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Cuvântarea VI. Despre iubirea [i
slujirea datorate lui Dumnezeu

„Deci Maria luând o litr\ cu nard curat, de mare pre],
a uns picioarele lui Iisus [i le-a [ters cu p\rul capului ei.”
(In 12, 3)
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Vede]i în]eleapta socotin]\ a unei inimi recunosc\toare? Vede]i expresia sincer\ a unui suflet iubitor? Maria,
plin\ de bucurie [i de înfl\c\rare la venirea Domnului
în casa ei, d\ exemplu de cea mai înalt\ în]elepciune,
de cea mai înalt\ iubire [i cucernicie.
Ce fapt\ frumoas\! Cât de gr\itoare! Cine nu se va
mira de felul nobil al Mariei în care Îl prime[te în casa
ei ca oaspete pe Domnul, Care a binevoit s\-i fie oaspete?
Cine nu va fi mi[cat la vederea unei fapte atât de în]elepte precum cea a Mariei? Dar cum a fost condus\ la
aceast\ fapt\, atât de plin\ de cinste, de a-L primi la ea?
R\spunzând la aceast\ întrebare necesar\, zicem c\,
pe de o parte, prin fire, era aplecat\ din c\ldura inimii
spre iubirea dumnezeiasc\ [i spre dorul profund de a
sluji lui Dumnezeu, iar pe de alt\ parte, avea acestea
potrivit datinii comune vechilor popoare. Vechile popoare,
care pre]uiau mult iubirea de str\ini, îi g\zduiau mult
timp pe str\inii poposi]i în casele lor. Una dintre rânduielile g\zduirii pe care le oferea era [i sp\larea picioarelor. Fapta aceasta era v\zut\ ca foarte cinstitoare
[i de aceea de multe ori chiar st\pâna casei împlinea
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aceast\ lucrare. A[adar, luând pild\ de la acest obicei,
Maria [i-a exprimat fa]\ de Iisus, în cel mai gr\itor
mod, sentimentele sale dezvoltate în inima ei din
recuno[tin]\ [i dragoste.
Da, fra]i cre[tini. Prin acest fel de a ac]iona, Maria
a ar\tat doririle c\tre Dumnezeu cele t\inuite în ascunzi[urile inimii ei, fiindc\ faptele noastre, care provin
din sugestiile inimilor noastre, ne descriu [i ne exprim\
ca într-o icoan\ inimile noastre, lucru pe care limba nu
poate s\ o fac\. Fapta Mariei, a[adar, este icoana în
care se înf\]i[eaz\ m\re] sentimentul care domin\ în
inima ei. Inima ei recunosc\toare nu s-a limitat numai
la o ospitalitate obi[nuit\, nu s-a mul]umit numai cu o
îngrijire înd\tinat\ [i comun\, ci a voit ca printr-un
mod ie[it din comun, printr-o ospitalitate deosebit\,
s\ arate pre]uirea fa]\ de Cel pe care Îl g\zduia. A voit
ca s\ trateze într-un mod deosebit o persoan\ deosebit\.
A[adar, a înlocuit apa cu mirul cel mai de pre] [i prosoapele [i [tergarele, cu p\rul curat al capului. {i cât
de potrivit se tâlcuie[te cugetul ei! Ce limb\ sau ce
art\ ritoriceasc\ ar putea s\ descrie atât de am\nun]it
ceea ce în t\cere [i într-un singur moment a ilustrat
celebra fapt\ a Mariei? Desigur, nici una. Fiindc\ sentimentele inimii se v\desc nu prin cuvânt, ci prin modul
de a ac]iona, alta fiind limba inimii [i alta limba cugetului.
De aceea, altfel se descrie mintea [i altfel inima. În lacrima unei inimi care se poc\ie[te, a unei inimi înfrânte
[i zdrobite, câte nu sunt descrise, câte nu sunt revelate!
Cu aceast\ limb\ tainic\ gr\ind [i Maria, a descris
c\tre Iisus [i c\tre to]i înaltul [i nobilul ei cuget [i dragostea [i slujirea ei fa]\ de Hristos! Fapta aceasta bun\
a Mariei a voit Evanghelistul Ioan s\ o p\streze pân\
la noi, în vreme ce altele, cele mai multe sau f\r\ de
num\r, precum însu[i istorise[te, au fost trecute sub
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t\cere – fiindc\, precum socotea, „dac\ s-ar fi scris cu
de-am\nuntul, cred c\ lumea aceasta n-ar cuprinde
c\r]ile ce s-ar fi scris”172. Nu mai pu]in totu[i a istorisit
fapta Mariei, ca exemplu a dragostei dumnezeie[ti, [i
60 al slujirii binepl\cute Lui.
A[adar, fiindc\ dragostea fa]\ de Dumnezeu [i
slujirea constituie tema pericopei de ast\zi, eu voi
alc\tui cuvântul de ast\zi despre aceste dou\ datorii
ale omului fa]\ de Dumnezeu.
65 Partea I
1. C\ dragostea fa]\ de Dumnezeu este porunca lui
Dumnezeu.
Dragostea c\tre Dumnezeu este cea dintâi porunc\
din Decalog, adic\ Legea pe care Dumnezeu a dat-o
70 poporului Israel dup\ Ie[irea lui din Egipt. A dat-o lui
Moise pe Muntele Sinai, în Arabia, dup\ cum istorise[te
cartea Ie[irii173. Aceast\ porunc\, voind Dumnezeu s\
o fac\ foarte pre]uit\, a îngr\dit-o pe ea cu leg\minte
care s\ insufle în acela[i timp datorie [i îndr\zneal\.
75 Datorie pentru pornirile de a c\lca voin]a dumnezeiasc\,
iar îndr\znire pentru cei binepl\cu]i ai Lui spre a face
voia Lui. „Eu, zice, Domnul Dumnezeul t\u, sunt un
Dumnezeu zelos, care pedepsesc pe copii pentru vina
p\rin]ilor ce M\ ur\sc pe Mine pân\ la al treilea [i al
80 patrulea neam”174. Cât de sever\ este pentru cei nelegiui]i aceast\ porunc\! Cât de milostiv Se arat\ fa]\ de
cei ce Îl iubesc pe El [i ascult\ poruncile Lui! A[a cum
în Vechiul Testament dragostea fa]\ de Dumnezeu este
172

In 21, 25.
Ie[. 1-17.
174
Ie[. 20, 5-6.
173
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piscul poruncilor, la fel [i în Noul Testament dragostea
85 pentru Dumnezeu este încununarea tuturor poruncilor
legii [i ale profe]ilor.
Acest adev\r îl propov\duie[te Domnul Însu[i [i
ne înva]\ [i pe noi. Fiind întrebat odat\ de un înv\]\tor al Legii mozaice: „Care este cea mai mare po90 runc\ din Lege?, Domnul a r\spuns zicând: S\-L iube[ti
pe Domnul Dumnezeul t\u din toat\ inima ta [i din
tot sufletul t\u [i din toat\ puterea ta”175! A[adar, dragostea fa]\ de Dumnezeu ne este poruncit\ nou\ atât
de Vechiul Testament, cât [i de cel Nou. De unde rezult\
95 c\ trebuie s\ fie v\zut\ ca o porunc\ dumnezeiasc\,
drept cea mai înalt\ datorie a omului [i drept cea mai
de c\petenie grij\ a lui.
2. C\ se cuvine a-L iubi pe Dumnezeu, pentru a fi iubi]i
de El.
100
Dar de ce Dumnezeu îi cere cu atâta insisten]\ omului
dragostea? La aceast\ întrebare necesar\, Sfântul Evanghelist Ioan r\spunde: „fiindc\ Dumnezeu este iubire”.
Ca unul care este iubire, voie[te ca noi s\ Îl iubim pe
El, pentru ca, iubindu-L pe El, s\ fim iubi]i de El.
105 „Pentru c\ dragostea este de la Dumnezeu [i oricine
iube[te este n\scut din Dumnezeu [i cunoa[te pe
Dumnezeu. Cel ce nu iube[te n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru c\ Dumnezeu este iubire”176. Deci, fiindc\
Dumnezeu este iubire, de aceea trebuie s\ Îl iubim pe
110 El. C\ Dumnezeu este iubire [i c\ iube[te lumea foarte, o
spune însu[i Evanghelistul: „Întru aceasta s-a ar\tat
dragostea lui Dumnezeu c\tre noi, c\ pe Fiul lui Dumnezeu cel Unul N\scut L-a trimis Dumnezeu în lume
175
176

Mt. 22, 36-37
I In. 4, 7-8.
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ca prin El via]\ s\ avem”. Ce m\sur\ a dragostei este
mai mare decât iubirea îns\[i? Cine se poate îndoi
despre iubirea lui Dumnezeu? {i, mai mult decât atât,
nu noi o c\ut\m, ci El Însu[i o revars\ pe aceasta c\tre
noi din propria pornire. „În aceasta este dragostea”, zice
Evanghelistul, „nu fiindc\ noi am iubit pe Dumnezeu,
ci fiindc\ El ne-a iubit pe noi [i a trimis pe Fiul S\u
jertf\ de isp\[ire pentru p\catele noastre”177. De aceea
caut\ dragostea. Fiindc\ El ne-a iubit pe noi, voie[te s\
Îl iubim pe El pentru ca via]\ s\ avem [i mai mult\ s\
avem178. Fiindc\ întru El era via]\ [i via]a era lumina
oamenilor179. Vrea s\ Îl iubim, ca s\ r\mânem întru
El180, fiindc\ cel ce r\mâne întru El r\mâne în via]\ [i
are via]\ ve[nic\181. Caut\ deci dragostea noastr\ nu
pentru ca El s\ primeasc\ ceva de la noi, ci pentru ca
El s\ ne d\ruiasc\ nou\.
Cât\ nem\surat\ dragoste! Cât de necesar\ pentru
via]\, pentru mântuire [i pentru fericirea omului!

3. C\ îns\[i firea ra]ional\ a omului cere dragostea fa]\
de Dumnezeu.
Dragostea fa]\ de Dumnezeu, în afar\ de porun135 cile legii dumnezeie[ti [i de cuvintele spuse mai sus,
cere [i implic\ îns\[i natura ra]ional\ a omului. Prin
faptul c\ este inteligibil\, nu caut\ [i nu înseteaz\ dup\
nimic altceva decât dup\ Mintea cea f\r\ de început.
{i aceasta în chip foarte natural, fiindc\ pururea cele
140 înrudite sunt atrase unele spre altele. Sfânta Scriptur\
m\rturise[te înrudirea omului cu Dumnezeu, zicând:
177

I In. 4, 10.
I In. 10, 10.
179
In. 1, 4.
180
I In. 4, 12-13.
181
I In. 4, 16.
178
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Dumnezeu a f\cut pe om „dup\ chipul [i asem\narea
Lui”182. A[adar, omul, fiind dup\ asem\narea lui Dumnezeu, cum poate fi lipsit de dragoste? Dragostea a[adar
este s\dit\ în om in potentiam, ca însu[ire a lui. Dar
omul trebuie s\ o arate [i în lucrare, pentru a ajunge
prin fapt\ la asem\narea cu Dumnezeu. De[i suntem
pl\smui]i dup\ chipul [i asem\narea lui Dumnezeu,
nu e mai pu]in adev\rat c\ numai atunci ajungem astfel,
când este cu putin]\ s\ fim des\vâr[i]i prin virtu]i. Dup\
p\catul str\mo[esc, omul a pierdut asem\narea cu Dumnezeu. Or, lep\darea de Dumnezeu a avut drept rod
întunecarea min]ii, sl\birea voin]ei [i în[elarea sim]irii.
Dar, fiindc\ dragostea lui Dumnezeu ne-a izb\vit din
dezn\d\jduirea acestei st\ri [i ne-a înt\rit puterile sufletului, suntem datori s\ ne îngrijim pentru a ajunge la
asem\narea cu Dumnezeu, sporind cea mai bun\ [i cea
mai înalt\ dintre propriet\]ile lui Dumnezeu, dragostea.
A[adar, omul, din ra]iuni naturale, adic\ ra]iuni
fundamentale [i din ra]iuni obiective, adic\ ale Legii,
are datoria de a-L iubi pe Dumnezeu din toat\ inima
lui [i din toat\ puterea lui [i din tot cugetul lui183.
Dar, în afar\ de ra]iunile amintite, care sunt ra]iuni
s\dite în natura omului, mai sunt [i alte ra]iuni la fel
de mari [i la fel de puternice.
Pe Dumnezeu suntem datori a-L iubi [i pentru
nesfâr[itele Lui bun\t\]i.
Inima omului a fost pl\smuit\ de Ziditorul ei spre
a sluji drept cort în care s\ s\l\[luiasc\ [i în care s\
umble Domnul184 [i s\ Î[i fac\ în ea loca[185, dup\ cum

Fc. 1, 26.
Deut. 6, 5; Mt. 22, 37; Mc. 12, 30; Lc. 10, 27.
184
Lev. 26, 11-12.
185
In 14, 23.
183
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a ar\tat dumnezeiescul cuvânt însu[i: C\ci noi suntem
templu al Dumnezeului celui Viu precum Dumnezeu
a zis c\: „Voi locui în ei [i voi umbla [i voi fi Dumnezeul lor [i ei vor fi poporul Meu”186. Inima omului
pururea înseteaz\ [i Îl caut\ pe Domnul, singurul Care
poate s\ o des\vâr[easc\. Fiindc\ Dumnezeu este cel
mai înalt bine, Binele absolut, inima suport\ cu întristare lipsa acestui bine [i nu înceteaz\ s\ Îl caute, pân\
ce nu va împlini des\vâr[ita [i nesfâr[ita iubire, centrul
tuturor doririlor ei.
Inima omului trebuie s\ îl iubeasc\ pe Dumnezeu,
fiindc\ a fost pl\smuit\ ca s\ iubeasc\ binele, frumosul
[i adev\rul. Îl iube[te pe Dumnezeu pentru m\re]ia
Lui! Fiindc\ „Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru?”187 Pentru puterea, pentru în]elepciunea
[i frumuse]ea Lui! Fiindc\ „prin puterea cuvântului
lui cerurile s-au înt\rit”188. Pe toate cu în]elepciune le-a
f\cut189. Iar frumuse]ea fe]ei Lui robe[te [i r\pe[te orice
inim\. Dar oare numai El este cu adev\rat Cel ce este?
Dac\ frumuse]ea p\mânteasc\, ce este doar o palid\
reflectare a frumuse]ii des\vâr[ite a Celui ce umbre[te
str\lucirea soarelui, ne vr\je[te [i ne robe[te, cât de mult
nu ne va robi pe noi ceea ce este frumuse]ea în sine?
Dar trebuie s\ Îl iubim pe Dumnezeu [i pentru des\vâr[irea noastr\, fiindc\ numai prin dragostea lui Dumnezeu putem ajunge des\vâr[i]i precum Însu[i cere de
la noi. Domnul nostru Iisus Hristos, înv\]ându-i pe ucenici
[i pe popor potrivit înv\]\turii ce decurge din acest
principiu, a zis: „fi]i des\vâr[i]i, fiindc\ [i Tat\l vostru

II Cor. 6, 16.
Ps. 76, 14.
188
Ps. 32, 6; 103, 24.
189
Ps. 103, 24.
187
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200 cel din ceruri des\vâr[it este”190. Iar Apostolul Pavel în
Epistola c\tre Coloseni zice: „Sf\tuind [i înv\]ând pe orice
om, întru toat\ în]elepciunea ca s\ înf\]i[\m pe tot omul
des\vâr[it în Hristos Iisus”191.
Da, fra]i cre[tini, numai prin iubire putem fi des\vâr[i]i.
205 Fiindc\, de vreme ce des\vâr[it este numai Dumnezeu,
cum am putea dobândi des\vâr[irea altfel decât prin
dragoste? C\ci prin ea, dac\ r\mânem în Dumnezeu,
scoatem din El, ca dintr-un izvor nesecat, harul care
ne des\vâr[e[te.
210
Oare nu ne duc la aceast\ concluzie fiecare dintre
observa]iile noastre? Cine nu vede diferen]a celor
des\vâr[i]i în Hristos fa]\ de cei ce sunt înc\ prunci în
credin]\ [i în dragoste? Oare nu cunoa[tem limpede
c\ „Toat\ darea cea bun\ [i tot darul des\vâr[it de sus
215 este, pogorându-se de la P\rintele luminilor”192?
Oare setea noastr\ de mântuire nu trebuie s\ aprind\
în noi dragostea fa]\ de începutul mântuirii noastre?
Oare nu cei ce Îl iubesc pe El vor mo[teni Împ\r\]ia
cerurilor g\tit\ lor193? Oare nu „credin]a lucr\toare
220 prin iubire”194 ]ine cheile Împ\r\]iei lui Dumnezeu? Însu[i
interesul mântuirii noastre ne sugereaz\ dragostea fa]\
de Dumnezeu.
Dar, în afar\ de acestea, nu suntem datori s\ iubim
dragostea pentru ea îns\[i? Ce este mai înalt decât
225 dragostea? Ce este mai frumos decât ea? Sau ce este
mai str\lucitor? Sfântul Apostol Pavel, împletind cununa
dragostei, asculta]i cu câte bun\t\]i, cu câte virtu]i o
190

Mt. 5, 48.
Col. 1, 28.
192
Iac. 1, 17.
193
Mt. 25, 34.
194
Gal. 5, 6.
191

Zece Cuvânt\ri biserice[ti la Postul Mare

179

încununeaz\ pe ea: „Dragostea îndelung rabd\; dragostea
este binevoitoare, dragostea nu pizmuie[te, nu caut\
230 ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gânde[te r\ul, nu
se bucur\ de nedreptate, ci se bucur\ de adev\r. Toate
le sufer\, toate le crede, toate le n\d\jduie[te, toate le
rabd\. Dragostea nu cade niciodat\”195. Iat\ pentru ce
Dumnezeu, Care este iubire196, cere de la noi iubire fa]\
235 de El. Prin aceasta suntem iubi]i de El, prin dragoste
ne ar\t\m caracterul nostru natural, prin dragoste se
s\vâr[e[te înnoirea inimilor noastre, prin dragoste primim bun\t\]ile sim]irii, prin dragoste ne des\vâr[im,
prin dragoste suntem mântui]i [i, în sfâr[it, prin dra240 goste tr\im [i în via]a prezent\, iar dincolo trecem
ferici]i [i binecuvânta]i.
Aceasta este dragostea. Dup\ ce am ar\tat necesitatea iubirii fa]\ de Dumnezeu, s\ trecem la dovedirea
necesit\]ii dreptei slujiri a lui Dumnezeu.
245 Partea a II-a. Despre slujirea197 lui Dumnezeu
1. C\ slujirea Lui este o porunc\ a lui Dumnezeu
A[a cum dragostea fa]\ de Dumnezeu este o porunc\ dumnezeiasc\ [i una dintre cele dintâi porunci
ale Legii, la fel [i slujirea lui Dumnezeu este una dintre
195

I Cor. 13, 4-8.
In 4, 8
197
Gr. latreia, în general, are sensul de „adorare, venerare” a lui Dumnezeu, dar
ulterior a c\p\tat un sens mai restrâns [i mai specializat, cel de slujire în sensul
de „cult” al lui Dumnezeu, el s-ar defini ca ansamblu al slujbelor oferite lui
Dumnezeu. Acesta este sensul în care se folose[te aici, slujire, cult bisericesc.
O dovede[te atât con]inutul întregii omilii, cât [i citatul pe care îl adaug\ spre
ilustrare: „Domnului Dumnezeului t\u, zice, s\ I te închini [i numai Lui Unuia s\-I
sluje[ti”.
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250 cele mai de seam\ porunci ale lui Dumnezeu, fiindc\
slujirea adus\ lui Dumnezeu este cuprins\ în porunca
iubirii. „Domnului Dumnezeului t\u, zice, s\ I te închini
[i numai Lui Unuia s\-I sluje[ti”198. Înv\]ându-i pe
Romani aceast\ datorie, Apostolul Pavel descrie tot255 odat\ [i caracterul, [i natura acestei slujiri. Iat\, în Epistola
c\tre Romani, cum înva]\ Apostolul: „V\ îndemn, deci,
fra]ilor, pentru îndur\rile lui Dumnezeu, s\ înf\]i[a]i
trupurile voastre ca pe o jertf\ vie, sfânt\, bine pl\cut\ lui
Dumnezeu, ca închinarea voastr\ cea duhovniceasc\”199.
260 Iar în Epistola c\tre Evrei zice: „S\ fim mul]umitori [i
a[a s\-I aducem lui Dumnezeu închinare pl\cut\, cu
evlavie [i cu sfial\”200.
2. C\ slujirea lui Dumnezeu este expresia dragostei lui
Dumnezeu.
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Dar slujirea lui Dumnezeu, în afar\ de acest caracter
de datorie pe care îl are, este [i o consecin]\ direct\ a
iubirii: dragostea [i slujirea lui Dumnezeu au între ele
o astfel de rela]ie între ele, precum cea de la cauz\ la
efect. Slujirea este expresia iubirii. Cel ce iube[te î[i
270 exprim\ sim]irile lui prin slujire. A[adar, cel ce sluje[te o
face fiindc\ iube[te. Nu poate deci slujitorul s\ nu
slujeasc\, fiindc\ cel ce nu sluje[te acela nu Îl iube[te
pe Dumnezeu. Se în[al\ foarte mult dac\ spune c\ Îl
iube[te pe Dumnezeu. Slujirea nu este n\scocirea c\pe275 teniilor, nici o inven]ie a min]ii, ci un imbold al inimii.
Exemplul fericitei Marii ne ilustreaz\ deplin acest
cuget.
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Deut. 6, 13; 10, 20.
Rom. 12, 1.
200
Evr. 12, 28-29.
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