
9. PREDICA ÎN BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ ÎN 
SECOLUL al XX-lea. Studiu prin exemplificări 

 
 
 
Dacă pentru secolele precedente dificultăţile unei prezentări selective au fost mai 

puţin expuse pericolului subiectivismului, dat fiind că personalităţile evocate sunt, cel 
puţin pe plan omiletic, recunoscute ca atare unanim, pentru secolul al XX-lea riscurile 
sunt foarte mari, mai ales pentru cea de-a doua jumătate, din cauza imposibilităţii 
menţionării tuturor preoţilor, episcopilor, profesorilor de teologie etc., întrucât un studiu 
limitat nu-i poate cuprinde pe toţi autorii de cărţi predici sau de cuvântări publicate în 
diferite periodice bisericeşti. Asumându-ne, aşadar, acest risc inevitabil al 
subiectivismului (recunoscând, astfel, că anumiţi autori ne-au convins mai mult decât 
alţii) purcedem la o prezentare selectivă, concentrându-ne mai puţin asupra 
consideraţiilor teoretice, în favoarea analizării exemplificărilor. Se poate aplica şi aici 
binecunoscuta sintagmă „Verba docent, exempla trachunt", fiind convinşi, astfel, că 
studierea câtorva predici ale unor autori reprezentativi este mai utilă decât orice încercare 
de a face un studiu critic axat pe generalităţi. De aceea propunem o listă de autori, în 
ordine cronologică, având în vedere anul naşterii fiecăruia .  Aşa cum  am menţionat mai 
sus, prezentarea de faţă va fi selectivă şi limitată, impunându-se în compensaţie o 
completare individuală pentru cei care doresc să aprofundeze studiul analitic al 
ostenelilor omiletice româneşti pe întreg parcursul secolului al XX-lea. Pentru moment, 
chiar dacă avem în vedere doar câte o singură predică pentru fiecare dintre autorii 
selectaţi, datorită limitelor propuse pentru acest studiu, credem că este suficient, totuşi, 
spre a ne face o imagine asupra stilului, originalităţii, coerenţei limbajului etc., pe scurt, 
asupra stăpânirii artei omiletice, ca exemplificări deosebit de utile mai ales pentru 
predicatorii începători de astăzi.  

Mai întâi să-i nominalizăm pe cei ale căror predici le supunem atenţiei: a. Dintre 
cei trecuţi în veşnicie: Irineu Mihălcescu (1874–1948), Iuliu Scriban (1878–1949), Ioan 
Lupaş (1880–1967), Toma Chiricuţă (1887–1971), Grigore Comşa (1889-1935), Marin 
Ionescu (1891–1965), Grigore Cristescu (1895–1961), Mihail Bulacu (1898–
1985),Dumitru Belu (1902–1980), Ilarion Felea (1903–1961), Simion Radu (1906–1995),   
Sebastian Chilea (1906–1992?) Nicolae Petrescu (1908–1996), Vasile Coman (1912–
1992), Ioan Bunea (1906–1990), Ilie Cleopa (1912–1998), Ştefan Slevoacă (1912–1998), 
Nicolae Steinhardt (1912–1989); b. Dintre cei în viaţă: Constantin Galeriu (n. 1918), 
Gheorghe Liţiu (n. 1919), Anania Bartolomeu (n.1921), Antonie Plămădeală (n.1926), 
Teofil Părăian (n. 1929), Veniamin Micle (n. 1939), Sebastian Şebu (n. 1941). 

  
Majoritatea celor nominalizaţi sunt incluşi în bibliografia omiletică pusă la 

dispoziţia studenţilor din anul IV de la Secţia Pastorală a Facultăţii de Teologie 
Ortodoxă din Bucureşti, fiind, totodată, menţionate şi studiile lor reprezentative, cărţile 
de predici ş.a. „Lista" nu are, desigur, un caracter exclusivist, rămânând deschisă 
oricăror completări ulterioare, mai ales în vederea alcătuirii unui studiu mai amplu 
asupra secolului de care ne ocupăm. 



Trebuie să menţionăm de la început constatarea că în predica secolului al XX-lea se 
reflectă mai mult decât în secolele precedente realităţile culturale, sociale, economice şi 
politice prin care a trecut poporul nostru. Este incontestabil faptul că toţi predicatorii 
conştiincioşi şi-au structurat cuvântările în primul rând pentru împlinirea scopului 
religios-moral, dar au avut în atenţie şi realităţile vieţii cotidiene. Sub acest aspect, după 
opinia noastră, predica din secolul al XX-lea cunoaşte trei etape: de la început până la 
instalarea comunismului (1945); perioada propriu-zisă a comunismului (1945–1989) şi 
perioada 1990–2000, a recâştigării şi manifestării libertăţii de exprimare.  

În prima perioadă s-au remarcat predicatori străluciţi, teologi de mare erudiţie, 
personalităţi de înaltă conştiinţă sub aspect misionar şi patriotic. Unii dintre ei prevăzând 
pericolul comunismului-ateu au presărat în predicile lor îndemnuri la păstrarea conştiinţei 
naţional-ortodoxe, fapt pentru care au avut mai apoi de suferit felurite prigoane, inclusiv 
închisori în care, o parte dintre ei, şi-au dat obştescul sfârşit, cum a fost, de exemplu, 
părintele Ilarion Felea, decedat într-o celulă din închisoarea Aiud, în anul 1961. 

În perioada comunismului, cum bine se ştie (dar se ignoră voit de către oponenţii 
dreptei-credinţe), pe Amvonul românesc nu s-a aşternut praful, aşa cum ar fi dorit mai-
marii zilei. S-a predicat, cu timp şi fără timp, în condiţii vitrege de multe ori. Este 
adevărat că predicile s-au concentrat îndeosebi asupra conţinutului teologic, evitându-se 
comentariile privitoare la realităţile sociale, economice, politice etc., datorită vigilenţei 
urechilor securităţii omniprezente. Cu toate acestea, mulţi dintre predicatori tratau discret şi 
astfel de probleme, utilizând un limbaj inteligent, criptat, a cărui subtilitate depăşea adesea 
slaba inteligenţă a caraliilor, dar nu scăpa ascuţimii înţelegerii, nici bunului simţ al 
credinciosului de rând. Comunismul nu putea fi atacat frontal, dar prin propovăduirea 
continuă a credinţei în Dumnezeu, era negat sistematic. Acest mod pedagogic de a lucra 
este învăţat de preoţi de la Însuşi Învăţătorul Hristos: El nu a atacat direct, frontal, 
stăpânirea romană, care apăsa greu pe grumajii conaţionalilor, ci, cu tactul său divino-
pedagogic, a predicat paşnic iubirea de vrăjmaşi, rugăciunea pentru ei etc., într-un cuvânt 
Evanghelia, care nu numai că va alunga, apoi, jugul străin, dar va „robi" chiar şi pe mulţi 
dintre stăpânitorii romani, dintre ei unii devenind, apoi, vajnici propovăduitori…  

Exemplul dumnezeiesc al Mântuitorului, urmat şi de preoţii noştri în perioada 
totalitarismului, va da roade nebănuite înainte de dec. '89: la „Revoluţie" şi după, mulţi 
dintre foştii „adversari" ai Evangheliei s-au dovedit sinceri propovăduitori ai ei, până în 
ziua de astăzi.  

Perioada ultimilor 10 ani a fost, desigur, una de libertate deplină şi în ceea ce 
priveşte Amvonul. Se pot, în sfârşit, spune lucrurilor pe nume, se poate predica în orice 
loc, nu numai în biserici. Biserica însăşi, ca instituţie publică, a putut ieşi din „ghetoul" în 
care o izolaseră salariaţii diavolului. Poate nu întotdeauna şi peste tot s-a fructificat 
corespunzător această libertate, unii predicatori înţelegând greşit că a fi liber să vorbeşti 
înseamnă să spui orice şi oricum. Cele mai frecvente greşeli se leagă, credem, de 
atitudinile revanşarde şi de implicarea predicii în sfera politicului, totodată deturnarea în 
scopuri subiective a Amvonului, propovăduindu-se chestiuni personale, în locul 
Evangheliei, ignorându-se îndemnul Marelui Pavel: „Nu ne propovăduim pe noi înşine, ci 
pe Hristos" (II Cor., 4, 5). Dincolo, însă, de aceste devieri, notăm cu bucurie că predica a 
cunoscut în general o reală înviorare, dovadă şi numărul însemnat de cărţi de predici 
publicate în ultimii ani, unele prin reeditare, altele în ediţii noi. Chiar dacă nu toate 
răspund, poate, exigenţelor omiletice, din fiecare ne putem inspira cu folos. Până la o 



evaluare de ansamblu a predicii, inclusiv sub forma unei istorii a secolului al XX-lea, 
socotim util demersul nostru de semnalare, prin acest studiu, a câtorva dintre cei mai 
renumiţi predicatori. 

† Dr. IRINEU MIHĂLCESCU (1874–1948), ilustru profesor de teologie, autor a 
numeroase cărţi, manuale, studii etc., ales arhiereu pentru meritele sale deosebite şi 
înălţat apoi pe treapta de Mitropolit al Moldovei (1939–1948). A fost şi un predicator 
exemplar, atât în calitate de preot cât şi de arhiereu. Pentru analiză am selectat o Pastorală  
la Învierea Domnului din anul 1947. Prezentăm, mai întâi, textul ei integral1: „Nu este alt 
nume sub cer, dat între oameni, întru care să ne putem mântui…"  
(Fapte 4, 12). 

Iubiţii mei fii duhovniceşti, 
Când stai în clipele de linişte sufletească şi priveşti în urmă cu ochii gândului, observi că 

întreaga noastră viaţă se sbuciumă întru căutarea unui drum călăuzit de cât mai multă lumină. 
Căci desvoltarea firească a vieţii este condiţionată de lumină, pe când întunericul înseamnă chin, 
durere şi însăşi nimicirea vieţii. 

Orice om fuge de întuneric şi ar dori ca noaptea să fie cât mai scurtă, căci ea înseamnă o 
umbră a morţii. Plantele crescute la întuneric sunt firave, fără culoare, iar animalele care-s 
sortite să ducă viaţa în locuri umbroase sunt hidoase, răutăcioase şi lipsite de acel îmbietor 
simţământ al frumosului şi sociabilităţii. 

Dacă lărgim orizontul privirii şi trecem peste graniţele propriei noastre vieţi sufleteşti, 
constatăm că omenirea întreagă s’a sbuciumat pentru găsirea unui făgaş, pe care ea să meargă 
sigură către un liman, unde vânturile tuturor neplăcerilor să nu mai aibă putere, iar împărăţia 
deplinei înţelegeri şi a păcii să domnească peste toţi şi peste toate. Filosofii şi înţălepţii tuturor 
timpurilor trecute nu au ostenit în căutarea acelei împărăţii veşnice în care nici-o altă lege nu are 
putere decât cea a dragostei fără margini. Năzuinţa aceasta a omenirii o găsim în îndreptarul 
Sfintei Scripturi, unde se spune: „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate 
celelate se vor adăuga vouă.” (Matei 6,33) 

Dar cumpănind feluritele îmbieri ce ne stau în faţă, constatăm  că nu toate ne pot da 
călăuza unei singure orientări. Cei mai însetaţi dintre oameni, după satisfacerea dorinţelor lor 
de îmbogăţire sau mărire, vor alerga pe calea cea largă a pierzării, unde omul singur îşi face 
lege, iar dreptatea, mila şi adevărul îs călcate în picioare ca lucruri de puţină preţuire şi 
aducătoare de piedici. Unii îşi iau ca ideal în viaţă împlinirea numai a dorinţelor lor, socotind că 
omul este măsura tuturor lucrurilor. Ori această judecată nu numai că este greşită, ci punerea ei 
în practică aduce o desfigurare a sensului vieţii şi a rostului omului pe pământ. 
Omul este cea mai aleasă creatură ce împodobeşte lumea, şi bunul Dumnezeu  
I-a orânduit un model după care să-şi făurească felul de vieţuire pe pământ, ca astfel şi 
împărăţia cerurilor, prin credinţă şi fapte, să-i fie veşnic dobândită.    
“Şi nu este alt nume subt cer, dat între oameni, întru care să ne putem mântui. Iar acela este 
Domnul nostru Iisus Hristos, Cel a treia zi înviat din morţi.” 

   
Iubiţii mei fii sufleteşti, 

Sărbătoarea Învierii Domnului este un praznic duhovnicesc, din care se ospătează orice 
vârstă omenească şi orice stare socială. Cei chemaţi la ospăţul bucuriei duhovniceşti nu sunt 
aleşi după rânduielile obişnuite, adică după avere, după înalte demnităţi  obşteşti, după 
învăţătură, după frumuseţe fizică sau după alte vremelnice şi trecătoare îndătinări. Ci, aici, două 
peceţi arată scaunul ce-l ocupă creştinul la ospăţul Învierii Domnului: cea dintâi pecete e cea a 

                                              
1 Reprodus după "Mitropolia Moldovei", Anul XXIII, 1947, Nr. 1-4, p. 1-7. Textul de faţă respectă ortografia 
originală, de aceea apar unele diferenţe faţă de ortografia de azi (sbuciumă, desvoltarea etc.) 



credinţei în învăţătura Bisericii Ortodoxe şi a doua pecete e cea a faptelor bune, ca rodire a 
credinţii religioase.  

La temelia sărbătorii Învierii Domnului stă suferinţa şi  moartea Fiului Omului pentru 
omenire. Când ne apropiem de înfricoşatele şi nemuritoarele Taine nu trebuie o clipă să uităm de 
chinul de pe Golgota al Mântuitorului. Căci împăcarea omului cu Dumnezeu s’a făcut prin 
vărsare de sânge nevinovat. De aceia pregătirea prin reţinere dela mâncări şi rugăciunea, în 
timpul Marelui Post, constituie poftirea la participarea festivă  a praznicului Învierii. Să nu se 
uite porunca dată de Apostolul neamurilor: „cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie trupul şi 
sângele Domnului. osânda lui îşi bea şi mănâncă.” (I Cor. 11,29) 

Vremurile grele de războiu, prin care am trecut, au lăsat urme adânci nu numai în 
rosturile materiale ale traiului, ci mai ales în ogorul vieţii sufleteşti. 

Schilodirile de trupuri, pierderile avuţiilor, dispariţia celor dragi din familie şi alte pricini 
au produs în unele suflete desnădejdea. Îndoiala şi-a făcut loc în inimile credincioşilor şi unii au 
devenit, astfel, creştini numai cu numele. La probele puse în slujba altor idealuri, decât cel al 
mântuirii de suflet, unii din enoriaşi au legat actul credinţii. Ori credinţa religioasă e cu totul 
altceva decât ambiţiile trecătoare izvorâte din lipsa de înţelepciune. Suferinţa pentru Hristos 
sfinţeşte pe om, pe când neplăcerile legate de nerealizarea bunurilor materiale scoboară 
demnitatea celui ce le nutreşte. Credinţa religioasă n’are nici-o vină în neîndeplinirea  dorinţelor 
materiale individuale. Totdeauna să ne întrebăm, ca altădată fericitul Augustin: „Ce folos ai tu, 
că mărturiseşti pe Dumnezeu,  
că-L cinsteşti şi-L preamăreşti, că crezi în Fiul Său şi-L recunoşti ca şezând dea-dreapta Tatălui, 
în schimb îi huleşti Biserica Sa? „Vreau să vă atrag luarea aminte asupra celor care spun că au 
credinţă în Dumnezeu, dar nu obosesc, cu timp şi fără timp, a cutreiera satele şi a huli Biserica şi 
pe urmaşii sfinţilor apostoli, aducându-le fel şi chipuri de învinuiri. Este vorba de acei eretici şi 
schismatici, care socotesc că împrejurările de lipsuri le sunt prielnice pentru aruncarea 
seminţelor otrăvitoare de suflet. Păstoriţii noştri să’şi amintească de cuvintele Sfintei Scripturi: 
„De omul eretic să te păzeşti, ştiind că s’a răsvrătit unul ca acesta şi păcătuieşte, fiind singur de 
sine osândit.” (Tit 3, 10-11). 

Cei ce se îndepărtează de Biserică sunt oameni care au avut numai pe buze numele 
Domnului nostru Iisus Hristos. Pe aceştia i-a vădit Sf. Evanghelist Ioan, când a scris: „Dintre 
noi au ieşit, dar nu erau dintre noi, căci dacă ar fi fost dintre noi, ar fi rămas cu noi, ci ei au 
ieşit, ca să se arate că nu sunt toţi dintre noi.” (I Ioan 2, 19). Iuda Iscarioteanul trebuie să aibă 
urmaşi, ca în lupta cu necredinţa lor să ne întărim credinţa noastră.  

Călăuza paşilor noştri să fie pacea şi înfrăţirea, şi prin acest fel de comportare cele mai 
împietrite inimi se înmoaie, cele mai răsvrătite minţi se convertesc la calea dreptei credinţe şi 
cele mai aprinse simţiri se potolesc şi se înfrăţesc. Aici stă sensul sărbătorii Sfintei Învieri şi 
deaceia melodioasele cântări de la strană ne îmbie duios: „unii pe alţii să ne îmbrăţişăm, să 
zicem fraţilor şi celor ce ne urăsc pe noi şi să iertăm toate pentru înviere.” Căci „dragostea 
îndelung rabdă, se milostiveşte, nu pizmueşte, se smereşte, nu se trufeşte, nu se poartă cu 
necuviinţă, nu caută ale sale, nu se întărâtă, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de nedreptate, ci 
se bucură de adevăr.” (I Cor. 14, 4-6) şi această lege a dragostei este sădită în sufletele noastre 
de sacrificiul făcut pe cruce de Fiul lui Dumnezeu. Fără împlinirea acestei porunci a dragostei, 
orice altă privire, haină sau stare va îmbrăca cineva, nu se va putea apropia să sărbătorească, 
după datină, praznicul învierii Domnului. 

Iubiţii mei fii credincioşi, 
Pronia dumnezeiască a rânduit ca sărbătorea Învierii Domnului să cadă la noi o dată cu 

începutul primăverii. E o bună potriveală ca şi viaţa creştină pururea să fie frumoasă ca 
anotimpul plin de speranţă al primăverii. Anii din urmă ne-au încercat cu o secetă pustiitoare de 
ogoare şi de vieţi omeneşti.  Moldova  a ajuns, prin necazurile ce au cuprins-o, să fie cunoscută 
de toată lumea de pe globul pământesc. Ajutoare s’au trimis în hrană, îmbrăcăminte şi 



medicamente din toate ţările care ţin de legea creştină sau respectă omenia ca pe cea mai înaltă 
virtute socială. Noi să le aducem mulţumiri tuturor celor ce şi-au îndreptat mila către cei lipsiţi, 
şi celor cuprinşi între graniţele noastre şi celor din afară, şi pururea să-i avem în rugăciunile 
către Dumnezeu cu dorinţa fierbinte ca Atotputernicul să le răsplătească din vistieria darurilor 
Sale. 

Iarna pe care am trecut-o a fost cumplit de grea, sporind necazurile populaţiei moldovene. 
Trebuie să recunoaştem că bogăţia de omăt a săturat pământul însetat de apă şi astfel ogoarele 
sunt pregătite să primească felurite seminţe pentru îndestulare cu roduri de cereale şi 
zarzavaturi. 

Noi v’am dat poveţe, cu deamănuntul, să ieşiţi cu mic cu mare să araţi şi să semănaţi holdele 
cu tot soiul de seminţe, ca astfel nicio palmă de pământ să nu rămână fără cultură. Unde rămâne 
pârloaga, acolo se iveşte şi sărăcia. Fiecare să-şi amintească de cuvintele Scripturii: „Cel ce 
samănă cu sgârcenie, cu sgârcenie va secera; iar cel ce samănă cu binecuvântare, cu 
binecuvântare va şi secera. Cel ce dă sămânţa secerătorului şi pâne pentru hrana lui, va înmulţi 
cele semănate de voi şi va spori rodul dreptăţii voastre; ca voi să fiţi bogaţi în toate pentru tot felul 
de binefacere, care aduce prin voi mulţumită lui Dumnezeu.” 

Livezile au suferit şi ele după urma secetei, pomii trebuiesc curăţiţi de crengile uscate, ca 
şi de omizile ce s’au cuibărit în coaja lor. Să fie săpaţi pomii la rădăcină ca ploaia să pătrundă 
adânc în pământ. fructele vor înlocui mâncarea sau o vor complecta până la noua recoltă. 

Păsările şi alte vietăţi din curtea gospodăriilor voastre s’au împuţinat peste măsură. Căutaţi 
şi prindeţi sămânţă şi le înmulţiţi, căci ele aduc belşug şi’n casă şi’n pungă. De cu vară să aveţi 
grija să vă chivernisiţi cele trebuitoare pentru iarnă: legume şi zarzavaturi cultivându-le în grădini. 
Voi ştiţi proverbul românesc, care se cade a-l rosti totdeauna când plecaţi la muncă: unde omul 
pune mâna acolo vine şi Dumnezeu cu mila. Lenea să nu fie încurajată, căci porunca Bisericii 
spune: cine nu munceşte să nu mănânce. Grijiţi-vă de sănătatea trupească şi vestiţi pe medici acolo 
unde se iveşte boala. Căutaţi şi sămănaţi plante textile:  cânepă şi in, ca să aveţi pânză pentru 
rufărie, iar lâna o faceţi postav de casă pentru îmbrăcăminte călduroasă. Nu uitaţi de educaţia 
copiilor pe care să-i îndemnaţi să nu-şi strice rostul dela şcoală, ca astfel lumina cărţii  să 
pătrundă în cea mai umilă casă. Învăţătura este un bun al tuturor şi cel ce nu-l primeşte se 
condamnă singur a orbecăi în întuneric. 

Fiţi supuşi şi ascultători faţă de autorităţile legiuite, care au răspunderea şi în faţa lui 
Dumnezeu şi în faţa ţării de buna conducere şi propăşirea neamului. Cuminţenia este cel mai bun 
sfătuitor al omului şi nu vă îndepărtaţi de poveţele cucernicilor preoţi, care au grijă de sufletele 
voastre.  

Dorind tuturor păstoriţilor noştri, clerici şi mireni, spor duhovnicesc şi belşug de roade în 
câmpul muncii, vă salut cu urarea creştinească de HRISTOS A ÎNVIAT! 

Al vostru rugător către Dumnezeu care vă trimite Binecuvântare arhierească, IRINEU, 
Mitropolitul Moldovei şi Sucevei – Dată în reşedinţa Noastră Mitropolitană din Iaşi, pentru 
sărbătorirea Sfintelor Paşti din anul mântuirii una mie nouă sute patruzeci şi şapte". 

 
Scurtă analiză:  

• avem în faţă o pareneză, propriu-zis o predică ocazională, alcătuită pentru un 
moment liturgic de bucurie; 

• tema predicii este în acord cu praznicul pentru care a fost rostită: Căutările şi 
neîmplinirile omeneşti îşi găsesc răspuns în Învierea Domnului; 

• talentul oratoric este dublat de cel literar, dezvăluindu-ni-se chiar de la început ţinuta 
intelectuală a predicatorului: „Orice om fuge de întuneric şi ar dori ca noaptea să fie 
cât mai scurtă, căci ea înseamnă o umbră a morţii. Plantele crescute la întuneric sunt 
firave, fără culoare, iar animalele care-s sortite să ducă viaţa în locuri umbroase sunt 



hidoase, răutăcioase şi lipsite de acel îmbietor simţământ al frumosului şi 
sociabilităţii…"; 

• cuvântarea este structurată, în principal, pe actualitate: rănile războiului; ororile 
comunismului aflat în faşă; iminenta ispită a sectelor; apel la pace şi înfrăţire; seceta 
care a pustiit Moldova şi mulţumirile pentru ajutoarele primite; îndemn la ascultare 
faţă de cârmuirea politică (comunistă, deja), considerând că este mai înţeleaptă decât 
confruntarea care ar fi făcut victime; sfaturi pentru muncă, hărnicie etc. 

 
Arhim. dr.  IULIU SCRIBAN (1878-1949), cunoscut profesor de teologie, care a 

predat, între altele, Omiletica şi Catehetica, la Seminarul „Central" din Bucureşti, la 
Facultatea de Teologie din Chişinău şi la cea din Bucureşti (1941-1943). Activitatea 
publicistică prodigioasă cuprinde şi un număr însemnat de lucrări omiletice2. Am selectat 
pentru analiză Predică la Sărbătoarea Sfintei Treimi. 3 

"Şi a făcut pe om după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu" (Fac. 1, 27) 
   Fraţilor, 
Cel dintâi cuvânt rostit pe lume a fost cuvântul lui Dumnezeu „Să fie lumină!" El era 

singura fiinţă, când nimic altceva nu se mai afla în largul văzduhurilor. Numai cuvântul Lui a 
răsunat, atunci când altă fiinţă nu mai era. Despre acest cuvânt al Lui ne pomeneşte Prorocul 
David spunând: Prin cuvântul Domnului cerurile s-au făcut şi prin cuvântul gurii Lui toată 
făptura (Psalmul 32, 6 ).  

Dar tot al lui Dumnezeu, care a pornit începuturile, e şi sfârşitul. El va încheia marea 
carte a socotelilor acestei lumi, în care pentru tot omul se află o foaie deosebită, cu însemnarea 
tuturor binefacerilor şi a netrebniciilor.  

Apoi, fraţilor, tocmai acest gând, că precum începutul, aşa şi sfârşitul se află în mâna lui 
Dumnezeu, vrea să ni-l înfăţişeze Biserica în această sărbătoare a Domnului. În adevăr, după 
cum Dumnezeu, prin cele trei feţe ale Lui: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, a lucrat la începutul lumii, 
tot aşa şi azi nu cinstim sărbătoarea deosebită numai a Domnului Hristos sau numai a Sfântului 
Duh, cum a fost ieri, ci suntem luminaţi de razele sărbătorii întregii Dumnezeiri, a tuturor celor 
trei feţe dumnezeieşti care sunt în Sfânta Treime. 

Atunci să luăm aminte la înţeleapta orânduire a Bisericii, pentru ca să putem vedea cum 
ea ne duce din sărbătoare în sărbătoare, spre a arăta în ziua de acum că la început numai 
Dumnezeu a fost şi că al Lui va fi şi cuvântul cel din urmă.   

În adevăr, fraţilor, pe ziua de ieri ne-am bucurat de frumoasa sărbătoare a Pogorârii 
Sfântului Duh asupra Sfinţilor Apostoli s-au, cum i se mai zice, Duminica Mare sau Cincizecimea 
sau Rusaliile. Ziua Cincizecimii însă e sărbătoarea de încheiere a tuturor celor ce Dumnezeu a 
făcut pentru om spre  
a-l duce pe o cale mai dreaptă şi astfel a-l scoate din urâtul păcatelor şi a-l mântui. De la 
naşterea Sfintei Fecioare şi a închinării ei în biserică (8 septembrie şi 21 noiembrie), apoi de la 
naşterea Mântuitorului Hristos şi de la toate sărbătorile care ne arată ce s-a petrecut cu Sfânta 
Sa Fiinţă, până la Paşti, Înălţare şi Cincizecime, avem neîncetat arătarea celor ce Dumnezeu a 
făcut pentru om. E ca un schimb neîncetat care s-a petrecut între om şi Dumnezeu, pentru ca 
omul să fie curăţit şi sfinţit, sorbind din roua bunelor învăţături şi a darurilor dumnezeieşti. 

Dar după ce toate acestea s-au încheiat, rămâne tot tronul lui Dumnezeu de se înalţă 

                                              
2 Cităm selectiv: Privelişti în câmpul Omileticii, Bucureşti, 1929; Datoria preotului către limba bisericească, 
Sibiu, 1938; Patruzeci de predici populare, ed. I, Bucureşti, 1904; ed. II-a: Cincizeci de predici populare, Vălenii 
de Munte, 1908; ed. III-a: Şaizeci de predici populare, Vălenii de Munte, 1913; ediţia IV-a: Predici pentru 
popor, Bucureşti, 1944. 
3  Din vol. Predici pentru popor, Bucureşti, 1944, p. 231-236 



singur. Mai presus de om şi de trebuinţa curăţirii lui, mai înainte de orice, rămâne numai 
Dumnezeu. Toate se vor isprăvi, iar Dumnezeu rămâne şi pluteşte peste toate. 

De aceea Biserica, după ce luni întregi ne-a tot înşirat sărbătorile care arată ce a făcut 
Dumnezeu pentru noi şi cum a întemeiat aşezământul Bisericii, pentru ca oamenii neîncetat să fie 
învăţaţi în dragostea şi purtările creştineşti, după acestea a aşezat încă şi sărbătoarea 
Dumnezeirii şi anume chiar îndată după Pogorârea Sfântului Duh.  

Aceasta arată că Dumnezeu a început, tot Dumnezeu încheie toate şi rămâne peste toate. 
De aceea e frumoasă şi mângâietoare vorba: Fericiţi cei ce adorm întru Domnul (Apocalipsa 
14,13), fiindcă ei rămân cu Cel ce nu piere niciodată. 

Iată cum, fraţilor, pe Dumnezeu Cel în trei feţe, Care a întemeiat lumile, tot pe El Biserica ne 
pune să-l prăznuim şi Cel din urmă, ca pe Sfânta Treime cea făcătoare de viaţă. Nu doar că până 
acum n-am fi pomenit de Sfânta Treime, căci ne rugăm către ea în fiecare rugăciune. O pomenim 
însă şi acum, la încheierea tuturor sărbătorilor de prăznuire a tot ce Dumnezeu a făcut pentru om, 
spre a arăta că Dumnezeu Cel în Treime îmbrăţişează totul şi că El rămâne singur şi statornic 
chiar atunci când nu ne mai gândim nici la om, nici la lume. 

Încheind deci toată povestirea chipului cum a mers mântuirea omului şi a întregii lumi în 
care ne învârtim, Biserica ne învaţă să abatem mintea o clipă de la noi, de la lume, de la tot, să 
ne simţim ca nişte îngeri purtaţi în văzduh şi să privim pe Dumnezeu Cel ce este începutul şi 
sfârşitul a toate. În adevăr,  cel ce umblă pe căile credinţei e cu mult mai în stare să vieţuiască 
creştineşte. Aşa este când tu cauţi a te înălţa cu mintea şi cu toată fiinţa ta până acolo unde uiţi 
că mai trăieşti tu şi te topeşti uimit în întinsul mării de vieţuire şi lucire dumnezeiască. 

Odată înălţaţi cu mintea şi inima noastră la cele de sus când ne întoarcem la treburile şi 
grijile noastre pământeşti, suntem ca alţi oameni. Se simte în noi că am trecut ca pe lângă o 
grădină plină de flori, care au vărsat asupra noastră mirosul lor îmbătător. 

Cu adevărat, Fraţilor, privind Dumnezeirea, ne gândim la cuvintele Sfintei Scripturi că 
noi, oamenii am fost plăsmuiţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Suntem şi noi răsăriţi 
din izvorul înţelepciunii dumnezeieşti şi se simte asupra noastră pecetea dumnezeirii celei în trei 
feţe. 

Apoi tocmai gândul acesta ne umple de vrednicie şi ne dă inimă de a face să sclipească în 
noi darurile dumnezeieşti cu care suntem înzestraţi. Se înţelege, ştiind că suntem făpturile lui 
Dumnezeu, ne simţim totodată îndatoraţi de a potrivi şi viaţa noastră după curăţia Părintelui 
Ceresc Care ne-a făcut după chipul şi asemănarea Sa. 

Oamenii care au uitat pe Dumnezeu umblă pe căi stricate şi rătăcite, pentru că ei se hrănesc 
cu gânduri despre fapte şi lucruri care sunt cu mult mai prejos de Dumnezeu. Pierzând cunoştinţa 
că ei atârnă de Tatăl Ceresc care i-a făcut, mărturisesc cuvinte mincinoase despre începutul 
neamului omenesc şi pierd vrednicia înaltă pe care o dă omului gândul că Dumnezeu este Părintele 
lui. 

Ce poate avea omul mai înalt, mai măreţ şi mai sfânt decât pe Dumnezeu?... Nimic. Deci 
oriunde aiurea îşi va îndrepta mintea lui şi va umbla să-şi născocească alţi dumnezei la care să 
se închine, va fi întotdeauna în pagubă, fiindcă prin nimic nu se poate asemăna sau înlocui 
măreţia şi farmecul pe care omul îl soarbe când se apropie de Dumnezeu.  

În locul adevăratului Dumnezeu, omul îşi scorneşte uneori alţi dumnezei la care se 
închină. Ba, de cele mai multe ori se aşează pe sine în locul lui Dumnezeu. Ajunge rob al 
patimilor sale, precum al beţiei, al lenei, al bârfelii, al lăcomiei, al deşertăciunii şi al multor 
altor patimi şi pofte. 

Astfel, s-au văzut oameni copleşiţi de atâta deşertăciune, că, prin găteala lor cu fel de fel 
de veşminte şi podoabe, pierdeau o vreme pe care nici sfinţii nu o cheltuiau în rugăciunile lor 
către Dumnezeu. S-au văzut oameni atât de deşerţi în gândurile şi faptele lor, încât tot ceea ce 
chibzuiesc şi fac e numai pentru a fi văzuţi şi lăudaţi de oameni. Aceştia îşi sunt lor dumnezei şi 
nu au alt Dumnezeu. 

De aceea nici nu ajung să facă ceva de seamă pe pământul acesta. În adevăr, imboldul lor 



spre lucru nefiind Dumnezeu, ci patimile şi deşertăciunea, nici nu pot întemeia ceva trainic şi 
sănătos... Putut-a oare omul să clădească ceva temeinic pe gusturile sale trecătoare?... 

Fără de Mine nu puteţi face nimic, a spus Domnul Hristos (Ioan 15, 5). Deci orice face 
omul cu gândul străin de Dumnezeu sau dacă a înlăturat pe Dumnezeu din socotelile sale, – de 
fapt poate face, dar nu e lucru trainic. 

La popoarele care au uitat pe Dumnezeu, oamenii ajung robi ai gusturilor lor de toate 
zilele, nerăbdători şi pofticioşi ai tuturor bunătăţilor, fără stăruinţă la lucru, fără îngăduinţă faţă 
de fratele lor, fără înţelegere a datoriilor omului pe pământ, fără bărbăţie în suflet. Ochii lor 
sunt mai mult spre pământ, la lucrurile de azi pe mâine. Dorinţele lor sunt mai mult spre 
chefurile şi zbenguielile cu care să se poată ameţi şi să-şi treacă vremea. Nu vei găsi la ei deloc o 
preţuire a timpului care e foarte scump la adevăratul creştin şi niciodată nu-i vezi muncindu-se 
cu mintea pentru învăţăturile cele mari şi netrecătoare. 

Unii ca aceştia îşi pierd din ce în ce mai mult asemănarea cu Dumnezeu. De aceea, fiindcă 
ştim că de la Dumnezeu am ieşit şi că de El atârnăm, să păstrăm asemănarea cu Dumnezeirea 
cea în trei feţe. Aceasta o vom face dând sufletului nostru totdeauna hrana bunelor învăţături 
care se scot din Evanghelia Domnului şi de la acei care au muncit pentru Domnul. 

Cunoscând că suntem după asemănarea lui Dumnezeu, să păstrăm vrednicia noastră, ca 
să se poată zice: cu adevărat, oameni ai lui Dumnezeu sunt aceştia! 

Această vrednicie însă se păstrează prin ferirea de fapte urâte, precum de minciună, 
grăirea de rău, ură, călcarea cuvântului dat, jurământul strâmb, vorbe de ruşine, furturi, 
înşelăciuni, destrăbălare şi altele. 

Cine nu face acestea şi altele de felul lor îşi păstrează vrednicia sa de om şi nu mânjeşte în 
el chipul lui Dumnezeu. 

E mare pagubă, fraţilor, de a mânji cu fapte grosolane tiparul dumnezeiesc care se află în 
noi. De aceea gândul că suntem de la Treimea cea făcătoare de viaţă să-l păstrăm cu îngrijire, 
pentru ca Ea să ne îmboldească fără încetare spre a nu cădea din vrednicia noastră. 

Să urmăm pilda Bisericii, care, în rugăciunile de începere a oricărei slujbe totdeauna 
pomeneşte întâi Sfânta Treime. Ea naşte pe om spre viaţa sufletească prin botez în numele Sfintei 
Treimi. Prin semnul crucii făcut asupra noastră, noi pomenim totdeauna numele Sfintei Treimi. 
Dar aceasta să o facem nu numai ca un obicei, ci ca o mărturisire limpede şi neîncetată că noi 
suntem de la Dumnezeu şi că ne simţim răspunzători către El prin toate faptele noastre. 

Cei ce vor face aşa vor gusta fericirea celor ce cunosc pe Domnul şi urmează căile Lui, 
căci, după cum a spus Proorocul David: fericit este bărbatul care va cugeta la legea lui 
Dumnezeu ziua şi noaptea (Psalm 1, 2). Amin.  

 
Scurtă analiză:  

• această predică se încadrează în categoria panegiricelor (cuvântare de laudă); 
• "Sfânta Treime" este un subiect greu de prezentat în predică, dar arhim. Scriban 

propune prin acest cuvânt calea cea mai înţeleaptă de abordare: Dumnezeu întreit în 
persoane este izvorul vieţii şi temelia credinţei noastre. În afara Treimii, totul este 
zădărnicie; 

• lipsa Dumnezeului-Treimic din sufletul cuiva, duce la idolatrizarea propriei persoane; 
• prin învăţăturile dezvoltate, autorul ne îndeamnă a trăi şi gândi treimic. De fapt, chiar 

structura psiho-fizică a omului este treimică (după chipul Prea Sfintei Treimi, în 
vederea dobândirii asemănării). 

 
 



Preot dr. IOAN LUPAŞ (1880–1967), cunoscut în plan cultural şi social mai mult 
ca istoric, profesor şi om politic, a fost de fapt un distins preot, militant al Marii Uniri a 
Transilvaniei cu România. În literatura omiletică a lăsat două cărţi, în afară de predicile 
publicate separat, în diverse reviste: Căzut-a cununa capului nostru. Cuvântări funebrale4 
şi Mângâiaţi poporul, predici diferite, în colaborare cu alţi preoţi5.  

Pentru că în Ardeal a fost mereu o preocupare aparte mai ales pentru necrologuri, 
vom face o ilustrare cu acest gen de predică: Destul a fost, Doamne! 6 „Destul a fost, 
Doamne, ia sufletul meu!" (III Regi 19, 4) 

Astfel a strigat odinioară Ilie proorocul, când se retrăsese în pustie, spre a-şi feri viaţa de 
prigonirile cele multe care îl ameninţau în preajma călătoriei sale de patruzeci de zile şi 
patruzeci de nopţi până la muntele Horeb, muntele lui Dumnezeu.  El a chema atunci pe 
Dumnezeu, ca să-i mântuiască sufletul din vâltoarea suferinţelor şi să i-l uşureze de povara cea 
grea a vieţii. 

Sunt împrejurări când acest cuvânt al proorocului Ilie se desprinde cu suspinuri adânci de 
pe buzele oricărui muritor. Cel ce îşi numără anii vieţii sale şi vede că cei mai mulţi dintre ei n-
au fost decât muncă şi trudă, alergare fără popas, suferinţă şi osteneală, arareori înseninată de 
câte o bucurie trecătoare; cel ce cugetă că toţi aceia cu care a copilărit şi trăit împreună s-au 
mutat rând pe rând la cele veşnice, lăsând un gol dureros şi un pustiu imens în jurul lui, îşi simte 
sufletul cuprins de aceeaşi dorinţă, care l-a îndemnat pe proorocul Ilie să exclame: „Destul a 
fost, Doamne, ia sufletul meu!". 

Simţul chinuitor al singurătăţii şi al părăsirii îl alină moartea cu suflarea ei de gheaţă. 
Firul vieţii, împreună cu toate suferinţele, grijile, alergările şi oboselile, pe care le aduc asupra 
bietului om valurile ei, îl taie pe veci ale morţii foarfeci. Umbrele întunecate ale oricărui amurg 
târziu şi posomorât,  
le alungă raza credinţei într-o viaţă viitoare, de pe ale cărei tărâmuri pătrunde prin taina 
mormintelor deschise glasul de chemare al evangheliei lui Hristos: „Veniţi la Mine toţi cei 
osteniţi şi împovăraţi ... şi veţi afla odihnă sufletelor voastre" (Matei 11, 18-29). 

Această odihnă a sufletului şi-o dorea Ilie proorocul în pustie, ca prin ea să poată ajunge 
părtaş al bucuriei nespuse de a se uni cu Însuşi Ziditorul făpturii, luând de la El răsplata cea 
dreaptă pentru toate ostenelile, suferinţele, alergările şi luptele sale întru apărarea credinţei. Şi 
adormitul în Domnul preot, pe care îl apăsa povara celor 80 de ani de trai pământesc, dintre 
care 50 au fost închinaţi slujbei de păstorire duhovnicească, a fost deplin îndreptăţit să rostească 
şi el, ca odinioară proorocul Ilie: Destul a fost, Doamne, ia sufletul meu! Căci spre amurgul 
vieţii, trecute peste 80 de ani, oricare muritor se simte ostenit şi apăsat de povara anilor mulţi. 
Cu atât mai mult va fi simţit povara aceasta preotul, care s-a ostenit nu numai pentru sine şi 
familia sa, ci s-a simţit dator să lupte lupta cea bună a credinţei pentru întreg poporul său, 
povăţuindu-l spre bine, îndreptându-i paşii în căile Domnului şi apărându-l de rătăciri 
păgubitoare. Ştiut este că – după cum ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, în tratatul său „Despre 
preoţie" – „cel ce ia asuprăşi grija aceasta, trebuie să aibă multă înţelepciune şi înainte de 
înţelepciune dar mult de la Dumnezeu şi integritate morală şi curăţia vieţii şi o virtute peste firea 
omenească... după însemnătatea slujbei şi greutatea cea felurită a lucrului. Căci ca nişte furtuni 
care întărâtă marea, se reped undele răutăţii asupra sufletului preoţesc". 

Despre răposatul în Domnul preot pot mărturisi toţi cei ce l-au cunoscut că, din darul şi 
mila Tatălui ceresc, a fost împodobit şi cu înţelepciune şi cu integritate morală şi cu curăţia 
vieţii, cu înţelegere dreaptă pentru însemnătatea slujbei preoţeşti şi cu virtutea trebuincioasă 
spre a purta cu vrednicie timp de o jumătate de veac toate greutăţile acestei slujbe. 
                                              
4 Arad, 1918. 
5 Sibiu, 1916.  

6 Cuvântare rostită la înmormântarea unui preot bătrân, din vol. Căzut-a cununa capului nostru..., Arad, 1918, 
p. 168-173. 



Despre înţelepciunea şi dorul de a arunca sămânţa luminii evanghelice, a dat dovezi din 
tinereţile sale, de când a început să muncească în şcoala de aici ca învăţător. Prin purtarea sa 
aleasă şi înţeleaptă a câştigat încrederea întregului popor dreptcredincios din această parohie. 
Şi astfel la cel dintâi prilej a fost înaintat din slujba şcoalei în slujba Bisericii, de la catedra de 
răspândire a luminii, la altarul de întărire a credinţei. Cu aceeaşi evlavie a semănat în sufletul 
tinerimii lumina cunoştinţei prin şcoală, iar în sufletul poporului întreg a picurat mângâierea 
credinţei şi tăria nădejdii prin rugăciuni la sfântul altar. A luminat pe cei dintru întuneric, a 
întărit prin cuvântul său pe cei credincioşi, a cercetat pe cei bolnavi, a mângâiat pe cei întristaţi, 
a lăudat pe cei drepţi, a înfruntat pe cei îngâmfaţi, a îndreptat pe cei rătăciţi, a învăţat pe cei vii, 
a plâns pe cei morţi şi s-a rugat pentru ei, ştiind că „sfânt şi cucernic lucru este a face rugăciuni 
pentru cei morţi, ca să se curăţească de păcate" (II Macabei 12, 46). 

Cu înţelepciune a ştiut folosi toate prilejurile potrivite spre a îndemna pe credincioşii săi 
să aducă jertfe şi daruri de bună voie pentru podoaba Casei Domnului şi pentru asigurarea 
viitorului ei. Dacă biserica aceasta este într-o situaţie materială mai bună decât bisericile din 
alte parohii, dacă din fondul parohial se pot da an de an preoţilor de aici ajutoare mai însemnate 
decât acelea de care se împărtăşesc alţi preoţi de la biserica lor, meritul revine în mare parte 
adormitului în Domnul, care a trezit prin cuvântul său de învăţătură spiritul de jertfă la 
parohienii săi şi i-a scuturat din amorţeală pe cei nepăsători sau nedeprinşi a se gândi şi la 
viitorul mai îndepărtat. 

Preoţii din vechime, după cum se spune, purtau pe hainele lor nişte clopoţei, ca un fel de 
semn că, precum clopotul trezeşte din somn pe cei ce dorm, tot astfel şi preotul prin graiul 
învăţăturii sale să se silească a trezi din lâncezeală pe cei nepăsători. Această silinţă este firul 
cel roşu al activităţii pastorale dezvoltate de răposatul în curs de 5o de ani. Rezultatele muncii 
lui au fost preţuite nu numai de parohienii săi, ci de toţi preoţii acestui ţinut şi de însuşi răposatul 
nostru arhiepiscop şi mitropolit, care, ţinând seama de cuvântul apostolului Pavel (I Tim. 5, 17), 
că preoţii care îşi poartă bine dregătoria, de îndoită cinste să se învrednicească, mai ales cei ce 
se ostenesc în cuvânt şi întru învăţătură, l-a distins pe răposatul cu brâu roşu. Iar cinstea de care 
l-au învrednicit toţi parohienii şi cunoscuţii lui, nu se va stinge la marginea acestui mormânt, ci 
va dăinui până în timpuri târzii, înveşmântând ca într-o aureolă de amintire evlavioasă şi 
recunoscătoare numele acestui devotat slujitor la altarul Domnului. 

Este adevărat că în cursul unei păstoriri de 50 de ani a avut şi el destule amărăciuni şi 
nemulţumiri sufleteşti. Căci şi asupra lui s-au repezit ca nişte furtuni care întărâtă marea undele 
răutăţii şi ale vicleniei vrăjmaşului. Dar el şi-a dat seama că trebuie să urmeze în orice 
împrejurare sfatul marelui ierarh şi dascăl al lumii, Ioan Gură de Aur, care ne spune că în lupta 
necontenită contra răului (diavolului) să nu cutezăm niciodată a depune armele, nici să ne 
dedăm la somn, dacă vrem să nu fim niciodată răniţi de el. Căci trebuie să ne alegem una din 
două: ori a cădea şi a pieri, dacă descingem armele, sau a sta şi veghea necontenit la arme. 

El a stat şi a vegheat necontenit, ca un adevărat ostaş al lui Iisus Hristos, în lupta aceasta 
mare şi sfântă, fiind totdeauna înarmat cu sabia duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, şi 
îmbrăcat întru dreptate, cum cere cuvântul Psalmistului (Ps. 131, 9). De aceea s-ar fi putut 
mângâia şi el către sfârşitul vieţii sale cu cuvintele Apostolului Pavel: „Lupta cea bună m-am 
luptat, curgerea am plinit, credinţa am păzit; şi acum ce este mai mult, alesu-mi-s-a mie cununa 
dreptăţii, care mi-o va da mie în ziua aceea Domnul ca un drept judecător, dar nu numai mie, ci 
şi tuturor celor ce iubesc arătarea Lui" (II Tim. 4, 7-8). 

Această cunună a dreptăţii îi va răsplăti toate ostenelile şi jertfele lui, închinate pe altarul 
credinţei şi culturii poporului nostru prin integritatea lui morală, prin cuviinţa şi curăţia vieţii, în 
care s-a ţinut pe sine şi familia sa, crescându-şi copiii în şcoli înalte şi îndreptându-i spre 
cărările virtuţii, ca să poată fi şi ei fii credincioşi ai Bisericii şi slujitori luminaţi ai poporului. 

Despărţindu-se acum de întristata sa văduvă, care doreşte să-l urmeze cât mai curând şi 
ea în cărarea veşniciei, îi mulţumeşte pentru că i-a fost tovarăşă credincioasă în toată viaţa şi 
prin îngrijirea sa plină de iubire i-a înlesnit adeseori greutatea slujbei sale sfinte. Iar fiilor săi le 



dă sfatul părintesc de a trăi în frica lui Dumnezeu, în smerenie şi dragoste între dânşii, de a fi 
muncitori neobosiţi în ogorul activităţii lor şi de a se sili să însenineze prin purtare aleasă 
văduvia mamei lor, câte zile îi vor mai fi date să trăiască aici pe pământ. 

Tot cu asemenea sfaturi părinteşti se desparte şi de numeroşii săi fiii duhovniceşti, de 
parohienii săi, pe care s-a silit totdeauna a-i păstori cu iubire, cu credinţă, cu milă şi cu dreptate. 
Pe toţi îi roagă să-l ierte, de le va fi greşit ceva în această viaţă şi să urmeze totdeauna sfaturile 
şi învăţăturile creştineşti, a căror sămânţă a căutat şi dânsul cu toată stăruinţa s-o sădească în 
inima lor. 

Cu salutare frăţească îşi ia rămas bun şi de la slujitorii acestui altar şi de la toţi preoţii din 
acest protopopiat, în fruntea cărora a stat câtva timp, în anii de vacanţă ai scaunului 
protopopesc. 

Toţi cei întruniţi în această sfântă biserică, cu acest prilej, să împreunăm glasul 
rugăciunilor noastre, zicând: Stăpâne, Doamne Dumnezeul nostru, pe Tine Te rugăm, primeşte 
sufletul acestui slujitor al Tău şi-l odihneşte pe el în sânurile lui Avraam şi ale lui Isaac şi ale lui 
Iacob, şi-i dă lui cununa dreptăţii Tale, ca pentru cele ce s-a ostenit în lumea aceasta pentru 
numele Tău, să ia multă plată în lăcaşurile sfinţilor Tăi – totdeauna, acum şi în vecii vecilor. 
Amin. 

 
Scurtă analiză: 

• cuvântarea de faţă este un necrolog, gen care face parte din categoria parenezelor la 
momente de întristare; 

• este un cuvânt bine cumpănit; deosebit de inspirată alegerea „textului-motto", Destul 
a fost, Doamne!, care crează un impact puternic asupra auditoriului. Reţinem de aici 
că pentru trezirea receptivităţii celor ce ne ascultă trebuie să-i întâmpinăm adeseori cu 
expresii „tari", „şocante" – în sensul bun al cuvântului; 

• a evidenţiat în mod exemplar însuşirile părintelui răposat, ca pildă pentru credincioşi, 
dar şi pentru preoţii care ascultau atunci cuvântarea. Desprindem de aici caracterul 
pedagogic  al necrologului; 

• vorbitorul n-a uitat să rostească şi cuvintele de mângâiere pentru cei rămaşi, familie, 
rudenii, enoriaşi. Înţelegem, aşadar, rolul mângâietor şi încurajator al predicii. 

 
 
Preot dr. Toma CHIRICUŢĂ (1887–1971), preot şi publicist, unul dintre cei mai 

populari slujitori ai Capitalei, incomod pentru regimul comunist, fapt pentru care a fost 
transferat la mai multe biserici, dar drept-credincioşii îl urmau peste tot (bisericile 
Zlătari, Ferentari, Popa Tatu etc.) . A fost un predicator zelos, o dată cu amvonul 
bisericilor vocea lui fiind prezentă până la instaurarea comunismului şi la emisiunile 
radiofonice. A publicat mai multe cărţi de predici, singur şi în colaborare7, toate înainte 
de 1948. După aceea nu i s-a mai dat dreptul să publice. Abia după „revoluţie" i-a mai 
apărut un volum de predici, practic o reeditare selectivă cu titlul „Anul în predici"8. 
Pentru ilustrare prezentăm o predică din acest ultim volum:  Bucuria Înălţării  (cuvânt 
pentru praznicul Înălţării Domnului)9. 

                                              
7  Chemări de departe. Predici la radio, Bucureşri, 1929 (în colab. cu preoţii Gh. Comana, Marin C. Ionescu şi 
Manea S. Popescu); Chemări de sus. Predici şi omilii, Bucureşti, 1933; Cunoşti tu calea? Chemări către suflet, 
Bucureşti, 1934; Evanghelia tălmăcită pentru timpul prezent, Bucureşti, 1935 (în colab. cu Pr. Gh. Butnariu); 
Drumul crucii, Bucureşti, 1938; Evanghelia tălmăcită pentru toţi, Bucureşti, 1947. 
8 Editura "Anastasia", Bucureşti, 1996. 
9 Anul în predici, p. 106-114. 



"Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Şi erau în toată 
vremea în templu, lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu" (Lc. 24, 52-53). 

Cu prilejul praznicului care a trecut, al strălucitului praznic al Înălţării Domnului, din 
pricini binecuvântate, nu aţi putut fi hrăniţi cu pâinea cea cerească a cuvântului lui Dumnezeu. 
Desigur că pe unii dintre voi i-a întristat atunci această lipsă de hrană; dar iată, iubiţilor, că 
hrana care trebuia dată atunci vă va fi dată astăzi, pentru că noi astăzi tocmai asupra acestui 
lucru vrem să ne aplecăm cu pietate inimile şi cugetele noastre, tocmai asupra praznicului 
Înălţării, care a trecut, dar în lumina căruia încă străjuim. Timpul de la sărbătoarea ce-a trecut 
până la Duminica Rusaliilor este timpul Înălţării şi în tot acest timp se cuvine ca noi să stăm în 
faţa lui Hristos, Celui care s-a înălţat, întocmai cum stăteau  apostolii Lui, pe muntele Taborului. 
Să stăm în genunchi în faţa Lui, în adorare şi privindu-L, adorându-L, să primim în sufletele 
noastre lumină din Lumina Lui, viaţă din Viaţa Lui, veşnicie din Veşnicia Lui. 

Iubiţii mei fraţi întru Domnul Iisus, multe, nesfârşit de multe sunt razele de lumină ce 
pleacă din Iisus, Cel Care S-a înălţat către ceruri, şi coboară spre noi, cei care stăm în genunchi 
în faţa Lui şi Îl privim. Noi, astăzi, iubiţii mei, vom ruga pe Duhul Sfânt să ne dea puterea să 
oprim câteva din aceste raze în mijlocul inimii noastre, pentru ca din lumina lor să ne întărim şi 
să ne putem călăuzi tot mai deplin, în mijlocul acestei vieţi, de călătorie pe pământ. 

Cel dintâi gând, cea dintâi descoperire pe care o lucrează Dumnezeu în cugetele noastre, 
când privim la Hristos care Se înalţă, este un gând de recunoştinţă; da, un gând de recunoştinţă, 
căci, iubiţii mei, L-am privit pe Domnul Iisus născându-Se într-un staul de vite, L-am văzut 
atunci cum Se dezbracă de slava Lui, de bogăţia, de puterea Lui şi se face sărac, Se face slab, 
mic, pentru noi. Şi atunci, stând lângă ieslea Lui, noi, în sufletul nostru, am simţit milă pentru 
trupul Lui cel slab, pentru fiinţa Lui cea mică şi ne-am zis în cugetele noastre: O, Doamne, cât de 
mari trebuie să fie păcatele noastre, dacă Tu voieşti să Te cobori atât de mult, să Te înjoseşti atât 
de mult, să Te micşorezi atât de mult, ca să ne poţi mântui! Această tristeţe ne-a umplut sufletul, 
când ne-am uitat la făptura slabă care cuprindea într-însa pe Dumnezeu Însuşi, din peştera 
naşterii. 

Apoi, L-am privit pe Acest Dumnezeu făcut om, L-am privit în tot cursul vieţii Sale pe 
pământ, crescând din pruncul din peştera Betleemului, la copilul de 12 ani care în Templul din 
Ierusalim îi umplea de uimire pe învăţaţii şi preoţii poporului Israel. L-am văzut crescând mai 
mare, L-am văzut adăstând în casa părinţilor Săi şi ducând acolo o viaţă tainică, o viaţă plină de 
tăcere şi de ascultare. L-am văzut mai târziu pe malul Iordanului intrând în valurile râului, în 
mijlocul păcătoşilor, înjosindu-Se pentru ca să ne poată mântui, apoi umblând cu picioarele Lui 
prea bune pe pământul Iudeei, pe pământul Palestinei, răscolind praful tuturor drumurilor şi 
mergând din casă în casă, din sat în sat, şi pretutindeni vestind Evanghelia şi pretutindeni fiind 
neînţeles, dispreţuit, urât. Din toată ceata cea mare a poporului lui Israel, abia dacă s-a ales un 
mic grup care să-L iubească, să-L urmeze, să-L înţeleagă. Dar nici acest grup nu L-a înţeles cu 
adevărat, nu L-a iubit cu adevărat căci vom vedea cum Îl părăseşte, cum Îl trădează în noaptea 
când începe drumul Crucii lui Iisus. 

Vom asista apoi la acest teribil drum al Crucii, drum de sânge, de înjosire, de durere, de 
dispreţ şi de moarte. Vom asista la înjosirea Fiului lui Dumnezeu pe Golgota şi sufletul nostru se 
va umple de o infinită tristeţe pentru Hristos, pentru răstignirea Fiului lui Dumnezeu făcut om. 
Atunci vom înţelege cât de îngrozitor este păcatul nostru, dacă a fost nevoie de o atât de cumplită 
înjosire a Fiului lui Dumnezeu şi de o atât de teribilă suferinţă a Lui ca să ne poată mântui. 

Dar toată această tristeţe, care ne-a umplut sufletul în lunga călătorie a lui Iisus pe 
pământ, de la naşterea Sa până la Golgota, până la mormântul în care L-au pus Iosif şi Nicodim, 
în care Îl vom vedea închis şi pecetluit, toată această tristeţe, asemănătoare unui nor care 
acoperă lumina cerului, se va risipi când Îl vom vedea înviind. 

Atunci va răsări şi în inimile noastre soarele bucuriei celei cereşti, soare care va dura tot 
timpul cât Iisus Cel înviat va rămâne în mijlocul ucenicilor Săi, tot timpul de la Înviere până la 



Înălţare; în timpul acesta vom fi şi noi, împreună cu ucenicii lui Iisus, martori la toate arătările 
Lui şi ne vom umple inimile de bucuria care umplea atunci inimile ucenicilor. 

Dar, iubiţii mei, această bucurie a Învierii, a sălăşluirii împreună cu Iisus Cel Înviat, nu 
este o bucurie desăvârşită; îi lipseşte bucuria Înălţării. 

Din soarele bucuriei Învierii lipsea încă această rază, iar noi astăzi suntem recunoscători 
lui Dumnezeu pentru că ne-o dăruieşte, pentru că desăvârşeşte soarele bucuriei noastre, pentru 
că ni-L arată pe Domnul Iisus Hristos  înălţându-Se la cer. 

Şi anume, iubiţii mei, de ce ne bucurăm noi când Îl privim pe Hristos înălţându-Se la 
ceruri? Această întrebare e de mare preţ pentru orice inimă şi cuget de creştin şi merită să-i 
adâncim înţelesul, să ne ostenim, să pierdem puţină putere ca să căpătăm în schimb mult mai 
multă prin descoperirile pe care ni le va face Dumnezeu. Se cuvine mai întâi să-L rugăm să ne 
lumineze şi să ne arate care este rostul cel minunat al acestei bucurii, ca o desăvârşire a tuturor 
celorlalte, bucuria mântuirii. Într-adevăr, cel dintâi temei al bucuriei Înălţării este acesta: 
căpătăm şi mai multă siguranţă în credinţa noastră, care ne mântuieşte, şi anume siguranţa că 
Hristos a venit din cer. Aţi băgat de seamă că la Naşterea Mântuitorului au venit tot felul de veşti 
din cer, tot felul de trimişi din cer, care au spus pământului: „Bucură-te, pământule, căci îţi vine 
Mântuirea, îţi vine din cer!". 

Acesta a fost mesajul pe care l-a adus Arhanghelul Gavriil Sfintei Fecioare, prin cuvintele: 
„Bucură-te, Cea plină de daruri, Domnul este cu Tine, binecuvântată eşti Tu între femei!". Şi 
apoi îi vesteşte: „Iată, ai fost aleasă să fii Maica Celui Preaînalt!". Aceste veşti din cer vin 
înainte de naştere şi ne vestesc că Mântuirea vine din cer şi numai din cer.  

În aceeaşi noapte, un alt mesaj din cer a răsunat în auzul oamenilor. E minunata cântare a 
corurilor de îngeri, care strigau din înalturi: „Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu şi pe pământ 
pace, între oameni bunăvoire!". În acelaşi timp, un înger s-a desprins din ceată şi a vestit 
păstorilor că S-a născut Mântuitorul, Hristos Domnul. Prin urmare, încă o afirmare că din cer 
vine mântuirea oamenilor. 

Dar iată că, deşi toate aceste mesaje au venit din cer, noi totuşi nu L-am văzut pe Însuşi 
Domnul venind de acolo; numai îngerii ne-au vestit că El vine din cer, că El este Fiul lui 
Dumnezeu, că se pogoară din cer şi se face pământean. Dar să-L vedem pe El Însuşi venind din 
cer, de această bucurie Dumnezeu nu ne-a găsit vrednici. Este adevărat că la botezul 
Mântuitorului am gustat ceva din această bucurie, atunci când deasupra Mântuitorului se 
coboară Duhul Sfânt şi glasul lui Dumnezeu din cer strigă către oameni: „Acesta este Fiul Meu 
Cel iubit, întru Care am binevoit!". 

Dar această descoperire nu era desăvârşită. 
Desăvârşirea acestei descoperiri, a acestui adevăr care ne mântuie pe noi, şi anume că 

Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că El Se coboară din cer, Se întrupează ca om pentru 
mântuirea noastră, desăvârşirea acestei descoperiri o avem numai în ziua Înălţării Sale. Pentru 
că atunci noi Îl vedem pe Domnul înălţându-Se la cer şi aceasta ne dă desăvârşita siguranţă că 
El a venit din cer. 

Acesta este, iubiţii mei, cel dintâi temei al bucuriei Înălţării Mântuitorului; bucurie pe care 
n-am avut-o până acum în chip desăvârşit şi  
de-abia în ziua Înălţării o căpătăm în toată splendoarea ei. 

Iată pentru ce în această zi în care ne gândim la Înălţarea Domnului, sufletul nostru este 
plin de un simţământ de adâncă, de neţărmurită recunoştinţă. 

Dar din bucuria, din marea şi luminata bucurie a Înălţării Mântuitorului nostru, noi mai 
desprindem încă o descoperire, de cel mai mare preţ pentru viaţa noastră şi anume că, dacă 
avem un Mântuitor Care a venit din cer şi S-a înălţat la cer, atunci se cuvine ca noi niciodată să 
nu ne despărţim, cu inima şi cu viaţa noastră, de cer. Dacă într-adevăr, iubiţii mei, credem în 
Domnul Iisus, dacă într-adevăr Îl iubim, dacă El sălăşluieşte în noi atunci nu se poate să nu vrem 
şi noi, într-un anumit chip, tainic şi neînţeles de sărmana noastră minte pământească, dar totuşi 
real, nu e cu putinţă să nu vrem să mergem şi noi în cer împreună cu Iisus. 



Aceasta este cea mai mare descoperire a sărbătorii Înălţării. 
Avem acum desăvârşita siguranţă că El este în cer, şi totuşi este cu noi. 
El Însuşi ne-a spus-o, ne-a dat această asigurare: „Voi fi cu voi în toate zilele, până la 

sfârşitul veacurilor!". Şi pentru ca să ne dea ceva concret, ceva vizibil, palpabil, doveditor al 
prezenţei Lui între noi, pentru ca să nu avem nici un fel de îndoială, pentru ca slăbiciunea 
noastră sărmană să aibă o cârjă în care să se reazeme în călătoria pe pământ, Iisus ne-a lăsat 
Sfânta Împărtăşanie. Ne spune că El, Cel din cer, este prezent în chip deplin în pâinea Sfintei 
Împărtăşanii. 

Acum înţelegeţi de ce v-am spus că, dacă noi Îl iubim, dacă noi credem, dacă într-adevăr Îl 
avem pe Iisus în inimă, atunci şi noi suntem cu El în cer, deşi trupeşte ne aflăm pe pământ, deşi 
suntem în toate chipurile legaţi de pământ. Cu duhul nostru însă noi suntem în ceruri. Suntem cu 
Hristos Cel Înălţat, pentru că El este în inima noastră, şi inima noastră este în El. Şi acolo unde 
sălăşluieşte Iisus, sălăşluim şi noi. Deci noi suntem în cer, fiindcă Iisus sălăşluieşte în cer. 
Desigur că dacă ne-ar asculta acum cineva care nu are ceea ce se numeşte „naştere din cer", 
care nu are într-însul pe Duhul Sfânt, ar putea spune că vorbim într-o limbă încurcată, într-o 
limbă cu totul fără sens. Ce înseamnă acestea: „noi suntem în cer?!" Aceasta e de nesuportat, e 
un limbaj de neînţeles, ar spune. Aici este locul să lămurim: cine nu s-a născut din cer, acela nu 
poate vedea cerul. Cine nu s-a născut a doua oară din cer, acela nu poate vedea Împărăţia 
cerului; acela este orb, nu vede nimic, este afară din cer.  Şi, Doamne, cât de mulţi orbi sunt: se 
numesc creştini, dar nu văd nimic din lumina aceasta cerească a Împărăţiei lui Hristos, care ne 
cuprinde din toate părţile, ne soarbe, ne arde, ne purifică şi ne înalţă tot mai desăvârşit, tot mai 
deplin către Hristosul nostru Cel înălţat la ceruri! 

Prin urmare, iubiţii mei, o altă descoperire: dacă noi suntem în cer cu duhul nostru, în 
schimb, cu trupul, cu viaţa, suntem pe pământ. Şi acest trup care ne înconjoară duhul – şi, vai, de 
multe ori ca o temniţă cu ziduri vrăjmaşe, în care sufletul se simte prizonier -, acest trup ne 
împiedică să vedem cu toată claritatea, cu toată puterea şi siguranţa. 

Chiar cei care suntem mai înaintaţi în viaţa duhovnicească avem uneori clipe când ne 
simţit înconjuraţi de elementul pământesc, când simţim că am bătut lumina cerului, că suntem din 
nou aici, prizonieri! Clipele acestea sunt teribile pentru cei care, într-adevăr, cunosc bucuria 
cerului şi ştiu deci cât de groaznică este robia pământului. Dar ele sunt trecătoare pentru 
credinciosul adevărat, pentru că, curând, se dau într-o parte, în chip tainic, zidurile acestei 
temniţe pământeşti şi din nou avem bucuria cerului şi din nou am simţit că suntem cu Hristos în 
ceruri. Însă, iubiţii mei fraţi, această bucurie a noastră nu este desăvârşită, ci, cum spune Sfântul 
Apostol Pavel, noi, aici, nu putem privi la Hristos Cel din ceruri faţă către faţă, nu-L putem 
vedea în toată splendoarea Lui, ci, ca „prin ghicitură", ca prin văl, ca prin oglindă. 

Atunci, dar, care este bucuria cea mare pe care ne-o dă Înălţarea Domnului? Iată: bucuria 
siguranţei credinţei noastre mântuitoare, acea siguranţă că va veni clipa cea binecuvântată când 
noi, şi cu trupul şi cu sufletul vom fi în ceruri şi-L vom privi pe Hristos faţă către faţă, aşa cum Îl 
privesc îngerii şi sfinţii, care au adormit întru El. Aceasta este bucuria cea mare şi unică; siguranţa 
noastră că odată şi odată se va sfârşi călătoria aceasta pe pământ, prin praful, prin smârcurile 
pământului, prin toată această negură şi ceaţă vrăjmaşă a pământului. Atunci ne vom urca sus, pe 
muntele cel înalt al cerului, şi de acolo, din bucuria şi slava lui Iisus, vom privi la negurile 
pământului, cum privea şi Iisus la norii ce rămâneau în urma Lui când S-a înălţat. 

O, ce nefericiţi sunt cei care nu-L cunosc pe Domnul Cel înălţat! Cei care nu cred în 
Înălţarea Domnului! 

Dar să-mi îngăduiţi, iubiţii mei, să închei predica mea cu o aplicare la viaţa noastră, 
scoasă din Evanghelia care ne istoriceşte Înălţarea Domnului. Şi anume: Evanghelia ne 
povesteşte că, după ce Mântuitorul S-a înălţat la ceruri, apostolii s-au întors la Ierusalim cu o 
mare bucurie şi erau în toată vremea în Templu, şi lăudau şi binecuvântau pe Dumnezeu". Iată 
învăţătura pe care vreau să o scot, pentru noi toţi, din acest mare fapt al Înălţării: dacă avem un 



Mântuitor în cer şi dacă viaţa noastră este în cer, atunci se cuvine ca noi, aici pe pământ, să 
trăim o viaţă cerească, o viaţă prin care să iradieze din noi în afară lumina cerului, pe care o 
purtăm în duhul nostru. 

Aceasta, iubitul meu frate şi iubita mea soră, este misiunea ta de creştin pe pământ: să fii 
în mijlocul lumii acesteia o lumină aprinsă, după cum spune cuvântul Mântuitorului: „Voi sunteţi 
lumina lumii!". Dar prin aceasta nu înţelegem o lumină fizică, ci una spirituală: Lumina din cer 
care luminează pe om. Şi când Iisus ne spune că trebuie să luminăm lumea ca nişte lumini, 
aceasta înseamnă ca noi, în mijlocul lumii acesteia, să facem să strălucească din noi, prin noi, 
Lumina cerului pe care o purtăm în noi, prin Hristosul Cel în slavă Înălţat la cer, în Care credem 
noi. 

Şi atunci, iubiţii mei, înţelegeţi voi bine cât de măreţ este, cât de minunat răsună în sufletele 
noastre mesajul Înălţării Domnului? Să ne gândim la o armată obosită de frig, de întuneric, de 
foamete, de toate piedicile pe care i le pun vrăjmaşii înainte, cuprinsă de slăbiciune, de 
descurajare, de simţământul de înfrângere; şi deodată, în auzul acestei armate, răsună o trâmbiţă, 
care îi vesteşte că împăratul vine, că împăratul este acolo lângă ea, că în curând El va lua 
comanda şi că, prin urmare, ea nu trebuie să-şi piardă în nici un fel curajul, puterea ei de luptă şi 
de biruinţă. Ei bine, aşa răsună trâmbiţa înălţării Domnului în sufletul creştinilor, în sufletul celor 
care-L cunosc pe Domnul. În mijlocul acestei lupte cumplite, care este viaţa noastră de toate zilele, 
în această luptă care ne macină forţele, care ne fură entuziasmul, ne stinge de multe ori Lumina, în 
această luptă cu puterile întunericului, care este lumea, răsună biruitoare, aducătoare de speranţa 
biruinţei, trâmbiţa Înălţării Domnului. 

Glasul ei îi spune fiecăruia dintre noi în parte: sus inimile, voi cei care vă numiţi cu 
numele lui Hristos! Iată, Eu împăratul vostru, Care pentru voi  
M-am coborât din ceruri şi am dus luptă cu satana şi l-am prăbuşit, iată, Eu, împăratul vostru 
Iisus, vă strig vouă: Nu vă lăsaţi cuprinşi de descurajare, de tristeţea care ucide. Nu!  Eu, 
împăratul vostru Cel din ceruri, vă spun vouă, copiilor Mei, prietenilor, fraţilor Mei, Eu vă spun: 
sus inimile! Voi luptaţi, dar nu uitaţi că şi Eu am luptat; voi suferiţi, dar ştiţi că şi Eu am suferit; 
voi sunteţi răstigniţi, dar aduceţi-vă aminte că şi Eu am fost răstignit. Toate acestea, dacă le 
faceţi voi, le faceţi în Duhul Meu. Şi dacă le faceţi cu adevărat în Duhul Meu, fiţi încredinţaţi că 
va veni clipa când voi veţi fi părtaşi învierii Mele, părtaşi înălţării Mele. Va veni clipa – şi nu 
este departe – când va răsuna pentru toată lumea ceasul de judecată când toate sufletele vor 
trebui să dea socoteală înaintea Mea de ce au făcut în viaţa pe care le-am dat-o Eu. Atunci, voi, 
copiii Mei, voi, care credeţi în Mine, care vă puneţi toată viaţa voastră la picioarele Mele, care 
faceţi din toată fiinţa voastră un necontenit imn de laudă pentru Mine, voi veţi cunoaşte, veţi sta 
cu frunţile sus înaintea Mea şi recunoştinţa Mea o veţi cunoaşte căci nu osândă veşnică, ci Viaţă 
Veşnică veţi primi; atunci vă voi lua împreună cu Mine în cerul în care trăiesc Eu şi veţi trăi şi 
voi cu toată fiinţa voastră, nu numai cu duhul, în Mine, în vecii vecilor. 

Fraţilor şi surorilor dragi, spuneţi-Mi  dacă aţi auzit vreodată un mesaj mai minunat decât 
acesta al Înălţării Domnului? Spuneţi voi, care sunteţi ucenicii lui Iisus, sau care credeţi că 
sunteţi, spuneţi dacă mai aveţi vreun temei pentru tristeţea voastră, pentru slăbiciunea, pentru 
deznădejdea voastră? Iar voi, cei care până astăzi nu L-aţi cunoscut pe Hristos şi nu v-aţi dăruit 
Lui viaţa, spuneţi dacă din clipa aceasta mai puteţi sta deoparte, mai puteţi întârzia de a face şi 
voi gestul pe care l-au făcut toţi cei care şi-au dăruit lui Hristos viaţa lor; pentru ca astfel să 
participaţi şi voi la bucuria Învierii şi a Înălţării Mântuitorului. 

O, frate şi soră, dacă ai rămas în urmă, grăbeşte-te, căci Domnul te va ajuta în marea Lui 
îndurare, să-i ajungi pe semenii tăi care şi-au pus deja toată viaţa în Iisus şi sunt părtaşi ai 
bucuriei Lui! Frate şi soră! Nu mai întârzia, vino şi tu la Iisus cel Înălţat, pentru ca să te bucuri şi 
tu de bucuria înălţării Lui! Amin. 
  

Scurtă analiză: 



• este o predică tematică (dogmatică); 
• lungimea predicii este contraindicată vremurilor de azi, dar  ştim de la martori 

oculari10 că părintele Chiricuţă era ascultat tot timpul cu emoţie şi mare bucurie. 
Pentru ascultătorii lui, predicile nu erau lungi, căci psihologic erau predispuşi a-l 
asculta; apelativele „frate" şi „soră" confirmă, astfel, comuniunea predicatorului cu 
ascultătorii; 

• analizând predica de faţă ne dăm seama de motivaţia acestei ascultări răbdătoare: are 
mesaj, dinamism, putere de convingere, frumuseţe stilistică; 

• reţinem în chip deosebit următoarele procedee omiletice: 1. Retrospectiva vieţii 
Mântuitorului, în scopul de a ne conştientiza asupra unui fapt: O, Doamne, cât de mari 
trebuie să fie păcatele noastre, dacă Tu voieşti să Te cobori atât de mult, să Te 
înjoseşti atât de mult, să Te micşorezi atât de mult, ca să ne poţi mântui! 2. Răspunsul 
la întrebarea „de ce ne bucură Înălţarea Lui la cer?": pentru că ne convinge că El S-a 
coborât din cer! (Îndemnul pentru noi: să nu ne despărţim de cer!)  3. Predica este un 
permanent „dialog" gradat, utilizând cu precădere metoda inductivă. 

 
† Dr. Grigorie COMŞA (1889–1935), episcop al Aradului (1925–1935), cărturar cu 

renume, membru de onoare al Academiei Române  şi al Societăţii Scriitorilor Români, 
apreciat orator, deosebit de harnic pe tărâm publicistic (peste 75 de lucrări, volume de 
predici, broşuri antisectare etc.). Este cel mai prolific autor omiletic din Ardeal, din toate 
timpurile. În afară de un număr însemnat de cărţi de predici11, de la el ne-a rămas şi 
Istoria predicei la români (Bucureşti, 1921), singura istorie de acest gen pe care o avem 
până la ora actuală, de asemenea două volume cu pilde şi istorioare ilustrative12. 
Prezentăm în cele ce urmează o predică mai aparte, propriu-zis o pareneză din care ne 
putem inspira în cazuri similare, care au şi acum o frecvenţă destul de mare la noi: 
Predică la caz de nenorociri extraordinare13 (revărsări de ape, secetă mare etc.). 
 Iubiţi creştini, 
În  viaţa zilnică când se întâmplă câte o 
nenorocire fratelui, vecinului şi în genere 
altora cu care locuim în comună, ne 
interesăm de aproape de acea nenorocire. 

"Eu sunt Dumnezeul tău, cel 
ce ţin dreapta ta, carele zic 
ţie: nu te teme" (Isaia 41, 13). 

Compătimim pe cel nenorocit. Simţim durere mare chiar dacă mai înainte nenorocitul ne-ar fi 
făcut rău. Durerea e întemeiată între adevăraţi creştini. 

Dar cu atât mai mare este durerea noastră când nenorocirea a ajuns să năpăstuiască pe mai 
mulţi (de pildă: un foc cumplit, potop de ape, secetă mare, grindină sau altă nenorocire, când 
preotul va şti să localizeze). Cu cât mai mare este nenorocirea, cu atât mai mare trebuie să fie 
mângâierea şi îmbărbătarea. În timpurile vechi soldaţii creştini când aveau în faţă un inamic mare, 
erau duşi cu gândul la un nume de viteaz, la numele ţării, la numele regelui. Era destul ca un 
general să rostească numele regelui şi soldaţii toţi strigau de bucurie. 

                                              
10  De ex. Pr. C. Voicesu (1924-1997) şi Pr. C. Galeriu (care-i este fin de cununie). 
11 Exemplificăm: Predici pentru toate duminicile de peste an şi alte ocaziuni (colab. cu Pr. Gh. Maior), Arad, 
1918; Pentru neam şi pentru lege. Patruzeci de cuvântări împotriva adventiştilor şi baptiştilor, Caransebeş, 
1923; Predici la sărbătorile bisericeşti, Arad, 1925; Veniţi la Hristos. Predici la toate Duminicile anului 
bisericesc, Arad, 1926; De la leagăn până la moarte, Arad, 1927; Brazde în ogorul Ortodoxiei, Arad, 1932. 
12 Trei sute cincizeci de pilde pentru predici şi alte cuvântări, Arad, 1928 (în colab. cu Arhim. Iustin Suciu) şi O 
mie de pilde pentru viaţa creştină, Arad, 1929 (colab. cu Pr. Nicolae Popovici şi Pr. Gh. Popovici).  
13 De la leagăn pâna la moarte, Arad, 1927, p. 31-33. 



Omul încă se găseşte în luptă permanentă în lumea aceasta cu necazuri de tot felul. Multă 
supărare şi necaz aduc nenorocirile pe capul omului. Avem nevoie de un nume în mijlocul 
nenorociţilor. Un singur nume ne poate aduce atunci mângâiere, precum roua dimineţii 
împrospătează floarea frumoasă: numele Iisus Hristos. În lumina acestui nume nenorocirea ce-a 
căzut asupra capului nostru trebue judecată în chipul următor: 

Fără de ispite nu se dă nimănui coroana, fără luptă nu se dă cunună de lauri, fără 
strâmtorare nu este liberare şi fără iarnă nu este vară. Cuvintele acestea le spusese Sf. Ioan 
Gură de Aur în oraşul Antiohia când o răscoală nimiceşte avutul multor oameni. Şi sfântul 
părinte cu graiul de aur spunea că necazurile sunt pentru om folositoare. Zicea că precum 
pământul trebue brăzdat ca să poată fi însămânţat, aşa brăzdează nenorocirile sufletul nostru, 
spre a scoate din lăuntrul lui gândurile rele şi viclene. 

Omul nesocotit a pierdut raiul, numai prin supunere şi smerenie îl poate redobândi. Ca şi 
în natură. Inul şi cânepa nu vor da giulgiu fin, dacă nu o vom sădi, uda, scoate şi frânge. Aşa şi 
durerea frânge sufletul ca să se curăţească. Fără durere nu putem deveni adevăraţi oameni 
virtuoşi. Precum marfa nu o primeşti dacă nu dai bani, aşa nici bucuriile adevărate fără dureri. 
Până când omul are bucurii nu ştie a aprecia ce e averea, scopul ei, nu ştie ce rol are tinereţea, 
care trebue ferită de păcate. 

Iată că Dumnezeu trimite omului încercări. Zice Sf. Pavel: „Pe care iubeşte, Dumnezeu îl 
ceartă şi bate pe tot fiul pe care-l primeşte" (Evrei 12 v. 6). Dumnezeu trimite necazurile, pentru 
ca omul să-şi dea seama că nu pământul e ţara lui adevărată. Dumnezeu vede când lucrurile 
pământeşti pot să devină o primejdie pentru om şi atunci îi trimite nenorociri ca să se 
desmetecească. În adevăr, Dumnezeu prin necazuri învaţă pe om la tărie. Arborii mari prin 
bătaia vânturilor se întăresc. Aurul nu se scoate din topitoare până ce nu s-a curăţit deplin. 

Prin necazuri trebue să devenim deci virtuoşi. Şi dacă ar înceta orice argument omenesc 
ce ar putea fi adus spre arătarea folosului suferinţelor, atunci să ne aducem aminte de răbdarea 
lui Iov care prin răbdare a primit iar avuţiile sale. „Necazul răbdare lucrează iar răbdarea 
curăţire: iar curăţirea nădejde" (Rom. 5 v. 3-4). Să avem deci nădejde că încercarea venită 
asupra noastră va da roade îmbelşugate. Pe vremea Sf. Ioan Gură de Aur nenorocirea de la 
Antiohia a făcut pe oameni mai buni, mulţi oameni indiferenţi în ale credinţii s-au apropiat de 
Hristos, cercetând Sf. Biserică. Azi, când mulţi oameni nu mai cunosc calea către biserică o vor 
cunoaşte pe urma nenorocirilor, cari au venit asupra noastră. 

Împăcaţi-vă deci cu gândul că trupul stă sub legi ca şi acelea ale naturii, deci legi comune 
cu ale naturii. De aici urmează că trupul este aproape totdeauna inamic al tendinţelor noastre 
sufleteşti şi morale. Legea păcatului caută să se impună, să fie mai tare (Rom. 7 v. 23), dar 
atunci vin suferinţele, cari sunt o dovadă a înţelepciunii nemărginite a lui Dumnezeu. Toţi 
suferim şi ne trudim, căci toţi suntem păcătoşi, iar Dumnezeu prin suferinţi pe toţi voeşte să ne 
îndrepteze. Dumnezeu trimiţând o suferinţă, voeşte să desfacă legăturile cari ne legau de lume şi 
să vedem că numai legătura cu Dumnezeu poate să ne fericească. 

În sfârşit, iubiţilor, nu uitaţi că şi Hristos – deşi singur este fără de păcat – prin suferinţi a 
trecut în patria Sa. „Au nu trebuia a pătimi acestea Hristos şi a intra întru slava Sa? (Luca 24 v. 
26). Per aspera ad astra, zice latinul, iar noi creştinii zicem că prin voia lui Dumnezeu pătimim 
ceeace pătimim, pentru că ştim că: „nu sunt vrednice pătimirile vremii de acum de a se asemăna 
cu slava cea viitoare, care va să se descopere întru noi" (Rom. 8 v. 18). Amin! 

  
Scurtă analiză: 

• predica se înscrie în categoria parenezelor ce se rostesc la momente de întristare 
(încercare); 

• apreciem ca deosebit de inspirată aboradarea acestei teme, mereu actuală, pentru că ea 
oferă posibilitatea încurajării creştinilor încercaţi; 



• reţinem în chip special două elemente: 1. răspunsul la întrebarea „de ce i se dau 
omului necazurile?" (Dumnezeu trimite necazurile, pentru ca omul să-şi dea seama 
că nu pământul e ţara lui adevărată. Dumnezeu vede când lucrurile pământeşti pot să 
devină o primejdie pentru om şi atunci îi trimite nenorociri ca să se desmetecească. 
În adevăr Dumnezeu prin necazuri învaţă pe om la tărie. Arborii mari prin bătaia 
vânturilor se întăresc. Aurul nu se scoate din topitoare până ce nu s-a curăţit 
deplin…); 2. întotodeauna, la necaz, ochii celui în cauză caută un „salvator"; în cazul 
creştinilor, „salvatorul" este Însuşi Mântuitorul Hristos. Spre El trebuie să privim! 

 
 
Preot prof. dr. Marin IONESCU (1891–1965), fost deţinut politic în închisorile 

comuniste, apreciat profesor la mai multe şcoli din Bucureşti (Şcoala Normală de fete „I. 
Oteteleşianu", Liceul Lazăr, Seminarul Pedagogic Universitar), s-a remarcat şi în calitate 
de preşedinte al Asociaţiei profesorilor de Religie din întreaga ţară (până în anul 1948). O 
dată cu studii şi cărţi din domeniul predării Religiei în şcoală, a publicat şi câteva cărţi de 
predici şi studii omiletice14. Redăm mai jos o predică la Duminica Samarineanului 
milostiv 15:  „Fraţilor, 

Nimic nu e al nostru. Totul e al lui Dumnezeu. Chiar viaţa nu e a noastră, ci a Celui ce ne-
a încredinţat-o. Avem nevoie nu numai de ajutorul lui Dumnezeu în vârtejul vieţii, ci şi de 
ajutorul semenilor. Cine-şi închipuie că poate trăi fără să simtă nevoie de sprijinul celor ce-l 
înconjoară, se înşală amarnic! Şi chiar de n-ai avea nimic de cerut aproapelui, totuşi ai ceva de 
dat.  

Îndurarea şi ajutorarea Celui ce poartă nu numai chipul tău pe faţa sa, dar şi chipul lui 
Dumnezeu în fiinţa sa, este sâmburele şi măduva vieţii noastre religioase. Ori de ce religie şi ori 
de ce sânge ar fi cel cărui i-ai putea fi de ajutor, ajută-l.  

Lucrul acesta ni-l arată cât se poate de desluşit Mântuitorul în pilda Samarineanului 
milostiv. „Iată că se sculă un învăţător de lege, ispitindu-l şi zicând: „Învăţătorule, ce să fac, ca 
să moştenesc viaţa de veci?” Iar El i-a zis: „În lege ce-i scris? Cum citeşti?" Şi răspunzând 
acela, a zis: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din 
toată puterea ta şi din tot cugetul tău şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. Atunci Iisus i-a zis: 
„Drept ai răspuns; fă aceasta şi vei fi viu”. Acela însă, voind să se îndreptăţească, a zis către 
Iisus: „Dar cine-i aproapele meu?” 

Şi răspunzând Iisus, a zis: „Un om se pogora din Ierusalim la Ierihon şi a căzut în mâna 
unor tâlhari, cari desbrăcându-l, l-au rănit şi s-au dus lăsându-l abia viu. Şi, din întâmplare, se 
pogora pe calea acea un preot şi văzându-l, a trecut pe alăturea. De asemenea şi un levit, 
întâmplându-se la locul acela, s-a apropiat, a privit şi a trecut pe alăturea. Iară un samarinean 
trecând, a dat de el şi văzându-l, i s-a făcut milă: şi apropiindu-se, i-a legat ranele turnând 
untdelemn şi vin şi suindu-l pe asinul său, l-au dus la o casă de oaspeţi şi a îngrijit de el. Iar a doua 
zi plecând, a scos doi dinari, i-a dat gazdei şi i-a zis: „poartă grijă de dânsul şi orice vei mai 
cheltui îţi voiu plăti când mă voiu întoarce." 

                                              
14  Pentru luminarea ta, Nestorie! Predici rostite în cursul anului 1924 în biserica Sf. Ştefan-Cuibu cu barză, 
Bucuresti, f. a.; Predica misionară, Bucureşti, f. a.; Inimă şi suflet. Omiletica vremurilor noastre. Planuri şi 
exerciţii de predică, Bucureşti, 1927; Secerişul este mult, secerătorii puţini. Predici, Bucureşti, 1927; Chemări 
de departe. Predici la radio, Bucureşti, 1929 (colab. cu preoţii Toma Chiricuţă, Gh. Comana şi Manea Popescu); 
Lumină lină. Doamne, Tu ai cuvintele vieţii veşnice. Material omiletic şi catehetic, Bucuresti, 1938; Catedra şi 
Amvonul. Schiţe de lecţiuni practice, de predici şi conferinţe religioase, Bucureşti, 1942; Armele luminii. Predici 
catehetice…, Bucureşti, 1944; 
15 Din vol. Secerişul este mult şi secerători puţini,  Vol. II., Bucureşti, f. a. p. 55-67. 



Deci care dintre aceşti trei socoţi tu că este aproapele celui căzut în mâna acelor tâlhari? 
„Cel ce a avut milă de el” – zise   învăţătorul de lege.  

Iar Iisus i-a zis: „Mergi de fă şi tu asemenea.” (Luca 10, 2—37). 
Fraţilor, 
Aproapele nostru este orişice om de orice credinţă şi de orice limbă ar fi. Evreii socoteau 

că aproapele lor este acel ce e de un sânge şi de o credinţă cu ei. Mântuitorul lărgise înţelesul 
acestui cuvânt mergând dincolo de hotarele în sânul cărora îl încercuiseră Evreii; dar nu 
avusese prilejul niciodată să spună lămurit ce înţelege El prin cuvântul „aproapele". Învăţătorul 
de lege, simţind lucrul acesta a venit într-adins la Domnul ca să-L ispitească şi să-i smulgă 
părerile care se ciocneau cu învăţăturile cărturarilor. 

Mântuitorul nu-i răspunde de-a dreptul învăţătorului, ci-i spune mai întâi pilda şi apoi îl 
pune pe învăţător să-şi dea singur răspunsul la întrebare. 

Vom căuta să luminăm pe încetul miezul acestei parabole. 
1. „Un om se pogora din Ierusalim spre Ierihon." 
Drumul acesta către Ierihon era cu adevărat drumul morţii. 
El era semănat cu pietre mari şi lucitoare. Razele soarelui se scăldau în luciul acestor 

pietre – aşa încât o ploaie de lumină îţi împânzea privirile şi te făcea să nu mai vezi nimic 
înaintea ochilor. În dosul acestor pietre uriaşe şi orbitoare se ascundeau şi şedeau la pândă 
răufăcătorii. 

În aceste ţinuturi primejdioase se petrec într-o clipă toate cele istorisite de parabolă. 
Bietul drumeţ, parcă-l vedem mergând sfios călcând în vârful picioarelor şi zorind în pasul 

său, silindu-şi doar urechile să prindă de veste de primejdia ce-l aştepta, căci ochii nu-i puteau fi 
de nici un folos. 

Călătorul acesta eşti chiar tu, ascultătorule, care treci orb prin viaţă şi te laşi ademenit de 
satana, care-ţi întinde fel de fel de curse în cale. Numai urechea e mădularul ce ţi-ar fi de mult 
ajutor, dacă ai şti să-l foloseşti. E cuvântul sfânt şi călăuzitor al Evangheliei de care trebuie să 
asculţi, dacă vrei să treci teafăr prin viaţă! Ai tu oare urechea într-una aţintită la cuvântul acesta 
veşnic al adevărului?! 

Îţi legi tu inima şi fiinţa ta întreagă de comoara aceasta a luminii?! 
Nu uita că ori de câte ori te vei prăbuşi în orbecăiala acestei vieţi, prietenii şi cunoscuţii te 

vor ocoli. „Privegheaţi şi vă rugaţi, ca să nu cădeţi în ispită" (Matei 26, 41) 
2. Cel dintâi care trece pe lângă cel căzut între tâlhari, este un preot.  

Nu-ţi vine să crezi cum a fost în stare un preot să ocolească un prilej de a-şi îndeplini cea mai 
înaltă dintre datoriile chemării sale. 

Ne vine foarte uşor să zicem: Ce ne pasă nouă?! Acela era un preot israelit, iar nu un 
preot creştin!  Lucrurile nu sunt tocmai atât de uşoare încât să trecem cu uşurinţă pe lângă ele. 

Mie mi se pare că preotul acest, chiar de-ar fi fost creştin ar fi făcut la fel cu preotul 
acesta Evreu şi iată de ce: 

a) preotul din parabolă nu mergea la Ierusalim ca să se recreeze, ci tocmai ca să-şi facă 
datoria sa de preot în templul din Ierusalim. Era atâta popor adunat în templu şi aştepta cu 
nerăbdare să sosească preotul ce era de rând la serviciu. Ce s-ar fi întâmplat oare cu preotul 
nostru, dacă el ar fi făcut ce trebuia să facă şi ceea ce a făcut samarineanul şi ar fi lipsit de la 
datoria sa de slujitor al Altarului?  Aşa e, că şi-ar stârnit o ploaie de nemulţumiri şi vorbe rele 
din partea credincioşilor?! 

Vina nu e deci a preotului, ci a sarcinii preoţeşti şi a poporului, care ţine morţiş ca preotul 
să fie veşnic legat de Sfântul Altar, neîngăduindu-i să fie şi să se poarte ca preot şi în afară de 
Biserică, nu numai în Biserică. 

Bine! Bine! – răspunzi tu ascultătorule, Preotul n-ar fi putut să facă ce a făcut 
samarineanul căci ar fi lipsit de la slujba dumnezeiască şi ar fi mâhnit adânc poporul. 



Aceasta o înţeleg, dar nu înţeleg de ce preotul nu s-a apropiat şi nu s-a aplecat măcar să 
vadă ce e cu acest nefericit în mijlocul drumului?! 

b) ascultătorule, sunt multe pricini care l-au silit pe preot să treacă „pe alăturea". Eu am 
să-ţi înşir numai câteva: întâi de toate frica, care l-a copleşit pe preot când l-a văzut din 
depărtare pe bietul om zbătându-se în lac de sânge şi anume: pe de o parte frica ca nu cumva 
răuvoitorii ascunşi în apropiere, poate în spatele unei pietre, să nu iasă de îndată şi să sară 
asupra lui; iar pe de altă parte frica ca nu cumva trecând pe acolo alţi călători şi găsindu-l 
lângă cel ce zăcea în nesimţire să fi zis că el este ucigaşul… 

Teama de molipsire va fi fost desigur o altă pricină care l-a silit pe preot să-l ocolească pe 
cel ce se găsea în braţele morţii întrucât bănuia că va fi suferind de vreo boală molipsitoare şi 
doar ştim cât de mult se fereau evreii de bolile molipsitoare. 

Firea sfioasă şi slabă a preotului va fi fost iarăşi una din piedicile care  
l-au oprit pe preot să dea mâna de ajutor celui căzut între tâlhari, căci, Doamne, câţi dintre noi 
avem curajul şi tăria sufletească de a privi un mort?!  Sunt oameni cărora le vine rău şi cad în 
leşin de câte ori ar avea o nenorocire prea mare sub ochi!  De ce nu ne-ar veni deci să credem 
sau să bănuim cel puţin că preotul acesta din Sfânta Evanghelie ar fi unul dintre aceştia?! 

Te văd însă nemulţumit cu dovezile ce ţi le-am adus, ţi se par neîndestulătoare, şi nu-ţi vine 
să te desfaci în ruptul capului de vechea ta părere că preotul acesta a fost un preot rău şi vinovat. 

Iată că-ţi împrumut şi eu părerea şi mă întreb: cum se face oare că tocmai preotul, care 
avea lumina Scripturilor sfinte sub ochi şi cunoştea Legea pe degete să treacă pe alăturea şi să 
ocolească nepăsător pe cel care se lupta cu moartea?! 

Fără să mă gândesc însă prea mult, îmi răsare repede în minte răspunsul adevărat la 
această întrebare. 

E o lipsă mare în sufletul unui om, care deşi cunoaşte binele, totuşi nu-l săvârşeşte. 
Nu e de ajuns numai să cunoşti, deoarece ştiinţa nu are puterea de a te hotărî să-ţi 

împlineşti datoriile cele mai sfinte ale vieţii tale. Preotul nostru avea destulă ştiinţă, dar ce 
folos?!... n-avea conştiinţă. Iată beteşugul cel mare, nu numai al preotului din pildă, ci şi al 
nostru, al multora...Nu-ţi foloseşte la nimic ştiinţa ta, dacă nu se revarsă în fapte bune. Ştiinţa 
fără fapte este ca norul fără ploaie, ca floarea zugrăvită fără miros şi ca lăudărosul care are 
totdeauna gura plină şi mâna goală. Ştiinţa noastră în cele ale credinţei trebuie nutrită şi 
dovedită cu fapte corespunzătoare. Ea trebuie trăită, dacă vrem să nu cădem în aceeaşi vinovăţie 
cu preotul din pildă aşa cum a căzut şi levitul, care deşi s-a apropiat, şi-a aţintit privirile spre cel 
care se zbătea pe moarte, totuşi nu s-a înduioşat  şi a trecut „pe alăturea". 

Să ne asemănăm samarineanului, care, apropiindu-se de cel nefericit, i  
s-a făcut milă de dânsul şi i-a dat ajutorul său fără să stea mult pe gânduri. Ar fi putut să se fi 
întrebat mai întâi dacă e Evreu sau Samarinean cel care avea nevoie de ajutorul său, dacă 
meseria şi sarcina lui îi îngăduire să-şi piardă o parte din vremea lui preţioasă; dacă sunt sau nu 
tâlhari prin vecinătate; dacă acela suferă sau nu de vreo boală molipsitoare. Nici una din aceste 
întrebări nu-i nelinişteşte fiinţa lui. El îşi dă serviciile sale fără nici o tocmeală şi în chip 
necondiţionat. 

Tâlharii nu avuseseră pe Dumnezeu nici înaintea ochilor nici în inimi; preotul şi levitul 
avuseseră pe Dumnezeu sub ochi pe paginile bătrâne şi sfinte ale Legii, dar nu-l avuseseră în 
inimă; Samarineanul, cu cât Îl avusese mai puţin pe Dumnezeu sub ochi, cu atât mai mult Îl avu în 
inima sa. Iată de ce se opri tocmai el din mersul său, ridică pe cel lovit de moarte, îl puse pe 
asinul său, iar el merse pe jos, punând deci trudă în săvârşirea faptei sale bune. El îşi pierde 
vremea şi îşi cheltuieşte punga pentru îngrijirea şi tămăduirea celui suferind. 

Ia pildă, ascultătorule, de la acest samarinean şi nu uita că eşti dator  
să-ţi pierzi chiar viaţa pentru vindecarea sufletească a aproapelui, fie el sau nu de un neam şi o 
credinţă cu tine, fie el chiar vrăjmaşul tău. 



O tânără propovăduitoare a cuvântului evanghelic trebuia să treacă printr-o pădure cu 
trăsura spre un orăşel din vecinătate. Pe drum luând seama că vizitiul era încins cu pistoale se 
sperie şi-l rugă să oprească. Apoi îl întrebă cu multă seninătate: 

 – Ce faci cu atâtea pistoale la brâu? 
– Ce să fac?! zise omul, pe aici e drumul tâlharilor şi ar fi bine să ne grăbim ca să nu ne 

iasă în cale din vreun colţ oarecare. 
– Bine, bine, zise ostenitoarea cuvântului dumnezeiesc – eu te rog să-mi dai mie pistoalele 

şi te voiu apăra eu de jefuitori. 
După multe schimburi de cuvinte, vizitiul se învoi şi-şi încredinţă armele sale în mâna 

tinerei credincioase; iar după aceea începu să-şi mâie de zor caii. Dar, deodată un zgomot îi 
pătrunse până la inimă şi o poruncă ameninţătoare: „Opreşte". Îl făcu să rămână cu mâinile 
înţepenite pe hăţuri şi cu limba legată în gură. Tânăra se dete jos din trăsură şi se pomeni 
împresurată de o poteră de tâlhari. Cu un curaj nemaipomenit, creştina începu să le vorbească 
răspicat: Nu vă e ruşine vouă să vă repeziţi asupra unei femei, care în viaţa ei nu a avut bani 
decât să ajute pe săraci şi puşcăriaşi prinşi chiar din rândurile voastre?! Voi sta nemişcată în 
mijlocul vostru şi am să văd dacă veţi îndrăzni şi dacă cugetul vostru o să vă lase să vă năpustiţi 
asupra mea!" Deodată unul dintre ei sări în faţa tinerei şi sărutându-i mâna, îi zise: „Eu vă 
cunosc nu după chip, ci după grai, deoarece când eram în celulă, în temniţa din Philadelphia m-
am învrednicit să ascult predicile tale înduioşătoare. Mergi în pace şi cu adevărat că nimeni nu 
v-a îndrăzni să se atingă de fiinţa ta plină de bunătate". 

Predicatoarea scoase în grabă atunci armele de foc le înmână vizitiului căruia spuse: 
„Socotesc că te-ai încredinţat pe deplin acum că e mult mai bine să te încrezi şi să te încredinţezi 
lui Dumnezeu, decât pistoalelor tale." 

Ascultătorule, „căzut între tâlhari" este nu numai cel rănit trupeşte, ci şi cel rănit sufleteşte 
şi alunecat pe povârnişurile şi răspântiile deşertăciunilor acestei vieţi pământeşti. Nici un tâlhar 
nu este mai viclean şi mai sălbatic decât Satana. Viciile şi păcatele de tot soiul sunt rănile 
deschise ale celor ce stau înşiruiţi nu pe drumul dintre Ierusalim şi Ierihon, ci pe toate cărările 
înşelătoare şi rătăcitoare ale acestei vieţi. 

Dacă, după învăţătura pildei evanghelice suntem datori să dăm ajutorul nostru tuturor 
celor cu beteşuguri trupeşti apoi nu trebuie să uităm că avem datoria să tămăduim cu atât mai 
mult pe cei care au beteşuguri şi răni sufleteşti. Să ne punem chiar viaţa în primejdie ori de ori 
am ţinti să ridicăm pe cei căzuţi duhovniceşte. Nu trebuie să râvnim la nici o răsplată sau la o 
laudă în schimbul ajutoarelor ce dăm noi celor răniţi trupeşte sau sufleteşte precum şi celor 
nevoiaşi şi lipsiţi. 

Un bogat trecu odată din întâmplare pe o stradă în care locuia o familie nevoiaşă cu o 
spuză de copii. Lume multă se îmbulzea în preajma locuinţei acestor sărmani din pricină că unul 
dintre cei micuţi ai lor se stinsese din viaţă. Bogatul nostru se opri pe loc, se strecură prin 
mijlocul gloatei adunate, puse o sumă destul de însemnată lângă coşciugul celui ce plecase din 
lumea celor vii şi încercă să se facă nevăzut. Credincioşii făcură lanţ în jurul bogatului şi 
oprindu-l, îl întrebară: „– Fii bun şi spune-ne cum te cheamă?" „– Iertaţi-mă – zise bogatul – 
căci nu v-aş putea împăca dorinţa. În tot cazul aş dori să ştiu cu ce scop ţineţi să ştiţi aceasta?!" 
„– Fapta pe care ai săvârşit-o o întrece toate aşteptările şi e vrednică de toată lauda!; se 
aseamănă cu fapta samarineanului milos din Evanghelie şi de aceea ne-am hotărât ca pe orice 
cale să vă aflăm numele." „– Foarte bine! zise bogatul. Eu mă leg să vă spun numele meu după 
ce mai întâi veţi putea să-mi spuneţi voi mie cum se numea samarineanul din Evanghelie.” Toţi 
cei adunaţi au rămas uimiţi şi a trebuit să tacă şi să lase drum slobod celui care ştiuse să ajute 
nu numai pe cei nevoiaşi, dar să le dea şi lor o lecţie atât de preţioasă. 

 
Fraţilor, 



Datori suntem să ajutăm pe aproapele nostru ori de ce sânge şi ori de ce credinţă ar fi el. 
Să nu zăbovim şi să nu precupeţim ajutorul îndreptat către aproapele nostru. Să nu sprijinim 
binele săvârşit pe laude deşarte. 

Să luăm lecţie călăuzitoare în viaţă de la samarineanul milos, al cărui nume Mântuitorul îl 
ţine sub tăcere anume ca să ne arate că numele nostru  
n-are nici un preţ în faţa lui Dumnezeu, ci numai faptele noastre bune! Să nu ne mărginim 
niciodată la ajutorul şi iubirea de vorbe a aproapelui nostru ci totdeauna să păşim la fapte, căci 
iubirea de vorbe este o iubire ieftină şi nedovedită! Să nu ne trâmbiţăm faptele noastre bune cu 
laude deşarte! Să ne vindecăm odată de slăbiciunea vestirii prin gazete a faptelor noastre bune!  
Îndurarea noastră să fie caldă, sinceră şi tainică, căci zice Domnul: 

,,Iar Tatăl tău Cela ce vede într-ascuns îţi va răsplăti ţie la arătare!” (Matei 6, 4). 
Ştiinţa noastră în cele sfinte să fie luminată de conştiinţă. Samarineanul milos îşi jerfeşte 

timpul său preţios, îşi calcă pe inimă şi lucrează împotriva sângelui şi neamului său, se trudeşte 
şi face multe cheltuieli spre a-şi împlini dorul tainic al ajutorării sale faţă de cel căzut între 
tâlhari. 

E de mirare cum un samarinean se face vrednic în faţa Domnului de atâta laudă, încât prin 
faptele lui să ne dea adevărata desluşire şi pildă a ajutorării creştineşti. Abia păşi se Domnul 
prin ţinuturile Samariei şi abia legase şi schimbase două, trei cuvinte cu femeia samarineancă, 
pentru ca Mântuitorul să fi fost găzduit nu numai în casele lor unde a rămas trei zile, ci şi în 
inimile şi în viaţa lor. 

Desigur că samarineanul din pilda evanghelică este unul dintre cei care auzind cuvântul 
Domnului, l-au primit cu inimă curată şi au ţinut anume să pună sub ochii noştri pârga roadelor 
lui sufleteşti. 

Învăţătura evanghelică este viaţă! Întrucît însă viaţa după Evanghelie trebuie trăită sub ochii 
noştri, Mântuitorul ne aşterne sub ochi viaţa samarineanului ca o pildă hotărâtoare pentru fiecare 
dintre noi şi ne rosteşte răspicat, ca şi odinioară învăţătorului de Lege: „Mergi de fă şi tu 
asemenea!” Amin.  

 
 
Scurtă analiză 

• reţinem mai întâi stilul întrebărilor retorice, care menţine vie atenţia ascultătorilor, în 
pofida lungimii predicii; 

• cuvântarea de faţă se apropie mult de omilie, analizând anumite pasaje din Evanghelie, 
gen de predică din păcate prea puţin utilizat în zilele noastre; 

• predica are ca mesaj sensibilizarea conştiinţei creştine. 

  
Pr. prof. dr. Grigorie CRISTESCU (1895–1961), fost titular al catedrei de 

Omiletică, Catehetică şi Pastorală a Facultăţii de Teologie din Bucureşti (1929–1940; 
1946–1955). O dată cu un mare număr de studii teologice cu caracter general, activitatea 
sa publicistică înregistrează preocupări speciale din domeniul catehetic şi omiletic16. Am 
selectat pentru ilustrare omiletică un cuvânt reprodus din vol. „Mai aproape de Tine, 

                                              
16 Nominalizăm câteva:  Mai aproape de Tine Doamne. Meditaţiile unui închinător, Sibiu, 1926; Predică şi 
cateheză, Sibiu, 1929; Predică şi predicator în vremea noastră, în ,,Studii Teologice”, 3-4/1950, p. 137-157; 
Îndrumări omiletice, în ,,Biserica Ortodoxă Română”,  
7-8/1953, p. 689-705; Omilie mare şi omilie mică sau omilie exegetică şi omilie tematică?, în ,,Mitropolia 
Moldovei şi Sucevei”, 1-2/1958, p. 46-58. 



Doamne. Meditaţiile unui închinător” 17, intitulat  Elogiul virtuţii româneşti (Cuvânt 
pentru Înălţarea Domnului): 

Potolite acum sub măguri de pulbere, se topesc în tihnă aici trupurile uriaşilor virtuţii 
româneşti. Au adormit alaltăieri cu faţa spre răsărit, obosite de atâtea dârze împotriviri, de 
nenumărate şi sfinte mucenicii, şi de atâta neastâmpăr pe drumul marilor visuri şi năzuinţe ale 
neamului din care şi-au luat fiinţa. 

Şi gândul nostru desprins azi din mrejele clipei, lunecă lin spre ceea ce a fost, dorind să 
isvodească luminişuri de pace şi popas pentru o viaţă care în fiecare zi, în revărsat de zori e 
chemată din nou la luptă. Ci pe lespedea vitejiilor asfinţite, el lămureşte taina sufletului care 
biruieşte: „Am urât pe cei ce urau dreptatea şi adevărul”. 

Nu desluşiţi voi, iubiţii mei, plutind în văzduhurile sub care se înşiruie tăcute mormintele 
eroilor noştri dragi, graiul acestui epitaf etern: „Am urât pe cei ce urau dreptatea şi adevărul şi 
i-am răpus prin iubire?” 

Şi nu e acest epitaf şi o poruncă pentru noi, beneficiarii jertfelor nemaipomenite ale 
vitejilor noştri slăviţi – beneficiari, o! de atâtea ori atât de uituci şi atât de risipitori cu vistieria 
de virtuţi pe care ei ne-au lăsat-o în păstrare. 

În nor de slavă fiinţa lor spirituală urcă azi renăscută prin misterul morţii şi ne 
îmbrăţişează turnând în noi puteri care numai în lumea de dincolo de priviri, se nasc şi cresc şi 
rodesc. 

Îl văd pe Iisus al meu şi al lor, o cât de mult a fost Iisus al lor, îl văd pe Iisus lunecând pe 
scara de raze şi de minuni a cerului înconjurat de soborul luminos al vitejilor neamului nostru – 
Mântuitorul lumii cu sfatul lui de mântuitori ai ogorului românesc înălţându-se spre Dumnezeu. 

Ei ne arată drumul înălţării noastre „să nu se tulbure deci inima voastră nici să se 
înspăimânteze".  Durerile lor sunt izbăvirile durerilor noastre. 

Ei deschid pentru noi drumul cel nou şi drept al izbânzii prin virtute. 
Şi azi ei sunt şi interpreţii slovelor sfinte ale Evangheliei celei nemuritoare, căci ne grăiesc 

răspicat prin pilda vieţii lor, că la Dumnezeu nu se înalţă cu Hristos decât cei care şi-au 
coborât fiinţa prin jertfă în mormânt cu El  şi că a-ţi risipi fiinţa ta de lut pentru neamul tău, 
pentru biruinţele idealului său, şi pentru veşnicia pomenirii lui, înseamnă a-ţi câştiga şi a-ţi 
înălţa de-a pururi sufletul tău eroic pe culmi. Rupt şi eu ca şi voi din trupul vânjos şi din sufletul 
tare al neamului meu, am totuşi azi în faţa acestei linii de disciplină a morţii – a cărei simetrie îţi 
lasă parcă în suflet nu ştiu ce din asprul şi neînduplecatul imperativ al datoriei – am zic totuşi 
prin harul duhovniciei mele creştine, un mare avantaj: acela de a putea cuprinde în câteva 
formule lapidare câteva lecţii de conştiinţă – pentru orientarea mai ales a feciorilor noştri care 
ne-au ţinut mândră şi entuziastă tovărăşie în piosul şi obştescul pelerinaj de azi; dar care pot fi 
nădăjduiesc prielnice şi celor mai vârstnici decât ei. 

Iubiţii mei! Am venit aici să psalmodiem trisaghionul creştin pentru sufletul eroic 
strămutat în corturile drepţilor şi să ne împlinim cu aceasta o datorie  de buni creştini şi de buni 
prieteni. N-am zis: o datorie oficială. Dar am mai venit ca să ne punem în aceste câteva clipe de 
reculegere sufletul nostru plăpând şi şovăielnic în contact cu duhul robust şi nevăzut al morţilor 
noştri  – pentru a primi ceea ce voi numi: inspiraţiile eroismului lor moral. Căci ei nu au fost 
numai mobilizaţii datoriei militare stricte, ci în primul rând mobilizaţii categoricului imperativ 
naţional şi ai celei mai afirmative conştiinţe morale care a stăpânit cândva fiinţa unui neam. Dar 
eroismul moral nu-şi poate găsi alt temei mai trainic decât temeiul solidarităţii virtuţilor. 

Ascultaţi o clipă – cu sufletul vostru – cum se frământă de indignare şi cum se răzvrătesc 
morţii noştri viteji, când văd că pe brazdele aghiezmuite cu sângele lor biruieşte mai mult 
solidaritatea păcatelor şi că în sufletul nostru răzbeşte din ce în ce mai trufaşe nepăsarea faţă de 
sfintele lor idealuri. Ei stau cu ţărâna în gură striviţi de bulgări – dar sufletul le e plin de lumină. 

                                              
17 Sibiu, 1926, 320 p. 



Să nu ni se umple nouă celor vii sufletul de tină – căci atunci ar fi păcat de lumina soarelui de 
care şi mulţumită morţii lor, ne bucurăm azi în pace. Din înălţimile lor slăvite în care i-a aşezat 
virtutea, ei sună azi – destul de tare ca să audă conştiinţa noastră – mobilizarea virtuţilor pentru 
biruinţa idealului etic şi cultural prin care un neam îşi poate câştiga negreşit vrednicie şi în faţa 
oamenilor vremelnici şi în faţa lui Dumnezeu cel veşnic. De nu-i vom asculta va fi vai şi amar de 
noi! Căci răzbunarea morţilor e fără hotar când o deslănţuie indiferenţa moştenitorilor vieţilor 
lor jertfite. 

Şi acum, degrabă, voi tineri şi fraţi ai mei la datorie – în ziua Sfintei Înălţări, morţii în 
sobor tainic cu Hristos în fruntea lor – ne întind scările virtuţii ca să ne facem şi noi mâine 
vrednici de înălţările lor. Haideţi, urcaţi. Nu zăboviţi. – Mobilizarea morală a neamului nostru a 
sunat. – Înainte! 

Iar vouă, scumpi şi neuitaţi eroi ai virtuţii, vă cerem de la Dumnezeu, veşnică pomenire 
pentru a fi tuturor fiilor acestui neam veşnică şi luminoasă pildă. – Amin! 
  
 Scurtă analiză: 
• este greu de încadrat acest cuvânt într-un anumit gen, datorita interferenţelor existente; 

credem că se apropie mai mult de pareneză (cuvântare ocazională, la pomenirea 
eroilor); 

• deosebit de impresionantă este această evocare a  eroismului martirilor pomeniţi la 
praznicul Înălţării: un apel răspicat la recunoştinţă faţă de jertfa vieţii lor; 

• observăm stilul elevat al predicatorului, tonul cald, dar ferm, tactul pedagogic de 
conştientizare a urmaşilor; 

• mesajul central se poate sesiza fără greutate: la Dumnezeu nu se înalţă cu Hristos 
decât cei care şi-au coborât fiinţa prin jertfă în mormânt cu El. 

  
Pr. prof. dr. Mihail BULACU (1898–1985), cel mai prolific publicist român din 

domeniul Cateheticii, din toate timpurile, s-a preocupat îndeaproape şi de câmpul 
omiletic, mai ales în calitate de profesor titular al acestei catedre la Facultatea de 
Teologie din Bucureşti (1936–1952, cu unele întreruperi)18. Remarcăm la P. C. Sa nivelul 
academic de abordare al temelor, lucrând pe izvoare originale şi folosind cu dexteritate 
bibliografie în câteva limbi de circulaţie. Este ilustrativ în acest sens studiul „Omilia 
despre predică a Sfântului Ioan Hrisostom”19, o analiză pe textul grecesc (la acea dată 
omilia nu era tradusă în limba română), mostră de erudiţie şi capacitate de observaţie, 
utilizând în mod ştiinţific, exemplar, şi alte studii importante în subiect, în special din 
scrierile teologilor germani. Acest studiu se impune grabnic a fi reeditat, atât pentru 
importanţa omiliei hrisostomice propriu-zise, cât şi pentru contribuţia de excepţie a 
părintelui M. Bulacu. În domeniul predicii se cuvine să mai notăm că s-a remarcat ca 
predicator cu mare audienţă şi prin predicile rostite la radio (înainte de 1948, bineînţeles). 
Din volumul de predici „Cuvinte din Evanghelie pentru sufletul românesc", propunem 
spre analiză cuvântarea  Catiheţii de odinioară şi colindele religioase. 20  

                                              
18 Omilia exegetică biblică. Studiu omiletic, Oradea, 1929; Omilia hrisostomică în Ortodoxia românească, în 
,,Glasul Bisericii”, 5-6/1975, p. 523-540; Omilia ortodoxă si Omiletica ortodoxă, în ,,Studii teologice”, 9-
10/1977, p. 621-635 etc. 
19  Bucuresti, 1946, 47 p. Traducerea românească a omiliei va fi făcută  de Pr. D. Fecioru, în ,,Mitropolia 
Ardealului”, 1-3/1978, p. 58-66.  
20 Bucureşti, 1943, vol. I, p. 118-121. 



"Colindele religioase se prezintă ca una din cele mai de seamă comori ale vieţii noastre 
româneşti. De aceea, ca tot ce este scump şi de mare preţ, ne fac să ne ducem cu gândul 
deopotrivă, la locul şi timpul de unde le-am dobândit, ca şi la modul cum le-am putea face să se 
veşnicească în viaţa neamului. Trecutul şi viitorul acestor colinde religioase îşi găsesc obârşia 
într-unul şi acelaşi izvor, ce depăşeşte veacurile şi mileniile: Evanghelia Domnului şi 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Deci taina cu înţelesul acestor colinde religioase se poate 
desprinde prin Biserica noastră strămoşească, în legătură cu sfinţiţii slujitori, vlădici, preoţi şi 
dieci, purtători şi tălmăcitori ai cuvântului dumnezeiesc, precum şi ai rugăciunilor creştineşti 
înaintea lui Dumnezeu. 

Cateheţii sunt clericii sfinţiţi, care au avut din cele mai îndepărtate timpuri ale 
creştinismului, îndatorirea şi misiunea de a învăţa şi a pregăti sufleteşte pentru primirea tainei 
Sfântului Botez. Iar când numărul creştinilor a devenit mai mare, copiii creştinilor, ce primiseră 
taina de mici, cu garanţia credinţei naşului – urmau a fi pregătiţi în cele creştineşti de către 
catehet la timpul de şcoală. 

Şcoala însăşi s-a născut din această îndeletnicire didactică a cateheţilor în pridvorul 
Bisericii, pentru ca apoi pe lângă cele religioase să înveţe şi din celelalte. Astfel, profesorul 
Nicolae Iorga, într-una din prelegerile ţinute la Universitatea din Bucureşti în ciclul „Şcoală şi 
cultură", a afirmat că „şcoala pleacă tot de la creştinism, de la lecţia de catehism din pridvor, de 
la educaţia celor „chemaţi",  a „catehumenilor", care trebuiau, fireşte, să înveţe patru lucruri: 
dogma, simbolica, ritualul, morala"... 

Dar ceea ce s-a putut spune despre şcoală în genere, este despre şcoala noastră 
românească în special. Cateheţii noştri au rămas neuitaţi, atât în literatura românească veche, 
ca şi în cea modernă. La Iaşi s-a deschis într-unul din anii trecuţi stagiunea Naţionalului ieşean 
cu „Catehiţii dela Humuleşti", după opera lui Ion Creangă, „Amintiri din copilărie". 

Cine nu-şi aminteşte, dintre cititorii operelor lui Creangă, de repetatele denumiri ale 
cateheţilor, din amintirile sale din copilărie? Într-o formă plăcută şi glumeaţă, Creangă 
istoriceşte rolul dăscălesc la şcoală al preoţilor localnici. Astfel pe când bădiţa Vasilie a Ilioaei, 
dascălul bisericii, a fost prins la oaste cu arcanul, au rămas copiii de şcoală din Humuleşti 
numai cu Părintele Ioan. Aici începe să vorbească Creangă despre plăcutele colinde în ajunul 
Naşterii şi al Botezului Domnului, pe lângă Părintele Ioan: „Biserica deschide pe om. 
Duminicile bâzâim la strană. Şi când veneau cele două ajunuri, câte treizeci, patruzeci de băieţi 
fugeau înaintea popii, de rupeam omătul de la o casă la alta: la Crăciun nechezam ca mânjii, iar 
la Bobotează strigam „chiraleisa” (Doamne Miluieşte), de clocotea satul. Şi când ajungea popa, 
noi ne aşezam în două rânduri şi-i deschideam calea, iară el îşi trăgea barba şi zicea cu mândrie 
către gazdă: Aisti-ş mânzii popii, fiule. Nişte zile mari ca aceste le aşteaptă şi ei cu mare bucurie 
tot anul. Gătitu-le-aţi ceva bob fiert, găluşte, turtă cu julfă şi vărzare? Gătit, cinstite părinte; 
poftiţi de ne blagosloviţi casa şi masa, şi poftiţi de mai şedeţi”... Prin urmare, Ion Creangă ne 
destăinuieşte în chipul cel mai natural şi plin de haz o practică locală a colindelor de Crăciun, în 
ajunul Naşterii Domnului Hristos. 

Dacă Ion Creangă s-a născut în anul 1837 şi mai adăugăm 11–12 ani vârstă a copilului 
Creangă din aceste amintiri, avem anul 1848, anul în care  
dl. prof. univ. N. Cartojan scrie că se cânta mai mult de copii la colinde de Crăciun (Cărţile 
populare în literatura românească, 1928. Cântece de stea,  
p. 218). Dovadă însuşi faptul că dascălul de muzică bisericească şi cântăreţ vestit, Anton Pan, 
abia în ediţia a IV-a a versurilor sale musiceşti de colinde, în anul 1848, menţionează şi cântecul 
colindelor de Crăciun. De altfel, însuşi popularizatorul acestor colinde pe calea tiparului, Anton 
Pan, mărturiseşte în precuvântarea primei ediţii de colinde din 1830, că „din vechime este datină 
de a se cânta versuri în seara Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos, precum şi alte sărbători ale 
anului; adunându-se împreună oamenii se desfătau cântând laude dumnezeeşti. Însă aceste 
versuri neavându-le tipărite, din mână în mână şi din auzite scriindu-le”... Deci înainte de Anton 



Pan, colindele religioase circulau pe calea orală a cântului în satele româneşti. Meritul lui Anton 
Pan a fost de a fi adunat dintre ele, de a le fi rânduit, ori cum spune Anton Pan în precuvântare: 
„culegându-le, le-am îndreptat”. 

Izvoarele colindelor religioase orale porneau, precum am afirmat de la început, tot de la 
Biserică. Căci cu o sută de ani înainte şi anume în anul 1747, găsim „Catavasierul" tipărit la 
Râmnic, cu cheltuiala harnicului cărturar Climent şi binecuvântarea Mitropolitului Neofit, în 
care se află colindul cu steaua, precum şi oraţiunile tradiţionale. Astfel, după textul grecesc, 
tipărit cu litere chirilice şi apoi textul slavonesc, la sfârşitul Catavasierului – (catavasie, cuvânt 
grecesc, înseamnă cântare de către mai mulţi la un loc din amândouă stranele), – se găseşte 
cântul stelei în versuri, cu următoarea introducere: „Aicea la sfârşitul cărţii pusem şi stihirile ce 
le cântă copiii când umblă cu steaua în seara Naşterii lui Hs. Şi cetitorule, ce vei citi şi cu 
poetica vei socoti şi de nu vor veni la număr bine să şti, că noi precum le-am găsit, aşa le-am şi 
tipărit, după cum s-au obicinuit a se cânta, iar n-am mai umblat a le număra: 

   ,,Steaua sus răsare 
    Ca o taină mare”... 
Apoi după versurile cântecului de stea urmează prima „Oraţie”: 
,,Dumneavoastră, cinstiţi boiari, aceasta iaste steaoa de care au proorocit mai nainte 

verhovnicul Varlaam, zicând că va răsări o stea din Iacov şi să va ridica un împărat din 
Israiliteni şi va sfărâma pe toţi domnii Moavitenilor, care stea fost-au povăţuiţi acei trei crai şi 
de lumină purtători filosofi şi după raza ei mergând până în Vitleem, găsit-au pre Hristos, prunc 
mic şi cu bucurie au zis: „veniţi să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu, ţiind şi daruri în 
mâini aur smirnă şi tămâe: o ce s-au învrednicit înalta înţelepciune şispre cea de plin norocire şi 
desfătare şi atâtea bunătate şi plăcere dumnezească întru toţi vecii” (textul după dl Dan 
Simionescu, Tinerimea română. Anul LI, Nd. 4, decembrie 1934).  

Apoi urmează „Oraţia către ai casii în care vei merge": „Cinstit jupâne, oblăduitorule al 
casii aceştia”... 

Deci colindul cu steaua se găseşte tipărit din îndemnul unui episcop şi cu binecuvântarea 
unui mitropolit într-o carte în anul 1747, în care se menţionează vechiul obicei al copiilor de a 
cânta la Naşterea Domnului. Când avem deci, mărturisirea sinceră a lui Ion Creangă, tipăritura 
dascălului Anton Pann şi mai înainte a unui episcop de la Râmnic, Climent din 1747, înţelegem 
ce puternic a fost acest curent al colindelor religioase prin copii la sate. De asemenea, 
contribuţia directă a Bisericii prin cateheţii săi. Astfel devin întru totul justificate concluziile la 
care a ajuns d. Al. Rosetti în lucrarea „Colindele religioase la Români", publicată de Academia 
română (Analele A. R. Tom. XL. Memoriile Sect. Literare): „Autorul colindei, biet popă sau diac 
fără învăţătură, aşa cum erau mai toţi în veacurile trecute, era el însuşi un om din popor. 
Colindele religioase sunt de origine literară. Diecii s-au inspirat din Noul Testament, din vieţile 
sfinţilor”. 

Iată de ce colindele religioase revărsate din Biserică prin cateheţii săi, în sufletul 
românesc, din izvorul cel puternic al Sfintei Scripturi, sunt nu numai ceea ce numim noi „datini 
strămoşeşti", ci acea torţă de lumină a Evangheliei, trecută prin scrisul şi melodia sufletului 
românesc şi transmisă din generaţie în generaţie prin copiii noştri. De aceea cateheţii rechemaţi 
din pridvorul Bisericii în interiorul şcolii româneşti, au datoria de a continua cu putere această 
tradiţie a Bisericii, atât de iubită de poporul nostru românesc.” 

 Scurtă analiză: 
• este o predică tematică-liturgică; 
• se observă în această cuvântare (ce poate fi rostită în una din zilele Crăciunului) 

spiritul analitic al profesorului de teologie, iar reperele bibliografice utilizate dezvăluie 
erudiţa sa; 



• cuvântarea evocă importanţa catehetică a colindelor, dar şi rolul pe care trebuie să-l 
aibă cateheţii (preoţii, profesorii), în promovarea influenţei lor. 

 
Pr. prof. dr. Dumitru BELU (1902–1980), titular al catedrei de Omiletică şi 

Catehetică al Facultăţii de Teologie din Sibiu (1952–1968), este profesorul prin 
excelenţă, căruia îi datorăm cel mai sistematic Curs de Omiletică din literatura noastră de 
specialitate21, cu un conţinut în mare parte valabil şi astăzi. Părintele Belu este, de 
asemenea, cel mai prolific autor de studii omiletice din întreaga istorie a predicii  la 
români, cu subiecte cuprinzând aproape toată programa analitică a disciplinei22.  

Dintre numeroasele predici publicate în diferite periodice bisericeşti, am selectat 
una pe care o considerăm reprezentativă:  Suflet  deschis (Parabola cu Tânărul cel 
bogat, Matei 19, 16–26)23: 

"Diversitatea de însuşiri constituie una din trăsăturile cele mai importante ale 
componenţilor unei comunităţi. Membrii oricărei colectivităţi se aseamănă, dar se şi deosebesc 
unii de alţii. Se aseamănă prin natura lor umană comună şi se deosebesc prin anumite caractere 
fizice particulare, prin situaţia socială, prin nivelurile culturale şi morale diferite. Calitatea de 
membru al colectivităţii înseamnă practic iniţierea şi stabilirea de legături cu unii sau alţii dintre 
semenii cu care ne ducem viaţa şi munca. 

Fireşte, legăturile corecte, omeneşti cu ceilalţi îşi au toate rostul şi utilitatea lor. Dar de 
un folos deosebit sunt pentru noi contactele cu oamenii care ne depăşesc într-o  privinţă sau alta. 
De pildă, printr-o înzestrare superioară, printr-o pregătire mai aleasă, prin cunoştinţe şi 
experienţă, prin înţelepciunea lor. Contactul prelungit cu asemenea oameni poate avea darul să 
ne trezească propriul nostru spirit, să ne scoată din comoditate şi lâncezeală, să ne dea un 
impuls puternic spre a ne fixa scopuri mai înalte şi a ne concentra întreaga energie întru 
înfăptuirea lor. Contactul cu oamenii frământaţi de nelinişti şi întrebări, legăturile cu semenii 
care refuză a se instala şi complace în situaţii comode şi care nu sunt mulţumiţi cu înfăptuirile 
lor, ne poate antrena şi pe noi să renunţăm la satisfacţii obişnuite şi să îndrăznim a năzui spre 
trepte mai înalte ale binelui, ne poate îndemna să tindem  de la binele comod, spre mai binele 
mai puţin comod, dar care ne făgăduieşte mai adânci satisfacţii.  

Tocmai un asemenea om nemulţumit cu realizările lui şi frământat de întrebări ne pune în 
faţă Evanghelia de azi (Matei 19, 16–26). Prin exemplul său, tânărul din pericopă ne îndeamnă 
să nu ne închistăm într-o anumită stare, ci să rămânem cu sufletul mereu deschis şi receptiv 
pentru ceea ce e mai înalt, străduindu-ne să ne depăşim mereu în direcţia mai binelui. Tânărul 
despre care ne-a vorbit azi Cartea Sfântă este tipul credinciosului crescut în sânul unei familii de 
oameni evlavioşi şi cinstiţi practicanţi ai rânduielilor religioase. Atmosfera de credinţă şi evlavie 
din sânul familiei şi-a pus pecetea pe întreaga viaţă a tânărului care, precum cei din jur, aşa şi el 
s-a străduit să-şi îndrume comportamentul pe făgaşul indicat de prescripţiile sfinte ale Legii. Din 
copilărie, precum însuşi ne mărturiseşte, s-a ferit de ucidere, de necurăţie, furt, minciună, şi-a 
cinstit părinţii şi s-a purtat cu dragoste faţă de semeni (Matei 19, 19). 

Respectarea unei asemenea discipline îi va fi atras o sporită dragoste şi preţuire din 
partea părinţilor, a prietenilor, a cunoscuţilor. Căci, de obicei, omul virtuos e remarcat repede 
de cei din jur şi e înconjurat de admiraţie şi respect chiar dacă nu întotdeauna în mod deschis. 
Cel ce nu-l cinsteşte făţiş  pe cel virtuos o face uneori pentru că vede în acela o mustrare şi o 
dezaprobare a propriilor alunecări şi păcate. 

                                              
21  Ms. dactilografiat nr. 485, Biblioteca Fcaultăţii de Teologie din Sibiu, 405 p.  
22 Vezi Pr. drd. Nicoale DURA, Activitatea omiletică a preotului profesor Dumitru Belu, "Studii Teologice", 
1/1987, p. 97-107.  
23  Publicată în "Mitropolia Ardealului"  4-6/1980, p. 512-516. 



Tânărul din Evanghelie învăluit în unda caldă a dragostei şi preţuirii din partea 
ambianţei, putem spune că avea motive să se simtă satisfăcut de numele bun pe care şi-l făcuse. 
Şi cu toate acestea el nu era deplin mulţumit. Un sentiment de insatisfacţie îi străbătea sufletul 
împingându-l în nelinişte şi neastâmpăr, la formulări de întrebări şi căutări ce rămâneau fără 
răspuns. Fără îndoială, tânărul va fi înţeles rostul interdicţiilor de a nu fura, de a nu ucide, de a 
nu săvârşi necurăţie, de a nu minţi, dar nu va fi înţeles de ce iubirea de aproapele trebuie s-o 
limiteze numai la conaţionali? De ce ceilalţi oameni să fie socotiţi necuraţi?  De ce, dacă Iahve e 
Dumnezeul tuturor oamenilor, să nu aibă toţi dreptul la respect şi iubire? Nedumeriri adânci va 
fi avut tânărul şi cu privire la viaţa veşnică, fiindcă printre sectele religioase pe care le cunoştea, 
unele (Saducheii) tăgăduiau că ar exista o viaţă eternă a sufletului. Nu e exclus ca cel puţin unele 
din întrebările care-l frământau pe tânăr să-i fi fost prilejuite de informaţiile ce va fi primit în 
legătură cu activitatea Mântuitorului. Tânărul va fi aflat, pe o cale sau alta, că Iisus Hristos 
milita prin cuvântul şi exemplul Său, pentru un universalism, pentru o spiritualizare a graniţelor 
etnice, pentru o înfrăţire a tuturor oamenilor. Şi va fi auzit de asemenea despre accentul pe care 
Domnul îl punea pe învăţătura despre viaţa veşnică şi căile care duc la ea.  

Negăsind singur răspuns la întrebările şi nedumeririle sale, tânărul a socotit potrivit să 
vină la Mântuitorul. Gestul dovedeşte hotărârea fermă a lui de a depăşi conformismul în care 
trăise pe de o parte, iar pe de alta, venirea la Domnul dovedeşte că întrebările care-l frământau 
îi deschiseseră şi orientaseră sufletul spre realităţi mai înalte, spre orizonturi mai largi. 

Tânărul a fost primit cu drag de către Mântuitorul (Marcu 10, 21). L-a primit cu drag 
pentru că tânărul s-a arătat cu suflet deschis  şi hotărât să facă mai mult decât făcuse până 
atunci. Neastâmpărul şi frământarea lui mărturiseau despre o voinţă care se dorea angajată în 
direcţia unor scopuri mult mai înalte. 

Mântuitorul n-a ezitat să-i indice calea ce trebuia urmată: renunţarea la averi şi 
încadrarea în comunitatea celor hotărâţi să urmeze Domnului (Matei 19, 21). Nefiindu-i pe plac 
asemenea îndrumare, tânărul a plecat întristat. 

Ce se va mai fi întâmplat cu el, Evanghelia nu ne mai spune. Poate că se va fi lăsat prins 
din nou în angrenajul măruntelor treburi şi griji cotidiene.  
Nu-i exclus să se fi încadrat între membrii vreunei secte religioase. După cum nu-i exclus să se fi 
adăugat într-un chip oarecare la ceata următorilor lui Hristos. Adevărul în această privinţă nu-l 
ştim şi nu-l vom cunoaşte niciodată. 

Să zăbovim acum puţin asupra câtorva din învăţăturile ce se desprind pentru noi din 
atitudinea tânărului înfăţişat nouă de pericopa evanghelică. 

O primă învăţătură: să nu ne dăm niciodată mulţumiţi cu binele înfăptuit. Să împlinim cu 
stricteţe poruncile dumnezeieşti, căci sunt porunci ale vieţii şi în afara lor ne pierdem siguranţa 
drumului şi a pasului. Să împlinim regulile creştine de viaţă, dar niciodată să nu ne dăm 
mulţumiţi cu ceea ce am înfăptuit. Să nu ne lăsăm prinşi în rigiditatea unor desprinderi care, pe 
lângă partea lor bună, duc la o automatizare a vieţii interioare. Să avem mereu viu în minte 
gândul că nu e nivel de viaţă dincolo de care să nu existe trepte ale unei vieţi şi mai înalte. Să 
rămânem mereu deschişi spre ceea ce e mai înalt, mai bun, mai de valoare. Ne-am deprins, de 
pildă, să respectăm regulile dreptăţii? Să ne străduim a realiza şi mai multă dreptate. Ne-am 
deprins să fim evlavioşi? Să ne trudim pentru şi mai multă evlavie. Ne-am agonisit virtutea frăţiei 
şi bunătăţii? Să ne încordăm puterile pentru şi mai multă frăţie şi bunătate. Ne-am agonisit 
cunoştinţe şi îndemânare profesională? Să nu încetăm a învăţa mereu şi a ne spori mereu 
îndemânarea. Ne inspirăm în viaţa de toate zilele, din iubirea faţă de Dumnezeu şi de oameni? Să 
facem eforturi noi pentru o şi mai adâncă iubire de Dumnezeu şi de oameni. 

Cu alte vorbe, să nu ne dăm niciodată satisfăcuţi cu binele realizat şi să fim mereu deschişi 
sufleteşte, mereu în căutare, mereu în drum spre mai binele care aşteaptă undeva, în sfera legilor 
morale, intervenţia noastră spre a fi convertit în realitate tangibilă. 

A doua învăţătură: în frământările şi nedumeririle noastre să ne îndreptăm spre Hristos. 
Aşa a făcut tânărul din Evanghelie. Aşa să facem şi noi. Dar să nu reacţionăm precum a făcut el.  



Neplăcându-i îndrumarea Domnului, tânărul s-a îndepărtat întristat. Noi, însă, să nu procedăm 
aşa. Hristos nu voieşte suflete împotmolite în închircire şi automatisme. El vrea oameni dinamici, 
care să năzuie mereu spre desăvârşire. A spus-o lămurit în cuprinsul  Predicii de pe Munte: 
„Fiţi... desăvârşiţi, precum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit" (Matei 5, 48). El adresează 
chemări fiecărui credincios, cerându-i să aibă sufletul mereu în tensiune către desăvârşire. 
Asemenea chemări Domnul ni le adresează prin Evanghelia Sa, prin slujbele şi rugăciunile 
Bisericii, prin propovăduirea celor rânduiţi pentru aceasta. Dar ni le adresează şi pe alte căi. 
Trebuie să ne amintim că Iisus Hristos este stăpânul Bisericii, dar şi al lumii întregi. El lucrează 
prin Biserica Sa, dar lucrează şi prin marile evenimente din natură şi istorie. Există astăzi în 
lume o uriaşă mişcare, tinzând la o ridicare pe o treaptă superioară a naturii, a comunităţilor, a 
neamului omenesc întreg. Există astăzi o mişcare generală urmărind o mai intensă valorificare a 
naturii, o mai intensă fertilizare a pământului. Natura, pământul, sunt daruri ale lui Dumnezeu şi 
anume sunt daruri perfectibile. De ele a legat Creatorul, obligaţia pentru noi de a le lua în 
stăpânire cu grija de a le lucra, de a le face mai productive, mai împodobite, mai folositoare 
pentru toţi. În mişcarea aceasta universală de ridicare a naturii, a pământului pe o mai înaltă 
treaptă de productivitate trebuie să vedem o chemare adresată de Hristos tuturor următorilor Săi 
de a se angaja, cu toate puterile lor spre a-şi aduce contribuţia de muncă şi jertfă. La fel şi viaţa 
în cadrul comunităţilor este un dar de la Dumnezeu, un dar de asemenea perfectibil. 

Şi în domeniul acesta se constată o mişcare spre înnoire, de o întindere şi o intensitate 
nemaicunoscute până acum în istorie. Şi prin intermediul acestei mişcări Iisus Hristos ne 
adresează chemarea de a depăşi cercul îngust şi comod al vieţii conformiste şi de a coborî în 
arenă spre a ne asocia cu toţi cei ce se străduiesc în vederea construirii unei vieţi noi, zidite pe 
temeliile dreptăţii, ale muncii şi dragostei. 

Nu e naţiune care să nu fie voită de Dumnezeu. Dar sunt atâtea naţiuni care suferă din 
pricina apăsării la care sunt supuse, din pricina ignoranţei şi sărăciei în care sunt ţinute. 
Suferinţele unor asemenea naţiuni sunt, într-un anumit înţeles, suferinţele lui Hristos însuşi, căci 
Hristos voieşte naţiuni libere şi unite printr-o frăţească colaborare. 

De aceea, mişcările de ridicare, de independenţă, de înnoire a structurilor şi organismelor 
sociale sunt mişcări voite  de Hristos şi printr-însele El adresează tuturor credincioşilor 
chemarea de a nu rămâne cu mâinile încrucişate, ci de a participa la ele în mod activ şi susţinut. 

Participarea la eforturile pentru fertilizarea pământurilor şi pentru înfrumuseţarea şi 
valorificarea mai din plin a naturii; participarea la promovarea sub toate raporturile a vieţii din 
cadrul comunităţilor; participarea la eforturile urmărind înlăturarea nedreptăţilor şi robiei; a 
discriminărilor etnice şi rasiale, pe de o parte; pentru dobândirea libertăţii şi independenţei, pe 
de alta, constituie numai câteva din chemările pe care Domnul ni le adresează astăzi nouă 
credincioşilor în vederea dobândirii desăvârşirii. Căci pentru creştinul de azi desăvârşirea nu 
mai poate fi înţeleasă decât în strânsă legătură cu participarea activă la rezolvarea marilor 
probleme care frământă lumea. 

De vrei să fii desăvârşit vinde ce ai şi urmează-Mă, a spus Domnul tânărului care a venit 
la El. E chemarea pe care ne-o face şi nouă. Să avem curajul de a da conţinut mai larg datoriilor 
noastre morale şi religioase. Să fim gata a depăşi unele deprinderi şi idei care ne ţin închistaţi 
într-o anumită stare, care ne împiedică să ne ridicăm privirea şi s-o îndreptăm spre viitor. Să 
avem curajul de a întregi practicile obişnuite, cu iniţiative noi, menite ca la binele cu care ne-am 
obişnuit, să adăugăm mai binele care şi el are dreptul la existenţă. Să ne ascuţim sensibilitatea 
pentru a deveni capabili ca în marile mişcări din largul lumii să percepem prezenţa activă a 
Mântuitorului. Înapoia acestor mişcări, a eforturilor ce se fac în vederea ridicării omului, a 
naţiunilor, a lumii întregi pe o treaptă mai înaltă de viaţă să vedem voinţa şi chemarea Domnului 
adresată nouă spre a-L urma acolo unde este El. 

Azi nu-L putem urma pe Hristos şi nu putem fi pe calea desăvârşirii decât năzuind şi 
muncind pentru realizarea unei lumi mai unite, mai înstărite, mai pline de frăţie şi iubire, aşa 



cum a voit-o şi o voieşte Domnul însuşi, căruia I se cuvine slavă, cinste şi închinăciune în veci. 
Amin.   

 
Scurtă analiză: 

• este o predică tematică – morală, având ca temă receptivitatea faţă de chemarea 
Mântuitorului la desăvârşire; 

• remarcăm în această predică o prezentare sistematică a materialului: introducere 
(raportul dintre individ şi colectivitate), tratare (cele două dimensiuni ale tânărului 
bogat: buna lui creştere, dorinţa de a şti mai mult, dar şi nehotărârea de a merge până 
la capăt), încheierea sau aplicarea (legarea mesajului evanghelic de viaţa noastră); 

• reţinem în chip deosebit adevărul că Hristos lucrează tainic o dată cu toţi cei care 
militează fără încetare pentru pace, libertate, adevăr etc. 

  
Pr. prof. dr. ILARION FELEA (1903–1961) este preotul martir care  în  18 sept. 

1961 se stingea trist într-o celulă a închisorii din Aiud,  la numai 58 de ani, după trei ani 
de încarcerare, la care se mai adaugă unul din perioada ian. 1949 – ian. 195024. Deşi 
scurtă, viaţa părintelui Felea a fost încununată cu o frumoasă activitate pastorală şi 
didactică, care s-a împletit armonios în slujirea dreptei credinţe. Originar din Valea Brad, 
jud. Hunedoara, urmând liceul şi studii de teologie la Arad, la 24 de ani a fost hirotonit 
preot pentru a sluji în satul natal, dar şi-a continuat simultan şi studiile teologice, 
obţinând în anul 1939 titlul academic de doctor în teologie, cu lucrarea Pocăinţa. Studiu 
de documentare teologică şi psihologică25.  Acest înalt titlu i-a pecetluit  cariera 
universitară, începută din anul 1937, la Academia Teologică din Arad, carieră ce se va 
întrerupe doar în 1948, o dată cu instalarea regimului comunist. Peste un an, datorită 
nesupunerii faţă de ateismul roşu va fi  acuzat de „uneltire contra ordinei sociale” şi  
condamnat  la 20 de ani de temniţă grea pentru „activitate intensă contra clasei 
muncitoare şi a mişcării revoluţionare”...  

Alături de teza de doctorat, s-au impus în literatura teologică multe alte lucrări, 
dintre care cităm pe cele care se leagă în special de activitatea misionară: Convertirea 
creştină26, Critica ereziei baptiste27, Catehism creştin ortodox28, Sfintele Taine29, Religia 
culturii30, etc. Ultima Din cele enumerate, o carte cu dimensiuni impresionante, 
structurată pe 14 capitole,  tratează teme de înalt nivel cultural creştin, precum: religia şi 
arta, religia şi ştiinţa, religia şi filosofia, religia în istoria culturii europene, religia şi 
arta în serviciul meliorismului31 etc. 

O menţiune aparte merită volumul de predici Duhul Adevărului32, premiat de 
Academia Română pentru calităţile excepţionale sub aspectul conţinutului, al modului 
elevat de exprimare, totodată pentru atitudinea fermă împotriva bolşevismului care îşi 
                                              
24 Date biografice detaliate vezi în: Mărturisitori de după gratii, Edit. Arhidiecezană Cluj-Napoca, 1995, p. 33; 
Dicţionarul Teologilor Români, editat de Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, Bucureşti, 1996, p. 167-168 şi vol. 
Biserica întemniţată. România 1944-1989, editat de Institutul Naţional pentru studiul totalitarismului, Bucureşti, 
1998, p. 186.   
25 Tipărită la Sibiu, 1939, VIII + 443 p. 
26 Sibiu, 1935, 104 p. 
27 Sibiu, 94 p. 
28 Arad, 1940, 111 p (alte ediţii, 1946, 1957, 1958). 
29 Sibiu, 1947, 189 p. 
30  Editată postum de Pr. Demian Tudor,  Arad, 1994, 360 p.  
31 Meliorism = Concepţie potrivit căreia lumea nu este iremediabil rea, ci poate fi ameliorată, transformată. 
32  Arad, 1942,  ed. II-a, 1943, 565 p. 



anunţa ameninţător instalarea pe meleagurile noastre. Predicile au în general conţinut 
doctrinar, dar nu lipsesc nici temele morale şi liturgice33. Exemplarul de la Biblioteca 
Facultăţii de Teologie din Bucureşti are în câteva locuri anumite pasaje astupate cu bucăţi 
de hârtie, lipite straşnic în perioada antedecembristă, care încearcă (zadarnic de altfel) să 
ascundă  frazele în care curajosul autor atacă ateismul comunist34. De altfel, în ansamblul 
ei, lucrarea are un pronunţat caracter apologetic şi misionar: „Ortodoxia, spune părintele 
Felea, este Biserica Mântuitorului Hristos pe pământul strămoşesc; e creatoarea culturii 
noastre naţionale, sinteza armonioasă şi fericită dintre suflet şi trup, dintre religie şi 
naţionalitate, dintre spirit şi materie... „ 35. 

În continuare, prezentăm integral această predică, Ortodoxia: „Avem sărbătoarea 
dreptei credinţe, Duminica Ortodoxiei. Ce este Ortodoxia? 

În convorbirea de la Cina cea de Taină, Mântuitorul Iisus Hristos face ucenicilor săi o 
mărturisire şi o făgăduinţă cerească: 

– Eu merg la Tatăl Meu. Mă duc să vă gătesc vouă loc,... ca unde sunt Eu să fiţi şi voi. Şi 
unde merg Eu ştiţi, şi calea ştiţi.  

Dar Toma, neînţelegător, L-a întrebat: Doamne, nu ştim unde mergi şi cum  putem să ştim 
calea? 

Atunci Mântuitorul i-a răspuns cu o dulce blândeţe şi dumnezeiască putere: „Eu sunt 
calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl, decât prin Mine” (Ioan 14,1-6). 

Cuvintele acestea au o însemnătate mântuitoare, – hotărâtoare pentru orice om. Din ele ştim 
şi cunoaştem că Iisus Hristos este calea spre Dumnezeu, adevărul care ne descoperă pe Dumnezeu 
şi viaţa de model, trăită după chipul ei dumnezeesc. El merge la Tatăl; şi noi mergem la Tatăl pe 
calea arătată de El. 

Ortodoxia este calea spre Dumnezeu, calea adevărului creştin (II Petru 2, 2), calea 
credinţei drepte şi a vieţii sfinte. Ortodoxia este calea mântuirii (Fapte 16, 17), calea Domnului 
(Matei 3, 3), calea cea nouă şi vie (Evrei 10, 20). Ortodoxia este religia creştină, Biserica lui 
Dumnezeu (Fapte 20, 28; I Cor. 15, 9), Biserica Sfinţilor Apostoli şi a Sfinţilor Părinţi, a 
martirilor şi a moş-strămoşilor noştri. Înainte de a se întoarce la Tatăl, Iisus Mântuitorul ne-a 
descoperit adevărul mântuirii şi a întemeiat religia creştină, ne-a dezvăluit puterea dragostei şi 
ne-a arătat calea vieţii, calea Bisericii. 

Noi ne numim creştini ortodocşi, creştini dreptcredincioşi sau dreptmăritori, fiindcă 
mergem pe calea arătată de Hristos Împăratul şi Dumnezeul nostru. Cine merge pe calea 
descoperită şi arătată de El, ţine credinţa dreaptă. Noi ne numim creştini ortodocşi pentru că 
ţinem credinţa de la început. Nu ne-am abătut nici la dreapta nici la stânga, ci am ţinut credinţa 
şi calea dreaptă, după cum şi Sfânta Scriptură ne îndeamnă: „Ceea ce aveţi, ţineţi până ce voi 
veni", zice Domnul (Apoc. 2, 25). „Luptaţi pentru credinţa dată sfinţilor odată pentru totdeauna” 
(Iuda 3). „Fii credincios până la moarte şi îţi voiu da cununa vieţii” (Apoc. 2, 10); „celui ce va 
birui îi voiu da să mănânce din pomul vieţii, care este în Raiul lui Dumnezeu" (Apoc. 2, 7) 

Ortodoxia este calea mântuirii prin dogmele şi tainele Bisericii; e calea spre Dumnezeul 
părinţilor noştri. Nimeni nu ajunge la Tatăl decât prin Fiul, prin religia Fiului, care este 
Ortodoxia. 

                                              
33 Autorul inserează în ediţia II-a un tabel cu temele abordate, la p. X-XII. 
34  Exemplarul cu nr. de inv. 58.726; de exemplu p. 73, 191, 240, 313, 553,554  etc. La pag. 73, deşi sunt 
acoperite parţial,  pot fi citite următoarele cuvinte: “...misiunea noastră eternă pe pământ, idealul nostru de 
popor creştin, care a purtat cel dintâi război sfânt împotriva necredinţei în Dumnezeu şi împotriva lui Antihrist 
întrupat în bolşevism după ce veacuri întregi  a apărat civilizaţia apusului, în faţa năvălirilor barbare şi 
păgâne...” (din predica la Duminica Ortodoxiei). 
35 Ibidem, p. 72. 



Cine merge pe calea aceasta dreaptă, acela este creştinul cel bun, acela este biruitorul, 
acela e călătorul spre patria cerească în care Fiul ne-a gătit loc fericit şi Tatăl bucuria şi 
binecuvântarea în Duhul Sfânt. 

Sărbătoarea Ortodoxiei a fost rânduită şi consfinţită după luptele pentru cultul icoanelor 
(hotărât la 787 când s-a ţinut sinodul VII ecumenic), la anul 842. Luptele acestea au ţinut, cu 
mici întreruperi, peste o sută de ani (726-842). Ele au fost pornite de unii împăraţi ispitiţi de 
evrei şi mahomedani, care învinuiau pe creştini că, cinstind sfânta cruce şi icoanele, calcă 
porunca a doua (Ieşire 20, 4) şi se închină la idoli. Greşeala lor venea din neputinţa de a face 
deosebire între idol şi icoană. Orbirea aceasta sufletească a lor a mers aşa departe încât au 
luptat să despoaie bisericile de frumuseţea icoanelor. Lupta a fost însă zadarnică. Bunii creştini 
au apărat cinstirea icoanelor cu preţul vieţii lor. Ei ştiau că un lucru este idolul şi altceva este 
icoana. Idolul este zeul iscodit, chipul cioplit, la care se închinau păgânii, în credinţa că în el 
este ascunsă fiinţa de care se temeau sau care îşi închipuiau că poate să le fie de ajutor. Ei se 
închinau la idoli, ca Baal, Astarte, Moloh şi alţi zei, despre care credeau că sunt Dumnezeu. Noi 
nu spunem despre icoane că sunt Dumnezeu. Icoana este un semn, un simbol, un chip al unei 
fiinţe cereşti. Ea reprezintă fiinţa cerească aşa după cum fotografiile reprezintă figurile 
părinţilor noştri. 

În Sf. Scriptură avem foarte numeroase şi aspre cuvinte de osândă la adresa idolilor, dar 
nici un cuvânt împotriva cultului icoanelor. Dimpotrivă, Sf. Scriptură ne arată că omul e făcut 
„după chipul lui Dumnezeu" (Fac. 1, 27); Iisus Fiul lui Dumnezeu întrupat este „chipul lui 
Dumnezeu cel nevăzut" (Col.1, 15), „icoana fiinţei Lui" (Evrei 1,3). „Cel ce m-a văzut pe Mine, a 
văzut pe Tatăl" zice El (In 12, 45;14, 9). Iar Duhul Sfânt s-a arătat „în chip trupesc ca un 
porumbel" (Lc.3,22) şi în chipul limbilor de foc (Fapte  2, 2-4). Icoanele nu fac altceva decât 
caută să reproducă aceste chipuri, pe care noi le cinstim nu îndumnezeindu-le, ci respectând în 
ele chipul cel ceresc. Noi credem, ca şi Sfinţii Părinţi, că „cinstirea icoanei se înalţă la chipul cel 
dintâi". De aceea noi nu zicem: icoană ajută-mi, ci în faţa icoanelor ne rugăm: Doamne  
miluieşte-mă!... Sfinte Nicolae,... Maică Preacurată ajută-mi!...sf. Ioane,... 

Apoi deosebirea între idoli şi obiecte sfinţite iarăşi este limpede arătată în Sfânta 
Scriptură. Profetul Moise după porunca lui Dumnezeu face cortul sfânt, altare, sicriul Legii, 
sfeşnicul cu cele şapte braţe, heruvimi de aur (Ieşire 20,40) şi şarpele de aramă (Numeri 21,8), 
care erau socotite obiecte sfinţite. Cine se atingea de ele, afară de preoţi, sau nu le cinstea după 
cuviinţă, era pedepsit chiar şi cu moartea. 

Chipul Maicii Domnului şi al sfinţilor se zugrăveşte pe icoane pentru viaţa lor pilduitoare. 
Icoanele sunt Scriptura celor neştiutori. Ele ne învaţă întâmplări biblice şi ne înfăţişează 
chipurile sfinţilor; ele împodobesc bisericile şi casele creştinilor. Sunt ca nişte ferestre prin care 
privim în veşnicie, sau ca nişte oglinzi prin care privim în cerul lui Dumnezeu. Bisericile şi casele 
fără tablouri şi fără icoane sfinte sunt goale şi pustii şi fără Dumnezeu.  

Aşa răspund creştinii prigonitorilor de icoane, şi noi serbăm la Duminica Ortodoxiei 
biruinţa acestei credinţe drepte şi totdeauna mântuitoare. 

Dar Duminica Ortodoxiei nu are numai un înţeles biblic şi istoric. Pentru noi lupta pentru 
icoane mai are un înţeles adânc, mistic; are un înţeles de luptă pentru icoana curată a sufletului 
nostru creştin, autohton; e lupta pentru autenticitate. Religia creştină nu are numai ceva din 
misterul cerului, ci şi din misterul pământului; e cerul pe pământul strămoşesc, de care ne leagă 
bisericile şi mânăstirile, cimitirele şi troiţele, limba şi prietenii, poporul şi toate obiceiurile sfinte 
ale casei părinteşti. 

Ortodoxia este Biserica Mântuitorului Hristos pe pământul strămoşesc; e creatoarea 
culturii noastre naţionale, sinteza armonioasă şi fericită dintre suflet şi trup, dintre religie şi 
naţionalitate, dintre spirit şi materie. Ortodoxia este, după cum s-a spus cu desăvârşită dreptate, 
„concepţia noastră de viaţă", misiunea noastră eternă pe pământ, idealul nostru de popor 
creştin, care a purtat cel dintâi războiul sfânt împotriva necredinţei în Dumnezeu şi împotriva lui 
Antihrist întrupat în bolşevism, după ce veacuri întregi a ocrotit cultura şi civilizaţia Apusului în 



faţa năvălirilor barbare şi păgâne. Ortodoxia este Biserica martirilor, Biserica luptătoare până la 
moarte pentru comorile ei sfinte. 

Iată ce este Ortodoxia: legea Domnului, legea strămoşească, „bătrâneasca şi curata şi 
cinstita noastră lege”. – „Cât am iubit legea Ta, Doamne, toată ziua gândirea mea este... Făclie 
picioarelor mele este legea Ta şi lumină cărările mele” (Ps. 118, 97 şi 105). 

,,Pune Doamne Bisericii Tale întărire, ca, neclătită de valurile eresurilor, să petreacă în 
veacul veacului! „ Amin. 

Scurtă analiză: 
• cuvântarea este tematică (Ortodoxia), din categoria predicilor dogmatice (cu implicaţii 

morale); 
• este o predică dintre cele mai frumoase pentru Duminica Ortodoxiei: o dată cu 

elementele ce alcătuiesc conţinutul, remarcăm frumoasa şi convingătoarea formă de 
exprimare; 

• reţinem, între altele, motivaţiile pentru care susţinem ortodoxia; 
• apreciem, de asemenea, mărturisirea identităţii naţionale cu aceea de a fi ortodox. 

Datorită acestui fapt am rezistat împotriva năvălitorilor de tot felul, inclusiv în faţa lui 
„Antihrist întrupat în bolşevism…” 

  
Preot dr. Simion RADU (1906–1995), fost deţinut politic, s-a remarcat în calitate 

de profesor de Religie la câteva licee din Sighişoara şi Sibiu, apoi ca duhovnic al 
Facultătii de Teologie din Sibiu. Preot intelectual, cu studii de doctorat36, în domeniul 
Omileticii s-a remarcat prin publicarea a peste 60 de predici, în diferite periodice (rev. 
„Duh şi Adevăr” – Timişoara, „Mitropolia Ardealului”, „Mitropolia Banatului” etc.). O 
remarcă aparte facem în legătură cu un studiu omiletic excepţional, Pentru o tematică 
creştină a necrologurilor 37, în care face propuneri practice cu privire la acest gen de 
pareneză, inclusiv în legătură cu spinoasa problemă a „iertăciunilor”. 

Prezentăm pentru studiu o Predică la Înălţarea Domnului 38 (Trupul  nostru este 
templu al Duhului Sfânt): 

,,Sfântul Ioan Gură de Aur zice că Sfânta Înălţare cu trupul la cer  a Mântuitorului Hristos 
a readus între oameni pacea, înfrăţirea şi bunăvoirea. Dacă până la Înălţare, omul era departe 
de Dumnezeu din cauza păcatului lui Adam, după ea, omul este ridicat pe tronul lui Dumnezeu 
prin Fiul Său, şi îşi pune la dispoziţie putere Sa, ca să lucreze toate după voia Sa, pentru binele şi 
fericirea sa. 

Prin Înălţarea la cer, noi, oamenii, am devenit fraţi şi ne-am idealizat cu El şi din moarte, 
pierduţi şi nevrednici căci eram păcătoşi, am devenit nevinovaţi şi regăsiţi, preţuiţi şi sfinţi, 
dotaţi cu puteri harice să ne urcăm la cer cu sufletul şi trupul nostru, să devenim pe pământ 
îngeri în trup omenesc. 

Sfânta Înălţare descoperă adevărul că prin har şi bunăvoinţa sa, omul cel mai păcătos şi 
împovărat se poate ridica integral trup şi suflet, la cea mai înaltă preamărire, la îndumnezeirea 
sa. 

În persoana divino-umană a Fiului lui Dumnezeu devenit Fiul Omului, firea omenească a 
făcut supremul salt calitativ, s-a ridicat la demnitatea sa de coroană a  creaţiunii, la aşezarea sa 
– şi cu trupul – pe tronul dumnezeiesc şi de acolo participă la conducerea cosmosului în veacul 
de acum şi va judeca lumea in viitor. 

                                              
36 Titlul tezei: Iubirea creştină şi realitatea socială (în manuscris). 
37  În "Mitropolia Ardealului", 7-8/1972, p. 572-594. 
38 Preluată din "Mitropolia Ardealului", 3/1990, p. 55-57. 



Praznicul Înălţării este prilej de adâncă meditaţie creştină pentru că el, pe de o parte, ne 
revelează măreţia omului în microcosmos, domnul şi stăpânul universului, aşa cum l-a rânduit 
Dumnezeu din faptul creaţiunii. Pe de altă parte, arată originea divină a trupului care este creat 
de El, cu mâna Sa (Fac. I, 27), la fel ca şi sufletul. El nu provine de la diavol, din materia rea, 
cum ziceau chiar unii mari filozofi păgâni, ca Platon, sau unele secte gnostice, filozofice, iudeo-
păgâne în vechime, ex. maniheii, sau unele secte religioase contemporane, călăuzite de un bigotism 
întunecat şi misticism bolnăvicios condamnabil. Toate aceste secte, părăsind credinţa luminată a 
Bisericii întemeiată pe doctrina Sf. Scripturi şi a Sf. Tradiţii, învaţă că trupul este temniţa sufletului, 
instrumentul rău de tortură pentru suflet care a greşit într-o preexistenţă cosmică, şi acum îşi 
ispăşeşte păcatul. În consecinţă, după ele,  trupul trebuie maltratat, dispreţuit, supus caznelor, 
lovirii, coborât la fapte nedemne, imorale, la tot felul de privaţiuni, neîngrijit, etc., cu scopul de a fi 
distrus repede şi o dată cu moartea sa sufletul să fie eliberat de patimile păcătoase. 

Această concepţie, de a vedea în trup un duşman al vieţii omului, este absurdă din punct de 
vedere creştin, căci nu poţi alunga păcatul din om prin alt păcat, este imorală, antisocială şi 
antimodernă, contrară oricărei judecăţi sănătoase. 

Ridicându-se categoric împotriva acestei doctrine şi practici sectare din toate vremurile, 
Sf. Ap. Pavel reda în chip clar şi luminos învăţătura creştină despre demnitatea, valoarea şi 
sfinţenia trupului omenesc scriind corintenilor: „Nu ştiţi că sunteţi templul lui Dumnezeu şi 
Duhul Său locuieşte în voi?”  
(I Cor. 3,16). 

Cu aceasta, dumnezeiescul Apostol al neamurilor deschide o perspectivă infinită, 
superioară şi cerească despre sensul vieţii şi rostul omului pe pământ, cu deosebire asupra 
semnificaţiei divine a trupului său. 

După învăţătura creştină, trupul nu trebuie înjosit, dispreţuit, chinuit, batjocorit, spurcat 
cu vorbe şi fapte murdare. El nu trebuie să fie făcut instrument al celui rău, al poftelor şi 
plăcerilor inferioare. Nu trebuie făcut izvor de păcate şi fărădelegi în viaţă. Dimpotrivă, el 
trebuie îngrijit, curăţit, preţuit şi sfinţit. El trebuie ridicat din imperiul forţelor tenebre din omul 
păcatului, scos din dictatura instinctelor barbare, animalice, care-l degradează şi toate dorinţele, 
aspiraţiile şi pasiunile lui trebuie canalizate raţional, normal, ca să devină instrument al slujirii 
trupului în chip docil, să devină templu în care intrând Domnul Iisus Hristos prin Sf. 
Cuminecătură – să locuiască Dumnezeu şi să se îndumnezeiască. 

Dacă prin creaţiune trupul este al lui Dumnezeu, iar prin taina Sf. Botez se seamănă în 
suflet Hristos Domnul, cum zice Sf. Marcu Ascetul – prin voinţa noastră, prin virtute trebuie să 
devenim hristofori, să ne ridicăm până la plinirea vârstei „bărbatului desăvârşit „care este 
Hristos (Ef. 4, 13). Sf. Botez ne altoieşte pe trupul tainic al Domnului, care este Biserica Sa, deci 
trebuie să devenim una cu El, adică mădularele noastre să fie ale lui Hristos, să-i slujească 
numai Lui şi nu desfrâului şi fărădelegilor (Rom. 6,11-14). 

De aceea Sf. Ap. Pavel ne porunceşte tuturor credincioşilor să fugim de beţie şi 
desfrânare, să nu păcătuim în trupul nostru, pentru că el este biserica lui Dumnezeu, este templul 
Duhului Sfânt, care locuieşte în noi, iar noi aparţinem lui Dumnezeu (I Cor.6,19-20). Deci gura, 
limba, picioarele şi mâinile, toate trebuie puse în slujba lui Dumnezeu. Ele să audă, să vorbească 
şi să se bucure de tot ce este bun, frumos, drept şi adevărat, să facă numai voia lui Dumnezeu, 
sa-L laude şi să-L preamărească pe El. Ele să fie numai izvor de virtute şi nu instrumente  ale 
păcatului şi fărădelegilor… Să nu clevetim,  să batjocorim şi să îndemnăm la ceartă, la bătaie 
sau alt rău asupra oamenilor. Trupul să ne fie curat, loc sfânt în care sufletul să slujească lui 
Hristos, aducându-i rugăciuni şi cinstire spre slava Lui. Rostul acesta al tuturor organelor şi 
membrelor omeneşti îl arată Sf. Biserica de la începutul vieţii creştineşti. Astfel la  Taina Sf. Mir,  
preotul – după ce a botezat pruncul – unge toate aceste simţuri şi membre ale trupului, rostind:” 
pecetea darului Duhului Sfânt” – simbolizând astfel că toate acestea le supune să slujească 
numai lui Dumnezeu şi nu diavolului – să facă poruncile Lui, nu ale celui rău. 



Iată deci chemarea noastră aici pe pământ, poruncită de Hristos-Dumnezeu şi de apostolii 
Săi. Să omorâm răul din mădularele trupului nostru în toată viaţa, pentru ca astfel răul să nu mai 
trăiască în noi. El să nu mai robească gura noastră ca să clevetim şi să aprindem focul urii şi al 
vrăjmăşiei dintre oameni, mintea şi simţurile să rămână curate, afară de orice ispită şi poftă, 
voinţa, cugetul şi atenţia să ne fie mereu  treze, mereu vigilente cu gândul, cu vorba şi fapta, ca „ 
toata viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm”, ca să putem da răspuns în vremea judecăţii 
lui Hristos.  

Pe scurt, Praznicul Înălţării să ne trezească viaţa noastră de somnolenţa păcatului, pe  cei 
mulţi, care numai cu numele ne mai numim astăzi creştini. El ne mai porunceşte ca trupul nostru, 
curat din Botez, ca şi sufletul nostru, să nu-l îmbrăcăm în haina murdară şi zdrenţuită a 
păcatului, să nu-l facem pătimaş fărădelegilor, ci să-l păstram curat, să fie vas ales, în care să 
locuiască Hristos, să stăpâneasca în noi, împlinind porunca Sf. Ap. Pavel care zice: „Preamăriţi 
pe Dumnezeu în trupul vostru şi în duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu” (I Cor. 6, 20). 

Spunând acestea să ne amintim multe scene dureroase pe care le-am văzut – ca mulţi alţii 
– când semeni de-ai noştri batjocoresc trupul prin patima beţiei şi rămân ca morţi… aruncaţi în 
şanţuri, în groapă, la margine de drum, pe trotuare, în pragul birturilor, în grădini publice, 
coborându-se mai jos decât animalele. şi ce este mai trist, în acesta stare de  josnicie spiritual-
morală şi fizică, îi auzi înjurând şi suduind numele bunului Dumnezeu, să te îngrozeşti şi să te 
gândeşti că acum-acum, El îi poate pedepsi cu luarea graiului, ca să nu mai fie batjocorit de 
aceste fiare cu chip de om.  

În faţa acestei degradări ne-am oprit cutremuraţi şi ne-am zis: „Iată cum îşi bate joc satana 
de om şi îl face să uite că este chipul lui Dumnezeu şi nu animal. Acest lucru trebuie să ne dea de 
gândit tuturor, să vedem că umblăm pe un drum greşit nu suntem creştini. Unii ca aceştia sunt 
pierduţi pentru împărăţia lui Dumnezeu. Ce vom face? Vom trece pe lângă ei nepăsători ca şi 
preotul şi levitul din Evanghelie? Nu – de o mie de ori nu! Căci păcatul lor este şi al nostru, al 
tău, al său, al nostru, al tuturor. De aceea trebuie să-i căutăm, să-i ajutăm,  să-i îndreptăm, dacă nu 
putem în ziua beţiei, să încercăm să stăruim a doua zi, a treia zi, etc. Când sunt trezi. Să facem 
apel la simţul demnităţii de om, al ruşinii de oameni, la conştiinţa păcatului, că sunt chipul lui 
Dumnezeu. Despre asemenea situaţii – şi altele multe la fel – Sf. Ap. Iacob zice pentru noi: 
„Fraţii mei, de se va rătăci cineva dintre voi de la adevăr, de la Hristos şi poruncile Lui – sunteţi 
datori să-l îndreptaţi…”Cel ce trece pe lângă cel păcătos, cel căzut in robia diavolului, face păcat 
mare şi va răspunde la ziua judecăţii, ca nu l-a ridicat pe cel căzut, n-a căutat pe cel pierdut, nu l-a 
ajutat în necaz pe fratele său, n-a avut mila de el. Dimpotrivă zice acelaşi Sf. Ap. Iacob:  „…Cel 
ce a întors pe păcătos de la rătăcirea căii  lui îşi va mântui sufletul de moarte şi va acoperi 
mulţime de păcate” (5, 20). 

Apoi să nu uităm că acest trup aşezat în mormânt va învia la învierea de obşte, când va 
veni Domnul Hristos a doua oară, să judece viii şi morţii. Atunci trupul se va uni cu sufletul pe 
care l-a avut şi împreună vor veni în faţa dreptului Judecător, care – cu trupul Său preaslăvit cu 
care azi s-a înălţat la cer – va veni pe norii cerului şi va judeca lumea, pe fiecare  după faptele 
sale. Atunci, pe cei ce s-au sfinţit şi îndumnezeit – după modelul Său şi al sfinţilor Săi – îi va 
aşeza de-a dreapta, iar pe cei răi, împotmoliţi în mocirla păcatelor şi a fărădelegilor – în iad.  

De aceea trupurile morţilor – şi în cimitirele care se găsesc – trebuie îngrijite frumos, ca să nu 
mai fie profanate de animale, pradă râmătorilor, cum am văzut.  

Înnoiţi-vă în credinţa că Domnul cel Înălţat este cu noi, că şade cu Trupul de-a dreapta 
Tatălui şi ne cheamă la El ca să ne sfinţim sufletul şi trupul şi să rămânem ai Lui pe veci”. Amin. 

 
Scurtă analiză: 

• ca gen, predica este tematică (morală), având în vedere sfaturile morale care abundă, 
mai ales cu privire la combaterea păcatului beţiei. 



• interesantă asociere între praznicul Înălţării Mântuitorului cu trupul la cer şi învăţătura 
că trupul nostru este templu al Duhului Sfânt. Evident, nu întâmplător autorul a ales 
această temă: în clipa înălţării, Trupul omenesc al Mântuitorului (al nostru, de fapt, 
prin asumarea de către El a firii umane) era îndumnezeit, în urma lucrării Sale 
mântuitoare (patimile, moartea, învierea); 

Pr. prof. dr. Sebastian CHILEA (1907–1992), fost deţinut politic (1959–1964), 
unul dintre cei mai străluciţi profesori pe care i-au avut Seminariile Teologice din Craiova 
(1951–1959) şi Bucureşti (1965–1978), predicator cu mare audienţă al Catedralei 
mitroplolitane din Craiova, de asemenea la câteva biserici din Bucureşti la care a slujit, 
doctor în filosofie39, un om de o sensibilitate aparte (cânta admirabil la vioară, spre 
exemplu), foarte iubit de elevi40. Opera publicistică înregistrează şi câteva studii de 
omiletică, de valoare excepţională41. A publicat peste o sută de predici în periodicele 
bisericeşti.  

Pentru a ne face o imagine, fie şi sumară, despre gândirea şi exprimarea părintelui 
Chilea, propunem o Meditaţie pentru Naşterea Domnului 42: Venirea Fiului lui Dumnezeu, 
în smerit chip de om întrupat printre oameni, inaugurează opera Sa de mântuire sufletească. 
Faptul acesta extraordinar constituie una din trăsăturile dominante ale creştinismului. Analogiile 
făcute uneori sunt simple conjuncturi, posibile în istoria comparată a religiunilor, nu sunt însă 
temeiuri explicative şi nici măcar date semnificative din unghiul de vedere pur religios. Umilinţa 
întrupării Fiului lui Dumnezeu este în învăţătura creştină un fapt de o însemnătate hotărâtoare. 
Sfântul Apostol Pavel l-a subliniat cel dintâi: „Cel ce fiind chipul lui Dumnezeu n-a ţinut ca la o 
pradă la egalitatea Sa cu Dumnezeu, ci s-a golit pe Sine, a luat chip de rob, făcându-se 
oamenilor asemenea şi dovedindu-se la înfăţişare ca un om.” (Filipeni 2, 6-7). Iar în urma 
marelui Apostol al Neamurilor întreaga tradiţie creştină este unanimă în a recunoaşte că prin 
întrupare Fiul lui Dumnezeu îmbracă firea omenească în formele ei cele mai simple, simplu om, 
redus la cele mai rudimentare condiţiuni, firea omenească aşa cum apare ea din mâinile 
Creatorului, săracă, plină de suferinţi şi de dureri, umilită până la ultima treaptă a umilinţei. 
Deşi era Dumnezeu şi Domn al slavei, a binevoit totuşi să se arate în lume ca simplu om, mai 
mult, ca omul cel mai simplu, venit în trup asemănător trupului păcatului” (Romani 8, 3) şi a 
luat asupra Sa infirmităţile omeneşti – afară de păcat – toate câte ţin de viaţa omenească supusă 
stricăciunii, suferinţei şi morţii, în aşa fel ca atât pentru apărarea cât şi pentru creşterea Sa să 
aibă statornic nevoie de ajutorul şi darurile lui Dumnezeu. Actul acesta de dumnezeiască 
smerenie, de care numai Dumnezeu este în stare, a fost totdeauna obiectul unor deosebite cinstiri 
în evlavia creştină. Sfântul Irineu (140-202) combătând pe gnosticii care deosebeau pe omul 
Iisus de Fiul lui Dumnezeu, preaslăvind numai divinitatea, artă că taina smereniei Fiului lui 
Dumnezeu care de bună voie primeşte să se facă om este tocmai semnul că numai în întrupare se 
vede milostivirea lui Dumnezeu faţă de om: „Fiul lui Dumnezeu S-a făcut copilaş, ca omul, El, 
cel desăvârşit, nu pentru Sine, ci pentru ca să se arate astfel în stare de toată nimicnicia 
omenească, pentru ca şi omul să ajungă în stare de a se ridica la Dumnezeu” (Adv. Haer. IV 38. 
1). Fericitul Augustin stăruieşte mai mult decât oricare altul asupra tainei umilinţei mântuitoare: 
„Prin umilinţa lui Dumnezeu mândria omenească este ruşinată şi vindecată” (Enchir 10, 8). 
„Umilinţa prin care Dumnezeu S-a născut dintr-o femeie şi a fost dat morţii de oamenii muritori 

                                              
39 Teza: Etica şi estetica, Craiova, 1948. 
40 Am avut cinstea să-l am profesor, la Seminarul Teologic din Bucureşti (1971-1976). 
41 Între acestea se detaşează urmatoarele: Predica de succes, ,,Mitropolia Olteniei”,  
1-3/1954, p. 36-38; Predicatorul, ,,M. O.”, 3-4/1958, 176-190; Cum poate fi prezentată în predici învăţătura 
ortodoxă despre mântuire, ,,BOR”, 9/1958, p. 878-885; Consideraţii omiletice actuale, ,,Ortodoxia”, 1/1967, p. 
65-78;  
42 Din ,,Mitropolia Olteniei”, 11-12/1958, p. 780-782.  



de-a lungul unor aşa de mari suferinţe este leacul suveran care să desumfle şi să tămăduiască 
înfumurarea mândriei noastre” (De Trin, I, VIII,5). „Ţi-ar fi ruşine poate să imiţi pe un om umilit, 
însă imitează (urmează ) măcar pe un Dumnezeu umilit”. Scriind acestea Fericitul Augustin 
vorbeşte din experienţă căci însuşi mărturiseşte că înainte de a înţelege pe Hristos cel umilit, era 
neputincios în lupta cu păcatul: „Căutam undeva puterea necesară… şi n-o găseam… căci încă nu 
ţineam în braţele mele pe Domnul meu Iisus, încă nu eram umilul şcolar al unui umil Dascăl” (non 
enim tenebam Dominum meum Jesum, humilis humilem) (Confes. VII. 18, 24). „Şi dacă nici acest 
leac nu ne vindecă de mândria noastră, atunci ea este incurabilă, căci nu ştiu ce altceva ar mai 
putea să o vindece” (Haec medicina si superbiam non curat, quod eam curet nescio” (Sermo, 77). 

Din înălţimile slavei dumnezeieşti, Mântuitorul S-a coborât în adâncul umilinţelor 
omeneşti. şi a început chiar cu începuturile umilinţelor, naşterea în chip de om. Pentru 
Dumnezeu Creatorul acesta este semnul celei mai desăvârşite smerenii şi semnul celei mai înalte 
iubiri. Nicăierea şi niciodată omul n-a fost obiectul unei atât de mari iubiri. Gândirea vremii 
(Platon) considera naşterea omului ca o condamnare, iar neo-platonicul Plotin se sfia să-şi 
mărturisească data naşterii – data aceasta a fost aflată prin deducţii de elevul său, Porfiriu- căci 
îi era ruşine că s-a născut; privea naşterea ca o cădere de la Dumnezeu şi ca un fel de 
încarcerare în materie. 

Mântuitorul îşi începe opera de restaurare a omului de la leagăn ca să o ducă până la 
mormânt şi dincolo de mormânt. Începe cu copilăria. „Iisus S-a făcut copil ca sa convingă lumea 
de valoarea vieţii unui copil, adică despre o valoare care în lumea păgână era ceva aşa de 
indiferent, dar nu chiar ceva vrednic de dispreţ” (Bartmann). S-a făcut copil ca să arate că 
înaintea lui Dumnezeu viaţa omenească este deopotrivă preţioasă de la leagăn până la mormânt. 
Un simplu copil, de o divină simplitate între toţi simplii pământului. El apare ca tipul ideal al 
copilului în care se întâlneşte veşnicia lui Dumnezeu cu ce este trecător în om. Menirea Lui era 
să slujească o cauză eternă, mântuirea. Şi nici o cauză măreaţă nu poate fi slujită fără abnegaţie 
şi fără stăruinţă. Cel ce se devotează unei mari slujiri se identifică cu ea, devine robul ei îndură 
toate asprimile care îi ies în cale, îşi slujeşte idealul ca un rob cu suflet de erou. 

Predicatorul este ţinut să mediteze mult asupra vastelor perspective care se deschid lumii 
în momentul Naşterii Domnului. Naşterea Lui este o piatră de hotar. De pe creştetul istoric al 
acestui moment se deschid zări nenumărate şi se desprind multe înţelesuri. Aici nu putem 
însemna decât câteva date care mai mult sugerează orientarea predicatorului. Mântuitorul a fost 
de atâtea ori parţial înţeles şi interpretat. În unele secole trecute a fost cu predilecţie preamărit 
Dumnezeul Iisus, în altele omul Iisus. Rătăcirile au oscilat de la o extremă la alta. Biserica a 
păstrat neatinsă învăţătura sa despre Dumnezeu-omul. Predicatorul actual trebuie să stăruiască 
asupra acestei indestructibile unităţi care se manifesta chiar din momentul Naşterii Domnului. 

O predică la Naşterea Domnului în mod firesc devine o expansiune lirică şi imn, care se 
dispensează de materialul informativ şi didactic, dar pe care îl presupune şi pe care se 
construieşte. Noi schiţăm mai jos, după cele câteva însemnări informative, liniile mari ale unei 
omilii şi textul unei predici alcătuită ca un cuvânt de „bun venit” pe care predicatorul îl 
adresează Mântuitorului copil. O predică de genul acesta cere însă multă măiestrie, o adâncă 
trăire religioasă, îndelungă familiarizare cu adevărurile ontologice pe care se reazămă şi mai 
ales o autentică inspiraţie de poem religios. 

Sfânta Scriptură. – „Domnul a zis către mine: Fiul meu eşti tu, eu astăzi te-am născut” 
(Ps.2, 7). – „Căci prunc s-a născut nouă, un fiu s-a dat nouă, a cărui stăpânire e pe umărul lui şi 
se cheamă numele: lui înger de mare sfat, sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al 
păcii, părinte al veacului ce va să fie” (Is. 9. 5). – „şi cuvântul trup S-a făcut şi S-a sălăşluit între 
noi şi am văzut mărirea lui, mărire ca a unuia născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr” (Ioan 1, 
14). – „După ce Dumnezeu odinioară, în multe rânduri şi în multe chipuri, a vorbit părinţilor 
noştri prin prooroci, către sfârşitul acestor vremuri ne-a grăit nouă prin Fiul” (Evrei 1, 1). 



Sfinţii Părinţi. – Ca oamenii să se nască din Dumnezeu, S-a născut mai întâi Dumnezeu 
din mijlocul lor, căci Hristos este Dumnezeu şi S-a născut dintre oameni (Fer. Aug. În Ioan 2, 5). 
– Prin acelaşi Duh prin care Iisus S-a născut din sânul Preacuratei  Sale Mame se naşte şi 
creştinul din sânul sfintei Biserici (Leon cel Mare). – Ziua de naştere a Domnului este ziua de 
naştere a păcii (Leon cel Mare). Altarul stă în locul staulului. Căci şi aici este depus trupul 
Domnului, numai că de data asta nu mai este înfăşat în scutece ca odinioară, ci înveşmântat cu 
totul de Duhul Sfânt. (Sf. Ioan Hrisostom De b. Phil. 6, 3). – Fericit cel care poartă Betleemul în 
inima lui, în a cărui inimă Hristos zilnic se naşte! (Sf. Ieronim, în Ps. 95). 

Stihuri pentru Iisus prunc. Iisuse prunc, într-un sărman staul/  O! Cât este de mic! şi 
copiii lumii/ vor doar  mari să fie:/ fă-ne mici Iisuse/ şi smeriţi copii/, ca să fim pe lume/ doar 
nişte copii!    Iisuse prunc, într-un sărman staul/ cât eşti de sărac/ şi nu ai nici casă/ cum are 
oricine/ şi nici un pat cald:/ fă-ne slobozi, Doamne/ pe noi care suntem/ doar sclavi ai ţărânii,/ 
dă-ne nouă astăzi sfânta sărăcie/ a acestei lumi!    Iisuse prunc, într-un sărman staul,/ cât eşti Tu 
de mare:/ Iisuse Doamne, de la sânul Mumii/ priveşte spre noi/ şi ne îmbărbătează cu iubirea Ta/ 
şi ne dă puterea pe pământ să fim/ fericiţi atâta doar cât ai fost Tu/” (Przywara, Slovia 35). 

Gânduri şi maxime – În clipa în care Iisus s-a născut şi inima lui de copil a început să 
bată, cu aceasta Dumnezeu a şi creat o liră pe care putea să cânte simfonia iubirii Sale de 
oameni. Sfinţit a fost drumul oricărei naşteri pe care noul născut o străbate ca şi Dumnezeu. 
Dacă Iisus s-ar naşte de o mie de ori în Betleem şi nu în inima ta, rămâi pe vecie osândit. – De 
când Iisus a venit pe pământ în chip de copil şi S-a născut minunat dintr-o fecioară, orice mamă 
este mult cinstită şi orice copil binecuvântat. 

Pentru o omilie la Luca, 2, 1–19.- Sfântul Evanghelist precizează timpul când s-a născut 
Mântuitorul: Augustus, recensământul lui Quirinus, date istorice care determină îndeajuns 
timpul, de bună samă cu mijloacele istorice ale vremii de atunci. Se împlineşte astfel proorocia 
(Fac. 49,. 10; Daniel 2, 40; 2, 44).- Locul: Betleem,, oraşul păstorilor, de unde a ieşit David- 
„cetatea lui David (cf. Mihea 5, 1-3; II Regi 7, 11; Isaia 11, 1; Ieremia 23, 5). – Era „noapte”: o 
noapte simbolică preînchipuind noaptea adâncă a lumii vechi înstrăinată de Dumnezeu, noaptea 
credinţelor deşarte ale păgânismului, noaptea păcatului, în care Mântuitorul trebuia să aducă 
lumina. – Ieslea: încă un amănunt simbolic pentru activitatea Sa viitoare, care avea să se 
desfăşoare în sărăcie, cu jertfe, cu renunţări şi umilinţe, total dezarmat, plin doar de bunătate şi 
iubire. – „Căci nu mai era loc pentru ei: împrejurare prevestitoare, pentru că şi mai târziu 
anevoie s-a mai putut găsi loc pentru Iisus, opera de creştinare a neamurilor, fie în convertirile 
individuale. Căci conversiunea este o naştere a lui Iisus în inima omului. – „Bucuria cea mare 
vestită de înger: „Astăzi vouă s-a născut un Mântuitor”. Îndelungata aşteptare a luat sfârşit, 
calea mântuirii s-a deschis! – Cântarea îngerească: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, şi pe 
pământ pace, întru oameni bună voire”. Naşterea Mântuitorului însemnează totodată şi 
momentul naşterii Păcii: împăcarea mai întâi a omului cu Dumnezeu şi, ca o primă consecinţă, a 
conştiinţei umane pacificată, împăcarea oamenilor între ei. Mântuitorul este doar în scutece n-a 
rostit nici un cuvânt, vorbeşte totul împrejurul Său, vorbeşte pământul şi cerul cântă. Se deschide 
între cer şi între pământ o nouă zare şi pentru fiii pământului o nouă istorie: începe era păcii. 
Lumea antică, instinctivă şi pradă pasiunilor, nutrea un ideal războiului de cuceriri şi de ucideri. 
Popoarele Asiei, Grecii, Egiptenii, Perşii, Romanii au făcut uriaşe imperii, clădite însă pe 
hecatombe de morţi şi scăldate în sânge. Au năzuit adesea după om pace mărginită, dar n-au 
realizat-o niciodată. Si vis pacem para bellum era maxima lor favorită, sintetizând suprema lor 
măiestrie diplomatică. Apariţia Domnului însă, stârneşte îngereştile simfonii, pentru că El era 
„Domn al păcii” şi venea” nu ca să verse sângele nostru ci să dea sângele Său pentru mântuirea 
noastră”(Sf. Ambrozie În Ps. 61, 10). Prin El pornirile ucigaşe din om aveau să fie stinse şi să se 
prefacă viaţa omenească, această vale a plângerii într-un nou Paradis, să fie vieţuirea laolaltă 
„precum în cer aşa şi pe pământ”. Pentru El pacea este ceva esenţial, este structurală (Cf. Luca 
24, 36; Ioan 20, 21 şi Matei 10, 12) (Cf. Isaia 9, 6; II Tesaloniceni 3, 16) şi această pace derivă 



nemijlocit din viaţa şi învăţătura Sa. Pace cu Dumnezeu, pace în suflet şi pace cu oamenii, ce 
minunată privelişte, vrednică să fie cântată de îngeri!  

Naşterea Domnului în inimile credincioase. Creştinul cunoaşte o a doua naştere din „ apă 
şi din duh” (Ioan 3, 5), Sfântul Botez, naştere întru Hristos. Marele praznic are înţeles deplin 
când creştinul îşi aminteşte de acest moment, de copilăria Lui  personală, în atâtea feluri 
asemănătoare cu copilăria lui Iisus. Cei vechi spuneau: christianus alter christus, creştinul este 
un alt Hristos. Căci Însuşi Domnul S-a născut în două feluri: din veci, din Tatăl în timp, din 
Maica Preacurată. Deopotrivă de mari taine înconjoară ambele Lui naşteri – din tată fără 
mumă, din mumă fără tată duh veşnic în sânurile Tatălui, trup şi carne pe pământ – ca şi tainele 
care cuprind sufletul creştin, cel a doua oară născut – din veşnicul Tată, prin Iisus Hristos în 
Duhul cel sfânt. Prăznuind Naşterea Domnului din Betleem, prăznuim şi naşterea Domnului Iisus 
în suflet: copil nou născut care trebuie crescut, apărat şi educat, în sânul unei adevărate 
„creşteri spre mântuire” (cf. I Petru 2, 2; Filipeni 2, 5; Efeseni 4, 13). 

 
Scurtă analiză: conţinutul pe care l-am reprodus nu este o predică propriu-zisă, ci 

un material omiletic, din care pot rezulta mai multe cuvântări pentru Naşterea Domnului. 
Nu este, însă, un material brut, ci unul prelucrat, aici intervenind merituos părintele 
Chilea; 
• constatăm fineţea observaţiilor şi erudiţia părintelui autor, atât în plan scripturistic şi 

patristic, cât şi al culturii laice, în general; 
• mesajul principal pe care părintele îl propune pentru alcătuirea predicii este, credem, 

observarea umilinţei la care se supune Fiul lui Dumnezeu pentru a ne mântui. 
 

Pr. prof. Nicolae PETRESCU (1908–1996), cunoscut mai ales ca distins profesor al 
Seminarului Teologic din Craiova, cu activitate publicistică prodigioasă. Literatura 
teologică practică îi datorează cele mai bune manuale de nivel seminarial, de Omiletică43 şi 
Catehetică44, tipărite până acum. A publicat, de asemenea, Explicarea Apostolelor 
duminicale45, singurul manual de acest fel cunoscut la noi, care propune valorificarea 
pericopelor apostolice, ignorate în general în predică. Pentru ineditul acestei propuneri, 
prezentăm una dintre aceste „explicări”: Explicarea apostolului din Duminica a V-a după 
Rusalii (Romani X, 1-10)46: Capitolul al X-lea al Epistolei către Romani, din care face 
parte pericopa apostolică din această duminică, cuprinde învăţătura despre puterea credinţei 
în Hristos care este sfârşitul Legii. 

Textul pericopei. – „Fraţilor, bunăvoinţa inimii mele şi rugăciunea mea la 
Dumnezeu, pentru Israel, este spre mântuire. Căci le mărturisesc că au râvnă pentru 
Dumnezeu, dar fără pricepere. Deoarece, necunoscând dreptatea lui Dumnezeu şi căutând 
să statornicească dreptatea lor, dreptăţii lui Dumnezeu ei nu s-au opus. Căci sfârşitul legii 
este Hristos, spre îndreptarea a tot celui ce crede. Căci Moise scrie despre dreptatea care 
vine din Lege, că: Omul care o va îndeplini, va trăi prin ea. Iar dreptatea din credinţă 
grăieşte aşa: Să nu zici în inima ta: Cine se va sui la cer?, ca adică să coboare pe Hristos! 
Sau: Cine se va coborî întru adânc?, ca să ridice pe Hristos din morţi! Dar ce zice 
Scriptura? Aproape este de tine cuvântul, în gura ta şi în inima ta, – adică cuvântul 

                                              
43 Bucureşti, 1977, 280 p. 
44 Bucureşti, 1978, 304 p. 
45 Manual pentru Seminariile Teologice, Bucureşti, 1975, 351 p. 
46 Ibidem,  pag. 109-113. 



credinţei pe care-l propovăduim. Că de vei mărturisi cu gura ta că Iisus este Domnul şi vei 
crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat pe El din morţi, te vei mântui. Căci cu inima se 
crede spre dreptate, iar cu gura se mărturiseşte spre mântuire” (Rom. 10, 1-10). 

Explicarea pericopei. – Din acest text, desprindem următoarele idei: 
1. Sentimentul de iubire profundă al Sfântului Apostol Pavel faţă de poporul evreu din 

care face parte; 
2. Dreapta învăţătură despre mântuirea prin Hristos, iar nu prin Lege. 
Vom stărui puţin şi aici asupra acestei învăţături. 
Sfântul Apostol Pavel reia şi aici învăţătura despre rostul Legii Vechiului Testament, ca 

îndrumător către Hristos şi învăţătura despre dreptatea cea din credinţă, dar prezintă ambele 
învăţături într-o nouă formă. Apostolul spune că Legea a ţinut până la venirea Domnului Hristos 
şi mărturiseşte că El a împlinit dreptatea lui Dumnezeu, şi aceasta a săvârşit-o „spre îndreptarea 
a tot celui ce crede”. Credinţa în Hristos şi în lucrarea Sa mântuitoare îndreaptă pe om în faţa 
lui Dumnezeu. Legea a avut rolul să trezească conştiinţa păcatului, ca omul să ia cunoştinţă 
amănunţită de păcat, de natura şi otrava lui sufletească şi trupească, să-l facă să încerce durerea 
sufletească, pe de o parte pentru realitatea păcatului, iar pe de altă parte să încerce durerea 
sufletească, pentru că nu poate să se elibereze singur din păcat. În felul acesta Legea aprinde în 
suflet dorul mântuirii, făcând să aştepte mai cu ardoare pe Mântuitorul cel prezis de Prooroci. 
Ceva mai înainte, tot în această Epistolă, Sfântul Pavel a spus: „Pentru că din faptele Legii nici 
un om nu se va îndrepta înaintea lui Dumnezeu, căci prin Lege vine cunoştinţa păcatului” (Rom. 
2, 20). 

Ca nu cumva iudeo–creştinii din Roma să creadă că prin cele spuse mai sus s-au ignorat 
ori s-au contrazis cuvintele lui Moise despre valoarea Legii, Apostolul citează aici şi acele 
cuvinte la care s-ar putea gândi ei: „Căci Moise scrie despre dreptatea care vine din Lege că: 
Omul care o va îndeplini, va trăi prin ea” (v. 5). Aceste cuvinte se găsesc în Levitic, 18, 5. Cu 
acestea Apostolul voieşte să le atragă atenţia iudeo-creştinilor din Roma şi în special 
iudaizanţilor, că aici, Moise vorbeşte despre dreptatea cea din Lege, iar nu despre dreptatea 
înaintea lui Dumnezeu, care este mai presus decât dreptatea înaintea Legii. Altfel spus, cine 
împlineşte poruncile Legii este drept în faţa ei, dar nu în faţa lui Dumnezeu. Împlinitorul Legii 
trăieşte în marginile îngăduite de ea, fără să aibă vina că a călcat vreo poruncă a ei. El nu este 
condamnat în faţa Legii şi de acea va trăi bine aici pe pământ, în tihnă şi pace, dar nu poate să-
şi asigure prin Lege o viaţă fericită după moarte. „Oare nu ştiţi, fraţilor, – că şi celor ce cunosc 
Legea vorbesc – că Legea are putere asupra omului, atât timp cât el trăieşte?”, le aminteşte 
Apostolul celor ce ar crede că dreptatea cea după Lege este aducătoare de mântuire (Rom. 7, 1). 

Cel care vrea să dobândească viaţa fericită de dincolo de mormânt, viaţa pe care au 
dobândit-o drepţii Vechiului Testament, în fruntea cărora este dat ca pildă Avraam (Rom. IV), 
acela trebuie să caute dreptatea prin credinţă. Apostolul o explică şi  pe aceasta încă o dată, în 
versetele 6-10: „Iar dreptatea cea din credinţă grăieşte aşa: Să nu zici în inima ta: Cine se va sui 
la cer?, ca să coboare pe Hristos!” …  

Prin acest cuvinte, Apostolul spune că nu este peste puterile omului să ajungă la dreptatea 
lui Dumnezeu prin credinţă. Nu este nevoie să ne suim la cer, nici să ne coborâm în adâncuri, ca 
să aducem pe Hristos, fiindcă El Însuşi a venit la noi din ceruri, a pătimit şi a murit pe Cruce 
pentru mântuirea noastră şi a înviat din morţi El Însuşi. Cele două acte mari, moartea şi 
învierea, prin care am dobândit dreptatea lui Dumnezeu, au fost împlinite de El Însuşi: De la noi 
se cere credinţa că Domnul Hristos este Fiul lui Dumnezeu şi Mântuitorul nostru. Prin cuvintele 
versetelor 6-9, Apostolul aminteşte lui Israel că şi Moise i-a spus că va împlini cu uşurinţă 
cuvântul lui Dumnezeu, dacă El a pătruns adânc în inima lui: „ Porunca pe care ţi-o poruncesc 
Eu astăzi nu este înţeleasă de tine şi nu-i departe. Ea nu-i în cer ca să zici: cine se va sui în cer 
pentru noi ca să ne-o aducă şi să ne-o dea, să auzim şi să o facem? şi a nu este nici peste mare, 
ca să zici: Cine se va duce pentru noi peste mare, ca să ne-o aducă, să ne facă s-o auzim şi s-o 



împlinim? Că cuvântul acesta este foarte aproape de tine; el este în gura ta şi în inima ta ca să-l 
faci” (Deut.  30, 1-14). 

În fine, Apostolul completează învăţătura despre mântuire şi arată cum şi omul este dator 
să contribuie la acest act minunat, prin credinţă puternică, sălăşluită în inimă, în învierea 
Domnului şi prin mărturisirea virtuţii credinţei „cu gura”, adică să fie exteriorizată. Dacă 
credinţa nu este mărturisită şi oral şi nu este practicată şi prin fapte bune, ea lâncezeşte, ca orice 
organ neexercitat şi chiar piere şi nu se mai poate vorbi de existenţa ei nici în suflet (cf. Iacob 2). 
Nu numai posedarea credinţei deci, ci şi mărturisirea ei este o condiţie a mântuirii noastre, ne 
învaţă marele Apostol: „…Iar cu gura se mărturiseşte spre mântuire”. 

Ne oprim puţin şi asupra experienţei folosite aici de Apostol: „Că Dumnezeu L-a înviat din 
morţi” (v. 9). Sfântul Pavel, aici, priveşte pe Domnul Hristos ca Om-Dumnezeu, cu trup real, în 
minus păcatul, desigur, pe care Dumnezeu nu L-a lăsat să putrezească în mormânt, ci L-a înviat 
din morţi. 

Învăţături dogmatice şi morale: 
a) Creştinul trebuie să fie plin de duhul iubirii pentru poporul din care face parte, fiindcă 

el este ieşit din popor, este fiu al Bisericii şi fiu al patriei în acelaşi timp. Învăţătura Bisericii îi 
porunceşte să iubească şi celelalte popoare, fiindcă toţi oamenii sunt fraţi, fiind fiii aceluiaşi 
Dumnezeu. Sfântul Pavel, chiar la începutul pericopei, îşi mărturiseşte iubirea pentru poporul 
său şi se roagă lui Dumnezeu pentru mântuirea lui (v.1). În acelaşi timp, din dragoste creştină, el 
numeşte „fraţi” pe toţi păgâno-creştinii din Roma şi le împărtăşeşte şi lor binefacerile creştine, 
pentru a-i aduce pe calea luminii şi adevărului. Sfântul Pavel este şi aici pilduitor în ceea ce 
priveşte lupta pentru ridicarea morală a poporului şi pentru frăţietatea cu celelalte popoare. 

b) Pericopa apostolică ne povăţuieşte, de asemenea, să luăm aminte că mijloacele de 
mântuire şi de înălţare morală le avem fiecare lângă noi: Biserica cu ierarhia ei, prin care 
primim Harul divin, Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie, îndrumările pastorale ale Chiriarhilor 
noştri etc. Domnul Hristos, cu învăţătura şi cu Harul Său, este prezent în biserica fiecărui sat şi 
oraş, pentru mântuirea noastră, noi având îndatorirea de a ne învrednici de mântuire”. 

 

N. B. În cazul acestui material, nu mai este nevoie de vreo analiză, ci doar de 
recomandarea de a proceda asemănător şi noi, măcar în câteva duminici şi sărbători de 
peste an, valorificând, astfel, pericopa apostolică citită la Sfânta Liturghie. 

† Dr. Vasile  COMAN (1912–1992), episcop al Oradiei, foarte harnic în câmpul 
publicistic. Pe când era protopop de Braşov a publicat un volum de cuvântări pentru 
cununii, Hristos în familie47, care constituie şi azi o sursă de modele pentru acest gen de 
pareneze. În calitate de episcop, scrisul P.S. Sale a avut în vedere în special dimensiunea 
pastorală a slujirii, favorizat şi de specializarea, ca doctorand, în Liturgică şi Pastorală. În 
plan omiletic amintim studiul Slujirea învăţătorească a Bisericii în zilele noastre48 şi 
faptul că a publicat un număr însemnat de predici, adunate apoi în volume49. Supunem 
atenţiei una dintre cuvântările pentru Taina Cununiei: „Bucuraţi-vă!”50 „Bucuraţi-vă 
pururea întru Domnul” (Filipeni 4, 4). 

Dragi miri, Împăratul şi psalmistul David a preamărit una din zilele însemnate ale vieţii 
lui cu aceste cuvinte: „Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne 
veselim într-însa. 

                                              
47  Braşov, 1945, 150 p. 
48 În "Mitropolia Ardealului", 7-9/1974, p. 390-403. 
49 Cuvântări liturgice, Oradea, 1974 (ed. II-a, 1987 ); Slujind lui Dumnezeu, slujim oamenilor  (Cuvântări la 
duminicile şi sărbatorile anului, ocazionale etc.), Oradea, 1980.  
50 Hristos în familie, Braşov, 1945, p. 135-138. 



Acesta este şi cântecul inimilor voastre în cea mai aleasă, cea mai frumoasă şi mai 
hotărâtoare zi a vieţii. 

Bucuraţi-vă, dragi miri, că aceasta este ziua pe care v-a dăruit-o Domnul. Bucuraţi-vă, că 
astăzi visurile şi nădejdile voastre îşi încep împlinirea. 

Bucuraţi-vă, că aurora vieţii voastre se arată şi de aici înainte soarele vă surâde într-o 
nouă viaţă. 

Bucuraţi-vă, că iubirea voastră s-a întărit prin har, că legământul vostru de credinţă este 
sfânt şi veşnic. 

Bucuraţi-vă, că astăzi aţi fost încununaţi cu cununi împărăteşti. 
Într-adevăr, Creatorul l-a voit pe om împărat al naturii. Dar regatul cel dintâi în care 

omul avea să îşi exercite puterile lui spirituale şi fizice, regatul în care el a fost chemat să 
conducă, să se fericească, să-l apere şi să creeze, este familia. 

Familia este cea dintâi şi cea mai perfectă împărăţie. Legea ei de viaţă este iubirea. 
Hotarul ei fidelitatea. Pavăza ei este rugăciunea. Şi prinţii şi prinţesele ei sunt copiii. 

Nici unul dintre aceştia nu pot, nu trebuie să lipsească din împărăţia căminului. Să nu 
lipsească nici o clipă din inimă iubirea, iubirea curată, gata totdeauna de jertfă. 

Să nu lipsească devotamentul şi fidelitatea soţilor întreolaltă. „Fii credincios până la 
moarte şi-ţi voi da cununa vieţii”, zice Sfânta Scriptură. 

Dar, dragii mei, oamenii nu pot fi credincioşi unul altuia dacă nu sunt mai întâi 
credincioşi faţă de Dumnezeu. Devotamentul şi fidelitatea soţilor sunt ca nişte stâlpi care se 
reazemă pe virtutea credinţei în Dumnezeu. 

Să nu lipsească din căminul binecuvântat azi duhul rugăciunii. Gândul la Dumnezeu şi 
ruga către El să vă fie mereu călăuzitoare pe cărările vieţii. 

Să nu lipsească, şi aceasta în chip deosebit, din căminul vostru prinţii, copiii. Să nu lăsaţi 
ca în el să sălăşluiască tăcerea, răceala, egoismul şi sterilitatea. 

Taina căsătoriei e mare. E mare prin iubirea ce stă la temelia ei, e mare prin tainica şi 
desăvârşita sudare a două vieţi prin binecuvântarea cerească, e mare prin bucuriile ce le 
prilejuieşte soţilor, dar e nespus de mare prin scopul ei: naşterea de fii. 

Abia prin împlinirea acestei meniri, familia este întreagă, adevărată şi creştină. Căci 
Dumnezeu a rânduit familia şi Iisus Hristos a binecuvântat căsătoria cu un scop înalt, sublim şi 
veşnic. Prin aceasta l-a luat pe om colaborator, în opera de creaţie permanentă, i-a dat lui puterea 
de creaţie în lume. 

E o mare demnitate care chiar dacă e însoţită de griji, de sacrificiu şi de responsabilitate, 
totuşi numai prin împlinirea ei familia îşi poate desăvârşi menirea. 

Fără de copii familia devine un cuib în care încolţesc îndată viciile, egoismele, bucuriile 
de suprafaţă, neînţelegerile şi vrajba. Căci iubirea nu se desăvârşeşte decât prin creaţie. Prin 
copii familia devine într-adevăr şcoala adevăratelor virtuţi. 

Porţi, cinstite mire, o haină care este simbolul multor virtuţi; virtuţi pe care de azi înainte 
eşti chemat să le trăieşti în viaţa familială. 

Uniforma militară este simbolul iubirii, devotamentului şi jertfirii pentru Patrie. 
Sunt tocmai virtuţile ce se cer unui soţ în familie: iubire, devotament şi jertfire de sine. Eşti 

chemat să conduci spre înflorire acest nou regat, să aduci mulţumire şi prosperitate pentru toţi ai 
lui. 

Pe verigheta unui comandant de oaste erau scrise trei cuvinte: Dumnezeu, Patrie şi numele 
soţiei. Dumnezeu este primul nume şi cel mai apropiat prieten al vieţii. Iubiţi-L, căci El v-a 
întâlnit pe cărările vieţii, v-a binecuvântat şi vă ocroteşte familia. Credinţa în El să o păstraţi 
totdeauna. 

Patria este al doilea nume care vă leagă. Cu devotamentul cu care aţi slujit până acum să 
continuaţi şi de acum înainte a-i sluji. De binele Patriei se leagă binele nostru, şi aşa după cum 
părinţii noştri s-au jertfit să ne-o dea mare şi independentă, tot astfel suntem şi noi datori să o 
păstrăm. 



Al treilea nume scump este numele soţiei. Numele soţiei este darul cel mai scump pentru 
întreaga viaţă. Sfântul apostol Pavel zice: „Bărbaţilor, iubiţi-vă soţiile după cum şi Hristos 
iubeşte Biserica”. 

Îţi revine, cinstită mireasă, rolul de a fi păzitoarea unui cămin, de a fi „vestala” care să 
îngrijeşti să nu se stingă de pe vatra lui focul sacru al iubirii şi al credinţei în Dumnezeu şi în tot 
ceea ce El ţi-a rânduit. Vei avea să porţi un nume, mai scump decât toate numele: acela de 
mamă. Pregăteşte-te pentru această misiune şi nu te împotrivi rânduielii dumnezeieşti. Căci 
numai păzind rânduiala şi voia lui Dumnezeu, iubirea şi bucuria voastră vor fi veşnice. 

Numai astfel familia va fi o şcoală în care se pregătesc generaţii pentru Patrie şi 
Dumnezeu. Numai astfel bucuria părinţilor care v-au crescut şi învăţat va fi deplină. 

,,Darul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea  
Duhului Sfânt să fie cu voi, acum şi totdeauna. Amin.” 

 
Scurtă analiză: 

• considerăm extrem de binevenit un astfel de cuvânt (ca gen al predicii este o pareneză 
la moment de bucurie), drept model pentru cuvântarea ocazională de la Taina 
Cununiei, mai ales pentru faptul că astfel de cuvântări se rostesc destul de rar; 

• tema aleasă (invitaţie la bucurie) consună cum nu se poate mai bine cu evenimentul 
liturgic; 

• remarcăm în mod deosebit următoarea sintagmă: „Familia este cea dintâi împărăţie. 
Legea ei de viaţă este iubirea. Hotarul ei fidelitatea. Pavăza ei este rugăciunea. Şi 
prinţii şi prinţesele ei sunt copiii”. 

• pareneza de faţă este, pentru zilele noastre, prea extinsă, totuşi. Recomandăm, în 
consecinţă, înjumătăţirea materialului, propriu-zis, înjumătăţirea timpului de rostire. 

 
 

Pr. prof. Ioan BUNEA (1906–1990), fost deţinut politic (1959–1964), profesor la 
câteva licee de renume din Cluj şi Turda, în ultima parte a vieţii profesor la Seminarul 
Teologic din Cluj. Foarte multe predici publicate în periodicele bisericeşti, de asemenea, 
studii omiletice, între care se remarcă Opera omiletică a lui Samuil Micu 51. A publicat 
două cărţi de predici, cu largă răspândire, mai ales prin Ardeal52. Cartea de predici la 
Botez, Cununie şi înmormântări, este unica de acest fel în a doua jumătate a secolului al 
XX-lea. Din acest volum prezentăm spre studiu următoarea pareneză: Cuvânt de 
învăţătură la cununie53: „Înţelepciunea a fost totdeauna o podoabă sufletească mult râvnită de 
oameni. Mântuitorul a subliniat valoarea ei teoretică, dar îndeosebi rostul ei practic în durarea 
unei vieţi îndreptate spre împărăţia binelui. Omul înţelept, spre deosebire de cel nesocotit, îşi 
zideşte casa pe piatră, îi pune temelie puternică, bineştiind că, în felul acesta, o fereşte de 
spărturi, iar furtunile de se vor abate peste ea, nu o vor clinti din loc. 

Casă vreţi să zidiţi şi voi, astăzi, când vă daţi mâna şi inima unul altuia. Din temelia pe 
care i-o puneţi, atârnă puterea ei de rezistenţă în faţa furtunilor inexorabile ale vieţii. Granitul 
este temelia sigură a caselor. La temelia casei voastre trebuie să aşezaţi ceva similar cu granitul, 
însă de o constituţie cu totul aparte, mai fină, mai subtilă, de esenţă divină. Este iubirea, despre 
care un personaj al poetului francez Paul Claudel spunea că este cheia miraculoasă a lumii, 
graţie căreia existenţa noastră cenuşie îmbracă haina luminoasă a curăţeniei morale şi-şi 
găseşte rostul ei fericit. 

                                              
51  "Mitropolia Ardealului", 7-9/1978, p. 494-510. 
52 Predici la duminici şi sărbători, Cluj-Napoca, 1983; Cuvinte de învăţătură la botez, cununie şi înmormântare, 
Cluj-Napoca, 1986. 
53  Pag. 41-45. 



Într-adevăr, iubirea, în accepţia ei creştină, de „legătură a desăvârşirii” (Col. 3, 14), este 
aceea care nu face din căsătorie „o aventură episodică, nici o modificare parţială a ritmului 
obişnuit al vieţii sau un simplu contract de drepturi şi de datorii reciproce, limitate la asistenţă şi 
bunăstare materială comună, ci o chemare a Creatorului şi o lege a vieţii”. „Şi a făcut Dumnezeu 
pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie” (Facere 1, 
27). Diferenţa între aceste două fiinţe nu este numai de natură fizică, ci şi metafizică. Unirea lor nu 
este dictată numai de impulsuri biologice, de instinctul genezic, ci „de un elan total, esenţial, a 
două creaturi nedesăvârşite ce-şi caută plenitudinea”. Vatra vieţii familiale, ctitorită prin 
căsătorie, este locul prin excelenţă unde plenitudinea celor două fiinţe – bărbat şi femeie – se 
realizează în mod fericit. Căsătoria are tocmai menirea aceasta, de a aduce plinire omului, a-l 
scăpa de apăsarea singurătăţii şi de chinuitoarea robie a pornirilor josnice, a-l face creator de 
viaţă nouă, pe care s-o îndrume în făgaşul fericirii. 

Căsătoria este şi vocaţie, este un act conştient. Ea nu se înfiripă oricum, între doi trecători, 
pe baza unei simple atracţii dintre sexe, ci presupune un factor mai profund şi superior, care 
învinge orice adversitate şi vizează ţeluri mult mai înalte decât cele biologice. La fel, dacă dictatele 
raţiunii ar prezida sublimul act al căsătoriei, ea nu s-ar mai face niciodată. G. Papini definea 
căsătoria ca  pe „o făgăduinţă de fericire şi o învoire cu martirajul”, adică, de o parte, te încântă 
cu bucuriile ei, iar, de altă parte, îţi pune în faţă greutăţile mari pe care le contractezi prin 
acceptarea ei. Raţiunea egoistă, cântărind situaţia, nu l-ar încuraja pe om la săvârşirea ei. Totuşi, 
omul cu chemările lui tainice, este stăpânit de o altă putere care îl determină să acţioneze hotărât 
în alegerea celui sau celei ce-i va aduce împlinire, de forţa morală a iubirii, care „nu caută ale 
sale” (I Cor. 13, 5). Alegerea soţiei sau soţului este mai mult o problemă a inimii, a cărei logică 
este inaccesibilă minţii noastre. În cazul dat, situaţia a fost admirabil prinsă în credinţa romanilor, 
care susţineau că atunci când zeii creează o inimă omenească, o taie în două părţi şi amândouă 
părţile le aşază în câte un trup omenesc, bărbat şi femeie. De la creare începând, aceste două 
jumătăţi de inimă se doresc una pe alta şi atâta se caută până se găsesc. Când se găsesc, trăiesc în 
deplină bucurie, pentru că se plinesc reciproc. 

Totuşi, pentru ca forţa morală a iubirii să contribuie cu maximul de roade la întregirea 
soţilor, este necesar ca puterile ei naturale să fie sporite prin intervenţia activă a „Părintelui 
luminilor, de la care vine toată darea cea bună şi tot darul cel desăvârşit” (Iacov 1, 17). În 
lumina învăţăturii noastre creştine, darul desăvârşit este  harul divin, care se împărtăşeşte prin 
Taina Sfintei Cununii. Toate Tainele Bisericii noastre împărtăşesc harul divin, pentru a naşte şi 
renaşte pe creştini. Taina Sfintei Cununii are – însă – ceva specific, exercitând un efect dublu: de 
a înălţa şi de a purifica. Ea leagă firul iubirii mirilor de iubirea divină, pentru ca atunci când 
inimile s-au înţeles şi trupurile s-au apropiat, să nu mai fie sabie sau lege care să le poată 
despărţi, aşa după cum spune Mântuitorul: „Ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă” 
(Matei 19, 6). În acelaşi timp, prin Taina Sfintei Cununii se produce o purificare şi o organizare 
a apetiturilor sensoriale, înlăturându-se, sau cel puţin împuţinându-se, imoralitatea pricinuită de 
desfrânare (I Cor. 7, 2). Sf. Apostol Pavel susţine categoric că însoţirea bărbatului cu femeia – 
prin Taina Sfintei Cununii – este leacul eficace împotriva arşiţei păcatului (I Cor. 7, 9). 

Ferice de creştinii care au înţeles aceste povăţuiri luminoase. Dându-le ascultare, ei 
clădesc, prin Taina Cununiei, un al doilea altar, altarul vieţii familiale, la care ei înşişi oficiază 
slujba armoniei şi bunei înţelegeri, devenind căsătoria – în felul acesta – o icoană  fidelă a unirii 
lui Hristos cu Biserica Sa. La acest altar, se prosternează inimi neprihănite, învăluite în razele 
iubirii cereşti, din care odrăsleşte fericirea mult aşteptată. Pentru ca fericirea aceasta să fie 
permanentă, se cere un lucru esenţial: altarul să nu fie pângărit, într-un fel sau altul. Cu un 
cuvânt, în cuibul lor familial, să nu pătrundă şoapte insinuante, bârfeli sau iscodiri diavoleşti, 
fiindcă acestea suscită îndoiala şi neîncrederea, devenind cariul care macină şi – până la urmă – 
dărâmă aşezământul vieţii familiale, oricât de maiestuos ar fi el. E de la sine înţeles, că soţii au 
aceeaşi imperioasă şi sfântă datorie faţă de sanctuarul familial al semenilor lor. Lucrând astfel, 
inima devine o cetate nebiruită, similară a celeia de care dispunea Penelopa, soţia lui Ulise. 



Trecuseră douăzeci de ani de când Ulise plecase de acasă; luase parte la războiul troian şi apoi 
rătăcise vreme îndelungată pe mare. În lipsa lui, o mulţime de peţitori îi cer mâna soţiei. Pentru 
a scăpa de insistenţele peţitorilor, Penelopa le-a promis că se va mărita cu unul dintre ei de 
îndată ce va isprăvi de ţesut o pânză pe care însă ea o destrăma în fiecare noapte. 

După douăzeci de ani, pe neaşteptate, soseşte vestea că Ulise se întoarce acasă. El se 
prezintă înaintea soţiei, ea însă nu-l recunoaşte decât după ce-i mărturiseşte un secret, pe care în 
afară de soţul ei nu-l ştia nimeni. Mărturisindu-i secretul, Penelopa izbucneşte în plâns, îşi 
îmbrăţişează soţul şi sărutându-l îi spune: „Nu te supăra, dragă Ulise, că la prima vedere nu te-
am recunoscut, fiindcă inima mea totdeauna a fost plină de frică, gândindu-mă că ar putea veni 
cineva care prin cuvânt să mă ademenească. Crede-mă, că foarte mulţi umblă cu vicleşug”. 

 

* 
Minunată femeie această Penelopa! Ea este personificarea fidelităţii conjugale. Cu atât 

mai vârtos, voi, iubiţi miri, în calitate de creştini, se cuvine să cultivaţi acest ataşament  reciproc, 
orice furtuni s-ar abate peste voi de aci înainte. Sunteţi, de azi înainte, „un trup şi un suflet”, „o 
apă şi un pământ”, având îndatorirea să lucraţi la unison în toate împrejurările vieţii voastre. 
Tu, iubite mire, căpetenie a unei noi obşti, eşti chemat să alergi în arena vieţii, agonisind cele de 
lipsă familiei. Dar să nu uiţi că lamura sufletului tău trebuie rezervată soţiei şi odraslelor de care 
te va învrednici Dumnezeu. Tu, iubită mireasă, eşti îndatorată să asiguri căldura şi cerul însorit 
al familiei. Prin delicateţe – proprie spiritului feminin – poţi face din căminul pe care îl 
întemeiezi astăzi un paradis. 

Incontestabil că – în drumul vieţii voastre –, pe lângă bucurii, veţi avea şi amărăciuni. Dar 
suferinţa în comun îşi pierde din intensitatea ei, fiind răsplătită, în cazul dat, cu gânguritul dulce 
şi nevinovat al unui îngeraş, în faţa căruia dispar orice disensiuni, viaţa familială îşi primeşte 
sensul ei adevărat, iar soţii se recunosc „tovarăşi de veşnicie”, cu răspunderi faţă de Dumnezeu 
şi faţă de norodul din care fac parte. În această viaţă efemeră, nu există decât un lucru ce 
dăinuieşte până la moarte şi după moarte: căsătoria. „Este singura verigă de veşnicie dintr-o 
salbă hărăzită pieirii”, spune Papini. 

Să dea Bunul Dumnezeu ca iubirea – căreia i-aţi dat expresie şi aţi consfinţit-o astăzi – să 
rămână pururea vie în inimile voastre, pentru ca duhul păcii şi al fericirii neîmpuţinate să se 
sălăşluiască peste cuibul vostru drag, binecuvântat astăzi”. 

 
Scurtă analiză: 

• ca şi în precedentul caz, avem de-a face tot cu o pareneză, tot pentru Taina Cununiei; 
• menţionăm, iarăşi, că pentru zilele noastre şi această cuvântare este prea lungă; din ea 

s-ar putea desprinde trei pareneze de fapt, mai ales că apar trei noţiuni distincte: 
vocaţie, iubire conjugală, fidelitate; 

• remarcăm (şi recomandăm) exemplificarea cu Ulise şi Penelopa, ca model pentru 
fidelitate. 

 
Arhim. Ilie CLEOPA (1912–1998), unul dintre cei mai cunoscuţi călugări-

duhovnici pe care i-a avut România, autodidact, stareţ o vreme la Mânăstirera Sihăstria – 
Neamţ. A suferit prigoane în vremea comunismului, deosebit de râvnitor în plan misionar-
duhovnicesc, apreciat mai ales pentru dialogurile vii şi substanţiale în conţinut (scripturistic 



şi patristic) cu pelerinii care îl căutau fără încetare. A lăsat literaturii bisericeşti câteva 
volume de cărţi, între care şi cu predici diferite54.  

Supunem spre analiză o predică La duminica a IX-a după Rusalii:  Despre Sfânta 
rugăciune55. 

 
S-a suit în munte, ca să Se roage deosebi. 
Şi făcându-se seară, era acolo singur 

 (Matei 14, 23)  
Iubiţi credincioşi, 
 
Întrucât în Sfânta Evanghelie de astăzi se vorbeşte de patru ori despre rugăciune, vom 

vorbi acum despre sfânta rugăciune, care este numită de dumnezeieştii părinţi „maica tuturor 
faptelor bune”. Că, precum nu putem trăi fără hrană şi apă, aşa nu putem trăi şi nu ne putem 
mântui fără rugăciune. Ce este rugăciunea? Rugăciunea este vorbirea noastră directă cu 
Dumnezeu. Rugăciunea este viaţa noastră în Hristos şi a întregii lumi văzute şi nevăzute. 
Credinţa în Dumnezeu este izvorul rugăciunii, iar iubirea de Dumnezeu este sufletul ei. 

Rugăciunea este îndeletnicirea neîncetată a îngerilor, care slăvesc fără odihnă pe 
Dumnezeu, cântând: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot; plin este cerul şi pământul de mărirea 
Lui...! (Isaia 6,3). Rugăciunea este cununa de laudă a tuturor sfinţilor din cer, începând cu Maica 
Domnului, care se roagă neîncetat înaintea Prea Sfintei Treimi pentru mântuirea noastră, a celor 
de pe pământ. 

Însuşi Duhul Sfânt se roagă pentru noi cu suspine negrăite, spune Apostolul Pavel 
(Romani 8,26). Ba, Însuşi Fiul lui Dumnezeu se roagă Tatălui zicând: Părinte Sfinte, păzeşte-i în 
numele Tău pe cei pe care Mi i-ai dat, ca să fie una precum suntem şi noi! (Ioan 17,11). 

Astfel tot cerul este în neîncetată rugăciune de laudă, de mulţumire şi cerere înaintea 
Tatălui, începând cu Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos până la îngerii cei mai de jos. 
Toţi laudă pe „Tatăl, pe Fiul şi pe Duhul Sfânt, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită”. Toţi se 
închină şi mulţumesc lui Dumnezeu pentru răscumpărarea neamului omenesc prin întruparea, 
moartea şi învierea Fiului Său. Toţi se roagă pentru mântuirea noastră şi a întregului  neam 
omenesc. Rugăciunea deci, este viaţa, lucrarea şi bucuria veşnică a tuturor îngerilor şi sfinţilor 
din cer. 

Dar şi pe pământ, rugăciunea de laudă, de mulţumire şi de cerere, formează lucrarea de 
căpetenie a creştinilor, a călugărilor, a mamelor, a copiilor şi a întregii creaţii.  Slujbele din 
biserică, în frunte cu Sfânta Liturghie, formează cea mai înaltă rugăciune şi jertfă de laudă şi de 
mulţumire adusă de oameni lui Dumnezeu, în numele întregului univers. Apoi rugăciunile 
neîncetate din casele lor, formează al doilea imn de laudă, de mulţumire şi de cerere înaintea 
Preasfintei Treimi, după jertfa cea fără de sânge a Sfintei Liturghii. 

După cuvântul proorocului David, toată zidirea laudă pe Dumnezeu, Creatorul ei, şi 
păsările cerului şi peştii mărilor şi animalele pământului şi stelele cerului şi soarele şi luna şi 
norii şi vânturile toate cele de sub cer (Psalm 148). Toate în frunte cu oamenii de pe pământ şi cu 
sfinţii şi îngerii din cer sunt în neîncetată rugăciune în slava Preasfintei Treimi, pentru că 
rugăciunea de laudă şi de mulţumire este însăşi viaţa lumii văzute şi a celei nevăzute. 

Iubiţi credincioşi, 
Să vedem cum ne învaţă Domnul să ne rugăm în Evanghelia de astăzi. După ce 

Mântuitorul a înmulţit cele cinci pâini şi doi peşti prin rugăciune şi binecuvântare şi a hrănit cu 

                                              
54 Predici la dumunicile de peste an, Edit. Ep. Roman, 1990 (ed. II-a, 1996); Predici la praznice împărăteşti şi la 
sfinţii de peste an, Ep. Roman, 1986; Urcuş spre înviere. Predici duhovniceşti, Editura Mitropoliei Moldovei şi 
Sucevei, Iaşi, 1998. 
55  Din vol. Predici la duminicile de peste an, ed. II-a…, p. 126-130. 



ele atâtea mii de oameni, ca să ne înveţe şi pe noi a face toate cu rugăciune, a silit pe ucenicii Săi 
să intre în corabie şi să meargă înaintea Lui, la celălalt ţărm... (Matei l4,22). De ce i-a trimis 
Hristos pe uceniciă să meargă noaptea singuri pe mare? Ca să se deprindă şi ei a se ruga mai 
mult lui Dumnezeu, mai ales în vreme de primejdie, şi ca să se înveţe a se lupta cu valurile şi 
furtuna ispitelor acestei vieţi, căci marea este imaginea lumii lovite de răutate, de boli, de 
necredinţă, de ură şi de tot felul de păcate. 

Dar în timp ce apostolii erau singuri în corabie şi se luptau cu valurile mării, Iisus Hristos 
a eliberat mulţimea şi s-a suit în munte ca să Se roage îndeosebi. Şi, făcându-se seară, era acolo 
singur (Matei l4, 23). Rugăciunea  în linişte şi singurătate, este cea mai înaltă rugăciune. Este 
rugăciunea sfinţilor, a sihaştrilor, a călugărilor şi a celor mai râvnitori creştini. Ea se face în 
totală reculegere şi singurătate, mai ales noaptea când nimeni nu te vede şi nimic nu-ţi poate fura 
gândul şi simţirea inimii de la rugăciune. Aceasta se cheamă şi rugăciunea inimii, pentru că 
izvorăşte din inimă şi se urcă cel mai repede la cer. 

Mântuitorul, ca Dumnezeu, nu avea nevoie să se retragă la linişte şi singurătate pentru a 
se ruga Tatălui ceresc, căci El vedea şi vorbea faţă către faţă cu Tatăl. Dar obişnuia uneori să se 
roage singur, mai ales noaptea, precum făcea de obicei pe Muntele Taborului şi în grădina din 
Ghetsimani, ca să ne înveţe şi pe noi a iubi mai mult rugăciunea în linişte şi cea din timpul nopţii 
decât cea din timpul zilei. Sfinţii Părinţi numesc rugăciunea de noapte „de aur” pentru că 
noaptea mintea se poate ruga fără gânduri şi imaginaţii. În schimb, rugăciunea de dimineaţă o 
numesc „de argint” fiind amestecată cu oarecare griji şi gânduri, iar cea din timpul zilei o 
numesc „de aramă” pentru mulţimea grijilor şi a gândurilor pământeşti care slăbesc mult 
puterea rugăciunii. 

Prin rugăciunea de pe munte, Domnul ne îndeamnă la cea mai înaltă rugăciune individuală, 
numită de unii Sfinţi Părinţi „rugăciunea minţii şi a inimii”. Iar, când suntem trimişi pe cale sau 
grijile vieţii ne înconjoară corabia inimii ca nişte valuri, atunci să ne rugăm cu rugăciunea 
apostolilor loviţi de furtună pe mare. În aceste momente, creştinii trebuie să repete psalmii lui 
David, să facă rugăciuni scurte pe de rost sau, mai ales, să repete cu atenţie şi simţire rugăciunea 
inimii: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul”. Aceasta 
este cea mai înaltă rugăciune personală ortodoxă practicată de mulţi sfinţi şi sihaştri, adică 
repetarea deasă, neîncetată şi tainică a numelui lui Iisus Hristos. Se cheamă şi „rugăciunea 
inimii”. 

Ne spune Evanghelia că în a patra strajă a nopţii, adică pe la orele trei în zorii zilei, a 
mers Domnul la ucenicii Săi, umblând pe mare ca pe uscat. Când L-au văzut ucenicii de departe, 
„de frică au strigat”, adică s-au rugat, crezând că ar fi vreo arătare de noapte. Aceasta ni se 
întâmplă şi nouă. Când mergem noaptea singuri pe întuneric, pe cărări necunoscute de păduri şi 
ni se pare că auzim sau  vedem vreo nălucire sau animale sălbatice, facem ca şi ucenicii 
Domnului, adică de frică strigăm, ne rugăm, facem semnul crucii, zicem rugăciuni scurte cu 
credinţă, din toată inima şi îndată scăpăm de primejdie. 

Domnul însă i-a liniştit pe apostoli prin cuvintele: Îndrăzniţi! Eu sunt, nu vă temeţi! Petru 
atunci, cuprins de îndoială, s-a rugat, zicând: „Doamne, dacă eşti Tu, porunceşte-mi să vin la 
Tine pe apă!” „Vino!” i-a răspuns Domnul. Dar pe când mergea el pe valuri către Iisus, 
„văzând vântul cel tare”, s-a biruit de frică şi îndoială şi a început a se afunda. În clipa aceea a 
strigat:  „Doamne, mântuieşte-mă!” Iar Domnul l-a apucat de mână şi l-a mustrat: Puţin 
credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? (Matei 14, 30-31). 

Vedeţi fraţilor, urmările rugăciunii făcute cu îndoială şi cu puţină credinţă? În vreme de 
primejdie şi ispită nu te ajută decât în parte. Oare nu tot aşa se roagă mulţi din credincioşii 
noştri? „Doamne, dacă eşti Tu cu adevărat în cer şi în inima mea,  ajută-mi să vin la Tine! Ajută-
mi să fac minuni în numele Tău! Ajută-mi să reuşesc la examene, la servici! Ajută-mi să biruiesc 
pe vrăjmaşii mei şi-mi împlineşte dorinţa mea!” O asemenea rugăciune făcută cu îndoială, fără 



credinţă vie, din interes şi mai mult pentru lucruri pământeşti, nu este primită la Dumnezeu şi cu 
greu ni se împlineşte cererea. 

Să fugim de o asemenea rugăciune lipsită de credinţă, îndoielnică, pe care o facem numai 
la nevoie, când apa necazurilor ne este până la gură! Da, să ne rugăm pentru orice avem nevoie 
în viaţă, dar mai întâi să mulţumim lui Dumnezeu pentru toate darurile ce ni le-a dat; apoi să-L 
lăudăm că în veac este mila Lui şi apoi să-i cerem iertarea păcatelor şi mântuirea. La urmă să 
cerem Domnului şi cele de nevoie vieţii şi să zicem: „Doamne, facă-se voia Ta!” nu voia mea, 
precum ne învaţă „Tatăl nostru”. 

Iar când suntem în primejdie de moarte, sau pe masa de operaţie, sau într-o grea 
încercare, atunci să facem rugăciuni scurte, de câteva cuvinte, rostite cu glas sau în taină, din 
adâncul inimii, cu lacrimi şi credinţă. Adică să strigăm ca şi Petru, când se îneca: „Doamne, 
mântuieşte-mă!”; „Doamne, ajută-mi!”, cum striga femeia cananeeancă şi „Doamne miluieşte-
mă!” Sau să repetăm mereu „Tatăl nostru”, Crezul, un stih din psalmi, ori rugăciunea 
monahilor: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dummnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul!” 

Iubiţi credincioşi,  
Nimeni nu poate trăi, nu se poate izbăvi de necazurile vieţii şi nu se poate mântui fără 

credinţă tare în Dumnezeu şi fără rugăciune vie, continuă, cum ne învaţă Sfântul Apostol Pavel: 
Rugaţi-vă  neîncetat! (I Tesaloniceni 5, 17) 

De veţi merge regulat la biserică şi veţi asculta cu evlavie sfintele slujbe, mai ales Sfânta 
Liturghie, multe daruri veţi primi în viaţă şi de grele ispite şi păcate veţi fi izbăviţi. De veţi creşte 
copiii în frica lui Dumnezeu şi veţi face casele dumneavoastră  locaşuri de rugăciune şi de laudă 
lui Dumnezeu, iar nu case de ceartă, de beţie şi de păcate, vă va da Domnul zile îndelungate, 
reuşită în toate cele de folos şi mântuire. Iar de veţi păşi pe marea vieţii cu îndoială, fără 
credinţă, fără rugăciune şi cărţi sfinte de călăuză, fără biserică şi duhovnici buni, fără 
spovedanie şi împărtăşanie regulată, vă veţi îneca în marea păcatelor şi veţi pierde mântuirea 
sufletului. Să-L rugăm pe Domnul nostru, Iisus Hristos să ne întărească credinţa, să ne înveţe 
cum să ne rugăm, să ne dea vreme de rugăciune şi lacrimi de pocăinţă ca să ne închinăm şi noi 
cu Apostolii, zicând: Cu adevărat, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu! Tu eşti Mântuitorul şi Salvatorul 
lumii! Mântuieşte-ne să nu pierim, că după Tine suspină toată făptura! Amin.” 
 

Scurtă analiză: 
• predica de faţă, ca gen omiletic, este o omilie tematică (tema fiind rugăciunea); 
• recunoaştem din această predică, fără mare greutate, stilul preferat al părintelui 

Cleopa, acela de a utiliza, la fiecare pas, Sfânta Scriptură, cu texte foarte bine alese şi 
rânduite corespunzător; 

• reţinem, pentru tema abordată, următoarea observaţie: Sfinţii Părinţi numesc 
rugăciunea de noapte „de aur” pentru că noaptea mintea se poate ruga fără gânduri 
şi imaginaţii. În schimb, rugăciunea de dimineaţă o numesc „de argint” fiind 
amestecată cu oarecare griji şi gânduri, iar cea din timpul zilei o numesc „de aramă” 
pentru mulţimea grijilor şi a gândurilor pământeşti care slăbesc mult puterea 
rugăciunii… 

 
Pr. prof. dr. Ştefan SLEVOACĂ (1912–1998), şi-a înscris cu cinste numele în 

bibliografia omiletică românească, prin cele cinci volume de predici publicate56. Predicile 
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părintelui Slevoacă sunt printre cele mai polulare, agreate deopotrivă de credincioşii 
simpli şi de către intelectuali. Sunt foarte adesea utilizate şi de către seminarişti şi de 
studenţii teologi pentru redactarea predicilor obligatorii în cadrul orelor curs şi seminarii. 
Au o cursivitate naturală, un dinamism care convinge, sunt presărate adesea cu ilustraţii 
sugestive şi reconfortante, sunt, întradevăr, predici pentru sfârşitul de secol XX. Predica 
pe care o reproducem mai jos ne poate ajuta să ne facem măcar o imagine parţială despre 
stilul omiletic al părintelui autor: La înălţarea Sfintei Cruci (Înţelesurile Crucii) 57: 
 

  Fraţi creştini, 
O minunată cântare răsună astăzi în bisericile ortodoxe, un imn străvechi de veacuri, dar 

care nu-şi pierde niciodată puterea. Iată cuvintele cântării: „Străluceşte, Cruce a Domnului, 
fulgerele luminate ale darului tău în inimile celor ce te cinstesc pre tine şi cu dragoste te primesc, 
ceea ce eşti de lume dorită. Căci prin tine mâhnirea lacrimilor s-a pierdut, din cursele morţii am 
scăpat şi la veselia cea nesfârşită ne-am mutat”. 

Imnul ne duce cu gândurile în adânc de istorie biblică. Pentru păcatele lor, israilitenii au 
fost pedepsiţi de Dumnezeu cu plaga unor şerpi veninoşi, de ale căror muşcături mulţi mureau. 
Moise s-a rugat pentru poporul său. Domnul s-a îndurat până la urmă şi a poruncit marelui 
conducător al poporului biblic să facă un şarpe de aramă şi să-l înalţe pe un stâlp. Moise a făcut 
aşa. Iar minunea era că orice om muşcat de şerpi, de se uita la chipul de aramă, era scăpat de 
moarte şi trăia. (Numeri, 21, 9). 

Într-un chip tainic dar nu mai puţin adevărat, minunea se repetă sub ochii noştri. Locul 
vechiului Israil l-am luat noi creştinii. Locul şerpilor l-au luat muşcăturile cele înveninate ale 
diavolului. Biserica împlineşte slujba lui Moise, ridicând în mijlocul poporului drept-credincios 
Crucea lui Hristos. Tot omul care priveşte cu credinţă la acest semn minunat, primeşte dar 
nemărginit. Despre acest fapt însuşi Mântuitorul ne încredinţează când zice: „Precum Moise a 
înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să se înalţe Fiul Omului, ca tot cel ce crede în El să nu 
moară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3, 14-15). 

Astăzi ni se descoperă lămurit înţelesul acestor cuvinte. Astăzi prăznuim Înălţarea Sfintei 
Cruci, cu bucurie şi cu dragoste privind la fericitul lemn, ca să scăpăm din cursele morţii şi să ne 
mutăm la veselia cea nestricată. O, nu este nicidecum uşor să pricepem taina Crucii lui Hristos. 
Citeam undeva că John Milton, renumitul scriitor englez, a fost cuprins de deznădejde când s-a 
apucat să descrie Răstignirea lui Iisus. El scrisese pagini frumoase despre Naştere, despre Botez, 
despre alte fapte din viaţa Domnului. Dar când încercă să închine o odă morţii înfricoşate de pe 
Golgota, Milton aruncă pana cu disperare: simţea că subiectul era mai presus de talentul său. 
Într-o situaţie asemănătoare ne găsim noi propovăduitorii cuvântului lui Dumnezeu: când ne 
apucăm să vorbim despre Cruce, limbile parcă ni se încurcă. Dar datoria totuşi ne sileşte să 
vorbim. 

Ce este, aşadar, Crucea în cultul creştin? 
Fireşte, mai întâi este lemnul binecuvântat pe care Dumnezeu-Omul, Iisus Hristos, a fost 

răstignit în Ierusalim, acum aproape două mii de ani. Tradiţia creştină spune că ucenicii lui 
Iisus, după moartea şi învierea Mântuitorului, cu pioasă grijă au îngropat lemnul acela stropit cu 
dumnezeiescul sânge, la poalele Golgotei. Împărăteasa Elena, mama lui Constantin cel Mare, 
după trei sute de ani, dorind să afle cinstitul lemn, a poruncit să se facă săpături în sfânta Cetate, 
lucru care a dus la descoperirea preţiosului odor. Patriarhul Ierusalimului l-a înălţat în biserică 
pentru închinare, spre bucuria fără margini a credincioşilor. 
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1996.  
57 Din vol. Predici la duminici şi sărbători…, p. 365-368. 



De atunci înainte prea-fericitul lemn a fost cinstit ca una din cele mai preţioase relicve ale 
creştinătăţii. Locurile sfinte au fost teatrul multor lupte între creştini şi necreştini, au fost pierdute 
şi redobândite în multe rânduri. Dar sfânta Cruce a rămas mereu mult preţuită. Mici părţi din ea 
au străbătut mări şi ţări, au fost păstrate cu sfinţenie şi au fost socotite mai scumpe decât aurul şi 
argintul. 

Crucea este apoi un simbol, un steag, monumentul glorios al religiei noastre. 
Înainte de Hristos ea fost socotită şi folosită ca un instrument de pedeapsă crudă şi 

amarnic de ruşinoasă. Pe ea erau executaţi sclavii, trădătorii, criminalii. Cu toate acestea, 
Dumnezeu, în înţelepciunea Sa negrăită, „a ales lucrurile cele nebune ale lumii, ca să facă de 
ruşine pe cele înţelepte... a ales lucrurile josnice şi dispreţuite, ca să nimicească pe cele ce sunt”. 
Fiul lui Dumnezeu a murit pe Cruce şi din acea zi unealta ruşinii s-a făcut obiect de mare 
onoare, instrumentul morţii s-a făcut armă de biruinţă şi izvor de viaţă. 

Pe crucea Golgotei, ca pe un altar de jertfă, Mielul lui Dumnezeu s-a oferit pentru 
păcatele lumii. Moartea Lui n-a fost o înfrângere, ci o biruinţă. Căci după ruşinea Vinerii Mari a 
urmat luminoasa zi a Învierii. Iisus a triumfat asupra morţii, a învins puterea diavolului, a 
eliberat pe Adam din cătuşele iadului şi s-a dovedit a fi ceea ce era: Dumnezeu şi Domn. 

Nu e deci de mirare că după Înviere Crucea a fost privită cu atâta admiraţie. Nu e de 
mirare că Pavel apostolul, care s-a suit cu duhul până la al treilea cer, scria Corintenilor că 
pentru cei ce sunt pe calea mântuirii „crucea este puterea lui Dumnezeu” (I Cor.1,18). Iar celor 
din Galatia le declara: „Mie nu-mi este a mă lăuda decât în crucea Domnului IIsus Hristos” 
(Gal.6, 14). 

Ce schimbare uimitoare!... Cea mai mare crimă a omenirii, Dumnezeu a transformat-o în 
cea mai strălucită victorie. Crucea pe care se sfârşeau în agonie criminalii a devenit semnul de 
adorare al creştinilor. Căci Crucea, astăzi, luceşte pe turlele bisericilor, înfrumuseţează altarele 
şi casele credincioşilor. 

“Însemnează-te cu semnul Crucii”, zice Sfântul Efrem Sirul. „Acopere-te cu el ca şi cu un 
scut. Nu înceta, creştine, a purta această armă în tot locul, în toată vremea. Nimic să nu faci fără 
cruce. Înarmează-ţi toate membrele tale cu acest semn şi de nimic nu te vei înfricoşa”. 

Creştinii ortodocşi urmează acest îndemn cu sfinţenie şi prin însemnarea cu chipul Crucii, 
prin pomenirea ei în rugăciunile lor personale şi în cultul divin, ei se simt întăriţi cu puterea lui 
Dumnezeu, cum zice Scriptura. Prin semnul văzut se împart darurile nevăzute ale Duhului Sfânt. 

Dar cel mai adânc înţeles al Crucii este cel duhovnicesc: ea este semnul împăcării noastre 
cu Dumnezeu. 

Citim în Noul Testament: „Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-
le seamă de păcatele lor, şi ne-a încredinţat cuvântul împăcării” (II Cor.5,19). 

Ce cuvinte pline de mângâiere!... Nu mai suntem sub osândă. De greşim, de păcătuim, 
dacă ne căim, Tatăl ceresc ne primeşte, deoarece Fiul pe Cruce, prin sângele Său, a făcut pace 
între noi păcătoşii şi dreptul Judecător. 

Priveliştea Mântuitorului răstignit a avut întotdeauna un mare efect binefăcător asupra 
conştiinţelor şi inimilor omeneşti. 

Am citit undeva următoarea istorie: În primele veacuri ale erei creştine, fiica unei familii 
de nobili din Roma refuză pe toţi tinerii care o cerură în căsătorie. Nici unul nu a fost în stare să 
o cucerească. „Numai acela va câştiga inima mea”, zise fata, „care va fi gata să moară pentru 
mine”. Ani trecură după ani. Într-o zi ea auzi un misionar vorbind despre Iisus Hristos. Cu mare 
atenţie ascultă istoria Patimilor şi a morţii Domnului. Duhul Sfânt lucră în inima ei minunea 
întoarcerii. Sufletul fecioarei fu luminat de razele harului divin şi la urmă ea declară spre 
uimirea părinţilor: „Iată unul care a murit pentru mine. A lui mireasă vreau să fiu”. Nobila fiică 
se hotărî din ceasul acela pentru viaţa în curăţie. 



Să lăsăm ca inimile noastre să fie cucerite de aceleaşi simţiri de recunoştinţă. Pe cruce 
Hristos a murit pentru noi. Să ne hotărâm să trăim pentru El. Să ne luăm de bunăvoie crucea 
noastră zilnică şi să păşim pe urmele paşilor lui Iisus. Asta-i toată predica zilei de astăzi… 

A intra în taina Crucii şi a culege roade de mântuire  înseamnă a ne încrede în dragostea 
lui Dumnezeu şi a trăit pentru El. Amin!” 

 
Scurtă analiză: 

• avem de-a face cu o predică tematică (dogmatică), evident cu implicaţii morale, 
liturgice etc; 

• se observă, fără greutate, o bună sistematizare a materialului, prezentat într-o 
succesiune gradată; 

• remarcăm, de asemenea, modul de utilizare al ilustraţiilor, care „rup” pericolul 
monotoniei şi care înviorează, de fapt, predica.  

 
Ieromonah Nicolae  STEINHARDT (1912–1989), cunoscut în cercurile 

intelectualilor mai ales ca scriitor, eseist, critic literar. Fost deţinut politic, experienţele de 
închisoare fiind ilustrate în splendidul roman autobigrafic Jurnalul Fericirii. În domeniul 
nostru are o singură carte, cu dimensiuni reduse, dar de o valoare excepţională: Dăruind 
vei dobândi, care conţine aprox. 50 de predici, întru totul originale. Valoarea lor este 
remarcabilă, mai ales prin două calităţi speciale: frumuseţe literară şi putere de 
convingere. Practic, după opinia noastră, este cartea de predici cu cel mai fericit impact în 
rândurile intelectualilor, indiferent de vârstă şi preocupări. Sunt voci, la care subscriem, 
care spun că Dăruind vei dobândi este cea mai bună carte de predici din întreaga 
literatură omiletică românească. Predica pe care o reproducem mai jos este suficient de 
convingătoare în acest sens, credem: Predică la Duminica fiului risipitor (iertarea): 

,,Spre a vorbi cu folos despre virtutea iertării – atât de firească la oamenii din neamul 
românesc, mereu gata să răspundă afirmativ ba şi cu efuziune, cu mâna întinsă şi un zâmbet 
prietenos cuvintelor: te rog să mă ierţi – se cuvine a cunoaşte că ea este de patru feluri: 1. 
iertarea greşiţilor noştri, 2. iertarea celor cărora noi le-am greşit, 3. iertarea de sine, 4. iertarea 
păcatelor şi greşelilor de către Dumnezeu. 

Reluând: 
1. Iertarea greşiţilor noştri e simplă, elementară şi lesnicioasă. Omul de treabă iartă fără 

a se lăsa prea mult rugat şi de îndată dă glas magicei formule atât de proprie fiinţei simţitoare şi 
gânditoare: te iert, Dumnezeu să ne ierte pe toţi. (El ştie că este de asemenea supus greşelii şi 
cunoaşte ori poartă din fire în adâncul fiinţei sale textul Sfântului Apostol Pavel: „Nu este drept 
unul; nu este cel ce înţelege, nu este cel ce caută pe Dumnezeu; toţi s-au abătut împreună, 
netrebnici s-au făcut; nu este cine să facă binele, nici măcar unul nu este” (Rom. 3, 10-12; Ps. 
13, 2-3). Domnul însuşi ne-a poruncit să iertăm oricând şi oride câte ori va fi nevoie, fără limită: 
căci ce înseamnă răspunsul dat lui Petru (Matei 18, 20-22) „de şaptezeci de ori câte şapte” 
altceva decât: de infinit de multe ori, dificil fiind a presupune că omul cel mai nărăvit ne va greşi 
de patru sute nouăzeci de ori într-o singură zi? Iar în Rugăciunea Domnească iertarea păcatelor 
de către Dumnezeu e condiţionată şi pusă în concordanţă cu prealabila iertare a greşiţilor noştri, 
devine – cum spune limbajul matematic – funcţie a capacităţii insului de a-şi ierta semenii. 

Felul acesta direct, limpede şi uşor de iertare implică totuşi două adaosuri:  
a) Nu putem ierta decât răul făcut nouă personal, nu altora. Când un frate al nostru e 

nedreptăţit, insultat, lovit, ocărât, înşelat nu avem nici o cădere a ierta, noi, pe făptaşul răului. 
Cu atât mai puţin când nu mai e vorba de un individ ci de un grup de oameni ori de o 
colectivitate întreagă. Dacă o asemenea colectivitate ori o naţiune ajunge a fi obiect de 



discriminări de orice natură, dacă e prigonită, sărăcită, batjocorită, minţită, năpăstuită, împilată 
ş.a.m.d., ne este oprit a ierta în numele ei, nu avem calitatea de a o face.  

Nicolae Iorga, nu numai neîntrecut istoric dar şi cugetător adânc, era convins de lucrul 
acesta, afirmând şi el că fiecare poate ierta numai răul făcut lui însuşi, nu altuia ori altora. 

b) Nu ajunge să ierţi, mai e neapărat nevoie să şi uiţi. Iertarea neînsoţită de uitare nu 
înseamnă nimic, e vorbă goală, vorbărie, flecăreală, amăgire şi mască a ţinerii de minte a răului. 
Am cunoscut un preot, om de mare ispravă (mi-a fost cândva duhovnic), părintele George 
Teodorescu din Bucureşti. Obişnuia să spună enoriaşilor săi: „Vin la mine bărbaţi ori femei şi 
grăiesc: de iertat îl iert sau o iert, dar de uitat nu pot uita. Le răspund: zici că ierţi dar nu poţi 
uita. Prea bine. Ţi-ar plăcea însă, după ce te voi fi spovedit şi-ţi voi fi pus patrafirul pe cap şi voi 
fi rostit: te iert şi te dezleg, să vezi că sare Hristos de colo şi-mi strigă: l-oi fi iertând Sfinţia Ta 
dar să şti că Eu unul nu-l uit. Aud?!” 

În romanul său Madeleine Ferrat, Emile Zola închipuie groaznica imagine a unei 
păcătoase pe care Iisus o iartă dar Dumnezeu Tatăl nu, pentru că nu uită nimic. Lucrarea 
aceasta a minţii scriitorului francez (influenţat probabil de marcionism) ne întăreşte parcă şi mai 
mult în convingerea că iertarea e lipsită de valoare şi farmec şi de putere izbăvitoare (şi nu face, 
pentru a vorbi mai pe şleau, nici doi bani şi nici cât o ceapă degerată) dacă nu i se alătură 
uitarea. 

Că uitarea e mai anevoioasă  decât iertarea nu încape iarăşi dubiu. E cu adevărat grea. 
Dar nu-i oare întreg creştinismul greu? Cei care vin la Hristos neluând aminte la paharul pe 
care l-a băut (paharul amărăciunii, şi până la fund) şi la botezul cu care S-a botezat (moartea pe 
cruce) dau dovadă că nu ştiu cărui Dumnezeu se închină şi în ce obşte se află. Desigur că 
iertarea e grea, precum greu îi este oricui să-şi iubească vrăjmaşii, să întindă obrazul stâng după 
ce i-a fost lovit cel drept, să nu păcătuiască nu numai cu fapta ci nici cu gândul, să aducă la 
îndeplinire toate atât de subtilele şi radicalele porunci ale Predicii de pe Munte şi în general tot 
ceea ce Domnul cere de la acei care ţin şi cutează să se numească ucenicii Lui. 

2. Iertarea celor cărora noi le-am greşit pare a fi un paradox, de nu un sofism, şi ar 
constitui o contradicţie, o formulare absurdă. Cum oare am ierta noi pe cel de către noi 
vătămat? Nu-i limpede ca lumina zilei că lui îi imcumbă a ne ierta eventual pe noi? 

Şi totuşi formularea nu e greşită ori forţată şi nu încape îndoială că de tot gingaş ne este a 
ierta pe cei cărora noi le-am greşit, adică pe cei cărora le-am dezgolit şi dezvăluit toată 
nimicnicia, sluţenia sufletească, nerozia, răutatea, necinstea, sălbăticia, perfidia, nestăpânirea, 
josnicia, bădărănia ori netrebnicia noastră. Pe cei în prezenţa cărora ne-am deşertat 
străfundurile tulburi ale subconştientului, ne-am dat arama pe faţă şi poalele peste cap, ne-am 
făcut de basm, de ocară şi de minune, îi urâm. Nu lor ne-am arătat cu înfăţişarea noastră cea 
mai murdară şi mai ticăloasă? Nu-i nevoie de prea rafinată psihologie pentru a înţelege că de 
mult mai multă ruşine şi ciudă avem parte cât priveşte pe cei cărora le-am greşit noi decât în 
privinţa celor care ne-au greşit nouă, care s-au compromis ei în prezenţa noastră. 

Să ne fie îngăduit, în această ordine de idei, a ne referi la o veche piesă de teatru a 
dramaturgului francez Eugene Labiche. Nu-i decât o candidă comedie profană, dar cuprinde 
totuşi o învăţătură utilă. Eroul piesei, înstăritul părinte al unei frumoase fete, întâlneşte la o 
staţiune de munte pe cei doi tineri care deopotrivă râvnesc la o căsătorie cu fiica sa. Tatăl  – pe 
nume Perrichon –  alunecă în timpul unei plimbări şi era cât pe aci să se prăvălească într-o 
prăpastie dacă nu-i întindea o mână salvatoare unul din tineri. E, acesta, acum sigur că el va fi 
alesul, în calitatea lui de binefăcător al familiei. Dar domnul Perrichon nu se grăbeşte deloc a şi-
l face ginere, ba şi caută – în vanitatea sa rănită -- să minimalizeze fapta salvării, afirmând că se 
şi agăţase de un arbore, că aşa zisa prăpastie nu era decât o groapă, că e de felul lui agil ... 
Celălalt candidat, mai isteţ, simulează atunci un accident, dându-i domnului Perrichon prilejul 
de a se dovedi vajnic salvator de vieţi omeneşti. El va fi alesul! Cazul domnului Perrichon, 
credem, ne înlesneşte a înţelege cât de mare este efortul cerut pentru iertarea celor cărora le-am 



greşit, cât curaj şi hotărâre ni se cere pentru a-i privi drept în ochi, a le solicita indulgenţa, a nu 
le purta pică, a nu transfera asupra lor printr-un ciudat, complex dar şi logic proces psihanalitic 
necazul şi stinghereala care ne copleşesc. 

3. Grea este iertarea rubricată sub numărul 2, însă mai greu ne este a ne ierta pe noi 
înşine. Iertarea aceasta de sine reprezintă probabil etapa care implică efortul cel mai penibil şi 
mai susţinut întru biruirea poftei de înfrângere şi de adăpostire în deznădejde sălăşluitoare în tot 
omul păcătos, prototip al defetistului integral. 

După ce ne-am căit amarnic, ne-am mărturisit fără reticenţe, ne-am împlinit canonul, am 
făcut penitenţă, ne-am cerut din inimă, suflet şi cuget iertare şi am vărsat lacrimile ispăşirii, 
urmează ca, în deplină smerenie şi nu fără cutremur, să ne iertăm pe noi înşine. Psalmul 50, 
desigur, ne îndeamnă să ne cunoaştem fărădelegea şi vrea să ne fie păcatul nostru pururea în 
faţa noastră. Iată un sfat admirabil. Dar păstrarea aceasta a păcatului în cugetul nostru să nu 
înceapă a dospi şi a se preface în izvor de înveninare şi de cădere în obidă pentru care nu există 
leac. Amintirea vie a păcatului poate fi salutară; nu-i mai puţin adevărat că poate declanşa 
otrăvirea lentă a conştiinţei. Scriitorul francez creştin Georges Bernanos pune pe drept cuvânt 
accentul asupra acestui soi de iertare cu atât mai anevoios de adus la împlinire cu cât vine în 
contradicţie cu învârtoşarea inimii noastre şi cu funciara noastră răutate. Suntem atât de răi şi 
de învârtoşaţi cu inima încât, ferecaţi în limitele orizontului nostru strâmt şi îmbâcsit, abia de ne 
putem închipui că există putinţa iertării. Ne asemănăm unor troglodiţi pe care nu-i poartă gândul 
până la conceperea marilor palasuri presărate pe întinsul lumii contemporane. 

4. De aceea chiar, trecând la al patrulea aspect al iertării, ne pomenim atât de puţin 
pregătiţi a crede că Dumnezeu ne va ierta păcatele oricât de sinceră şi de fierbinte ar fi căinţa 
noastră. Dumnezeu, din fericire, e nespus mai bun decât noi şi e întotdeauna dispus a ierta. 
Omului, însă, prea puţin înclinat prin însăşi firea lui căzută a crede în bunătatea altora şi prea 
puţin pornit a se ierta nici pe sine, îi trebuie un efort considerabil ca să creadă cu adevărat în 
posibilitatea ştergerii depline a păcatelor sale. Vechea perspectivă a talionului şi a compensaţiei 
mai dăinuieşte în cugetul său, împotrivindu-se învăţăturii lui Hristos, care nu pentru cei sănătoşi, 
drepţi şi buni a venit în lume ci pentru cei păcătoşi. În Vechiul Testament, Dumnezeu i Se 
dezvăluie lui Moise numai ca legiuitor şi aspru judecător; Hristos desăvârşeşte revelaţia şi ne 
descoperă Sfânta Treime făuritoare, mântuitoare şi mângâietoare, adică pe Dumnezeul îndurării. 

De nici un folos nu ne este a crede că Hristos e Mântuitorul dacă nu credem tot atât de 
puternic, fiecare, că şi pentru mine a venit, ca să mă mântuiască pe mine, ca Mântuitor al meu. 

Unora li se pare, poate, că păcatele săvârşite de ei întrec până şi capacitatea iertătoare a 
lui Dumnezeu. Întrucât gândul acesta îşi are obârşia în teama de Domnul, în umilinţă, scrupul şi 
delicateţe a conştiinţei, e tămăduitor şi bun. Dacă însă e pricinuitor de îndoială în eficacitatea 
pocăinţei, în puterea şi bunătatea lui Dumnezeu – ca pentru Iuda, şi e deci tocmai al deznădejdii 
– se transformă în păcat care strigă la cer, adevărul fiind că nu se află păcat a cărui virulenţă să 
poată frânge iubirea de oameni a Ziditorului. Pe de altă parte mai înseamnă a trece peste foarte 
precisele cuvinte ale Sfântului Apostol Pavel de la 1 Cor. 6, 9-11, care dau categoric soluţia 
problemei: „Nu ştiţi, oare, că nedrepţii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă amăgiţi: 
nici desfrânaţii, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiţii; nici furii, 
nici lacomii, nici beţivii, nici batjocoritorii, nici răpitorii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. 
Şi aşa eraţi unii dintre voi”. Până aici textul e constatator şi rece. Imediat însă tonalitatea se 
schimbă şi apare făgăduinţa iertării dacă s-a ivit căinţa. Metanoia răstoarnă situaţia şi deschide 
orizontul mântuirii: „Dar  
v-aţi spălat, dar v-aţi sfinţit, dar v-aţi îndreptat în numele Domnului Iisus Hristos şi în duhul 
Dumnezeului nostru.” (Efeseni 2 şi 5, 5-8) 

Poate că e bine să ne aducem cât mai des aminte de cuvântul Sfântului Isaac Sirul: „Nu 
huliţi spunând că Dumnezeu e drept!”, cuvânt la prima vedere paradoxal şi scandalos, în fapt 
profund ortodox şi adevărat şi neavând de ce ne sminti. Căci dacă Dumnezeu ne va judeca numai 



după dreptate, suntem cu toţii pierduţi, nici unul nu va ieşi izbăvit dintr-o judecată exclusiv dreaptă 
şi contabilă (Ps. 129, 3-4 ). Dumnezeu care – din dragoste pentru făpturile Sale – a fost drept 
îngăduind să moară pe cruce Acel Nevinovat, nu este, spre fericirea şi nădejdea noastră, drept în 
înţelesul straşnic şi neînduplecat al termenului. Dumnezeul nostru – Sfânta Treime – e 
Dumnezeul milei, care e un sinonim al „nedreptăţii”, adică al unei dreptăţi mai adânci, mai 
cuprinzătoare, mai tainice, unei dreptăţi de ordin superior. În mila Sa nespusă, Dumnezeu 
(despre care s-a spus că din douăzeci şi patru de ore stă pe tronul dreptăţii numai una iar 
celelalte le petrece pe tronul milostivirii) poate şi voieşte să ne ierte şi să ne mântuiască. A ierta 
este în esenţă un atribut dumnezeiesc (iertarea omenească apărând în consecinţă ca încă o probă 
a prezenţei suflului divin în făptură). Singur Hristos poate, ca dintr-o ştersătură cu buretele, 
curăţa o întreagă tablă neagră plină de păcate, poate albi pelicula pe care s-au înregistrat toate 
faptele şi gândurile rele ale unei vieţi omeneşti. Străduindu-ne a ierta şi învăţându-ne a practica 
şi iertarea sub formele ei mai subtile (pe cei cărora le-am greşit noi, pe noi înşine după ce ne-am 
căit cu adevărat), ne apropiem de înţelegerea iertării divine. Nu de judecata lui Hristos se 
înspăimântă Marcel Jouhandeau, ci de a sa proprie: de-ar fi după mintea obtuză, învârtoşarea 
inimii şi îndârjita sa meschină răutate de om, el singur pe sine s-ar osândi. De iad mai degrabă 
bunătatea şi mărinimia Domnului ne feresc decât vrerea noastră. Greu accesibilă ne este 
nobleţea supremă a iertării. Şi misterul stă tocmai în aceea că puterea de sus prin milă şi har 
scoate făptura din întunecimea încrâncenării şi-i descoperă lumina de pe Golgota, neîngrădită, 
infinită, biruitoare a beznei. Să deprindem a crede în iertare, a îndrăzni să credem aşa, să ne 
rugăm a fi tămăduiţi de neîndrăzneală. Să ne deprindem a nu deznădăjdui ca Iuda – care n-a 
crezut nici că Hristos e de-ajuns de bun ca să voiască să-l ierte şi nici destul de puternic pentru a 
putea să-l ierte – ci a-l urma pe Sfântul Apostol Petru care s-a căit, a plâns amarnic şi nu s-a 
îndoit de voinţa iertătoare a Învăţătorului său. Să nu pierdem nici o clipă din vedere că nu mai 
suntem sub neînduplecata Lege, că suntem sub har, adică sub milă şi bunăvoinţă. Cele trei feluri de 
iertare omenească să ni le însuşim aşadar netemător, în cea dumnezeiască să avem nestrămutată 
încredere. Ele, laolaltă, alcătuiesc un tot inseparabil, stau la însăşi temelia credinţei creştine şi ne 
îngăduie a nădăjdui în sfânta milostivnică „nedreptate” a Domnului acum şi-n ceasul judecării 
noastre. Amin.” 
 

Scurtă analiză: 
• predica de faţă este una tematică (morală), cu un subiect anunţat ca atare, din capul 

locului (iertarea); 
• nu credem că s-a mai vorbit atât de bine în acest subiect, în secolul nostru, aşa cum a 

făcut-o părintele Nicolae Steinhardt: o expunere limpede, cursivă, dinamică, într-un 
limbaj simplu dar cultivat. Efectiv, ascultătorul este ţinut „cu sufletul la gură”; 

• se remarcă, o dată cu  argumentaţiile biblice, recurgerea autorului la cunoştinţe din 
literatura universală, fapt care dezvăluie cultura sa aleasă; aceste exemplificări sporesc 
simţitor valoarea cuvântării; 

• în concluzie, considerăm că este genul de abordare cel mai recomandabil, din toate 
punctele de vedere, pentru predica actuală. 

 
 

PREDICATORI  ÎN  VIAŢĂ  ŞI  ACTIVITATE 
 

Pr. prof. dr. Constantin GALERIU (n. 1918), fost titular al catedrei de Omiletică 
şi Catehetică la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1978–1994), este, la ora acuală, cel 
mai cunoscut preot român, atât în ţară cât şi în străinătate. Slujitor la Biserica Sf. 



Silvestru, părintele Galeriu poate fi numit de fapt „preot al Capitalei”, prin audienţa largă 
de care se bucură, întrucât merg să-l asculte creştini din toate colţurile Bucureştilor, iar 
unii vin chiar din provincie. Cu toate că vorbeşte la predică mai întotdeauna peste trei 
sferturi de oră, ascultătorii nu se plictisec, datorită conţinutului de substanţă, totodată 
formei atrăgătoare de exprimare. Dogmatist de formaţie58,  predicile p. c. sale au un 
profund caracter doctrinar. Încă nu a publicat nici un volum de predici, deşi sunt câteva 
pregătite pentru tipar, întrucât este foarte exigent cu forma finală de redactare. Are 
publicate, în schimb, câteva studii de mare valoare omiletică59, o dată cu cea pastoral-
misionară, în general. Dintre predici am ales pentru studiu cuvântul  La Duminica a III-a 
din Postul Mare 60: „Cel ce voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şiia 
crucea sa şi să-Mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34). 

,,Cu acest cuvânt dumnezeiesc începe Sf. Evanghelie ascultată astăzi. Şi cel dintâi gând pe 
care ni-l inspiră e icoana unei vieţi vii, în mers. Mântuitorul spune: „Cel ce voieşte să vină după 
Mine”. Cum le spusese şi ucenicilor: „Veniţi după Mine”. Viaţa în Hristos este cale; e mersul 
nostru împreună cu El, către acelaşi ţel. 

Şi Biserica numeşte zilele, săptămânile pe care le parcurgem în acest timp, „calea 
Postului”. Iar în această cale a rânduit popasuri, răspântii, pe care înaintăm, suim duhovniceşte 
ca pe nişte „temeiuri şi trepte”, cum zice Sf. Andrei Criteanul. Şi în şiragul acestor popasuri 
duminicale, Biserica ne cheamă să medităm la cruce, temă fundamentală a vieţii creştine. Să 
cugetăm la cruce împreună cu Mântuitorul, cu cuvintele Lui. Căci creştinul gândeşte, vorbeşte, 
poartă crucea în Hristos, împreună cu El. 

Şi a zis Mântuitorul: „Cel ce voieşte să vină după Mine”. Cuvântul Lui cheamă, nu sileşte: 
deşi el se descoperă pe Sine: „Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan 14, 6). Face apel însă la voinţă, la 
conştiinţă. De altfel, fără conştiinţa şi voia noastră, umblarea pe această cale nu ar avea 
spiritual, valoare, rod; nu ar fi un „mers”, o înaintare. 

Iisus Hristos ne arată calea prin cuvântul şi prin pilda vieţii Lui, zicând: „Cel ce voieşte să 
vină după Mine, să se lepede mai întâi de sine”. „Greu e cuvântul acesta”, spunem şi noi adesea, 
împreună cu unii dintre ucenicii Lui (Ioan 6, 5). Să te lepezi de „sine”, când atâţia dintre noi, nimic 
nu iubim mai mult decât acest „sine”. Cuvântul Mântuitorului se adresează însă celor ce voiesc să-
L urmeze şi trebuie pătruns, înţeles în duhul lui, în duhul în care a fost conceput, grăit şi împlinit de 
Domnul Însuşi. Iar în acest duh şi înţeles dumnezeiesc, să mă lepăd de mine, înseamnă: să mă 
lepăd de acea „iubire de sine” egoistă, care face din „sinele meu” idol. „Eu însumi idol m-am 
făcut”, zice iarăşi Sf. Andrei Criteanul. Ceea ce înseamnă, nu jertfire de sine pentru alţii, ci 
jertfirea altora pentru sine. O inversiune şi pervertire a jertfei adevărate. – Altfel spus, lepădarea 
de sine înseamnă izbăvirea de adorarea de sine, de egocentrism, această boală a existenţei noastre, 
care e izvor şi reazim a tot păcatul: lăcomie, desfrâu, trândăvie sau pismuire, mânie, nedreptate..., 
şi mai ales mândrie, slavă deşartă, care mă închide în mine, în sinea mea, mă îndepărtează de 
semeni şi aşa mă osândeşte la îzolare, opacitate spirituală, nerodire, sărăcie sufletească. „Mândria 
e dovada unei minţi sărace” zice Sf. Ioan Hrisostomul. Într-adevăr, făcând un pas şi mai adânc în 
înţelegerea lepădării de sine, observăm: când eu mă văd, mă preocup numai de mine, când sânt 
plin de mine, nu mai las loc să pătrundă în suflet, în inima mea nici o rază din lumina şi iubirea lui 
Dumnezeu şi a semenilor mei. În schimb, când eu reuşesc să mă golesc de mine, „să mă lepăd”, 
cum zice Mântuitorul, golul acesta nu înseamnă vid, ci un negrăit plin; e deschidere şi plinire 

                                              
58 Teza de doctorat în Teologia Dogmatică: Jertfă şi răscumpărare, în "Glasul Bisericii",  
1-2/1973, p. 45-203. 
59  Dintre acestea le nominalizăm pe următoarele: Preoţia ca slujire a cuvântului, în O, an. XXXI, 1979, nr. 2, p. 
294-312.; Preoţia, taină şi slujire în viaţa Bisericii, în O, an. XXXIV, 1982, nr. 4, p. 538-549; Mântuitorul Iisus 
Hristos, Învăţătorul nostru suprem, în O, an. XXXV, 1983, nr. 1, p. 34-61. 
60 Din G.B., an XXXVIII, 1979, nr. 3-4, p. 215-220. 



nesfârşită din plinătatea lui Dumnezeu şi bogăţia zidirii. Aceasta e taina şi dezlegarea, cel puţin în 
parte, a chemării la lepădarea de sine. În esenţă: plin de mine, rămân gol de restul celorlalţi, rest 
infinit; gol de mine, mă umplu de plinătatea tuturor. – Apostolul era fericit să spună: „Nu mai 
trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine” (Gal. 2, 20). Şi: „O, Corintenilor... s-a lărgit inima 
noastră către voi” (II Cor. 6, 2).  

Dar se înţelege, pilda, icoana acestei „lepădări” ne este Mântuitorul Însuşi. El mai întâi s-
a lepădat de Sine. Cum învaţă Sf. Pavel: „Hristos Iisus în chipul lui Dumnezeu fiind... S-a golit 
pe Sine chip de rob luând, făcându-se asemenea oamenilor... S-a smerit pe Sine ascultător 
făcându-se până la moarte –, şi încă moarte de cruce” (Filip. 2, 6-8). Pentru a ne primi cu toate 
ale noastre, cu firea noastră omenească, fire rănită de păcat; pentru a se face şi om, mai mult, 
chip de rob, S-a golit de Sine, S-a smerit pe Sine. N-a venit la noi cu strălucirea, în „lumina 
neapropiată” a Dumnezeirii Sale, ci S-a apropiat şi  
S-a unit cu noi, luând chipul nostru smerit, îmbrăcând veştmântul, haina smereniei noastre. De 
aceea, Sf. Isaac Sirul zice: „Smerenia este veşmântul lui Dumnezeu”. – Şi atunci, dacă El, 
Dumnezeu fiind, S-a golit pe Sine pentru a ne primi pe noi, în chip firesc, aceasta e şi calea 
noastră: ne golim, ne lepădăm de noi înşine, pentru a-L primi în noi pe Dumnezeu, pe aproapele 
nostru, lumea. Acesta e primul pas al celui chemat să vină după Hristos. Dar în chip firesc, îi 
deschide calea celuilalt. Zice Domnul mai departe: „Să-şi ia crucea sa”. Fiecare să-şi ia crucea 
sa şi chiar „în fiecare zi” (Luca 9, 23). Deodată, cuvântul ne spune că fiecare avem de purtat o 
cruce proprie, întemeiată pe o chemare şi un dar, pe o nevoinţă şi un rod propriu. Dar totodată, 
creştinul ştie că această cruce a lui e răsădită în crucea lui Hristos. 

În mod obişnuit, când vorbim de cruce, înţelegem mai întâi nevoinţă şi încercări sau o 
boală, suferinţă, moarte. Dacă însă în toate acestea care alcătuiesc crucea mea rămân singur, le 
port singur, cu puterea şi orizontul meu mărginit, în care dincolo de suferinţă şi moarte nu mai 
văd nimic, decât sfârşitul; atunci, lipsit de „harul şi adevărul” (Ioan 1,17), de lumina şi puterea 
lui Hristos, lesne mă cuprinde neliniştea, descurajarea, cu întrebări fireşti, ca de pildă: în lumea 
aceasta a Ziditorului, în care pentru creştin, fapta ziditoare justifică existenţa, viaţa, binele 
însuşi, ce rost are o suferinţă oarbă? nu e absurdă, „nebunie”, cum spune Sf. Pavel (I Cor. 1,18); 
ce sens ziditor are moartea? Dar când crucea mea e prinsă în crucea lui Hristos, ca mlădiţa în 
viţă, ca raza în soare, atunci se luminează întreg sensul şi orizontul ei. În Hristos crucea nu e un 
punct final, nu e sfârşit ci cale; cale luminoasă spre înviere. Crucea poartă asupra ei pe Soarele 
dreptăţii, pe Hristos. Şi crucea noastră este şi crucea Lui, Care „a luat asupra Sa durerile 
noastre” (Isaia 53, 4). Şi atunci osteneala, nevoinţa, suferinţa noastră, moartea însăşi, totul e 
săvârşit, suportat în Hristos. Şi totul devine în El jertfă luminoasă, iubire, dăruire. 

Şi privind astfel, ni se deschide un înţeles mai adânc, mai cuprinzător al crucii, al purtării 
ei. Şi anume, fundamental: crucea este iubire. Nu este numai nevoinţă, încercare, suferinţă a mea 
pentru mântuirea mea. E şi aceasta, dar şi ceva cu mult mai mult. Mântuirea mea este 
inseparabil legată de Hristos, iar în crucea Lui e prezent aproapele meu, Biserica, lumea. În 
cruce eu mă întâlnesc deodată cu Hristos, cu semenii mei. Hristos nu poate fi conceput fără 
aceştia. „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe singurul Său Fiu l-a dat... „(Ioan 3,16) 
pentru ea, pentru noi. Crucea e fapta cea mai revelatoare a iubirii Lui. Aşa cum „cerurile spun 
slava lui Dumnezeu” (Psalm. 18, 1 ) crucea spune, descoperă iubirea lui Dumnezeu. 

Dar în Hristos şi crucea noastră trebuie să descopere iubirea noastră. Crucea ne vădeşte 
atunci iubirea, suferinţa noastră din iubire pentru ceilalţi, pentru aproapele; şi manifestată în 
diverse chipuri; osteneală, purtare de grijă, purtarea poverii lui la nevoie, rugăciune, răbdare 
pilduitoare, ajutor, sacrificiu. Acestea şi altele asemenea lor poartă pecetea crucii şi toate sunt 
dovada acelei realităţi, că eu nu pot să nu fiu solidar cu semenii, cu aproapele meu atât timp cât 
port numele lui Hristos, Cel ce a pătimit pentru noi. Iubirea adevărată nu poate fi străină vieţii 
celuilalt. Altfel nu e iubire. Cum ai putea suporta căderea cuiva şi să nu simţi răspundere pentru 



el, când eşti de o obârşie cu el; şi Hristos s-a jertfit şi pentru tine şi pentru el. De aceea Apostolul 
spune: „Cine este slab şi eu să nu fiu slab, cine se sminteşte şi eu să nu ard? (II Cor. 11, 24). 

Crucea înseamnă schimbul de iubire între Hristos şi mine, între mine şi aproapele; este un 
schimb de euri, de vieţi, în care îl înţeleg, îl cunosc; simt că trăiesc aspiraţia sau durerea, 
destinul semenului meu ca pe ale mele, aşa cum simte mama ca pe ale ei, bătăile inimii, dorurile 
şi durerile copilului ei. 

Crucea este revelaţia însăşi a iubirii şi vieţii Sfintei Treimi în inimile noastre, e locul de 
întâlnire, comunicare şi unire cu Dumnezeu şi întreolaltă. Înainte de pătimirea Sa, Iisus se ruga: 
„Părinte, toţi să fie una, după cum Tu eşti întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie 
una” (Ioan 17, 21). Aşa cum ne poartă Dumnezeu în iubirea Lui şi noi să ne purtăm în inimă, „să 
ne iubim unii pe alţii ca într-un gând să mărturisim Treimea cea deofiinţă şi nedespărţită”, cum 
rostim în Sfânta Liturghie. 

Fireşte, nu trebuie pierdut din vedere că această iubire implică suferinţă; e cruce. „A te 
ruga pentru alţii e a-ţi dărui sânge pentru ei” zicea un suflet credincios. Se poate spune că 
iubirea e sângele de viaţă dătător al sufletului. În iubire transmiţi celuilalt energie, putere din 
puterea ta, care izvorăşte din puterea iubirii, a crucii lui Hristos. De aceea e şi transformatoare, 
mântuitoare şi pentru noi şi pentru cei pe care îi iubim. 

Şi aceasta mai ales pentru că iubirea se manifestă şi creşte paralel cu scăderea păcatului. 
Crucea creşte o dată cu lepădarea de sine. Scade iubirea de sine, creşte iubirea jertfelnică. 
Biruindu-mă pe mine mă dăruiesc altuia. Şi câtă înfrânare am, atâta iubire am. În purtarea 
crucii se descoperă astfel o legătură strânsă între răstignirea păcatului: „Cei ce sunt ai lui 
Hristos şi-au răstignit patimile, poftele” (Gal. 5, 24), şi manifestare iubirii. Iar în acest fel crucea 
nu îngăduie nici un ascetism sau o sfinţenie egoistă, de dragul sfinţeniei, doar a desăvârşirii 
proprii. Aici, sfinţenia, desăvârşirea creştinului se încrucişează cu iubirea, ca înseşi braţele 
crucii; aici e şi tindere spre cer şi îmbrăţişare a lumii. E iubire a lumii cu iubirea lui Dumnezeu. 

În această cuprindere stă şi puterea ei pe care o mărturiseşte Sf. Pavel când zice: 
„Cuvântul crucii... pentru cei ce ne mântuim este puterea lui Dumnezeu” (I Cor. 1,18). Crucea 
este putere pentru că e iubire. Iar în iubire este putere pentru că în ea e viaţă. Iubirea salvează, 
dă viaţă. Şi aşa cum din iubire naşte viaţa, din crucea Domnului naşte noua viaţă: învierea. 

În Hristos, aminteam şi mai înainte, crucea, moartea, nu reprezintă ultimul cuvânt în 
existenţă. Crucea poartă în ea lumina şi puterea vieţii. Zice o cântare a Bisericii: „Dacă Te-a 
văzut Mieluşeaua pe Tine pe cruce răstignit, Hristoase... cu amar s-a tânguit: Fiule  prea iubite! 
Ce minune este aceasta ce se vede? Iar Tu ai răspuns: Maică Prea Curată, întru aceasta se va 
cunoaşte viaţa a toată lumea” (Şi acum... a crucii, Miercuri a doua săptămână din Postul Mare, 
stihologie- Utrenie ). Aşa precum noaptea poartă în ea zorile dimineţii, precum bobul de grâu 
pus în pământ poartă spicul, „grăuntele de grâu dacă moare multă roadă aduce” (Ioan 12, 24); 
după cum lumânarea mistuindu-se poartă în vârful ei lumina, crucea poartă în ea viaţa, învierea. 

Mai mult, unifică în ea prin Hristos care unifică totul, taina şi sensul către tot mai multă 
viaţă, al întregii zidiri. Când noi citim primul capitol al Cărţii Facerii, ne izbeşte dintr-o dată 
faptul că zilele creaţiei nu încep „dimineaţa” ci cu „seara”; de la seară la dimineaţă. „Şi a fost 
seară şi a fost dimineaţă, ziua întâia... şi a fost o seară şi o dimineaţă... ziua a doua. Şi apoi... 
ziua a treia şi celelalte. Şi în fiecare dimineaţă a creaţiei apărea ceva nou începând cu lumina, 
apele, pământul, plante, vieţuitoare. Iată aşadar calea creaţiei: de la seară la dimineaţă, de la 
întuneric la lumina, de la nefiinţă la fiinţă, de la osteneală la rod, de la cruce la înviere. 

Crucea poartă astfel în ea condiţia şi puterea zidirii; a începuturilor ei şi a naşterii ei din 
nou Sf. Ev. Ioan vede „Mielul jertfit încă de la întemeierea lumii” (Apoc. 13, 8). Jertfa este 
temeiul ei. 

Şi dacă orice viaţă, după un rost proniator, poartă în ea moartea, căci se şi sacrifică 
pentru o altă viaţă; atunci şi moartea, moartea în Hristos ca jertfă, poartă în ea viaţa, ilustrată, 



cum s-a spus şi de pilda bobului de grâu: Hristos, primind fără de păcat şi de bunăvoie moartea. 
El moare morţii. Şi, „cu moartea pre moarte călcând”, descoperă o nouă viaţă: învierea. 

Iar creştinul îi urmează pe acest drum al vieţii. „Mie să-Mi urmeze.” zice Mântuitorul, în 
cea de-a treia chemare a Evangheliei Sale. Şi care sunt dovezile, semnele prin care creştinul 
arată că răspunde acestei chemări, că Îi urmează lui Hristos? Acestea sunt vădite de întreaga lui 
viaţă în Biserică. Prin Botez suntem membre ale Trupului lui Hristos cel răstignit şi înviat şi prin 
Hristos şi în noi trebuie să simţim cum se răstigneşte şi moare păcatul de orice fel, mândrie, 
răutate sau patimi stricăcioase şi cum  se înnoieşte şi înviază sufletul, conştiinţa noastră, în 
gândire, cuvinte, fapte bune, ziditoare, de tot felul. Acestea sunt dovada vie că lucrează în noi 
harul Botezului şi puterea Învierii; pentru care a şi fost numită această taină începătoare: mica 
înviere. De asemenea şi celelalte Sf. Taine: pecetluirea cu darul Sf. Duh al lui Hristos; 
împărtăşirea cu Trupul şi Sângele lui Hristos, cum a zis Domnul: „Cel ce mănâncă trupul Meu şi 
bea sângele Meu are viaţă veşnică şi Eu voi învia în ziua cea de apoi” (Ioan 6, 54); precum şi 
pocăinţa, preoţia, nunta... Şi pe toate le susţine şi le pune în lumină, iubirea. „Cunoaştem că am 
trecut din moarte la viaţă pentru că iubim pe fraţi”, zice Sf. Ev. Ioan (I Ioan 3,4). 
14). Iubirea, izvor al întregii vieţi creştine, este semnul şi arvuna învierii – rod al crucii. 

Şi acum, în această zi sfântă, privind la cruce, la Mântuitorul Care S-a răstignit pe ea, aşa cum 
El, cu o iubire cuprinzătoare se încredinţa atunci Tatălui, se ruga să-i ierte pe răstignitorii Săi, purta 
grijă dumnezeiască Mamei Sale – Prea Curatei Fecioare şi ucenicului, iar prin aceştia Bisericii 
însăşi, primea pocăinţa tâlharului şi îl lua cu Sine în raiul iubirii Sale şi al învierii; la fel creştinul, 
chemat şi el să-şi poarte crucea lui, pentru care se şi însemnează cu ea la orice rugăciune, lucru şi 
drum al vieţii sale, ca şi cu o pecete, trebuie să arate acea iubire a Domnului Său, în orice loc, în 
orice timp sau situaţie şi faţă de oricine. Şi atunci, cu credinţă şi nădejde, vrednic este să se roage, să 
rostească: „Crucii Tale ne închinăm, Hristoase şi sfântă învierea Ta o lăudăm şi o mărim”. Amin.” 

 

Scurtă analiză: 
• predica de faţă este tematică (dogmatică), tema fiind „Sf. Cruce”, mai precis „crucea 

ca iubire” (ancorarea crucii personale în Crucea lui Hristos); crucea devine, astfel, 
nu doar jertfă (durere, necazuri, boli, moarte), ci cale spre înviere; 

• observăm aprofundarea dogmatică a temei, cu permanentă susţinere scripturistică; 
• limbajul este liturgic, bisericesc, cuvintele fiind ales cu multă grijă, fapt pe care-l 

remarcăm chiar la început: …Cu acest cuvânt dumnezeiesc începe Sf. Evanghelie ascultată 
astăzi. Şi cel dintâi gând pe care ni-l inspiră e icoana unei vieţi vii, în mers. Mântuitorul 
spune: „Cel ce voieşte să vină după Mine”. Cum le spusese şi ucenicilor: „Veniţi după 
Mine”. Viaţa în Hristos este cale; e mersul nostru împreună cu El, către acelaşi ţel… 

 
Pr.  dr. Gh. LIŢIU (n. 1919), fost deţinut politic (1960–1964), profesor la 

Academia teologică din Arad, având contribuţii de seamă în domeniul istoriei. S-a 
remarcat în câmpul omiletic prin câteva studii61 şi prin cartea de predici „Cartea Vieţii”62. 
Din acest volum reproducem cuvântarea  Adevărata  pocăinţă 63 (predică la Duminica 
fiului risipitor): 

,,1. Pilda despre fiul risipitor care se întoarce la casa părintească după rătăciri 
îndelungate în ţara păcatului, unde a ajuns să jinduiască după mâncarea ce o mâncau porcii, şi 
este primit cu dragoste părintească şi iertat de tatăl său, este precedată în Sf. Evanghelie de la 
Luca (cap.15) de alte două pilde asemănătoare ca înţeles: pilda cu oaia cea pierdută pe care 
                                              
61 Ca de ex. Locul Sfinţilor Părinţi în lucrarea de propovăduire a Bisericii Ortodoxe Române, în "Mitropolia 
Ardealului", 9-10/1971, p. 721-731; Cuvântul la înmormântare în Biserica Ortodoxă Română, BOR, 9-10/1978, 
p. 1124-1134. 
62 Predici la duminici şi sărbători, Editura Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1991, 196 p. 
63 Ibidem, p. 41-44. 



păstorul o caută neglijând chiar pe cele 99 care nu s-au rătăcit, şi cu drahma cea pierdută pe 
care femeia o caută cu deadisnul şi aflând-o împreună cu prietenele ei. Toate aceste pilde vor să 
arate cât de mare este iubirea lui Dumnezeu pentru firea omenească cea căzută în păcat şi, prin 
aceasta, sub puterea diavolului. Întoarcerea fiului risipitor este prilej de bucurie în casa 
părintească căci „bucurie este înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un păcătos care se 
pocăieşte” (Luca 15, 10) 

Această pildă, una din cele mai frumoase şi mai pline de înţeles, este menită să ne arate 
chipul adevăratei pocăinţe; ce este, în ce constă, şi cum  trebuie făcută spre a fi într-adevăr 
mântuitoare, spre a fi „bucuria îngerilor şi oamenilor”, mai întâi a Tatălui ceresc, pe care-l 
închipuie tatăl din pildă. 

2. Se cuvine, mai întâi, să arătăm că noţiunea de pocăinţă, ca de altfel multe alte cuvinte din 
limba noastră, cu vremea, au suferit o schimbare de înţeles, ba unele au dobândit unul peiorativ. 
Comparând înţelesul lor originar cu cel nou, te miri cât de mare este schimbarea care s-a făcut în 
sensul acesta cuvintelor. Să dăm doar un singur exemplu: cuvântul prost, care la origine, în limba 
slavonă, precum se ştie, însemna om simplu, din popor, a ajuns să însemne om lipsit de inteligenţă, 
fără minte şi judecată (A se vedea DEX-ul, p. 753). În acest sens grăieşte un personaj – domnitorul, 
dintr-o cunoscută piesă de teatru: „Boieri şi tu prostime!” indicând prin acest cuvânt din urmă 
poporul de rând. 

O situaţie asemănătoare s-a petrecut şi cu termenul pocăinţă care, în înţelesul lui 
adevărat, indică una din cele şapte sfinte Taine ale Bisericii noastre care constă în mărturisirea 
păcatelor săvârşite, din căinţă şi hotărâre de îndreptare, din împlinirea, după caz, a canonului 
primit urmată de dezlegarea din partea preotului duhovnic. Dicţionarul mai sus amintit, 
consemnând acest înţeles originar şi adevărat al cuvântului pocăinţă, nu întrelasă să amintească 
şi sensul mai nou, folosit din păcate de foarte mulţi, chiar de unii dintre credincioşii noştri 
neavizaţi, anume „a deveni adept al anumitor secte religioase „creştine” (Dicţionarul citat, 
p.712). Să ne amintim că unii dintre credincioşii noştri atribuie cu uşurinţă şi fără să-şi dea 
seama, acest nume unor oameni care nici ei înşişi nu şi-l revendică, preferând numirea specifică 
confesiunii lor: baptist, adventist, penticostal, etc. Pentru aceşti creştini nu îndeajuns lămuriţi, a 
te pocăi înseamnă a părăsi Biserica, ca şi cum  Biserica n-ar fi propovăduit şi realizat în chip 
strălucit de-a lungul veacurilor mântuirea  credincioşilor ei printr-o  adevărată pocăinţă. Să mai 
amintim şi de atitudinea, cu totul nejustificată, a unora de a evita termenul de pocăinţă în cântări, 
în rugăciune şi în propovăduire, cuprins de altfel în toate cărţile de cult înlocuindu-l cu cuvintele 
căinţă, îndreptare sau întoarcere. Ştiut este şi faptul că termenul de pocăinţă, de origine slavonă, 
nu acoperă întregul înţeles al echivalentului grecesc metanoia, care implică procesul de convertire, 
de înnoire şi depăşire a firii omeneşti, stricate prin păcat. Acest înţeles nu este îndeajuns de 
subliniat de cuvântul nostru pocăinţă, fapt pentru care trebuie să înţelegem sensul ei adevărat 
pentru că o mai bună înţelegere va conduce la săvârşirea unei adevărate pocăinţi, şi prin aceasta, 
la mântuirea sufletelor noastre. 

3. Sf. Ioan Scărarul (numit aşa după cartea lui intitulată Scara) defineşte  pocăinţa ca fiind 
„înnoirea botezului”, sau ca „un legământ cu Dumnezeu prin lucrarea faptelor bune – potrivnice 
cu păcatele făcute înainte” (Scara, Cuv. 3, 1), deci o mărturisire prin fapte bune a credinţei şi a 
numelui de creştin. 

Două lucruri ne spun aceste definiţii: a) mai întâi, că pocăinţa se află în strânsă legătură 
cu Botezul; că pocăinţa este posibilă tocmai fiindcă, prin Botez, am primit în noi „arvuna 
Duhului Sfânt”, care ne dă putinţă ca, atunci când mugurii harului primit în Botez, crescând „cu 
vârsta şi cu înţelepciunea”, să aducă „roade vrednice de pocăinţă”, aşa cum cerea şi Sf. Ioan 
Botezătorul celor care veneau la el (Matei 3, 8). O viaţă întreagă poate nu ne dăm seama de 
sămânţa harului primit în Botez; dar atunci când Dumnezeu binevoieşte a lovi inimile împietrite, 
aşa cum a lovit Moise stânca în pustie, din care a curs apă, şi din astfel de inimi curg lacrimile 
de pocăinţă care spală întinăciunea păcatului. De n-ar fi harul Botezului în noi n-ar curge nici 



lacrimile cele mântuitoare ale pocăinţei. Harul Sfântului Botez, învăluit în negura păcatelor, se 
trezeşte în noi ca dintr-un somn greu, ca dintr-un mormânt, prin lucrarea pocăinţei. 

b) În al doilea rând aceste definiţii ne spun că pocăinţa nu este lucrarea unei clipe, a unui 
ceas din viaţa noastră. Nu putem s-o încheiem într-un moment şi după aceea să spunem: am făcut 
destulă pocăinţă. Ea este şi trebuie să fie lucrarea unei vieţi întregi. E adevărat că pocăinţa ca 
Sfânta Taină, numită şi Spovedanie sau Mărturisire, înseamnă mărturisirea cu căinţă momentană 
în faţa duhovnicului. Aceasta însă nu exclude ci chiar presupune pocăinţa ca lucrare a vieţii 
întregi. Prin pocăinţă permanentă ne pregătim pentru Pocăinţa ca Taină (Spovedania, n. n.), în 
care ni se împărtăşeşte harul iertării şi dezlegării din partea duhovnicului în numele Tatălui 
ceresc. Aşadar, pocăinţa ca Taină nu se poate despărţi de pocăinţa unei vieţi întregi, ci una 
presupune pe cealaltă şi o cheamă; una se întregeşte cu cealaltă. 

4. Cine urmăreşte cu atenţie cunoscuta pildă despre fiul risipitor, îşi poate da seama că 
această pildă spusă de Mântuitorul, ne arată nu numai chipul adevăratei pocăinţe, ci şi treptele, 
momentele, pe care le trăieşte cel ce se pocăieşte cu adevărat. Fiul risipitor, după ce şi-a cheltuit 
avuţia părintească,  ajuns să pască porcii în ţară străină, într-o zi îşi vine în fire. E momentul în 
care păcătosul se trezeşte la realitatea tristă a stării de împătimire în care se găseşte. Starea de 
împătimire, moartea sufletească, cum o numesc Sf. Părinţi, cu toată aparenta ei fericire, nu 
satisface pe om, mai ales după ce acesta „şi-a venit în fire”. Ea este ca apa sărată a mării pe 
care nefericiţii marinari o beau în lipsă de apă dulce; dar cu cât o beau mai mult cu atât gâtlejul 
lor arde fără a le astâmpăra setea. Cu cât aleargă mai mult după fericirea pe care li se pare că o 
primeau pe urma satisfacerii poftelor şi ambiţiilor deşarte, cu atât sunt mai setoşi şi 
neîndestulaţi, „Traista unei astfel de fericiri – a spus un înţelept (N. Velimirovici) – e spartă la 
fund. Oricât ai băga în ea, tot goală rămâne”. 

Fiul risipitor simte nevoia să mărturisească; la început în gândul şi în mintea sa, apoi 
tatălui la care se întoarce: „Tată! greşit-am... primeşte-mă...!  În aceste cuvinte se află tot ce se 
cuprinde în noţiunea de pocăinţă; şi mărturisirea cu lacrimi a greşelilor, şi căinţa sau părerea de 
rău pentru călcarea poruncii şi părăsirea casei părinteşti, precum şi hotărârea de a se îndrepta, 
de a se întoarce la casa în care, după propria sa mărturisire, era  îndestulat de toate. Ca şi 
Zaheu vameşul, el îşi croieşte singur canonul cerând să fie primit nu ca fiu ci „ca pe unul din 
argaţi”. Sunt momentele sau treptele adevăratei pocăinţe. 

5. Ne-am putea întreba: avea nevoie tatăl din pildă de mărturisirea fiului risipitor? Are 
nevoie Dumnezeu de mărturisirea noastră înaintea duhovnicului? Fără îndoială că nu. Bine ştia 
tatăl din pildă ce-a făcut fiul său, precum bine cunoaşte Dumnezeu păcatele noastre. Ci noi, noi 
avem nevoie de această mărturisire. „Fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea 
este pururea”, a zis Psalmistul. Numai o mărturisire cu căinţă „şterge fărădelegea”, dar pentru 
aceasta este nevoie de „braţele părinteşti” întinse de Dumnezeu prin mâinile duhovnicului spre 
fiul care se mărturiseşte. Lui i s-a dat de către Iisus „puterea legării şi dezlegării păcatelor” 
(Ioan 20, 22 – 23), putere care nu s-a dat nici îngerilor, dar acesta ţine şi locul tatălui din pildă,  
care nu este altcineva decât Bunul Dumnezeu, învăţând, sfătuind, certând şi mângâind – după 
caz, totdeauna cu iubire părintească, pe cel ce se mărturiseşte. Acest lucru pare straniu unor 
credincioşi. Ce nevoie am să-mi mărturisesc păcatele înaintea duhovnicului? Nu pot eu face 
pocăinţă şi de unul singur? – spun aceştia. Fireşte că se poate face pocăinţă şi de unul singur, 
dar acest fel de pocăinţă nu este nici completă şi nici mântuitoare. Ce s-ar fi ales de fiul risipitor 
dacă ar fi rămas numai la tânguirea ce-o făcea de unul singur în ţara păcatului? El simte 
trebuinţa de a se mărturisi, trebuinţă care, o ştim cu toţii, este în firea omului. 

Noi credem că adevărata pocăinţă este un act bilateral. O parte a ei o reprezintă strădania 
de îndreptare, dorinţa de înnoire, (şi aceasta, desigur, un dar al lui Dumnezeu) pe care o face 
credinciosul. A doua parte însă o reprezintă harul iertării, pe care Dumnezeu îl împărtăşeşte prin 
mijlocirea slujitorului Său investit cu această putere, ca urmare a puterii date Sfinţilor Apostoli 
şi prin ei urmaşilor legitimi până la sfârşitul veacurilor. 



6. Sunt apoi unii creştini care se îndoiesc de posibilitatea iertării, mai ales în cazul unor 
păcate grele. În această privinţă, Sf.Ioan al Scării zice: „Înainte de a cădea în păcat, dracii ni-L 
înfăţişează pe Dumnezeu ca iubitor de oameni, spre a ne îndupleca mai uşor la păcătuire; iar 
după ce am căzut în păcat, tot ei ni-L înfăţişează ca aspru spre a ne îndoi de iertare şi a cădea în 
deznădejde” (Scara, Cuv.5,11) de aceea – continuă acelaşi sfânt – „nu te speria, chiar dacă vei 
cădea în fiecare zi şi nu te depărta de la Dumnezeu, ci stai cu bărbăţie şi fără îndoială că îngerul 
tău păzitor va cinsti răbdarea ta... Nimic nu se poate asemăna cu mila lui Dumnezeu, nimic nu 
este mai mare ca ea” (Idem, cuv.5, 38). 

In Pateric citim că un frate a întrebat pe Avva Sisoe: „Ce voi face Avva că am căzut? I-a 
răspuns lui bătrânul: „Scoală-te; zis-a fratele: M-am sculat şi iarăşi am căzut. Deci a întrebat 
fratele: până când? Zis-a bătrânul: Până când vei fi apucat (de moarte) sau în bine sau în rău; 
căci cu ce se află omul cu aceea se şi duce”. E mare  cuvântul acesta şi se cuvine să ni-l 
însemnăm şi să nu ispitim pe Domnul Dumnezeul nostru amânând vremea pocăinţei. 

Mulţi creştini sunt hotărâţi să facă pocăinţă, dar puţini ştiu cum trebuie făcută adevărata 
pocăinţă. Nici într-un caz ea nu înseamnă părăsirea Bisericii. Numai aici penitentul va învăţa să 
facă adevărata pocăinţă. Numai aici este harul iertării încredinţat ierarhiei sacramentale, primit 
şi transmis prin succesiune apostolică. 

Între cele şase rugăciuni din ectenia cererilor, este una în care cerem de la Dumnezeu ca 
„cealaltă vreme a vieţii noastre în pace şi pocăinţă s-o petrecem”. Cerem deci vreme de pocăinţă, 
şi acum, în postul Sf. Paşti, este vremea cea mai potrivită; cerem un climat de pace – cu Dumnezeu, 
cu oamenii şi cu noi înşine, în care să putem împlini toate cele ce sunt de trebuinţă adevăratei 
pocăinţe, ca să nu ne surprindă „înfricoşătorul ceas al morţii”, ci împăcaţi cu Dumnezeu şi cu 
oamenii, îndreptaţi prin credinţă şi fapte bune. Amin.” 

 
Scurtă analiză: 

• predica este tematică-morală (despre pocăinţă), cu implicaţii misionare; 
• remarcăm stilul ordonat al autorului: împărtirea materialului pe puncte, într-o 

succesiune logică, firească; 
• reţinem în chip deosebit următoarea comparaţie, foarte sugestivă: Starea de împătimire, 

moartea sufletească, cum o numesc Sf. Părinţi, cu toată aparenta ei fericire, nu satisface pe 
om, mai ales după ce acesta „şi-a venit în fire”. Ea este ca apa sărată a mării pe care 
nefericiţii marinari o beau în lipsă de apă dulce; dar cu cât o beau mai mult cu atât gâtlejul 
lor arde fără a le astâmpăra setea. Cu cât aleargă mai mult după fericirea pe care li se pare 
că o primeau pe urma satisfacerii poftelor şi ambiţiilor deşarte, cu atât sunt mai setoşişi 
neîndestulaţi… (subl. n.) 

† Bartolomeu ANANIA (n. 1921), arhiepiscop al Clujului, s-a afirmat, o dată cu 
slujirea pe diferite trepte eclesiastice, ca poet şi scriitor, fiind membru al Uniunii 
Scriitorilor din România. În vremea din urmă, pe lângă obligaţiile arhiereşti, s-a ocupat 
de tipărirea unei noi versiuni a Sfintei Scripturi, într-o diortosire personală, cu note 
explicative la subsol pentru anumite versete mai greu de înţeles. Este recunoscut unanim 
ca unul dintre cei mai mari predicatori contemporani. Din câte ştim, va tipări curând şi un 
volum de predici pe care-l aşteptăm cu interes maxim. Pentru cursul nostru am ales un 
cuvânt legat de sărbătoarea Bunei-Vestiri: F I E !64  

,,Există în viaţa Maicii Domnului un moment de mare răscruce, atât pentru propria ei 
rânduială, cât şi pentru istoria mântuirii noastre. Acest moment se întrupează într-un singur 
cuvânt: fie! Fără el, ceea ce Dumnezeu intenţiona în Bunavestire ar fi fost un eşec divin; prin el, 

                                              
64 Preluat din ,,Ortodoxia”, 3/1980, p. 437-442. 



conlucrarea dintre Dumnezeu şi om se dovedeşte biruitoare, iar consecinţele ei răzbat până la 
sfârşitul veacurilor. 

Aşadar, tânăra Fecioară se află în rugăciune, iar îngerul Domnului i se arată la un 
moment dat, o salută: bucură-te! şi-i vesteşte ca va naşte fiu. Maria îi răspunde prin uimire; ea 
este numai logodită, nu ştie de bărbat, nu pricepe cum, în condiţia ei de absolută puritate, i s-ar 
putea întâmpla aceasta. Îngerul face un pas mai departe: zămislirea va fi de la Duhul Sfânt, 
Pruncul se va naşte şi se va chema Fiul lui Dumnezeu. Uluirea Mariei e totală, puterea oricărei 
înţelegeri e copleşită de mister. Mai mult, asemenea momente sunt pândite, în mod obişnuit, de 
îndoială şi de necredinţă. În faţa veştilor năpraznice, colosale, spiritul reacţionează mai întâi 
negativ. El s-a obişnuit cu întâmplările comune şi acceptă cu foarte mare greutate faptul 
extraordinar. Vestea, de pildă, că ţi-a murit cineva drag e întâmpinată, mai întotdeauna, cu 
exclamaţia: nu se poate, aşa ceva nu pot să cred! Aşa va exclama o mamă care află că i-a murit 
fiul pe front, deşi de mult s-a obişnuit cu războiul şi cu posibilitatea unei asemenea pierderi. Dar 
tot aşa va exclama şi peste câţiva ani aflând, că de fapt, prima veste exprimase o eroare, că fiul 
ei a fost doar prizonier şi că s-a întors acum acasă. Imposibil!... E îndoiala, vecină cu 
necredinţa, cu care ucenicii Domnului au întâmpinat vestea învierii Lui; de aceea nu le venea să 
creadă, ne spune Evanghelia, de bucurie mare. E prea frumos ca să fie şi adevărat! 

Îndoiala însă e imponderabilul din care te poţi înclina fie într-o parte, fie în alta, e punctul 
neutru al cumpenei, e acea muchie de cuţit care te poate salva sau te poate prăbuşi. Pe o 
asemenea lamă subţire se află, iată, acum, sufletul Fecioarei. Cât va fi ştiut ea din Sfintele 
Scripturi? Cât va fi cunoscut ea din proorocia Isaiei? În ce măsură aştepta şi ea, ca întregul 
Israel, venirea lui Mesia? Iar dacă Mesia, ca Fiu al lui Dumnezeu, urma să se nască dintr-o 
fecioară, de ce tocmai ea trebuie să  fie aceea? E prea frumos ca să fie adevărat! Dar, dincolo şi 
mai presus de aceasta, cum poate fi o zămislire de la Duhul Sfânt, în ce chip poate Dumnezeu să 
„umbrească” o femeie pământeană spre a-i naşte Lui un Fiu? Înţelegerea în sine şovăie şi se 
poticneşte. Maria stă în cumpănă, dar îngerul nu-i dă răgaz şi-i oferă un exemplu de putere a lui 
Dumnezeu: bătrâna Elisabeta, de o viaţă cunoscută ca stearpă, se află în cea de a şasea lună a unei 
sarcini binecuvântate. Asemenea întâmplări, aşadar, nu trebuie judecate la măsura omului, ci la 
aceea a lui Dumnezeu, nemăsurată, adică. 

Exemplul Elisabetei e poate convingător, dar, pe de altă parte, e de o concreteţe brutală. O 
femeie însărcinată în luna a şasea poartă toate semnele apropiatei maternităţi, cu toate 
implicaţiile ei intime, familiale şi sociale. Or, ceea ce îngerul îi vesteşte tinerei Fecioare este 
tocmai o viitoare maternitate. Imaginea Elisabetei se proiectează, năpraznică şi nemiloasă, 
asupra nevinovatei adolescente. Elisabeta însă e o femeie căsătorită, cu legământ legiuit înaintea 
lui Dumnezeu şi a oamenilor, iar faptul că va naşte la bătrâneţe e de natură să stârnească, cel 
mult, uimire. Dar ea, Maria?... Dacă va trebui să poarte semnele sarcinii, cine o va scuti de 
bănuiala logodnicului, de osânda rudelor, de batjocura satului, de tot ceea ce se poate chema 
oprobiu public? Cine o va apăra de condamnarea legii, care o poate târî la poarta cetăţii şi 
ucide cu pietre? Dacă e vorba de un mister, cine va fi în stare să-l propună înţelegerii şi, mai 
ales, cine va fi în stare să-l accepte, când el vine din gura unei tinere care nu vădeşte într-însa 
nimic extraordinar? Iar dacă ea va avea destulă putere să îndure toate umilinţele şi va ajunge 
mamă, cine-l va scuti pe Fiul ei de stigmatul unui copil de pripas, al unui bastard căruia 
societatea îi refuză un statut normal?... 

Cuvântul îngerului nu este o poruncă. Poruncile se dau în vis, aşa cum le va primi, ceva 
mai târziu, logodnicul Iosif. Cuvântul îngerului nu este nici vestirea unui fapt împlinit, aşa cum o 
avusese preotul Zaharia lângă altarul tămâierii. Bunavestire anunţă, deocamdată, doar faptul că 
Dumnezeu o alesese pe ea, Maria, să devină mama Fiului Său. Îngerul poartă un mesaj, dar şi o 
invitaţie. E un apel la libertatea Fecioarei de a decide, de a se pronunţa între două alternative, 
între un da sau un nu. Pentru ca libertatea ei să nu fie întru nimic viciată, i se pun în faţă cele 
două perspective: pe de-o parte, harul de a deveni Născătoare de Dumnezeu, pe de alta, jertfa de 



a purta o sarcină aparent reprobabilă. Spre a-i înlesni hotărârea, îngerul ar fi putut s-o asigure 
că Iosif, prin revelaţie, va lua totul asupra lui şi că, în faţa societăţii şi a legii, el va trece drept 
tatăl Celui ce se va naşte dintr-însa. Dar Mariei nu i se face o astfel de făgăduinţă, e lăsată să 
cumpănească singură, în deplină libertate a cugetului. Un nu ar însemna o amânare a planului 
dumnezeiesc, un da, împlinirea lui imediată. Îngerul aşteaptă din gura Mariei un singur cuvânt. 
Îl aşteaptă Dumnezeu, dar în acelaşi timp îl aşteaptă toată suflarea, căci, întrebând-o pe ea, 
Dumnezeu ne întreabă pe noi, iar prin răspunsul ei urmează să se rostească întreaga omenire. 
Iată, Eu stau la uşă şi bat!  E clipa când Fecioara însumează într-însa setea universală de 
mântuire. 

– Fie! Să-mi fie mie după cuvântul tău! 
În acea clipă s-a petrecut Întruparea. 
Din acest moment îngerul nu mai are nimic de spus şi se face nevăzut. 
Bunavestire nu e o idilă divină, nici capitolul romanţat al unei biografii, ci actul dramatic 

prin care Dumnezeu consultă libertatea omului şi o invită la participare. Dacă, prin Adam şi 
Eva, omul se pronunţase împotriva lui însuşi, prin Fecioara Maria el se reaşează la unison cu 
Creatorul şi-şi restaurează propria-i libertate, redându-i în acelaşi timp, direcţia pentru care îi 
fusese, întru început, dăruită. Printr-un singur cuvânt, Maria e purtătoarea de cuvânt a tuturor 
risipiţilor ce aspiră la un destin comun, obştea mântuiţilor Domnului. 

Prin acelaşi cuvânt, însă, Maria îşi asumă, în mod conştient şi deliberat, o rânduială 
personală cu totul aparte, care va face din ea un unicat al neamului omenesc. Totul decurge din 
faptul că, între toate fecioarele lumii, ea este singura hrănitoare de prunc. Dar faptul acesta nu 
se petrece undeva, într-un spaţiu indefinit şi atemporal, ci aici, pe pământ, într-un anume context 
social şi într-un anume timp istoric, ceea ce îi conferă un caracter de profundă autenticitate 
umană şi, totodată, o notă de dureroasă dramă personală. În această privinţă, realismul aproape 
brutal al relatării din Evanghelia după Matei este de-a dreptul zguduitor. Maria nu e scutită de 
bănuieli, iar primul care se îndoieşte de ea este însuşi Iosif, ocrotitorul şi garantul ei în faţa 
societăţii. E de crezut că el va fi fost cel dintâi căruia ea i-a mărturisit despre dumnezeiasca 
vestire şi suprafireasca întrupare, despre uluitoarea zămislire din pântecele ei sau, mai simplu şi 
mai omeneşte, despre faptul că era însărcinată. Dar Iosif nu are nici pe departe capacitatea unei 
asemenea înţelegeri, aşa după cum nici însăşi Maria nu o avusese după cele dintâi cuvinte ale 
îngerului. Cine va întâmpina un asemenea adevăr fără să încerce mai întâi să se scuture de el? 
Dreptul bărbat se crede victima unei mistificări, iar întâia sa reacţie este aceea de a repudia 
impostura şi, mai mult, poate chiar de a o denunţa. Spusele Mariei încearcă, desigur, să 
învăluiască o greşeală, dar în cazul acesta vina ei este îndoită: mai întâi, greşeala în sine, în al 
doilea rând, refuzul de a o mărturisi, tendinţa de a o ascunde tocmai faţă de el, care îi acordase 
logodnicei o încredere totală. Este aici un „vifor de gânduri necredincioase”, care face din 
sufletul lui Iosif un adevărat iad şi e de presupus, tot omeneşte, că acest vifor se va fi dezlănţuit 
nu numai în cuget, ci şi în lungi şi dureroase aruncări de cuvinte. Totuşi, este posibil ca, până la 
urmă, el să fi acceptat adevărul Mariei, chiar dacă nu era în stare să înţeleagă nimic şi să fi 
făcut din el şi adevărul lui. Dar acest adevăr al lui putea oare să devină şi al societăţii? Cine va 
fi dispus să creadă măcar o fărâmă din povestea cu îngerul? Două alternative îi stau în faţă: să 
creadă că el este făptaşul şi să fie osândit ca unul care a încălcat puritatea logodnei, sau să se 
creadă că făptaşul este altcineva, un necunoscut, iar el să fie arătat cu degetul ca un credul naiv, 
luat în râs de semeni şi pus în rândul netrebniciluor. Şi într-un caz şi în altul, integritatea lui 
morală e compromisă, nu există nici o soluţie de a o salva în faţa opiniei publice, atâta vreme cât 
el va continua să rămână logodnicul Mariei. În cele din urmă, Iosif alege soluţia disperării; să o 
părăsească pe Maria în ascuns, fără nici o explicaţie, să-şi piardă urma, să rămână fiecare cu 
destinul său. E un act de laşitate, într-adevăr, dar singurul care îl poate salva. Îl poate salva, 
desigur pe el. Dar cu Maria ce se va întâmpla? Ea va rămâne complet descoperită în faţa 



societăţii, căci nimeni nu va crede că logodnicul a părăsit-o fără pricini foarte evidente. 
Fecioara e pândită de o singurătate fără margini... 

E adevărat că, în final, Iosif primeşte în vis revelaţia adevărului, se hotărăşte să devină 
soţul legal al Mariei şi să ia asupra sa, în faţa oamenilor şi a legii, Pruncul ce se va naşte, ceea 
ce va face ca Acesta să fie numit îndeobşte Fiul lui Iosif şi al Mariei. La nivelul comun, faptul 
extraordinar nu poate gesta decât îmbrăcând veşmântul vieţii comune. Fiul lui Dumnezeu îşi 
asumă condiţia umană încă înainte de a se naşte din Fecioara. Dar, până la acest final, câtă 
dramă! O dramă ce se născuse dintr-un singur cuvânt: Fie! 

Nu avea să fie singura. Rânduiala Fecioarei Maria este aceea a unei maici îndurerate. 
Naşterea umilă din Betleem, spaima de Irod, pribegia în Egipt, singurătatea de după ieşirea lui 
Iisus la propovăduire, drumul Crucii, răstignirea Fiului sub propria ei privire, jalea îngropării, 
toate acestea sunt tot atâtea ascuţişuri de sabie care trec prin inima ei. Toate, dintr-un singur 
cuvânt: Fie! 

Maica Domnului pare tot atât de singulară şi în ipostaza ei cerească. Nu e greu de înţeles 
de ce ea este „Mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii”: 
aceştia, neavând trupuri, nu sunt supuşi ispitei şi căderilor trupeşti, dar Sfânta Fecioară, 
purtătoare de trup, i-a păzit curăţia neîntinată şi l-a păstrat ca pe un potir de aur lămurit în focul 
dumnezeiesc. Dar ea sălăşluieşte, totuşi, undeva mai presus de îngeri, în spaţiul unei eternităţi 
care este numai al ei. În cerul nostru creştin, totul e obştesc, sfinţii sunt în cete îngerii sunt în 
soboare, până şi Dumnezeu e în Treime, numai Fecioara Maria este singură, ca un luceafăr de 
dimineaţă, plutind între soare şi stele, aşa cum luminează şi părticica ei de pâine de pe discul 
proscomidierii. Totul dintr-un singur cuvânt: Fie! 

Este Fecioara Maria o conştiinţă tragică? În ordinea omenescului, da. Dar ea este şi 
purtătoarea unei ordini suprafireşti, iar aceasta se face cu luciditate, cu o anume conştiinţă de 
sine. Cât timp trăieşte pe pământ, misterul Mariei nu poate fi înţeles şi acceptat de nimeni, dar ea 
„îl poartă în inima ei” ca pe o dulce povară. Nu este exclus ca episodul dramatic dintre ea şi 
Iosif, povestit de evanghelistul Matei, ca şi teama de o nelămurită curiozitate publică, să fi 
determinat vizita ei, de trei luni, la Elisabeta. Dar extraordinarul episod istorisit de evanghelistul 
Luca ne dă măsura conştiinţei de sine a Sfintei Fecioare, poate că de abia acum dobândită 
deplin. Emoţionanta întâlnire dintre  cele două femei are dimensiunile unui poem ceresc. 
Elisabeta este cea care se simte deodată năvălită de Duhul Sfânt şi are revelaţia Celui pe care 
Maria îl poartă în pântece. Salutarea ei este, în acelaşi timp, şi mărturisirea acestei revelaţii, 
ceea ce face ca răspunsul Mariei să capete o rezonanţă de harpă cosmică. El este nu numai un 
rezumat al mesajului evanghelic, ci şi prefigurarea unei apoteoze tragice, a faptului că ea, 
Fecioara, va fi fericită de toate neamurile ca rezultat al jertfei sale de a se smeri.  Salutarea 
îngerului: „Bucură-te!”, de neînţeles în suita suferinţelor Mariei, îşi dobândeşte acum înţelesul 
plenar. Lacrimile Mamei, vărsate din belşug de-a lungul a treizeci şi trei de ani, sunt 
răscumpărate de bucuria lăuntrică a Fecioarei, căreia Puternicul i-a hărăzit mărire în veci. 
Urmare  a unui singur cuvânt: Fie! 

Oare este Maica Domnului chiar atât de singură?... Iată, ea tămâiază mormântul 
împreună cu femeile mironosiţe, se bucură împreună cu ucenicii de învierea lui Iisus, tot 
împreună cu ei îi urmăreşte înălţarea la cer şi, mai târziu, va trăi extazul Cincizecimii. 
Adormirea  i-o cântă apostolii, trupul îi este ridicat la cer de către însuşi Fiul ei. Toate acestea 
însă sunt evenimente. Deasupra tuturor este un fapt, şi anume că Fecioara Maria, deşi mai 
presus de îngeri, rămâne solidară cu noi, oamenii, şi cu a noastră mântuire. Potrivit uneia din 
cântările Crăciunului, Naşterea Domnului a fost întâmpinată de fiecare cu câte ceva, ca o 
mărturie a participării la vrerea lui Dumnezeu; îngerii au trâmbiţat cântări, cerul a pogorât 
steaua, magii au adus daruri, păstorii au venit cu închinarea, pământul a oferit peştera, iar noi, 
oamenii, am dat-o pe Fecioara Maria. Omenirea devine astfel născătoarea Născătoarei de 
Dumnezeu, genealogiile capătă sens şi adâncime, ele mărturisind, pe de o parte, implicarea 



dramatică a lui Iosif în smerenia Mariei, iar pe de alta, implicarea apoteotică a neamului 
omenesc în actul Întrupării. Maica Domnului pluteşte singulară undeva, în spaţiul cerului 
creştin, dar în acelaşi timp ea este şi rămâne  împreună cu noi, căci prin ea ne-am rostit opţiunea 
pentru mântuirea prin Iisus şi tot prin ea nădăjduim întru neputinţele noastre. Poate că de aceea 
Maica Domnului ne şi este atât de dragă. In vreme ce pentru Domnul Hristos avem un dublu 
sentiment, de iubire pentru Mântuitor, dar şi de teamă pentru Judecător, pentru ea nu avem decât 
unul, cel de iubire, pentru aceea care niciodată nu ne va judeca, ci pururea se roagă pentru noi. 
In numele nostru, Fecioara Maria  
s-a rostit cândva în faţa lui Dumnezeu: Fie! In numele ei, la rându-ne, vom aştepta, prin 
rugăciune, o supremă rostire a lui Dumnezeu: Fie!” 

Scurtă analiză: 
• cuvântul de faţă este un panegiric, unul dintre cele mai frumoase din întreaga 

literatură omiletică românească; 
• frumuseţea literară însoţeşte permanent prezentarea evenimentului sfânt, iar 

argumentarea este copleşitoare; 
• ne reţine atenţia, în chip deosebit, descrierea literar-omiletică (biblică) a dialogului 

dintre înger şi Fecioara Maria, deodată cu fineţea observaţiilor asupra stărilor ei 
sufleteşti; 

• cuvântarea reprezintă un exemplu fericit pentru oricare dintre predicatorii 
contemporani, sub toate aspectele: conţinut, stil, limbaj etc. 

 
† Dr. Antonie PLĂMĂDEALĂ (n. 1926), Mitropolit al Ardealului, cu activitate 

prodigioasă în sânul Bisericii, dar şi remarcabil cărturar, membru al Uniunii Scriitorilor şi 
al Academiei Române, predicator cu foarte mare audienţă, autor de cărţi de predici cu 
largă răspândire şi utilizare65. Predicile Î. P. Sale se caracterizează, în general, printr-o 
accentuată actualitate, atât sub aspectul conţinutului cât şi al formei de prezentare. Ele 
sunt presărate cu multe momente ilustrative, bine alese, din surse foarte diverse, cu 
preponderenţă din Pateric şi Vieţile Sfinţilor. Cărţile de predici ale Î. P. Sale sunt 
preferate şi de către elevii şi studenţii teologi, care le utilizează frecvent pentru a 
răspunde obligaţiilor ce le revin la cursurile, seminariile şi examenele de Omiletică. 
Predica pe care o prezentăm aici este, credem, reprezentativă: Cei care „au râvnă pentru 
Dumnezeu, dar fără pricepere”66: 

,,După cum ştim toţi, lumea de astăzi e bântuită de probleme, e împărţită, şi nu mai 
contenesc conflictele şi neînţelegerile, înmulţindu-se de la o zi la alta. Se fac eforturi mari pentru 
a se ajunge la unitatea lumii, la înţelegere, la pace. În aceeaşi direcţie fac eforturi mari şi 
Bisericile creştine, pentru că nici ele nu au rămas toate credincioase mandatului pe care l-au 
avut de la Mântuitorul Iisus Hristos şi anume, acela de a fi una, de a fi toţi o Biserică, o credinţă, 
un Botez, de a avea toţi aceeaşi credinţă în Dumnezeu, de a fi toţi fraţi între noi, de a lucra şi a 
ne ruga împreună, de a căuta împreună fericirea pe pământ şi mântuirea în cer. După cum spune 
Sf. Pavel în Epistolele sale, unii, din iubire de dispută – şi de slavă deşartă, din încredere prea 
mare în capacitatea lor de a tâlcui Scripturile, au rătăcit de la adevăr şi aşa, în decursul istoriei, 
Biserica cea una dintru început, întemeiată de Mântuitorul Hristos şi propovăduită de Apostoli, 
s-a împărţit în mai multe fracţiuni. 

                                              
65 Lumină din lumină. Predici, Sibiu, 1985 (coordonator); Tâlcuri noi la texte vechi, Sibiu, 1989 (Ediţia II-a, 
1996, editura Axios SRL ); Cuvinte la zile mari, Sibiu, 1989. 
66 Extrasă din vol. "Tâlcuri noi la texte vechi", ed. II-a…, p. 200 - 207. 



Primelor încercări de împărţire, Biserica  le-a rezistat cu succes, în primul mileniu, 
organizând cele şapte sinoade ecumenice care au stabilit adevărurile de credinţă odată pentru 
totdeauna. Totuşi, după aceea, la începutul mileniului al doilea, de la Biserica cea una s-a rupt o 
bună parte şi anume partea apuseană, alcătuind Biserica Romano-Catolică, cu centrul la Roma. 
Mai târziu, la începutul sec. al XVI-lea, din Biserica Romano-Catolică s-a rupt altă fracţiune, 
ceea ce numim marile Biserici Protestante, în special cea Luterană – zisă şi Evanghelică, – cea 
Calvină – zisă şi Reformată, – şi apoi şi altele care continuă fracţionarea şi sfâşierea trupului lui 
Hristos până în zilele noastre. 

In acelaşi timp, însă, în veacul nostru, în acest veac în care diviziunile din lume îşi caută 
soluţia de regrupare într-o unitate de gândire socială şi politică, gândire care să fie în stare să 
desfiinţeze barierele, discriminările, decalajele de tot felul care produc săraci şi bogaţi, liberi şi 
sclavi spre a se ajunge la idealurile pe care le-a visat omenirea dintotdeauna, la libertate, egalitate 
şi fraternitate, pentru oameni şi popoare, – în acest veac, Bisericile s-au gândit şi ele să dea un 
bun exemplu, încercând să-şi refacă şi ele unitatea cea dintâi. 

Aşa se face că acum, mai mult decât altădată, când direcţia era spre împărţiri cât mai 
multe, spre alcătuiri de grupuri şi dizidenţe tot mai numeroase, în veacul nostru a început o 
mişcare inversă, o mişcare de refacerea unităţii creştinilor de pretutindeni, din toată lumea. In 
acest scop s-a creat Consiliul ecumenic sau Consiliul mondial al Bisericilor, care adună astăzi 
peste 3oo de Biserici creştine, visând şi lucrând pentru refacerea unităţii celei dintâi. In acelaşi 
scop s-au iniţiat convorbiri, dialoguri bilaterale şi multilaterale, simpozioane, conferinţe. Noi, 
Biserica Ortodoxă Română, am început încă din 1935 un dialog cu Biserica Anglicană, 
încercând să netezim diferenţele dintre noi. Dialogul mai continuă şi azi. După al doilea război 
mondial, asemenea dialoguri au început cu Bisericile Vechi Catolice din Occident, cu Bisericile 
Ortodoxe Vechi Orientale şi anume cu Biserica Coptă din Egipt, cu Biserica din Etiopia, cu 
Biserica din Asia Mică şi din India. 

S-a iniţiat în acelaşi timp  dialogul cu Bisericile Protestante. Acum, mai în urmă, s-a 
început şi dialogul dintre Ortodoxie şi cea mai importantă dintre marile Biserici creştine, ruptă 
din trupul mare al Bisericii primului mileniu la anul 1o54, şi anume cu Biserica Romano-
Catolică. 

Un lucru este important şi pozitiv: că hotărârea spre unitate e mai prezentă în lumea 
creştină de astăzi, decât a fost oricând înainte, când, precum spuneam, tendinţele erau de 
împărţire. Şi noi, ortodocşii români, trăim laolaltă cu celelalte culte creştine, experienţa căutării, 
şi încercăm şi pe plan local, să ajungem la unitate. Ne bucurăm ori de câte ori găsim puncte de 
convergenţă cu ceilalţi fraţi creştini, tot aşa cum ne întristăm ori de câte ori anumite grupuri 
creştine, din cele mai mărunte, în loc să urmărească unitatea, urmăresc dimpotrivă, în 
continuare, dezmembrarea. Caută pe toate căile să-i atragă pe creştinii noştri ortodocşi de la 
dreapta noastră credinţă spre alte credinţe, socotindu-se aceşti creştini rătăciţi, acum, după 
aproape două mii de ani, mai buni interpreţi ai Sfintei Scripturi şi ai învăţăturii Mântuitorului, 
decât au fost Sfinţii Părinţi şi decât a fost Biserica întreagă de-a lungul a două mii de ani, de la 
Hristos până azi! 

In Epistola care s-a citit astăzi, Sf. Pavel spune că există credincioşi care „au râvnă către 
Dumnezeu, dar fără pricepere” (Romani 10, 2) şi îi avertizează pe unii ca aceştia să-şi 
canalizeze cu pricepere râvna lor către Dumnezeu pentru că, tot Sf. Pavel spusese corintenilor, 
că nu se încununează cel ce aleargă la întâmplare (I Cor. 9, 26). A avea râvnă cu pricepere 
înseamnă a-ţi ordona gândirea şi credinţa după criterii sigure, a nu lăsa nimic pe seama 
întâmplării. Tot ce se face la întâmplare, duce la rezultate întâmplătoare. 

Ce înseamnă a avea râvnă către Dumnezeu cu pricepere? 
– Înseamnă, în primul rând, a urma rânduielile cele statornicite de Biserică dintru început, 

şi verificate de-a lungul a două mii de ani, până astăzi, ca fiind rânduieli bune; 



– Înseamnă a urma ceea ce au crezut moşii şi strămoşii noştri, credinţa în care au trăit şi 
au murit ei până în zilele noastre; 

– Înseamnă a urma acea Tradiţie care a dus la unitatea noastră de credinţă şi la unitatea 
noastră ca neam, de-a lungul istoriei, şi care s-a verificat a fi credinţa cea dreaptă. 

Noi, ortodocşii, am rămas dintru început până azi păstorii dreptei credinţe. Toţi ceilalţi, 
toate celelalte grupări care au apărut în istorie, de-a lungul secolelor, s-au rupt de la noi, de la 
dreapta credinţă, precum spunea Sf. Apostol Pavel, din dorinţa de dispute şi de slavă deşartă, şi 
din încrederea prea mare în felul personal de a interpreta Sf. Scriptură. 

A avea râvnă către Dumnezeu cu pricepere, înseamnă, aşadar, a urma învăţătura cea 
dreaptă, lăsată şi transmisă prin Biserică de-a lungul veacurilor tuturor creştinilor. 

Învăţătura noastră, pe lângă faptul că ne-a fost descoperită de Mântuitorul Iisus Hristos, 
Fiul lui Dumnezeu, răspunde şi exigenţelor gândirii corecte. Propovăduim o credinţă luminată, 
cu temeiuri puternice şi sigure, în descoperirea dumnezeiască. Ştim că viaţa vine de la 
Dumnezeu. In credinţa noastră Dumnezeu e autorul întregii creaţii şi a ordinii din Univers, care 
ne minunează permanent şi ne încredinţează de Atotputernicia Sa. Pământul şi toate planetele 
stau suspendate în Univers, călătoresc pe căi bine alese care le feresc de ciocniri între ele. 
Anotimpurile se succed  într-o ordine uimitoare. Soarele nu uită să răsară niciodată şi astfel 
zilele şi nopţile alternează cu implacabilitate şi, după ele, tot ritmul nostru biologic organizat 
într-o succesiune logică, trece de la epuizare la recuperare, de la muncă la odihnă şi astfel 
suntem capabili să o luăm mereu de la început, reeditând minunea restaurării noastre în fiecare 
dimineaţă, aşa cum se restaurează pădurile primăvara, după o iarnă de somn. 

Nu poate exista ordine fără Cineva care s-o facă. Această convingere ne întăreşte credinţa 
în Dumnezeu. Din nimic nu apare nimic. Principiul e vechi de când lumea şi nimeni n-a spus 
până acum că n-ar fi logic. Credinţa noastră este luminată. Ea se vrea şi se ţine între limitele 
gândirii sănătoase, aceea pe care ne-a predat-o Sf. Scriptură şi Sf. Tradiţie prin Biserică. 

Un învăţat francez din sec. XVII, matematician şi fizician, Blaise Pascal, spunea că logica 
cea mai simplă ne îndrumă spre credinţă, ca fiind mai folositoare pentru destinul nostru veşnic 
decât necredinţa. Pascal propunea un fel de pariu spunând: Eu mă simt mai sigur să pariez pe 
existenţa lui Dumnezeu, decât pe inexistenţa Lui, şi iată de ce:  

Intâi: dacă nu există Dumnezeu, şi cred, nu mi se va întâmpla nimic. Mor şi, o dată cu 
moartea s-a sfârşit totul; 

Doi: dacă nu există Dumnezeu şi nu cred, de asemenea nu mi se va întâmpla nimic. O dată 
cu moartea s-a sfârşit totul; 

Dar, trei: dacă există Dumnezeu şi nu cred, atunci am pierdut totul; 
Şi, patru: dacă există Dumnezeu şi cred, atunci am câştigat totul. 
Nu este deci mai logic să pariez pe existenţa lui Dumnezeu, decât pe inexistenţa Lui? 
Evident, nu pentru aceasta credem noi în Dumnezeu. Nu pe baza unui astfel de pariu ne-

am făcut creştini. Dar, fără îndoială, şi acest pariu îşi are forţa lui. 
Unii ar putea zice: aceasta este o credinţă interesată, nu una adevărată. O credinţă din 

frică, nu din liberă alegere. S-au şi adus aceste obiecţii pariului lui Pascal. Dar de ce să nu fim 
interesaţi? Şi de ce să nu ne fie frică? „Frica de Dumnezeu este începutul înţelepciunii”, spune 
psalmistul (Ps.110, 10). Locurile în care Scriptura recomandă această frică sunt nenumărate. 
Dar să observăm: ea este doar începutul, şi al înţelepciunii, şi al cunoaşterii (Proverbe I, 7). Ea 
se transformă apoi în „Duh de putere” sufletească (Tit I, 7), şi dragoste „în care nu mai este 
frică, căci dragostea izgoneşte frica” (I Ioan 4, 1). De aceea un sfânt nevoitor în cele 
duhovniceşti a socotit că a ajuns la măsura cea adevărată, numai atunci când a putut spune: „De 
acum nu mă mai tem de Dumnezeu, ci Îl iubesc” (Antonie cel Mare, n. n.). Aşa că oricât de 
utilitarist ar putea părea pariul lui Pascal, nu avem nici un temei ca să nu-l luăm în serios, de 
vreme ce  
l-a prins în logica lui chiar pe un Pascal! 



Noi credem că Dumnezeu a sădit în inimile noastre credinţa. Credinţa vine de la 
Dumnezeu. Dar ea, precum spuneam, trebuie să fie luminată, trebuie să fie o „credinţă cu 
pricepere”. Credinţa noastră ortodoxă este o credinţă luminată. De ce? Pentru că ea ne ajută să 
ne înţelegem destinul pământesc şi ceresc, nu ne opreşte să trăim în societate, ba, dimpotrivă, ne 
îndeamnă să ne integrăm în societate împreună cu toţi fraţii noştri, să contribuim împreună la o 
viaţă mai bună, mai fericită aici pe pământ, pentru ca să ne-o pregătim şi pe cealaltă din ceruri. 
Credinţa nu ne îndeamnă la izolarea de societate şi de toţi fraţii noştri, oameni de pretutindeni, 
ci dimpotrivă, ne îndeamnă la muncă, să ne preocupăm de ştiinţă, de cultură, şi de civilizaţie, de 
artă, de tot ceea ce poate face bucuria şi fericirea oamenilor, de tot ceea ce poate promova 
dezvoltarea spiritului omenesc de ceea ce poate antrena mintea omenească spre creaţiile cele 
mai înalte, impunând doar o singură restricţie: tot ce crează să fie în folosul oamenilor şi nu 
împotriva lor. 

Şi ce înseamnă oare a avea râvnă pentru Dumnezeu dar cu nepricepere? 
Toate tendinţele centrifuge de rupere de la Biserica cea una sunt nepricepere, 

nepriceperea celor care nu mai înţeleg rostul Bisericii şi o înlocuiesc prin cel puţin o mie de 
altfel de Biserici, fiecare pretinzându-se unica adevărată. Nu mai înţeleg rostul preoţiei cea 
întemeiată de Iisus Hristos prin Apostoli şi au ajuns să-l înlocuiască prin altfel de preoţi, 
autoinvestiţi, de cel puţin o mie de feluri, fiecare pretinzându-se a fi cel adevărat, în cel mai 
autentic spirit antibiblic, pentru că în Biblie se blamează toţi cei care se vor ai lui Apollo, ai lui 
Chefa etc. adică ai altor învăţători decât Hristos, rupându-se din unitatea Bisericii lui Hristos, 
cea una (v. I. Cor. 3, 5 - 23). Preoţilor investiţi de Hristos şi de Apostoli li s-a dat puterea de a 
lega şi dezlega: „Tot ce veţi lega şi veţi dezlega pe pământ va fi legat şi dezlegat în ceruri”. 
Numai lor şi tot lor li s-a poruncit: „Mergând, propovăduiţi, botezând pe toţi în numele Tatălui şi 
al Fiului şi al Sfântului Duh...” 

Toate acestea sunt Taine instituite de Mântuitorul Hristos. Cei care nu mai vor să le 
priceapă, care nu mai vor să creadă în ele, crezând că au descoperit o altă modalitate de 
înţelegere a Scripturii, acum, după două mii de ani, în ciuda faptului că de două mii de ani, 
Biserica a crezut într-un anumit fel şi ne-a transmis aşa cum trebuie învăţătura Mântuitorului, 
toţi aceştia au râvnă către Dumnezeu, dar cu nepricepere, şi nu se vor bucura de primirea în 
curţile Domnului. 

Ei pretind că au credinţă, şi poate au, dar au credinţă fără minte, fără rânduială, fără 
pricepere, de aceea lor li se aplică adesea cuvântul acela cu nume de ocară: obscurantism! Fiindcă 
mulţi dintre ei învaţă că trebuie să ne retragem din lume, că „lumea” e numai păcat; că tot ce e 
„lumesc” e diavolesc, ca şi cum  ei n-ar fi în lume şi ar putea trăi în afara ei. Unii ne îndeamnă să 
nu mai muncim, să nu mai luăm parte la nimic din ceea ce se întâmplă în lume, ca şi cum  nu am 
avea familie, ca şi cum  nu am trăi în nişte condiţii materiale date, în mijlocul cărora Dumnezeu ne-
a dat poruncă să trăim. 

Nu noi am creat lumea aceasta şi nici diavolul, ca să fie rea, Dumnezeu a creat-o şi ne-a 
aşezat în ea aşa cum a creat-o El şi ,,a văzut că e bună”, cu rânduielile ei de tot felul (Geneză 1, 
31). Dumnezeu a făcut ca să trăim în oraşe, în sate, cu străzi, cu fabrici, cu brutării. Oare de ce 
unii ca aceştia care ne îndeamnă să nu ne implicăm în viaţa lumii, nu refuză nici pâinea coaptă 
de alţii, nici lumina fabricată de alţii, nici hainele fabricate de alţii! Vor doar să ia, dar să nu 
dea nimic. E un fel de a justifica religios lenea şi boala sufletului şi a minţii lor! Dumnezeu a 
creat lumea cu toate bunurile ei ca să ne bucurăm de ele, să muncim, să le desăvârşim şi să le 
înmulţim, să contribuim astfel la o viaţă comună cât mai fericită, mai completă, desăvârşită. 

Dumnezeu ne-a dat toate aceste bunuri, ca şi viaţa. De aceea, trebuie să primim tot ce ne-a 
dat El. Ni le-a dat ca să le desăvârşim şi să ne desăvârşim: „Fiţi desăvârşiţi!” (Matei 5,48). 
Talantul trebuie înmulţit (Matei 25, 24 - 30). 

Cei care nu fac aşa, aceştia sunt cei care au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. 
Tot fără pricepere e şi goana lor după pradă: să rupă din turma creştină cea adevărată cât mai 
mulţi, să-i scoată din unitate, să-i dezbine. În timp ce Bisericile mari şi-au dat seama de greşelile 



lor din trecut şi caută acum unitatea, aceştia umblă mereu să împartă şi să înmulţească 
„bisericuţele”, grupuleţele lui cutare şi ale lui cutare!  Să nu fim dintre aceştia. 

Mai sunt şi printre drepţii noştri credincioşi unii care se lasă atraşi spre unele obiceiuri 
marginale Bisericii. Dvs. aţi auzit desigur că atunci când vă duceţi la spovedanie, preotul citeşte 
mai întâi o rugăciune, şi-n rugăciunea aceea este şi-un text care cere iertare lui Dumnezeu 
pentru credincioşii care au fost la vrăjitoare sau la descântătoare ş.a.m.d. 

În popor, care adesea face dovada unei înţelepciuni superioare, se zice despre unii ca 
aceştia că „lucrează cu necuratul”. Aceasta nu e credinţă în Dumnezeu, cu pricepere, 
dimpotrivă, e fără pricepere. 

Să ne rugăm lui Dumnezeu potrivit rânduielilor noastre tradiţionale, şi el va asculta 
rugăciunile noastre, fără să fim nevoiţi să ne ducem la astfel de intermediari care totdeauna sunt 
dubioşi şi care, cu adevărat fac parte din categoria ce ţine de obscurantism, adică de o credinţă 
întunecată, căci acesta e tâlcul cuvântului: credinţă neluminată, fără pricepere. 

Să rămânem fideli Bisericii noastre Ortodoxe, aceea care păstrează de milenii credinţa cea 
adevărată, şi care, aici pe pământul nostru românesc a păstrat şi unitatea neamului nostru, căci 
toţi cei care se rup de la credinţa noastră sfârşesc într-un fel sau altul prin a se rupe şi de 
unitatea neamului românesc. S-au legat de stăpânii care nu s-au născut şi n-au crescut în 
tradiţiile noastre, care au alţi strămoşi decât ai noştri, s-au legat de alţi conducători decât 
conducătorii noştri religioşi, deşi Sf. Apostol Pavel ne aduce aminte mereu în Epistola întâi către 
Corinteni: „Nu se poate pune altă temelie decât cea pusă, şi care este Hristos”. Pe Imeneu şi pe 
Alexandru, Sf, Apostol i-a dat satanei (I Tim. 1, 19-20). E o sentinţă foarte aspră: adică să fie 
despărţiţi de Dumnezeu, de viaţa veşnică, să meargă la iad! 

Tot Sf. Pavel, în Epistola către Tit. spune despre unii ca aceştia: „De omul eretic, după o 
sfătuire sau două, te fereşte, ştiind că s-a răzvrătit unul ca acesta şi păcătuieşte, fiind singur de 
sine osândit” (Tit. 3, 10-11). Şi mai înfricoşător este un alt cuvânt al Sf. Pavel în Epistola către 
Evrei: „E cumplit lucru să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu” (Evrei 10, 31). Cine vor fi 
aceştia care vor cădea astfel? Cei care propovăduiesc un Dumnezeu care nu este cel adevărat, 
Tatăl nostru, cei care propovăduiesc un Dumnezeu după mintea lor, cei care Îl falsifică, ereticii, 
schismaticii, cei care învaţă „altmintrelea şi nu urmează cuvintele cele sănătoase ale Domnului 
nostru Iisus Hristos şi învăţătura cea cuvioasă” (I Tim. 6, 3) a Bisericii. 

Cine urmează Biserica, „stâlpul şi temelia adevărului”, acela are poate milostivirea lui 
Dumnezeu şi de viaţă fericită aici şi dincolo, pe care să ne-o dea Dumnezeu tuturor, acum şi 
pururea şi în vecii vecilor. Amin.” 
 

Scurtă analiză: 
• predica de faţă se înscrie în şirul predicilor tematice misionare, aşa cum sunt 

majoritatea din volumul citat;67 
• după chiar sfatul autorului, dat în prefaţa volumului, această predică (ca de altfel 

toate), nu trebuie considerată un model, ci o sursă de inspiraţie; ea depăşeşte, însă, cu 
mult nivelul unui simplu material informativ: pasaje întregi se constituie în 
argumentări şi ilustrări efective, posibil de reprodus întocmai, îndeosebi de către 
predicatorii începători, care nu au încă experienţă în formulări proprii asupra acestui 
subiect; 

• tema este cât se poate de actuală şi opinăm, în consecinţă, a fi reluată aprox. o dată în 
fiecare an, la fiecare parohie; reţinem stilul direct, precis, totodată efortul de a da 
definiţii limpezi, acolo unde cazul o cere (de ex.: A avea râvnă către Dumnezeu cu 

                                              
67 Cea de faţă a fost rostită în Catedrala Ortodoxă din Sibiu, la 11 iulie 1983, op. cit., p. 200. 



pricepere, înseamnă, aşadar, a urma învăţătura cea dreaptă, lăsată şi transmisă prin Biserică 
de-a lungul veacurilor tuturor creştinilor…). 

 
Arhim. TEOFIL PĂRĂIAN (n. 1929) este duhovnic al Mânăstirii Sâmbăta de 

Sus, jud. Braşov. Orb din naştere, părintele Teofil impresionează prin vasta cultură 
teologică acumulată, totodată prin ascuţimea minţii şi profunzimea răspunsurilor la 
întrebările ce i se pun.  
S-a remarcat în ultimii ani la diferite conferinţe organizate în special de ASCOR, prin 
claritatea expunerilor şi vioiciunea replicilor date în dialogurile de la finele întâlnirilor. Este 
un vorbitor fascinant, atât la Amvon, cât şi la conferinţe, televiziune, radio, sau alte 
prilejuri. A publicat un număr însemnat de predici, dintre care am selectat Doi într-unul 68 
(Cuvânt la Cununie): 

 
Din învăţăturile sfinte ce s-au rostit 

astăzi, anume pentru voi, să luăm aminte, 
în chip deosebit, la cuvintele Sfântului 
Pavel din Apostolul cununiei: „Va lăsa 
omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va 
lipi de femeia sa şi vor fi amândoi un 
trup”. Ce trebuie să înţelegem de aici? 

,,De aceea va lăsa omul pe 
tatăl său şi pe mama sa şi se 
va lipi de femeia sa şi vor fi 
amândoi un trup” (Efeseni 5, 
31) 

Înainte de căsătorie tinerii fac parte din familia în care au venit pe lume. Din clipa în care 
se căsătoresc, ei pun începutul unei alte familii, întemeiază propria lor familie. Începutul pe care 
îl fac cei doi, care se cunună, înseamnă în primul rând o desprindere din vechea lor familie. Căci 
zice Apostolul: „Va lăsa pe tatăl său şi pe mama sa”. Dar acest început înseamnă, în acelaşi 
timp, şi întemeierea unei alte familii, deoarece cu binecuvântarea lui Dumnezeu omul care lasă 
pe tatăl său şi pe mama sa şi se lipeşte de femeia sa, cu care formează „un trup”: „Se va lipi de 
femeia sa şi vor fi amândoi un trup”. 

Unirea dintre bărbat şi femeie într-un singur trup, înfăţişează în lumea văzută unirea 
dintre Hristos şi Biserica Sa. Biserica în gândirea Sfântului Apostol Pavel este trupul lui Hristos, 
iar Hristos este capul Bisericii; precum între cap şi trup este o unitate de nedespărţit, la fel şi 
între soţ şi soţie trebuie să fie aceeaşi strânsă legătură, fiecare fiind dator unul faţă de altul cu 
iubire jertfitoare. Când acestea se împlinesc întocmai, atunci familia este o arătare a legăturii 
dintre Hristos şi Biserică şi, deci, ea este ocrotită şi sfinţită de către însuşi Mântuitorul nostru. 
Dovada unirii şi a iubirii părinţilor sunt copiii cu care îi binecuvântează Dumnezeu. 

Dar unirea dintre soţi nu se realizează de la sine, ci ea trebuie susţinută de voinţa celor ce 
se însoţesc şi trebuie ajutată de darul lui Dumnezeu. Adevărata unire este „în Hristos” şi „prin 
Hristos”, este în „numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”. Ea este prin harul Sfintei 
Taine a Cununiei, care se adaugă la voinţa celor ce caută „unirea credinţei şi împărtăşirea 
Sfântului Duh” şi sunt gata să-şi dăruiască toată viaţa lor lui Hristos-Dumnezeu. 

N-a fost luat întâmplător „trupul” drept „chip al unirii” dintre soţi, ci aceasta s-a făcut cu 
bun rost, de vreme ce în trup sunt mai multe lucrări care se înfăptuiesc de câte două organe. 
Astfel, de pildă, în trup avem doi ochi şi o singură vedere; avem două urechi şi un singur auz; 
avem două nări şi un singur miros; două mâini avem, pentru un singur pipăit şi pentru o singură 
lucrare; avem două picioare şi numai un mers. Aşa trebuie să fie uniţi şi soţii, într-o singură 
gândire şi lucrare, după cum cei doi ochi sunt uniţi într-un singur văz, cele două urechi într-un 
singur auz, cele două mâini într-o singură lucrare şi cele două picioare într-un singur mers. 

                                              
68 Culegere de predici (Cuvântări la cununii şi înmormântări), Timişoara, 1984, p. 29-30. 



Cinstiţi miri, e potrivit să aveţi în minte gânduri de acestea, bineştiind că toate ale noastre 
pornesc de la gând şi se împlinesc mai întâi în gând. Purtaţi în mintea voastră gânduri ca cele ce 
vi le-am înfăţişat mai înainte, ca să puteţi avea în viaţa voastră lucrări la fel  cu gândurile pe 
care le duceţi în minte. Aceasta cu atât mai mult cu cât ştim cu toţii că înaintea oricărui bine 
merg gândurile cele bune, prin care se înlătură din minte gândurile rele. 

Fiţi uniţi între voi, gândind şi lucrând la fel. Surpaţi din mintea voastră orice gând care ar 
încerca să vă strice unirea, pentru că „ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă!”. Fiţi 
încredinţaţi că sunteţi uniţi prin darul şi puterea lui Dumnezeu, cu voia lui Dumnezeu şi spre 
lauda lui Dumnezeu. Să ţineţi la această unire şi daţi pentru ea mărire Preasfintei Treimi, făcând 
bucurie părinţilor voştri, care se roagă pentru voi şi cinstindu-vă naşii, care aşteaptă de la voi să 
trăiţi înţelepţeşte. 

Dumnezeu să vă ajute să fiţi una. Maica Domnului să vă ocrotească. Toţi sfinţii să fie 
ajutători ai unirii voastre cea întru Domnul. 

 
Scurtă analiză:  

• avem, aşadar, o pareneză la un moment de bucurie, cu o temă de mare actualitate: 
unitatea (comuniunea) dintre soţ şi soţie; 

• apreciem dimensiunile realiste ale cuvântării: poate fi rostită întocmai, chiar şi celor 
mai „grăbiţi” miri (să ajungă la fotograf, la masă etc., cum adesea auzim astfel de 
„motivări”); 

• ne surprinde plăcut preocuparea unui călugăr pentru o astfel de cuvântare, acest lucru 
confirmând, de fapt, importanţa Tainei Cununiei; 

 
 

Arhim. Veniamin  MICLE (n. 1939), duhovnic al Mânăstirii Bistriţa (Vâlcea), 
fost profesor la Seminariile din Craiova şi Bucureşti, remarcabil predicator, a îmbogăţit 
literatura Catehetică-Omiletică românească cu studii de valoare excepţională, tipărite în 
două cărţi: Iniţieri catehetice 69 şi Trepte spre Amvon 70. Prin aceste studii, părintele 
Micle se dovedeşte a fi unul dintre cei mai buni specialişti în domeniu catehetic şi 
omiletic, comparabil cu oricare dintre profesorii universitari.  

Pentru analiza noastră propunem o Meditaţie: Rugăciunea de cerere, oglindă a 
sufletului credincios 71: 

,,Una din podoabele spirituale care înfrumuseţează sufletul credinciosului este  
rugăciunea. Ea se înalţă ca tămâia binemirositoare către Dumnezeu, pentru că sufletul  simte 
nevoia adâncă de a se îndrepta către Făcătorul cerului şi al pământului căruia să-i descopere 
durerile, bucuriile şi aspiraţiile sale morale şi spirituale. 

Rugăciunea s-a născut o dată cu omul, potrivit mărturiei transmise de Sfânta Scriptură. 
Pe primele ei pagini citim despre Cain şi Abel, care au zidit altar, au adus jertfă şi rugăciune 
lui Dumnezeu, simţindu-se dependenţi de Creatorul lor. Avraam, strămoşul poporului ales, prin 
rugăciunile sale a vindecat pe Abimelec, regele din Gherara şi pe soţia lui (Facerea 20, 17). 
Ana, femeia lui Elcana din Efraim, „s-a rugat Domnului cu sufletul întristat şi a plâns 
amarnic” (I Regi l, 10), ca să o binecuvânteze cu naşterea unui copil. Iar proorocul Ieremia 
îndemna poporul zicând: „Căutaţi binele ţării... şi rugaţi-vă Domnului pentru ea, că de 
propăşirea ei atârnă şi fericirea voastră” (Ieremia 29, 7) 

                                              
69 Bucureşti, 1993, 160 p. 
70 Bucureşti, 1993, 256 p. Vezi şi Pr. V. GORDON, Recenzie la cele două cărţi, în  B.O.R. 10-12/1993, p. 211-
214. 

71 Din "Glasul Bisericii" Nr. XXXVI, 1977, nr. 1-3, p. 79 - 83. 



In Noul Testament avem model de rugăciune pe Iisus Hristos. Din tinereţe, Îl vedem alături 
de părinţii Săi mergând la templul din Ierusalim ca să se roage, iar în timpul dumnezeieştii Sale 
activităţi, Sfintele Evanghelii ni-L prezintă rugându-se de nenumărate ori, fie retras pe munte 
(Matei 14, 23), fie la mormântul lui Lazăr (Ioan 11, 41-42), fie în Grădina Ghetsimani, unde „a 
căzut cu faţa la pământ, rugându-se” (Matei 26, 39), fie pe cruce, când plin de răni şi batjocorit 
se ruga pentru cei ce-L chinuiau: „Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac” (Luca 23,34) 

S-a rugat Sfânta Fecioară Maria, s-au rugat Sfinţii Apostoli, ierarhii, mucenicii şi cuvioşii; 
s-au rugat moşii şi strămoşii noştri, ne rugăm şi noi în sfintele biserici sau în casele noastre. 
Credinciosul nu poate trăi fără rugăciune. Ea îmbărbătează pe cel deznădăjduit, ridică pe cel 
căzut, mângâie pe cel întristat, întoarce pe păcătos la pocăinţă, îmblânzeşte pe cel aspru şi 
potoleşte pe cel pătimaş. Prin ea intrăm în convorbire tainică cu Dumnezeu, de aceea, a şi fost 
numită: „Convorbirea omului cu Dumnezeu” (Evagrie Ponticul), „petrecerea şi unirea făpturii 
cu Dumnezeu” (Sfântul Ioan Scărarul), precum şi „scară către cer”, „cheia cerului”, şi „zăvorul 
păcatului”. 

Cu toate că rugăciunea este atât de răspândită, totuşi, mulţi constatăm cu durere, şi de 
multe ori cu deznădejde, că Dumnezeu nu ne îndeplineşte întotdeauna rugăciunile noastre. 
Explicaţia ne este dată de Sfântul Apostol Pavel, prin cuvintele adresate romanilor: „Nu ştim să 
ne rugăm cum trebuie” (Romani 8, 26). 

După învăţătura noastră ortodoxă, rugăciunea este de trei feluri: de cerere, de laudă şi de 
mulţumire. Rugăciunea de cerere este întemeiată pe nădejde, rugăciunea de laudă este 
întemeiată pe credinţă, iar rugăciunea de mulţumire este întemeiată pe iubire, astfel, la temelia 
rugăciunii stau cele trei virtuţi teologice. 

Cea mai răspândită este rugăciunea de cerere după cum vedem şi din pericopa 
Evangheliei din duminica a XXIII-a după Rusalii. În cuprinsul ei găsim cinci rugăciuni către 
Mântuitorul nostru şi toate sunt de cerere. Se roagă omul demonizat, se roagă duhurile necurate, 
se roagă mulţimea din ţinutul gherghesenilor şi, din nou, se roagă omul demonizat care acum era 
eliberat de sub stăpânirea satanei. 

Ne vom opri puţin asupra cererilor cuprinse în rugăciunile lor, ca să învăţăm şi noi, din 
exemplul lor ce se cuvine să cerem în rugăciunile noastre, şi să ne cunoaştem mai bine starea 
sufletească, bună sau rea, după conţinutul cererilor adresate lui Dumnezeu.  

Sf.  Evanghelist Luca ne istoriseşte că Iisus Hristos a fost întâmpinat de un om care avea 
demon şi locuia printre morminte. El era victima celei mai crunte suferinţe împotriva căreia nu 
exista nici un leac, afară de puterea divină a Mântuitorului Hristos. Nu era vorba numai de o 
suferinţă fizică, ci de una morală mult mai mare. Demonul îi pervertise adevărata simţire, 
gândire şi voinţă. El nu mai vedea pe semenii săi în lumina adevăratei frumuseţi umane pentru că 
avea privirea diavolului, a păcatului, a fărădelegii, a întunericului. El nu putea suferi nici pe 
Iisus Hristos pentru că există şi o reacţie firească a păcatului împotriva sfinţeniei, precum există 
şi o reacţie firească a sfinţeniei împotriva păcatului. Păcatul nu poate suferi virtutea. El vrea ca 
totul să fie minciună, imoralitate şi întuneric. El se ridică cu toată furia împotriva luminii. 
Această reacţie a izbucnit şi în sufletul demonizatului văzând pe Iisus, „lumina lumii”, 
apropiindu-Se de întunericul ce-l cuprinsese. Rugăciunea este identică cu sufletul său: „Rogu-Te, 
nu mă chinui”. Nu mă smulge din mizeria în care mă aflu, întunericul e pentru mine a doua 
natură. Rugăciunea aceasta este tragică, dureroasă, care ne trezeşte compătimire faţă de această 
fiinţă nenorocită, în sufletul căreia Iisus Hristos, blândeţea desăvârşită, se reflectă ca un 
chinuitor. 

Sfintele Evanghelii ne arată că şi demonii se roagă. Constrânşi de împrejurări, demonii 
ieşiţi din omul vindecat adresează lui Iisus două rugăciuni de cerere. În prima „Îl rugau pe El să 
nu le poruncească să meargă în adânc”. Este rugăciunea izvorâtă din stiinţa că, în adâncul 
iadului îi aşteaptă pedeapsa cauzată de răzvrătirea împotriva Domnului. Ei se roagă numai 



pentru interesul lor. Este un model de rugăciune egoistă, izvorâtă din adâncul unei fiinţe care nu 
vrea să ştie de nimeni, care ignoră creatura văzută şi nevăzută, care neagă cerul şi pământul. 

Văzând milostivirea lui Iisus, care avea putere să-i trimită în iad dar nu-i trimite, demonii 
îi adresează a doua rugăciune: „să le îngăduie să intre în turma de porci”. Din această cerere 
ne convingem şi mai bine care sunt preocupările şi intenţiile diavolului. Din gândirea biblică, în 
general, turma de porci reprezintă treapta cea mai de jos a degradării morale. Fiul risipitor, în 
ultima stare a decadenţei sale, ajunge păzitor de porci (Luca 15, 11-32). Mântuitorul Hristos 
sfătuieşte pe ucenicii Săi să nu arunce mărgăritarele înaintea porcilor ca nu cumva să le calce în 
picioare şi, întorcându-se să-i sfâşie (Matei 7, 6). Din cererea pe care diavolii o fac lui Iisus se 
vede că le place să locuiască acolo unde este decadenţă şi mizerie morală. Dar ei mai doreau să 
intre în turmă, ştiind că aceste animale nu-i vor suferi şi se vor arunca în mare provocând 
pagubă materială gherghesenilor. Acesta este un model de rugăciune de cerere cu scopul 
săvârşirii răului, dar să nu uităm că este izvorâtă din inimă de diavol. 

Altă rugăciune de cerere, cuprinsă în pericopa Evangheliei de care v-am amintit, este 
adresată lui Iisus de către ghergheseni care „L-au rugat... să plece de la ei”. Ce i-a determinat 
pe aceşti oameni care văzând pe semenul lor „îmbrăcat şi întreg la minte, şezând jos la 
picioarele lui Iisus” (Luca 8, 35), să renunţe la mulţumire şi la recunoştinţă şi să-L roage să 
plece de la ei? În sufletul lor nu are nici un ecou pozitiv vindecarea unui om şi încredinţarea lui 
societăţii şi familiei sale. Omul nu are nici o valoare în faţa lor. Rugăciunea li se aseamănă cu a 
demonizatului. El rugase pe Iisus să nu-l chinuiască. Aceştia, fiind mai mulţi, au curajul să-L 
alunge de la ei. Este tot un model de rugăciune care nu a cunoscut încă lumina dumnezeiască, 
care nu a gustat dulceaţa harului divin care izvorăşte dintr-o conştiinţă încă întunecată de păcat. 

“Iar bărbatul din care ieşiseră demonii Îl ruga să rămână cu El”. Este a doua rugăciune 
săvârşită de aceeaşi persoană care puţin mai înainte se rugase: ,,Rogu-Te, nu mă chinui”. Cum 
se poate schimba un om atât de profund, cum putem înţelege pe acest om care văzuse în Iisus un 
chinuitor, iar acum nu voieşte să-L părăsească, ci se roagă insistent să-l accepte în preajma Lui? 
Îndată ce Iisus i-a curăţit sufletul de întunericul demonic, privirea lui s-a schimbat, simţirea lui a 
devenit alta, gândirea lui s-a înnoit. Întreaga lui fiinţă dorea să rămână în preajma lui Iisus, 
pentru că el devenise o făptură nouă. Puterea dumnezeiască curăţise de pe sufletul lui cea mai 
mică pată de întuneric. Prin el pătrundeau acum razele luminii divine. 

Cu ochii sufletului său curat, omul eliberat de puterea diavolului vedea pe Iisus Hristos în 
adevărata Lui lumină, vedea în El pe Fiul lui Dumnezeu cel Unul-Născut, care din nemărginita 
Sa dragoste faţă de omenire, a venit pe pământ să aline suferinţele, să vindece lepra şi epilepsia, 
să dea orbilor lumină şi surzilor auzire, să alunge demonii şi să învie morţii. Numai în această 
lumină a reuşit să rostească o adevărată rugăciune de cerere. El cere un singur lucru: să rămână 
cu Iisus. Între el şi Iisus s-a format o comuniune deplină, nimic nu-l mai putea dezlipi de El. 

Iisus Hristos i-a primit rugăciunea răsplătindu-l cu cel mai mare dar, prin trimiterea la 
propovăduire „Întoarce-te în casa ta şi spune cât bine ţi-a făcut ţie Dumnezeu.” Prin aceasta îi 
ridică la înalta misiune de apostol al cuvântului lui Dumnezeu, de vestitor al faptelor pe care le-a 
văzut săvârşite de Hristos. 

Din aceste rugăciuni de cerere vedem că ele oglindesc starea sufletească, nivelul de 
sfinţenie, de desăvârşire al celui ce se roagă, dar învăţăm şi ce trebuie cerut în rugăciunile 
noastre. În ele nu trebuie să avem în atenţie numai persoana noastră, interesul nostru, care 
adesea sunt rupte de voinţa lui Hristos. Noi să cerem mai întâi să fim cu Hristos şi atunci vom 
dobândi totul. „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor 
adăuga vouă.” (Matei 6, 33). În rugăciunile noastre să cerem ca cele de folos, Dumnezeu să le 
dăruiască tuturor. Să cerem ceea ce Iisus ne-a învăţat în Tatăl Nostru: pâinea noastră cea de 
toate zilele, iertarea greşelilor noastre, să nu ne ducă în ispită, să ne mântuiască de cel rău. Să 
cerem ceea ce ne învaţă Sfânta Liturghie.: pace la toată lumea, bunăstare sfintelor lui Dumnezeu, 
biserici şi unirea tuturor. 



Chiar dacă nu-L înţelegem pe Iisus Hristos în toată măreţia Sa dumnezeiască, chiar dacă 
nu reuşim să-L vedem în toată strălucirea Sa din cauza păcatului care ne acoperă ochii 
sufletului, nu trebuie să-L considerăm un chinuitor, ca îndrăcitul din Evanghelie. Să nu credem 
că El vine să ne tulbure existenţa noastră, să ne împiedice în realizarea personalităţii noastre, să 
nu cerem, ca demonii să ne împlinească numai interesele noastre şi să ne ajute să facem rău 
semenilor noştri; să nu cerem, ca locuitorii din ţinutul gherghesenilor, să plece de la noi, pentru 
că nu ne-a împlinit dorinţele noastre, ci cu inimă smerită, curată şi bună, să-i cerem să rămânem 
lângă El, că El este lumina, viaţa şi mântuirea noastră. Amin.” 
 

Scurtă analiză: 
• textul de mai sus nu poate fi catalogat ca text propriu-zis de predică, de aceea termenul 

de „meditaţie” este mai potrivit; reprezintă, însă, un material „de-a gata” pentru o 
predică tematică-morală despre rugăciune, pentru tâlcuirea evangheliei cu vindecarea 
îndrăcitului din ţinutul Gherghesenilor;72 

• se observă în acest material logica profesorului şi dexteritatea cercetătorului, ambele 
atribute aparţinându-i, cu prisosinţă, părintelui autor; 

 
Pr. Prof. Dr. Sebastian ŞEBU (n. 1941), titular al catedrei de Omiletică şi 

Catehetică al Facultăţii de Teologie din Sibiu (din anul 1983), cu o teză de doctorat 
asupra predicii protestante (singurul studiu omiletic comparativ ortodoxo-protestant, din 
literatura românească de specialitate)73, cu numeroase alte studii omiletice publicate în 
revistele bisericeşti74. În predici, părintele Şebu utilizează un limbaj precis, direct, simplu, 
fără divagaţii obositoare. Acest stil de abordare face ca predicile să atragă şi să convingă.  

Exemplificăm printr-un necrolog: Râvna pentru cele sfinte (Cuvânt la 
înmormântarea unui epitrop) 75. 

“Împăratul şi profetul David avusese în 
viaţa lui o dorinţă arzătoare: aceea de a clădi 
lui Dumnezeu un locaş de închinare, un templu 
măreţ, pe măsura măreţiei lui Dumnezeu, 
pentru că în credinţa şi conştiinţa lui era 
încredinţat  de  fericirea  pe  care  cineva  o  

 
“Râvna casei Tale m-a 
mâncat” Psalmul 68, 11) 

poate gusta în casa lui Dumnezeu, rugându-se şi slujind Creatorului a toate. „Una am cerut de la 
Domnul – mărturiseşte el – să locuiesc în casa Domnului toate zilele vieţii mele, ca să văd 
frumuseţea Domnului!” (Psalmul 26, 7-8). Dar Dumnezeu nu l-a găsit vrednic de împlinirea 
acestei dorinţe, pentru că cel care vrea să slujească lui Dumnezeu trebuie să fie neprihănit, să 
aibă inima şi conştiinţa curată. De aceea ultima parte a vieţii împăratului David a fost stăpânită 
de suspiunul inimii sale care exclama: „Râvna casei tale m-a mâncat” (Psalmul 68, 11).  

Cu zidirea şi împodobirea primului templu al Vechiului Testament a fost încredinţat fiul lui 
David, împăratul înţelept Solomon, iar la îngrijirea şi întreţinerea lui a chemat şi ales Dumnezeu 
numai pe membrii uneia din cele 12 seminţii ale poporului evreu, anume seminţia lui Levi. Toate 

                                              
72 Duminica a 23-a după Rusalii (Luca 8, 41-56); 
73 Preocupări şi orientări în predica protestantă contemporană din Germania apuseană, "Mitropolia 
Ardealului", 4-6/1980, p. 299-498. 
74 Dintre care cităm:Forma şi conţinutul predicii creştine în primele trei veacuri, S.T. 3-4/1967, p. 206-221; 
Principii omiletice în predica Fericitului Augustin, în M.A., 7-8/1968, p. 544-560; Propovăduirea Evangheliei în 
Biserica românească din Transilvania, în volumul “Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă “, Sibiu, 1988, 
p. 184-209. 
75 Din vol. Culegere de predici (Cuvântări la cununii şi înmormântări), Editura Mitropoliei Banatului, Timişoara, 
1984, p. 211-216. 



celelalte aveau numai datoria de-a aduce la templu jertfe pentru iertarea păcatelor lor. Deci, iată 
că în Vechiul Testament era un privilegiu ca cineva să zidească, să întreţină şi să poartă grijă 
pentru casa Domnului, privilegiu dat direct de Dumnezeu prin chemarea şi alegerea unei singure 
seminţii. 

În Noul Testament, Fiul lui Dumnezeu întrupat, Iisus Hristos, a extins acest privilegiu 
asupra tuturor credincioşilor dornici de mântuire, care îi sunt ataşaţi şi ascultă poruncile Lui, 
pentru că El a venit în lume ca pe noi toţi să ne ridice din păcat, să ne ducă la Tatăl nostru cel 
ceresc pentru ca toţi să gustăm din fericirea de a fi împreună cu Dumnezeu. Iisus Hristos ne-a 
învăţat că în faţa lui Dumnezeu toţi suntem egali şi toţi trebuie să ne comportăm ca fraţi 
întreolaltă, iar ca supremă lege de urmat ne-a fixat porunca care să guverneze în relaţiile 
noastre cu Dumnezeu, cu Biserica Sa, cu semenii noştri. 

Porunca iubirii a fost corect înţeleasă şi transpusă în viaţă de Apostolii Mântuitorului, de 
creştinii adevăraţi din toate timpurile, dar mai ales de cei din primele veacuri ale istoriei 
creştine. În cartea Faptele Apostolilor în care ni se relatează evenimente din primul secol al 
Bisericii creştine, ni se face cunoscut că primii creştini jertfeau totul pentru Biserică. Era o 
înfrăţire adevărată între cei care credeau în Hristos-Domnul întrucât renunţau chiar la 
proprietatea personală, la averea ce o posedau, dăruind-o Bisericii pentru ca toţi să se poată 
bucura în egală măsură de bunurile pământeşti date de Dumnezeu pentru toţi oamenii. Iată cum 
ne istoriseşte cartea amintită această faptă creştinească: „Inima şi sufletul mulţimii celor care au 
crezut era una şi niciunul nu zicea că este al său din averea sa, ci toate le erau de obşte... Şi 
nimeni nu era dintre ei lipsit, fiindcă toţi câţi aveau ţarini care le vindeau aduceau preţul celor 
vândute şi-l puneau la picioarele Apostolilor. Şi se împărţeau fiecăruia după cum avea trebuinţă. 
Iar Iosif, cel numit de Apostoli Barbana, un levit născut în Cipru, având ţarină şi vânzând-o, a 
adus banii şi i-a depus la picioarele Apostolilor” (Faptele Apostolilor 4, 32-37). 

În manifestarea iubirii creştine faţă de Dumnezeu şi Biserica Sa se cere din partea 
creştinilor sinceritate şi corectitudine. Fără aceste caracteristici ea nu are valoare şi nu mai este 
creştină. 

Exemple ce s-ar putea aduce în acest sens sunt nenumărate. Ne vom mărgini însă să 
amintim în treacăt pilda de adevărat creştin slujitor şi sprijinitor al Bisericii – pilda Sf. Vasile cel 
Mare. Acesta  a donat în folosul Bisericii întreaga lui avere pentru a putea ajuta pe cei lipsiţi. Pe 
lângă locaşuri de închinare, el a zidit şcoli, spitale, cămine pentru bătrâni şi orfani antrenând în 
această activitate şi pe alţi creştini cu posibilităţi materiale. La fel a procedat şi Sf. Ioan Gură de 
Aur în Constantinopol, încât contemporanii lui  
l-au numit „tatăl celor sărmani”. 

Exemple nenumărate de slujire cu devotament a Bisericii creştine pot fi găsite şi în istoria 
fiecărei parohii ortodoxe române de pe cuprinsul patriei noastre, în oricare dintre ele, au existat, 
pe lângă preoţi şi o mulţime de creştini plini de iubire şi râvnă pentru Dumnezeu care şi-au jertfit 
averea sau o parte din ea, mobilizând şi pe alţi confraţi în această direcţie, pentru clădirea şi 
înfrumuseţarea locaşului lor de cult. Prin jertfa, abnegaţia şi credinţa vie a acestora a coborât 
asupra întregii obşti binecuvântarea lui Dumnezeu, încât strămoşii noştri şi-au putut păstra 
credinţa creştină adevărată şi fiinţa naţională nealterată, creîndu-şi astfel premizele unei culturi 
proprii sănătoase. 

Suntem convinşi că Dumnezeu, credincios cuvântului Său dat nouă în Sfânta Scriptură, a 
înscris în cartea vieţii toate strădaniile şi ostenelile înaintaşilor noştri depuse în slujba Bisericii 
Lui şi le va răsplăti însutit şi înmiit, pentru că El este izvorul vieţii, al bunătăţilor şi al fericirii 
tuturor celor care cred în El. 

Şi răposatul în Domnul, fratele nostru, în faţa căruia ne simţim cu toţii ochii înecaţi în 
lacrimi de durerea despărţirii, căruia am venit să-i aducem un ultim omagiu de pioasă amintire, 
însoţindu-i rămăşiţele pământeşti pe ultimul drum, a înţeles că iubirea creştină se arată cel mai 
deplin în jertfa pe care o poate aduce Bisericii lui Dumnezeu. Şi cu cât mai mult s-a ostenit în 



această direcţie, cu atât mai mult a simţit în sufletul său, în casa şi în munca lui de zi cu zi, 
binecuvântarea divină care i-a întărit şi mai deplin ataşamentul faţă de Dumnezeu şi faţă de 
confraţii săi. 

La slujba de epitrop al bisericii şi al parohiei voi l-aţi ales, iubiţi credincioşi, la chemarea 
lui Dumnezeu-Tatăl, la chemarea lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru şi la chemarea Duhului 
Sfânt. În această calitate, în acest post de încredere, acest confrate al nostru şi-a consacrat 
întreaga energie, întreaga capacitate de muncă, pentru ca această biserică în care ne rugăm în 
fiecare duminică şi sărbătoare să fie locul potrivit unde să stăm de vorbă cu Dumnezeu în 
rugăciuni şi cântări de laudă şi să-i simţim prezenţa Lui tainică. În acest scop el s-a îngrijit să o 
înfrumuseţeze cu icoane şi pictură, cu obiectele de cult şi cărţile necesare slujbelor divine, s-a 
preocupat, de asemenea, de întreţinerea ei exterioară, de îngrădirea cimitirului şi de alte lucrări 
importante din cadrul parohiei. 

Dar nu fără de ajutorul nostru a putut face toate acestea. Noi toţi, împreună cu el, am 
jertfit din avutul nostru, dar cel care a bătut la uşa fiecăruia şi v-a cerut jertfă din dragoste şi s-a 
îngrijit de procurarea şi realizarea celor necesare, el a fost în primul rând. De multe ori poate îşi 
va fi neglijat treburile sale gospodăreşti, a uitat de foame şi de sete, hrănindu-se din râvna 
deplină pentru ca parohia noastră să nu sufere de ceva, ba dimpotrivă el a dorit ca oricine ne-ar 
vizita bisericuţa noastră să ducă în sufletul lui numai impresii frumoase despre hărnicia şi 
evlavia credincioşilor acestei parohii. 

Munca şi strădania acestui confrate, care a fost slujitor sincer şi devotat al parohiei 
noastre mulţi ani de zile, nu o vom putea aprecia noi la adevărata ei valoare, pentru că noi nu 
putem să vedem decât pe cele din afară. Dar frământările lui sufleteşti de zi şi de noapte izvorâte 
din iubirea şi râvna pe care le-a avut faţă de casa Domnului, le cunoaşte numai Dumnezeu. 
Numai El poate pătrunde şi ştie cele din adâncul sufletului omenesc. Ceea ce ne revine nouă faţă 
de confratele nostru este să-i cinstim memoria pentru râvna depusă în folosul Bisericii, să-i 
urmăm faptele lui de devotament, de corectitudine exemplară în administrarea averii bisericeşti 
şi de jertfă în toate împrejurările, care au cerut sacrificiu şi abnegaţie pentru buna desfăşurare a 
vieţii noastre parohiale, şi să-l păstrăm în inimi ca pe un exemplu de trăire a vieţii creştine. 

De încheiere vă îndemnăm, iubiţi credincioşi, să-i iertaţi greşelile cu care iubitul nostru 
confrate, în viaţa lui pământească, v-a putut supăra, şi să rugăm cu toţii pe Bunul Dumnezeu să-i 
răsplătească strădaniile şi râvna aleasă, puse în slujba Bisericii lui Hristos, cu dobândirea 
fericirii celei veşnice, iar peste noi să reverse harul Său cel bogat ca, în unitate de inimi şi 
cugete, să fim mereu cu dragoste şi evlavie sfântă, împlinitori ai învăţăturii Evangheliei în lumea 
aceasta, ca astfel să ne bucurăm şi noi din plin de bunătăţile gătite nouă de Dumnezeu, Tatăl 
nostru, când ne va chema la El. Amin.”   

 
Scurtă analiză: 

• cuvântarea de mai sus este o pareneză (necrolog), gen de predică dezvoltat cu 
precădere în Ardeal. Iată că şi în cazul părintelui profesor Sebastian Şebu (ardelean) se 
confirmă preocupările în această direcţie; 

• necrologul de faţă reprezintă un model actual, din mai multe puncte de vedere: nu are 
o extensiune care să depăşească timpul psihologic, este structurat pe învăţăturile 
scripturistice şi patristice, utilizează un limbaj simplu, care ţine seamă de nivelul 
comun al participanţilor la înmormântare etc.; 

• cu toate că în Ardeal mai sunt încă în uz „iertăciunile” (şi părintele profesor ştie foarte 
bine că nu pot fi eradicate dintr-o dată), p. c. sa vine cu o soluţie practică: până la 
eradicarea completă, trebuie procedat cu tact, pomenind scurt despre acest moment al 
iertării, fără a desfăşura, însă, acel „pomelnic de iertători”, ci recurgând la câteva 
sfaturi morale cu sens pedagogic (a se revedea „încheierea”: De încheiere…”). 



 


