
 
“Iată stau la uşă şi bat. De va auzi cineva glasul 
Meu şi va deschide, voi intra la el, şi voi cina cu 

el şi el cu Mine” (Apocalipsa 3, 20) 

Numărul 117 (2016), Duminica a I-a după  Rusalii                                                       
(a Tuturor Sfinţilor)   

Evanghelia: Matei 19, 32-33, 37-38; 19, 27-30* 
 

Z is-a Domnul: „Pe cel ce Mă va mărturisi pe Mine în faţa oamenilor, îl voi 
mărturisi şi Eu în faţa Tatălui Meu Care este în ceruri; dar de cel ce se 

va lepăda de Mine în faţa oamenilor, de acela Mă voi lepăda şi Eu în faţa 
Tatălui Meu Care este în ceruri. 
     Cel ce-şi iubeşte pe tatăl său ori pe mama sa mai mult decât pe Mine, nu 
este vrednic de Mine; cel ce-şi iubeşte pe fiul său ori pe fiica sa mai mult 
decât pe Mine, nu este vrednic de Mine. Şi cel ce nu-şi ia crucea sa şi nu-Mi 
urmează Mie, nu este vrednic de Mine”. 
     Atunci Petru, răspunzând, I-a zis: „Iată, noi pe toate le-am lăsat şi  Ţi-am 
urmat Ţie. Deci, nouă ce ne va fi?“ Iar Iisus le-a zis: „Adevăr vă spun că voi, 
cei ce Mi-aţi urmat Mie, la naşterea din nou a lumii, când Fiul Omului va şe-
dea pe tronul slavei Sale, veţi şedea şi voi pe douăsprezece tronuri, jude-
când pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Şi oricine a lăsat fraţi sau 
surori sau tată sau mamă sau femeie sau ţarini sau case pentru numele 
Meu, însutit va primi şi viaţa veşnică va moşteni. Şi mulţi dintre cei dintâi vor 
fi la urmă, şi cei de la urmă vor fi întâi“. 

Cultul sfinţilor în Ortodoxie se întemeiază pe două puncte de credinţă: pe credinţa 
că omul, primind Tainele Bisericii, primeşte harul ca energie necreată a lui 
Dumnezeu şi prin această energie sau lucrare, însăşi lucrarea Sa omenească poate să 
înainteze într-o viaţă curăţită de patimi şi pe credinţa în continuarea unei astfel de 
vieţi în veşnica existenţă viitoare. 

Cele două puncte de credinţă implicate în cultul sfinţilor în Ortodoxie au o solidă  

*)Texte preluate din ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu 
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temelie evanghelică, sau apostolică, cum nu au unităţile creştine occidentale care 
au diluat categoria sfinţeniei, sau au părăsit-o cu totul. Pe baza aceasta biblică sau    
apostolică s-a dezvoltat tradiţia Bisericii primare despre credinţa în sfinţenie şi 
despre cultul sfinţilor. Despre sălăşluirea lui Hristos, sau a Duhului Său, respectiv a 
puterii şi lucrării dumnezeieşti necreate în cei ce se alipesc cu credinţă de Hristos, 
vorbeşte şi Mântuitorul şi vorbesc şi Sfinţii Apostoli de foarte multe ori. (…)   
Sălăşluirea aceasta a lui Hristos în cei ce cred în El şi a lor în El, pentru că este una 
cu iubirea activă, este izvorul multor roade. E vorba de roadele interioare, care pe 
de o parte se manifestă în fapte, pe de alta reprezintă o desăvârşire crescândă a   
omului: “Eu sunt viţa, voi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi Eu în El, acela aduce 
roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic“ (Ioan 15, 5). Care sunt roadele 
acestea, o va spune Sfântul Apostol Pavel, numindu-le “roadele Duhului“, dat fiind că 
Duhul este Persoana prin care Hristos îşi face lucrarea Sa în noi, stimulând şi impri-
mând de puterea Sa lucrarea noastră: “Roada Duhului este dragostea, bucuria, 
pacea, îndelunga-răbdare, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, 
înfrânarea, curăţia“ (Galateni 5, 22- 23). Ele reprezintă omul restaurat şi potenţat 
continuu şi, în acelaşi timp, omul adevărat, readus la frumuseţea lui autentică din 
schimonoseala la care l-a dus păcatul. Precum pomul se arată realizat în firea lui 
adevărată prin roadele dulci şi gustoase pe care le aduce, pe când pomul nerealizat 
este pomul sterp, sau aducător de roade sălbăticite şi acrite, aşa omul realizat în  
autenticitatea lui se cunoaşte din “roadele Duhului“, care-l fac asemenea lui Hristos. 
Iar această stare de realizare autentică, prin puterea activă a lui Hristos, sau a 
Duhului Lui, putere care atestă sălăşluirea lui Hristos în om şi a omului în Hristos prin 
iubire, este sfinţenia. Ea cuprinde în sine şi categoria eticului. Dar un etic care nu se 
realizează numai prin puterile omeneşti, ci prin aceste puteri întărite şi înălţate prin 
puterea lui Hristos, sau a Duhului Lui. Sfinţenia este opusă păcatului, care înseamnă 
nu numai absenţa eforturilor morale omeneşti închinate binelui, ci şi ieşirea din 
unirea cu Hristos lucrător prin Duhul Lui. Sfinţenia înseamnă prezenţa roditoare şi 
rodită a Duhului lui Hristos în om, este una cu prezenţa anticipată a vieţii veşnice în 
el. (…) Faptul acesta s-a verificat prin Sfinţii care au apărut în toate generaţiile în  
cursul istoriei Bisericii dintre credincioşii care au asociat la harul Duhului Sfânt, 
primit prin Taine, eforturile lor pentru o viaţă curată de patimi. Sfântul este în      
general omul care s-a eliberat de toate patimile: de lăcomia de avere, de mâncare, 
de voluptate, de comoditatea trupească, de orice fel de răutate, de mânie şi de 
mândrie, de pizmă şi duş-mănie, omul care a ajuns la o stare de desăvârşită 
înfrânare, răbdare, smerenie, iubire, la o stare de permanentă vedere 
înţelegătoare a lui Dumnezeu şi de convorbire cu El în rugăciune. În el s-a acumulat 
o uriaşă forţă de respingere a oricărei ispite spre lăcomie şi interes egoist, de ţinere la 
sine, o uriaşă forţă a uitării de sine, a bunătăţii, a smereniei. El a topit în sine orice frică 
de moarte, de nesiguranţă ce întreţine în om toate formele şi grijile de asigurare  
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prin bunuri, prin apărarea intereselor proprii, toate formele grijii de sine. Iar această 

forţă reprezintă o întărire dumnezeiască a spiritului şi prin el şi a trupului, un fel de ci-
ment care încheagă si consolidează nisipul firii omeneşti, pornită spre împrăştiere şi 
plină de frica împrăştierii. Trebuie să recunoaştem că şi printre ceilalţi oameni sunt 
unii care în toate timpurile, dar mai ales în timpurile noastre, s-au dovedit mari eroi 
în biruirea oricărei frici din ei. Prin acest eroism au cucerit cerul, s-au urcat în lună, 
au cucerit fundul mărilor, au urcat coastele abrupte ale munţilor ce păreau inac-
cesibile, şi-au dat viaţa vitejeşte pentru patria lor, în războaie, pentru semenii lor 
aflaţi în mari primejdii. În toate se arată marea putere a omului asupra naturii ex-
terne, dar şi asupra fricii lui interioare în faţa acestei naturi. Pentru a supune 
stăpânirii lor natura externă au trebuit să pună stăpânire şi asupra firii lor proprii. În 
toate se arată o mare victorie a lor asupra fricii de moarte, o impresionantă capaci-
tate a omului de a se uita pe el însuşi. Sfinţii nu şi-au manifestat poate puterea lor 
în astfel de fapte ale cuceririi naturii externe. Ei şi-au concentrat eforturile mai 
mult pe planul biruinţelor interioare. Ei au biruit toate patimile egoiste din ei. Dar 
în această luptă de biruire a patimilor proprii este implicată, de asemenea, o biruire 
a fricii de moarte. Îndreptându-şi lupta spre biruirea tuturor patimilor egoiste, în ei 
nu coexistă înălţările uimitoare sub anumite aspecte şi abisuri nedepăşite în altele. 
Ei s-au înălţat în toate laturile fiinţei lor sau au vindecat de slăbiciune toate 
rădăcinile manifestărilor acestei fiinţe. Stăpânirea asupra fricii de moarte în faţa 
sabiei, a focului, a fiarelor au arătat-o cu o vitejie supremă sutele de mii de mucenici 
din primele secole creştine şi din alte multe perioade ale istoriei creştinismului, fără 
ca să fi neglijat biruirea asupra altor slăbiciuni morale din fiinţa lor. Dar poate că 
printre eroii care au învins frica de moarte în realizări ca cele amintite sunt şi unii 
care au realizat şi o curăţire de patimi, de toate patimile, adică o adevărată sfinţenie: 
o bunătate, o jertfelnicie în toate manifestările lor de viaţă, o smerenie, o sobrietate 
în toate, o statornică răbdare, un respect şi o delicateţe faţă de toţi semenii.           
Caracteristica dominantă a vieţii sfântului este să facă totul pentru alţii, să facă lu-
cruri mai presus de cele obişnuite, cu smerenia că nu le face cu puterea sa, ci din 
puterea supremă dumnezeiască şi să nu pretindă nimic pentru sine, să se consid-
ere ca unul care a făcut mai puţin decât toţi şi mai puţin decât era dator să facă. 
Partea din urmă completează desăvârşirea omului şi e singura capabilă să facă din 
relaţiile dintre oameni un rai al delicateţei şi al bunăvoinţei. Multe din cele spuse 
despre prezenţa lucrătoare a Duhului lui Hristos în sfinţi au arătat şi pregătirea lor, 
prin vieţuirea lor întru sfinţenie, pentru viaţa de după moarte. Am menţionat cu-
vinte din Sfânta Scriptură în care se spune că sfinţii sunt veşnic vii, că ei au dobândit 
încă de pe pământ viaţa veşnică, pentru că Îl au pe Hristos cel veşnic viu în ei, deci 
continuă să vieţuiască şi după moarte. 

Sursa: Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Sfinţenia în Ortodoxie, în “Ortodoxia” 1/1980, pp. 
33-39 . 
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Lucrați rugăciunea până când pătrunde în profunzimea conștiinței 

Dacă gândurile năvălesc asupră-ne şi ne opresc a ne ruga curat, trebuie să fim 
răbdători şi să strigăm “Doamne, miluieşte-mă!”. Prin această împotrivire activă pre-
schimbăm, puţin câte puţin, firea omenească cea de după cădere, care face din noi 
fii ai celui dintâi Adam. Luptăm, iar lupta aceasta trebuie să fie cu adevărat adâncă, 
să-şi însuşească un caracter cosmic. Nu, noi nu suntem doar nişte indivizi atacaţi de 
gânduri. Cu răbdare să strigăm: “Miluieşte-mă, miluieşte-mă!”. Iată cum să ne împo-
trivim relelor “gânduri”, cum să le împiedicăm a ne stăpâni. Nu vă daţi bătuţi prea 
curând, ci repetaţi rugăciunea până când ea va pătrunde în străfundurile conşti-
inţei voastre. “Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi”. 
Atunci când zicem rugăciunea aceasta, legăm cu Hristos o legătură personală ce 
scapă raţiunii. Viaţa lui Hristos pătrunde puţin câte puţin în noi. Unii se roagă în 
gând, cu mintea. Însă nu poate fi rugăciune fără ca inima să ia parte. În rugăciune, 
inima şi mintea sunt împreunate în chip nedespărţit. 

Sursa: Arhimandrit Sofronie, Din viaţă şi din Duh, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2014, 
p. 57 

Să avem pacea în noi şi apoi o vom răspândi şi celorlalţi 

Trebuie să vă osteniţi să fie pace în casa voastră. Din fiecare dintre noi izvorăşte 
pacea. Mai întâi trebuie să avem pacea în noi, şi apoi o vom răspândi şi celorlalţi. 
Vedeţi că sunt foarte puţini aici pe pământ, cei smeriţi şi blânzi, dar sunt fericiţi. Nu 
se vatămă, chiar dacă-i răneşti. Oricum te-ai purta cu ei, sunt în pace şi liniştiţi, te 
plâng doar pe tine că te chinui atât. 

Susa: Starețul Tadei de la Mănăstirea Vitovnița, Pace și bucurie în Duhul Sfânt, Ed. 
Predania, București, 2010, p. 107 

Numai cu rugăciune, mâncarea ne dă putere 

Atunci când mâncăm trebuie să ne şi rugăm. Toate mâncărurile au înlăuntrul lor pu-
terea ziditoare a lui Dumnezeu. Astfel, cu rugăciunea, apropiem materia hrănitoare 
şi asta ne ajută. Mâncarea dă energie trupului, avem nevoie de ea pentru a putea să 
lucrăm şi pentru a avea putere de rugăciune. Pentru cei ce se roagă, puterea mân-
cării se preface în putere duhovnicească. Cei ce se roagă puţin suferă de faptul că 
puterea şi energia mâncării se transformă cel mai mult în patimi şi lăcomie. În      
situaţii din acestea e nevoie de post. 

Sursa: Arhimandritul Sofronie Saharov, Cunosc un om în Hristos – Părintele Sofronie 
de la Essex, Ed. Sophia, Bucureşti, 2011, p. 307 

Vitamine duhovniceşti  


