
 
“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 65 (2015), Duminica a 2-a după Rusalii  
(a Sfinţilor Români)  

Evanghelia: Matei 4, 18-23* 

Î 
n vremea aceea pe când umbla Iisus pe lângă Marea Galileii, a văzut doi 
fraţi, pe Simon cel ce se numeşte Petru şi pe Andrei, fratele său, care arun-

cau mreaja în mare, că erau pescari, şi le-a zis: „Veniţi după Mine şi vă voi 
face pescari de oameni!“ Iar ei, îndată lăsându-şi mrejele, au mers după El. 
De acolo, mergând mai departe, a văzut alţi doi fraţi, pe Iacob al lui Zevedeu 
şi pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zevedeu, tatăl lor, dregându-şi mrejele, şi 
i-a chemat. Iar ei, îndată lăsându-şi corabia şi pe tatăl lor, au mers după El.  
    Şi a străbătut Iisus toată Galileea, învăţând în sinagogile lor şi propovădu-
ind Evanghelia împărăţiei şi tămăduind toată boala şi toată neputinţa întru 
popor. 
 

Sfântul este creştinul care-şi depăşeşte cu mult condiţia medie şi se apropie foarte, 
foarte mult de modelul său suprem care este Iisus Hristos. Dacă şi-a dat viaţa mărtu-
risind credinţa creştină, el a intrat în rândul sfinţilor mucenici. Dacă a fost chinuit, 
schingiuit mărturisind credinţa creştină, dar nu a murit, el este trecut în rândul 
sfinţilor mărturisitori. Dacă a dus o viaţă de ascet, o viaţă de pustnic, atunci el este 
trecut în rândul sfinţilor cuvioşi. Dacă a fost un mare ierarh învăţat, aşa cum a fost 
Sfântul Vasile cel Mare a cărui viaţă curată şi-a dedicat-o şi cârmuirii înţelepte a unei 
eparhii, atunci el este un sfânt ierarh. Sfinţii şi-i alege Dumnezeu prin înţelepciunea 
Sa, dar sfinţenia se realizează printr-o conlucrare între alegerea lui Dumnezeu şi 
voinţa Acestuia şi voinţa şi nevoinţa proprie a sfântului. Viaţa unui sfânt este o luptă 
neîncetată cu răul şi cu puterile acestuia pe care le biruie, nu fără poticniri şi uneori 
nu fără accente de deznădejde. Dar în aceasta constă puterea lui. Sfântul este un 
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erou al Bisericii lui Hristos. El întruneşte toate datele eroului şi ale eroismului pentru 
că prin puterea lui Dumnezeu şi prin puterea voinţei lui a izbutit să atingă această 
treaptă a sfinţeniei.  

Cum ni se descoperă sfinţii? De obicei, cu excepţia apostolilor şi a misionarilor, un 
sfânt şi-a desfăşurat activitatea într-un anumit loc, într-o anumită ţară, în mijlocul 
unui anumit popor, a vorbit cu o anume limbă şi, deci, a fost legată activitatea lui de 
un anume spaţiu geografic. Contemporanii săi l-au catalogat ca atare, au băgat de 
seamă că el nu este un om ca toţi oamenii, că este deasupra mediei generale şi une-
ori cu mult deasupra ei şi că se apropie de modelul suprem - repet - a lui Iisus 
Hristos. Şi atunci, ei, creştinii, contemporanii lui sunt aceia care îl venerează încă din 
timpul vieţii ca pe un sfânt. Aşa a fost cazul Sfântului Calinic de la Cernica, fost epis-
cop de Râmnic, pe care contemporanii, încă de atunci - inclusiv Domnitorul Alexan-
dru Ioan Cuza - îl numeau sfânt sau om cu viaţă sfântă. Aşa s-a întâmplat cu Daniil 
Sihastrul, duhovnicul şi sfetnicul de taină al lui Ştefan cel Mare, pe care contempora-
nii săi l-au zugrăvit într-o Biserică cu aureolă de sfânt. 

Sfântul devine oficial şi intră în calendar prin actul care se numeşte canonizare. Ca-
nonizarea o face Biserica - aceasta ca instituţie divino-umană - dar Biserica nu face 
altceva decât ia act de consacrarea pe care poporul a săvârşit-o asupra unui sfânt şi 
o oficializează. Biserica este aceea – repet - care omolologhează, care recunoaşte 
canonizarea făcută de evlavia populară. În toate cazurile nu Biserica ia iniţiativa de a 
ridica un sfânt la treapta sfinţeniei, ci evlavia poporului local care apoi se generali-
zează. Biserica nu face altceva decât îi fixează o dată în calendar şi rânduieşte slujba 
de pomenire. La canonizare, care se face printr-un Tomos Sinoidal, se săvârşeşte 
ultimul parastas pentru cel pomenit şi se înalţă primele rugăciuni către el. Din clipa 
aceea nu se mai roagă nimeni pentru sufletul său, pentru că el a fost recunoscut în 
rândul celor ce se roagă pentru alţii. Pentru că, iubiţii mei, sfântul este nu numai un 
premiant al Bisericii care merită să se bucure de cinstirea noastră a tuturor, el devi-
ne şi un model de urmat, iar pe de altă parte acolo sus în cer alături de Maica 
Domnului şi de Sfinţii Apostoli devine prin rugăciunile sale un mijlocitor pentru noi 
toţi şi pentru fiecare în parte. Aşa cum vă spuneam, un  sfânt, cu excepţia apostoli-
lor şi misionarilor, îşi desfăşoară activitatea şi îşi realizează sfinţenia într-un anumit 
mediu social sau naţional. Aceasta nu însemnează că sfinţenia lui se datorează ace-
lui mediu, ci – repet - graţie harului lui Dumnezeu şi nevoinţelor sale proprii. Dar el 
prin naşterea şi prin activitatea sa aparţine totuşi unui neam. Şi deseori s-a pus în-
trebarea - chiar Nicolae Iorga din tinereţea lui - dacă noi românii am fost şi suntem 
poporul care să fi născut din sânul său sfinţi. Răspunsul nu l-am avut decât până 
foarte târziu. (…)  Aşa se face, iubiţii mei, că în anul 1955  (…) s-a făcut prima canoni-
zare a unor sfinţi romani. (…) Până atunci, în 1955, ne mulţumeam să cinstim 
moaştele unor sfinţi nu de obârşie română, dar care se găsesc pe pământul patriei  
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noastre cum este Cuvioasa Parascheva de la Iaşi, Cuviosul Dimitrie cel Nou de la 
Bucureşti din Catedrala patriarhală, patronul Capitalei ţării noastre, Sfântul Cuviosul 
Grigorie Decapolitul, ale cărui moaşte se păstrează de secole la Mănăstirea Bistriţa, 
în judeţul Vâlcea şi Cuvioasa Filoftea, ale cărei moaşte se păstrează în Mănăstirea de 
la Curtea de Argeş. Dar iată că atunci, în 1955, se descoperea că avusesem încă din 
secolul XVII pe Sfântul Ioan Valahul. Un tânăr de numai 16-17 ani, robit de turci în 
timpul unei invazii de pe Valea Jiului, dus la Constantinopol şi martirizat, ştrangulat 
şi aruncat în apele Bosforului, pentru că a refuzat să se lepede de credinţa creştină. 
Un act pe care îl va face mult mai târziu şi la o scară mult mai înaltă Voievodul Con-
stantin Brâncoveanu care, decât să se lepede de credinţa sa ortodoxă, a preferat ca 
în faţa ochilor săi, cei patru fii ai săi să fie decapitaţi de către sultan la Istambul 
pentru ca în cele din urmă, el împreună cu un sfetnic al său să primească martiriul. 
În anii din urmă, şi Constantin Brâncoveanu împreună cu cei patru fii ai săi au fost 
ridicaţi în rândul Sfinţilor Români mărturisitori mucenici, pentru că într-adevăr au 
murit mărturisindu-şi credinţa de care n-a vrut să se lepede. Sărbătorirea lor se face 
în ziua de 16 august în fiecare an. (…) Pe pământul patriei noastre şi din rândul 
poporului nostru s-au odrăslit nu mai puţin de 70 de sfinţi, unii canonizaţi, alţii 
pentru a căror canonizare ne pregătim şi care va fi fiecăruia la vrema cuvenită. (…) 

Iubiţii mei, când spun Sfinţi Români, nu o spun cu un ifos naţional sau naţionalist 
pentru că-n faţa lui Dumnezeu nu este nici român, nici rus, nici mongol, nu este par-
te bărbătească, nici parte femeiască, nu este nici elin şi nici iudeu, ci toţi sunt una în 
Iisus Hristos. Dar spunem aceasta cu conştiinţa că şi acest biet şi oropsit popor ro-
mân a fost capabil să-I aducă lui Dumnezeu şi jertfa unor oameni aureolaţi cu nim-
bul sfinţeniei. O spunem cu smerenie, dar o spunem şi cu încredere şi cu evlavie faţă 
de înaintaşii noştri. Pentru că dacă astăzi avem credinţa pe care o avem,(…) datorăm 
această credinţă şi sfinţilor pe care neamul nostru, cu mult înaintea noastră, i-a 
odrăslit încă din secolele III şi IV când poporul român încă nu se formase şi până în 
zilele noastre. (…) Sfinţii Români sunt şi o punte de legătură cu celelalte neamuri or-
todoxe din jurul nostru sau de mai departe. (…) Noi şi prin sfinţii noştri, deşi Biserică 
locală, suntem şi ne menţinem în universalitatea Bisericii lui Hristos. Biserica lui 
Hristos nu este suma Bisericilor locale, ci este întregul acestor Biserici pentru că 
fiecare poartă într-însa universalitatea sau catolicitatea Duhului lui Dumnezeu. De 
aceea să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru tot ce a dat El acestui neam, şi pentru 
ceea ce înaintaşii noştri au putut să-i ofere lui Dumnezeu ca pe o jertfă bine primită. 
Să ne rugăm sfinţilor noştri care se găsesc în preajma tronului lui Dumnezeu ca să 
aibă grijă de noi, ca Dumnezeu să nu ne părăsească şi să nu-şi întoarcă faţa Sa de la 
noi în vremuri de restrişte.  

Sursa: IPS Bartolomeu Anania, Predica la Duminica Sfinţilor Români din anul 1998, transcrierea unor 
fragmente 
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Oamenii obişnuiţi înţeleg dragostea în multe feluri 

Dragostea este o stare, dar această stare străbate prin anumite gesturi exterioare. 
Oamenii obişnuiţi înţeleg dragostea în multe feluri. “Mă iubeşte pentru că m-a aştep-
tat, m-a aşteptat pe ploaie, pe frig, a făcut un drum îndepărtat ca să vină până la 
mine, mi-a acordat din timpul său, din darurile sale, m-a ajutat cu bani, m-a primit la 
el acasă...” şi aşa mai departe. Toate acestea sunt gesturi care izvorăsc din dragoste. 
Totuşi, nu este neapărat ca aceste gesturi să presupună dragostea. Pentru că şi daru-
rile se oferă de multe ori şi cu alte scopuri, cu scopul de a dobândi ceva, de a-l avea 
de partea noastră pe cineva pentru a ne atinge un scop mai nobil sau mai puţin nobil. 
Dincolo de aceste gesturi exterioare, noi cei care suntem în Biserică, cei care am mai 
citit nişte cărţi despre duhovnicie, care avem un duhovnic, ştim că există o lucrare 
lăuntrică a fiecărui om, există un exerciţiu prin care noi ne educăm mintea, ne edu-
căm voinţa, ne educăm inima. Şi atunci care ar fi atitudinea inimii noastre atunci când 
iubim? Apostolul Pavel, când a trebuit să definească dragostea, a vorbit prea puţin de 
gesturile exterioare ale ei, el s-a referit la nişte porniri şi simţăminte ale inimii: 
“Dragostea toate le rabdă, dragostea toate le crede, dragostea toate le iartă, dragos-
tea nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr, dragostea nu se trufeşte, 
dragostea nu se înalţă, dragostea nu caută ale sale...” Toate acestea reprezintă 
tabloul duhovnicesc, tabloul sufletului nostru atunci când el iubeşte. 

Sursa: Ieromonah Savatie Baștovoi, A iubi înseamnă a ierta, Editura Cathisma, București, 2006 

Toate suferințele din familie sunt daruri de la Dumnezeu? 

Tot ce ni se întâmplă în viaţă este o înșiruire de evenimente declanșate de comporta-
mentul nostru liber - deși determinat de atitudinea noastră faţă de Dumnezeu și de 
viaţă, de credinţele, valorile, patimile, dependenţele noastre. Dumnezeu nu a vrut și 
nu vrea ca omul să aleagă astfel de atitudini și să trăiască în negura patimilor ucigă-
toare de suflet și chinuitoare pentru om, mai ales pentru copii. Dar El nu vrea nici să 
desfiinţeze libertatea omului. Ar însemna să-l ucidă deîndată ce acesta alege să facă 
răul. Dar asta n-ar mai fi iubire. Atunci, ce face? Îi respectă libertatea ajutându-l să 
simtă că e pe o cale greșită care nu duce la Viaţa după care tânjește inima lui. Această 
simţire este durerea și ea ne produce suferinţele (...). Toate suferinţele din familie 
sunt suma chemării lui Dumnezeu la pocăinţă, la părăsirea căii patimilor. Nu toţi aud 
și înţeleg acest strigăt și se revoltă pe Dumnezeu. De fapt ce ar dori aceștia? Să tră-
iască pătimaș fără durere. Să moară fără durere. Să ajungă în iad fără nici o pregătire, 
fără nici un avertisment. (...) Iată cum acea suferinţă e darul lui Dumnezeu! 

Sursa: Monahia Siluana Vlad, prelaut de pe site-ul www.sfintiiarhangheli.ro 

Vitamine duhovniceşti  


