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“Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”(Mt.4,4) 

CUVÂNTUL DOMNULUI 
DUMINICA A II-A DUPĂ RUSALII (SFINTILOR ROMANI)  

 Fraţilor, mărire, cinste şi pace 
oricui face binele: iudeului mai 
întâi, şi elinului. Căci nu este 
părtinire la Dumnezeu! Câţi, deci, 
fără lege au păcătuit, fără lege vor 
şi pieri; iar câţi au păcătuit în lege, 
prin lege vor fi judecaţi. Fiindcă nu 

cei ce aud legea sunt drepţi la 
Dumnezeu, ci cei ce împlinesc 
legea vor fi îndreptaţi. Căci, când 
păgânii, care nu au lege, din fire fac 
ale legii, aceştia neavând lege, îşi 
sunt loruşi lege. Ceea ce arată fapta 
legii scrisă în inimile lor, prin 

mărturia conştiinţei lor şi prin 
judecăţile lor, care îi învinovăţesc, 
sau îi şi apără, în ziua în care 
Dumnezeu va judeca, prin Iisus 
Hristos, după Evanghelia mea, cele 
ascunse ale oamenilor.  

 Romani 2, 10-16  

 Matei 5,14-16;10,32-33;17-18,22 

 Evrei 11, 33-40; 12, 1-2  

 În vremea aceea, pe când umbla 
Iisus pe lângă marea Galileii, a 
văzut doi fraţi: pe Simon, care după 
aceea a fost numit Petru, şi pe An-
drei fratele acestuia, care aruncau 
mreaja în mare, căci erau pescari, şi 
le-a zis: veniţi după Mine şi vă voi 
face pescari de oameni. Iar ei, 

lăsându-şi mrejele în clipa aceea, au 
mers după Dânsul. De acolo, 
mergând El mai departe, a văzut 
alţi doi fraţi: pe Iacob al lui Zeve-
deu şi pe Ioan, fratele lui, în cora-
bie cu Zevedeu, tatăl lor, cârpindu-
şi mrejele, şi i-a chemat. Iar ei, în-
dată lăsând corabia şi pe Zevedeu, 

tatăl lor, au mers după Dânsul.  
Şi a străbătut Iisus toată Galileea, 
învăţând în sinagogile lor şi pro-
povăduind Evanghelia împărăţiei şi 
tămăduind orice boală şi orice ne-
putinţă în popor.  

 Fraţilor, proorocii, prin credinţă, 
au biruit împărăţii, au făcut drepta-
te, au dobândit făgăduinţele, au 
astupat gurile leilor, au stins pute-
rea focului, au scăpat de ascuţişul 
sabiei, s-au împuternicit, din slabi 
ce erau s-au făcut tari în război, au 
întors taberele vrăjmaşilor pe fugă; 
unele femei şi-au luat pe morţii lor 
înviaţi, iar alţii au fost chinuiţi, ne-
primind izbăvirea, ca să dobândea-
scă mai bună înviere; alţii au suferit 
batjocură şi bici, ba chiar lanţuri şi 

închisoare; au fost ucişi cu pietre, 
au fost puşi la cazne, au fost tăiaţi 
cu fierăstrăul, au murit ucişi cu sa-
bia, au pribegit în piei de oaie şi în 
piei de capră, lipsiţi, strâmtoraţi, 
rău primiţi, ei, de care lumea nu era 
vrednică, au rătăcit în pustii, şi în 
munţi, şi în peşteri, şi în crăpăturile 
pământului. Şi toţi aceştia, mărturi-
siţi fiind prin credinţă, n-au primit 
făgăduinţa, pentru că Dumnezeu 
rânduise pentru noi ceva mai bun, 
ca ei să nu ia fără noi desăvârşirea. 

De aceea şi noi, având împrejurul 
nostru atâta nor de mărturii, să 
lepădăm orice povară şi păcatul ce 
grabnic ne împresoară şi să alergăm 
cu stăruinţă în lupta care ne stă 
înainte, cu ochii aţintiţi asupra lui 
Iisus, începătorul şi plinitorul cre-
dinţei, Care, pentru bucuria pusă 
înainte-I, a suferit crucea, n-a ţinut 
seama de ocara ei şi a şezut de-a 
dreapta tronului lui Dumnezeu. 

 Zis-a Domnul: Voi sunteţi lumina 
lumii; nu poate o cetate aflată pe 
vârf de munte să se ascundă. Nici 
nu aprind făclie şi o pun sub obroc, 
ci în sfeşnic, şi luminează tuturor 
celor din casă.  Aşa să lumineze lu-
mina voastră înaintea oamenilor, 

aşa încât să vadă faptele voastre 
cele bune şi să slăvească pe Tatăl 
vostru Cel din ceruri. Oricine va 
mărturisi pentru Mine înaintea oa-
menilor, mărturisi-voi şi Eu pentru 
el înaintea Tatălui Meu, Care este în 
ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de 

Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă 
voi lepăda de el înaintea Tatălui 
Meu, Care este în ceruri. 
Feriţi-vă de oameni, căci vă vor da 
pe mâna sinedriştilor şi în sinagogi-
le lor vă vor bate cu biciul. La 
dregători şi la regi veţi fi duşi pen-

 Matei 4, 18-23  
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tru Mine, spre mărturie lor şi păgâ-
nilor. 

Şi veţi fi urâţi de toţi pentru nume-
le Meu; iar cel ce va răbda până în 

sfârşit, acela se va mântui.  

 MATEI 5,14-16;10,32-33;17-18,22 

SF. NICOLAE  
VELIMIROVICI 

 
De ce se grăbesc atât de mult oa-
menii în zilele noastre ? Ca să-şi 
vadă cât mai repede strădaniile în-
cununate de succes! Iar succesul 
vine, şi se duce, şi lasă în urmă o 
umbră de tristeţe. 
De ce se grăbesc atât de mult fiii 
oamenilor în zilele noastre ? Ca să 
culeagă cât mai repede roadele 
muncii lor. Iar roadele vin, trec, şi 
în urma lor rămâne o umbră de 
amărăciune. 
Vine moartea, şi oamenii noştri 
mor cu ochii la trecut: la succesul 
lor pe care lumea 1-a uitat, la recol-
ta de roade care au putrezit. Mor, şi 
odată cu ei moare şi ultima urmă a 
strădaniilor şi a împlinirilor lor. Vin 
alţii care, la fel, seamănă şi ei în 
mare grabă; la fel strâng roadele şi 
le mănâncă, şi ies cu mâinile goale 
din acesta lume. 
Aşa stau lucrurile cu oamenii. Dar 
la Dumnezeu e altfel. Văzând ce 
deosebire este între lucrul lor şi al 
lui Dumnezeu, oamenii spun: 
„Lamoara lui Dumnezeu macini 
încet, dar bine”. Dar poate că 
Dumnezeu lucrează încet într-o 
generaţie, în întregul istoriei însă 
nu lucrează încet. Adesea seamănă 
într-o generaţie şi culege în alta; 
generaţia în care Dumnezeu sea-
mănă zice că Dumnezeu lucrează 
foarte încet, pe când cea în care 
Dumnezeu culege zice că Dumne-
zeu lucrează foarte repede. La noi 
oamenii, recolta se strânge repede, 
mult mai repede decât ţine ane-
voioasa arare, semănare,  plivire, 
aşteptare, îngrijorare. 
Dar la Dumnezeu nu este nici re-
pede, nici încet. El Îşi are pasul 
Lui, şi nu se abate de la el. Furnica 

se uită şi nu vede decât numai 
muşuroiul său; gospodarul se uită 
şi vede tot câmpul. 
Dacă Hristos ar fi lucrat în felul 
oamenilor, n-ar fi ales drept  apo-
stoli doisprezece pescari; Şi-ar fi 
luat doisprezece regi. Să fi vrut să-
Şi vadă la repezeală efortul încunu-
nat de succes, ar fi convertit 
doisprezece puternici ai acestei lu-
mi ca să-i facă apostoli şi următori 
ai Săi. 
Gândiţi-vă numai, cum s-ar fi dus 
vestea despre Hristos pe toată faţa 
pământului, cum ar fi fost răstur-
naţi toţi idolii prin decret imperial, 
cât de repede s-ar fi răspândit 
învăţătura Lui! Templele păgâneşti 
la iuţeală s-ar fi preschimbat în bi-
serici ale creştinilor, jertfele sânge-
roase de animale aduse zeilor ar fi 
încetat, în loc de fum de carne arsă 
am fi avut doar fum de tămâie! 
Uşor şi cu spor ar fi fost să se 
aşeze Biserica între toţi oamenii 
deopotrivă. Fără-să mai trebuiască 
să sufere, Hristos ar fi fost luat şi 
pus pe un singur tron împărătesc 
de unde ar fi stăpânit glorios prin 
doisprezece regi vasali, reprezen-
tanţii Săi, peste toate popoarele 
pământului, de la răsărit la apus şi 
de la miazănoapte la miazăzi! 
încăpăţânaţii evrei L-ar fi recuno-
scut şi ei drept Mesia cel aşteptat, şi 
fără să-L mai răstignească I-ar fi 
făcut plecăciune până la pământ. 
Acum gândiţi-vă ce s-ar fi ales, 
până la urmă, de un asemenea rege, 
înălţat în pripă de puterea şi mintea 
omenească. S-ar fi ales ce s-a ales 
de toate împărăţiile pământului, de 
dinainte şi de după Hristos. S-ar fi 
risipit aşa cum s-au risipit acestea, 
cu-întemeietorii lor cu tot, şi lumea 
ar fi rămas în urmă cum a fost şi 
înainte. ... 

Ce înţelept a fost Hristos, pornind 
de jos, şi nu din vârf! Ce înţelept a 
fost să purceadă la clădirea 
împărăţiei, nu cu prinţi, ci cu 
pescari! Şi ce bine de noi, care 
trăim după două mii de ani de la 
viaţa Sa pământească, că nu Şi-a 
văzut în vremea vieţii Sale 
pământeşti desăvârşita încoronare 
a lucrului Său, că n-a cules atunci 
toate roadele muncii Sale!   
A îngropat Domnul sămânţa pom-
ului vieţii, nu doar în întunecimea 
unor simpli pescari, ci în chiar bez-
na iadului — şi S-a dus în drumul 
Său. Şi copacul a crescut încet, 
foarte încet. Vânturi sălbatice l-au 
zguduit căutând să-1 frângă, dar 
nimic nu au izbândit. Duşmanii l-
au retezat, dar rădăcina a dat noi şi 
noi vlăstare; cu cât mai mult a fost 
lovit, cu atât mai hotărât şi mai 
drept a crescut. Armatele vrăjma-
şului au săpat adânc, adânc, mai 
adânc decât în catacombe, căutând 
să pătrundă la rădăcină; dar cu cât 
au vrut s-o smintească din loc, cu 
atât ea s-a întărit şi a scos mai put-
ernice mlădiţe. 
Deci pomul lui Hristos — sădit în 
felul lui Dumnezeu, nu al omului 
— înfloreşte şi e verde şi astăzi, 
după trecerea a două mii de ani, şi 
dă roade dulci oamenilor şi îngeri-
lor, şi străluceşte viu şi preafrumos 
de parcă de-abia generaţia dinainte 
l-a plantat. 
Dacă Iisus Domnul ar fi lucrat în 
felul oamenilor, S-ar fi slăvit, 
adevărat este, mult mai repede în-
tre oameni, dar noi nu ne-am fi 
mântuit. Dar El nu umbla după 
slavă de la oameni, nu umbla după 
sunetul fluierelor păstoreşti care 
astăzi îţi cântă, iar mâine se aruncă 
în foc. 
Nu slavă căuta El la oameni, ci 

TÂLCUIRI 
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mântuirea lor. N-a venit între oa-
meni ca un cogeamite uriaş de la 
circ care-şi arată muşchii şi iscu-
sinţa, ca să culeagă aplauzele lui 
gură-cască, ci a venit ca un prieten 
şi ca un doctor în bolniţa noastră, 
ca să ne cerceteze, să stea de vorbă 
cu noi, cu fiecare, de la suflet la 
suflet, să ne întrebe ce ne doare şi 
să ne vindece. Bine este pentru 
oameni, pentru oamenii de la înce-
putul şi până la sfârşitul veacurilor, 
că Domnul a lucrat în felul lui 
Dumnezeu, alegându-Şi apostolii, 
nu doisprezece prinţi mari, ci 
doisprezece pescari mici. 
Iar Iisus, umblând pe lângă marea 
Galileii, a văzut doi fraţi, -pe Si-
mon ce se numeşte Petru şi pe An-
drei, fratele lui, care aruncau mrea-
ja în mare, căci erau pescari. Cum a 
venit Domnul la Marea Galileii ne 
spun versetele precedente ale 
Evangheliei. Auzind că Ioan Bo-
tezătorul e în temniţă, a plecat din 
Iudeea şi a venit în Galileea, în 
ţinutul cel dispreţuit al lui Israel. 
înaintevăzând sângerosul sfârşit al 
marelui Său înaintemergător şi 
ostaş, Hristos, părând că se retrage 
dinaintea duşmanului, îşi pregătea 
de fapt biruinţa. 
Fiind în Galileea, n-ar fi fost mai 
potrivit să rămână în Nazaret, unde 
petrecuse cea mai mare parte din 
viaţa-I pământească?  Dar ce 
prooroc e iubit în ţara lui ? In Na-
zaret mai fusese, şi cei de acolo 
voiseră să-L arunce din vârful 
muntelui (Luca 4,29). Întorcându-
se încă o dată de către răutatea 
omenească, Domnul S-a oprit în 
cele din urmă lângă marea Galileii, 
în hotarele lui Zabulon şi Neftali, 
printre oamenii cei mai dispreţuiţi, 
printre cei aflaţi în întuneric şi în 
umbra morţii (Isaia 9,2). În acest 
mare întuneric avea să semene 
sămânţa arborelui cel rodnic al 
Evangheliei. 
Evanghelistul Ioan ne spune că cel 
dintâi venit la Domnul a fost An-

drei. Andrei fusese întâi ucenic al 
lui Ioan Botezătorul, dar când Ioan 
L-a arătat pe Hristos drept Unul 
mai mare decât el, a lăsat pe 
învăţătorul cel mai dinainte şi L-a 
urmat pe Hristos. Îndată după 
aceea, Andrei l-a găsit pe Simon, 
fratele său, şi i-a spus: Am aflat pe 
Mesia, ce se tâlcuieşte Hristos; şi l-
a adus la Iisus. Atunci i-a dat Hri-
stos lui Simon numele „Petru”, 

„Piatră”, de la piatra cea tare a cre-
dinţei (Ioan 1, 35-42). 
Să fie o nepotrivire între ce scrie 
Ioan Evanghelistul aici, şi ce spune 
Matei în Evanghelia de astăzi, anu-
me că Hristos i-a chemat pe aceşti 
doi fraţi lângă marea Galileii ? 
După Ioan, Andrei cel dintâi a ve-
nit după Hristos, şi apoi Petru, pe 
când din Evanghelia de la Matei se 
pare că Hristos i-a găsit şi i-a che-
mat pe amândoi împreună, iar Pe-
tru e pomenit înaintea lui j Andrei. 
Cum se poate ? Nu, nu-i nici o 
contradicţie. E limpede însă   că, 
aşa cum arată Sfântul Ioan Gură-
de-Aur, sunt descrise două  întâm-
plari deosebite: una s-a petrecut în 
Iudeea pe când Ioan Botezătorul 
nu fusese încă închis, iar alta mai 
târziu, în Galileea, când Botezăto-
rul era în temniţă şi Iisus stătea în 
Capernaum, pe ţărmul Mării Gali-
leii. 

Ioan povesteşte prima întâlnire a 
lui Hristos cu Petru şi cu Andrei, 
iar Matei pe cea de mai târziu. 
Acest lucru se vede din faptul că 
Matei zice: „Simon numit Petru”, 
ceea ce înseamnă că Simon îşi şi 
primise numele „Petru” de la 
Domnul. întâlnirea mai veche, pri-
ma dintre Petru şi Hristos, avusese 
loc în Iudeea, când Andrei l-a adus 
pe fratele său la Hristos. Iată cum 
descrie Evanghelistul Ioan această 
întâlnire: şi l-a adus la Iisus. Iisus, 
privind la el, i-a zis: Tu eşti Simon, 
fiul lui Iona; tu te vei numi Chifa, 
ce se tâlcuieşte: Petru (Ioan 1, 42). 
Cunoscând aceasta, Evanghelistul 
Matei descrie acum o întâlnire între 
fiii lui lona şi Domnul ce a avut loc 
după aceea, pentru care şi spune: 
Simon numit Petru. Îl pomeneşte 
întâi pe Petru deoarece acesta, cu 
firea lui însufleţită, făcea o impresie 
puternică. Oricine care citeşte 
Evanghelia vede că e vorba de 
două întâmplări deosebite. În vre-
me ce Matei înfăţişează chemarea 
hotărâtoare a apostolilor,  Ioan 
descrie altă întâlnire a celor doi 
fraţi cu Hristos, din vremea când 
Înainte-mergătorul a spus: Iată 
Mielul lui Dumnezeu! 
Se vede că, după această întâlnire, 
ei s-au despărţit de Hristos, şi au 
venit mai târziu în Galileea, unde i-
a aflat Domnul îndeletnicindu-se 
cu lucrul lor pescăresc. 
Şi le-a zis: Veniţi după Mine şi vă 
voi face pescari de oameni. Iar ei, 
îndată lăsând mrejele, au mers 
după El. Hristos le cunoştea inima; 
pescarii aceştia credeau în Dumne-
zeu ca nişte copii şi ascultau 
poruncilor Lui. Nu erau obişnuiţi 
să aibă putere peste alţii şi să 
poruncească, ci să muncească şi să 
asculte. 
Inima le era plină de smerenie. 
Erau nişte simpli pescari, dar su-
fletele lor însetau de adevăr şi 
dreptate. Iată-1 pe Andrei, cel care 
şi-a şi lăsat odată mrejele ca să-1 
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Gândul SĂPTĂMÂNII 

 "Hristos este bucuria, lumina 
cea adevărată, fericirea. Hristos 
este nădejdea noastră. Legătura 

cu Hristos este iubire, este 
dragoste, este înflăcărare, este 

dorinţă arzătoare după cele 
dumnezeieşti. Hristos este 

totul. El este iubirea noastră, El 
este dragostea noastră."  

 
Sfântul Porfirie 
Kafsokalivitul  



urmeze pe Ioan Botezătorul. Când 
Ioan l-a arătat pe Hristos, Andrei l-
a lăsat pe Ioan şi a mers după Hris-
tos. Erau suflete arzătoare, care 
căutau dreptatea lui Dumnezeu şi 
împărăţia Lui. De aceea le-a spus 
Hristos atât de hotărât: Veniţi după 
Mine Asa Se poartă Dumnezeu cu 
noi. Nu ne constrânge să mergem 
pe calea mântuirii, ci ne lasă să ale-
gem de bunăvoie între calea mân-
tuirii şi cea a pierzaniei. Dar când 
Dumnezeu, cunoscătorul de inimi, 
S-a îngrijit de aşezarea  inimii noa-
stre pe calea cea dreaptă, ne atrage 
cu putere pe această cale a mântui-
rii. Dar dacă vede că ne-am întors 
cu totul inima pe calea pierzării şi a 
răului, Dumnezeu ne lasă şi ajunge 
stăpân peste noi satana. Aşa a fost 
cu Iuda vânzătorul. 
Când inima i s-a întors cu totul şi 
cu totul spre rău şi a ales calea în-
tunecată a pierzaniei, Hristos n-a 
mai căutat să-1 abată ci, văzând că 
în Iuda şi intrase Satana, Domnul i
-a spus: Ceea ce faci, fă mai curând 
(Ioan 13, 27). Nici pe Petru şi pe 
Andrei, nici pe Iuda nu-i constrân-
ge Domnul, ci El vorbeşte unor 
inimi care au şi ales. 
Lui Petru îi spune: Veniţi după Mi-
ne , iar lui Iuda: Ceea ce faci, fă 
mai curând. 
Vă voi face pescari de oameni. 
Adică: întrucât până acum aţi prins 
peşte din adâncurile întunecate ale 
mării, de acum înainte veţi prinde, 
cu Mine şi cu Evanghelia mea, oa-
meni din adâncurile întunecate ale 
răutăţii lumii acesteia. 
La chemarea lui Hristos, Petru şi 
Andrei îndată lăsând mrejele, au 
mers după EL Vedeţi cum inimile 
acestor doi fraţi au şi ales binele ? 
Ei n-au întrebat: „Dar de ce ne 
chemi? Din ce-o să trăim ? Cine 
are să-i hrănească pe ai noştri ?” 
Parcă toată viaţa lor nu făcuseră 
decât să aştepte această chemare! 
Ca nişte copii au lăsat toată grija în 

seama lui Hristos. Au lăsat totul şi 
au răspuns chemării Lui. 
De acolo, mergând mai departe, a 
văzut alţi doi fraţi, pe Iacov al lui 
Zevedeu şi pe Ioan fratele lui, în 
corabie cu Zevedeu, tatăl lor, 
dregându-şi mrejele şi i-a chemat. 
Iar ei îndată, lăsând corabia şi pe 
tatăl lor, au mers după El. Iarăşi 
doi pescari! Nu purtau pe frunte 
coroane împărăteşti, dar în pieptul 
lor băteau inimi împărăteşti. 
Aşa îşi strânge Domnul perle în 
întuneric. El alege pe cei mărunţi şi 
neînvăţaţi, ca să ruşineze printr-

înşii pe cei mari şi înţelepţi. 
Alege pe săraci, ca să ruşineze pe 
bogaţi. Iacov şi Ioan erau foarte 
săraci. Îşi dregeau cu mâinile lor 
mrejele rupte, împreună cu tatăl 
lor. Dar sufletele le erau bogate, 
pline de foame şi sete de Dumne-
zeu; inimile le erau întoarse spre 
bine. Şi ei erau în aşteptare. De 
aceea, îndată ce i-a chemat Hristos, 
şi-au lăsat lucrul, corabia, năvoade-
le şi pe tatăl lor, şi au mers după 
El.  Înţelesul ascuns acesta este: 
pescari înseamnă aceia care caută 
binecuvântări duhovniceşti, mreaja 
înseamnă sufletul, marea este lu-
mea, corabia este trupul. Că aceşti 
pescari aruncau mreaja în mare 
înseamnă că ei căutau binecu-
vântări duhovniceşti, hrană a du-
hului, împărăţia lui Dumnezeu, 
cufundându-şi sufletele în adânci-
mile lumii ca să prindă în orice 
chip aceste binecuvântări. 
Dregându-şi mrejele înseamnă 

strădania lor de a-şi păstra sufletul 
întreg. Lăsând mrejele, au mers 
după El înseamnă că ei au părăsit 
sufletele lor vechi păcătoase, şi au 
pornit să fie înnoiţi de Hristos, să 
primească un suflet nou şi un duh 
nou. Şi mai înseamnă că, de acum 
încolo, ei nu vor mai căuta să 
prindă haruri duhovniceşti pe sea-
ma lor, ci în Hristos; nu cu puterea 
lor ci cu puterea lui Dumnezeu; nu 
cu rninr tea lor ci cu descoperirea 
lui Dumnezeu. Iar ceilalţi doi 
lăsând corabia şi pe tatăl lor 
înseamnă că şi-au părăsit trupurile 
păcătoase şi pe tatăl lor pământesc 
ca să se îngrijească de mântuirea 
sufletelor lor, mergând să întâlnea-
scă pe Tatăl ceresc, înfiaţi fiind de 
harul lui Dumnezeu. 
Şi a străbătut Iisus toată Galileea, 
învăţând în sinagogile lor şi propo-
văduind Evanghelia împărăţiei şi 
tămăduind toată boala şi toată ne-
putinţa în popor. După ce a vieţuit 
ascuns vreme de treizeci de ani. 
Mântuitorul începe acum cu putere 
lucrul Său dumnezeiesc. A 
străbătut Iisus toată Galileea. El 
tâlcuieşte cele vechi, pro-
povăduieşte cele noi, şi pe 
amândouă, şi vechi şi noi, le 
întăreşte prin minunile tămăduiri-
lor. Legea a fost dată prin Moise şi 
prin profeţi, şi a fost adeverită prin 
multe minuni, pentru ca oamenii să 
creadă că Legea aceasta este de la 
Dumnezeu. Dar învăţătorii Legii, 
cei cu sufletele negre de păcate, au 
întunecat cu totul înţelesul Legii. 
De aceea Legea veche era moartă, 
şi era ca şi când n-ar fi fost nicio-
dată. Iar Iisus Domnul Cel prea 
curat şi fără de pată vine ca Singu-
rul care înţelege şi poate să tâlcuia-
scă această Lege dintâi. El îi arată 
înţelesul, descuie duhul ei cel zăvo-
rât minţii păcătoşilor. El este acum 
tălmaciul Duhului, aşa cum mai 
târziu Duhul Ii va fi tălmaci Lui. El 
nu leapădă Legea veche a lui Dum-
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 Cântarea Cântărilor  
 

Capitolul  al 6-lea  
 
 
1. Unde s-a dus iubitul tău, cea mai 
frumoasă-ntre femei? Unde-a 
plecat al tău iubit, ca să-l cutăm şi 
noi cu tine? 
2. Iubitul meu în grădina lui s-a 
dus, în straturi d-aromate pline, să-
şi pască turma acolo şi crini 
frumoşi s-adune. 
3. Eu a iubitului meu sunt şi el este 
al meu, el printre crini îşi paşte 
iezii. 
4. Frumoasă eşti, iubita mea, 

frumoasă eşti ca Tirţa şi ca 
Ierusalimul dragă, dar ca şi oastea 
în război temută. 
5. Întoarce-ţi ochii de la mine, că ei 
de tot mă scot din fire. 
6. Părul tău turme de capre pare, ce 
din munţi, din Galaad coboară. 
Dinţii tăi par turmă de oi tunse, ce 
din scăldătoare ies, făcând două 
şiruri strânse şi neavând nici o 
ştirbitură. 
7. Două jumătăţi de rodii par 
obrajii tăi, sub vălul tău cel 
străveziu. 
8. Solomon are şaizeci de regine şi 
optzeci de concubine, iar fecioare 
socoteala cine le-o mai ţine! 

9. Dar ea e numai una, porumbiţa 
mea, curata mea; una-i ea la a ei 
mamă, singură născută în casă. 
Fetele când au văzut-o, laude i-au 
înălţat, iar reginele şi concubinele 
osanale i-au cântat. 
10. Cine-i aceasta, ziceau ele, care 
ca zarea străluceşte şi ca luna-i de 
frumoasă, ca soarele-i de luminoasă 
şi ca oastea de război temută? 
11 .La grădina nucilor m-am dus, 
ca să văd verdeaţa văii, dacă a dat 
vita de vie şi dacă merii au înflorit. 
12. Şi nu ştiu cum s-a petrecut, că a 
mea inimă m-a dus la oştirea de 
război a viteazului meu neam. 

 

nezeu. 
Cum să o lepede Cel ce a I dat-o ? 
Dar, pe temeiul înţelesului adevărat 
şi profetic al acestei Legi vechi, 
Dumnezeu dă acum o Lege nouă a 
mântuirii, propovăduind Evanghe-
lia împărăţiei. Legea veche este ase-
menea unul pământ bun şi roditor 
lăsat de izbelişte, năpădit de spini şi 
de buruieni aruncate de oameni, 
adică de învăţători rătăciţi.  Decio-
chii tuturor se întorc de la acest 
pământ părăsit. Iar Domnul îl ară 
şi seamănă sămânţă nouă, iar oa-
menii se uită la El cu teamă şi ui-
mire. Şi precum Legea cea veche a 
fost întărită cu multe minuni dum-
nezeieşti, şi Iisus Domnul, dătăto-
rul Legii, întăreşte Legea cea nouă 
cu multe minuni. Iar minunile ace-
stea nu sunt lucrate ca să ia ochii 
cu strălucirea puterii, ci numai spre 
binele oamenilor. Sunt minuni de 
tămăduire a trupului şi a minţii, şi a 
slăbiciunii omeneşti. Pentru că 
Domnul a venit la noi nu ca un 
vrăjitor, ci ca un prieten şi ca un 
Doctor al nostru.  
Toţi care flămânzim şi însetăm 
după dreptatea şi dragostea lui 
Dumnezeu şi care pescuim zadar-

nic în marea acestei lumi, arun-
cându-ne în ea sufletele ca 
nişte mreje, să au-
zim glasul Mântui-
to-rului, pentru că 
iată, şi pe noi ne 
cheamă aşa cum i
-a chemat odi-
nioară pe pescarii 
de lângă marea 
Galileii: Veniţi 
după Mine! Au-
zind acest glas, 
să nu şovăim 
nici o clipă, ci 
îndată să 
lăsăm toate 
lucrurile noa-
stre şi iubirile 
noastre vechi, 
şi să mer-
gem după 
El. 
  El este singurul nostru prieten, 
singurul nostru vindecător. Toţi 
ceilalţi, care stau departe de El, 
sunt fie nebuni fie şarlatani. Şi nu 
ne cheamă ca pe nişte prinţi sau 
păstori, bogaţi sau săraci, învăţaţi 
sau de carte neştiutori, ci ca pe 
nişte bolnavi şi slăbănogiţi ce sun-

tem. Iar boala şi neputinţa noastră 
vin din păcat. De aceea să 

cădem înaintea Domnului, şi 
să plângem cum plângeau 

bolnavii şi nefericiţii ace-
lor zile: “Iisuse Hristoase, 
Fiul lui Dumnezeu, mi-
luieşte-mă pe mine 
păcătosul! Doamne, iartă 
mulţimea cea fără de 
număr a păcatelor mele, 

curăţeşte-mă cu pute-
rea Ta, hrăneşte-mă 

cu pâinea Ta, 
pătrunde cu sufla-
rea Ta cea vie 
cămara înăbuşitoa-
re a inimii mele, şi 
mă voi vindeca, 
mă voi vindeca şi 
voi fi viu!” Fie 
Domnul slăvit în-

tru tăria sufletelor 
noastre şi întru curăţia trupurilor 
noastre, împreună cu Tatăl şi cu 
Sfântul Duh, Treimea cea deofiinţă 
şi nedespărţită, acum şi pururea şi 
în vecii vecilor. Amin.  

(Din „Predici” 
Sfantul Nicolae Velimirovici 

Editura Ileana – 2006) 
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CUVÂNT DE LA PĂRINŢI    
  

  

PĂRINTELE DUMITRU 
STĂNILOAE 

 
“Viaţa religioasă românească este, 
cu toate imperfecţiunile ei, un bun 
exemplu de Ortodoxie în 
act. Credinţa este o practică sau o 
învăţătură care îşi arată sensul şi 
puterea în practică, iar nu în primul 
rând o doctrină în ea însăşi. 
Viaţa Sfinţilor din toate timpurile şi 
din toate ţările, viaţa poporului lui 
Dumnezeu care constituie “Sfânta 
Biserică”,  dă mărturie  de 
adevărul Evangheliei, dă mărturie 
de Hristos. Sfinţii îndeosebi 
iradiază un comportament extrem 
de uman.Pentru că sunt totdeauna 
întorşi spre Dumnezeu, ei ştiu să 
se întoarcă şi spre om, aşa cum 
Dumnezeu se întoarce spre ei în 
Hristos. Noi nu-L cunoaştem pe 
Dumnezeu în El însuşi ci pe 
Dumnezeul întors spre oameni. Şi-
L cunoaştem doar înmăsura 
legăturii Sale cu noi. 
A-i privi pe oameni aşa cum îi 
priveşte Hristos, e ceea ce 
fac sfinţii. Sfinţi precum Sfântul 
Vasile, Sfântul Nicolae, Sfântul 
român Calinic de la Cernica, care 
plângea când nu avea bani să le 
dea oamenilor, au lucrat la 
propovăduirea, la afirmarea 
credinţei celorlalţi, pregătindu-i să 
fie oameni adevăraţi.  
Ei şi-au iubit aproapele şi i-
au îndemnat şi pe ceilalţi să-l 
iubească, au urmat instinctiv 
această direcţie. Sfinţii sunt 
remarcabili nu ca nişte eroi sau 
specialişti pe care este greu să-i 
înlocuieşti, ci prin această forţă 
spirituală, prin forţa iubirii, 
a rugăciunii pentru oameni care 
este în ei, mai mult decât prin 
faptele lor.  
Nu fapta umană în sine, ci puterea 
lui Dumnezeu care străluceşte în 
faptele lor şi din ei înşişi, ii face 

transparenţi lui Dumnezeu, Care 
face să iradieze capacităţile lor 
umane înrădăcinate in lumina 
dumnezeiască.  
Sfinţenia este manifestarea 
î n d u m n e z e i r i i 
omului. Importanţa minunilor ţine 
de faptul că ele sunt semne ale 
acestei transparenţe, ale acestei 
lumini, ale acestei bunătăţi a lui 
D u m n e z e u  a r ă t a t e  î n 
Sfinţi. Bunătatea este o forţă 
penetrantă care depăşeşte forţa 
legii. Sfântul iradiază lumina lui 
Hristos Cel înviat. 
Sfinţenia este totdeauna o iradiere 
a lui Dumnezeu Care s-a arătat mai 
presus de legi în Cel înviat şi Care 
este şi cu noi intr-o lepădare de 
sine, într -o part ic ipare la 
suferinţele noastre. De aceea, însă, 
participarea îşi găseşte sensul 
culminant în bucuria învierii. Sfinţii 
trăiesc în viaţa lor pământească 
transparenţa Învieri i ,  care 
desăvârşeşte legile naturii. 
Sfinţii fac obiectul unui cult 
important,  mai  a les după 
moartea lor. În România exista 
multe moaşte de Sfinţi venite din 
Răsărit şi deopotrivă ale unor Sfinţi 
locali. 
Părintele Cleopa spune că avem 
mulţi Sfinţi dar aceştia, nedorind să 
fie cunoscuţi, şi-au ascuns 
sfinţenia. Poporul însă îi cunoaşte 
pe Sfinţi uneori chiar în timpul 
vieţii lor pământeşti şi cel mai 
adesea după moarte. Sfântul 
Calinic de la Cernica a fost 
considerat de  popor Sfânt mult 
timp înainte ca Biserica să-l 
canonizeze. Moaştele sale au fost şi 
sunt foarte cinstite, iar în preajma 
trupului său au loc multe 
t ă m ă d u i r i .  L a  B u c u r e ş t i 
există moaştele Sfântului Dimitrie, 
iar la Iaşi ale Sfintei Parascheva şi 
în alte locuri alte moaşte ale altor 
Sfinţi. Viaţa Bisericii rămâne cea a 
primelor veacuri întemeiată pe 
t rupur i l e  S f in ţ i lo r  ş i  a l e 
Mucenicilor.Sfinţii arată în viaţa lor 

sfinţenia lui Dumnezeu. Ei sfinţesc 
înăuntrul lor numele lui Dumnezeu 
prin rugăciune, apoi îl arată în mod 
t ransparent  p r in  pur ta rea 
lor. Creştinii se uită în calendar 
pentru a vedea care este Sfântul 
zilei şi îi aduc rugăciuni in acea zi 
îşi aşează viaţa sub oblăduirea 
Sfântului şi caută să imite cum pot 
virtuţile acestui Sfânt, simţindu-se 
ocrotiţi de rugăciunile lui. Sunt 
veneraţi de asemenea cei care au 
murit în sfinţenie, care au făcut 
totul pentru dăinuirea Bisericii, 
care şi-au dat viaţa pentru 
Dumnezeu, au iradiat în lumina lui 
Hristos şi ne-au lăsat prin aceasta o 
Biserică vie. Fără Sfinţii din trecut, 
Biserica nu ar fi ceea ce este, n-ar fi 
putut dăinui. Tradiţia vie şi prin 
aceasta Biserica însăşi nu se poate 
menţine fără o succesiune a 
Sfinţilor. “Aduceţi-vă aminte de 
înaintaşii voştri” (Evr. 13, 7), 
spune Sfântul Apostol Pavel. Este 
recunoştinţa pentru toţi cei care ne
-au transmis Evanghelia. Viaţa 
Bisericii nu a fost niciodată 
întreruptă pentru a o reîncepe din 
nou. 
Sfinţii sunt importanţi şi prin ceea 
ce ne transmit: Biserica vie, în 
spiritualitatea ei, în forţa sa 
spirituala, exemplul lor. Îi venerăm 
şi pentru că sunt plini de 
Dumnezeu. Sunt oameni care au 
atins culmile foarte înalte ale 
îndumnezeirii. Se interesează de 
uman aşa cum se interesează de 
Hristos; sunt împreună cu Hristos 
aşa cum sunt Îngerii.  
Se spune că împreună cu Hristos 
îngerii arată un mare interes pentru 
mântuirea noastră. Sfinţii, care sunt 
şi oameni, o fac cu atât mai mult. 
Despre ei Sfântul Pavel spune 
că nu vor avea toată fericirea decât 
împreună cu noi, când vom fi cu 
toţi împreună. Ei se roagă pentru 
noi. Iar când ne rugăm pentru 
vrăjmasi, ei se roagă cu si mai 
multă osârdie. De aceea le cerem 
rugăciunile .... 

PAG. 6  


