
Purtaţi-vă sarcinile unii altora!
Minunea vindecării slujitorului sutaşului prezentată în 

această pericopă evanghelică scoate în evidenţă credinţa 
puternică a acestui sutaş în Dumnezeu, fapt pentru care 
este pus în atenţia noastră de către Mântuitorul prin Sfânta 
Biserică. În rugăciunea „Împărate ceresc”, adresată Du-
hului Sfânt în special, dar şi Sfintei Treimi, pentru că orice 
rugăciune, adresată oricăreia dintre Persoanele Sfintei 
Treimi, are în vedere nu numai treimea persoanelor dum-
nezeieşti, ci şi unitatea dumnezeirii, pentru că Tatăl, Fiul şi 
Duhul Sfânt, Una sunt, adică un singur Dumnezeu, şi orice 
rugăciune adresată uneia dintre Persoane este adresată 
Sfintei Treimi întregi, se spune „Care pretutindenea eşti 
şi toate le împlineşti”, arătând prin aceasta că Dumnezeu 
este pretutindeni şi poate orice, pentru că la El toate sunt 
cu putinţă. Această credinţă o găsim la conducătorul peste 
o sută de soldaţi, la sutaşul din Sfânta Evanghelie de as-
tăzi, pentru că el a crezut în Domnul Iisus Hristos că este 
Dumnezeu şi ca atare El poate să îl vindece pe slujitorul 
său, fără să fie nevoie să vină la căpătâiul celui bolnav, 
situaţie de care sutaşul nu se considera a fi vrednic.

 Această smerenie de care dă dovadă sutaşul o întâl-
nim şi la Sfântul Apostol Petru, care, copleşit de prezenţa 

Domnului şi de pescuirea minunată, îi cere: ieşi de la mine 
Doamne, că sunt om păcătos. Acest lucru presupune, pe 
de o parte, recunoaşterea prezenţei lui Dumnezeu şi, pe 
de altă parte, nevrednicia omului, cu alte cuvinte smerenia, 
pe care trebuie să o aibă orice om care primeşte lucrarea 
lui Dumnezeu. Sutaşul crede că Domnul are putere să 
poruncească numai prin cuvânt, pentru că este Dumne-
zeu, nu un om oarecare care trebuie să vină la bolnav să 
cerceteze suferinţa şi să vadă dacă o poate vindeca sau 
nu. Pentru că dacă el, ca om i se porunceşte şi la rândul 
lui porunceşte, şi porunca se împlineşte, cu atât mai mult 
porunca pe care Dumnezeu o dă, şi de care toată zidirea 
ascultă, se împlineşte neîntârziat. Apoi el nu vine să se 
roage pentru sine, nici pentru cineva din familia sa sau 
dintre rudeniile sale, ci pentru un slujitor al său, pentru un 
om inferior, atât ca grad, cât şi ca stare, pe care el însă 
îl preţuieşte şi căruia îi doreşte vindecarea, fapt ce arată 
dragostea pe care acesta o are faţă de aproapele său, pe 
care fiecare dintre noi trebuie să îl iubim ca pe noi înşi-
ne, după porunca Domnului. Cine dintre noi are această 
dragoste faţă de slujitorul său, ca acest sutaş, aşa încât 
să îi poarte de grijă şi să îi dorească binele? Purtaţi-vă 
sarcinile unii altora şi aşa veţi împlini Legea lui Hristos, 
spune Sfântul Apostol Pavel, care nu este altceva decât 
legea dragostei faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele. 

Cât de mult s-ar schimba o astfel de lume dacă direc-
torul s-ar ruga şi ar dori binele celor pe care îi conduce, 
patronul angajaţilor săi, profesorul elevilor săi, ş.a.m.d. 
Precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi şi voi lor 
asemenea, spune Domnul, la început, pentru ca mai apoi 
să completeze: „Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi 
pe cei ce vă blesteamă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi 
rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc, ca să 
fiţi fiii Tatălui vostru Celui din ceruri, că El face să răsară 
soarele şi peste cei răi şi peste cei buni şi trimite ploaie 
peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. Căci dacă iubiţi pe cei 
ce vă iubesc, ce răsplată veţi avea? Au nu fac şi vameşii 
acelaşi lucru? Şi dacă îmbrăţişaţi numai pe fraţii voştri, 
ce faceţi mai mult? Au nu fac şi neamurile acelaşi lucru? 
Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc 
desăvârşit este.” (Mt. 5, 44-48), pentru ca mai apoi să ne 
îndemne la desăvârşire prin iubirea până la jertfă: „Mai 
mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul 
lui să şi-l pună pentru prietenii săi” (In. 15, 13). 

Dacă noi am face cel puţin începutul acestei porunci, 
care se referă la iubirea faţă de aproapele, şi am face 
aproapelui precum am voi să ne facă el nouă şi tot ar fi 
bine, pentru că cine este acela care ar vrea ca să îi facă 
rău cineva, să îl vorbească de rău, să îl duşmănească, 
să fie indiferent la necazurile şi suferinţa lui? 

(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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Studiu biblic lunar

Sfânta Evanghelie după Ioan
CAPITOLUL VII

1. Şi după aceea mergea Iisus prin Galileea, căci nu voia 
să meargă prin Iudeea, deoarece iudeii căutau să-L ucidă. 

2. Şi era aproape sărbătoarea iudaică a corturilor.
3. Au zis deci către El fraţii Lui: Pleacă de aici şi du-Te 

în Iudeea, pentru ca şi ucenicii Tăi să vadă lucrurile pe 
care Tu le faci. 

4. Căci nimeni nu lucrează ceva în ascuns, ci caută 
să se facă cunoscut. Dacă faci acestea, arată-Te pe Tine 
lumii. 

5. Pentru că nici fraţii Lui nu credeau în El. 
6. Deci le-a zis Iisus: Vremea Mea încă n-a sosit; dar 

vremea voastră totdeauna este gata. 
7. Pe voi lumea nu poate să vă urască, dar pe Mine Mă 

urăşte, pentru că Eu mărturisesc despre ea că lucrurile 
ei sunt rele. 

8. Voi duceţi-vă la sărbătoare; Eu nu merg la sărbătoa-
rea aceasta, căci vremea Mea nu s-a împlinit încă. 

9. Acestea spunându-le, a rămas în Galileea. 
10. Dar după ce fraţii Săi s-au dus la sărbătoare, atunci 

S-a suit şi El, dar nu pe faţă, ci pe ascuns. 
11. În timpul sărbătorii iudeii Îl căutau şi ziceau: Unde 

este Acela? 
12. Şi cârtire multă era despre El în mulţime; unii 

ziceau: Este bun; iar alţii ziceau: Nu, ci amăgeşte mul-
ţimea. 

13. Totuşi, de frica iudeilor, nimeni nu vorbea despre 
El pe faţă. 

14. Iar la jumătatea praznicului Iisus S-a suit în templu 
şi învăţa. 

15. Şi iudeii se mirau zicând: Cum ştie Acesta carte 
fără să fi învăţat? 

16. Deci le-a răspuns Iisus şi a zis: Învăţătura Mea nu 
este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis. 

17. De vrea cineva să facă voia Lui, va cunoaşte des-
pre învăţătura aceasta dacă este de la Dumnezeu sau 
dacă Eu vorbesc de la Mine Însumi. 

18. Cel care vorbeşte de la sine îşi caută slava sa; iar 
cel care caută slava celui ce l-a trimis pe el, acela este 
adevărat şi nedreptate nu este în el. 

19. Oare nu Moise v-a dat Legea? Şi nimeni dintre voi 
nu ţine Legea. De ce căutaţi să Mă ucideţi? 

20. Şi mulţimea a răspuns: Ai demon. Cine caută să 
te ucidă? 

21. Iisus a răspuns şi le-a zis: Un lucru am făcut şi 
toţi vă miraţi. 

22. De aceea Moise v-a dat tăierea împrejur, nu că 
este de la Moise, ci de la părinţi, şi sâmbăta tăiaţi împrejur 
pe om. 

(urmare din pagina 1)
Dacă nu vom face aşa, atunci şi pe noi ne paşte aceas-

tă sentinţă de dezmoştenire şi condamnare: „Şi zic vouă că 
mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi vor sta la masă 
cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacov în împărăţia cerurilor. Iar 

fiii împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul cel mai din afară; 
acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor”.

Părintele Gheorghe Ionașcu
(Predică la Duminica a IV-a după Rusalii, Sf. Ev. 

Matei 8, 5-13, Vindecarea slugii  sutaşului, 2 iulie)

Purtaţi-vă sarcinile unii altora!

23. Dacă omul primeşte tăierea împrejur sâmbăta, ca 
să nu se strice Legea lui Moise, vă mâniaţi pe Mine că 
am făcut sâmbăta un om întreg sănătos? 

24. Nu judecaţi după înfăţişare, ci judecaţi judecată 
dreaptă. 

25. Deci ziceau unii dintre ierusalimiteni: Nu este, oare, 
Acesta pe care-L căutau să-L ucidă? 

26. Şi iată că vorbeşte pe faţă şi ei nu-I zic nimic. Nu 
cumva căpeteniile au cunoscut cu adevărat că Acesta e 
Hristos? 

27. Dar pe Acesta Îl ştim de unde este. Însă Hristosul, 
când va veni, nimeni nu ştie de unde este. 

28. Deci a strigat Iisus în templu, învăţând şi zicând: 
Şi pe Mine Mă ştiţi şi ştiţi de unde sunt; şi Eu n-am venit 
de la Mine, dar adevărat este Cel ce M-a trimis pe Mine 
şi pe Care voi nu-L ştiţi. 

29. Eu Îl ştiu pe El, căci de la El sunt şi El M-a trimis 
pe Mine. 

30. Deci căutau să-L prindă, dar nimeni n-a pus mâna 
pe El, pentru că nu venise încă ceasul Lui. 



3Calea ÎnĂlȚĂrii, anul iX, nr. 95, iulie 2017

Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 160 exemplare

31. Dar mulţi din mulţime au crezut în El şi ziceau: 
Hristosul când va veni va face El minuni mai multe decât 
a făcut Acesta? 

32. Au auzit fariseii mulţimea murmurând acestea 
despre El şi au trimis arhiereii şi fariseii slujitori ca să-L 
prindă. 

33. Dar Iisus le-a zis: Puţin timp mai sunt cu voi şi Mă 
duc la Cel ce M-a trimis. 

34. Mă veţi căuta şi nu Mă veţi găsi; şi unde sunt Eu, 
voi nu puteţi să veniţi. 

35. Deci au zis iudeii, între ei: Unde are să Se ducă 
Acesta, ca noi să nu-L găsim? Nu cumva va merge la cei 
împrăştiaţi printre elini şi va învăţa pe elini? 

36. Ce înseamnă acest cuvânt pe care l-a spus: Mă 
veţi căuta şi nu Mă veţi găsi şi unde sunt Eu, voi nu puteţi 
să veniţi? 

37. 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. 

38. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri 
de apă vie vor curge din pântecele lui. 

39. Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe Care aveau 
să-L primească acei ce cred în El. Căci încă nu era (dat) 
Duhul, pentru că Iisus încă nu fusese preaslăvit. 

40. Deci din mulţime, auzind cuvintele acestea, ziceau: 
Cu adevărat, Acesta este Proorocul. 

41. Iar alţii ziceau: Acesta este Hristosul. Iar alţii ziceau: 
Nu cumva din Galileea va să vină Hristos? 

42. N-a zis, oare, Scriptura că Hristos va să vină din 
sămânţa lui David şi din Betleem, cetatea lui David? 

43. Şi s-a făcut dezbinare în mulţime pentru El. 
44. Şi unii dintre ei voiau să-L prindă, dar nimeni n-a 

pus mâinile pe El. 
45. Deci slugile au venit la arhierei şi farisei, şi le-au 

zis aceia: De ce nu L-aţi adus? 
46. Slugile au răspuns: Niciodată n-a vorbit un om aşa 

cum vorbeşte Acest Om. 
47. Şi le-au răspuns deci fariseii: Nu cumva aţi fost şi 

voi amăgiţi? 
48. Nu cumva a crezut în El cineva dintre căpetenii 

sau dintre farisei? 
49. Dar mulţimea aceasta, care nu cunoaşte Legea, 

este blestemată! 
50. A zis către ei Nicodim, cel ce venise mai înainte la 

El, noaptea, fiind unul dintre ei: 
51. Nu cumva Legea noastră judecă pe om, dacă nu-l 

ascultă mai întâi şi nu ştie ce a făcut? 
52. Ei au răspuns şi i-au zis: Nu cumva şi tu eşti din 

Galileea? Cercetează şi vezi că din Galileea nu s-a ridicat 
prooroc. 

53. Şi s-a dus fiecare la casa sa. 
(bibliaortodoxa.ro)

Sfânta Evanghelie ne prezintă în câteva versete vin-
decarea a doi demonizaţi din ţinutul Gadarenilor, pentru 
care Domnul nostru Iisus Hristos a trecut dincolo de ţinutul 
Ţării Sfinte. Trebuie să ştim mai întâi că intenţia celui rău 
este aceea de a ne face să credem că ceea ce ne învaţă 

este bine şi totodată de a-şi ascunde prezenţa, spre a nu 
fi dat pe faţă el şi lucrarea lui, caz în care oamenii îşi vor 
dea seama de adevăratul vrăjmaş şi potrivnic al existenţei 
şi mântuirii lor, şi i se vor împotrivi. El vrea să-i atragă pe 
cât mai mulţi în căderea sa şi atunci el ne ispiteşte sub 
aparenţa unui bine. „Nu vezi că ai dreptate?” Altădată ne 
spune: Nu este aşa că te-a jignit cutare? Atunci te îndeam-
nă să-ţi faci singur dreptate, să-l jigneşti şi tu, şi astfel fără 
să-ţi dai seama intri sub influenţa lui. Din acest moment 
influenţa se manifestă tot mai puternic până ce libertatea 

omului este anulată, omul intră în stare de robie şi pierde 
din vedere scopul existenţei sale şi se întoarce împotriva 
Ziditorului, părându-i-se că Dumnezeu ar vrea ce nu este 
bine pentru el, şi zice şi el sub influenţa diavolului: „Ce ai 
Tu cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu?”

Dacă pentru noi, cei de astăzi, cei doi erau doar bolnavi 
mintal, pentru Mântuitorul, boala care îi cuprinsese pe ei, 
era de natură spirituală, întrucât se aflau sub posesiunea 
diavolului. Se poate pune întrebarea: De ce a îngăduit 
Dumnezeu ca oamenii să fie posedaţi de diavoli? Şi apoi 
de ce le-a permis diavolilor să intre în porci? Dacă ne pu-
nem şi noi prima întrebare, înseamnă că noi ne întrebăm: 
De ce a lăsat Dumnezeu libertate? Pentru că, dacă nu 
l-ar lăsa pe diavol să intre, înseamnă că i-ar anula liber-
tatea, chiar şi aceea de a face rău, şi chiar se întâmplă 
lucrul acesta, pentru că diavolul nu poate să facă tot răul 
pe care îl vrea, pe de o parte, iar, pe de alta, pe cel care 
i se împotriveşte nu îl poate lua în stăpânire, chiar dacă 
îl poate ispiti. Însă ispita este o probă, o încercare, un 
examen pe care îl pici sau îl iei, în funcţie de hotărârea pe 
care o ai şi de ajutorul pe care îl ceri de la Dumnezeu. În 
al doilea rând, dacă omul face voia celui rău, intrând el de 
bună voie sub influenţa diavolului, acceptându-i ispitele, 
iar Dumnezeu l-ar opri, ar însemna că omul este forţat 
să nu facă rău şi libertatea lui este din nou anulată. Ori 
Dumnezeu i-a pus omului înainte, cum spune Moise, viaţa 
şi moartea, binecuvântarea şi blestemul, omul alegând 
ceea ce doreşte.

 Să presupunem că un Împărat ar avea un vrăjmaş, 
un slujitor care s-a lepădat de ascultare, a renunţat la da-
rurile împărăteşti şi a devenit vrăjmaş. Acesta, neputând 
să lupte împotriva Împăratului, încearcă să-i atragă prin 
viclenie pe fiii Împăratului în propria lui răutate. Împăratul 
este Dumnezeu, vrăjmaşul este diavolul, fiii după har 

Despre libertatea folosită rău
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POESIS

„Stea luminoasă ai arătat
Bisericii Tale, Hristoase,
Pe mucenicul Emilian,
Ostaș” în vremuri spinoase.

Prin  „Edictul din Milan” (313),
(Actul de libertate religioasă),
Sfântul Constantin cel Mare
Le oferă creștinilor o viață frumoasă.

Ei se puteau ruga în voie
Oriunde și oricând doreau,
Biserici au fost construite
Și tot mai mulți se creștinau.

Biserica era scutită
De dări care o apăsau
Ba era chiar liniștită,
Că cei bogați o ajutau.

S-au înlăturat pedepsele
Contrare spiritului creștin:
Răstignirea, stigmatizarea,…
Din ordinul Sfântului Constantin.

Credința fiind la ea acasă
Se închinau lui Dumnezeu,
Fățiș, fără să se ascundă
Și Îl slăveau pe Fiul Său.

Cel rău se zvârcolea în gol,
Pierzând atâtea suflete
Și nu știa ce să mai facă
Ca să și le recapete.

Și în marea-i disperare,
Se străduia să reînvie
Păgânismul între oameni,
Ca pierzător să le fie.

A pornit de la cei cu rang înalt,
Chiar de la Iulian Împăratul
Cel lepădat de credință,
Fiind numit și Apostatul, (361-363)

Care era nepot de frate vitreg,
Al Marelui Constantin,
Cel întocmai cu Apostolii
Și primul împărat creștin.

Iulian a pus în fruntea armatei
Special, numai ofițeri păgâni,
Iar în unitățile administrative,
Demnitari cu suflete de câini,

Care aveau misiunea 
Să refacă-n totalitate,
Vechile temple ce fuseseră
Folosite de păgânătate.

Creștinii s-au răzvrătit,
Opunându-se din răsputeri
Devierii de la credința creștină,
Ce căpătase mari puteri.

Mulți și-au jertfit chiar și viața
Pentru păstrarea credinței
În Domnul Iisus Hristos,
Asumându-și calea suferinței.

Cu cruzime, împăratul
Iulian Apostatul a decis,
Să emită cumplita lege,
Prin care creștinismul era interzis.

A fost trimis la Durostor (Silistra),
„Vicarul Traciei”, Capitolin,
Guvernatorul cu mintea întunecată 
Și cu sufletul de răutate plin.

Era râvnitor față de zei
Aducându-le jertfe neîncetat;
Când era vorba de creștini,
Era de neînduplecat.

Aici, în cetatea de la Dunăre,
Vrând să se încredințeze
Dacă se mai află creștini,
A început să cerceteze.

Conducătorii cetății 
Au jurat, că printre locuitori,
Nu se mai află creștini,
Ci-s toți la idoli închinători.

Au adus jertfe idolilor
Și cu cinstire li s-au închinat
Împreună cu locuitorii 
Și tare mult s-au bucurat.

Încântat de reușită, Capitolin,
Un mare ospăț a organizat,
Pentru cinstirea necuraților zei
Și pe toți dregătorii i-a invitat.

Pe când ei își petreceau,
Tânărul ostaș Emilian a ales
Să primească cununa vieții
Și-a dobândit-o cu succes.

A intrat în templul păgân
Cu un ciocan de fier înarmat
Și toate statuile idolilor
Cu putere le-a dărâmat.

A răsturnat altarul fals
Și jertfele puse spre-nchinat,
Apoi,  strecurându-se ușurel,
S-a retras neobservat.

Sfântul Mucenic Emilian de la Durostorum (18 iulie)
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sunt oamenii. Ori dacă aceştia de bună voie îl părăsesc 
pe Dumnezeu şi se alipesc de diavol, acesta dobândeşte 
putere asupra lor de a le face rău, chiar până la a-i omorî. 
Şi atunci cine este de vină?

 Când Dumnezeu l-a făcut pe om, l-a înzestrat cu 
multe daruri, punându-l într-o stare fericită, i-a cerut însă 
să împlinească o singură poruncă, să asculte, poruncă de 
care omul s-a lepădat, pierzând darurile primite, intrând 
sub stăpânirea celui rău, şi devenind stricăcios şi muritor. 
Cine e vinovat de acestea? Nimeni altul decât omul, care, 
prin propria lui libertate, a ales răul. Când vedem atâta 
suferinţă în lume, atâtea necazuri, boli grave şi incura-
bile, violenţă şi crime, copii bolnavi incurabil, şi moartea 
care stăpâneşte peste tot, ne întrebăm: De ce îngăduie 
Dumnezeu? Ca şi cum El ar fi de vină pentru toate relele, 
nu propria noastră libertate pe care am folosit-o cum nu 
trebuie şi autorul răului, care este diavolul. Ne trăim viaţa 
după propria voie, făcând ce ne place, neţinând seama de 
ce vrea Dumnezeu, dar când ajungem la rău, ne întrebăm: 
De ce Dumnezeu…? 

Revenind la cealaltă întrebare: De ce a îngăduit Dumne-
zeu ca diavolii să intre în porci, şi să-i păgubească pe oameni, 
şi astfel să-i întoarcă pe oameni împotriva lui Dumnezeu? 
Răspunsul cuprinde mai multe idei. În primul rând, ce le-au 
făcut porcilor, diavolii le-ar fi făcut şi oamenilor, dacă ar fi 
primit îngăduinţă de la Dumnezeu. Apoi să înţelegem că 
nici peste porci nu ar fi avut stăpânire, dacă nu le-ar fi dat 
voie Dumnezeu. Şi, nu în ultimul rând, chiar dacă diavolul ne 
păgubeşte cu ceva, făcându-ne rău, nu trebuie să-L alungăm 
pe Dumnezeu de la noi, cum au făcut Gadarenii din pricina 
porcilor înecaţi, pentru că tot timpul Dumnezeu răsplăteşte 
însutit, atât cu daruri pământeşti, cât şi cu daruri veşnice. 
Acest lucru l-a spus Mântuitorul Apostolilor care, de bună 
voie, au renunţat la toate şi I-au urmat Domnului Hristos: 
„însutit veţi lua înapoi şi viaţă veşnică veţi moşteni.”

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a V-a după Rusalii, 

Vindecarea celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei, 
Sf. Ev. Matei 8, 28-34; 9, 1; 9 iulie)

Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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Un slujitor al guvernatorului,
Văzând ce s-a întâmplat,
Și constatând dezastrul,
Pe Capitolin l-a înștiințat.

Un țăran care trecea pe-acolo,
A fost luat la întrebări,
(Crezând că el este făptașul)
Și pus a fost la încercări.

Emilian n-a suportat
Să fie acest tânăr bătut,
Mai ales nevinovat
Și-a recunoscut ce a făcut.

Cum ar fi putut el răbda
Ca altcineva, în locul său,
Să fie nedreptățit,
Făcându-i-se atâta rău!

Era născut într-o familie 
Înstărită și credincioasă:
Tatăl, Sabbastianus, era prefect
Și-i dăduse o educație sănătoasă.

Și-a asumat întreaga „vină”,
Recunoscând ce a făcut;
Conștient fiind de urmări,
De nimic nu s-a temut.

A fost aspru pedepsit (16 iul. 262)
Și cu răutate întrebat,
Dacă cineva l-a sfătuit
Și-a zis că nimeni nu l-a învățat.

Ba era chiar bucuros,
Că a putut demonstra
Că este ostaș al lui Hristos
Și de El nu se va lepăda.

„Dumnezeu și sufletul meu…”
Mi-au poruncit să calc în picioare
Aceste jertfe nelegiuite
Și fără de nicio valoare.

Furios fiind Capitolin, 
A dat poruncă din nou
Să fie și mai crunt lovit,
Peste tot,  cu vine de bou.

L-a întrebat cum îl cheamă;
El a răspuns, bucuros,
Că-l cheamă Emilian, ca om,
Dar că este „rob al lui Hristos”.

Că este fiul prefectului,
Crudul Capitolin a aflat;
S-a îmblânzit cu perfidie,
Dar a fost și mai supărat.

L-a obligat pe tatăl său, 
Ca o livră de aur să plătească
Amendă pentru Emilian;
Că n-a știut cum să-l crească.

Și nu l-a învățat de mic,
Zeilor să se închine,
Ba chiar i-a nesocotit
Și i-a făcut de rușine,

Spunând că sunt muți și surzi,
Pietre nefolositoare,
Care n-au nicio putere
Și sunt statui pieritoare.

Văzând că nu-l pot convinge
Și dă exemplu negativ,
A poruncit supușilor
Să-l piardă definitiv.

L-au dus afară din cetate
Unde era locul pregătit,
Pe malul fluviului Dunărea
Și pe rugul aprins l-au suit.

Emilian a cerut voie
Ca Domnului să se închine;
Făcând semnul Sfintei Cruci
Și s-a pregătit cum se cuvine,

Pentru întâlnirea cu Domnul
Pe care L-a venerat pe pământ
Și l-a iubit atât de mult,
Respectând al Său cuvânt.

Cunoscând pe mucenicul lui Hristos,
Focul, deși  puternic, nu l-a mistuit,
Dar i-a ars pe slujitorii de-aproape
Și pe ceilalți i-a pârjolit.

Au văzut cu toții minunea 
Pe care Bunul Dumnezeu, 
A arătat-o față de cei 
Care se-ncred în El mereu.

Văzându-se nevătămat, 
A preamărit pe Dumnezeu:
„Doamne Iisuse, în mâna Ta,
Îmi încredințez duhul meu.”

Emilian și-a dat duhul curând,
Căci focul era deja stins
Și nici un fir de păr al lui
Nu a fost măcar atins.(18 iulie 262)

Creștinii din cetate
Ce se rugau în ascuns,
La soția ighemonului,
Care era creștină, s-au dus.

Ea a obținut aprobarea,
Insistând pe lângă al său bărbat,
Ca după rânduiala creștină
Să poată fi înmormântat.

La trei stadii de Durostor (la Gedina);
Creștinii l-au uns cu uleiuri aromate
După tradiția creștină
Și l-au învelit cu pânze curate.

Cu cântări și cu psalmi a fost dus
Până la locul de îngropăciune;
În pământ, cu jale a fost pus,
Însoțit de smerită rugăciune.

Emilian este  un ales ostaș al lui Hristos,
Apărătorul dreptei credințe,
Protopărintele martirilor români,
Care au răbdat atâtea suferințe.

Pe mulți i-a încurajat
Prin gestul său miraculos,
De a-L urma cu orice preț
Pe Domnul Iisus Hristos.

A fost un luceafăr ce-a răsărit
În zorii creștinismului românesc,
O făclie călăuzitoare 
Pe pământul nostru strămoșesc.

Un urmaș al Apostolilor,
Și-un demn propovăduitor 
Al Adevărului s-a arătat
Și de cumplite chinuri răbdător,

Biruitorul înșelăciunii idolești
Și apărătorul credinței drepte,
Vas ales al Preasfintei Treimi
Ce-a luat hotărâri înțelepte.

Acum se roagă pentru noi
De-acolo din Cerul Sfânt,
Iar noi, românii, îl cinstim 
Cât vom trăi pe pământ.

Sfintele sale Moaște 
În Silistra (Bulgaria) se odihnesc,
Care, până în anul 1940,
Era pământ românesc.

Avem și noi „părticele”
La București și Colpani, din Bacău,
Unde Sfântul priveghează
Și ne apără de cel rău.

Este prăznuit ca sfânt
Și trecut în calendar,
În ziua mutării la Domnul (18 iul. 262),
Când ne-a fost trimis în dar,

Să ne fie mijlocitor
Către Bunul Dumnezeu,
Un ales propovăduitor
Al Domnului  Hristos, Fiul Său.
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OrACOLELE, PErSOAnE POSEDATE DE DIAVOLI

„Dar să știți că putere are Fiul Omului pe pământ a 
ierta păcatele, a zis slăbănogului: «Scoală-te, ia-ți patul și 
mergi la casa ta.»”

Evanghelia acestei duminici este o evanghelie despre 
taina iertării păcatelor. Și în textul paralel de la Marcu (2, 
1-12) este vorba de iertarea păcatelor și minunea vindecării 
acelui om paralizat vine ca o dovadă că „putere are Fiul 
Omului pe pământ a ierta păcatele.” (v. 10)

Sfântul Evanghelist Matei pune accentual vindecării pe 
tema iertării păcatelor. El lasă deoparte celelalte aspecte 
cum ar fi intrarea în scenă a slăbănogului sau ieșirea lui din 
scenă. La Sfântul Evanghelist Matei locul central nu este 
ocupat de slăbănog și de vindecarea lui, ci de Iisus și de 
lucrarea Lui de iertare a păcatelor. Tocmai pentru aceasta 
Iisus a venit în lume, „ca să ierte păcatele”, El este învestit 
cu puterea Tatălui, cu „toată puterea în cer și pe pământ”, 
ne spune Iisus înviat în Sfânta 
Evanghelie după Matei.

Tema iertării este anunțată 
chiar de la început și chiar 
de către Iisus: „Îndrăznește, 
fiule! Iertate sunt păcatele 
tale!” Iertarea însă nu vindecă 
neputința trupească a slăbă-
nogului, de aceea Mântuitorul 
adaugă: „Scoală-te, ia-ți patul 
și mergi la casa ta.” De aici 
rezultă că nu păcatul sau nu 
numai păcatul era cauza bolii 
sale. Pe de altă parte, așa cum 
sunt prezentate evenimentele, 
iertarea sufletului este mai importantă decât vindecarea 
trupului.

Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Ce vi se pare mai 
ușor: „a înzdrăveni un trup slăbănogit sau a ierta păcatele 
sufletului? Negreșit, e mai ușor să înzdrăvenești un trup 
slăbănogit, că pe cât e mai bun sufletul decât trupul, pe 
atât este mai mare lucru a ierta păcatele decât a tămădui 
un trup, dar pentru că iertarea păcatelor este o lucrare ce 
nu se vede, iar vindecarea trupului este una care se vede, 
adaug acum și ceea ce este mai ușor, dar mai săritor în 
ochi, ca prin aceasta să aveți dovada că am săvârșit și ceea 
ce este mai greu, dar nevăzut.” (Omilii la Matei) În interiorul 
lor reacționează cărturarii: „Cine poate ierta păcatele, fără 
numai Unul Dumnezeu?”

Fiul Omului este Fiul lui Dumnezeu, Cel preamărit de-a 
dreapta Tatălui, El este prezent în Biserica Sa: „Iată, Eu 
sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor.” (Matei 28, 20) Cu 
alte cuvinte, ceea ce a făcut El atunci cu slăbănogul, adi-
că faptul de a-i fi iertat păcatele, e o lucrare pe care El o 
săvârșește neîncetat cu toți cei care vin la El cu credință. 

Iertarea păcatelor este pentru noi o realitate care se 
întâmplă acum, nu este o speranță amânată pentru un 
viitor eshatologic. Iisus ne iartă aici și acum.

Cuvintele de instituire de la Taina Sfintei Euharistii arată 
că sângele jertfei Sale se varsă „spre iertarea păcatelor.” 
Aceasta reprezintă o permanență în Biserică prin porunca 
pe care El ne-a lăsat-o: „aceasta să faceți spre pomenirea 

Mea.” (Luca 22, 19) Sfântul Evanghelist Matei lasă să se 
înțeleagă că puterea lui Iisus cu care iartă păcatele va fi 
împărtășită și oamenilor.

El își încheie pericopa evanghelică cu cuvintele „Iar 
mulțimile, văzând aceasta, s-au înspăimântat și au slăvit 
pe Dumnezeu, Cel care dă o putere ca aceasta oamenilor.” 
(Matei 9, 8) El a dat această putere Sfinților Apostoli și prin 
ei, Bisericii Sale. Iertarea sau lucrarea iertării păcatelor se 
săvârșește în Biserică.

Mântuitorul Își exprimă intenția de a întemeia Biserica, 
care să aibă ca temelie credința în mesianitatea și divini-
tatea Sa, mărturisită de Petru în numele tuturor Sfinților 
Apostoli: „Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui Viu.”

Hristos este Capul Bisericii, Capul Trupului, adică al 
Bisericii (Col. 1, 18) despre care îi scrie ucenicului Timotei: 
„Ca să știi, dacă zăbovesc, cum trebuie să petreci în casa 
lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului Celui Viu, 
stâlp și temelie a adevărului.” (I Timotei 3, 15)

Sfinții Părinți numesc mai 
târziu Biserica „spital”, de-
oarece este locul unde ne 
vindecăm rănile păcatului, iar 
pe părinții Bisericii îi numește 
„doctori.” Cuvintele Domnului 
se adresează tuturor slujitori-
lor Bisericii: „Oricâte veți lega 
pe pământ, vor fi legate și în 
cer, și oricâte veți dezlega pe 
pământ, vor fi dezlegate și în 
cer.” (Matei 18, 18) Aceste cu-
vinte le întărește din nou după 
Înviere: „Luați Duh Sfânt, că-
rora veți ierta păcatele, le vor 

fi iertate și cărora le veți ține, ținute vor fi.” (Ioan 20, 23)
Trimiterea Fiului în lume de către Tatăl cu misiunea 

de a ierta păcatele se prelungește în lume prin trimiterea 
ucenicilor Săi, purtători ai Duhului Său celui Sfânt.

Sfântul Evanghelist Matei este un membru activ în 
Biserică, Evanghelia Sa arătând pe deplin preocuparea 
sa bisericească.

Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește despre puterea 
iertării păcatelor în Biserică: „Au și stăpânitorii pământului 
puterea de a lega, dar leagă numai trupurile. Puterea 
de a lega a preoților leagă sufletele și străbate cerurile.” 
(Despre preoție)

În imaginea slăbănogului trebuie să ne vedem fiecare 
dintre noi. Toți avem nevoie să auzim de la Mântuitorul 
cuvintele: „Iertate îți sunt păcatele tale.” Să nu fim lipsiți 
de îndrăzneală și să nu nesocotim harul acesta pe care-l 
avem la îndemână, să nu cumva ca păcatul să ne fi făcut 
necutezători sau plini de deznădejde, ci să urmăm credința 
slăbănogului ca Domnul să Se milostivească și de noi și 
să-I auzim cuvintele: „Îndrăznește, fiule! Iertate sunt pă-
catele tale!” Amin.

Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica a VI-a după Rusalii, a Sfinţilor 

Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic, Vindecarea 
slăbănogului din Capernaum, 
Sf. Ev. Matei 9, 1-8, 16 iulie)

Sursă foto: Sfânta Evanghelie 

Taina iertării păcatelor
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Păhărelul cu nectar Poveste cu o fetiţă 
de nerecunoscut

Poveste cu o surioară împrumutată

Era o fetiţă cuminte, ordonată, harnică, 
iubitoare... 
Primea numai cuvinte de laudă
şi de-ncurajare... 

Spre deosebire de alţi copii, 
îşi făcea întâi treburile, apoi ieşea afară 
şi se juca. 
Însă, cele mai frumoase momente 
erau acelea când, seara, la lumina veiozei, 
în micul ei fotoliu, lua o carte de poveşti 
şi citea...

Avea timp pentru toate. 
Dar, într-o zi, n-a mai putut să câştige lupta
…cu desenele animate.

A rămas în faţa televizorului, ca hipnotizată. 
În câteva zile devenise de nerecunoscut; 
altă fată!

Acum, singurul lucru pe care şi-l dorea 
era doar un televizor 

la care să se poată uita. 

Treburile fuseseră amânate, joaca 
nu o interesa mai deloc,
 iar cartea de poveşti, dacă ar fi găsit-o, 
ar fi aruncat-o în foc.

Când au vizitat-o colegii, s-au speriat: 
fetiţa aceea frumoasă şi îngrijită, 
avea acum nişte cearcăne uriaşe 
şi părul nepieptănat. 

Unghiile îi erau murdare şi netăiate, 
căci nu se putea smulge deloc 
din faţa desenelor animate. 

Se întrebau, înfricoşaţi, între ei: 
cu cine seamănă oare? 
Dar nu, 
încă nu semăna perfect cu o vrăjitoare.

Abia peste câteva zile, 
când a încercat să-şi îndrepte spatele 

şi n-a mai putut, 
a simţit şi ea că ceva, ceva, parcă 
s-a petrecut. 

Vederea îi slăbise şi scăzuse în greutate, 
de la câte mese a sărit, 
sub magia desenelor animate. 

Cu chiu cu vai, 
a izbutit de coada măturii să se prindă, 
pentru a se deplasa până în camera ei,
… la oglindă.

Şi ce văzu!  
Nu se poate! 

Semăna atât de bine cu vrăjitoarea 
din desenele animate, 
cu personajul acela urât şi ciudat, 
încât a vrut să închidă „televizorul” imediat.

 „Totul stă în a vrea şi a nu vrea.” 
  (Sfântul Ioan Gură de Aur)

A fost odată o fetiţă foarte neascultătoare, 
căreia părinţii i-au arătat într-o zi 
„Casa de frăţiori şi de surioare”. 

Adică acel loc
unde se strâng în jurul unor speranţe
copiii fără noroc; 
şi de unde urma să vină, la ea acasă, 
o fetiţă pe cât de necăjită,
pe atât de frumoasă.

În prima zi a traiului în comun, 
surioara împrumutată a făcut 
toată treaba.

- Surioara mea, 
i-a zis ea fetiţei neascultătoare, 
văd că te plictiseşte statul degeaba. 
Eu, dacă m-ai ruga, 
aş sări imediat şi te-aş ajuta.

Mai ales că mă simt atât de bine, 
aici, împreună cu părinţii tăi 
…şi cu tine!

A doua zi, surioara împrumutată 
s-a trezit devreme, 
a spălat păpuşile murdare, 
a cusut jucăriile de pluş, a reparat 

caruselul...

- Surioara mea, 
i-a zis din nou fetiţei neascultătoare, 
mie aşa îmi e felul, 
să mă gândesc şi la oameni şi la jucării.
Uite, am ferit-o de mulţi copii, 
dar, dacă eşti sigură că îţi place de ea, 
îţi dau ţie păpuşa mea.

În următoarele zile, la fel. 
În ciuda faptului că fetiţa neascultătoare 
nu îi vorbea, 
surioara împrumutată era plină de zel... 

Şi de o bucurie 
pe care un povestitor 
crescut în casa părinţilor săi 
nu are cum s-o descrie.

Tot ce poate el să facă este să spună
ce-a auzit:

- Surioară dragă, aici rolul meu s-a sfârşit. 
Mă voi întoarce în locul 
de unde părinţii tăi m-au adus. 
Ştiu că nu o să-ţi pară prea rău, 
dar mie îmi pare!

- Nu pleca, o rugă printre lacrimi 
fetiţa cea neascultătoare. 
Rămâi cu mine, 
te rog,
promit că nu o să mă mai port urât 
niciodată!

Astfel a trăit mulţi ani fericiţi, 
într-o familie iubitoare, 
o surioară „împrumutată”.

„Cu adevărat milostiv 
este acela care îi îmbrățișează pe toți 
și nu lasă pe nimeni în afara inimii sale.”
 (Sfântul Ioan din Kronstadt)

Rubrică de Elia David
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Despre evidenţa faptelor minunate
Când avem în vedere faptele minunate făcute de 

Mântuitorul, vorbim atunci de Descoperirea dumnezeiască 
sau despre Revelaţie, care este acţiunea prin care Dum-
nezeu Se face cunoscut, arătându-le oamenilor voinţa şi 
planurile Sale în legătură cu lumea în general şi cu omul 
în special. 

Prin evocarea acestor fapte, noi arătăm modul în care 
Dumnezeu S-a descoperit, înţelegem cele despre El, 
despre puterea şi lucrarea Lui, înţelegând că El este Cel 
care ne-a creat, fiind deci Tatăl ceresc al tuturor, despre 
faptul că este atotputernic, adică poate face orice, putând 
schimba legile naturii, şi că cel ce ne descoperea toate 
acestea nu este altul decât Fiul lui Dumnezeu Însuşi, Unul 

din Treime, Dumnezeu Întrupat. Aceste fapte minunate 
pe care Mântuitorul le face nu arată nimic altceva decât 
puterea Sa dumnezeiască, faptul că El este Dumnezeu 
adevărat care face toate câte face Tatăl. Astfel, demon-
strând dumnezeierea Sa, cuvintele şi învăţătura Sa sunt 
cuvinte dumnezeieşti a căror valabilitate este veşnică, 
fiindcă erau destinate nu numai pentru cei de atunci, ci şi 
pentru generaţiile viitoare. De aceea Domnul spune: „Cerul 
şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece”. 

Cei din vremea aceea au asistat la desfăşurarea 
procesului Revelaţiei pe pământ, pentru că în faţa lor, cu 
ochii lor şi cu urechile lor au văzut şi au auzit pe Cel ce 

venea de sus, pe Cel ce este deasupra tuturor şi în felul 
acesta, ei puteau să afle sensul adevărat al existenţei, aşa 
cum putem să aflăm şi noi cei de astăzi dacă acceptăm 
aceste adevăruri pe care ni le transmite de aproape două 
mii de ani Biserica lui Hristos, sau dimpotrivă, putem găsi 
un sens fals cu care să trăim şi care să ne deturneze 
de la adevăratul sens al existenţei noastre. Aşa şi cei 
doi orbi de care vorbeşte Sfânta Evanghelie de astăzi, 
când au auzit că trece pe acolo Cel ce poate să le redea 
vederea, au început să strige, ţinându-se după El, pentru 
că ei conştientizau că este şansa vieţii lor. Şi, deşi iniţial 
nu-L cunoşteau în mod deplin, pentru că Îl numeau „Fiu 
al lui David”, mărturisind că El este Mesia, Cel venit din 
neamul lui David, nu-L numeau Fiu al lui Dumnezeu, to-
tuşi stăruinţa lor, strigătul lor şi faptul că se ţineau după 
El, a făcut ca a lor credinţă să se întărească, să crească 
şi să ajungă la mărturisirea că Hristos Domnul este Cel 
ce poate să facă aceasta şi să primească în ei minunea, 
adică lucrarea lui Dumnezeu datorită acestei credinţe: 
„După credinţa voastră, fie vouă!” 

Aceste fapte minunate vin să întărească spusele şi 
învăţăturile Mântuitorului, pentru că faptele se impun de la 
sine, ele vin să confirme teoria, de aceea fapta nu trebuie 
demonstrată. Contra facta non valent argumenta, spuneau 
latinii. Pentru o idee teoretică, ca să fie acceptată, trebuie 
făcută o demonstraţie logică, care poate fi acceptată de 
unii şi refuzată de alţii, dar fapta este înţeleasă de toţi, 
pe toţi îi constrânge să o creadă, numai dacă nu eşti 
întunecat la minte şi împietrit la inimă să încerci să negi 
adevărul şi evidenţa, zicând ca şi fariseii, în cazul mutului 
demonizat: „Cu domnul demonilor scoate pe demoni”, 
caz în care eşti pierdut iremediabil, pentru că indiferent 
ce minune ai vedea, tot ai încerca să îi negi evidenţa, în 
timp ce mulţimile se minunau zicând: Niciodată nu s-a 
arătat aşa în Israel.

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a VII-a după Rusalii, Vindeca-

rea a doi orbi şi a unui mut în 
Capernaum, Sf. Ev. Matei 9, 27-35, 23 iulie)

Sursă foto: Sfânta Evanghelie

Cum omul din greșeli învață
Și se călește în furtuni,
Răscruci, prea multe sunt în viață,
Dar numai două opțiuni.

De-aș priveghea cu luare-aminte,
Iar limbii de i-aș pune frâu,
N-ar fi un munte de cuvinte
S-aleagă neghina de grâu.

Conștiința ar rămâne trează
Păstrând perfecțiunea firii,
Un far ce-aievea luminează,
Cărările desăvârșirii.

Stăpân pe luminarea minții,
Peste pământ stăpânitor,

Știu unde mă conduc arginții,
Știu cine-mi poate fi păstor,

Știu calea fără nălucire,
Știu adevărul cel întreg,
Știu viața, numai în iubire,
Știu ce Iisus ar vrea să-aleg

Și știu să mă ridic din tină
De câte ori voi fi căzut;
Și pot, prin Grația Divină,
S-o iau mereu de la-nceput,

Că întru toate Creatorul,
Cum fiu iubit pe om socoate,
Așteaptă să ne-alegem zborul,
În înțeleaptă libertate.

Copilul răsfățat în toate
Căci Tatăl, totul îmi dă mie,
Sunt viu, de-nfrunt în libertate,
Doar a păcatului robie.

Și-n a iubirii armonie,
Universală prin Cuvânt,
Stă-a raiului filozofie,
Pământul încă e Pământ.

Iar să viez în veșnicie
Scăpând de-al iadului surghiun,
Să te urmez cu acrivie,
Sunt liber, Doamne, să fiu bun!

Sunt liber Radu Cârstoiu Arbore
(de Rusalii 2014, Tg-Jiu)
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Iisus învățase mulțimile până spre seară. Le vindeca-
se bolnavii și le vorbise despre Împărăția lui Dumnezeu 
(Luca 9, 11). Acum, voia să se retragă singur „într-un loc 
pustiu.” Iisus nu era într-o stare sufletească tocmai bună. 
I se dăduse vestea că Irod ordonase și se și executase 
tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Știm cu toții ce 
strânse legături erau între ei și e de presupus că vestea 
L-a afectat în chip dureros pe Mântuitorul.

Sfinții Evangheliști nu sunt romancieri, nu fac portrete 
psihologice, ei sunt sobri în expunerile lor, deci se opresc 
foarte rar asupra unor astfel de stări sufletești. Ei fac is-
torie, expun fapte și întotdeauna fapte privitoare la Iisus. 
Totul este scurt și concis, fără expuneri inutile. De exemplu, 
despre reacția lui Iisus cu privire la primirea veștii că Irod 
i-a tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul e surprinzător 
faptul cât de puțin crede necesar Sfântul Evanghelist Matei 
să ne spună: „Auzind, Iisus a plecat de acolo cu luntrea, 
la loc pustiu, ca să fie singur.” (Matei 14, 13) Atât și nimic 
mai mult. Sfântul Evanghelist Luca mai adaugă că acest 
loc pustiu era în preajma cetății Betsaida. (Luca 9, 10)

Timpul se scursese repede, altfel de ce ne amintește 
Evanghelistul că era seară și mulțimea era flămândă. Are 
dreptate Sfântul Ioan Evanghelistul când spune: „Sunt încă 
și altele multe câte a făcut Iisus, care dacă s-ar fi scris cu 
de-amănuntul, mi se pare că nici în lumea aceasta n-ar fi 
încăput cărțile ce s-ar fi scris.” (Ioan 21, 25)

Toate cele spuse de Iisus și făcute de El într-o zi 
întreagă au fost notate în 7 versete reținute de autorul 
sfânt. Restul s-au pierdut pe drumul a două milenii. Dar 
unele au rămas. Acestea sunt Tradiția. Iisus Și-a întrerupt 
cuvântul și a făcut ce trebuia să facă. Ceva ce nu va fi 
uitat niciodată. Ce le spusese și îi învățase trebuia întărit 
prin ceva concret.

Impresionant este numărul bărbaților, cinci mii. Astfel, 
unul câte unul, grup după grup, s-au adunat în număr 
mare la care adăugăm femeile și copiii. Din Predica de 
pe Munte știm câte ceva de la Sfinții Evangheliști. Păcat 
că din predica rostită înaintea înmulțirii pâinilor nu știm 
nimic. I-a copleșit minunea de la sfârșitul zilei cu care 
s-a încheiat totul și cred că asta explică faptul că nu se 
pomenește nimic din cele petrecute înainte.

Iisus Însuși voia să încheie ziua în felul acesta. Cine 
se aștepta să vină până aici în locul acela pustiu și să 
mai fie ospătat cu pâine și pește pe săturate? Pentru 
aceasta L-au căutat și a doua zi pentru că Mântuitorul 
le spune: „Mă căutați nu pentru că ați văzut un semn, ci 

pentru că ați mâncat pâine și v-ați săturat.” (Ioan 6, 26) 
Deci scopul minunii este acesta: ca să impună înaintea 
lor dumnezeirea Sa. Să-i facă să creadă că El este trimis 
de la Dumnezeu, că este Fiul lui Dumnezeu și să creadă 
în învățăturile Lui.

Atunci, Iisus trece la o expunere mult mai subtilă, dar în 
legătură cu ceea ce făcuse obiectul disputei: pâinea. Le-a 
vorbit de „pâinea cerească”, adică de învățătura pe care o 
aducea de la Tatăl și pe care îi invită să o primească. Greu 
lucru... Aceasta i-a întors la ce îi durea pe ei, ca samari-
neanca altădată (apa care să-i potolească pururea setea). 
Iisus nu dezarmează și le spune pe față: „Eu sunt pâinea 
vieții, cel ce vine la Mine nu va flămânzi, și cel ce crede 
în Mine nu va înseta niciodată.” (Ioan 6, 35, 41, 50, 51 și 
58) Vorbea și celor ce nu-L credeau și aveau nevoie de 
promisiuni: „Pe cel ce vine la Mine nu-l voi scoate afară.”, 
ba mai mult: „îl voi învia în ziua cea de apoi.” (Ioan 6, 36-
40) El, „Pâinea care S-a coborât din cer” îi scandalizează 
pe iudei: „doar e fiul lui Iosif, al cărui tată și mamă îi știm, 
cum S-a pogorât din cer?” Dar acestea vor fi înțelese mai 

târziu, după Înviere. Acum nu înțelegeau, ca 
și Nicodim care nu știa cum se poate întoarce 
în pântecele maicii sale să se nască din nou, 
că El este Pâinea Vieții. Nici măcar ucenicii nu 
pricepeau: „Ciudate sunt vorbele acestea!  Cine 
le poate asculta?” (Ioan 6, 60)

De fapt, asta căuta Mântuitorul, să-i facă să 
înțeleagă că El este trimis de sus, să le arate 
mesianitatea și dumnezeirea Sa și cuvintele 
Sale sunt „cuvintele vieții veșnice.” Mulți s-au 
depărtat de El a doua zi, dar mulți vor fi și 
rămas. Minunea și-a atins scopul. Mântuitorul 
le-a arătat că poate să le dea pâine pe săturate, 
pâinea cea de toate zilele, dar și faptul mult mai 
important că poate să le dea pâinea duhovni-
cească, „pâinea vieții celei de veci.”

De aceea, în orașe și sate, conducătorii și 
ierarhii sunt întâmpinați cu „pâine și sare.” În 
popor există tradiția că pâinea e sfântă, nu se 

aruncă niciodată, e păcat, trebuie mâncată toată, trebuie 
cinstită, fiind simbolul lui Hristos și element al Euharisti-
ei.

Scria Tertulian: „Hristos este pâinea noastră, fiindcă 
El este viața și pâinea vieții. Astfel, cerând pâinea cea de 
toate zilele, cerem veșnicia lui Hristos și nedespărțirea de 
Trupul Lui.” (Despre rugăciune) 

Minunile își au învățătura și sensul lor pe care mulți nu 
le înțeleg atunci când se petrec. Pentru Toma, Învierea era 
constrângătoare, era o experiență la care nu se aștepta, 
în care nu crezuse, dar i s-a demonstrat contrariul. Cei 
care n-au crezut despre înmulțirea pâinilor vor crede când 
li se va vorbi despre pâine ca Trup al Domnului (Sfânta 
Împărtășanie). Cel ce le săvârșise pe amândouă rămâne 
pe mai departe Hristosul, Mesia, Fiul lui Dumnezeu.

Cel ce zidise pe om din nimic face acum pâine din 
pâine. Până și diavolul știa că, dacă Iisus ar fi voit, ar fi 
putut face pâini și din pietre. (Matei 4, 3) După minunea 
cu pâinile, Iisus le pune din nou la încercare credința, s-a 
stârnit furtuna și a venit la ei în corabie, pe mare. L-au luat 
în corabie nu fără a se minuna și nu fără de a exclama: 
„Cu adevărat Fiul lui Dumnezeu ești Tu.” (Matei 14, 33)

Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica a VIII-a după Rusalii, Înmulţirea 

pâinilor, Sf. Ev. Matei 14, 14-22, 30 iulie)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie

Pâinea vieții
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Un loc important printre oamenii pe care Biserica îi 
cinstește pentru viața lor curată și adesea chiar pentru 
jertfa vieții lor, pentru biruința creștinismului în lume, îl 
ocupă Sfinții Apostoli, ca aleși direcți ai Mântuitorului 
nostru Iisus Hristos. În fruntea acestora îi găsim pe 
Sfinții Apostoli Petru și Pavel, prăznuiți la 29 iunie, 
doi mari misionari și propovăduitori prin grai și mai 
ales prin scris ai învățăturii creștine; Sfântul Apostol 
Petru făcea parte dintre cei 12 apostoli chemați de 
Mântuitorul, iar Sfântului Apostol Pavel i S-a arătat 
pe drumul Damascului și l-a chemat să fie „Apostol 
al neamurilor”.

Chemarea la apostolat a Sfântului Apostol Petru a 
avut loc pe țărmul Mării Galileii. Fiul pescarului Iona și 
fratele lui Andrei, „cel dintâi chemat”, era de meserie 
pescar, locuia în Capernaum și era căsătorit, purtând 
numele Simon. Harul lui Dumnezeu avea să-l transfor-
me în „pescar de oameni”, iar Mântuitorul îi schimbă 
numele în Chefa (piatră), iar el își va părăsi mrejele, 
casa și familia și Îl va însoți pretutindeni. Pentru că 
era cel mai în vârstă dintre Apostoli, s-a bucurat de 
o cinste deosebită. El a fost acela care, în Cezareea 
lui Filip, la întrebarea Mântuitorului: „Voi cine ziceți că 
sunt Eu?”, a mărturisit dumnezeirea Fiului Fecioarei 
din Nazaret: „Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui 
Viu.” (Matei 16, 15-16)

Sfântul Apostol Petru a făcut parte din grupul 
restrâns al Apostolilor care au participat la învierea 
fiicei lui Iair, la Schimbarea la Față și la rugăciunea 
din Grădina Ghetsimani. Când Mântuitorul le-a vestit 
Apostolilor patimile și moartea Sa și le-a spus că toți 
Îl vor părăsi, Petru a făgăduit că va rămâne cu El 
chiar cu prețul vieții. Nu va rezista însă ispitei și se 
va lepăda și el și va tăgădui: „Nu-L cunosc pe Omul 
acesta.” Această slăbiciune și lepădare și le-a spălat 
cu lacrimile pocăinței și inimii zdrobite. „Petru a ieșit 
afară și a plans cu amar.” (Matei 26, 75)

În dimineața Învierii, aleargă primul la mormânt 
împreună cu Apostolul Ioan. Și-a mărturisit de trei ori 
iubirea față de Mântuitorul după care a fost iertat și 
repus în înalta treaptă a apostoliei: „Paște oile Mele!” 
(Ioan 21, 17) Firea omenească a Sfântului Petru se va 
schimba la Cincizecime când va ține acea cuvântare 
în urma căreia s-au botezat ca la trei mii de suflete 
și s-a întemeiat Biserica. Prin puterea sa, slăbănogii 
se vindecă, iar morții înviază, umbra sa tămăduiește 
bolnavii, iar duhurile necurate se spăimântează. 

În anul 44 este arestat de către Irod Agripa și scapă 
în mod minunat, iar în anul 49 vine la Ierusalim pentru 
primul Sinod apostolic. Știrile despre el din Faptele 
Apostolilor se opresc aici, dar Tradiția spune că a 
predicat în continuare în Pont, Galatia, Capadocia, 
Asia și Bitinia, ajungând până în Babilon. În anul 67, 
în timpul persecuției lui Nero, îl întâlnim la Roma, unde 
este răstignit pe cruce cu capul în jos la 29 iunie.

De la Sfântul Apostol Petru ne-au rămas două 
epistole sobornicești, iar opt dintre cuvântările sale 
începând de la Cincizecime până la Sinodul de la 
Ierusalim sunt consemnate în Faptele Apostolilor.

Al doilea prăznuit astăzi este Sfântul Apostol Pavel. 
Originar din Tarsul Ciliciei, era numit Saul (cel dorit) și 
s-a dedicat din tinerețe studiului teologiei mozaice ca 
să devină învățător de lege – „rabi”. Pentru aceasta 
a studiat la școala vestitului Gamaliel. Se manifestă 
ca un prigonitor înverșunat al creștinismului, motiv 
pentru care, încă de tânăr, îl vedem păzind hainele 
ucigașilor Sfântului Arhidiacon Ștefan. Cere de la 
arhiereu permisiunea de a merge în Damasc pentru 
a aresta și aduce spre judecată la Ierusalim și osândi 
la moarte pe creștinii de acolo. Pe acest drum are loc 
minunea care-l va aduce la credința în Hristos. „Saule, 
Saule, de ce Mă prigonești?” este glasul pe care l-a 
auzit după ce a fost învăluit de o lumină care l-a orbit. 
La întrebarea lui: „Cine ești, Doamne?”, i s-a răspuns: 
„Eu sunt Iisus pe care tu Îl prigonești.”, și vestindu-i-se 
că a fost ales „Apostol al neamurilor.”

A fost botezat de un „ucenic” cu numele Anania, 
a redobândit vederea și a început să predice noua 
învățătură. A plecat în Arabia de frica iudeilor care 
voiau să-l omoare și s-a pregătit trei ani cu post și 
rugăciune. De acum va începe activitatea sa misio-
nară de peste 30 de ani. Până la moarte aceasta îi 
va fi misiunea: să predice credința cea nouă. Sfântul 
Ioan Gură de Aur spunea despre el: „Faptele marelui 
Apostol depășesc orice cuvânt.”

Sfântului Apostol Pavel i se datorează în cea mai 
mare parte răspândirea creștinismului în Asia Mică 
și în Europa de sud-vest. Pentru aceasta a făcut trei 
călătorii misionare.

Prima a avut loc între anii 45-49 și a fost însoțit 
de ucenicul său, Barnaba. Au pornit din Antiohia, au 
străbătut Ciprul cu orașele Salamina și Pafos, au trecut 
apoi în cetățile din sudul Asiei Mici, reîntorcându-se 
în Antiohia, de unde au plecat la Ierusalim pentru a 
participa la Sinodul apostolic.

A doua călătorie are loc între anii 50-52 și este 
însoțit de un ucenic – Sila. Au străbătut Siria, apoi au 
trecut în Europa: Filipi, Tesalonic, Atena, s-au oprit în 
Corint, apoi prin Efes s-au întors în Ierusalim. Acum a 
scris cele două Epistole către Tesaloniceni.

A treia călătorie are loc între anii 53-58. Acum trece 
prin mai multe provincii din Asia Mică, ajunge la Efes 
unde rămâne doi ani și jumătate și unde a scris câteva 
epistole. După o scurtă captivitate, ajunge în Europa 
la Filipi, Tesalonic, Corint după care se întoarce la 
Ierusalim.

Finalul vieții îi va aduce Sfântului Apostol Pavel mari 
suferințe. Arestat și închis în Cezareea Palestinei doi 
ani, cere să fie judecat la Roma în calitate de cetățean 
roman. Călătorește sub o escortă cu multe primejdii 

Predică la Sfinții Apostoli Petru și Pavel 
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„Apărător neînfricat al credinţei şi patriei 
străbune, mare ctitor de locaşuri sfinte, Ştefane 
Voievod, roagă pe Hristos Dumnezeu, să ne 
izbăvească din nevoi şi din necazuri”. 

Aşa sună troparul binecredinciosului domnitor 
Ştefan cel Mare şi Sfânt, un adevărat „atlet al 
credinţei creştine”, după cum îl caracteriza papa 
Sixt al IV-lea (1472-1484) într-o scrisoare.

Sfântul Ştefan cel Mare s-a născut la Borzeşti 
(azi în judeţul Bacău), în 1438 sau 1439, din pă-
rinţi binecredincioşi: domnitorul Bogdan al II-lea 
(1449-1451) şi doamna Maria-Marina Oltea. Încă 
de mic, a manifestat o dragoste deosebită faţă 
de ţară şi dreapta credinţă strămoşească. Iubea 
mult plaiurile natale, unde va zidi şi o mănăstire 
cu hramul Adormirea Maicii Domnului, lângă ră-
dăcinile unui faimos stejar, transformată ulterior 
în biserică de mir.

În 1457, pe 12 aprilie, Sfântul Ştefan, după 
victoria împotriva ucigaşului tatălui său, Petru 
Aron, este chemat la domnie şi încoronat voie-
vod de către mitropolitul Teoctist (1453-1477), 
pe Câmpia Direptate, în prezenţa unui popor 
numeros. Întrebând mulţimea dacă voieşte să 
le fie domn, Sfântul Ştefan primeşte răspunsul: 
„Întru mulţi ani de la Dumnezeu să domneşti!”. 
Într-adevăr domnia sa a fost una lungă, întin-
zându-se pe parcursul a 47 de ani, 2 luni şi 3 
săptămâni.

În acest interval, Sfântul Ştefan a luptat pentru 
apărarea hotarelor ţării şi a Ortodoxiei, a zidit 
cetăţi militare şi lăcaşuri de rugăciune. Se spune 
că înainte de bătălii ţinea trei zile de post aspru 
împreună cu ostaşii săi, doar cu pâine şi apă şi 
se sfătuia cu Sfântul Daniil Sihastrul, duhovnicul 
său (prăznuit la 18 decembrie). La război, purta 
cu sine o cruce şi un triptic, format din icoanele 
Mântuitorului, Maicii Domnului şi Sfântului Ioan 
Botezătorul. După fiecare bătălie, zidea o mă-

năstire sau biserică de mir (peste 40). Indiferent 
dacă pierdea sau câştiga lupta, marele domnitor 
mulţumea lui Dumnezeu, iar victoriile nu le pu-
nea pe seama iscusinţei sale, ci pe seama voii 
şi puterii lui Dumnezeu.

Printre lăcaşurile ctitorite de Sfântul Ştefan 
se numără:

-mănăstiri: Putna (1470), Tazlău (1487), Vo-
roneţ (1488), Borzeşti (1494), Popăuţi (1496), 
Războieni (1496), Neamţ (1497), Dobrovăţ 
(1504) ş.a.;

-biserici de mir: Pătrăuţi (1487), Sfântul Ioan-
Vaslui (1490), Precista Mare-Bacău (1491), 
Sfântul Nicolae Domnesc-Iaşi (1492), Sfântul 
Gheorghe-Hârlău (1492), Bălineşti (1493), Sfân-
ta Parascheva-Cotnari (1493), Sfinţii Apostoli 
Petru şi Pavel-Huşi (1495), Sfântul Nicolae-
Dorohoi (1495), Sfântul Ioan Domnesc-Piatra 
Neamţ (1498) ş. a.

Daniile domnitorului au ajuns şi peste hotare, 
la Sfântul Munte Athos. Cu ajutorul lor, s-a refă-
cut mănăstirea Zografu şi au fost ajutate mănăs-
tirile Vatopedu, Sfântul Pavel, Constamonitu şi 
Grigoriu. La Neamţ, Sfântul Ştefan a rânduit să 
se facă parastas după adormirea sa în fiecare 
miercuri seara, iar joi o Sfântă Liturghie, întru 
pomenirea sa şi a soţiei sale.

Marele voievod a avut trei soţii (Evdochia 
de Kiev, Maria din Mangop şi Maria Voichiţa) şi 
şapte copii. Dintre aceştia, primele două soţii şi 
patru copii i-au murit. Nu trebuie să ne mire acest 
număr de trei căsătorii. Din moment ce primele 
soţii au murit, Sfântul Ştefan s-a putut căsători 
perfect valabil din punct de vedere canonic cu 
Maria Voichiţa.

Binecredinciosul voievod a avut multe victorii 
în bătăliile cu turcii, tătarii, ungurii sau polonezii: 
Baia (1467), Lipnic (1469), Podul Înalt-Vaslui 
(1475), Codrii Cosminului (1497) etc. A suferit şi 

Sfântul Voievod Ştefan cel Mare (2 iulie)

la Roma unde e judecat și găsit nevinovat. Acolo a 
scris Epistolele captivității: Efeseni, Coloseni, Filipeni 
și Filimon. După eliberare a făcut, potrivit Tradiției, 
alte călătorii misionare ajungând până în Spania. S-a 
reîntors în Grecia, Macedonia, Asia Mică și Creta unde 
a întemeiat biserici, a hirotonit preoți și episcopi și 
trimițând alte epistole. În anul 66 a fost arestat din nou și 
dus la Roma, unde este martirizat în timpul împăratului 
Nero prin tăierea capului la 29 iunie anul 67.

Sfântul Apostol Pavel ne-a lăsat 14 epistole numi-
te „pauline” și adresate ucenicilor sau comunităților 
creștine întemeiate de el. Dintre acestea, cea mai 

frumoasă pagină închinată iubirii creștine o găsim în 
Epistola către Corinteni, capitolul al XIII-lea.

După o viață pusă în slujba Evangheliei lui Hristos, 
cei doi mari Apostoli au fost cinstiți prin slujbe, prin bi-
serici închinate lor și prin purtarea numelui lor de către 
credincioșii din toate locurile și din toate timpurile.

„Cei ce sunteți între Apostoli, mai întâi pe scaun 
șezători și lumii învățători, Stăpânului tuturor rugați-
vă, pace lumii să dăruiască și sufletelor noastre mare 
milă.” (Troparul Sfinților Apostoli Petru și Pavel)

Părintele Mircea Muscă, 
Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Tg-Jiu
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unele înfrângeri, cea mai cunoscută fiind cea de 
la Războieni-Valea Albă (1476), unde au luptat 
aproximativ 150.000 de turci.

În scrisoarea pe care o trimite principilor 
europeni cerând ajutor în lupta cu turcii (1475), 
Sfântul Ştefan scrie foarte frumos despre sine: 
„Am luat sabia în mână şi cu ajutorul Domnu-
lui Dumnezeului nostru 
Celui Atotputernic, am 
mers împotriva duşmani-
lor creştinătăţii, i-am biruit 
şi i-am călcat în picioare 
şi pe toţi i-am trecut sub 
ascuţişul sabiei noastre, 
pentru care lăudat să 
fie Domnul Dumnezeul 
nostru”. Iar Grigore Ure-
che îl caracterizează în 
„Letopiseţul” său: „om 
întreg la fire, neleneş 
[...] şi unde nu gândeai, 
acolo îl aflai. La lucru de 
războaie meşter, unde 
era nevoie însuşi se vâra, 
ca văzându-l ai săi să nu 
îndărăpteze [dea înapoi]. 
Şi pentru aceea rar răz-
boi de nu biruia şi unde-l 
biruiau alţii, nu pierdea 
nădejdea. Ştiindu-se că-
zut jos, se ridica deasupra biruitorilor.”

Sunt oameni care contestă sfinţenia Sfântului 
Ştefan cel Mare. Suntem de părere că, ase-
menea oricărui om, şi marele domnitor a avut 
anumite greşeli şi defecte. Dar, în balanţa lui 
Dumnezeu, a contat mult mai mult binele pe care 
l-a făcut pentru neamul nostru. Este adevărat 
că izgonea din ţară sau condamna la moarte pe 
trădători, dar în acelaşi timp se arăta şi milos-
tiv în unele cazuri. Iată ce scrie Sfântul Ştefan 
vornicului Mihu, care îi cerea iertare de peste 
hotare: „Te-am iertat şi toată mânia şi ura am 
alungat-o cu totul din inima noastră. Şi nu vom 
mai pomeni în veci, cât vom trăi, de lucrurile şi 
faptele petrecute”. Marele domitor se arăta milos 
şi faţă de ţăranii răzeşi care luptaseră alături de 
el, împroprietărindu-i. Înzestra familiile tinere de 
curând căsătorite cu cele necesare unei gospo-
dării, pământ şi vite.

Sfântul Voievod Ştefan cel Mare a adormit 
întru Domnul pe 2 iulie 1504, fiind înmormântat 
la Mănăstirea Putna, ctitoria sa. De atunci, multe 
minuni s-au întâmplat la mormântul său, vinde-

cări minunate ori izgoniri de demoni (Personal 
am auzit mărturia unui părinte care spune că 
demonii se tem de pomenirea numelui Sfântului 
Ştefan). „Cei după moartea lui până astăzi îi zic 
«Sveti» – Sfântul Ştefan Vodă [...] pentru lucrurile 
lui vitejeşti, care nimeni din domni, nici mai înain-
te, nici după aceea, nu le-au ajuns”, zice acelaşi 

Grigore Ureche. 
Amintim o singură mi-

nune. În 1775, când Bu-
covina  a fost răpită de 
austrieci, chipul Sfântului 
Ştefan de lângă mormânt 
s-a întunecat, clopotul cel 
mare a început să bată 
singur, iar întreaga bise-
rică a Mănăstirii Putna 
s-a umplut de o lumină 
stranie, semn că voievo-
dul se întristase pentru 
pierderea acestui ţinut 
românesc. Ţinând seama 
de toate aceste lucruri, Bi-
serica Ortodoxă Română 
l-a trecut pe marele dom-
nitor în rândul sfinţilor, pe 
20 iunie 1992. 

Să ne rugăm şi noi 
Sfântului Ştefan cel Mare 
cu următoarele cuvinte: 

„Sfinte Ştefane Voievod, apărător al poporului 
român şi grabnic folositor al tuturor creştinilor 
[...], ocroteşte bisericile şi mănăstirile în pace, 
întăreşte credinţa slăbită de ispitele acestui veac, 
surpă eresurile, luminează ocârmuitorii, dă vitejie 
ostaşilor, iar nouă tuturor luminează-ne calea 
mântuirii [...]. Amin.”

Mihai-Ionuț Coană
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