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PREFA}| LA EDI}IA I

În mişcarea care din ce în ce mai mult se accentuează: de a
pune Biserica în stare să-şi reia rolul său natural de moraliza-
toare a societăţii, fiecare din cei ce-şi devotează activitatea Bi-
sericii, simte nevoia de a pune umărul la lucru sau, cel puţin,
a-şi spune cuvântul său. Se simte că, în România, Biserica e
departe de ceea ce ar trebui să fie, că, menţinându-se numai
pe terenul ritual, ea nu îndeplineşte sarcina pe care Hristos i-a
încredinţat-o, că pedeapsa canonului apostolic, care legiuieşte
ca tot clericul să înveţe pe popor, oricând o poate atinge.

Cel dintâi şi mai vechi mijloc – dar nu singurul – de-a ieşi
din această stare e predica. Atâta s-a vorbit şi s-a scris în această
chestiune, şi de laici profani, şi de laici teologi, şi de clerici, că
parcă e banal să mai revii. Totuşi, nu e de prisos să tot baţi
aceeaşi cale, să tot repeţi aceleaşi adevăruri, dacă ele, cu toate
că pentru noi sunt banale, n-au trecut în practică, n-au con-
vins pe toţi şi mai este încă până să vedem, visul cu ochii.

Pentru acest motiv să ne obosim şi să nu ne plictisim de a
o tot recomanda şi trâmbiţa. Când, în această direcţie, noi
avem exemplele mari ale Sfinţilor Părinţi, nici nu trebuie să
mai căutăm a justifica necesitatea predicii. Noi trebuie să-i
urmăm, şi nimic mai mult. Singurul lucru de care avem a ne
ruşina e că activitatea noastră e mult mai prejos decât a lor. E
uimitor şi nenatural ca azi, după mai mult timp de existenţă,
azi, când condiţiile de trai sunt mai uşoare, azi, când siguranţa
personală e garantată, activitatea să fie mai puţin intensă decât
atunci când aceste condiţii fericite lipseau şi când arbitrariul
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administrativ împiedica Biserica de a se arunca cu trupul şi
sufletul în braţele ocupaţiilor sale morale.

Aceasta ne dovedeşte că condiţia primordială a oricărui
progres, şi mai cu seamă a celui bisericesc, e una singură: dra-
gostea înflăcărată, devotamentul fără margini, entuziasmul nestins
şi nelimitat pentru instituţia căreia îţi închini activitatea. Fără această
condiţie, nici un progres nu e posibil. Ea e temelia şi toate cele-
lalte condiţii vin pe urmă.

În Biserică, acest lucru trebuie predicat la infinit. Ea e cea
dintâi instituţie care are nevoie de împlinirea nelimitată a
acestei condiţii. Cauza e că Biserica e numai forţă morală, şi,
prin urmare, forţele morale ale omului în sânul ei trebuie îm-
pinse până la extrem.

În timp ce în celelalte instituţii e de ajuns ca omul să fie
corect, în Biserică se cere ca el să fie apostol neobosit. Prin viaţa
corectă duci înainte cu cinste o sarcină publică, o moştenire
morală, dar nu-i adaugi nimic nou. Prin apostolat însă electri-
zezi inimile, le atragi şi măreşti depozitul încredinţat ţie.

Aici este cheia priceperii pentru  care creştinismul a învins
lumea: el a avut apostoli în slujba sa. El a avut nu atât oameni
de calcule, cât mai cu seamă oameni de simţire şi devotament.

Am ajuns la explicaţia căutată: dacă Sfinţii Părinţi, cu toate
condiţiile sociale defavorabile, erau neosteniţi în predicarea
depozitului sacru încredinţat lor, cauza e că într-înșii ardea
focul nestins al dragostei şi devotamentului până la sacrificiu
pentru cauza măreaţă a creştinismului. Că acest lucru e ade-
vărat, reiese din faptul că la noi astăzi, cu toate condiţiile sociale
mai favorabile, nu ne mai putem aştepta la o activitate răsu-
nătoare ca a Sfinţilor Părinţi, fiindcă suntem departe de a fi stă-
pâniţi de focul sacru de odinioară.

Prin urmare, lucrând în sânul Bisericii, orice vom spune şi
de orice vom fi preocupaţi, să nu pierdem din vedere şi să nu
încetăm a afirma că suflarea de viaţă, nervul vital, principiul
iniţial al activităţii sincere pe terenul religios este dragostea fără
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margini pentru ideea în serviciul căreia te-ai pus, dragostea împinsă
până la sacrificiu, dragostea al cărei perfect şi etern panegiric l-a
făcut Apostolul Pavel1.

Fără aceasta – adică fără dragoste –, orice activitate a noastră
e stearpă, fiindcă nu este sinceră şi nu porneşte din prisosinţa
inimii. Lucrul acesta este atât de adevărat, că nu mai este tre-
buinţă să-l argumentăm. Un singur cuvânt vom spune: că s-au
văzut bărbaţi învăţaţi, dar care, lipsiţi de dragostea către Bise-
rică, nu i-au fost de nici un folos2, ba poate i-au şi stricat, şi şi-au
cheltuit munca şi învăţătura în pământ străin de Biserică.

Biserica e o instituţie pur spirituală. Instrumentul şi arma
sa, cuvântul, şi toată această activitate de care am vorbit până
acum este utilizarea acestei arme. Momentan, Biserica nu poate
face altceva. De dorit ar fi să întrebuinţeze exemplul, punându-se
în fruntea operelor filantropice şi de moralizare socială. În
timpul de faţă e greu de făcut acest lucru, deoarece mai întâi
Biserica însăşi are nevoie de o mai sănătoasă îndrumare morală,
şi-al doilea, poziţia materială şubredă nu-i permite decât într-o
infimă măsură să ia singură iniţiativa operelor filantropice.

Cuvântul, această armă nebăgată în seamă, dar mare în
efecte, e singura noastră armă actualmente posibilă. Biserica
nici nu face altceva în fiecare zi decât a se folosi de ea. Dar, ros-
tind aceleaşi fraze neîncetat, omul ajunge să le pronunţe auto-
mat, aproape fără să le simtă, mai cu seamă când nu pricepe
sensul lor. E nevoie de o imperioasă varietate în slujba litur-
gică, şi această varietate ne-o dă predica.

Ea e şi mai necesară pentru ascultători, care, văzând întot-
deauna acelaşi mers al slujbei, acelaşi mecanism, se deprind
cu aceasta şi nu-i mai dau atenţia cuvenită. Dacă ar pricepe
rostul slujbei, desigur ar fi mai simţitori. Dar acest rost şi lă-
murire nu li se poate da decât tot prin predică.

1 Cf. I Corinteni 13.
2 Teofil de Alexandria, care l-a persecutat pe Sfântul Ioan Gură de Aur.
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Care e, oare, motivul ascuns al faptului că lumea, cea atât
de indiferentă în tot cursul anului, vine cu atâta râvnă la
biserică în Săptămâna Patimilor şi la Înviere? Eu cred că acest
motiv e faptul că aceste sărbători vin numai odată pe an, sunt
rare, deci înseamnă o diversificare, faţă de uniformitatea ser-
viciului din tot cursul anului.

Prin urmare, iată atâtea motive psihologice ale necesităţii
predicii:

I) Uniformitatea sfintelor slujbe din duminicile şi sărbăto-
rile din timpul anului, care cer o diversificare, spre a trezi mai
mult interes în creştinul care se află prezent.

II) Chiar clericul liturghisitor simte trebuinţă să adauge o
notă nouă a sa, personală, în slujba aceasta pe care de atâtea
ori a îndeplinit-o şi din care atâtea impresii a cules, săvâr-
şindu-o sau meditând asupra sa. Varietatea e necesară preo-
tului însuşi, fiindcă, omeneşte şi ştiinţific vorbind, e natural
ca o relaxare să se producă în sentimentul cu care el săvâr-
şeşte slujba liturgică, dacă o săvârşeşte des. E natural să ofi-
cieze cu mai multă inimă acel ce serveşte mai rar sau care ofi-
ciază slujbe rare şi deosebite, ca a Învierii, care vine odată pe
an.

În aceste împrejurări e necesară predica, nu ca necesitate
distractivă, ci pentru trezirea interesului şi atenţiei în credin-
cioşi, precum şi ca motiv de noi simţiri şi înviorare a activi-
tăţii preotului.

Dar predica mai este necesară şi din punctul de vedere
pur religios. Biserica e instituţia al cărei rol e de a asigura feri-
cirea veşnică a credincioşilor în altă lume şi a întări purtarea
morală a lor în viaţa pământească. Spre a ajunge acest scop
prin bărbaţii săi mari, ea întotdeauna a întrebuinţat predica,
supunându-se cuvintelor lui Hristos: Mergând, învăţaţi toate
neamurile. Ceea ce Sfinţii Părinţi şi alţi bărbaţi însemnaţi au
făcut e pentru noi exemplu şi îndemn de a face tot aşa. Poporul
trebuie învăţat, iar predica e unul din mijloacele de a atinge
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acest scop. Printr-o predicare generală a întregului cler s-ar putea
forma educaţia duhovnicească a poporului, care acum lipseşte
cu desăvârşire.

Prin urmare, pe lângă o necesitate psihologică, mai este o
necesitate religioasă de a învăţa poporul. Viaţa duhovnicească
nu se învaţă doar săvârşind în fiecare săptămână aceleaşi acte
înaintea poporului. Aceasta e identic cu a-i citi în fiecare săp-
tămână dintr-o carte în limbă străină. Ori de câte ori i-o vei citi,
până nu i-o vei traduce, n-o va pricepe. Tot aşa cu slujba
liturgică. Trebuie să i-o explici poporului ca să o priceapă. Din
această cauză – exemplul uimitor că poporul stă mai atent la
citirea Cazaniei şi mai indiferent la alte acte mai însemnate.
Cauza? Cazania, datorită simplicităţii ei, o pricepe fără expli-
care, însă celelalte acte, precum ieşirea cu Cinstitele Daruri, nu.

Dar chiar unui preot ce îndeplineşte cu inimă sfintele slujbe,
neştiinţa poporului îi poate fi penibilă – în timp ce sufletul
său se consumă în cele mai curate şi înalte simţiri, poporul va
sta indiferent, şi atunci va simţi necesitatea de a-l face să fie în
aceeaşi simţire cu dânsul.

Prin urmare, şi din punctul de vedere religios, două sunt
motivele care ne dau impuls spre predică:

I) Poporul, pe care avem datoria a-l învăţa, fiindcă o Bise-
rică care nu îl învaţă pe popor adevărata şi nesuperstiţioasa
închinare de Dumnezeu nu este Biserică. Pe lângă aceasta,
îndrumarea oamenilor pe calea vieţii morale e încă o însărci-
nare pe care Mântuitorul Hristos a dat-o Bisericii. Citirea Evan-
gheliei şi a Epistolelor Apostolice îi sunt material nesecat de
lucru, în acest sens. Nefăcând aceasta, se îndepărtează de da-
toria impusă ei de Hristos, datorie consacrată prin uzul Sfin-
ţilor Părinţi şi care, chiar fără asta, a ajuns obligatorie prin forţa
împrejurărilor.

II) Ortodoxia cere ca aceeaşi simţire să îi pătrundă pe toţi
membrii Bisericii – preoţi şi credincioşi. Preotul, mai mult sau
mai puţin, pricepând înălţimea actelor pe care le săvârşeşte,
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simte oarecare emoţie duhovnicească. Această simţire însă e mai
intensă atunci când o împărtăşesc toţi membrii unei adunări.
De aici, necesitatea ca preotul să lămurească înălţimea actelor
religioase, să le mişte inima, şi aceasta n-o poate face decât
prin predică.

Este încă un punct de vedere, şi pe care împrejurările l-au
făcut azi cel mai important: punctul de vedere social. Curentul
democratic a întărit în ţara noastră tendinţa de luminare a
poporului. În timpul de faţă, ea e pusă serios în practică prin
legi, circulare ministeriale, activitate didactică, corpul sanitar,
prefecţi, societăţi de răspândirea culturii în popor, ca „Viitorul”,
„Steaua” etc. Dar, în toată această mişcare, cea căreia mai na-
tural îi revine această sarcină e Biserica. Ea e depozitara celei
mai mari filosofia poporului şi nimic n-ar putea rivaliza pe acest
teren cu o Biserică aşezată pe temelii trainice.

Din aceasta cauză, de pretutindeni s-au ridicat glasuri,
cerând ca Biserica să intre la lucru. Dacă ea n-a răspuns cu
aceeaşi tărie apelului care i s-a adresat, cauza trebuie căutată
în multiplele împrejurări materiale şi mai cu seamă morale, în
care se află Biserica. De această situaţie, nu ea e de vină. Se
află aşa cum oamenii, poate neintenţionat, au făcut-o. Ea a fost
îngrijită mai puţin decât alte instituţii, de aceea e nedrept să-i
cerem mai mult decât i s-a dat. Totuşi n-au lipsit voinţe ener-
gice, glasuri vesele care au răspuns cu mulţumire apelului ce
se făcea Bisericii. Mulţi au vorbit, au scris despre această stare.
Unii afirmau necesitatea ca Biserica să lucreze pentru ridicarea
economică a poporului; alţii, pentru ridicarea morală; alţii
propuneau ca preotul să-şi reverse activitatea spre chestiunile
morale patriotice. Toate tendinţe bune, care, contopite, dădeau
un buchet frumos, reprezentând un program de activitate
pastorală.

Mai cu seamă s-a afirmat părerea ca preotul să se ocupe
cu chestiunile de morală practică, şi cu drept cuvânt, căci viaţa
morală e fundamentul vieţii duhovniceşti. Vorbim aici de preotul
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de la sat, fiindcă celui orăşenesc prin, firea lucrului, îi e rezer-
vată mai mult ocuparea cu ştiinţa teoretică.

Stăpânit de aceste idei, convins de faptul că Biserica e cel
dintâi factor în marea operă a moralizării sociale, doritor de a
da un răspuns apelurilor care de nenumărate ori se adresează
Bisericii, chemând-o la lucru, prezint publicului aceste cincizeci
de predici, pe care le consider ca partea de muncă a unui fiu
al Bisericii, drept răspuns la opera la care această instituţie e
chemată.

Ştiind unde bate curentul de azi şi ce leacuri trebuie să uti-
lizeze Biserica, eu am alcătuit aceste predici numai din perspec-
tivă morală. N-am avut altceva în vedere decât să combat vi-
ciile de la sate şi să prezint în culori vii frumuseţea virtuţilor
creştine întrupate în oameni.

M-am mai silit să fac ceva în care nu ştiu dacă am reuşit.
M-am silit să îmbrac aceste predici într-o limbă înţeleasă şi cu
oarecare farmec literar. Alţii se vor pronunţa dacă am reuşit,
şi aş dori să facă asta fără înconjur.

Un autor întotdeauna, mai înainte de a face o lucrare, o
îmbracă cu tot felul de calităţi şi o vede în imaginaţia sa [ca
fiind] foarte strălucită. Dar, după ce a făcut-o şi citit-o, rămâne
nemulţumit. E greu să ajungi înălţimea pe care o văzuseşi în
imaginaţia ta. E vechea poveste a lui Michelangelo, care, privind
statuia lui Moise făcută de el, a zvârlit cu dalta în ea, de ne-
mulţumire.

Astfel sunt eu cu predicile mele. Altfel le văzusem, şi alt-
fel sunt. Totuşi eu mi-am pus inima lucrându-le, şi dea Dum-
nezeu să mişte şi ele multe inimi.

Dar nu e imposibil ca ceea ce e slab să mi se pară de valoare
şi ceea ce preţuieşte ceva să mi se pară slab. Un autor e foarte
expus la astfel de miopii. Autorul mai este şi egoist, şi ţine la
lucrarea sa ca la un copil al său. Şi se ştie că mulţi părinţi au
copii urâţi, şi tot li se pare că-s frumoşi. Cauza e că ei îi văd mai
mult cu ochii sentimentului decât ai raţiunii, iar autorul, ca un
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tată intelectual, suferă şi el de aceeaşi miopie. Pentru acest motiv
mă feresc de a formula vreo judecată despre predicile mele.
Aş dori însă ca, în schimb, să mi le judece alţii – precum revis-
tele teologice – cât de serios şi nepărtinitor.

În compunerea acestor predici, am evitat mult să nu cad
în păcatele observate în alte predici. M-am ferit ca nu cumva
să îi las reci pe ascultători, cum pe mine m-au lăsat alţii. M-am
ferit de abuzul de culoare scripturistică, care, în loc de a îm-
podobi, întunecă multe predici, tocmai fiindcă e abuz.

În compunerea acestor predici am simţit o mare greutate
în faptul că toate predicile pe care le aveam la îndemână erau
pentru auditorul cult, iar eu îmi compuneam predicile pentru
poporul de jos. Din această cauză, lucrarea mea este aproape
originală. Din aceste predici, cel mai mult e al meu şi foarte puţin
e lucru străin. După ce cercetam toate cărţile pentru scrierea
unui subiect şi după ce vedeam că niciuna nu se potriveşte cu
condiţiile noastre româneşti, că niciuna nu se ocupă cu lipsu-
rile vieţii noastre de ţară, eram nevoit să le las pe toate şi să
pornesc brazdă nouă.

Aveam predici minunate, ca ale lui Segneri, din care am
luat unele exemple şi crâmpeie. Dar erau departe de a mă ajuta
în lucrarea mea, fiindcă sunt adresate unui public prea cult,
bogat şi a cărui educaţie religioasă e mult superioară, nu celei
a ţăranilor, pentru care scriam eu, ci chiar celei a publicului
nostru orăşenesc.

Pe lângă aceasta, toate lucrările pe care le aveam la înde-
mână, afară de una, erau romano-catolice. Şi, măcar că nu aveam
a mă împiedica de diferenţele de doctrină, dar coloritul mistic
cu care romano-catolicii îşi îmbracă cuvintele adresate poporului
mi le făceau mie de puţin folos pentru o lucrare realistă.

Singurele predici ortodoxe pe care le aveam erau ale lui
Filaret al Moscovei, trei volume în traducere franceză. Dar şi
acesta parcă dăduse mâna cu romano-catolicii, şi, neţinându-se
pe terenul realismului, m-a adus în imposibilitatea de a-l putea
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utiliza. Din toate predicile lui, n-a trecut în predicile mele mai
mult de o pagină, sau cel mult două.

Între predicile ortodoxe nu mai pun pe ale Arhiereului
Neofit Scriban, fiindcă n-am luat din ele decât vreo şase rân-
duri, puse şi acelea între semnele citării. Am avut ca principiu
să nu mă folosesc de izvoarele româneşti, care, deşi nu le-am
cercetat pe toate, totuşi câte mi-au căzut în mână, mi-au părut
slabe. Singurele mai de valoare şi care pot fi comparate cu pre-
dicile străine sunt ale Arhiereului Neofit Scriban, predici lăudate
şi de alţii mai competenţi decât mine – şi pe care n-aş fi avut
curajul să le laud singur, fiindcă aş fi fost acuzat de părtinire
către neamuri.

Dar nici de aceste predici nu m-am folosit, fiindcă-s tot
pentru public cult…

Din aceste cauze, m-am rezumat la propriile mele puteri,
ceea ce la urma urmei m-a bucurat, fiindcă m-a învăţat să nu
mai recurg la altul acolo unde puteam lucra singur şi mi-a dat
mulţumirea de a avea o lucrare aproape originală. Iată izvoarele
avute în vedere la compunerea acestor predici:

1) Quaresimale de Segneri. 
2) Sermonie instruzioni popolari pel tempo presentedel Rev. P.

Villard, Torino 1904, Tipografia pontificia. Din această operă,
care constă din patru volume, n-am utilizat decât pe cele două
dintâi, fiindcă al treilea mi-a venit prea târziu, iar al patrulea
n-a apărut încă.

3) The Christian life by the Right Rev. Ashton Oxenden, Long-
mans, Green and Co., London 1899.

4) Méditations sur les principales obligations de la vie chréti-
enne, par l'abbé Chénart, Librairie d’Adrien le Clerc, Paris
(anul lipseşte), vol. I.

5) Cinquante-deux homélies, par l’abbé Gaussons, Librairie
d’Adrien Le Clerc, Paris. Acestei lucrări îi datorez jumătate din
predica despre parabola semănătorului.
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6) Considérations sur divers points de la morale chrétienne, par
De la Luzerne, Librairie de Périsse Frères, Paris 1862, vol I, II.
Dar această lucrare distinsă nu mi-a căzut în mână decât după
ce lucrasem 32 de predici, aşa că mi-a fost de puţin folos.

Afară de aceste lucrări am întrebuinţat şi altele, dar care,
fiind întrebuinţate prea puţin, le-am însemnat numai sub linie,
la locurile respective, acolo unde le-am utilizat.

În sfârşit, dacă aceste predici au ieşit de sub presă, se dato-
rează domnului3 T.I. Protopopescu, licenţiat în teologie, care
dintr-o nobilă şi creştinească simţire s-a oferit să-mi tipărească
aceste predici, care altfel cine ştie când ar fi văzut lumina
zilei. Această lăudabilă faptă şi rar exemplu cu nimic nu se
poate plăti decât numai cu recunoştinţa noastră şi neuitarea
celor ce vor învăţa poporul prin aceste predici de a-l pomeni
în rugăciunile lor şi înaintea oamenilor, spre a lua şi alţii în-
demn de aici să facă tot aşa.

Iuliu Scriban
Via Cozmoaia, com. Bucium, jud. Iaşi.

Sfântul Ilie, 1904

3 Azi, Sachelarul T.D. Protopescu, paroh în Hârşova.
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PREFA}| LA EDI}IA A II-A

Înfăţişându-mă publicului cu această nouă ediţie, îndepli-
nesc o vie dorinţă a mea şi o cerere a multora. Într-adevăr,
întâia ediţie, apărută pe la sfârşitul lui octombrie 1904, nu se
mai putea găsi la aceeaşi dată a anului următor, deşi apăruse
în 2000 de exemplare. Multe cereri, din ţară şi de peste gra-
niţă, venite după această dată, n-au mai putut fi satisfăcute.
Din cauza asta mulţi mi-au cerut o nouă ediţie, şi era s-o scot
de anul trecut, dacă nu m-aş fi izbit de scumpetea tiparului.
Dar dădu Dumnezeu de se întemeie anul acesta tipografia
„Neamului Românesc”, şi preţurile sale mici îngăduiră o nouă
tipăritură.

Faţă de cea trecută, ediţia de faţă e un progres. Mai întâi,
mi-am putut îndrepta greşelile de tipar, care cu duiumul s-au
strecurat în ediţia trecută. Al doilea, e îmbogăţită cu zece predici
noi. Al treilea, citatele biblice sunt indicate mai precis, fiindcă
am dispus de mijloace literare care la ediţia veche mi-au lipsit
cu totul – pentru a afla ce Evanghelie e în cutare Duminică sau
sărbătoare, n-aveam decât un calendar de P.S. Arhiereu Sofronie
Craioveanu. Al patrulea, lucrări de unde să pot lua o idee de
dezvoltat am avut de data asta din belşug, şi citez mai la vale
două mai importante, întrebuinţate la predicile noi, deşi tre-
buie să spun şi aici ce am spus la ediţia trecută, anume că
lucrările străine nu se pot întrebuinţa la noi în sens popular,
fiindcă ele au în vedere pe omul cult, pe când cu poporul nostru
trebuie s-o iei alfabetul, din cauza asta şi la predicile cele
nouă am fost redus în definitiv tot la mine însumi.
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Iată acum cele două lucrări:
Gustav Benz: In der Gewalt Jesu, Basel 1907;
J.C. Ryle: The Christian Race, London 1900.

A.I.S.



Cincizeci de predici populare

23

Predic\ la Duminica Tomei

Credinţa în opunere cu necredinţa

Pentru că tu m-ai văzut, ai crezut; fericiţi sunt cei ce n-au
văzut şi au crezut.

(Ioan 20, 29)

Fraţilor,
După strălucita şi înălţătoarea sărbătoare a Paştilor, iată-ne

adunaţi în sfânta casă a Domnului, iată-ne din nou dinaintea
altarului sfinţit, unde neîncetat se săvârşeşte Jertfa Trupului
şi Sângelui sub chipul pâinii şi a vinului. Acelaşi şir de dumi-
nici şi sărbători începe a curge de la Paştile trecut şi până la
cel viitor. Dar fiecare duminică și sărbătoare are însemnătatea
ei. Una nu seamănă cu alta! La fiecare învăţăm ceva deosebit.
Toate însă se aseamănă într-aceea că ne dau învăţături mân-
tuitoare pentru suflet, măcar că intrăm într-un chip deosebit.

Iată o învăţătură de cea mai mare însemnătate în dumi-
nica de azi, pe care Biserica o numeşte a Tomei, în amintirea
Apostolului Toma, care n-a crezut că Mântuitorul a înviat până
când nu l-a văzut şi pipăit. Evanghelia pe care aţi auzit-o ne
spune că i-a zis Mântuitorul: Numai fiindcă ai văzut, ai crezut.
Pentru aceea, fericiţi toţi cei ce n-au văzut şi au crezut.

Cu adevărat că fericiţi sunt aceştia. Dar nu e de ajuns, fra-
ţilor, numai să vă spun acestea. Trebuie să vi le şi dovedesc,
trebuie să vă aduc la încredinţarea că într-adevăr aşa este, şi
nu altfel. Pentru aceasta cer să-mi daţi ascultare, să luaţi aminte
la cele ce vă voi spune, cer chiar să aveţi dorinţa de a vă lu-
mina. Dă-ne, Doamne, această dorinţă. Trezeşte în noi graba de a
pricepe marea învăţătură a Evangheliei. Aruncă în sufletele noastre
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setea pe care numai adevărul tău o poate sătura. Binecuvântează pe
cel ce vorbeşte acestea pentru răspândirea cuvântului Tău. Întăreşte-l
să vorbească pentru tine, Doamne! Fă ca nici unul din cei ce aud
acestea să nu iasă nehrănit şi deşert.

I

Fraţilor,
„Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut”, ne zice Mântuitorul.

El laudă credinţa şi mustră necredinţa lui Toma. Aceasta s-o
facem si noi. Să arătăm greutăţile pe care le aduce necredinţa
şi fericirea care este împreunată cu credinţa.

E tristă viaţa omului care trăieşte pe lume fără credinţă.
Viaţa noastră, dacă are unele plăceri, are însă şi greutăţile ei.
Omului îi trebuie un adăpost, unde să alerge în zilele când
nevoia îl copleşeşte. Acest adăpost este credinţa. Ea întăreşte
pe om şi-l ajută să lupte cu putere în valurile vieţii. Care dintre
voi, în zilele de mare cumpănă, nu şi-a ridicat ochii spre cer,
zicând: „Doamne, ajută!”? Câţi, în timpuri de suferinţă, nu şi-au
găsit alinarea și uşurarea în credinţa care le înălţa gândurile la
Dumnezeu? Fericiţi cei ce au crezut! Ce fac însă cei care nu
cred, cei a căror credinţă este slăbită? Mare este chinul lor! Şi
dânşii sunt bântuiţi de fel de fel de furtuni. Dar neavând
credinţa, unde să alerge dânşii după alinare? Nicăieri, nicăieri
n-o găsesc, şi durerea creşte când văd neputinţa de a o uşura.
Mulţi trăiesc fără Dumnezeu pe lume, dar atunci când cum îi
atinge nevoia, se zvârcolesc în dureri, fiindcă dânşii n-au cre-
dinţa care să le dea alinarea cerească.

Fără îndoială, fraţilor, că nu odată, ci de multe ori, aţi auzit
cum unuia îi moare soţia, şi de durere îşi curmă firul zilelor,
altul îşi pierde copilul, şi zdrobit de durere îşi pune capăt vieţii,
altul îşi pierde averea câştigată cu sudoare pentru fericirea
copiilor, şi, în această deznădejde, îşi ia viaţa. Pentru ce toate
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acestea? – Pentru că credinţa lor era prea slabă. Dânşii nu s-au
gândit la Dumnezeul cerurilor. Dânşii nu şi-au adus aminte de
Părintele care stinge focul fiilor şi către care poţi să-ţi verşi tot
amarul.

Lipsa credinţei duce pe om la nenorociri şi la pierderea
sufletului. Cel fără credinţă, pentru încetarea durerilor aleargă
la sinucidere; cel cu credinţa, la Dumnezeu. Vedeţi ce straşnică
deosebire între unii şi alţii! Sunt mulţi care-şi iau zilele fără a
se gândi că este un Dumnezeu, că lumea aceasta este a Lui şi
că El e marele ei Stăpân. Dumnezeu nu este nici în cugetele,
nici în planurile, nici în casele, nici în inimile lor. În cugetele
lor toate intră, numai Dumnezeu nu. Se scoală dimineaţa şi
pornesc după treburile zilei, mestecă hrana lor, dar uită mâna
care îi hrăneşte. Vitele chiar ar trebui să-i ruşineze, pentru că
„boul îşi cunoaşte stăpânul şi asinul ieslea domnului său, dar
Israel nu mă cunoaşte, poporul meu nu Mă pricepe”4, zice
Domnul. Oamenii fără Dumnezeu se îndulcesc de bunurile
Sale, dar le primesc ca pe ceva căzut din cer, fără să-şi ridice
inimile la Cel care este Milostivul Dătător al lor. Dânşii au
nevoi nenumărate, dar nu îşi înalţă cugetul la El, Care este gata
să-i ajute. Ceas după ceas trece fără ca o privire, un strigăt, o
dorinţă să se înalţe către cer.

Stau şi mă gândesc: oare nu e tot aşa cu cei care ascultă
aceste cuvinte? N-am trăit noi, oare, zile din viaţa noastră, ca
şi cum n-ar fi fost Dumnezeu peste noi şi Mântuitorul lângă
noi? Da, şi chiar mulţi dintre cei mai râvnitori, adeseori L-au
uitat pe Dumnezeu. Cât de puţine sunt minutele din timpul
zilei când El este Cel Întâi şi mai înalt în gândurile noastre!

Și dacă ar fi numai atâta! Dumnezeu nu e în cugetele mul-
tora, dar nici în plănuirile pe care şi le fac dânşii pentru viitor.
Întotdeauna noi frământăm în capul nostru fel de fel de planuri
de a fi fericiţi: unii într-un chip, alţii în altul. Negustorul intră

4 Isaia 1, 3.
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şi se afundă în negoţul lui, scoate şi cheltuieşte bani cu spe-
ranţa unui bun câştig. Plugarul îşi împarte ogorul lui după cum
i se pare mai folositor. El seamănă şi aşteaptă să-şi umple co-
şarul. Sluga lasă un stăpân, cu nădejdea de a găsi altul mai bun.
Noi ne hotărâm să facem mâine cutare sau cutare lucru. Ne ză-
mislim planurile noastre pentru săptămânile şi lunile care au
să vină.

Dar unde este Dumnezeu în toate aceste planuri? Deloc
nu L-am întrebat pe El. Am lucrat totul fără El. Şi cu toate
acestea nu putem să mişcăm un singur pas, nu putem în nimic
s-o scoatem la capăt, fără mijlocirea Lui. Este adevărat că nouă
ni se pare că ajungem uneori cu bine la capăt şi fără ajutorul
Lui. El ne ajută uneori şi fără să-L căutăm. Dar este înspăimân-
tător lucru să vezi un om fără Dumnezeu, crescând în toate
bunurile, să-l vezi că ajunge din ce în ce mai bogat, că turmele
i se înmulţesc, şi, cu toate acestea, nici o binecuvântare asupra
lui. Mai degrabă, toate planurile noastre să rămână baltă, decât
să înflorească fără Dumnezeu.

Să ne gândim la aceasta, fraţilor. Să începem viaţa din nou.
Să punem rânduială în planurile noastre. Să ne încredinţăm
calea în mâinile Domnului, să ne încredem întru El, şi El ne va
ajuta s-o trecem. Este drept, foarte drept să ne gândim la viitor.
Este foarte drept să fim muncitori în treburile noastre. Trebuie
să fim încălziţi şi de Duhul Domnului. Fericit bărbatul care iа
pe Dumnezeu în tovărăşia lui şi care doreşte ca orice lucru să-l
înceapă, săvârşească şi sfârşească în Dumnezeu.

Trebuie să mărturisim, fraţilor, că sunt mulţi dintre noi în
casele cărora nu este Dumnezeu. Prietenilor li se zice: „Bine aţi
venit!”, oaspeţii sunt bine primiţi, dar El, prietenul cel mai ade-
vărat, oaspetele cel mai bun, nu este primit, I se închide uşa.
Şi totuşi unde este Dumnezeu, acolo este pace – pace în acea
casă, în acea familie, în acele inimi.

Îţi stă o piatră pe inimă când intri în casa omului necre-
dincios şi fără Dumnezeu. Poate că la dânsul este gospodărie
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bună. Toate lucrurile îţi arată îngrijire, băgare de seamă şi rân-
duială. Poate că stăpânul şi stăpâna sunt buni, primitori, bine-
voitori în tot chipul. Dar este o lipsă în acea casă. Lipseşte tocmai
ceea ce e mai de preţ. Dumnezeu nu este acolo. La toate lucru-
rile se gândesc şi pe toate le fac, dar tocmai cel mai folositor
este lăsat în neîngrijire. Vai! Nu e aşa, oare, cu multe case şi
căscioare în care intrăm adeseori?

Ascultaţi ce zice Domnul însuşi: „Eu voi fi Dumnezeul tu-
turor seminţiilor lui Israel, iar ele vor fi poporul meu”5. „Domnul
blestemă casa celui fără de lege şi binecuvântează adăpostu-
rile celor drepţi”6.

Acum, fie că sunteţi bogaţi, fie săraci, vedeţi că Dumne-
zeu este cu voi, locuieşte cu voi, ridicându-şi casă în mijlocul
vostru. Este un lucru la care eu v-aş îndemna cu tot dinadinsul
să-l faceţi fără întârziere: să puneţi pe Dumnezeu la temelia
familiei voastre. Binecuvântarea va veni peste voi, pentru că
zice Dumnezeu: „Eu preamăresc pe cei ce mă preaslăvesc pe
Mine”7.

Dar mai este alt loc din care adeseori Dumnezeu este alun-
gat: din inimile noastre. Aici mai cu seamă doreşte El să-şi aşeze
locuinţa. „Că aşa zice Domnul a Cărui locuinţă este veşnică şi
al Cărui nume este Sfânt: Sălăşluiesc într-un loc înalt şi sfânt,
şi sunt cu cei smeriţi şi înfrânţi, ca să înviorez pe cei smeriţi cu
duhul şi să îmbărbătez pe cei cu inima frântă”8.

Comoara iubitorului de argint în inima sa este. Banii albi
pentru zile negre, mulţi, puţini câţi are, poate să şi-i pună la
casa de economie. Ei pot fi depuşi acolo şi puşi să-i dea dobândă.
Pofta de bani însă, dragostea nedespărţită de ei, tot cu sine
este, tot în inima sa stă, nu s-a dus şi ea la casa de economie.

5 Ieremia 31, 1.
6 Pilde 3, 33.
7 I Regi 2, 30.
8 Isaia 57, 15.
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Tot aşa este, fraţilor, dacă avem comoara în cer, dacă Dum-
nezeu este Dumnezeul nostru şi Hristos Domnul, prietenul
nostru. Fără îndoială că atunci Îl vom simţi în inimile noastre,
întărindu-ne, încălzindu-ne şi umplându-ne de bucurie, pace
şi mulţumire.

Dacă suntem dintr-aceia care n-au în inimă pe Dumnezeu,
nu putem fi fericiţi. Putem avea prieteni şi copii care să ne
iubească. Putem avea belşug cât de mult. Poate lumea să-mi
pară numai o sărbătoare. Dar nu pot zice: „Sunt fericit!”. Nu-mi
pot înălţa inima până la Dumnezeu şi să zic: Mărire Ţie, Doamne,
că este pace – pace binecuvântată în sufletul meu.

Aţi văzut, fraţilor, că viaţa aceasta a omului necredincios
nu este viaţa cea fericită. Dar am cercetat-o numai aşa cum o
vedem zilnic, cum se scurge liniştită. S-o cercetăm cum este şi
în zilele grele, şi atunci veţi vedea, fraţilor, că viaţa omului
fără credinţă este cea chinuită.

II

Să ne ducem cu mintea la omul care se apropie de sfâr-
şitul vieţii, în toată tinereţea şi în zilele bune a huzurit fără să
se gândească că este un Dumnezeu pe lume, Care vede faptele.
Cugetarea că toate astea se sfârşesc odată îi va fi venit în cap,
dar nu s-a mai gândit apoi la asta, zicându-şi că e departe de
tot şi că mai are de petrecut. Iată-l însă din petrecere în petre-
cere, din an în an tot mai slăbit, iată-l, în sfârşit, bătrân! Acum,
toate plăcerile din trecut îi vin în minte ca un nor ameninţător.
Vede că se apropie de un sfârşit, dar nu ştie ce-i aduce. El se
teme, fiindcă atunci când nu ştii ce se va întâmpla, mai de-
grabă te duci cu mintea la rău decât la bine. Pe fiecare zi, te-
merea asta este mai chinuitoare. El vede că moare fără nici o
speranţă pentru viitor. Moare, dar ce-o să fie oare după moarte?
Gândurile pe care le-a alungat în tinereţe, acum îl chinuiesc la
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bătrâneţe. În nopţile cele lungi se zvârcoleşte în nedormire.
Gândul că poate se stinge pe veşnicie sau îl aşteaptă vreo pe-
deapsă îi stă ca un călău ameninţător. Vine ceasul morţii, şi ce
luptă, ce chin, ce durere cumplită! Se apucă cu dinţii de această
viaţă pe care o părăseşte. Dacă ar avea o scânteie de credinţă!
Dar nu, n-o are şi intră în moarte ca într-o prăpastie neagră şi
fără fund. 

Ce privelişte deosebită ne dă omul care toată viaţa s-a
încălzit la focul credinţei în Dumnezeu! El trece prin viaţă ca
omul care ştie fără greş de unde pleacă şi unde o să ajungă. Şi
dacă nu duce o viaţă de huzur, el ştie că toată fapta bună îi
aduce dobândă în cer, şi pentru acela ca pe o buruiană de leac
o îngrijeşte şi o udă. El intră în bătrâneţe, dar intră cu nădejdea
omului care aşteaptă răsplata faptelor sale. Departe de a fi
chinuit, simte o mulţumire fără margini. El nu se mai îngri-
jeşte ce-o să fie după moarte, fiindcă ştie negreşit că merge în
sânul Tatălui. Vine sfârşitul vieţii. Toţi îl plâng. El însă moare
cu zâmbetul pe buze. Moare ca un creştin împărtăşit, cu lu-
mânarea în mână, cu preotul lângă el, ca omul care de nimic
nu şi-a bătut joc în viaţă şi cu cinste vrea s-o sfârşească. Fericiţi
cei ce au crezut, şi fericit este şi acesta!

Aţi văzut, fraţilor, unde duce nepăsarea şi necredinţa, precum
şi fericirea care este împreunată cu credinţa. Nu e nevoie să
vă lămuresc mai mult.

Totuşi trebuie să vă mai spun că viaţa omului credincios
este întotdeauna însufleţită de nădejde. El niciodată nu dez-
nădăjduieşte. În ceasul celei mai mari slăbiciuni se uită spre
cer şi simte că totul este trainic și nevătămat. Acolo este Părin-
tele său, aşezat pe tronul cel veşnic. Acolo este Mântuitorul,
nu Mântuitorul îndurerat, batjocorit şi ucis de oameni, ci Mân-
tuitorul plin de viaţă, Care şade de-a dreapta Tatălui, Mântu-
itorul Atotputernic, Care ne-a răscumpărat şi Care acum Se
bucură, binecuvântând pe cei pe care i-a mântuit. Acolo este
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ancora sa prinsă cu tărie. Acolo este nădejdea sa clădită pe
piatră. Şi, când creştinul se ţine de ea, nimic nu-l mai poate
smulge din mâinile Tatălui. Toate încercările pot să vie, boală,
moarte; creştinul întărit în credinţă, însă, are armele veşnice cu
care luptă. Cine poate să-l mişte de pe nezguduita sa temelie?

Astfel este, fraţilor, omul cu credinţă. Nădejdea niciodată
nu-l părăseşte. El ştie că are întotdeauna un adăpost şi un scut
în credinţa sa.

Dacă ai asculta pe oamenii fără credinţă, ai crede că viaţa
celui credincios e cum nu se poate mai urâtă, că nu are nici un
farmec. Oamenii necredincioşi, când îţi vorbesc de viaţa lor
petrecută în chefuri şi destrăbălări, o ridică în slavă. Viaţa
omului care trăieşte cu credinţa în Dumnezeu şi lucrează cu
ea li se pare grea şi întunecoasă. Numai viaţa lor stricată şi de
pierzare, sufletului şi trupului li se pare vrednică de trăit.

Ei, bine – nu e aşa! Şi pentru a vă lămuri mai bine am să
vă aduc o pildă. Când Dumnezeu a vrut să dea lege poporului
evreu, a chemat pe Moise, mai marele lor, în muntele numit
Sinai, ca să le dea Legea. Muntele însă clocotea de puterea dum-
nezeiască care se afla acolo. Trăsnete şi fulgere se încrucişau,
de credeai că muntele se prăbuşeşte, iar cerul ia foc. Ia, gân-
diţi-vă acum ce făcea poporul care sta în vale şi aştepta legea?
Fără îndoială că în mijlocul zgomotului asurzitor şi a trăsne-
telor cumplite credeau că Moise a pierit şi nu se mai întoarce
la dânşii cu Legea. Moise însă stătea viu și nevătămat.

Aşa este, fraţilor, şi cu oamenii credincioşi, şi necredin-
cioşi. Cei necredincioşi fac cu credincioşii ceea ce poporul evre-
iesc făcea cu Moise. Lor li se părea că Moise a murit, dar el era
teafăr. Cei necredincioşi zic că viaţa celor credincioşi e urâtă,
dar lor numai li se pare aşa, fiindcă sunt orbiţi de viaţa lor
desfrânată. Ei judecă numai de departe, aşa cum şi evreii de
departe judecau despre muntele Sinai, unde se suia Moise spre
a lua tablele legii. Muntele era frumos pentru cine stătea sus,
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înfricoşat pentru cine-l privea de departe. Pentru necredincios,
credinţa i se pare înfricoşată; celui credincios însă îi este ne-
spus de dulce. Omul grosolan, care nu judecă decât la supra-
faţă, se miră când vede pe altul suindu-se din ce în ce mai sus
pe scara vieţii creştine. Ce zice el?! Mai bine rămân la capăt,
decât să mă sui în vârf. Şi urăşte pe tot cel ce merge în calea
vieţii creştine, ca şi cum i-ar aduce lui vreun rău. El zice ce ziceau
evreii: „Dumnezeu să nu grăiască cu noi, ca să nu murim”9.
Dar Dumnezeu a grăit către Moise, şi nu numai că n-a murit,
ci inima i s-a umplut de o dulceaţă cerească. Ceea ce pentru evreii
plecaţi spre plăcerile cărnii era groază, pentru el era pace – pace
şi linişte dulce.

Astfel e viaţa celui ce trăieşte în credinţă, fraţilor, viaţă paş-
nică şi netulburată. „Pace multă”, zice proorocul David, „au cei
ce iubesc legea Ta şi nu se smintesc”10. Omul credincios, fie că
i se întâmplă bine, fie rău, aceeaşi seninătate are. El se ridică
cu mintea la Dumnezeu şi acolo îşi găseşte odihna şi mulţu-
mirea pe care viaţa pământească cu nevoile ei nu i le-au dat.
Numai în astfel de împrejurări putem pricepe toată adânci-
mea cuvintelor Mântuitorului: „Veniţi la Mine toţi cei osteniţi
şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi. Luaţi jugul Meu asupra
voastră şi învăţaţi-vă de la Mine, căci sunt blând şi smerit cu
inima, şi veţi afla odihnă sufletelor voastre. Căci jugul Meu este
bun şi povara Mea uşoară”11.

Mare este uşurarea care o capătă omul prin credinţă. Când
o mamă duioasă ştie pe fiul său dus departe la război, peste
ţări şi mări, cine va da alinare şi odihnă sufletului dânsei chinuit?
Înfumurarea necredincioşilor? Nu, fraţilor, ci credinţa – credinţa
în puterea lui Hristos, Domnul nostru. Acolo află ea, şi acolo
vom afla şi noi odihna sufletelor noastre.

9 Ieşirea 20, 19.
10 Psalmi 118, 165.
11 Matei 11, 28-30.
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Pentru toate acestea, fraţilor, credinţa a fost socotită de
mult preţ în viaţa creştinească. Ceea ce este ancora pentru co-
rabie, este şi credinţa pentru creştin. Vine furtuna, valurile se
ridică, se aruncă turbate asupra corăbiei. Ea însă stă liniştită şi
nemişcată. Aşa este şi creştinul. Vin lovituri şi ispite de tot soiul,
el însă rămâne netulburat, fiindcă credinţa lui este ancora care
îl ţine legat de puterea lui Dumnezeu.

Sfinţii Părinţi întotdeauna au lăudat-o cu multă căldură.
Sfântul Ambrozie zice: „Credinţa este temelia tare a tuturor de-
prinderilor bune”12. „Tot credinţa – adaugă Sfântul Ioan Gură
de Aur – este începutul dreptăţii, izvorul sfinţeniei şi inima
dreptei serviri a lui Dumnezeu”13.

Acum, fraţilor, când se apropie timpul ca fiecare să ne în-
dreptăm spre casele noastre, să ne gândim ce înseamnă a trăi
fără Dumnezeu, fără credinţă, a simţi că Dânsul este departe
de noi, că El este Dumnezeul nostru şi totuşi stăm fără legă-
turi cu Dânsul. Oh! Cutremură-te numai la gândul că pot trăi
un ceas, un minut chiar, fără Dumnezeu! Nu îndrăzni să mai
începi o zi fără a cere de la Dânsul să te călăuzească, să te
îndrepte, să te păzească şi să te binecuvânteze.

Nu îndrăzni să-ţi mai pui într-o noapte capul pe pernă,
fără a-L ruga să te păzească. Vorbeşte cu tine însuţi şi spune:
de azi încep o viaţă nouă, Dumnezeu va fi Dumnezeul meu,
în voia Lui voi umbla.

Gândiţi-vă, apoi, cum viaţa fără credinţă e şi o viaţă fără
nădejde. În ceasul acela când, părăsit şi singuratic, inima şi
trupul tău cad slăbite, când lumea se frământă fără a se gândi
la tine, când prietenii nu pot să te ajute şi nici avuţia, dacă o
ai, nu poate să-ţi aducă mângâiere; în ceasul în care viaţa merge
spre apus, iar moartea se apropie tot mai mult, când totul se
stinge şi veşnicia se întinde înaintea ta – cât de mare este, atunci,

12 În Psalmul 40.
13 Sermo de fide, spe et charitate.
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nenorocirea de a nu avea nici o speranţă, nici un braţ părin-
tesc pe care să ne sprijinim, nici un Mântuitor Care să ne ducă
la adăpost?

Acum, fraţilor, în această, zi de mare sărbătoare, să ne în-
călzim la soarele credinţei care întăreşte şi oţeleşte sufletele
oamenilor. Acum, când am văzut tot preţul ei, s-o sădim adânc
în sufletele noastre, fiindcă fericită este credinţa, fericiţi cei ce
au crezut! Amin.
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Predic\ la Duminica Mironosi]elor

Rolul femeii în creştinătate,
cu aplicaţie la rolul ei şi în societate

Fraţilor,
Suntem într-a treia Duminică de la Paşti. Ca şi un copăcel

care, până dă căldura, stă înnegrit, fără pic de verdeaţă, cu mu-
gurii închişi aşa am fost şi noi. Am trecut prin tristeţea Postului
Mare şi am stat cu inima strânsă ca şi copăcelul în timpul frigului.
Cum s-ar putea creştinul bucura, când se gândeşte că se apropie
patimile Mântuitorului? De aceea, Postul e cel mai potrivit
lucru pentru tristeţea inimii lui. Ajuns la sfânta zi a Învierii
Domnului, creştinul trece de la întristare la bucurie. Inima lui
se deschide, după cum şi mugurii copăcelului încep a se des-
chide la venirea căldurii. Dar căldura se tot înteţeşte şi mugurii
se tot deschid, se fac frunze, cât colo iaca şi florile. 

Dar nici cu creştinul nu e altfel, fraţilor. Inima lui, învese-
lită la Paşti, merge înainte tot veselindu-se, ca mugurele. Din
duminică în duminică, sfânta mamă, Biserica, îi tot pune înainte
învăţături frumoase din viaţa Mântuitorului, desfătându-i ure-
chea în acelaşi timp în îngereasca cântare „Hristos a înviat”.
Mai avem puţin până la Înălţare, şi îndată ajungem şi la Dumi-
nica Mare. În această zi putem spune că sufletul creştinului e
ca un pom înflorit. De la Paşti şi până în această zi, el a tot
crescut ca mugurele, s-a desfăcut – iată-l şi în floare!

Ei, fraţilor, dar pomului i se dă căldură, fără s-o caute el.
Creştinul însă trebuie ca el să vină în sfânta casă a Domnului,
şi aici trebuie să fie şi cu sufletul, nu numai cu trupul. Cum să
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încălzească şi înflorească Biserica sufletele noastre când noi îi
închidem urechile?! Iată, suntem între Paşti şi Duminica Mare.
Trebuie la toate să luăm aminte ca până la Pogorârea Sfântului
Duh sau Duminica Mare să ajungem într-adevăr înfloriţi. Timpul
care se scurge între Paşti şi această zi este cel mai frumos din
întregul an creştinesc.

Parcă şi firea toată se bucură cu noi. Abia încălzită pe la
Paşti, ajunge la căldură deplină în Duminica Mare. Însă ca să
te bucuri şi tu, suflet creştin, trebuie să creşti neîncetat în bu-
curie. N-ai să ajungi în vârful scării până nu te-ai suit pe trepte.
Iată, azi suntem într-o astfel de treaptă. Ne aflăm în Duminica
a treia de la Paşti, pe care Biserica o numeşte Duminica Mirono-
siţelor. Să ascultăm învăţăturile ei ca să creştem neîncetat ca
mugurii la razele soarelui, şi aşa, din treaptă în treaptă, să tot
trecem mai sus ca să putem culege roadele vieţii noastre creş-
tineşti.

I

Fraţilor,
Ziua de azi, numită Duminica Mironosiţelor, sărbătoreşte

amintirea acelor femei miloase care s-au dus să ungă trupul
Mântuitorului, după îngroparea Sa. Vedeţi, numai nişte femei
cu sufletul milostiv şi îndurerat s-au dus să-şi facă cea din urmă
datorie către Cel despre Care nu ştiau de se va mai ridica din
morţi. El S-a sculat însă, fraţilor, a înviat, înviind şi pe femeie
la o viaţă nouă şi neauzită până atunci. Învăţătura Mântuito-
rului ridică cinstea femeii din ruşinea de veacuri în care ză-
cuse până în acea vreme. Dacă v-aş spune cum era socotită fe-
meia mai înainte de venirea Mântuitorului, v-ar înspăimânta.
Niciodată n-a fost ea socotită tovarăşă credincioasă a bărba-
tului, ci mai mult roabă care trebuia să se plece sub un jug
apăsător. Era un fel de animal de muncă, cu puţin mai presus
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decât necuvântătoarele. Nimănui nu-i trecea prin cap că ar
merita o soartă mai bună. Pierise din mintea oamenilor că Dum-
nezeu o făcuse tovarăşă a bărbatului atunci când i-o dăduse lui
Adam. Iată, în sfârşit, ivindu-Se Mântuitorul Care ne-a mântuit
din ghearele păcatului. Pentru femeie, Dânsul S-a făcut încă
odată Mântuitor: nu numai de robia păcatului a mântuit-o, ci
şi din robia vieţii de toate zilele.

Numai de la venirea Mântuitorului, legătura dintre bărbat
şi femeie s-a preschimbat. De la ceea ce era înainte – ca o le-
gătură dintre rob şi stăpân – a ajuns o legătură sfântă, aşa cum
o ţine Biserica până azi. Unde s-a pomenit până la Hristos de
Taina Nunţii care unirea bărbatului cu femeia o aduce ca un
jurământ înaintea lui Dumnezeu! Sub domnia legii lui Hristos,
bărbatul şi femeia nu mai sunt stăpân şi slugă. Ei sunt doi to-
varăşi care s-au legat înaintea lui Dumnezeu să-şi ducă viaţa
împreună. Iar Dumnezeu primeşte legătura lor şi o sfinţeşte ca
să propăşească spre tot lucrul bun. În învăţătura legii creştine,
nunta este un fapt fericit în viaţa omului. Şi bărbatul, şi femeia
intră cu pieptul şi inima deschisă, fără nici o teamă, ci cu încre-
dinţarea că se duc la fericire.

Numai Hristos a dat chezăşia fericirii, fraţilor. Numai Hristos
a ridicat femeia la treapta ce i se cuvenea. Bărbatul, ca mai pu-
ternic, femeia ca mai simţitoare, au ajuns să se întregească unul
pe altul. Bărbatul este capul, iar femeia inima căsătoriei. Dum-
nezeu n-a dat toate unuia şi toate altuia, ci unuia i-a dat pu-
tere şi vitejie, altuia inimă şi duioşie, ca, uniţi, să poată forma
un întreg. Când Mântuitorul fu pornit cu crucea ca să fie răs-
tignit, numai femeile plângeau în urmă. Lor le-a zis Mântuitorul:
„Fiicele Ierusalimului, nu mă plângeţi pe Mine, ci pe voi plân-
geţi-vă şi pe fiii voştri”14. Pentru aceasta am spus că în femeie
este mai multă inimă şi că numai ea întregeşte puterea şi vitejia

14 Luca 23, 28.
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bărbatului. Bărbaţii erau nepăsători la Răstignirea Mântuitorului,
numai femeile au plâns.

Iată, fraţilor, cum Domnul Hristos a şters multe dintre su-
ferinţele lumii vechi. Robia femeii era un izvor de neîncetat chin
pentru dânsa, însă Mântuitorul o pune [pe femeie] în starea
nesfârşitei bucurii.

Dar dacă Mântuitorului Hristos a curăţit-o pe femeie de lepra
robiei, dacă a ridicat-o la treapta de vrednicie la care Biserica
o ţine până azi, s-au născut însă pentru dânsa şi unele datorii
noi, care sunt potrivite cu starea de cinste în care se află.

II

Bărbatul şi femeia prin căsătorie se leagă să ducă un trai
împreună şi să-şi întemeieze o stare a lor. Adevărata coroană
a unei căsătorii sunt copiii. Faţă de ei femeia are mari datorii,
fiindcă ea stă mai mult în casă şi ea se poate ţine mai mult de
ei. Cine a ridicat femeia la vrednicia de tovarăşă a bărbatului? –
Hristos. Deci tot după Hristos are şi ea datoria a-şi creste copiii.
Tu, femeie, prin Hristos ai ajuns la viaţă cinstită, tot prin Hristos
du-ţi copiii la viaţă binecuvântată. Sădeşte de la început într-înşii
sămânţa spre fapte bune ca să nu ai a te căi mai târziu de căile
rele pe care au apucat. Du viaţa ta aşa ca ei să vadă în tine apu-
căturile cele bune. Copilul, ce vede la părinţi, face şi el. Vai şi
amar e când părinţii îşi arată cusururile în faţa copiilor! Tot la
aceste cusururi se vor deprinde şi ei, iar târziu, când vor vedea
că sunt primejdioase, pe părinţi îi vor blestema.

Se cere deci ca femeia să nu se arate nevrednică de cinstea
la care a ridicat-o Hristos. Cele mai bune mame au fost cele
creştine. Prin buna creştere dată fiilor lor, unii dintre aceştia
au ajuns sfinţi, pe care Biserica îi cinsteşte azi15. Dacă vom cerceta

15 Cine vrea amănunte, să citească Sfântul Vasile, tradus de IPS Mitropolit
Primat Iosif, Cap. I. se găseşte în Bucureşti, la Tipografia Cărţilor Bisericeşti.
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bine, vom găsi că buna temelie pusă de mame a fost cea pe
care s-a clădit sfinţenia fiilor.

Pentru aceea,femeia nu trebuie să uite că este ridicată din
robia păgânismului de Domnul nostru Iisus Hristos. Adusă în
starea aceasta de soaţă, deopotrivă cu bărbatul, trebuie să-şi
amintească că Mântuitorul este Înălţătorul ei. Prin nimic nu-i
poate mulţumi mai bine decât prin îndeplinirea învăţăturilor
Lui în sufletul copiilor. 

Sunt şi azi multe neamuri păgâne pe faţa pământului şi –
Doamne! – în tristă stare se află femeile la dânsele. Stau tot aşa
ca şi acum două mii de ani înainte de venirea Mântuitorului.
Mai este ceva şi mai însemnat încă! Dacă Domnul Hristos a
ridicat femeia la aşa cinste în legătura dintre ea şi bărbat, ur-
mează că femeia nu trebuie să îşi lege traiul împreună decât
numai prin binecuvântarea Bisericii. Când Biserica înalţă la
aşa mare preţ unirea bărbatului cu femeia, este de mirat ca tocmai
ei să fugă de această [binecuvântare]. Ba este nu numai de
mirat, ci şi uimitor, fraţilor, ca bărbatul sau femeia să fugă de
cinstea pe care le-o dă Biserica prin binecuvântarea căsătoriei.
Acesta este semnul că Mântuitorul Hristos a ridicat sus vred-
nicia femeii, că n-a socotit-o ca un gunoi. Biserica întemeiată
de Dânsul a arătat de la răsărituri până la apusuri că femeia
creştină nu mai e ca cea păgână! Ei, bine, fraţilor, atunci cum
unii îşi mai leagă un trai împreună, fără a se gândi să-l sfin-
ţească mai întâi în Biserică? Mare rătăcire e aceasta! Apoi nu
se gândesc ei că se întorc din nou la noroiul din care i-a scos
Mântuitorul? Domnul Hristos a făcut această legătură cinstită,
pe femeie a făcut-o soaţă adevărată, şi tu fugi de cinste! Apoi
nu vă gândiţi, oare, că cine nu se cinsteşte singur, nici alţii n-au
să-l cinstească? În zilele noastre am ajuns şi la această pacoste:
vezi gospodării întemeiate, fără să fie Dumnezeu la temelie.
Nu s-a început lucrul cu Dumnezeu şi te miri de-o ieşi bine.
Unde sunt timpurile bătrânilor noştri, când românul, şi de era
pace, şi de era război, pornea cu Dumnezeu înainte?! De era
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treaba cât de mică, cu „Doamne, ajută!” începea, şi totul îi izbândea.
Şi acum te gândeşti, tu, oare, că la o faptă atât de mare precum
căsătoria, te poţi lipsi de Dumnezeu?! Amară rătăcire, fraţilor!
Ce-a fost bun am lăsat, ce-a fost rău aceea am semănat şi secerat!
Când cineva îşi începe gospodăria cu o femeie, fără să mai alerge
la binecuvântarea Bisericii, pare un fel de târguială, pe care
azi o faci şi mâine o desfaci. Femeia rămâne în aceeaşi stare
păgână din care a scos-o Mântuitorul! Ei, femeie, femeie, dacă
ai preţui, tu, cinstea cu care te-a învrednicit Mântuitorul, pe
vecii vecilor ai fugi de aceia care vor să-şi lege traiul cu tine,
fără Biserică! Cine pierde din asta? Tu, femeie, căci lepezi cinstea
în care te-a îmbrăcat Mântuitorul.

Iată deci încă o datorie pentru cei ce sunt sub legea creştină:
să nu arunce cinstea care Mântuitorul a dat-o femeii. Mai cu
seamă femeia să o păzească, căci a ei este.

Fraţilor, ştiţi că atunci când cineva este înălţat la vreo treaptă
mai mare, i se dă şi lucrul său mai de cinste, potrivit cu treapta.
Când eşti mic, faci şi treburi mai mici; când eşti mare însă, faci
şi treburi mai mari. Tot aşa şi cu femeia. În starea tristă în care
zăcea înainte de Hristos, nu făcea decât lucruri de acestea, de
vită, fără a se mai gândi că este un suflet într-însa. Legea lui
Hristos a schimbat cu totul starea aceasta. A ridicat-o la cinste;
pentru aceea trebuie să se gândească şi ea la ceva şi mai înăl-
ţător pentru sufletul ei. Simţirile cele mai duioase şi mai curate
sunt mai mult ale femeii decât ale bărbatului. Ea este mai slabă,
dar şi mai miloasă, şi mai compătimitoare. De aceea, este de
datoria ei, nu de a înăbuşi aceste frumoase simţiri, ci de a le
pune în lucrare. Ea ar trebui să se pună în frunte când este vorba
de dragostea şi ajutătoarea copiilor săraci, de îngrijirea bolna-
vilor, de datoriile către cei adormiţi, şi altele. Asta nu înseamnă
deloc că bărbatul nu trebuie să facă şi el tot aşa, nu. El însă
fiind întotdeauna mai mult după treabă decât în casă, îi e mai
greu. Toţi aţi văzut vreun spital. Ei bine, cine îngrijeşte de bol-
navi acolo? Tot femeia, că aşa e mai potrivit. Unde este vorba



Arhimandritul Iuliu Scriban

40

de milă, acolo femeia trebuie să fie întâi. Şi ce serbăm noi azi,
fraţilor, decât mila unor femei, care prin mila lor şi-au înscris
numele în cartea mântuirii! Milă nemăsurată au arătat aceste
femei – pe care Biserica le-a numit Mironosiţe – către Mântuitorul.
Zăcea în mormânt Domnul nostru şi ele s-au dus să-L ungă cu
miresme. Tot ele au avut cele dintâi fericirea de a afla de Învierea
Mântuitorului. Numele lor a străbătut şi va străbate încă de-a
lungul veacurilor spre a da îndemn şi altora să facă ca dânsele.

Pentru aceea, fraţilor, ţintuiţi în sufletul vostru tot ceea ce
aţi auzit; şi voi, femeilor, nu aruncaţi veşmântul cinstirii cu care
v-a îmbrăcat Domnul Hristos; cu tot lucrul bun şi de folos în-
deletniciţi-vă. La razele calde ale soarelui creştin încălziţi-vă
sufletul. Nu înăbuşiţi simţirile înalte şi frumoase cu care v-a
înzestrat Dumnezeu. Faceţi ca aceste Mironosiţe, care, fără a
fi îndemnate de cineva, au dat drum deschis milei ce le uda
sufletul. Numai astfel vom lucra spre cea mai înaltă mărire a lui
Dumnezeu şi spre fericirea noastră. Amin.


