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MERINDE PENTRU SUFLET 
Apare cu binecuvântarea PS Părinte Episcop Siluan,  

al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei 
Foaie de învățătură duhovnicească și cateheză a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei 

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

 CUVÂNTUL DOMNULUI 
DUMINICA A 2-A DUPĂ PASTI (A SF. APOSTOL TOMA)   

  TÂLCUIRI 

 Fapte 5, 12-20  

În zilele acelea, prin mâinile 
apostolilor se făceau semne şi 
minuni multe în popor; şi erau toţi, 
într-un cuget, în pridvorul lui 
Solomon. Şi nimeni dintre ceilalţi 
nu cuteza să se alipească de ei, dar 
poporul îi lăuda. Şi din ce în ce mai 
mult se adăugau cei ce credeau în 
Domnul, mulţime de bărbaţi şi de 

femei, încât scoteau pe cei bolnavi 
în uliţe şi-i puneau pe paturi şi pe 
tărgi, ca, venind Petru, măcar 
umbra lui să umbrească pe vreunul 
dintre ei. Şi se aduna şi mulţimea 
d i n  c e t ă ţ i l e  d i m p r e j u r u l 
Ierusalimului, aducând bolnavi şi 
bântuiţi de duhuri necurate, şi toţi 
se vindecau. Şi sculându-se 
arhiereul şi toţi cei împreună cu el - 

cei din neamul saducheilor - s-au 
umplut de pizmă. Şi au pus mâna 
pe apostoli şi i-au aruncat în 
temniţa obştească. Iar un înger al 
Domnului, în timpul nopţii, a 
deschis uşile temniţei şi, scoţându-
i, le-a zis: Mergeţi şi staţi drept şi, 
grăiţi poporului în templu toate 
cuvintele Vieţii acesteia.  

 De ce a crezut mai greu Sfantul 
Apostol Toma? 
  
Toti Sfintii Apostoli au crezut la un 
moment dat, si nu de prima data, 
ca invatatorul lor, Domnul Iisus 
Hristos, a inviat din morti. 
Ma i  t a r z i u  deca t  to t i  a 
crezut Sfantul Apostol Toma. Atat 
de greu i-a fost sa creada faptul 
uimitor al Invierii Domnului Iisus, 
incat a afirmat categoric ca nu va 

crede pana cand nu va pune 
degetul sau in ranile cuielor, pana 
cand nu va pune mana lui in coasta 
Domnului. Venind Domnul Iisus 
Hristos la ucenicii Sai, le-a spus: 
Pace voua! 
Iar lui Toma i-a spus: “Adu-ti 
degetul tau incoace si vezi mainile 
Mele, adu-ti mana ta si pune-o in 
coasta Mea, si nu fi necredincios, ci 
credincios!” 
Cu frica si cu uimire a pus Sfantul 

Toma degetele sale in ranile lui 
Hristos si a exclamat: ”Domnul 
meu si Dumnezeul meu!“ 
Iar Domnul i-a raspuns: “Pentru ca 
M-ai vazut, ai crezut. Fericiti cei ce 
au crezut fara sa fi vazut!“ 
Ei bine, putem considera aceste 
cuvinte o lectie pentru Sfantul 
Toma? L-a condamnat oare 
Domnul pentru necredinta lui? Nu, 
nicidecum! Nu l-a condamnat, 
pentru ca El cunostea inima lui 

 Ioan 20, 19-31  

În ziua cea dintâi a săptămânii, 
când s-a înserat şi uşile fiind 
încuiate, acolo unde erau ucenicii 
adunaţi de frica iudeilor, a venit 
Iisus, a stat în mijloc şi le-a zis: 
pace vouă! Şi, după acest cuvânt, le
-a arătat lor mâinile şi coasta Sa. 
Deci s-au bucurat ucenicii, văzând 
că este Domnul. Atunci le-a zis 
Iisus iarăşi: pace vouă! Precum M-a 
trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi 
Eu pe voi. Şi grăind acestea, a 
suflat asupra lor şi le-a zis: luaţi 
Duh Sfânt; cărora veţi ierta 

păcatele, le vor fi iertate şi cărora le 
veţi ţine, ţinute vor fi. Însă Toma, 
unul din cei doisprezece, numit 
Geamănul, nu era cu ei când a 
venit Iisus. Deci i-au spus lui 
ceilalţi ucenici: am văzut pe 
Domnul! Dar el le-a zis: dacă nu 
voi vedea în palmele Lui semnul 
cuielor şi dacă nu voi pune degetul 
meu în semnul cuielor, şi dacă nu 
voi pune mâna mea în coasta Lui, 
nu voi crede! După opt zile, 
ucenicii Lui erau iarăşi înăuntru, în 
casă, şi Toma împreună cu ei. Şi a 
venit Iisus, deşi uşile erau încuiate, 
a stat în mijloc şi le-a zis: pace 

vouă! Apoi a zis lui Toma: adu 
degetul tău încoace şi vezi mâinile 
Mele şi adu mâna ta şi o pune în 
coasta Mea şi nu fi necredincios, ci 
credincios. Şi a răspuns Toma, şi I-
a zis: Domnul meu şi Dumnezeul 
meu! Iar Iisus I-a zis: pentru că M-
ai văzut, Tomo, ai crezut; fericiţi 
cei ce n-au văzut şi au crezut. Iisus 
a făcut înaintea ucenicilor Săi şi alte 
minuni multe, care nu s-au scris în 
cartea aceasta; iar acestea s-au scris, 
ca să credeţi că Iisus este Hristos, 
Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, 
viaţă să aveţi în numele Lui.  
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Toma, stia ca i-a fost greu sa 
creada si de aceea i-a permis sa 
atinga ranile Sale. 
De ce dar Sfantul Toma a crezut 
cu atata greutate, mult mai tarziu 
decat ceilalti ucenici? 
Pentru a intelege aceasta, trebuie 
sa ne gandim la modul in care 
oamenii se raporteaza la orice 
zvon, la orice lucru nou, 
neasteptat. Exista multi oameni 
creduli, care primesc fara judecata, 
fara critica, orice zvon si cred usor 
orice lucru. 
Sunt si unii care cred cu mare 
greutate, cum ar fi cei ce gandesc 
profund, cei seriosi – ei cerceteaza 
tot, chibzuiesc si primesc drept 
adevar doar ceea ce rezista criticii 
lor. 
Mai exista si altfel de oameni, care 
nu doresc sa creada in ceea ce nu 
este pe plac sufletului lor. Astfel, 
cei rai nu vor sa creada nici unui 
lucru bun. Oamenii, in general, 
accepta mai usor ceea ce 
corespunde propriilor lor dorinte, 
propriilor lor ganduri, propriilor 
lor dispozitii si nu primesc nimic 
din cele ce nu corespund ratiunilor 
lor. Multi oameni nu au crezut in 
Hristos si in invierea Lui din cauza 
ca nu aveau nevoie de invierea lui 
Hristos, care ii impiedica sa 
traiasca dupa mintea lor, avand 
egoism si iubire de sine. De aceea 
au respins credinta in Hristos si 
Sfanta Evanghelie. Exista si o 
categorie de oameni sceptici, care 
se indoiesc de toate. 
In care dintre cele trei tipuri de 
oameni se incadra Sfantul Toma? 
El apartinea grupului celor care 
gandesc profund, insa nu sunt 
creduli, al celor care doresc sa se 
convinga in toate. Este, oare, 
aceasta o calitate negativa a 
sufletului si a mintii? Nicidecum! 
Aceasta este o calitate pozitiva a 
sufletului si nimeni nu indrazneste 
sa-l invinovateasca de ceva pe 

Sfantul Toma. 
Domnul Iisus Hristos nu l-a 
invinuit, ci, luand in calcul faptul 
ca i-a fost greu sa creada, ca 
mintea lui era una critica, i-a oferit 
posibilitatea sa se convinga de 
invierea Lui. In plus, a afirmat: “Ai 
crezut pentru ca M-ai vazut, dar 
fericiti sunt cei care n-au vazut si 
au crezut!“. 
Cine sunt acestia care n-au vazut si 
au crezut? Sunt acele milioane de 
oameni, de crestini, care au trait si 
traiesc pana in prezent, acceptand 

si crezand in Invierea lui Hristos 
fara sa-L fi vazut. Pe acestia ii 
numeste Domnul fericiti. 
Ce vom spune oare noi: cumva ca 
ne este mai greu sa credem decat 
le-a fost Sfintilor Apostoli? Ne 
vom mira de faptul ca ucenicii Lui 
apropiati, care au fost mereu cu 
Dansul, care L-au iubit cu toata 
inima, care L-au auzit si L-au vazut 
pe El, care s-au atins cu mainile de 
Dansul, au crezut cu atata greutate 
in invierea lui Hristos? De ce le-a 
fost greu sa creada? In Evanghelie 
se repeta nu o data ca Domnul 
Iisus Hristos, cu mult inainte de 
patimile si de moartea Sa pe cruce, 
le spunea uncenicilor Sai ca va fi 
dat in mainile pacatosilor si-L vor 

bate si-L vor scuipa, si-L vor 
rastigni pe cruce. 
A spus aceste lucruri destul de 
clar, insa ucenicii, care au vazut nu 
doar o data cum Domnul Iisus 
Hristos invia mortii, sa creada ca 
cel mort, nemiscat, fara suflare, in 
care nu exista nici gand, nici 
simturi se poate invia pe sine? 
Acest fapt este mai de neinteles 
decat marea minune a invierii fiicei 
lui Iair sau a fiului vaduvei din 
Nain. Apostolii nu-si puteau 
inchipui ca un mort sa invieze 
singur. 
Dar noi in ce situatie ne aflam? Ne 
este usor sau greu, fara sa-L fi 
vazut pe Domnul Iisus Hristos, sa 
credem in El? Ar trebui sa ne fie 
mai usor decat Apostolilor, mult 
mai usor, pentru ca din momentul 
Invierii Domnului Iisus Hristos 
propovaduirea Sfintei Evanghelii a 
cucerit repede intreaga lume, a 
stins focul paganatatii si a luminat 
intunericul pagan. Si lumina a 
stralucit peste lumea toata. 
Inca din timpurile vechi multi 
oameni au crezut in Hristos. 
P o r u n c i l e  E v a n g h e l i e i , 
propovaduirea lui Iisus, au trait in 
inimile crestinilor si le-au condus 
viata. Lumina lui Hristos a luminat 
tot universul.  Nenumarate 
popoare au fost patrunse de o 
evlavie adanca. Mare si inflacarata 
a fost si evlavia poporului nostru 
rus. In toate si intotdeauna 
oamenii se conduceau dupa duhul 
crestinatatii. In toate faptele lor, la 
toate inceputurile lor, cereau 
binecuvantarea lui Hristos. 
Cu numele lui Hristos pe buze, ei 
ii invingeau dusmanii cumpliti, 
precum a invins Dimitrie Donskoi 
oastea lui Mamai. Oamenii simteau 
iubire fata de Hristos si aveau 
credinta in El. Toata literatura 
timpurilor mai vechi, arta, poezia 
au fost patrunse de duhul lui 
Hristos. Si pictorii, si poetii, si 

 GÂNDUL 
SĂPTĂMÂNII 

  
 "Dumnezeu Se uită mai 
degrabă la dorinţa voinţei 

să vadă în ce anume îşi 
găseşte omul plăcerea. Aşa 

că dorinţa unui suflet îi 
este de ajuns chiar şi fără 

fapte, dacă săvârşirea lor e 
cu neputinţă"  

 
Sfantul Isaac Sirul  
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scriitorii aduceau jertfa Domnului 
Iisus talentele lor, Il preamareau 
prin cuvintele lor. Totul era 
impregnat de duhul evlaviei 
crestine; poporul stia cat de multi 
mucenici si-au varsat sangele 
pentru Domnul Iisus Hristos, 
intelegea ca se poate suferi asa 
numai pentru sfantul adevar si 
credea in acest adevar. 
Au existat nenumarati sfinti care 
au luminat in intunericul lumii 
asemenea stelelor ceresti. Multi 
rusi, in timpurile de odinioara, 
mergeau sa se inchine sfintilor la 
Lavra Pecerska din Kiev, duceau 
acolo dragostea inimilor lor si 
sorbeau credinta de la sfintii care 
odihneau acolo. 
Dar asa a fost doar in timpurile 
mai vechi, pana in secolul al XVI-
lea. Mai aproape de zilele noastre 
au inceput sa apara tot mai multi si 
mai multi oameni care se straduiau 
sa stinga lumina lui Hristos. Se 
facea simtita tot mai mult si mai 
mult necredinta. Au aparut critici 
crunte, minicinoase la adresa 
Evangheliei, au aparut teoriile 
stiintifice care incercau sa distruga 

credinta in Dumnezeu, credinta in 
Hristos. 
A sosit timpul cand multi au ajuns 
la concluzia ca credinta in Hristos 
este incompatibila cu datele 
stiintei. Si a avut loc o apostazie 
masiva de la Hristos. A inceput sa 
se stinga credinta in El. 
Propaganda invataturilor laice, 
impotriva a tot ce contravine 
aspiratiilor noastre duhovnicesti, a 
intelegerii noastre duhovnicesti – 
crestea, se extindea si se adancea, 
otravind inimile si mintile multor 
oameni. De aceea le este astazi 
greu oamenilor sa creada in 
Hristos. 
Cine mai crede acum? Oare doar 
credulii? 
Nu, nu cei creduli! Cred cei in ale 
caror inimi arde si lumineaza 
dragostea fata de tot ce este sfant, 
de tot ce este inalt, dragostea fata 
de Domnul Iisus Hristos – o 
dragoste atat de puternica, incat 
nici o dovada pseudo-filosofica 
sau pseudo-stiintifica nu poate 
stinge in ei aceasta dragoste. 
Ei bine, ne vom descuraja oare, ne 
vom rusina, vom merge dupa 

gloata necredinciosilor? Stiati ca 
oamenii ii urmeaza si ii primesc 
extrem de usor pe cei ce reprezinta 
majoritatea. 
Insa crestini care cunosc Sfanta 
Evanghelie, ale caror inimi sunt 
luminate de harul lui Dumnezeu si 
se  cura tesc  cu rugac iuni 
indelungate si cu post – pana la 
sfarsitul lumii isi vor pastra 
credinta lor sfanta. Si Domnul a 
spus ca Sfanta Biserica nu va fi 
biruita de portile iadului, atat timp 
cat va exista lumea. 
Sa ne intareasca pe noi cuvintele 
iesite din buzele Domnului Iisus 
Hristos: “Sa nu se rusineze inima 
voastra, credeti in Dumnezeu si in 
Mine!“ 
Sa mergeti dupa Hristos, sa credeti 
in Dumnezeu, niciodata sa nu 
primiti rusinea in inimile voastre. 
Si atunci Se va salaslui in voi 
Insusi Domnul Iisus Hristos cu 
Tatal Sau si Isi vor face locas lor. 
 

Sfantul Luca al Crimeei,  
Predici, Editura Sophia, 

Bucuresti 

  Plângerile lui  
Ieremia 

 
Capitolul  al 2-lea 

 
1. O, cum a acoperit cu nori 
Domnul întru mânia Lui pe fiica 
Sionului! Din cer a aruncat pe 
pământ măreţia lui Israel şi în ziua 
mâniei Sale nu şi-a adus aminte de 
aşternutul picioarelor Sale. 
2. Domnul a nimicit fără milă toa-
te sălaşele lui Iacov; întru întărâta-
rea urgiei Lui a doborât la pământ 
întăriturile fiicei lui Iuda; le-a făcut 
una cu pământul, a pângărit rega-
tul şi căpeteniile lui. 
3. Întru aprinderea mâniei Lui a 

zdrobit toată puterea lui Israel; 
înaintea duşmanului şi-a tras 
dreapta înapoi. El a aprins pe Ia-
cov cu un foc arzător care 
prăpădeşte de jur împrejur. 
4. El a încordat arcul Său ca un 
duşman, dreapta Sa a stat gata ca a 
unui vrăjmaş şi a ucis tot ce 
desfăta ochiul în cortul fiicei Sio-
nului; vărsat-a ca un foc mânia 
Lui. 
6. Prăbuşit-a la pământ ca pe o 
dumbravă cortul lui, stricat-a locul 
de sărbătoare. Domnul a făcut să 
se uite zilele de odihnă în Sion, di-
spreţuind, în văpaia mâniei Lui, pe 
rege şi pe preot. 
7. Dispreţuit-a Domnul jertfelnicul 
Său şi S-a îndepărtat de locaşul Său 

cel sfânt; dat-a zidurile palatelor 
Sale în mâna duşmanilor care au 
strigat în templul Domnului ca în 
zilele de sărbătoare. 
8. Găsit-a Domnul cu cale să surpe 
zidurile fiicei Sionului; întins-a fu-
nia şi n-a tras înapoi mâna Sa, 
până nu le-a nimicit. El a întins 
jalea peste ziduri şi întărituri, ce 
stau laolaltă dărăpănate. 
9. Porţile lui s-au afundat în 
pământ, zăvoarele lor El le-a 
sfărâmat; regele lui şi căpeteniile 
sunt pribegi printre neamuri. Lege 
nu mai au, chiar şi profeţii nu mai 
primesc vedenii de la Domnul. 
10. Stau la pământ şi tac bătrânii 
fiicei Sionului; pe capul lor şi-au 
pus ţărână şi s-au încins cu sac; la 



 In prima zi a Invierii Sale, seara, 
Domnul S-a aratat Sfinţilor Apostoli 
şi i-a bucurat cu Invierea Sa. Sfântul 
Apostol Toma nu se afla atunci 
împreună cu ei. Când a venit, ceilalţi 
Apostoli au început sa-l încredinţeze: 
„L-am văzut pe Domnul”, însă atunci 
el se afla într-o asemenea aşezare a 
duhului, încât n-a vrut să dea crezare 
mărturiei lor şi a răspuns cu hotărâre 
că dacă nu va vedea cu ochii lui şi nu 
va pipăi cu mâinile sale rănile de pe 
trupul Domnului, nicidecum nu va 
crede. El a rămas o săptămână 
întreagă în starea aceasta chinuitoare 
de neincredere în Invierea Domnului. 
Domnul a văzut ce apăsare avea pe 
inimă, si din milă faţă de el, arătându-
Se iarăşi tuturor ucenicilor, în 
duminica urmatoare, când şi Sfântul 
Toma era cu ei, după ce le-a dat 
bineţe tuturor cu pacea Sa, îndată i-a 
grăi Apostolului Toma şi a zis: Adu 
degetul tău încoace şi vezi mâinile 
Mele şi adu mâna ta şi o pune în 
coasta Mea şi nu fi necredincios ci 

credincios. (In 20, 27). 
„Ai dorit să capeţi încredinţări pipăite 
cu privire la Invierea Mea? Vino, 
pipăie şi vezi – atâta doar, nu fi 
necredincios, ci credincios”. Atunci, 
Sfântul Apostol, într-o pornire 
puternică de credinţă, a strigat: 
Domnul meu si Dumnezeul meu! (In 
20, 28). 
Această întâmplare ne înfăţişează 
numeroase şi mişcatoare laturi 
ziditoare. Mă voi opri asupra unei 
singure spuse, mai de folos noua: nu 
fi necredincios, ci credincios. 
Oare n-am auzit cu toţii de curând 
aceasta poruncă pe care ne-a lăsat-o 
Domnul: nu fi necredincios, ci 
credincios? Ce am facut noi când ne-
am pregătit de împărtăşanie? L-am 
aşteptat pe Domnul. O săptămână 
întreagă ne-am chinuit, o săptămână 
înt reagă  ne -am tu lburat  de 
nedumerire – Se va milostivi de noi 
Domnul, ne va ierta şi ne va da să-L 
gustam? Ne-am spovedit şi am 
făgăduit să nu-L mai jignim. Pentru 

această fagăduinţă, El a venit la noi 
prin Sfintele Taine, ne-a dat nu numai 
sa-L pipaim, ci sa-L si gustam, si prin 
aceasta milostiva lucrare a Sa pare a 
spune fiecăruia dintre noi: „Mă dau 
ţie, gusta şi vezi – însă ia seama, 
îndeplineşte-ţi şi tu făgăduinţa: nu fi 
necredincios, ci credincios”. 
Acesta a fost porunca Domnului 
către noi! Şi ea a fost primită, 
bineînţeles, de conştiinţa fiecăruia. Să 
se audă, aşadar, necontenit în inima 
noastră, şi să fie vazuta de cugetul 
nostru neîmprăştiat ca şi cum ar fi 
scrisă, ca ea să îndrepteze pasii noştri 
şi să pună în rânduială faptele şi 
planurile noastre. Sfântul Apostol 
Toma si-a dovedit credinţa faţă de 
Domnul prin toată viaţa sa, prin 
ostenelile apostolice şi prin sfârşitul 
mucenicesc: sarcina vieţii noastre, 
grija dureroasă a duhului nostru să fie 
aceea de a dovedi atât Domnului, cât 
şi tuturor celorlalţi, ca ţinem minte 
cuvântul Lui: nu fi necredincios, ci 
credincios. 
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pământ îşi pleacă fecioarele Ierusa-
limului capetele lor. 
11. Ochii mei se sfârşesc de plâns, 
lăuntrul meu arde ca văpaia, 
măruntaiele mele fierb şi fierea mi 
se varsă pe pământ din pricina 
zdrobirii fiicei neamului meu, când 
copiii şi pruncii stau sleiţi de pute-
re în pieţele cetăţii, 
12. Zicând mamei lor: "Unde este 
pâine, unde este vin?" Ei cad sleiţi 
de putere ca doborâţi de sabie pe 
pieţele cetăţii şi îşi dau sufletul la 
sânul maicii lor. 
13. Cu cine te voi asemăna, cu cine 
aş putea să te pun alături, o, fiică a 
Ierusalimului! Cu cine te-aş pune 
faţă în faţă, ca să te pot mângâia, 
o, fecioară, fiică a Sionului? Căci 
neţărmurită ca marea este năruirea 
ta! Cine ar putea să te tămăduia-
scă? 
14. Profeţii tăi au avut pentru tine 
vedenii zadarnice şi arătări şi nu ţi-
au dat pe faţă fărădelegea ta, ca să-

ţi schimbe calea ta, ci ţi-au arătat 
vedenii înşelătoare şi aducătoare 
de pieire. 
15. Bat spre tine din palme toţi cei 
ce trec pe cale, fluieră şi clatină din 
cap pentru fiica Ierusalimului: 
"Aceasta este, oare, cetatea pe care 
o numeau cununa frumuseţii, bu-
curia a tot pământul?" 
16. Către tine toţi vrăjmaşii tăi ca-
scă gura lor, fluieră, scrâşnesc din 
dinţi, zicând: "Am nimicit-o. Da, 
aceasta este ziua pe care noi o 
aşteptam; am aflat-o şi o vedem". 
17. Împlinit-a Domnul hotărârea 
Sa, adus-a la îndeplinire cuvântul 
Său, spus din zilele străvechi; 
prăbuşit-a fără milă, bucurat-a pe 
vrăjmaşul tău, înălţat-a puterea 
apăsătorilor tăi. 
18. Strigă către Domnul, tu fe-
cioară, fiică a Sionului! Să curgă 
lacrimile tale ca un şuvoi, zi şi 
noapte; nu înceta, ochiul tău să nu 
zăbovească! 

19. Scoală, jeleşte-te în timpul 
nopţii, la început do strajă; varsă-ţi 
inima ta ca apa înaintea feţei Celui 
Atotstăpânitor. Către El ridică mâ-
na ta pentru viata pruncilor tăi, ca-
re se prăpădesc de foame la colţul 
tuturor uliţelor. 
20. Vezi, o, Doamne, şi priveşte 
cui ai făcut aceasta! Să mănânce 
femeile rodul pântecelui lor, copiii 
pe care îi poartă în braţe? Să fie 
ucişi în templu, Doamne, preotul 
şi profetul? 
21. Stau culcaţi la pământ pe uliţe 
tânăr şi bătrân. Fecioarele şi flăcăii 
mei de sabie au căzut; Tu i-ai ucis 
în ziua mâniei Tale, jertfitu-i-ai 
fără de milă. 
22. Chemat-ai ca la sărbătoare pe 
toţi cei ce au sălaş în jurul meu. Şi 
în ziua mâniei Domnului n-a 
scăpat, nici n-a rămas vreunul; pe 
cei care i-am purtat în braţe şi i-am 
făcut mari, mi i-a nimicit duşma-
nul. 



Fiecare să-şi amintească ce a făgăduit 
Domnului la spovedanie şi să-şi 
repete cat mai des singur: nu fi 
necredincios, ci credincios. I-ai 
făgăduit Domnului că vei fi înfrânat? 
Să fii înfrânat. I-ai făgăduit că vei fi 
cu luare-aminte faţă de nevoile altora? 
Aşa să şi fii. I-ai făgăduit că vei 
împlini cu evlavie faptele bunei 
credinte la biserică şi acasă? Să le 
împlineşti. I-ai făgăduit să nu ţii 
ranchiună, sa nu invidiezi, să nu te 
superi, să nu te mândreşti, să nu 
osândeşti? Să nu faci nimic din toate 
acestea. 
Indeobşte, orice ar fi făgăduit 
Domnului cineva, în toate cele cu 
pricina să nu fie necredincios, ci 
credincios.  
Fiecare ştie, bineînţeles, că aşa şi 
trebuie. Totuşi, fraţilor, este mare 
nevoie să va amintesc de lucrul 
acesta, pentru că la noi domneşte un 
obicei ciudat: atâta timp cât este post, 
suntem serioşi, iar cum trece postul, 
începem să dezlegăm la toate – şi încă 
la o asemenea scară largă de parcă nu 
ar fi în asta nici un pacat. Sfânta 
Biserică nu se aşteaptă ca în 
Săptămâna Luminată a Paştilor cineva 
să se dedea vâltorii patimilor şi 
poftelor necurate. Indată ce a trecut 
insa această săptămână, prin pilda sa 
Sfântul Apostol Toma le pune unora 
intrebarea: „Ei, aţi rămas credincioşi 
Domnului în săptămâna ce a trecut?”, 
iar altora le dă lecţia: „Luaţi seama, şi 
de acum înainte nu fiţi necredincioşi, 
ci credincioşi”. 
Cât timp a fost post, n-am făcut 
altceva decât să dăm făgăduinţă şi să 
ne adunăm puterile. A trecut postul, 
şi acum se deschide arena pentru 
lucrarea noastră, cu puterile pe care şi 
le-a adunat în vremea postirii, potrivit 
planului pe care fiecare şi l-a făcut 
atunci. Şi să iasă fiecare la lucrul său şi 
la lucrarea sa, şi să-şi arate puterea şi 
iscusinţa. Vremea postului este vreme 
pentru a deprinde nevoinţa… 
Domnul ne-a adunat în biserici, ne-a 
învăţat, ne-a inţelepţit, ne-a tămăduit 
rănile, ne-a sfărâmat lanţurile, ne-a 
î m b r ă c a t  c u  t o a t e  a r m e l e 
trebuincioase – şi iată că acum ne 

scoate la luptă. Aşadar să ţinem piept 
cu bărbăţie şi în unire. Ce laudă se 
cuvine ostaşilor dacă ei, atunci când 
sunt scoşi la luptă după ce au fost 
instruiţi cum trebuie, aruncă armele şi 
se predau duşmanilor? Ce laudă ni se 
cuvine şi nouă dacă după o asemenea 
purtare grijă faţă de noi ne vom da 
iarăşi pe mâna patimii de prima dată 
când se iveste – şi asta după ce cu atât 
de puţină vreme în urmă am zis: „Nu 
voi mai păcatui!” şi am auzit: „Nu fi 
necredincios, ci credincios”?!  
Păziţi-vă, fraţilor! Iată că vine un 
anotimp în care mai mult decât 
oricand ne pândesc ispite, mai ales 
prin patimile trupeşti. Fiţi, aşadar, 
gata sa va arătaţi acum credincioşia în 
chip deosebit. Prietenul la nevoie se 
cunoaşte, iar adevărata credincioşie 
faţă de Domnul – în ispite.  
Când se răscoală patima, îndată să-ţi 
aminteşti de porunca Domnului şi să 
dovedeşti cu fapta ca vrei să-I fii 
credincios, alungând fara cruţare de 
sine toate îndemnurile ei. Stie 
Domnul ca acum ne înconjoară 
primejdii din toate părţile, şi de aceea 
ne aduce aminte şi ne preîntâmpină. 
Pe mare se fac semne care arată 
stâncile de sub apă şi bancurile de 
nisip: aşa şi cu noi. A venit vremea 
aţâţătoare de patimi, şi fiecare aude: 
„Ia seama, nu fi necredincios, ci 
credincios”. Aşadar luati aminte la 
acest îndemn! 
Ce anume are el în vedere să 
discearnă fiecare sfatuindu-se cu sine 
însusi! Fiecare are patima sa: va 
începe aceasta să-l tulbure, ei să-i şi 
ţină piept. 
Vei ţine piept, vei fi credincios; nu vei 
ţine piept, vei fi necredincios. Pe 
masurava fi şi lauda, pe măsură va fi 
şi rodul! In cartea Apocalipsei i se 
spune unuiadintre îngerii Bisericilor: 
fii credincios până la moarte, si îţi voi 
da tie cununa vieţii (Apoc. 2, 10). 
Aşadar, dacă nu vei fi credincios, nu 
vei primi viata. Vedeţi, zice: fii 
credincios până la moarte, nu cum 
facem noi — postim putin si credem 
că am făcut tot ce trebuia, că ne-am 
răscumpărat toate păcatele si am 
primit îngăduinţă să trăim după bunul 

plac tot anul. De fapt, când am postit 
şi ne-am pregătit de Impărtăşanie încă 
nu am făcut nimic, ci doar ne-am 
pregătit să facem. Când cineva, după 
ce şi-a cercetat grădina sau ogorul si a 
găsit acolo rădăcini de ierburi 
dăunătoare, zice: „Cutare şi cutare 
rădăcini, cutare şi cutare ierburi 
trebuie smulse”, nu a făcut încă 
nimic, ci doar şi-a trasat planul a ceea 
ce are de facut. Şi noi, când postim, 
ne pregătim de Impărtasanie şi ne 
mărturisim, nu facem altceva decât să 
ne recunoaştem păcatele si patimile şi 
să luăm hotărârea de a le dezrădăcina, 
iar la dezrădăcinare trebuie sa 
purcedem printr-o osteneală aparte, 
nouă, pentru care vremea potrivită 
vine acum. Cel mai bine şi mai lesne 
este de făcut asta când patimile cu 
pricina se răscoală – fiindcă atunci 
când ele nu se răscoală nu ştii de ce să 
te apuci, asa cum în grădină nu ştii ce 
trebuie să smulgi atunci când 
rădăcinile cele rele sunt ascunse în 
pământ. Lasă să fie acum vremea 
patimilor si acestea să se întărate si ia-
le cu mana tare, smulge-le si aruncă-le 
dincolo de gardul inimii, şi fa aceasta 
cu bucurie, ştiind că astfel îi arăţi 
Domnul, Care ştie toate, credincioşia 
ta nefatarnica, şi nu te lăsa pradă 
patimii, oricât de linguşitor s-ar 
apropia. 
Asa, asa, fraţilor, luaţi seama cu grijă 
cum umblaţi, nu ca nişte neînţelepţi, 
ci ca cei intelepţi, răscumpărând 
vremea, că zilele rele sunt (Efes. 5, 15
-16). 
Zilele rele sunt cele în care sunt mai 
multe sminteli. A le răscumpăra 
înseamnă a nu ne lasa pradă ispitei 
smintelilor. 
Răscumpăraţi, deci, vremea ce vine în 
acest fel, pricepând că aceasta este 
voia lui Dumnezeu. Făcând aşa, veţi 
împlini negresit ceea ce doreşte şi 
aşteaptă Domnul de la fiecare dintre 
voi: nu fi necredincios, ci credincios. 
Amin! 
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