ajuns 
să fii monah, să te ia lumea drept sfânt, trebuie să și fii.

Duminica dedicată Tuturor Sfinților este o chemare 
pentru a-i cinsti pe cei care sunt mijlocitori între Dumnezeu 
și noi, modele pe care Biserica ni le oferă spre urmare. De 
la Apostoli, la mucenici, de la marii părinți din pustie, până 
la ierarhii cărturari, de la părinții alcătuitori de dogme și 
cântări bisericești până la cuvioasele din mânăstiri și până 

la curelarul pe care l-a întâlnit 
Sfântul Antonie cel Mare, toți 
reprezintă pentru noi modele 
de urmat.

Ei sunt casnicii Domnului, ei 
mijlocesc pentru noi și la rugă-
ciunea lor, Domnul poate face 
minuni. Deși au trăit în vremuri 
diferite, ei au fost proslăviți de 
Dumnezeu încât au devenit 
atemporali, ai tuturor timpurilor 
și contemporani tuturor oame-
nilor de pe traiectoria istoriei. 
Au devenit prietenii oamenilor, 

căci trăiesc în iubire, iar iubirea înfrățește, apropie. Biserica 
ni-i ține prezenți în permanență, ni-i apropie prin slujbele lor, 
prin amintirea lor, prin icoanele lor, prin sfintele lor moaște. 
Icoana din odaia noastră îl face pe sfânt un familiar al casei, 
un membru al familiei, cineva cu care ne sfătuim, căruia îi 
cerem ajutorul. El se simte prezent, este acolo, gata să ne 
ajute. Nu trebuie să-i căutăm în doctrine, dogme și în cărți, 
căci ei sunt prezenți în viața noastră. Credința în sfinți este 
afirmarea nădejdii noastre în mântuire. Trebuie doar să le 
urmăm lor, să ne rugăm lor cu ușile sufletelor deschise și 
trăind în comuniune cu ei, cu toți sfinții.

Părintele Marius Olivian Tănasie

(predică la Duminica întâi după Rusalii, a Tuturor 
Sfinţilor, Lăsatul secului pentru Postul Sfinţilor Apostoli 

Petru şi Pavel, Sf. Ev. Matei 10, 32-33 şi 37-38; 19, 27-
30; 11 iunie)

Sursă foto: Sfânta Evanghelie

Sfinți și sfințenie



8 Calea ÎnĂlȚĂrii, anul iX, nr. 94, iunie 2017

Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 160 exemplare

Despre Sfinţii români
Dacă Duminica întâi după Rusalii este închinată Tuturor 

Sfinţilor, pentru că venirea Duhului Sfânt în firea omeneas-
că, o curăţă pe aceasta de păcat şi îi dă putere să reia 

drumul sfinţeniei pe care l-a pierdut prin neascultarea de 
Dumnezeu şi căderea în păcatul strămoşesc, în Duminica 
a doua după Pogorârea Duhului Sfânt, Sfânta noastră 

Biserică a rânduit să se facă prăznuirea Sfinţilor Români, 
fiind astfel închinată sfinţeniei izvorâte sau crescute din 
neamul nostru românesc. 

Toţi sfinţii, cu excepţia apostolilor 
şi misionarilor, şi-au câştigat această 
calitate lucrând pentru credincioşi sau 
remarcându-se prin viaţa lor de curăţie 
şi jertfelnicie între credincioşii dintr-un 
anumit loc sau ţinut. Cinstirea lor a 
început încă în timpul vieţii sau după 
moarte, între credincioşii din acel loc, 
pentru ca treptat ea să se întindă tot 
mai departe. Astfel, din sfinţi locali ei 
au devenit sfinţi universali. Ei au ajuns 
la cinstire pentru curăţia sau muceni-
cia sau faptele lor de ajutorare pentru 
dreapta credinţă dobândită într-un anu-
mit loc, dar mărturisită pretutindeni. Ei 
au făcut să rodească într-un anumit loc 
sau ţinut învăţăturile dreptei credinţe 
universale. Astfel toţi sfinţii sunt locali, 
prin faptul că ei au lucrat într-un anumit 
loc, dar sunt universali pentru credinţa 

universală pe care ei au slujit-o în acel loc. Din acest punct 
de vedere, nu există sfinţi locali şi sfinţi universali, toţi sunt 
locali pentru oamenii din locul respectiv pe care ei i-au slujit 

Păhărelul cu nectar Povestea mâncătorului de 
bomboane

Ştiu de mult o poveste, 
dar nu am vrut să v-o povestesc;
cum e un pic mai dulce decât plină de fapte, 
mi-ar fi părut foarte rău să vă stricaţi, 
tocmai cu ea, 
dinţii de lapte.

Dar, dacă ziceţi voi că aţi mâncat destule dropsuri 
şi bomboane de ciocolată 
şi că nu din cauza asta sunteţi ştirbi, 
fie, o să încep cu 
…a fost odată.

Şi chiar a fost... 
Un mâncător de bomboane, care învăţase 
bomboanele pe de rost. 

Avea acasă borcane imense şi zeci 
de etichete colorate 
pentru cele mai noi sortimente din lume; 
unele primite, iar altele cumpărate. 

Şi mai avea, comandat special de părinţi, 
un tub uriaş cu pastă de dinţi.

De la un timp, însă, 
cu mâncătorul de bomboane
ceva se-ntâmpla... 
Dacă la început acorda fiecărei caramele 
atenţia cuvenită, 
acum, dintr-o dată, nu mai conta… 

Mirarea cunoscuţilor era cât se poate de firească. 
La fel şi mirarea bomboanelor, 
care începuseră să se învechească.

Adio, gust bun!
Adio, masă dulce şi acrişoară, 
drajeuri cu aromă de mere şi scorţişoară!
Adio, parfum de căpuşună tăvălită prin ciocolată, 
jeleu în formă de banană 
ori figurină gumată!

Neştiind motivul, m-am tot întrebat:
De ce mâncătorul nostru de bomboane, 
într-o zi, s-a lăsat?

De ce nu îşi mai cheltuia bănuţii de buzunar?
De ce strângea din dinţi, 
abţinându-se de la tot ce e dulce?
Sau… 
de ce nu se mai ruga la Zeul Bomboanelor, 
ci la Altcineva, 
când se ducea să se culce?

Până când, asemeni oricărui povestitor 
ce trebuie să-şi încheie la un moment dat povestea, 
m-am dumirit: 

Era de atâta vreme singur în mijlocul lor, 
dar nici o bomboană 
nu l-a făcut fericit!

„Binele nu-l găsim în cele trecătoare, 
ci suntem chemați să ne împărtășim 
din bunurile cele veșnice și adevărate.”
(Sfântul Vasile cel Mare)

Rubrică de Elia David
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în timpul vieţii, dar toţi sunt universali pentru că această 
pildă este valabilă pentru credincioşii de pretutindeni. Toţi 
se umplu de Acelaşi Hristos care străluceşte prin fiinţa 
lor şi toţi sunt purtătorii Aceluiaşi Duh Sfânt, ei fiind astfel 
mădulare ale trupului Bisericii Universale. 

Sfinţii Români, fie că au fost mucenici ai dreptei cre-
dinţe în secolul al IV-lea, sau în secolul al XVIII-lea, fie că 
au fost ierarhi care au luminat poporul lui Dumnezeu prin 
cuvânt sau l-au ajutat cu fapta, fie că au fost sihaştri ajunşi 
la cea mai mare înălţare a fiinţei lor în Dumnezeu, prin 
rugăciune pentru ei şi pentru credincioşi, înălţând astfel 
prestigiul dreptei credinţe şi fiinţa omului care o trăieşte cu 
seriozitate la o treaptă care îi îndeamnă pe credincioşii de 
pretutindeni, când ajung să fie cunoscuţi, să o trăiască cu 
cât mai multă convingere şi să le urmeze pilda. 

Toţi aceştia, ştiuţi sau neştiuţi de oameni, dar ştiuţi 
de Dumnezeu, începând de la Sfântul Apostol Andrei cel 

întâi chemat care este şi ocrotitorul României, împre-
ună cu toţi cei care au sfinţit acest pământ românesc, 
fie cu sângele, fie cu viaţa sau credinţa lor, până la cei 
din timpurile noastre ştiuţi de Dumnezeu, care se luptă 
neîncetat să-şi sfinţească fiinţa lor şi să ajungă la desă-
vârşirea şi sfinţenia la care suntem chemaţi de Dumne-
zeu încă din momentul creaţiei, după cuvântul: „Fiţi, dar, 
voi desăvârşiţi precum, precum Tatăl vostru Cel ceresc 
desăvârşit este” (Mt. 5, 48); ci, după Sfântul Care v-a 
chemat pe voi, fiţi şi voi înşivă sfinţi în toată petrecerea 
vieţii că scris este: Fiţi sfinţi, pentru că Eu sunt sfânt” (I 
Ptr. 1, 15-16). 

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a II-a după Rusalii, a Sfinţilor 
Români, Sf. Ev. Matei 4, 18-23, Chemarea primilor 

Apostoli, Dezlegare la peşte, 18 iunie)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie

Tu, Doamne, dându-ne iertarea,
Dreptatea noastră n-o proba,
Că am ucis Neîntinarea
Și l-am iertat pe Baraba.

Fărădelegea ne condamnă
Și decăderea se ascute,
Că, zi de zi, ființa umană,
Mai sărăcește în virtute.

Și dacă înțelepții noștri
Ne-ar da înțelepciunea toată,
La suprafață ies doar monștri
Și-nvinge spiritul de gloată.

Neîndurării suntem vatra
Și mult prea repede-am uitat,
Ca primul să arunce piatra,
Cel care e fără păcat.

Unde s-a dus în van credința
Ce izvorăște din Ceaslov,
De risipită e dorința
De a-l urma pe Dreptul Iov?

Dacă orbiți de lăcomie,
Încet, virtuțile ne pier
Și-am vrea, comorile să fie
Mai multe-aici decât în cer?

În marea trecere prin viață,
Cum vom ajunge la liman
Uitând ce Biblia ne-nvață
Și amăgiți de cel Viclean?

De-aceea, zămislirii Tale
Nu-i da atâta cât merită,
Ci, Doamne, mai găsește-o cale
Și ne ferește de ispită.

Și-n mare mila Ta ne-arată
Lumina Sfântului Altar,
Ca-n ziua cea de judecată,
Mântuiți să fim prin Har!

Încet, virtuțile ne pier Radu Cârstoiu Arbore

nu fiți îngrijorați!
„Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și 

dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga 
vouă.” (Matei 6, 33)

În „Predica de pe Munte”, Iisus Și-a prezentat 
programul de reforme doctrinare și de viață și a 
delimitat învățătura și tradiția Vechiului Testa-
ment de învățăturile noi, relevate de El. Textul 
Evangheliei acestei duminici face parte din Pre-
dica de pe Munte rostită de Domnul în fața unei 
mulțimi aflate într-o continuă „mirare”, „căci El 
învăța ca unul ce avea putere, iar nu ca fariseii 
și cărturarii.” Este o Evanghelie-poem, operă a 
unui autor divin! 

Domnul vorbește despre slujirea la doi domni 
și textul acesta trebuie să-l privim cu mare atenție 
pentru că este greu de înțeles chiar dacă l-am 
citi de mai multe ori.

Spune Sfântul Apostol Pavel: „Căci va veni o 
vreme când oamenii nu vor primi învățătura cea 

sănătoasă, ci-și vor alege învățători după poftele 
lor, ca să le gâdile auzul, și-și vor întoarce urechi-
le de la adevăr și se vor lua după basme.” (II Tim. 
4, 3-4) Ei vin în numele lui Iisus cu „smerenie 
prefăcută” (Col. 2, 18), iubire de dispută și slavă 
deșartă (Fil. 2, 3) și-L propovăduiesc pe Hristos 
din pizmă (Fil. 1, 15-16). Sfântul Apostol Pavel 
îi numește frați mincinoși (II Cor. 11, 26), având 
doar chipul cucerniciei și spune: „de aceștia să te 
ferești.” (II Tim. 3, 5) Sunt cu Scriptura în mână, 
dar slujesc diavolului. Aceștia sunt astăzi slujitorii 
la doi domni de care vorbește Mântuitorul.

Scriptura are autoritate atunci când este in-
terpretată după credința Bisericii, ea își pierde 
autoritatea atunci când unii „pururea învață și 
niciodată nu pot să ajungă la cunoștința adevă-
rului.” (II Tim. 3, 7) Se luptă mereu cu Biserica, 
se ostenesc, dar „nu se încununează, pentru că 
nu luptă după lege.” (II Tim. 2, 5)

Strâns legat de slujirea la doi domni este și 
textul unde se vorbește despre grijile vieții (mân-
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care, băutură, îmbrăcăminte). Sfântul Apostol 
Pavel spune despre noi că suntem „împreună 
lucrători cu Dumnezeu” (I Cor. 3, 9). Noi trebuie 
să împlinim partea noastră (munca noastră cin-
stită) și Dumnezeu în mod sigur va face partea 
lui. Așadar nu trăim în panică, în disperare, în 
deznădejde, căci Domnul ne-a spus: „vrednic 
este lucrătorul de plata sa.” (Luca 10, 7) Și 
psalmistul spune: „Va ieși omul la munca sa și 
la lucrarea lui până seara.” (Ps. 104, 23)

În „Învățătura celor 12 Apostoli” se spune: 
„Dacă cel ce vine la voi este un drumeț, ajutați-l 
cât puteți, dar să nu rămână la voi decât 2-3 zile, 

dacă este nevoie. Dacă vrea să se stabilească 
la voi ca meseriaș, să lucreze și să rămână, dar 
dacă nu are o meserie, socotiți-vă după pricepe-
rea voastră, ca să nu trăiască cu voi împreună 
un creștin trândav.”

Omul, ca celelalte vietăți sau ca plantele, pă-
sările, animalele sălbatice sau domestice trăiește 
după o rânduială a lui. Rânduiala omului este de-
osebită, este aparte de cea pe care Dumnezeu a 
făcut-o pentru creația Sa. Unele creature își iau 
hrana din pământ, altele din apă, altele din aer 
și niciuneia nu-i este ușor pentru că trebuie s-o 
caute, s-o aștepte, s-o vâneze sau s-o primească 
de la om. Domnul a spus: „Cu osteneală să te 
hrănești din pământ în toate zilele vieții tale.” 
(Fac. 3, 17) Rânduiala pentru om este munca, 
existența dobândită cu brațele.

Florile, plantele, copacii nu se mișcă și atunci 
Dumnezeu le dă hrană de-a gata, nu au mâini 
s-o caute, nici picioare să umble, dar omului îi 
dă Dumnezeu hrană ca rod al muncii lui. Așadar 

pâinea trebuie muncită, dar să ne hrănim și cu 
cuvântul lui Dumnezeu.

Aici Domnul pune un echilibru în viața noas-
tră, muncă și rugăciune, niciodată una fără alta. 
Hrana și haina nu sunt mai importante decât 
viața. De multe ori încercăm să ne facem viața 
mai ușoară pe pământ plătind cu viitorul nostru. 
Intervine lăcomia care ne trage spre pământ 
tocmai când ne înălțăm spre cer. Ne vindem 
aripile iubirii de avuție, pentru câștiguri de mo-
ment, efemere.

Tot ce am câștigat acum necinstit este pier-
dere pentru viitor și nu pierdere pentru trup, ci 

pentru suflet. Nu putem sluji 
pentru suflet mânați de ego-
ism, de strângere de bogăție, 
de interese pur pământești. 

„Acolo unde este comoara 
voastră, acolo este și inima 
voastră.”, spune Domnul.

Când munca noastră 
vede doar interesele noas-
tre, atunci nu mai vedem 
interesele vecinului, aproa-
pelui, săracului, căci inima 
noastră va fi la ale noastre 
și niciodată lângă aproape-
le. Inima egoistă se golește 
de Dumnezeu și face loc lui 
mamona pentru că nu mai 
este loc pentru nimeni.

Nicolae Iorga spunea: „Egoistul își dă toată 
silința disperată să fure o rază de soare care să 
nu lumineze și pe alții.” (Cugetări)

Soluția o dă tot Mântuitorul: „Căutați mai întâi 
împărăția lui Dumnezeu…” Căutarea este o lu-
crare, deci o osteneală la care angajăm dragos-
tea, milostenia, postul, smerenia și toate fac ca 
interesul nostru să devină și interesul aproapelui. 
Spune Sfântul Clement Romanul: „Ziua și noap-
tea să vă luptați pentru binele tuturor fraților.” A 
ne ocupa de „celelalte” nu este interzis, Domnul 
spune că mai întâi Împărăția lui Dumnezeu, iar 
„celelalte” le dă Dumnezeu. Auzindu-le pe aces-
tea, să căutăm „să fim nu numai auzitori, ci și 
împlinitori ai cuvântului.” (Iacov 1, 22)

Părintele Marius Olivian Tănasie

(predică la Duminica a III-a după Rusalii, Sf. 
Ev. Matei 6, 22-33, Despre grijile vieţii, Dezle-

gare la peşte, 25 iunie)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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În afară de sărbătorile pe care Biserica le-a dedi-
cat Praznicelor Împărătești, care ne aduc în memorie 
moment legate de viața, activitatea, învățătura și 
minunile săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos și de 
zilele închinate Maicii Domnului, mai există o cate-
gorie de sărbători dedicate sfinților din timpul anului 
bisericesc.

Sfinții sunt acei oameni pe care Biserica creștină îi 
cinstește pentru viața lor curată, pentru lupta și ade-
sea chiar jertfa vieții lor pentru biruința creștinismului 
în lume. Ei sunt invocați de credincioși ca exemple și 
icoane de viață creștină, vrednice de urmat, precum 
și ca mijlocitori către Dumnezeu.

În rândul sfinților au fost trecuți: patriarhii, prorocii 
și drepții Vechiului Testament, apostolii și ucenicii 
direcți și indirecți ai Mântuitorului, martiri și mărtu-
risitori, călugări, cuvioși, ierarhi canonizați pentru 
activitatea lor, precum și sfinții locali.

La 21 mai, Biserica cinstește pe Sfinții Împărați 
Constantin cel Mare și mama sa, Elena, pe care îi 
socotește „întocmai cu Apostolii.” Ei nu fac parte din-
tre sfinții de care am făcut pomenire până acum și cu 
toate astea, Biserica le acordă o atenție deosebită. 
Ce a determinat această atenție? În primul rând, 
dragostea și exemplul lor în cinste și demnitate, apoi 
convertirea lor la Hristos și înțelepciunea lor pentru 
a acorda libertate creștinismului. Pentru acestea, 
imediat după moartea lor, s-a păstrat vie evlavia și 
viața lor și au fost sărbătoriți ca unii care s-au nevoit 
în predicarea Evangheliei nemuririi asemenea Sfân-
tului Apostol Pavel.

Împăratul Constantin cel Mare era fiul lui Constanțiu 
Chlor, el însuși împărat al Imperiului Roman de 
Apus, și al soției sale, Elena. După moartea tatălui 
său, armata îl proclamă împărat. Imperiul Roman 
era condus pe atunci de către doi împărați cu titlul 
de „august” și alți doi cu titlul de „cezar”. Voind să 
refacă unitatea Imperiului, Constantin pornește răz-
boi împotriva celorlalți, rămânând din 324 singurul 
conducător.

Episcopul Eusebiu de Cezareea și scriitorul biseri-
cesc Lactanțiu au relatat că în anul 312, înaintea lup-
tei cu împăratul Maxențiu, lui Constantin i s-a arătat 
în vis o cruce deasupra soarelui cu inscripția: „Prin 
acest semn vei învinge.” Dimineața, el a poruncit 
ca steagurile și scuturile soldaților să fie însemnate 
cu semnul crucii și inițialele Mântuitorului Hristos. 
Armata mult mai numeroasă a lui Maxențiu a fost 
învinsă, iar el s-a înecat în râul Tibru.

Cu această luptă și cu acest semn divin, atitudinea 
împăratului Constantin față de creștini se schimbă 
radical. Îndrumat de mama sa, Elena, în anul 313, 

Constantin cel Mare, în înțelegere cu co-împăratul 
Liciniu, a dat Edictul de la Mediolanum (azi Milano), 
prin care decretă libertatea religioasă a bisericii 
creștine.

Spre deosebire de predecesorii săi persectori, el 
va deveni protectorul creștinilor. În anul 321, dumini-
ca a fost decretată ca zi de odihnă în întreg imperiul. 
Au fost restituite creștinilor bunurile confiscate, s-au 
construit biserici, au fost rechemați în țară creștinii din 
exil și reașezați în funcțiile publice și socotiți oameni 
cinstiți, fără patimi.

În anul 324, după ce l-a învins pe Liciniu, care a 
încercat să favorizeze pe păgâni, rămâne singurul 
împărat. S-a hotărât acum să ridice o nouă capita-
lă – Constantinopoli, înlocuind Roma păgână cu o 
capitală creștină.

În anul 325, împăratul Constantin a convocat la 
Niceea primul sinod ecumenic care a condamnat 
erezia lui Arie. Aici au fost alcătuite primele 7 articole 
din Simbolul de credință. Primește botezul creștin de 
la Episcopul Eusebi și după câteva zile, la 21 ma 337, 
este chemat la Domnul și îngropat în Biserica „Sfinții 
Apostoli” din Constantinopol, ctitoria sa.

Împărăteasa Elena este cea care a avut o influență 
covârșitoare asupra fiului său, sădind în inima sa 
dragostea față de Dumnezeu și de oameni. Se spune 
că ea l-a îndemnat pe marele împărat să dea Edictul 
de la Mediolanum. A plecat apoi la Ierusalim să caute 
crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul și a des-
coperit-o pe Golgota în chip minunat prin vindecarea 
unei bolnave atinse de ea. Părți din Sfânta Cruce au 
fost aduse în biserici și cinstite prin cuvintele „Crucii 
Tale ne închinăm, Hristoase, și Sfântă Învierea Ta o 
lăudăm și o mărim.” 

Sfânta Elena a participat la toate acțiunile de bine-
facere pentru creștinii persecutați, exilați ori mutilați 
pentru credința lor.

Sunt doar câteva din faptele și credința Sfinților 
Împărați pentru care au fost numiți „întocmai cu 
Apostolii”. Numeroase biserici au fost zidite avându-i 
ca protector, iar creștinii și-au botezat fiii și fiicele cu 
numele lor.

Să-i cinstim și noi cum se cuvine prin cuvintele: 
„Luminătorilor care ați luminat lumea cu dreapta 
credință, de Dumnezeu încununaților împărați Con-
stantin și Elena; primiți și acum rugăciunile noastre 
și le duceți Împăratului Hristos, pe care Îl mărim ca 
Unul ce v-a încununat pe voi, cântându-L cu voi și 
cu oștile cerești. Aleluia.” (Condacul 13 din Acatistul 
Sfinților Împărați Constantin și Elena) Amin.

Părintele Mircea Muscă 
Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Tg.-Jiu

Predică la Sfinții Împărați 
Constantin și Elena (21 mai)
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Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul, 
Mitropolitul Ţării româneşti (22 iunie)

„De dulceaţa gurii tale celei sfinţite se îndulceşte Bise-
rica şi de focul râvnei tale se minunează cetele cereşti, că 
ostenindu-te în tălmăcirea sfintelor învăţături ale părinţilor 
celor de demult, ai dăruit turmei tale bucuria cunoaşterii 
lui Dumnezeu”. Astfel sună troparul închinat Sfântului 
Grigorie Dascălul, Mitropolit al Ţării Româneşti, prăznuit 
pe 22 iunie, un mare ierarh şi cărturar al Bisericii noastre, 
care a tipărit mai multe cărţi de suflet folositoare pentru 
cler şi credincioşi.

Sfântul Grigorie s-a născut la Bucureşti, în anul 1765, 
din părinţi binecredincioşi. A primit la Botez numele Ghe-
orghe. Studiile şi le-a făcut la vestita Academie Sfântul 
Sava din Bucureşti, învăţând temeinic filosofia şi teologia, 
limbile latină şi greacă. Se spune că era cel mai silitor din 
cei 75 de elevi ai Academiei. Pe urmă, a devenit ucenic al 
Sfântului Paisie Velicicovschi (prăznuit la 15 noiembrie), 
călugărindu-se la Mănăstirea Neamţ (1790) şi primind 
numele Grigorie.

Tânărul monah Grigorie a fost hirotonit diacon în ace-
laşi an şi a început traducerea operelor Sfinților Părinţi din 
greacă în română, cu binecuvântarea stareţului Paisie, 
călătorind şi la Sfântul Munte în acest scop (1812). Printre 
cărţile traduse în această perioadă se numără Patericul, 
Octoihul, Adunarea pe scurt a dumnezeieştilor dogme, 
Descoperire cu amănuntul a pravoslavnicei credinţe (Dog-
matica), Mineiele, Vieţile Sfinţilor, Tâlcuirea Evangheliei 
(Chiriacodromionul şi cea a Sfântului Teofilact) şi Carte 
foarte folositoare de suflet. Era smerit şi ascultător faţă de 
toţi. În 1820, a părăsit Neamţul şi s-a stabilit la Mănăsti-
rea Căldăruşani din Ţara Românească, ocupându-se în 
continuarea cu traducerea. Trei ani mai târziu, a ajuns 
Mitropolit al Ungrovlahiei.

Se zice că a venit o solie de la domnitor prin care mo-
nahul Grigorie era chemat să vină la Bucureşti pentru a fi 
hirotonit mitropolit. Atunci, Sfântul ar fi exclamat: „Pentru 
că Măria Sa, Vodă, mă cheamă, voi veni, dar ca să fiu 
păstor al turmei lui Hristos eu, nevrednicul, numai de gân-
dul acesta mă cutremur!” şi a plecat pe jos spre Bucureşti. 
Ajuns la Tunari noaptea, a fost închis de un preot în coteţul 
porcilor, acesta crezând că este un călugăr hoinar. A doua 
zi, cineva i-a dat drumul. După ce a fost făcut episcop, 
Sfântul Grigorie i-a zis acelui preot: „Nu te teme, părinte, 
că porcii sfinţiei tale s-au purtat bine cu mine!”

Marele Ierarh a păstorit Mitropolia Ţării Româneşti 
între 1823 şi 1834, fiind numit de domnitorul Ghica efor 
(supraveghetor) al tuturor şcolilor din ţară. Sfântul Grigorie 
a întemeiat seminarii în fiecare eparhie sufragană (Buzău, 
Râmnic şi Argeş), purtând grijă de învăţământ. Le spunea 
profesorilor: „Să vă îndreptaţi cu toţii şi apoi să îndreptaţi 
[pe alţii], să dobândiţi năravuri bune, apoi să învăţaţi de 
năravuri [pe alţii]! Să fiţi cu toţii sfinţi sau aproape de sfinţi, 
precum erau dascălii cei mai dinainte!” Din acest motiv, era 
numit „Grigorie Dascălul”, „teologul Grigorie, înalt în ştiinţe 
şi în înţelepciune, adânc în noimă şi smerit cugetător în 
isprăvi şi în lucrare”.

Sfântul Grigorie a tradus şi tipărit mai multe cărţi din 
scaunul de mitropolit: Împărţire de grău şi Puţul (Sfântul 
Ioan Gură de Aur), Epistolele de obşte ale Patriarhului 

Fotie, Două cuvinte doveditoare pentru purcederea Sfân-
tului Duh ale Sfântului Grigorie Palama, Despre cele opt 
gânduri ale răutăţii (Sfântul Ioan Casian), Viaţa Cuviosului 
Paisie de la Mănăstirea Neamţ, etc. A întemeiat două tipo-
grafii, una la Căldăruşani, iar cealaltă în Buzău. În timpul 
războiului ruso-turc (1828-1834), mitropolitul Grigorie este 
alungat de pe scaun de ruşi (1829), nemulţumiţi de faptul 
că ierarhul nostru se opusese reintroducerii aşa-numitei 
„dări a cârjei” (doi galbeni luaţi de ruşi la hirotonia fiecărui 
preot român). Este exilat în Basarabia şi i se cere demisia. 
Sfântul Grigorie dă următoarea replică: „Dumnezeu mi-a 
dat suflet şi eparhie şi, când îmi va ieşi sufletul, atunci voi 
lăsa eparhia!” Abia în 1833, i se permite să-şi reia scaunul 
rămas vacant.

Toată viaţa acestui sfânt a fost pusă în slujba lui Dum-
nezeu şi a neamului său: „Precum nu am încetat, mai 
înainte de a mă sui pe scaunul mitropoliei, să mă silesc 
spre folosul neamului, după cum mărturisesc cărţile cele 
tipărite, aşa şi după ce m-am suit, aşa şi după ce m-am 
dus în surghiun. Că numai atât voiesc să trăiesc, cât să 
ajutorez Dreptei Credinţe şi neamului şi fraţilor, ca să poa-
tă cu înlesnire prin învăţăturile sfinţilor să dobândească 
bunătăţile cele veşnice!”, zicea el. Sfântul Grigorie con-
sidera că Vieţile Sfinţilor e cea mai potrivită carte pentru 
timpurile noastre. De aceea, a început tipărirea lor înainte 
de a muri. N-a apucat să tipărească decât primele două 
volume. Înainte de a se duce la Domnul, Marele Ierarh 
a spus: „Să nu se oprească din tipărire Vieţile Sfinţilor şi 
tipografiile neîncetat să lucreze, tipărind cărţi folositoare 
de suflet!” A adormit pe 22 iunie 1834. După 7 ani, sfin-
tele sale moaşte au fost mutate la Căldăruşani. Pe 20 
octombrie 2005, Sfântul Sinod a trecut în rândul sfinţilor 
pe Mitropolitul Grigorie Dascălul, stabilindu-i ca zi de 
pomenire data trecerii sale la Domnul şi punând sfintele 
moaşte în biserica mare a Mănăstirii Căldăruşani.

Să ne rugăm şi noi Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul 
cu următoarele cuvinte: „O, întru tot lăudate şi preacinstite 
Părinte Grigorie, podoaba arhiereilor şi coroana preasfin-
ţită a Ţării Româneşti, cel ce prin belşugul înţelepciunii 
şi al cunoaşterii ne-ai luminat pe toţi cu scrierile Sfinţilor 
Părinţi pe care le-ai tălmăcit în limba turmei tale, tinde şi 
acum mâna ta cea sfântă şi ne binecuvintează pe toţi: pe 
cei bolnavi îi tămăduieşte, pe cei îndureraţi îi mângâie, pe 
cei bătrâni îi sprijineşte, pe cei tineri înţelepţeşte-i şi tuturor 
fii mijlocitor înaintea lui Hristos Dumnezeu, ca împreună 
să cântăm, în Împărăţia cea neînserată: Aliluia!” 
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