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

el şi el cu Mine” (Apocalipsa 3, 20) 

Numărul 64 (2015), Duminica întâi după Rusalii                                                      
(a Tuturor Sfinţilor) 

Evanghelia: Matei 10, 32-33, 37-38; 19, 27-30* 

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

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

 

Cu sângele Mucenicilor Tăi, celor din toată lumea, ca şi cu porfiră şi vison 
Biserica Ta fiind împodobită, printr-înşii strigă către Tine, Hristoase 
Dumnezeule: poporului Tău trimite-i îndurările Tale, pace obştii Tale 
dăruieşte şi sufletelor noastre mare milă. (Troparul Tuturor Sfinţilor)  

*)Texte preluate din ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu 
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În Persoana divină a lui Hristos putem contempla fiinţa umană desăvârşită. Hristos, 
Care este Dumnezeu, a fost cel mai uman dintre oameni şi El rămâne veşnic rezervo-
rul suprem al umanităţii. E o umanitate desăvârşită de divinitatea care o luminează 
şi care transpare prin ea. Sfântul Maxim spune că în desăvârşita smerenie a lui 
Hristos vedem dumnezeirea Sa. Omul nu are în el însuşi capacitatea de a realiza o 
asemenea smerenie. Există o infinitate în această smerenie. În ea atingem Divinul. 
Smerenia şi blândeţea merg împreună. Se spune că iubirea e mai presus de smere-
nie: de fapt, nu există smerenie fără iubire; ar fi atunci ceva neautentic, simulat. 
Adevărata smerenie este conştiinţa faptului că Dumnezeu este iubire.  

Deplinătatea umanităţii care este în Hristos, este şi în Fecioara Maria, Maica 
Domnului, cea care a realizat-o într-o ipostază umană. Ea este răspunsul uman 
desăvârşit la iubirea lui Dumnezeu, care aştepta iubirea noastră ca să-i răspundă 
venind să se întrupeze ca om, în această proximitate supremă. (…) Nu putem să o 
separăm pe Fecioara Maria de noi, şi să o punem pe acelaşi plan cu Hristos. Ea stă 
pe acelaşi plan cu noi şi de aceea ne poate ajuta atât: arată ce poate realiza o 
făptură omenească folosindu-şi libertatea pentru a se însoţi cu voia lui Dumnezeu. 
Fecioara Maria este prima fiinţă umană cu adevărat liberă în istorie. Ea se păzeşte 
liberă de orice păcat şi răspunde în mod liber iubirii lui Dumnezeu cu o iubire care 
nu este frânată de neînţelegere. Această libertate îi îngăduie să se umple şi să se 
bucure de harul Duhului Sfânt.(…) 

Sfântul este tipul umanităţii celei noi. Sfinţenia se manifestă adeseori ca bunătate, 
ca răbdare la un om, care are în el izvorul unei vieţi fericite. (…) Această bunătate îşi 
are izvorul în Dumnezeu, o bunătate nesfârşită, inepuizabilă, negrăită, necunoscută 
printre oameni. Sfântul impune prin bunătatea dumnezeiască care se revarsă din el. 
Cum anume poate fi altfel? Pentru că există în el un izvor care nu este din această 
lume; e o altă putere: puterea bunătăţii, a milostivirii, a înţelegerii, a disponibilităţii 
faţă de fiecare om. Noi am pierdut toate acestea. Am rămas la teorie. Sfântul 
Apostol Pavel îi cheama mereu pe creştini să se ajute reciproc. (…) 

Sfinţenia priveşte pe toată lumea. Astăzi oamenii sunt atât de nefericiţi, zdrobiţi sub 
povara greutăţilor lor, a monotoniei şi singurătăţii lor, încât manifestarea prospeţimii 
umane, a sfinţeniei prin bunătate e mai necesară ca oricând. În marile oraşe oame-
nii sunt singuri; există atâţia oameni care mor singuri. Trebuie să refacem o comuni-
une. Marele rol al Bisericii este acela de a instaura comuniunea între oameni.  În 
comuniune se găseşte libertatea deplină. Dar pentru a ajunge la comuniune trebuie 
să fim liberi. În marea lor libertate şi bunătate, sfinţii ne eliberează şi ne deschid 
porţile unei adevărate comuniuni între noi. Avem nevoie de libertate pentru un scop  

Sfântul – omul lui Dumnezeu 
Pr. Dumitru Stăniloae 
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pozitiv, spre ai ajuta pe ceilalţi să răspundă lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu e să 
nu ne facem rău unii altora, ci să ne iubim şi să ne ajutăm. Omul împlineşte voia lui 
Dumnezeu şi-şi găseşte fericirea vieţuind pentru ceilalţi.  “Poruncă nouă vă dau 
vouă, să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu pe voi” (Ioan 13, 34). Iată voia lui 
Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu corespunde aspiraţiei omului. Omul a uitat poate 
această aspiraţie profundă. Sub jugul egoismului, el crede că este liber pentru că 
face ceea ce vrea; dar nu aceasta este adevărata libertate a omului: este un capri-
ciu. (…) Omul devine liber atunci când îi spune lui Dumnezeu: vreau să fac voia Ta, 
vreau să trăiesc în iubire. Descoperă astfel voinţa cea adâncă, aceea de a mă realiza 
ca om adevărat, de a deveni fericit, de a mă împlini. Acest lucru corespunde liberaţii 
mele adânci pe care trebuie să o descopăr. În Persoana lui Hristos există unirea  
între cele două voinţe care se iubesc şi care iubesc pe toţi oamenii, cea a lui 
Dumnezeu şi cea a omului. El a dezvăluit adevărata voinţă a omului care corespunde 
celei a lui Dumnezeu. Nu există conflict între cele două voinţe. Când spune: “Fie voia 
Ta!”, El exprimă voinţa omului de a realiza iubirea de Dumnezeu prin iubirea de om.  

Aspiraţiile noastre adânci corespund voinţei lui Dumnezeu. Dar El vrea ca noi să 
lucrăm, să urmăm voia Lui în mod liber, fără a ne face robi. Împlinind voia lui 
Dumnezeu ne descoperim pe noi înşine şi ne descoperim propria noastră libertate. 
E o conlucrare. Simt în propria mea voinţa, care este aceea de a iubi, prezenta 
voinţei lui Dumnezeu. Descoper identitatea dintre voinţa mea şi voinţa lui 
Dumnezeu. (…) cu cât încerc mai mult să urmez ceea ce Dumnezeu îmi descoperă 
prin voinţa Sa, cu atât devin mai liber. (…) 

Etica Noului Legământ depinde strâns de descoperirea pe care o face omul cu 
privire la libertatea sa împlinind voia lui Dumnezeu, care este aceea de a iubi. Omul 
poate accepta să se formeze într-un anume sens după o anumită normă, cea a 
poruncilor dumnezeieşti. Acest fapt pune problema eticii. Fiinţa umană este nu atât 
obiect al ştiinţei cât obiect al eticii. Omul se poate forma într-un sens sau în altul. Se 
poate degrada. Etica arată ceea ce trebuie să devină omul şi modalităţile după care 
poate să înainteze spre scopul de a fi cu adevărat liber, nesupus patimilor şi egois-
mului. Această chemare la libertate e fundamentul eticii Noului Legământ. Animalul 
nu este o fiinţă etică, nu are libertate. El este dat, creşte într-un mod corporal, nu 
spiritual. E guvernat de legi. Dar întreg universul poate fi transfigurat, purificat prin 
om. Prin om universul însuşi participă la dimensiunea etică. Tot ceea ce are atingere 
cu omul intră într-un anumit sens în cadrul eticii. Se poate spune: legile se repetă, 
aceleaşi legi vor domni, primăvara copacii vor înverzii… Totuşi, şi natura poate fi 
dezvoltată într-un sens sau în altul. Oamenii pot distruge lumea prin bomba atomi-
că, animalele pot deveni din ce în ce mai sălbatice din  cauza comportamentului 
omului. În acest sens, etica înglobează şi cosmosul. Dacă, după Sfântul Maxim, omul 
este “laboratorul cosmosului”, el este aceasta pentru că îl poate transforma. Cu 
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Cum se intră în comuniune cu Sfinţii 

Comuniunea cu sfinţii se face şi se trăieşte în Duhul Sfânt. Noi, fiind încă începători 
pe Cale, nu prea ştim nici când, nici cum lucrează Duhul Sfânt şi nici când şi cum Îl 
alungăm. El vine când ne rugăm, când Îl chemăm şi Se sălăşluieşte în duhul nostru. 
Dar noi nici la acesta nu prea avem acces din cauza norilor groşi din văzduhul psi-
hismului încă plin de amintiri, temeri, sentimente, resentimente, griji şi dorinţe nu 
tocmai duhovniceşti... Dar ei, Sfinţii, sunt mereu în Duhul Sfânt şi ne aud pe noi, ne 
văd, ne înţeleg, ne iubesc şi ne ajută cu rugăciunile lor! Când noi vorbim cu un Sfânt, 
el va lucra în mod sigur şi ne va răspunde. Noi vom auzi şi simţi răspunsul şi urmările 
lui numai în măsura în care ne despătimim prin pocăinţă şi lucrarea poruncilor. În 
primul rând, pe cele referitoare la iertare şi nejudecarea aproapelui. Aşa, simţurile şi 
simţirile noastre psihosomatice se vor hrăni din cele duhovniceşti şi vor deveni 
transparente şi martori ai bucuriei duhului! 

Calea către comuniunea cu sfinţii ne e ghidată de participarea noastră la slujbele 
prin care îi sărbătorim în Biserică, de rugăciunea către ei, de rostirea numelor lor şi 
de cunoaşterea vieţii şi învăţăturii lor. 

Aşadar, când citim cuvintele Sfântului Siluan, intrăm în comuniune cu el în Duhul 
Sfânt şi, cum el ştie Calea, îl lăsăm să ne conducă şi pe noi! Astfel, încet, încet, vom 
simţi aceasta din ce în ce mai limpede! 

 

Sursa: Monahia Siluana Vlad, Dăruindu-ne, intrăm în bucuria Lui, Editura Doxologia, 2010, p. 30  

Vitamine duhovniceşti  

energiile naturale se pot face bombe, mijloace de comunicare, grădini… darurile 
unei munci pline de iubire pentru ceilalţi. Depinde de spiritul care-l animă pe om. 

Se spune despre sfinţi că urşi, lupi, lei veneau şi stăteau lângă ei. Natura se modifică 
în funcţie de ceea ce este omul. Şi aceasta merge până la posibilitatea minunilor. 
Hristos n-a vrut să transforme lumea în însăşi clipa Învierii Sale, fiindcă a vrut ca oa-
menii să crească ei înşişi şi să contribuie la mântuiriea lumii. Omul are responsabili-
tatea de a conduce natura spre scopul transfigurării care va fi încununată de Hristos. 
Rugăciunea sfinţilor pentru întreg universul îl va însoţi pe acesta până la învierea 
universală. Vor exista întotdeauna oameni care să răspundă la chemarea sfinţeniei şi 
să participe prin rugăciune şi prin împlinirea voii Tatălui la mântuirea şi la 
transfigurarea întregii creaţii. 

Sursa: Dumitru Stăniloae, M.- A. Costa de Beauregard, Mica Dogmatică vorbită – Dialoguri la 
Cernica, fragmente din capitolul XIII, Editura Deisis, Sibiu, 2007 


